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8 9RysunKi i AKwARELE JÓZEF BRANDT 1841–1915

II.2 Kozacy prowadzący konie, 1858

akwarela, ołówek, papier, 44,5 × 34 
napis na verso: R | Młodzieńcza akwarella Józefa Brandta ( z r 1858) | 
kopia z obrazu Juliusza Kossaka. | Dar H. Piątkowskiego
Muzeum narodowe w warszawie, nr inw. Rys.Pol.161768 Mnw
Dar malarza Henryka Piątkowskiego (1853–1932).

może praca Brandta ilustruje te same wersy utworu, lecz została przez artystę 
inaczej zatytułowana. Jest też prawdopodobne, że malarz, odchodząc od treści 
Pamiętników, świadomie przedstawił nieopisaną w nich scenę. Pomiędzy dziełami 
Zaleskiego i Brandta — mimo licznych podobieństw w kompozycji — występują 
różnice dotyczące relacji pomiędzy postaciami, ich póz i strojów. 

1  List Brandta do matki Krystyny Brandt z 1 października 1856,  
archiwum rodziny Daszewskich, odpisy listów Józefa Brandta 
z lat 1849–1863, mps, Warszawa, k. 13. 

2  Francisque-Martin-François Grenier de Saint-Martin według rysunku 
Antoniego Zaleskiego, Powrót Paska do domu rodzicielskiego po wyprawie 
duńskiej, 1850–1851, litografia tonowa, w: Album de Wilna, seria II, 
poszyt 4, plansza 37; odbitka w MNW, nr inw. Gr.Pol.20874/7 MNW.

3  Jan Chryzostom Pasek, Pamiętniki, oprac. Roman Pollak, Warszawa 
1987, s. 44. 

II.2

Akwarela jest najwcześniejszą ze znanych zachowanych prac Józefa Brandta, 
artysta namalował ją w wieku 15 lat i ofiarował wujowi jako „pierwszą na tak wiel-
ką skalę”1. Inspiracją do jej powstania były Pamiętniki Jana Chryzostoma Paska. 
W tekście literackim nie występuje jednak scena, w której ojciec Paska błogosławi 
go przed wyjazdem na wojnę duńsko-szwedzką w 1658 roku. Błogosławieństwo 
takie młody szlachcic otrzymał listownie. Być może wzorem dla akwareli była 
litografia według rysunku Antoniego Zaleskiego Powrót Paska do domu rodziciel-
skiego po wyprawie duńskiej (1850–1851)2. Odnosi się ona do fragmentu opisującego 
wydarzenie z 1660 roku: „[...] pojechałem do rodziców prosto z Łowicza, trzy mile 
za Rawę, do Bielin, gdzie stanąłem zdrowo i w fortunie pewnie dobrej. Witali mię 
rodzice z tak niezmiernym płaczem, że do godziny utulić się nie mogli”3. Być 

II.1
HisTORiA
Akwarela była własnością wuja arty-
sty stanisława Lessla (1808–1888). 
w 2016 zapewne znajdowała się w pry-
watnej kolekcji w niemczech, następ-
nie została sprzedana w domu aukcyj-
nym nagel Auktionen w stuttgarcie. 

BiBLiOGRAFiA 
Zakrzewski 1947, s. 158; Kat. nagel 
13.10.2016, nr kat. i il. 6311.

ARCHiwALiA 
Archiwum rodziny Daszewskich, 
odpisy listów Józefa Brandta z lat 
1849–1863, mps, warszawa, k. 13 [list 
do matki Krystyny Brandt z 1.10.1856].

II.1

II.1  Wyjazd młodego Paska na wojnę, przed którą 
odbiera błogosławieństwo ojcowskie, 1856

Kosakenreiter beim Gutsherrn
akwarela, papier, 40 × 52 
sygn. p.d.: Oryginalnie | narysował. | Józef Brandt | 1856
własność prywatna
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odpisy listów Józefa Brandta z lat 
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do matki Krystyny Brandt z 1.10.1856].
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II.5 Jeździec na mule, 1860

pióro, tusz, papier
sygn. p.d.: JB | 1860 5/7 60
własność prywatna

II.6 Żołnierz i koń, ok. 1860

pióro, tusz, papier, 13,5 × 8,7
sygn. p.d.: J. Brandt
Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, nr inw. M-CRP/AH/40
Kupiony w 1984 w PP Desa w Krakowie. II.6

BiBLiOGRAFiA
Bernat 2007, il. na s. 18; Kat. prac 
Orońsko 2015, s. 194, il. na s. 155.

II.5 II.6

Z pewnością Brandt znał twórczość Meyerbeera. W liście do matki z Paryża 
z 1859 roku napisał, że widział jego nowy utwór w Opéra Comique. Była to opera 
Le pardon de Ploërmel (później Dinorah), w której rolę pasterza owiec zagrał jego 
nauczyciel śpiewu Jean-Baptiste Faure2. 

1  Eugène Scribe, Émile Deschamps, Hugonoci [sic]. Opera w 5 aktach, 
muz. Joachim [sic] Meyerbeer, przeł. Józef Bogdan Wagner, Warszawa 
1858. 

2  List Brandta do matki Krystyny Brandt z 25 października 1859,  
archiwum rodziny Daszewskich, odpisy listów Józefa Brandta 
z lat 1849–1863, mps, Paryż, k. 8.

Według dotychczasowych ustaleń dwie męskie figury w kostiumach historycz-
nych to Paź i Parys z opery Giacoma Meyerbeera Hugenoci, jak wynika z notatek 
naniesionych wtórnie na odwrotnych stronach rysunków. W libretcie autorstwa 
Émile’a Deschampes’a i Eugène’a Scribe’a występuje rola Urbana, który jest pa-
ziem królowej Nawarry Małgorzaty de Valois, brak jednak postaci o imieniu Pa-
rys. Opera miała premierę w Warszawie w 1858 roku, a więc Brandt — wówczas 
młody jeszcze miłośnik muzyki — mógł widzieć ten spektakl. Jeśli rysunki są 
powiązane z utworem Meyerbeera, druga z postaci może być rycerzem Raulem 
de Nangis, przedstawicielem stronnictwa hugenotów, którego paź zaprowadził 
na spotkanie z królową1. Trudno jednak ostatecznie potwierdzić, że opera ta była 
źró dłem inspiracji dla Brandta. Być może artysta nawiązał tu do innego utworu 
teatralnego lub literackiego; mógł nim być dramat Romeo i Julia Williama Szek-
spira (wydany w języku polskim po raz pierwszy w 1857 roku), występują tam 
bowiem postaci Parysa i Pazia.

II.3
wysTAwy 
1998–1999 Radom, MJM 
2003 Zamość, Muzeum Zamojskie
2015 Orońsko, Centrum Rzeźby 
Polskiej (s. 193, il. na s. 155) 

BiBLiOGRAFiA 
Apanowicz 1868, s. 256, il. 2 na s. 257.

ARCHiwALiA 
MJM, Biblioteka, Teczka dotycząca 
wystawy „Józef Brandt — uczniowie 
i przyjaciele”, sygn. MJM-Xii-601, 
nr 6/165, mps, s. 2 [spis eksponatów 
na wystawie].

II.4
wysTAwy 
1985 Radom, MO (poza kat.) 
1998–1999 Radom, MJM
2003 Zamość, Muzeum Zamojskie

BiBLiOGRAFiA
Apanowicz 1968, s. 256.

ARCHiwALiA 
MJM, Biblioteka, Teczka dotycząca 
wystawy „Józef Brandt — uczniowie 
i przyjaciele”, sygn. MJM-Xii-601, 
nr 6/165, mps, s. 2 [spis eksponatów 
na wystawie].

II.3 II.4

II.3 Paź, 1860 

pióro, atrament żelazowy, papier, 19 × 12,2
sygn. p.d.: JB [monogram wiązany] | Olesiowi Pruszak | JBrandt | 1860
Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, nr inw. MJM sp.gr. 145
Kupiony w 1964 od Macieja Pruszaka (1901–1978). 

II.4 Parys, 1860

pióro, atrament żelazowy, papier, 19 × 12,3
sygn. p.d.: JB [monogram wiązany] | 1860
Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, nr inw. MJM sp.gr 146
Kupiony w 1964 od Macieja Pruszaka (1901–1978).
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II.11
wysTAwy 
1985 Radom, MO (il. na s. nlb. 43)

BiBLiOGRAFiA
Przemiany 1987, R. 18, nr 198, 
il. na s. 24.

II.12
wysTAwy 
1965–1966 Muzeum w Lublinie —  
Zamek (s. 3, nr kat. 18)

II.11 Głowa starca, ok. 1860 

pióro, atrament żelazowy, papier, 21,3 × 16,8
sygn. wewnątrz kompozycji p.d.: JB [monogram wiązany]
pieczęć tuszem u dołu: Józef Brandt | z Warszawy
Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, nr inw. MJM sp.gr. 135
Kupiony w 1961 od ekonomisty stefana witkowskiego (1912–1981) 
z Radomia.

II.12 Głowy męskie, ok. 1860 

Głowy żołnierzy tureckich
pióro, atrament żelazowy, 2 arkusze papieru na tekturze,  
13,7 × 14,2 × 5,8 × 13 × 4,2 (pięciobok) i 7 × 8
Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, nr inw. MJM sp.gr. 174/17
Kupiony w 1965 od antykwariusza Zygmunta suszczykiewicza z Radomia. 

II.11

II.12

II.7 Stado koni z ogierem na Ukrainie, 1860 

akwarela
miejsce przechowywania nieznane 

Nieznana z wizerunku akwarela była jedną z pierwszych prac Brandta powstałych 
w Paryżu w atelier Juliusza Kossaka. Artysta w liście do matki opisał jej treść: „[...] 
przedstawia stado koni przyprowadzone przez starego ogiera, któren jak tradycja 
z naszych czasów niesie, wyrwawszy się ze stajni swego pana na Ukrainie po 
6ściu latach, powrócił do niego, a z nim i cała czereda przyciągnęła, jak mówią, 
że posiadacz tego historycznego konia miał być protoplastą rodu Stadnickich”1.

1  List Brandta do matki Krystyny Brandt z 23 marca 1860, archiwum 
rodziny Daszewskich, odpisy listów Józefa Brandta z lat 1849–1863, 
mps, Paryż, k. 15.  

II.8 Kozak na koniu z chartami, 1860

akwarela
miejsce przechowywania nieznane

W paryskim atelier Juliusza Kossaka Brandt namalował akwarelę przedstawiającą 
Kozaka na koniu, zwróconego na wprost, otoczonego przez gromadę chartów. 
Według artysty praca cieszyła się dużym zainteresowaniem miłośników sztuki, 
lecz nie zdecydował się na jej sprzedanie.

II.9 Szarża krakusów, 1860 

akwarela
miejsce przechowywania nieznane

W 1860 roku Brandt pragnął rozpocząć naukę rysunku w atelier malarza Léona 
Cognieta w Paryżu. Aby zyskać jego uznanie, namalował dużych rozmiarów 
akwarelę przedstawiającą szarżę krakusów. Następnie wysłał ją do kraju jako 
prezent dla matki. 

II.10 Chodkiewicz, 1860 

akwarela
miejsce przechowywania nieznane

Akwarela była drugą z prac wykonanych w atelier malarza Léona Cognieta. 
Młody artysta zadowolony ze swojego dzieła pisał w liście do matki: „Jest to 
akwarela bardzo dużych rozmiarów, bez porównania lepsza, sądząc sumiennie, 
od ostatniej [Szarża krakusów, kat. II.9], która w atelier furorę zrobiła, mam więc 
nadzieję, że ta robota bardziej się jeszcze w pamięć wbije Conietowi i kolegom, 
którzy już przyznają mi, że do koni i kompozycji mam talent”1. Brandt wysłał 
pracę do kraju i podarował wujowi. 

1  List z 13 października 1860, archiwum rodziny Daszewskich, odpisy 
listów Józefa Brandta z lat 1849–1863, mps, Paryż, k. 19.

II.7
BiBLiOGRAFiA
Zakrzewski 1947, s. 159.

ARCHiwALiA
Archiwum rodziny Daszewskich, odpisy 
listów Józefa Brandta z lat 1849–1863, 
mps, Paryż, k. 15 [list z 23.03.1860].

II.8
ARCHiwALiA
Archiwum rodziny Daszewskich, odpisy 
listów Józefa Brandta z lat 1849–1863, 
mps, Paryż, k. 15 [list do matki Krysty-
ny Brandt z 23.03.1860].

II.9
HisTORiA
Była własnością matki artysty 
Krystyny Brandt (1811–1878).

BiBLiOGRAFiA
Zakrzewski 1947, s. 159.

ARCHiwALiA
Archiwum rodziny Daszewskich, odpisy 
listów Józefa Brandta z lat 1849–1863, 
mps, Paryż, k. 17 [list do matki Krysty-
ny Brandt z 22.07.1860], k. 19 [list do 
matki Krystyny Brandt z 13.10.1860].

II.10
HisTORiA
Była własnością wuja artysty 
stanisława Lessla (1808–1888). 

BiBLiOGRAFiA
Zakrzewski 1947, s. 159.

ARCHiwALiA
Archiwum rodziny Daszewskich, 
odpisy listów Józefa Brandta z lat 
1849–1863, mps, Paryż, k. 19 [list do 
matki Krystyny Brandt z 13.10.1860].
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II.11
wysTAwy 
1985 Radom, MO (il. na s. nlb. 43)

BiBLiOGRAFiA
Przemiany 1987, R. 18, nr 198, 
il. na s. 24.

II.12
wysTAwy 
1965–1966 Muzeum w Lublinie —  
Zamek (s. 3, nr kat. 18)

II.11 Głowa starca, ok. 1860 

pióro, atrament żelazowy, papier, 21,3 × 16,8
sygn. wewnątrz kompozycji p.d.: JB [monogram wiązany]
pieczęć tuszem u dołu: Józef Brandt | z Warszawy
Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, nr inw. MJM sp.gr. 135
Kupiony w 1961 od ekonomisty stefana witkowskiego (1912–1981) 
z Radomia.

II.12 Głowy męskie, ok. 1860 

Głowy żołnierzy tureckich
pióro, atrament żelazowy, 2 arkusze papieru na tekturze,  
13,7 × 14,2 × 5,8 × 13 × 4,2 (pięciobok) i 7 × 8
Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, nr inw. MJM sp.gr. 174/17
Kupiony w 1965 od antykwariusza Zygmunta suszczykiewicza z Radomia. 

II.11

II.12

II.7 Stado koni z ogierem na Ukrainie, 1860 

akwarela
miejsce przechowywania nieznane 

Nieznana z wizerunku akwarela była jedną z pierwszych prac Brandta powstałych 
w Paryżu w atelier Juliusza Kossaka. Artysta w liście do matki opisał jej treść: „[...] 
przedstawia stado koni przyprowadzone przez starego ogiera, któren jak tradycja 
z naszych czasów niesie, wyrwawszy się ze stajni swego pana na Ukrainie po 
6ściu latach, powrócił do niego, a z nim i cała czereda przyciągnęła, jak mówią, 
że posiadacz tego historycznego konia miał być protoplastą rodu Stadnickich”1.

1  List Brandta do matki Krystyny Brandt z 23 marca 1860, archiwum 
rodziny Daszewskich, odpisy listów Józefa Brandta z lat 1849–1863, 
mps, Paryż, k. 15.  

II.8 Kozak na koniu z chartami, 1860

akwarela
miejsce przechowywania nieznane

W paryskim atelier Juliusza Kossaka Brandt namalował akwarelę przedstawiającą 
Kozaka na koniu, zwróconego na wprost, otoczonego przez gromadę chartów. 
Według artysty praca cieszyła się dużym zainteresowaniem miłośników sztuki, 
lecz nie zdecydował się na jej sprzedanie.

II.9 Szarża krakusów, 1860 

akwarela
miejsce przechowywania nieznane

W 1860 roku Brandt pragnął rozpocząć naukę rysunku w atelier malarza Léona 
Cognieta w Paryżu. Aby zyskać jego uznanie, namalował dużych rozmiarów 
akwarelę przedstawiającą szarżę krakusów. Następnie wysłał ją do kraju jako 
prezent dla matki. 

II.10 Chodkiewicz, 1860 

akwarela
miejsce przechowywania nieznane

Akwarela była drugą z prac wykonanych w atelier malarza Léona Cognieta. 
Młody artysta zadowolony ze swojego dzieła pisał w liście do matki: „Jest to 
akwarela bardzo dużych rozmiarów, bez porównania lepsza, sądząc sumiennie, 
od ostatniej [Szarża krakusów, kat. II.9], która w atelier furorę zrobiła, mam więc 
nadzieję, że ta robota bardziej się jeszcze w pamięć wbije Conietowi i kolegom, 
którzy już przyznają mi, że do koni i kompozycji mam talent”1. Brandt wysłał 
pracę do kraju i podarował wujowi. 

1  List z 13 października 1860, archiwum rodziny Daszewskich, odpisy 
listów Józefa Brandta z lat 1849–1863, mps, Paryż, k. 19.

II.7
BiBLiOGRAFiA
Zakrzewski 1947, s. 159.

ARCHiwALiA
Archiwum rodziny Daszewskich, odpisy 
listów Józefa Brandta z lat 1849–1863, 
mps, Paryż, k. 15 [list z 23.03.1860].

II.8
ARCHiwALiA
Archiwum rodziny Daszewskich, odpisy 
listów Józefa Brandta z lat 1849–1863, 
mps, Paryż, k. 15 [list do matki Krysty-
ny Brandt z 23.03.1860].

II.9
HisTORiA
Była własnością matki artysty 
Krystyny Brandt (1811–1878).

BiBLiOGRAFiA
Zakrzewski 1947, s. 159.

ARCHiwALiA
Archiwum rodziny Daszewskich, odpisy 
listów Józefa Brandta z lat 1849–1863, 
mps, Paryż, k. 17 [list do matki Krysty-
ny Brandt z 22.07.1860], k. 19 [list do 
matki Krystyny Brandt z 13.10.1860].

II.10
HisTORiA
Była własnością wuja artysty 
stanisława Lessla (1808–1888). 

BiBLiOGRAFiA
Zakrzewski 1947, s. 159.

ARCHiwALiA
Archiwum rodziny Daszewskich, 
odpisy listów Józefa Brandta z lat 
1849–1863, mps, Paryż, k. 19 [list do 
matki Krystyny Brandt z 13.10.1860].
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II.17 Koń, ok. 1860

ołówek, papier, 19,5 × 24,5 w świetle oprawy
sygn. p.d.: JB
własność prywatna

II.18 Koń z siodłem, ok. 1860

kredka brązowa, papier, 15 × 21
sygn. p.d.: JBr.
własność prywatna

II.19 Kozak Maxym, 1860

Maksym kozak, Kozak na koniu
sepia, 38 × 30 
sygn. p.d.: JB
miejsce przechowywania nieznane 

II.17
HisTORiA
w 2015 wystawiony na sprzedaż 
w Domu Aukcyjnym Rempex 
w warszawie.

BiBLiOGRAFiA
Kat. Rempex 21.10.2015, nr kat. i il. 17.

II.18
HisTORiA
w 2008 sprzedany w Domu Aukcyjnym 
Rempex w warszawie.

BiBLiOGRAFiA
Kat. Rempex 22.10.2008, nr kat. i il. 112.

II.19
HisTORiA
sepia została sprzedana w TZsP 
w 1861. Znajdowała się w kolekcji 
Edwarda Rastawieckiego (1804–1874) 
w Poznaniu. w 1870 kupiona przez 
polityka seweryna Mielżyńskiego 
(1804–1872) i podarowana Poznań-
skiemu Towarzystwu Przyjaciół nauk, 
następnie trafiła do zbiorów Muzeum 
im. Mielżyńskich. w 1939 została za-
rekwirowana przez niemieckie władze 
okupacyjne i włączona do zbiorów 
Kaiser Friedrich Museum zu Posen, 
a w 1943 skradziona ze składnicy 
muzealnej przy ul. Święty Marcin 
w Poznaniu. 

wysTAwy
1860–1861 warszawa, TZsP  
(s. 5, nr kat. 98)
1817–1918 Poznań, Muzeum 
im. Mielżyńskich (nr kat. 13)

BiBLiOGRAFiA
Kur. warsz. 1861, nr 31, s. 146; spra-
wozd. TZsP 1874, s. 66; Kat. zbiorów 
Mielżyńskich, nr kat. 240; swieykowski 
1905, s. 277; Kat. zbiorów Mielżyńskich 
1912, s. 46, nr kat. 285; Kat. zbiorów 
Mielżyńskich 1932, nr kat. 19; wierciń-
ska 1968, s. 118, przyp. 12; wiercińska 
1969, s. 31; Kat. zbiorów PTPn 2008, 
s. 62, nr kat. 441.

ARCHiwALiA 
Archiwum PAn, Zespół Zygmunta 
Batowskiego, sygn. iii-2, Galeria 
Mielżyńskich w Poznaniu, nr 47, rkps, 
s. nlb. pomiędzy 28 a 29 [notatka]. 
TPn w Poznaniu, Biblioteka, Galeria 
obrazów zbioru Rastawieckiego. 
Sporządził i opisał H.F. [Feldmanow-
ski] i życiorysy autorów dodał, Rkp. 
nr 1202, rkps, s. 15, nr kat. R 234 [spis 
przed 1881]. 

II.17

II.18

II.13 Arab w rzędzie wschodnim w stajni, ok. 1860

akwarela, papier na tekturze, 27 × 32
sygn. l.d.: JB [monogram wiązany]
Muzeum narodowe w warszawie, nr inw. Rys.Pol.7755 Mnw
Dar Karoliny wereszczakowej (1861–1925) w 1925.

II.14  Mężczyzna w historycznym stroju 
prowadzący konia, ok. 1860 

ołówek, papier, 12,5 × 17
Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, nr inw. MJM sp.gr. 156
Kupiony w 1964 od Macieja Pruszaka (1901–1978). 

II.15 Portret Stanisława Lessla na koniu, ok. 1860

rysunek
własność prywatna

II.16 Portret Stanisława Lessla na koniu, ok. 1860

ołówek, akwarela, papier na tekturze, 36 × 37
napis l.d.: Portret St. Lessla z roku 1866 | mal. przez J. Brandta | 
poświadcza A. Kędzierski. 
na verso naklejka z napisem: Stanisław Lessel oficer b. wojsk polskich, | 
współpracownik wyd. Roczników Wojska Polskiego. Ur. 1808 | zmarł 1890. 
W roku 1825 | Konduktor nadkompletny w sztabie kwatermistrzostwa 
generalnego Wojsk Polsk. | w Roku 1830 nadporucznik 2 go pułku piechoty 
liniowej. W Roku 1831 porucznik sztabu kwaterm. General. | Otrzymał krzyż 
złoty W.M. adiutant pułk. Słupeckiego. 
Muzeum narodowe w warszawie, nr inw. Rys.Pol.5117 Mnw
Dar malarza Apoloniusza Kędzierskiego (1861–1939) w 1927. 

II.13
BiBLiOGRAFiA
sowińska 1976, il. na s. 45.

II.14
wysTAwy 
1985 Radom, MO (poza kat.) 
2003 Zamość, Muzeum Zamojskie
2015 Orońsko, Centrum Rzeźby 
Polskiej (s. 195, il. na s. 163)

II.13

II.14

II.16
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miejsce przechowywania nieznane 

II.17
HisTORiA
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BiBLiOGRAFiA
Kat. Rempex 21.10.2015, nr kat. i il. 17.

II.18
HisTORiA
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BiBLiOGRAFiA
Kat. Rempex 22.10.2008, nr kat. i il. 112.

II.19
HisTORiA
sepia została sprzedana w TZsP 
w 1861. Znajdowała się w kolekcji 
Edwarda Rastawieckiego (1804–1874) 
w Poznaniu. w 1870 kupiona przez 
polityka seweryna Mielżyńskiego 
(1804–1872) i podarowana Poznań-
skiemu Towarzystwu Przyjaciół nauk, 
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w Poznaniu. 

wysTAwy
1860–1861 warszawa, TZsP  
(s. 5, nr kat. 98)
1817–1918 Poznań, Muzeum 
im. Mielżyńskich (nr kat. 13)

BiBLiOGRAFiA
Kur. warsz. 1861, nr 31, s. 146; spra-
wozd. TZsP 1874, s. 66; Kat. zbiorów 
Mielżyńskich, nr kat. 240; swieykowski 
1905, s. 277; Kat. zbiorów Mielżyńskich 
1912, s. 46, nr kat. 285; Kat. zbiorów 
Mielżyńskich 1932, nr kat. 19; wierciń-
ska 1968, s. 118, przyp. 12; wiercińska 
1969, s. 31; Kat. zbiorów PTPn 2008, 
s. 62, nr kat. 441.

ARCHiwALiA 
Archiwum PAn, Zespół Zygmunta 
Batowskiego, sygn. iii-2, Galeria 
Mielżyńskich w Poznaniu, nr 47, rkps, 
s. nlb. pomiędzy 28 a 29 [notatka]. 
TPn w Poznaniu, Biblioteka, Galeria 
obrazów zbioru Rastawieckiego. 
Sporządził i opisał H.F. [Feldmanow-
ski] i życiorysy autorów dodał, Rkp. 
nr 1202, rkps, s. 15, nr kat. R 234 [spis 
przed 1881]. 
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II.22 Lecz usnąć nie mogłem, 1860 

Benedykt winnicki
akwarela
miejsce przechowywania nieznane

II.23 Ha! Trzymam! 1860

skok Benedykta winnickiego przez mur 
akwarela, 53 × 42 
sygn. p.d.: J Brandt
miejsce przechowywania nieznane

II.24 Mosanie, 1861

Powrót Benedykta winnickiego, Benedykt winnicki na koniu
akwarela, 35 × 28
sygn. p.d.: (JB) | 1861r 
miejsce przechowywania nieznane 

Akwarele ilustrują epizody z poematu Wincentego Pola Przygody JP. Benedykta 
Winnickiego w podróży jego z Krakowa do Nieświeża 1766 roku i powrót w dom ro-
dzicielski. Ich tytuły zostały zaczerpnięte bezpośrednio z tekstu literackiego. 
Pierwsza praca (kat. II.22) ukazywała zapewne przystanek głównego bohatera 
nocą w puszczy: „Bo już mnie chętka i do snu zbierała, / Więc konia puściłem, 
zjechawszy kęs z drogi, / Kulbakę pod głowę, linewkę do nogi, / I ległem, pacie-
rze zmówiwszy w pokorze, / Lecz usnąć nie mogłem; wiatr świtał po borze [...]”1. 

Druga akwarela (kat. II.23) przedstawia ucieczkę Winnickiego przed obławą 
z dziedzińca zamku w Nieświeżu: „A co to znaczy? Koń rzucił się w prawo, / 
Wziął na kieł i rusza na oślep dziedzińcem, / Wziął na kieł i mija dziedziniec 

II.22
HisTORiA
w 1861 zapewne kupiona przez stefa-
na Zamoyskiego (1837–1899). 

wysTAwy 
1860–1861 warszawa, TZsP  
(s. 6, nr kat. 114)

II.23
HisTORiA
w 1861 zapewne kupiona przez stefa-
na Zamoyskiego (1837–1899). w 1926 
własność p. Paschalskiej (nieznanej 
z imienia) w warszawie. 

wysTAwy 
1860–1861 warszawa, TZsP  
(s. 6, nr kat. 115) 
1926 warszawa, TZsP (s. 18, nr kat. 42)

ARCHiwALiA 
Mnw, ZiiF, nr inw. Di 39610 Mnw [fot.].

II.24
HisTORiA
w 1883 zapewne własność wuja 
artysty stanisława Lessla (1808–1888). 
w 1933 własność władysława Pęskie-
go (1871–1942).

wysTAwy 
1860–1861 warszawa, TZsP  
(s. 6, nr kat. 113)
1883 Radom, Dom Deskura  
(s. 1, nr kat. 25)
1933 warszawa, TZsP (s. 17, nr kat. 21)

ARCHiwALiA 
Mnw, ZiiF, nr inw. Di 39628 Mnw 
[fot.]; DDw, neg. nr 4949.

II.23 II.24

II.20 Dynowski na Zezuli, 1860

Dynowski na Zuzuli
akwarela
miejsce przechowywania nieznane

Inspiracją do powstania akwareli był utwór Kajetana Suffczyńskiego Pan Staro-
sta Warecki z jego gawędy szlacheckiej Rodzina konfederatów. Brandt przedstawił 
na niej Balcera Dynowskiego, hodowcę koni z Ukrainy spotkanego przez Suff-
czyńskiego w karczmie. W jego taborze znajdowała się rasowa klacz o pięknej 
budowie i lśniącej sierści, nazwana Zezulą. Akwarela ilustrowała zapewne scenę 
pożegnania bohatera z ukraińskim szlachcicem i jego odjazdu: „Zdjął czapkę, 
ukłonił się w kolana jak przy przywitaniu, zapewnił, że będzie wieczorem, na com 
bardzo nalegał, potem wskoczył jak młodzieniec na Zezulę, a widząc, że maże już 
uprzężone, machnął nahajką”1. 

1   K.S. Bodzantowicz [Kajetan Suffczyński], Rodzina konfederatów, 
Lwów 1869, s. 14.

II.21 Wnętrze stajni kozackiej, 1860

akwarela
miejsce przechowywania nieznane

II.20
wysTAwy 
1860–1861 warszawa, TZsP 
(s. 5, nr kat. 97)

BiBLiOGRAFiA
Kur. warsz. 1861, nr 31, s. 146; spra-
wozd. TZsP 1874, s. 66; wiercińska 
1969, s. 31.

II.21
HisTORiA
w 1961 kupiona przez TZsP do rozloso-
wania wśród członków.

wysTAwy 
1860–1861 warszawa, TZsP  
(s. 5, nr kat. 99)

BiBLiOGRAFiA
Kur. warsz. 1861, nr 31, s. 146; Kur. 
warsz. 1861, nr 303, s. 1560; sprawozd. 
TZsP 1874, s. 66; wiercińska 1968, 
s. 118, przyp. 12; wiercińska 1969, s. 31.
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wysTAwy 
1860–1861 warszawa, TZsP  
(s. 6, nr kat. 114)

II.23
HisTORiA
w 1861 zapewne kupiona przez stefa-
na Zamoyskiego (1837–1899). w 1926 
własność p. Paschalskiej (nieznanej 
z imienia) w warszawie. 

wysTAwy 
1860–1861 warszawa, TZsP  
(s. 6, nr kat. 115) 
1926 warszawa, TZsP (s. 18, nr kat. 42)

ARCHiwALiA 
Mnw, ZiiF, nr inw. Di 39610 Mnw [fot.].

II.24
HisTORiA
w 1883 zapewne własność wuja 
artysty stanisława Lessla (1808–1888). 
w 1933 własność władysława Pęskie-
go (1871–1942).

wysTAwy 
1860–1861 warszawa, TZsP  
(s. 6, nr kat. 113)
1883 Radom, Dom Deskura  
(s. 1, nr kat. 25)
1933 warszawa, TZsP (s. 17, nr kat. 21)

ARCHiwALiA 
Mnw, ZiiF, nr inw. Di 39628 Mnw 
[fot.]; DDw, neg. nr 4949.

II.23 II.24

II.20 Dynowski na Zezuli, 1860

Dynowski na Zuzuli
akwarela
miejsce przechowywania nieznane

Inspiracją do powstania akwareli był utwór Kajetana Suffczyńskiego Pan Staro-
sta Warecki z jego gawędy szlacheckiej Rodzina konfederatów. Brandt przedstawił 
na niej Balcera Dynowskiego, hodowcę koni z Ukrainy spotkanego przez Suff-
czyńskiego w karczmie. W jego taborze znajdowała się rasowa klacz o pięknej 
budowie i lśniącej sierści, nazwana Zezulą. Akwarela ilustrowała zapewne scenę 
pożegnania bohatera z ukraińskim szlachcicem i jego odjazdu: „Zdjął czapkę, 
ukłonił się w kolana jak przy przywitaniu, zapewnił, że będzie wieczorem, na com 
bardzo nalegał, potem wskoczył jak młodzieniec na Zezulę, a widząc, że maże już 
uprzężone, machnął nahajką”1. 

1   K.S. Bodzantowicz [Kajetan Suffczyński], Rodzina konfederatów, 
Lwów 1869, s. 14.

II.21 Wnętrze stajni kozackiej, 1860

akwarela
miejsce przechowywania nieznane

II.20
wysTAwy 
1860–1861 warszawa, TZsP 
(s. 5, nr kat. 97)

BiBLiOGRAFiA
Kur. warsz. 1861, nr 31, s. 146; spra-
wozd. TZsP 1874, s. 66; wiercińska 
1969, s. 31.

II.21
HisTORiA
w 1961 kupiona przez TZsP do rozloso-
wania wśród członków.

wysTAwy 
1860–1861 warszawa, TZsP  
(s. 5, nr kat. 99)

BiBLiOGRAFiA
Kur. warsz. 1861, nr 31, s. 146; Kur. 
warsz. 1861, nr 303, s. 1560; sprawozd. 
TZsP 1874, s. 66; wiercińska 1968, 
s. 118, przyp. 12; wiercińska 1969, s. 31.
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II.25 Klucznik, 1861

akwarela
miejsce przechowywania nieznane

II.26 Protazy, 1861

akwarela
miejsce przechowywania nieznane

II.27 Wojski, 1861

akwarela
miejsce przechowywania nieznane

II.28 Maciek, 1861

akwarela
miejsce przechowywania nieznane

II.29 Pierrot i dziewczyna. Mon cœur et le souper, 1861

pióro, atrament żelazowy, papier, 22,8 × 17,1
sygn. p.d.: JB | 1861
napis u dołu: Mon coeur et le souper
Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, nr inw. MJM sp.gr. 148
Kupiony w 1964 od Macieja Pruszaka (1901–1978). 

II.25
HisTORiA
w 1961 kupiona przez TZsP do rozloso-
wania wśród członków.

wysTAwy
1861 warszawa, TZsP

BiBLiOGRAFiA
Kur. warsz. 1861, nr 247, s. 1262, nr 303, 
s. 1560; sprawozd. TZsP 1874, s. 66; 
wiercińska 1969, s. 31; Derwojed 1969, 
s. 12.

II.26
wysTAwy
1861 warszawa, TZsP

BiBLiOGRAFiA
Kur. warsz. 1861, nr 247, s. 1262; spra-
wozd. TZsP 1874, s. 66; wiercińska 
1969, s. 31; Derwojed 1969, s. 12.

II.27
wysTAwy 
1861 warszawa, TZsP

BiBLiOGRAFiA
Kur. warsz. 1861, nr 247, s. 1262; spra-
wozd. TZsP 1874, s. 66; wiercińska 
1969, s. 31; Derwojed 1969, s. 12.

II.28
wysTAwy 
1861 warszawa, TZsP

BiBLiOGRAFiA
sprawozd. TZsP 1874, s. 66; wierciń-
ska 1969, s. 31; Derwojed 1969, s. 12.

II.29
wysTAwy
1985 Radom, MO (poza kat.)

BiBLiOGRAFiA
Apanowicz 1968, s. 256.II.29

przydrożny, / I leci na oślep na ogród klasztorny. / Ha trzymam! Nie wstrzymać; 
obławę wyboczył, / O ratuj mnie Chryste! Chlust, i przez mur skoczył [...]”2.

Ostatnia z kompozycji (kat. II.24) ilustruje scenę powrotu młodego szlachci-
ca do domu: „Wtem spojrzę, aż ojciec powraca od rzepy. / Poznałem go oraz, więc 
zwracam w lot koniem, / Pomijam figurę, nuż przez rów, i błoniem / Naprzeciw. 
A ojciec zawołał od roli, / Poznawszy mnie także: »Powoli! Powoli! / Mosanie, 
otawa! Kto jeździ przez błonie? / A nazad, figura! Zdjąć czapkę i z konia!«”3.

Akwarele te należą do pierwszych prac Brandta pokazanych na wystawach. 
Już w 1860 roku artysta wysłał dwie z nich (kat. II.22, II.23) do TZSP w Warsza-
wie, gdzie były prezentowane jeszcze rok później. Wydarzenie to zostało uznane 
za początek kariery artystycznej Brandta i upamiętnione uroczystymi obchodami 
jubileuszu 25-lecia jego twórczości w 1885 roku. Według Karola Matuszewskiego: 
„W owych zamaszystych szkicach akwarelowych z Przygód Imci Pana Benedykta 
Winnickiego itp., było niewątpliwie więcej młodzieńczej brawury niż rzeczy; ale 
bądź co bądź, wypowiadał się już w nich artystyczny temperament”4. 

Prace cechuje uproszczona, klarowna kompozycja. Artysta skoncentro-
wał się na pojedynczych postaciach, wyraźnie podkreślając ich ruchy i gesty, 
które wprowadzają do scen narrację. Widoczny jest tu wpływ wczesnych dzieł 
Juliusza Kossaka na twórczość Brandta. Ostatnia z akwarel niemal dosłownie, 
choć w odwróconym wariancie, powtarza kompozycję Kossaka przedstawiającą 
spotkanie Winnickiego z ojcem podczas powrotu do domu5.

1   Wincenty Pol, Przygody JP. Benedykta Winnickiego w podróży jego z Kra-
kowa do Nieświeża 1766 roku i powrót w dom rodzicielski, Lwów–Stanisła-
wów–Tarnów 1840, s. 11.

2  Ibidem, s. 13.
3  Ibidem, s. 26.
4  Matuszewski 1885, s. 105
5   Juliusz Kossak, Ilustracja do poematu Wincentego Pola „Przygody 

JP Benedykta Winnickiego”, przed 1854, akwarela, MNW, nr inw. 
Rys. Pol.8453 MNW.

BiBLiOGRAFiA ( ii.22, ii.23, ii.24) 
Kur. warsz. 1861, nr 46, s. 1; Kur. warsz. 
1861, nr 224, s. 2; sprawozd. TZsP 
1874, s. 66; Pług 1879, s. 295; Bies. Lit. 
1885, nr 9, s. 143; Bluszcz 1885, s. 90; 
Echo Muz. Teatr. Artyst. 1885, nr 73, 
s. 78; Matuszewski 1885, s. 105; Ma-
zanowski 1885, s. 2; Przegl. Tyg. 1885, 
nr 8, s. 91; Mazanowski 1887, s. 327; 
Kędzierski 1909, s. 15; sprawozd. 
TZsP 1926, s. 36; wiercińska 1968, 
s. 114, przyp. 89; wiercińska 1969, s. 31; 
Derwojed 1969, s. 38, poz. 42.
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BiBLiOGRAFiA
Kur. warsz. 1861, nr 247, s. 1262, nr 303, 
s. 1560; sprawozd. TZsP 1874, s. 66; 
wiercińska 1969, s. 31; Derwojed 1969, 
s. 12.

II.26
wysTAwy
1861 warszawa, TZsP

BiBLiOGRAFiA
Kur. warsz. 1861, nr 247, s. 1262; spra-
wozd. TZsP 1874, s. 66; wiercińska 
1969, s. 31; Derwojed 1969, s. 12.

II.27
wysTAwy 
1861 warszawa, TZsP

BiBLiOGRAFiA
Kur. warsz. 1861, nr 247, s. 1262; spra-
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II.28
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BiBLiOGRAFiA
sprawozd. TZsP 1874, s. 66; wierciń-
ska 1969, s. 31; Derwojed 1969, s. 12.

II.29
wysTAwy
1985 Radom, MO (poza kat.)

BiBLiOGRAFiA
Apanowicz 1968, s. 256.II.29
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Juliusza Kossaka na twórczość Brandta. Ostatnia z akwarel niemal dosłownie, 
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1   Wincenty Pol, Przygody JP. Benedykta Winnickiego w podróży jego z Kra-
kowa do Nieświeża 1766 roku i powrót w dom rodzicielski, Lwów–Stanisła-
wów–Tarnów 1840, s. 11.

2  Ibidem, s. 13.
3  Ibidem, s. 26.
4  Matuszewski 1885, s. 105
5   Juliusz Kossak, Ilustracja do poematu Wincentego Pola „Przygody 

JP Benedykta Winnickiego”, przed 1854, akwarela, MNW, nr inw. 
Rys. Pol.8453 MNW.

BiBLiOGRAFiA ( ii.22, ii.23, ii.24) 
Kur. warsz. 1861, nr 46, s. 1; Kur. warsz. 
1861, nr 224, s. 2; sprawozd. TZsP 
1874, s. 66; Pług 1879, s. 295; Bies. Lit. 
1885, nr 9, s. 143; Bluszcz 1885, s. 90; 
Echo Muz. Teatr. Artyst. 1885, nr 73, 
s. 78; Matuszewski 1885, s. 105; Ma-
zanowski 1885, s. 2; Przegl. Tyg. 1885, 
nr 8, s. 91; Mazanowski 1887, s. 327; 
Kędzierski 1909, s. 15; sprawozd. 
TZsP 1926, s. 36; wiercińska 1968, 
s. 114, przyp. 89; wiercińska 1969, s. 31; 
Derwojed 1969, s. 38, poz. 42.
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II.32 Odpoczywające woły, pocz. lat 60. XIX w. 

ołówek, kalka, 14, 3 × 28,5
Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, nr inw. MJM sp.gr. 164/1
Kupiony w 1964 od Macieja Pruszaka (1901–1978).

II.33 Trzy pasące się krowy, pocz. lat 60. XIX w. 

ołówek, kalka, 13,3 × 19
Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, nr inw. MJM sp.gr. 164/2
Kupiony w 1964 od Macieja Pruszaka (1901–1978).

II.34 Jałówka i koza, pocz. lat 60. XIX w.

ołówek, kalka, 13 × 19,5
Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, nr. inw. MJM sp.gr. 164/3
Kupiony w 1964 od Macieja Pruszaka (1901–1978).

II.35 Kozy, pocz. lat 60. XIX w. 

ołówek, kalka, 13,1 × 20
Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, nr. inw. MJM sp.gr. 164/4
Kupiony w 1964 od Macieja Pruszaka (1901–1978).

II.36 Krowy, pocz. lat 60. XIX w. 

ołówek, kalka; 13,2 × 20,2
Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, nr inw. MJM sp.gr. 164/5
Kupiony w 1964 od Macieja Pruszaka (1901–1978). 

II.32
wysTAwy
1985 Radom, MO (il. na s. nlb. 48) 
1998–1999 Radom, MJM
2003 Zamość, Muzeum Zamojskie
2015 Orońsko, Centrum Rzeźby 
Polskiej (s. 195, il. na s. 163)

BiBLiOGRAFiA
Apanowicz 1968, s. 265, il. na s. 265.

ARCHiwALiA 
MJM, Biblioteka, Teczka dotycząca 
wystawy „Józef Brandt — uczniowie 
i przyjaciele”, sygn. MJM-Xii-601, 
nr 6/165, mps, s. 4 [spis eksponatów 
na wystawie].

II.33
wysTAwy 
1998–1999 Radom, MJM
2003 Zamość, Muzeum Zamojskie

ARCHiwALiA 
MJM, Biblioteka, Teczka dotycząca 
wystawy „Józef Brandt — uczniowie 
i przyjaciele”, sygn. MJM-Xii-601, 
nr 6/165, mps, s. 4 [spis eksponatów 
na wystawie]. 

II.34
wysTAwy
1998–1999 Radom, MJM
2003 Zamość, Muzeum Zamojskie

ARCHiwALiA 
MJM, Biblioteka, Teczka dotycząca 
wystawy „Józef Brandt — uczniowie 
i przyjaciele”, sygn. MJM-Xii-601, 
nr 6/165, mps, s. 4 [spis eksponatów 
na wystawie].

II.32 II.33

II.34 II.35 II.36

II.30 Szlachcic jadący na sejmik, 1862

akwarela
miejsce przechowywania nieznane

Temat akwareli Brandt zaczerpnął z trzeciego tomu Pamiętników JP. Benedykta 
Winnickiego Wincentego Pola, zatytułowanego Sejmik jenerał województwa ruskie-
go odprawiony 1766 r. w Sądowéj Wisni. Poemat opisuje tradycje i realia sejmiku 
szlacheckiego. Bezpośrednią inspiracją dla artysty mógł być fragment dotyczą-
cy ekwipunku szlachcica: „Panowie bardzo dworno zjeżdżali na zjazdy, / Lecz 
szlachta pojedynkiem, jak na niebie gwiazdy; / I nie trudna wyprawa — byle 
sukien parę / I pasik siaki taki, szerpentynę starę, / Koń, kulbaka Mospanie! 
i czapka na oku. / Czasem jeszcze pachołek i strzelba w wytoku, / Byle sygnet 
na palcu, łyżka za cholewą”1.

1  Wincenty Pol, Pamiętniki JP. Benedykta Winnickiego, t. 3: Sejmik jenerał 
województwa ruskiego odprawiony 1766 r. w Sądowéj Wisni. Sejmikowa 
tradycija Jmć. Pana B. Winnickiego, Petersburg–Mohilew 1855, s. 8. 

II.31 Szatny wojskiego ze Skołubą, 1862

skołuba i szatny wojskiego
akwarela
miejsce przechowywania nieznane

Akwarela ilustrowała fragment romansu historycznego Henryka Rzewuskiego 
Listopad. Występują w nim postaci szatnego Czesława Buńczukiewicza i Skołu-
by, którzy byli sługami uczestników konfederacji barskiej: wojskiego Michała 
Strawińskiego i Jana Wazgirda. Brandt przedstawił prawdopodobnie epizod ze 
wspólnej podróży obu bohaterów w celu odbicia wojskiego z niewoli po bitwie 
konfederatów z wojskami generała Aleksandra Suworowa1. 

1  Henryk Rzewuski, Listopad. Romans historyczny z drugiej połowy XVIII 
wieku, Poznań 1900, t. 2, s. 118–127. 

II.30
wysTAwy
1862 warszawa, TZsP

BiBLiOGRAFiA
Kur. warsz. 1862, nr 179, s. 1006, nr 192, 
s. 1098; sprawozd. TZsP 1874, s. 66; 
wiercińska 1969, s. 32.

II.31
wysTAwy
1862 warszawa, TZsP

BiBLiOGRAFiA
Kur. warsz. 1862, nr 179, s. 1006, nr 192, 
s. 1098; sprawozd. TZsP 1874, s. 66; 
wiercińska 1969, s. 32.
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Winnickiego Wincentego Pola, zatytułowanego Sejmik jenerał województwa ruskie-
go odprawiony 1766 r. w Sądowéj Wisni. Poemat opisuje tradycje i realia sejmiku 
szlacheckiego. Bezpośrednią inspiracją dla artysty mógł być fragment dotyczą-
cy ekwipunku szlachcica: „Panowie bardzo dworno zjeżdżali na zjazdy, / Lecz 
szlachta pojedynkiem, jak na niebie gwiazdy; / I nie trudna wyprawa — byle 
sukien parę / I pasik siaki taki, szerpentynę starę, / Koń, kulbaka Mospanie! 
i czapka na oku. / Czasem jeszcze pachołek i strzelba w wytoku, / Byle sygnet 
na palcu, łyżka za cholewą”1.

1  Wincenty Pol, Pamiętniki JP. Benedykta Winnickiego, t. 3: Sejmik jenerał 
województwa ruskiego odprawiony 1766 r. w Sądowéj Wisni. Sejmikowa 
tradycija Jmć. Pana B. Winnickiego, Petersburg–Mohilew 1855, s. 8. 

II.31 Szatny wojskiego ze Skołubą, 1862

skołuba i szatny wojskiego
akwarela
miejsce przechowywania nieznane

Akwarela ilustrowała fragment romansu historycznego Henryka Rzewuskiego 
Listopad. Występują w nim postaci szatnego Czesława Buńczukiewicza i Skołu-
by, którzy byli sługami uczestników konfederacji barskiej: wojskiego Michała 
Strawińskiego i Jana Wazgirda. Brandt przedstawił prawdopodobnie epizod ze 
wspólnej podróży obu bohaterów w celu odbicia wojskiego z niewoli po bitwie 
konfederatów z wojskami generała Aleksandra Suworowa1. 

1  Henryk Rzewuski, Listopad. Romans historyczny z drugiej połowy XVIII 
wieku, Poznań 1900, t. 2, s. 118–127. 

II.30
wysTAwy
1862 warszawa, TZsP

BiBLiOGRAFiA
Kur. warsz. 1862, nr 179, s. 1006, nr 192, 
s. 1098; sprawozd. TZsP 1874, s. 66; 
wiercińska 1969, s. 32.

II.31
wysTAwy
1862 warszawa, TZsP

BiBLiOGRAFiA
Kur. warsz. 1862, nr 179, s. 1006, nr 192, 
s. 1098; sprawozd. TZsP 1874, s. 66; 
wiercińska 1969, s. 32.
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II.39  Szkicownik ze studiami anatomicznymi, 
ok. 1862

zawiera 33 karty; karty puste: 1, 2, 5, 7, 9, 12, 14–16, 19–22, 25, 32
oprawa płócienna, 13,3 × 23 × 1,2
ołówek, papier, papier brunatny, papier niebieski, 12,5 × 22,2
Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, nr inw. MJM sp.gr. 764/1-27
Kupiony w 1985 w PP Desa w Kielcach.

Poza akademickimi studiami części ciała, kostiumów i rekwizytów oraz pojedyn-
czymi rysunkami o innej tematyce w szkicowniku znajdują się studia i szkice, 
które prawdopodobnie służyły Brandtowi do przygotowania obrazu Czarniecki 
na tarancie (1862) (kat. I.6). 

k. 3 
studium lewej dłoni

k. 4  
Mężczyzna z brodą i zarysy zabudowań
verso: Pejzaż wiejski

k. 6 
Domy 
verso: Głowa konia

II.39
wysTAwy 
1998–1999 Radom, MJM

ARCHiwALiA
MJM, Biblioteka, Teczka dotycząca 
wystawy „Józef Brandt — uczniowie 
i przyjaciele”, sygn. MJM-Xii-601, 
nr 6/165, mps, s. 3 [spis eksponatów 
na wystawie].

II.37 Dwie jałówki, pocz. lat 60. XIX w. 

ołówek, kalka, 13,1 × 19
Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, nr inw. MJM sp.gr. 164/6
Kupiony w 1964 od Macieja Pruszaka (1901–1978).

II.38 Dwie krowy, pocz. lat 60. XIX w. 

ołówek, kalka, 13,3 × 18,5
Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, nr inw. MJM sp.gr. 164/7
Kupiony w 1964 od Macieja Pruszaka (1901–1978).

Siedem rysunków ukazujących zwierzęta gospodarskie powstało najprawdo-
podobniej na początku lat 60. XIX wieku, kiedy Brandt dopiero zaczął kształ-
tować swój warsztat malarski. Sylwetki krów, jałówek i kóz wraz z fragmentami 
otaczających je zabudowań i pejzażu zostały naniesione na kalkę za pomocą 
konturowych i pozbawionych płynności pociągnięć ołówka, co świadczy o tym, 
że artysta przerysował je z graficznych lub rysunkowych wzorów. Prace cechuje 
sztywna kompozycja, płytka przestrzeń i wyabstrahowanie figur lub ich frag-
mentów z szerszego otoczenia. Przerysowując wzory, Brandt ćwiczył się nie 
tylko w znajomości anatomii zwierząt, przyjmujących bardzo zróżnicowane 
pozy, ale także w stosowaniu skrótów perspektywicznych, modelunku światło-
cieniowym i budowaniu głębi w obrazie. Nie udało się ustalić, z jakiego wzoru 
korzystał, rysunki wykazują jednak duże podobieństwo do rycin Karela Dujar-
dina (1626–1678), którego akwaforty ze scenami pasterskimi zostały wklejone 
do albumu factis należącego do Brandta1.

1   Zob. album factis z wklejonymi rycinami Karela Dujardina, 1652–
1660, akwaforta, MNW, nr inw. 29818/1-52 MNW. Album był częścią 
daru rodziny Józefa Brandta dla Muzeum Narodowego m.st. Warsza-
wy z 17 sierpnia 1920.

II.35
wysTAwy 
1985 Radom, MO (poza kat.)
2003 Zamość, Muzeum Zamojskie
2015 Orońsko, Centrum Rzeźby 
Polskiej (s. 195, il. na s. 162) 

II.36
wysTAwy 
1985 Radom, MO (poza kat.) 
1998–1999 Radom, MJM
2003 Zamość, Muzeum Zamojskie

ARCHiwALiA 
MJM, Biblioteka, Teczka dotycząca 
wystawy „Józef Brandt — uczniowie 
i przyjaciele”, sygn. MJM-Xii-601, 
nr 6/165, mps, s. 4 [spis eksponatów 
na wystawie].

II.37
wysTAwy 
1985 Radom, MO (poza kat.)
1998–1999 Radom, MJM
2003 Zamość, Muzeum Zamojskie
2015 Orońsko, Centrum Rzeźby 
Polskiej (s. 195, il. na s. 162) 

BiBLiOGRAFiA
Derwojed 1969, s. 38, poz. 57, il.

ARCHiwALiA 
MJM, Biblioteka, Teczka dotycząca 
wystawy „Józef Brandt — uczniowie 
i przyjaciele”, sygn. MJM-Xii-601, 
nr 6/165, mps, s. 4 [spis eksponatów 
na wystawie].

II.38
wysTAwy 
1985 Radom, MO (poza kat.)
1998–1999 Radom, MJM
2003 Zamość, Muzeum Zamojskie

ARCHiwALiA 
MJM, Biblioteka, Teczka dotycząca 
wystawy „Józef Brandt — uczniowie 
i przyjaciele”, sygn. MJM-Xii-601, 
nr 6/165, mps, s. 4 [spis eksponatów 
na wystawie].

II.37 II.38
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1985 Radom, MO (poza kat.)
2003 Zamość, Muzeum Zamojskie
2015 Orońsko, Centrum Rzeźby 
Polskiej (s. 195, il. na s. 162) 

II.36
wysTAwy 
1985 Radom, MO (poza kat.) 
1998–1999 Radom, MJM
2003 Zamość, Muzeum Zamojskie

ARCHiwALiA 
MJM, Biblioteka, Teczka dotycząca 
wystawy „Józef Brandt — uczniowie 
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nr 6/165, mps, s. 4 [spis eksponatów 
na wystawie].
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1985 Radom, MO (poza kat.)
1998–1999 Radom, MJM
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BiBLiOGRAFiA
Derwojed 1969, s. 38, poz. 57, il.

ARCHiwALiA 
MJM, Biblioteka, Teczka dotycząca 
wystawy „Józef Brandt — uczniowie 
i przyjaciele”, sygn. MJM-Xii-601, 
nr 6/165, mps, s. 4 [spis eksponatów 
na wystawie].

II.38
wysTAwy 
1985 Radom, MO (poza kat.)
1998–1999 Radom, MJM
2003 Zamość, Muzeum Zamojskie

ARCHiwALiA 
MJM, Biblioteka, Teczka dotycząca 
wystawy „Józef Brandt — uczniowie 
i przyjaciele”, sygn. MJM-Xii-601, 
nr 6/165, mps, s. 4 [spis eksponatów 
na wystawie].
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k. 26  
verso: Rękojeści i okucia 
napisy w obrębie kompozycji u dołu: [nieczyt.]

k. 28 
 verso: Mężczyźni w strojach szwedzkich  
napisy w obrębie kompozycji: Żółty kaftan | niebieski 
[nieczyt.] | Pludry czarne | buty białe; kapelusz [dwa 
słowa nieczyt.]; niebieski; kornety z [trzy słowa 
nieczyt.] | niebieski

k. 27   
verso: Mężczyźni w kostiumach historycznych  
napisy lewej: czarne | białe | żółt[trzy słowa nieczyt.]

k. 29 
verso: Popiersie szlachcica

k. 30 
verso: siodło

k. 31 
verso: Głowy koni w uzdach

k. 33 
verso: Głowa mężczyzny z brodą

k. 23
Mężczyzna z brodą i w czapce siedzący 
verso: Jeździec na koniu 

k. 24
Jeździec na koniu
verso: Mężczyzna z brodą i w czapce 

k. 11 
 niemowlę 
verso: Kozak stojący

k. 13  
szlachcic, szkic z opisem 
verso: Głowa starca 
napisy w obrębie kompozycji po prawej: kapa [?] | Czarne [?]

k. 17  
Amazonka 
verso: studia stóp

k. 18 
verso: studium nogi

k. 8  
studium prawej dłoni 
verso: Kozak na koniu

k. 10  
studium lewej nogi i popiersie mężczyzny w okularach 
verso: Twarz starca
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BiBLiOGRAFiA
Apanowicz 1968, s. 256.

ARCHiwALiA 
MJM, Biblioteka, Teczka dotycząca 
wystawy „Józef Brandt — uczniowie 
i przyjaciele”, sygn. MJM-Xii-601, 
nr 6/165, mps, s. 3 [spis eksponatów 
na wystawie].

II.45
HisTORiA
w 2000 i 2007 sprzedany w Domu 
Aukcyjnym Ostoya w warszawie. 
w 2012 ponownie sprzedany w Domu 
Aukcyjnym Rempex w warszawie.

BiBLiOGRAFiA
Kat. Ostoya 21.05.2000, nr kat. 
i il. 138a, 30.06.2007, nr kat. i il. 52; 
Kat. Rempex 22.02.2012, nr kat. i il. 27.

II.46
HisTORiA
w 2000 i 2007 sprzedany w Domu 
Aukcyjnym Ostoya w warszawie. 
w 2012 ponownie sprzedany w Domu 
Aukcyjnym Rempex w warszawie.

BiBLiOGRAFiA
Kat. Ostoya 21.05.2000, nr kat. 
i il. 138b, 30.06.2007, nr kat. i il. 51; 
Kat. Rempex 22.02.2012, nr kat. i il. 27. 

II.44 Akt kobiecy stojący przodem, 1863

ołówek, kredka, papier, 42,5 × 27 w świetle oprawy
sygn. l.d.: JB | d 17/3 63 r. | Monachjum
pieczęć tuszem l.d.: Józef Brandt | z Warszawy
własność prywatna

II.45 Akt kobiecy stojący, 1863

ołówek, papier, 40,5 × 26,5 w świetle oprawy
sygn. p.d.: JB | Monachjum dz 27/3/63
pieczęć tuszem po lewej: Józef Brandt | z Warszawy
własność prywatna

II.46 Akt męski stojący, 1863

ołówek, kreda, papier, 44 × 27,5 w świetle oprawy 
sygn. p.d.: JB | 1863
pieczęć tuszem na verso: Józef Brandt | z Warszawy
własność prywatna

Studia nagich męskich i kobiecych postaci Brandt wykonał wkrótce po przyjeź-
dzie do Monachium. Artysta został wpisany do księgi immatrykulacyjnej Aka-
demii Sztuk Pięknych 17 lutego 1862 roku. Naukę rozpoczął w najniższej w hie-
rarchii kształcenia Antikenklasse, którą kierował Johann Georg Hiltensperger. 
Ćwiczenia w oddawaniu gipsowych odlewów rzeźb antycznych były wówczas 
uzupełniane przez wieczorny kurs aktu. Brandt uczęszczał na rysunki z natury 
codziennie od godziny 18 do 201. Studia aktów są opatrzone inicjałami mala-
rza oraz — w pięciu przypadkach — datami dziennymi, co pozwala częściowo 
odtworzyć kolejność ich powstawania. Przedstawiają one kobiety i mężczyzn 
w zróżnicowanych pozach, stojących, siedzących i leżących. Na rysunkach wi-
doczne są również akcesoria ułatwiające pozowanie: schody, podesty, półki, 
drążki i draperie. Dwa rysunki ukazujące tę samą modelkę, z 12 i 21 lutego, 

II.44 II.45 II.46

II.40 Akt kobiecy leżący, 1863

ołówek, papier, 30 × 40
sygn. p.d.: JB | Monachjum 12/2 63
pieczęć tuszem l.d.: Józef Brandt | z Warszawy 
własność prywatna

II.41 Akt kobiecy leżący, 1863

ołówek, papier, 31,8 × 44
sygn. p.d.: J.B. | Monachjum dz 21/2
Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, nr inw. MJM sp.gr. 138
Kupiony w 1961 od ekonomisty stefana witkowskiego (1912–1981) 
z Radomia.

II.42 Akt męski tyłem, 1863 

ołówek, papier; 45,8 × 31,3
sygn. p.d.: J.B. | Monachjum dz 11/3 1863
pieczęć tuszem l.d.: Józef Brandt | z Warszawy
Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, nr inw. MJM sp.gr. 137
Kupiony w 1961 od ekonomisty stefana witkowskiego (1912–1981) 
z Radomia.

II.43 Akt kobiecy siedzący, 1863

ołówek, papier, 28 × 40
sygn. p.d.: JB | Monachjum 8:20/3 63
pieczęć tuszem p.d.: Józef Brandt | z Warszawy
własność prywatna

II.40
HisTORiA
w 2012 sprzedany w Domu Aukcyjnym 
Okna sztuki w Milanówku.

BiBLiOGRAFiA
Kat. Okna sztuki 24.10.2012, 
nr kat. i il. 25.
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wysTAwy 
1985 Radom, MO (il. na s. nlb. 46)
1998–1999 Radom, MJM 
2003 Zamość, Muzeum Zamojskie
2015 Orońsko, Centrum Rzeźby 
Polskiej (s. 193, il. na s. 154) 
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Apanowicz 1968, s. 256.

ARCHiwALiA 
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nr 6/165, mps, s. 3 [spis eksponatów 
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1998–1999 Radom, MJM
2015 Orońsko, Centrum Rzeźby 
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Kat. Rempex 22.02.2012, nr kat. i il. 27.

II.46
HisTORiA
w 2000 i 2007 sprzedany w Domu 
Aukcyjnym Ostoya w warszawie. 
w 2012 ponownie sprzedany w Domu 
Aukcyjnym Rempex w warszawie.

BiBLiOGRAFiA
Kat. Ostoya 21.05.2000, nr kat. 
i il. 138b, 30.06.2007, nr kat. i il. 51; 
Kat. Rempex 22.02.2012, nr kat. i il. 27. 

II.44 Akt kobiecy stojący przodem, 1863

ołówek, kredka, papier, 42,5 × 27 w świetle oprawy
sygn. l.d.: JB | d 17/3 63 r. | Monachjum
pieczęć tuszem l.d.: Józef Brandt | z Warszawy
własność prywatna

II.45 Akt kobiecy stojący, 1863

ołówek, papier, 40,5 × 26,5 w świetle oprawy
sygn. p.d.: JB | Monachjum dz 27/3/63
pieczęć tuszem po lewej: Józef Brandt | z Warszawy
własność prywatna

II.46 Akt męski stojący, 1863

ołówek, kreda, papier, 44 × 27,5 w świetle oprawy 
sygn. p.d.: JB | 1863
pieczęć tuszem na verso: Józef Brandt | z Warszawy
własność prywatna

Studia nagich męskich i kobiecych postaci Brandt wykonał wkrótce po przyjeź-
dzie do Monachium. Artysta został wpisany do księgi immatrykulacyjnej Aka-
demii Sztuk Pięknych 17 lutego 1862 roku. Naukę rozpoczął w najniższej w hie-
rarchii kształcenia Antikenklasse, którą kierował Johann Georg Hiltensperger. 
Ćwiczenia w oddawaniu gipsowych odlewów rzeźb antycznych były wówczas 
uzupełniane przez wieczorny kurs aktu. Brandt uczęszczał na rysunki z natury 
codziennie od godziny 18 do 201. Studia aktów są opatrzone inicjałami mala-
rza oraz — w pięciu przypadkach — datami dziennymi, co pozwala częściowo 
odtworzyć kolejność ich powstawania. Przedstawiają one kobiety i mężczyzn 
w zróżnicowanych pozach, stojących, siedzących i leżących. Na rysunkach wi-
doczne są również akcesoria ułatwiające pozowanie: schody, podesty, półki, 
drążki i draperie. Dwa rysunki ukazujące tę samą modelkę, z 12 i 21 lutego, 

II.44 II.45 II.46

II.40 Akt kobiecy leżący, 1863

ołówek, papier, 30 × 40
sygn. p.d.: JB | Monachjum 12/2 63
pieczęć tuszem l.d.: Józef Brandt | z Warszawy 
własność prywatna

II.41 Akt kobiecy leżący, 1863

ołówek, papier, 31,8 × 44
sygn. p.d.: J.B. | Monachjum dz 21/2
Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, nr inw. MJM sp.gr. 138
Kupiony w 1961 od ekonomisty stefana witkowskiego (1912–1981) 
z Radomia.

II.42 Akt męski tyłem, 1863 

ołówek, papier; 45,8 × 31,3
sygn. p.d.: J.B. | Monachjum dz 11/3 1863
pieczęć tuszem l.d.: Józef Brandt | z Warszawy
Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, nr inw. MJM sp.gr. 137
Kupiony w 1961 od ekonomisty stefana witkowskiego (1912–1981) 
z Radomia.

II.43 Akt kobiecy siedzący, 1863

ołówek, papier, 28 × 40
sygn. p.d.: JB | Monachjum 8:20/3 63
pieczęć tuszem p.d.: Józef Brandt | z Warszawy
własność prywatna

II.40
HisTORiA
w 2012 sprzedany w Domu Aukcyjnym 
Okna sztuki w Milanówku.

BiBLiOGRAFiA
Kat. Okna sztuki 24.10.2012, 
nr kat. i il. 25.

II.41
wysTAwy 
1985 Radom, MO (il. na s. nlb. 46)
1998–1999 Radom, MJM 
2003 Zamość, Muzeum Zamojskie
2015 Orońsko, Centrum Rzeźby 
Polskiej (s. 193, il. na s. 154) 

BiBLiOGRAFiA
Apanowicz 1968, s. 256.

ARCHiwALiA 
MJM, Biblioteka, Teczka dotycząca 
wystawy „Józef Brandt — uczniowie 
i przyjaciele”, sygn. MJM-Xii-601, 
nr 6/165, mps, s. 3 [spis eksponatów 
na wystawie].

II.42
wysTAwy 
1985 Radom, MO (il. na s. nlb. 46) 
1998–1999 Radom, MJM
2015 Orońsko, Centrum Rzeźby 
Polskiej (s. 193, il. na s. 154)

II.40 II.41

II.42 II.43
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II.49 Akt męski z kijem na plecach, 1863

ołówek, papier, 33,5 × 30
sygn. p.d.: J.B. 1863 
pieczęć tuszem l.d.: Józef Brandt | z Warszawy
własność prywatna

II.50 Dwa akty męskie, 1863

ołówek, papier, 47 × 31
sygn. p.d.: J.B. 
pieczęć tuszem l.d.: Józef Brandt | z Warszawy
własność prywatna

II.49 II.50

II.47 Akt męski siedzący, 1863

ołówek, papier, 31 × 47
sygn. l.d.: JB | 1863 Monachjum
pieczęć tuszem p.d.: Józef Brandt | z Warszawy
własność prywatna

II.48 Akt męski z oszczepem, 1863

ołówek, papier, 47 × 31
sygn. p.d.: J.B. | 1863 
pieczęć tuszem l.d.: Józef Brandt | z Warszawy
własność prywatna

II.47
HisTORiA
w 1998 i 2004 wystawiony na sprzedaż 
w Domu Aukcyjnym Desa unicum 
w warszawie. w 2018 wystawiony na 
sprzedaż w Domu Aukcyjnym Panora-
ma w warszawie.

BiBLiOGRAFiA
Kat. Desa unicum 29.11.1998, nr kat. 
i il. 77, 11.12.2004, nr kat. i il. 86; Kat. 
Panorama 7.04.2018, nr kat. i il. 107.

II.48
HisTORiA
w 2013 sprzedany w Domu Aukcyjnym 
Okna sztuki w Milanówku.

BiBLiOGRAFiA
Kat. Okna sztuki 10.08.2013, 
nr kat. i il. 5. 

II.49
HisTORiA
w 2012 wystawiony na sprzedaż 
w Domu Aukcyjnym Okna sztuki 
w Milanówku. w 2013 wystawiony na 
sprzedaż w Domu Aukcyjnym Desa 
unicum w warszawie.

BiBLiOGRAFiA
Kat. Okna sztuki 24.10.2012, nr kat. 
i il. 27; Kat. Desa unicum 18.04.2013, 
nr kat. i il. 87. 

II.50
HisTORiA
w 2012 wystawiony na sprzedaż 
w Domu Aukcyjnym Okna sztuki 
w Milanówku.

BiBLiOGRAFiA
Kat. Okna sztuki 24.10.2012, nr kat. 
i il. 28. 

pozwalają zauważyć postępy artysty w umiejętności odwzorowania anatomii 
i położenia ciała w przestrzeni. Większość prac charakteryzuje się ostrą kontu-
rową linią, dużą szczegółowością oraz mocnym zróżnicowaniem partii światła 
i cienia, które wynikało ze sztucznego oświetlenia sali rysunkowej. Pozostałe trzy 
rysunki wykonane są bardziej swobodnie, dynamiczną i mniej precyzyjną kreską. 
Jeden z nich, przedstawiający nagiego mężczyznę z kijem na plecach, został 
przez Brandta wykorzystany po latach. Model ten był wzorem do postaci jeńca 
na obrazie Odbicie jasyru z 1878 roku (kat. I.105), gdzie występuje w kostiumie. 

1  List Brandta do Józefa Helbicha z 24 lutego 1863, archiwum rodziny 
Daszewskich, odpisy listów Józefa Brandta z lat 1849–1863, mps, 
Monachium, k. 2.

II.47 II.48
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II.49 Akt męski z kijem na plecach, 1863

ołówek, papier, 33,5 × 30
sygn. p.d.: J.B. 1863 
pieczęć tuszem l.d.: Józef Brandt | z Warszawy
własność prywatna

II.50 Dwa akty męskie, 1863

ołówek, papier, 47 × 31
sygn. p.d.: J.B. 
pieczęć tuszem l.d.: Józef Brandt | z Warszawy
własność prywatna

II.49 II.50

II.47 Akt męski siedzący, 1863

ołówek, papier, 31 × 47
sygn. l.d.: JB | 1863 Monachjum
pieczęć tuszem p.d.: Józef Brandt | z Warszawy
własność prywatna

II.48 Akt męski z oszczepem, 1863

ołówek, papier, 47 × 31
sygn. p.d.: J.B. | 1863 
pieczęć tuszem l.d.: Józef Brandt | z Warszawy
własność prywatna

II.47
HisTORiA
w 1998 i 2004 wystawiony na sprzedaż 
w Domu Aukcyjnym Desa unicum 
w warszawie. w 2018 wystawiony na 
sprzedaż w Domu Aukcyjnym Panora-
ma w warszawie.

BiBLiOGRAFiA
Kat. Desa unicum 29.11.1998, nr kat. 
i il. 77, 11.12.2004, nr kat. i il. 86; Kat. 
Panorama 7.04.2018, nr kat. i il. 107.

II.48
HisTORiA
w 2013 sprzedany w Domu Aukcyjnym 
Okna sztuki w Milanówku.

BiBLiOGRAFiA
Kat. Okna sztuki 10.08.2013, 
nr kat. i il. 5. 

II.49
HisTORiA
w 2012 wystawiony na sprzedaż 
w Domu Aukcyjnym Okna sztuki 
w Milanówku. w 2013 wystawiony na 
sprzedaż w Domu Aukcyjnym Desa 
unicum w warszawie.

BiBLiOGRAFiA
Kat. Okna sztuki 24.10.2012, nr kat. 
i il. 27; Kat. Desa unicum 18.04.2013, 
nr kat. i il. 87. 

II.50
HisTORiA
w 2012 wystawiony na sprzedaż 
w Domu Aukcyjnym Okna sztuki 
w Milanówku.

BiBLiOGRAFiA
Kat. Okna sztuki 24.10.2012, nr kat. 
i il. 28. 

pozwalają zauważyć postępy artysty w umiejętności odwzorowania anatomii 
i położenia ciała w przestrzeni. Większość prac charakteryzuje się ostrą kontu-
rową linią, dużą szczegółowością oraz mocnym zróżnicowaniem partii światła 
i cienia, które wynikało ze sztucznego oświetlenia sali rysunkowej. Pozostałe trzy 
rysunki wykonane są bardziej swobodnie, dynamiczną i mniej precyzyjną kreską. 
Jeden z nich, przedstawiający nagiego mężczyznę z kijem na plecach, został 
przez Brandta wykorzystany po latach. Model ten był wzorem do postaci jeńca 
na obrazie Odbicie jasyru z 1878 roku (kat. I.105), gdzie występuje w kostiumie. 

1  List Brandta do Józefa Helbicha z 24 lutego 1863, archiwum rodziny 
Daszewskich, odpisy listów Józefa Brandta z lat 1849–1863, mps, 
Monachium, k. 2.

II.47 II.48
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II.54 Zarośla, 1863 

rysunek
sygn. p.d.: JBrandt | 1863
napis l.d.: Monachjum
miejsce przechowywania nieznane

II.55 Czerkiesi pędzący na koniach, ok. 1863

akwarela, tusz, papier, 21,5 × 28,6
Muzeum narodowe w Krakowie, nr inw. MnK iii-r.a-14086
Dar bankiera i historyka sztuki Mathiasa Bersohna (1824–1908) w 1902.

II.56  Jeździec z luzakiem, ok. 1863 
verso: Głowa mężczyzny z profilu

sepia, papier, 6 × 8
Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, nr inw. MJM sp.gr. 121
Kupiona w 1960 od antykwariusza Zygmunta suszczykiewicza z Radomia. 

II.55
wysTAwy 
2001 Będomin, Muzeum Hymnu  
narodowego (s. 38, nr kat. i il. 47) 
2006–2007 MnKi (s. 98, nr kat. 289)
2015 Orońsko, Centrum Rzeźby  
Polskiej (s. 197, il. na s. 168)

BiBLiOGRAFiA
sprawozd. Dyr. MnK 1901–1902, s. 25.

ARCHiwALiA 
is PAn, neg. nr 35797 PL [fot. z 1968].

II.56
wysTAwy 
1965–1966, Muzeum w Lublinie — 
Zamek (s. 3, nr kat. 19)

II.55II.54

II.56

II.51
ARCHiwALiA 
Mnw, DDw, neg. nr 8742  
[fot. przed 1939].

II.53
wysTAwy 
2015 Orońsko, Centrum Rzeźby 
Polskiej (s. 194, il. na s. 155)

II.51 Krakus z karabinem, ok. 1863

akwarela, ołówek, papier żeberkowy, 31 × 20,3
na verso nalepka z napisem: Z teki Józefa Brandta | Mojego dziadka | Okres 
wczesnej twórczości w Paryżu | około 1862 R. | Aleksander Daszewski
Muzeum narodowe w warszawie, nr inw. Rys.Pol.11822 Mnw
Kupiona w 1973 od wnuczki artysty Krystyny Daszewskiej (1908–2000).

II.52 Krakus — powstaniec, siedzący, ok. 1863 

akwarela, ołówek, papier żeberkowy z filigranem, 21,8 × 16,7
Muzeum narodowe w warszawie, nr inw. Rys.Pol.11824 Mnw
Kupiona w 1973 od wnuczki artysty Krystyny Daszewskiej (1908–2000).

II.53 Krakus — powstaniec, leżący, ok. 1863 

akwarela, ołówek, papier żeberkowy, 22,3 × 35,5
Muzeum narodowe w warszawie, nr inw. Rys.Pol.11825 Mnw
Kupiona w 1973 od wnuczki artysty Krystyny Daszewskiej (1908–2000).

II.51 II.52

II.53
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II.54 Zarośla, 1863 

rysunek
sygn. p.d.: JBrandt | 1863
napis l.d.: Monachjum
miejsce przechowywania nieznane

II.55 Czerkiesi pędzący na koniach, ok. 1863

akwarela, tusz, papier, 21,5 × 28,6
Muzeum narodowe w Krakowie, nr inw. MnK iii-r.a-14086
Dar bankiera i historyka sztuki Mathiasa Bersohna (1824–1908) w 1902.

II.56  Jeździec z luzakiem, ok. 1863 
verso: Głowa mężczyzny z profilu

sepia, papier, 6 × 8
Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, nr inw. MJM sp.gr. 121
Kupiona w 1960 od antykwariusza Zygmunta suszczykiewicza z Radomia. 

II.55
wysTAwy 
2001 Będomin, Muzeum Hymnu  
narodowego (s. 38, nr kat. i il. 47) 
2006–2007 MnKi (s. 98, nr kat. 289)
2015 Orońsko, Centrum Rzeźby  
Polskiej (s. 197, il. na s. 168)

BiBLiOGRAFiA
sprawozd. Dyr. MnK 1901–1902, s. 25.

ARCHiwALiA 
is PAn, neg. nr 35797 PL [fot. z 1968].

II.56
wysTAwy 
1965–1966, Muzeum w Lublinie — 
Zamek (s. 3, nr kat. 19)

II.55II.54

II.56

II.51
ARCHiwALiA 
Mnw, DDw, neg. nr 8742  
[fot. przed 1939].

II.53
wysTAwy 
2015 Orońsko, Centrum Rzeźby 
Polskiej (s. 194, il. na s. 155)

II.51 Krakus z karabinem, ok. 1863

akwarela, ołówek, papier żeberkowy, 31 × 20,3
na verso nalepka z napisem: Z teki Józefa Brandta | Mojego dziadka | Okres 
wczesnej twórczości w Paryżu | około 1862 R. | Aleksander Daszewski
Muzeum narodowe w warszawie, nr inw. Rys.Pol.11822 Mnw
Kupiona w 1973 od wnuczki artysty Krystyny Daszewskiej (1908–2000).

II.52 Krakus — powstaniec, siedzący, ok. 1863 

akwarela, ołówek, papier żeberkowy z filigranem, 21,8 × 16,7
Muzeum narodowe w warszawie, nr inw. Rys.Pol.11824 Mnw
Kupiona w 1973 od wnuczki artysty Krystyny Daszewskiej (1908–2000).

II.53 Krakus — powstaniec, leżący, ok. 1863 

akwarela, ołówek, papier żeberkowy, 22,3 × 35,5
Muzeum narodowe w warszawie, nr inw. Rys.Pol.11825 Mnw
Kupiona w 1973 od wnuczki artysty Krystyny Daszewskiej (1908–2000).

II.51 II.52

II.53
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II.59 Orszak konny, ok. 1863

akwarela, papier, 15,5 × 20,5 w świetle oprawy
sygn. p.d.: Józef Brandt | Monachium
na verso nalepka salonu sztuki Marii Rakowskiej z informacją, że jest to 
szkic do obrazu Wyjazd Jana Sobieskiego z Wilanowa 
miejsce przechowywania nieznane

Nieznaną dzisiaj z wizerunku akwarelę opisał Jerzy Sienkiewicz w eksperty-
zie z 1944 roku: „[...] przedstawia konny orszak otaczający jakiegoś dostojnika 
w czapce z kitą i w długich szatach jadącego wierzchem pod baldachimem. Bal-
dachim trzymają dworzanie z orszaku, z których dwaj widoczni na pierwszym 
planie w czerwonych strojach z wyrzuconymi wylotami rękawów, wprowadzają 
tu żywą plamę kolorystyczna i akcent polskości kostiumów. Jeden z jeźdźców 
odsadził się na gniadym koniu mocno w bok ku lewej stronie, inny w tyle dmie 
w trąbę fanfary. W tle jeszcze bardziej szkicowo niż figury pierwszego planu 
zaznaczają się drzewa i rysują się spiczaste wieżyczki oddalonej budowli — 
zamku lub dworu, do którego zmierza orszak”1. Według Sienkiewicza pierwotne 
powiązanie tej pracy z obrazem Wyjazd Jana III Sobieskiego i Marysieńki z Wilanowa 
było błędne. Na podstawie podobieństwa stylistycznego z obrazem Lisowczycy 
(kat. I.3) i akwarelą Walka (kat. II.57) badacz uznał Orszak konny za wczesne dzie-
ło Brandta, którego tematem był powrót króla lub hetmana do zamku. Biorąc 
pod uwagę zainteresowanie malarza XVIII-wiecznymi pamiętnikami i literatu-
rą opisującą realia dawnej Rzeczypospolitej, należy przypuszczać, że praca ta 
przedstawiała scenę z utworu literackiego. Być może Brandt nawiązał do historii 
hetmana Jana Tarnowskiego, opisywanej przez Wincentego Pola w poemacie 
Pachole [Pacholę] hetmańskie, do którego wykonywał rysunki w latach 1864–1866. 
Fragment tego utworu ukazuje poczet Tarnowskiego w złotej zbroi i z odświętnie 
ubranym orszakiem, w związku z uroczystościami pogrzebu króla Zygmunta 
Starego w Krakowie2. 

1  Ekspertyza z 6 lutego 1944, IS PAN, Zb. Specjalne, Archiwum Jerzego 
Sienkiewicza, sygn. 1723/1, mps.

2   Poezye Wincentego Pola, Pachole hetmańskie, t. 1, Warszawa 1862,  
s. 105–106.

II.58
ARCHiwALiA 
is PAn, Zb. specjalne, Archiwum 
Jerzego Sienkiewicza, sygn. 1723/1, 
mps [ekspertyza z 6.02.1944].

II.57 Walka, ok. 1863

akwarela, gwasz (?)
sygn. p.d.: Józef Brandt
miejsce przechowywania nieznane

II.58 Jurta mongolska, ok. 1863

akwarela, 16 × 24
sygn. p.d.: Józef Brandt
miejsce przechowywania nieznane 

II.57
HisTORiA
w 1926 własność w. szereszewskiego.

wysTAwy 
1926 warszawa, TZsP (s. 18, nr kat. 44)

BiBLiOGRAFiA 
sprawozd. TZsP 1926, s. nlb. 36; Husar-
ski 1929, il. na s. 365.

ARCHiwALiA 
Mnw, DDw, neg. nr 8746 [fot. przed 
1939].

II.58
HisTORiA
Była własnością antykwariatu A. weso-
łowskiego w Zakopanem, który w 1961 
oferował ją do zakupu do zbiorów 
Mnw. 

ARCHiwALiA 
Mnw, DDw, neg. nr 80321; Archiwum, 
Akta Mnw, sygn. 1600, rkps, s. 336 
[kwit z komisji zakupów nr 2010 
z 27.02.1961]; Gabinet Rycin i Rysun-
ków, karta naukowa opracowana przez 
Marię Kaczanowską 2.03.1961, rkps, fot.

II.57

II.58
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II.59 Orszak konny, ok. 1863

akwarela, papier, 15,5 × 20,5 w świetle oprawy
sygn. p.d.: Józef Brandt | Monachium
na verso nalepka salonu sztuki Marii Rakowskiej z informacją, że jest to 
szkic do obrazu Wyjazd Jana Sobieskiego z Wilanowa 
miejsce przechowywania nieznane

Nieznaną dzisiaj z wizerunku akwarelę opisał Jerzy Sienkiewicz w eksperty-
zie z 1944 roku: „[...] przedstawia konny orszak otaczający jakiegoś dostojnika 
w czapce z kitą i w długich szatach jadącego wierzchem pod baldachimem. Bal-
dachim trzymają dworzanie z orszaku, z których dwaj widoczni na pierwszym 
planie w czerwonych strojach z wyrzuconymi wylotami rękawów, wprowadzają 
tu żywą plamę kolorystyczna i akcent polskości kostiumów. Jeden z jeźdźców 
odsadził się na gniadym koniu mocno w bok ku lewej stronie, inny w tyle dmie 
w trąbę fanfary. W tle jeszcze bardziej szkicowo niż figury pierwszego planu 
zaznaczają się drzewa i rysują się spiczaste wieżyczki oddalonej budowli — 
zamku lub dworu, do którego zmierza orszak”1. Według Sienkiewicza pierwotne 
powiązanie tej pracy z obrazem Wyjazd Jana III Sobieskiego i Marysieńki z Wilanowa 
było błędne. Na podstawie podobieństwa stylistycznego z obrazem Lisowczycy 
(kat. I.3) i akwarelą Walka (kat. II.57) badacz uznał Orszak konny za wczesne dzie-
ło Brandta, którego tematem był powrót króla lub hetmana do zamku. Biorąc 
pod uwagę zainteresowanie malarza XVIII-wiecznymi pamiętnikami i literatu-
rą opisującą realia dawnej Rzeczypospolitej, należy przypuszczać, że praca ta 
przedstawiała scenę z utworu literackiego. Być może Brandt nawiązał do historii 
hetmana Jana Tarnowskiego, opisywanej przez Wincentego Pola w poemacie 
Pachole [Pacholę] hetmańskie, do którego wykonywał rysunki w latach 1864–1866. 
Fragment tego utworu ukazuje poczet Tarnowskiego w złotej zbroi i z odświętnie 
ubranym orszakiem, w związku z uroczystościami pogrzebu króla Zygmunta 
Starego w Krakowie2. 

1  Ekspertyza z 6 lutego 1944, IS PAN, Zb. Specjalne, Archiwum Jerzego 
Sienkiewicza, sygn. 1723/1, mps.

2   Poezye Wincentego Pola, Pachole hetmańskie, t. 1, Warszawa 1862,  
s. 105–106.

II.58
ARCHiwALiA 
is PAn, Zb. specjalne, Archiwum 
Jerzego Sienkiewicza, sygn. 1723/1, 
mps [ekspertyza z 6.02.1944].

II.57 Walka, ok. 1863

akwarela, gwasz (?)
sygn. p.d.: Józef Brandt
miejsce przechowywania nieznane

II.58 Jurta mongolska, ok. 1863

akwarela, 16 × 24
sygn. p.d.: Józef Brandt
miejsce przechowywania nieznane 

II.57
HisTORiA
w 1926 własność w. szereszewskiego.

wysTAwy 
1926 warszawa, TZsP (s. 18, nr kat. 44)

BiBLiOGRAFiA 
sprawozd. TZsP 1926, s. nlb. 36; Husar-
ski 1929, il. na s. 365.

ARCHiwALiA 
Mnw, DDw, neg. nr 8746 [fot. przed 
1939].

II.58
HisTORiA
Była własnością antykwariatu A. weso-
łowskiego w Zakopanem, który w 1961 
oferował ją do zakupu do zbiorów 
Mnw. 

ARCHiwALiA 
Mnw, DDw, neg. nr 80321; Archiwum, 
Akta Mnw, sygn. 1600, rkps, s. 336 
[kwit z komisji zakupów nr 2010 
z 27.02.1961]; Gabinet Rycin i Rysun-
ków, karta naukowa opracowana przez 
Marię Kaczanowską 2.03.1961, rkps, fot.

II.57

II.58
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II.62 Wozak, 1863 

studium postaci do obrazu Pochód lisowczyków (1863)
ołówek, papier, 21 × 16,8
sygn. p.d.: JB
Muzeum Jacka Malczewskiego w Radomiu, nr inw. MJM sp.gr. 174/9
Kupiony w 1965 od antykwariusza Zygmunta suszczykiewicza z Radomia. 

II.63 Kozak na wozie, 1863

studium postaci do obrazu Pochód lisowczyków (1863)
ołówek, papier, 16 × 16 w świetle oprawy
sygn. p.d.: JB 
własność prywatna

II.62
wysTAwy 
1965–1966 Muzeum w Lublinie —  
Zamek (s. 3, nr kat. 35) 
1985 Radom, MO (il. na s. nlb. 44) 
1998–1999 Radom, MJM
2006–2007 MnKi (s. 98, nr kat. 282, 
il. na s. 31)

BiBLiOGRAFiA
Apanowicz 1968, s. 259, il. na s. 259; 
Fedoruk 1976, il. na s. 40; Przemiany 
1987, R. 18, nr 198, il. na s. 24.

ARCHiwALiA 
MJM, Biblioteka, Teczka dotycząca 
wystawy „Józef Brandt — uczniowie 
i przyjaciele”, sygn. MJM-Xii-601, 
nr 6/165, mps, s. 2 [spis eksponatów 
na wystawie].

II.63
HisTORiA
w 2000 sprzedany w Domu Aukcyjnym 
Agra-Art w warszawie.

BiBLiOGRAFiA
Kat. Agra-Art 22.10.2000, nr kat. i il. 21.

II.62 II.63

II.61  Pochód wojsk polskich na kresach Ukrainy, 
1863 

miejsce przechowywania nieznane

Według Bogdana Zakrzewskiego akwarela była wspomniana w nieodnalezionym 
do dzisiaj liście Brandta z 29 października 1863. Ukazywała scenę zbliżoną do 
Pochodu lisowczyków (kat. I.8). Na pierwszym planie widoczny był Kozak oświe-
tlający drogę latarnią.

II.60 Luli niemowlęciu Iwoni, 1863

Luli, luli synu wojewody
akwarela, 30 × 24
sygn. l.d.: 1863 
miejsce przechowywania nieznane 

Nieznana dzisiaj z wizerunku akwarela została opisana przez Marię Pruszak 
w oświadczeniu o oryginalności dzieła z 1958 roku: „[...] przedstawia na pierw-
szym planie siwego starca z brodą, siedzącego na ławce i trzymającego na kola-
nach małego chłopca. Z lewej strony na drewnianej ścianie wisi kobierzec ozdo-
biony bronią i obrazkami. Poniżej siedzi kozak z wielkimi wąsami i warkoczem 
na głowie, grający na mandolinie. Na podłodze leży skóra, a na niej poduszka 
przykryta dywanikiem czy czaprakiem, spoza którego wygląda część siodła”1. 
Praca ilustruje fragment pieśni Józefa Bohdana Zaleskiego Luli niemowlęciu Iwoni: 
„Na kulbace dziś — kołyska; / Dworzec — dymna w stepie chata; / W głowy — 
burka oj! kosmata: / I ot stare Kozaczyska / Niańczym jemu — i brodacze / Do 
snu piejem, aż step płacze”2.

Pieśń opowiada o dziecku osieroconym przez Jana Srogiego zwanego Iwo-
nią, hospodara mołdawskiego w latach 1572–1574. Okrutny dla przeciwników 
politycznych, a kochany przez lud władca dążył do uniezależnienia Mołdawii od 
Turcji. W 1874 roku stoczył z nią wojnę, jego wojska zostały pokonane, a wszyscy 
żołnierze — poza grupą Kozaków, którym darowano życie — zabici3. Według 
podań Jan poniósł śmierć przez dekapitację, a jego ciało rozszarpały wielbłądy4. 
Ocaleli Kozacy, których męstwo Iwonia cenił i szczodrze wynagradzał, mieli 
zaopiekować się jego synem i wychowywać go na stepie. 

Scenę tę Brandt przedstawił również w dziele olejnym z 1863 roku (kat. I.7). 
Inaczej niż na obrazie tutaj Kozacy śpiewający niemowlęciu znajdują się we 
wnętrzu chaty. 

1  Oświadczenie z 29 września 1958, archiwum rodziny Pruszaków, 
rkps.

2   Poezye Bohdana Zaleskiego wydane przez Edwarda Raczyńskiego, Poznań 
1841, s. 34. 

3  Juliusz Demel, Historia Rumunii, Wrocław–Warszawa–Kraków 1970,  
s. 169–172.

4   Kronika polska Marcina Bielskiego, t. 3, Sanok 1856, s. 1357.

II.60
HisTORiA
w 1958 akwarela prawdopodobnie 
znajdowała się w kolekcji rodziny 
Pruszaków. 

ARCHiwALiA 
Archiwum rodziny Pruszaków, 
oświadczenie Marii Pruszak 
z 29.09.1958, rkps.

II.61
BiBLiOGRAFiA
Zakrzewski 1947, s. 159.
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II.62 Wozak, 1863 

studium postaci do obrazu Pochód lisowczyków (1863)
ołówek, papier, 21 × 16,8
sygn. p.d.: JB
Muzeum Jacka Malczewskiego w Radomiu, nr inw. MJM sp.gr. 174/9
Kupiony w 1965 od antykwariusza Zygmunta suszczykiewicza z Radomia. 

II.63 Kozak na wozie, 1863

studium postaci do obrazu Pochód lisowczyków (1863)
ołówek, papier, 16 × 16 w świetle oprawy
sygn. p.d.: JB 
własność prywatna

II.62
wysTAwy 
1965–1966 Muzeum w Lublinie —  
Zamek (s. 3, nr kat. 35) 
1985 Radom, MO (il. na s. nlb. 44) 
1998–1999 Radom, MJM
2006–2007 MnKi (s. 98, nr kat. 282, 
il. na s. 31)

BiBLiOGRAFiA
Apanowicz 1968, s. 259, il. na s. 259; 
Fedoruk 1976, il. na s. 40; Przemiany 
1987, R. 18, nr 198, il. na s. 24.

ARCHiwALiA 
MJM, Biblioteka, Teczka dotycząca 
wystawy „Józef Brandt — uczniowie 
i przyjaciele”, sygn. MJM-Xii-601, 
nr 6/165, mps, s. 2 [spis eksponatów 
na wystawie].

II.63
HisTORiA
w 2000 sprzedany w Domu Aukcyjnym 
Agra-Art w warszawie.

BiBLiOGRAFiA
Kat. Agra-Art 22.10.2000, nr kat. i il. 21.

II.62 II.63
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Inaczej niż na obrazie tutaj Kozacy śpiewający niemowlęciu znajdują się we 
wnętrzu chaty. 

1  Oświadczenie z 29 września 1958, archiwum rodziny Pruszaków, 
rkps.

2   Poezye Bohdana Zaleskiego wydane przez Edwarda Raczyńskiego, Poznań 
1841, s. 34. 

3  Juliusz Demel, Historia Rumunii, Wrocław–Warszawa–Kraków 1970,  
s. 169–172.

4   Kronika polska Marcina Bielskiego, t. 3, Sanok 1856, s. 1357.

II.60
HisTORiA
w 1958 akwarela prawdopodobnie 
znajdowała się w kolekcji rodziny 
Pruszaków. 

ARCHiwALiA 
Archiwum rodziny Pruszaków, 
oświadczenie Marii Pruszak 
z 29.09.1958, rkps.

II.61
BiBLiOGRAFiA
Zakrzewski 1947, s. 159.
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II.69
BiBLiOGRAFiA
Kat. prac Orońsko 2015, s. 199,  
il. na s. 176.

II.67 II.68 II.69

II.67 Kozak na koniu, 1863

ołówek, kreda, papier, 23 × 14
sygn. p.d.: JBr.
Muzeum narodowe w warszawie, nr inw. Rys.Pol.11744 Mnw
Kupiony w 1972 w PP Desa w warszawie.

II.68 Tatar, 1863

ołówek, papier, 34,5 × 18,5 w świetle oprawy
sygn. p.d.: JB i wtórnie l.d.: Józef Brandt
Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, nr inw. CRP/AH/97
Kupiony w 1986 w PP Desa w warszawie.

II.69 Jeździec tatarski, 1863 

studium postaci do obrazu Ucieczka Tatarów (1864)
węgiel, papier, 35,4 × 28,2
Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, nr inw. MJM sp.gr. 193
Kupiony w 1966 od Macieja Pruszaka (1901–1978).

II.64 Lisowczyk tyłem, 1863

Kozak na warcie
studium postaci do obrazu Pochód lisowczyków (1863)
ołówek, papier; 22,7 × 13,6
sygn. p.d.: JB 
Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, nr inw. MJM sp.gr. 174/21
Kupiony w 1965 od antykwariusza Zygmunta suszczykiewicza z Radomia. 

II.65 Lisowczyk przodem, 1863

ołówek, papier; 19,5 × 11,2
sygn. p.d.: JB 
Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, nr inw. MJM sp.gr. 174/20
Kupiony w 1965 od antykwariusza Zygmunta suszczykiewicza z Radomia. 

II.66 Lisowczyk w siodle, 1863

ołówek, papier, 18,2 × 11
sygn. p.d.: JB 
Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, nr inw. MJM sp.gr. 174/22
Kupiony w 1965 od antykwariusza Zygmunta suszczykiewicza z Radomia. 

II.64
wysTAwy 
1965–1966 Muzeum w Lublinie —  
Zamek (s. 3, nr kat. 25) 
1985 Radom, MO (poza kat.) 
1998–1999 Radom, MJM

BiBLiOGRAFiA
Derwojed 1969, s. 38, il. 52. 

ARCHiwALiA 
MJM, Biblioteka, Teczka dotycząca 
wystawy „Józef Brandt — uczniowie 
i przyjaciele”, sygn. MJM-Xii-601, 
nr 6/165, mps, s. 2 [spis eksponatów 
na wystawie].

II.65
wysTAwy 
1985 Radom, MO (il. na s. nlb. 44)
1998–1999 Radom, MJM
2006–2007 MnKi (s. 97, nr kat. 280, 
il. na s. 31)

ARCHiwALiA 
MJM, Biblioteka, Teczka dotycząca 
wystawy „Józef Brandt — uczniowie 
i przyjaciele”, sygn. MJM-Xii-601, 
nr 6/165, mps, s. 2 [spis eksponatów 
na wystawie].

II.65
wysTAwy 
1998–1999 Radom, MJM

ARCHiwALiA 
MJM, Biblioteka, Teczka dotycząca 
wystawy „Józef Brandt — uczniowie 
i przyjaciele”, sygn. MJM-Xii-601, 
nr 6/165, mps, s. 2 [spis eksponatów 
na wystawie].

II.64 II.65 II.66
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II.69
BiBLiOGRAFiA
Kat. prac Orońsko 2015, s. 199,  
il. na s. 176.

II.67 II.68 II.69
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węgiel, papier, 35,4 × 28,2
Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, nr inw. MJM sp.gr. 193
Kupiony w 1966 od Macieja Pruszaka (1901–1978).

II.64 Lisowczyk tyłem, 1863

Kozak na warcie
studium postaci do obrazu Pochód lisowczyków (1863)
ołówek, papier; 22,7 × 13,6
sygn. p.d.: JB 
Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, nr inw. MJM sp.gr. 174/21
Kupiony w 1965 od antykwariusza Zygmunta suszczykiewicza z Radomia. 

II.65 Lisowczyk przodem, 1863

ołówek, papier; 19,5 × 11,2
sygn. p.d.: JB 
Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, nr inw. MJM sp.gr. 174/20
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II.66 Lisowczyk w siodle, 1863

ołówek, papier, 18,2 × 11
sygn. p.d.: JB 
Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, nr inw. MJM sp.gr. 174/22
Kupiony w 1965 od antykwariusza Zygmunta suszczykiewicza z Radomia. 

II.64
wysTAwy 
1965–1966 Muzeum w Lublinie —  
Zamek (s. 3, nr kat. 25) 
1985 Radom, MO (poza kat.) 
1998–1999 Radom, MJM

BiBLiOGRAFiA
Derwojed 1969, s. 38, il. 52. 

ARCHiwALiA 
MJM, Biblioteka, Teczka dotycząca 
wystawy „Józef Brandt — uczniowie 
i przyjaciele”, sygn. MJM-Xii-601, 
nr 6/165, mps, s. 2 [spis eksponatów 
na wystawie].

II.65
wysTAwy 
1985 Radom, MO (il. na s. nlb. 44)
1998–1999 Radom, MJM
2006–2007 MnKi (s. 97, nr kat. 280, 
il. na s. 31)

ARCHiwALiA 
MJM, Biblioteka, Teczka dotycząca 
wystawy „Józef Brandt — uczniowie 
i przyjaciele”, sygn. MJM-Xii-601, 
nr 6/165, mps, s. 2 [spis eksponatów 
na wystawie].

II.65
wysTAwy 
1998–1999 Radom, MJM

ARCHiwALiA 
MJM, Biblioteka, Teczka dotycząca 
wystawy „Józef Brandt — uczniowie 
i przyjaciele”, sygn. MJM-Xii-601, 
nr 6/165, mps, s. 2 [spis eksponatów 
na wystawie].

II.64 II.65 II.66
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II.71 Lisowczycy, 1864

Orszak kozacki, Przeprawa lisowczyków przez bród małej rzeki 
pióro, tusz, lawowanie, papier żeberkowy, 14 × 21
sygn. p.d.: J.Brandt | 1864
własność prywatna

Rysunek przedstawia epizod z historii wojennej lisowczyków. W 1620 roku ich 
kapelanem został Wojciech Dembołęcki, który towarzyszył im podczas wypra-
wy do cesarza Ferdynanda II Habsburga. Dzieje tej podróży opisał w swoim 
pamiętniku Przewagi elearów polskich, co ich niegdy lisowczykami zwano, wydanym 
po raz pierwszy w 1623 roku. Praca Brandta odnosi się do fragmentu, w którym 
mieszkańcy Opola — w obawie przed okrytymi złą sławą lisowczykami — nie 
pozwolili im przejść przez most na Odrze, ci zaś zdecydowali się na konną prze-
prawę przez rzekę: „[...] wstawszy przededniem przyszli do Odry, powyżej Oppola 
gdzie wciąż Odrę tak hurmem i w tychże szeregach, jako ciągnęli przebywszy, 
kilka mil od Oppola noclegowali”1.

Dzieło  zyskało  pochlebną opinię  prasy,  zwrócono uwagę zarówno na 
warsztatową sprawność artysty, jak i sugestywne oddanie treści historycznej:  
„[...] widzimy 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 obda-
rzona zdolność zdobyć się może. Szkic ten przedstawia przeprawę lisowczyków 
przez bród jakiejś małej rzeczki. Figur niewiele, ale czuć z układu za tą eskortą 
przejeżdżających w oddali wozów, że to tylko jakaś przednia straż silniejszego 
oddziału owych ochotników, długo na całą Europę z szalonego swego męstwa 
sławnych. Jadą oni tu przystrojeni rozmaicie, różnie nawet uzbrojeni, bo jeden 
ma kołczan ze strzałami, drugi rusznicę, nie w szeregach regularnych, ale jak 
się któremu podoba, chociaż jedność drogi i celu widoczna”2.

II.71
HisTORiA
w 2010 wystawiony na sprzedaż 
w Domu Aukcyjnym Desa unicum 
w warszawie.

BiBLiOGRAFiA
Gaz. warsz. 1864, nr 118, s. 1; Zakrzew-
ski 1947, s. 160; Kat. Desa unicum 
17.06.2010, nr kat. i il. 68.

ARCHiwALiA 
MJM, Dział sztuki, nr inw. Dspl. 17  
[fot., z kolekcji artysty].

II.71

II.70 Potyczka z Kozakami, 1863–1864

akwarela, gwasz (?)
miejsce przechowywania nieznane

Akwarela przedstawiała bliżej nieokreśloną bitwę powstania styczniowego sto-
czoną z Kozakami. Wskazują na to elementy stroju konnych żołnierzy takie jak 
czamary i rogatywki obszyte futrem z białymi kitami. Ubiór jednego z walczą-
cych, biegnącego po prawej z obnażoną szablą, przypomina umundurowanie 
żuawów śmierci — oddziału wojskowego powstańców styczniowych. Operowa-
nie rozbudowaną plamą i brak precyzji wykończenia są charakterystyczne dla 
wczesnej twórczości Brandta, jednak na jej tle praca wyróżnia się dynamiczną 
i wielopostaciową kompozycją. 

II.70
HisTORiA
w 1917 własność kolekcjonera stani-
sława Zarewicza (?–1930) we Lwowie.

wysTAwy 
1913 Lwów, Pałac sztuki (s. 72)

BiBLiOGRAFiA
Rutowski 1917, il.; Chwalewik 1926, t. 1, 
s. 429.

II.70
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II.71 Lisowczycy, 1864

Orszak kozacki, Przeprawa lisowczyków przez bród małej rzeki 
pióro, tusz, lawowanie, papier żeberkowy, 14 × 21
sygn. p.d.: J.Brandt | 1864
własność prywatna

Rysunek przedstawia epizod z historii wojennej lisowczyków. W 1620 roku ich 
kapelanem został Wojciech Dembołęcki, który towarzyszył im podczas wypra-
wy do cesarza Ferdynanda II Habsburga. Dzieje tej podróży opisał w swoim 
pamiętniku Przewagi elearów polskich, co ich niegdy lisowczykami zwano, wydanym 
po raz pierwszy w 1623 roku. Praca Brandta odnosi się do fragmentu, w którym 
mieszkańcy Opola — w obawie przed okrytymi złą sławą lisowczykami — nie 
pozwolili im przejść przez most na Odrze, ci zaś zdecydowali się na konną prze-
prawę przez rzekę: „[...] wstawszy przededniem przyszli do Odry, powyżej Oppola 
gdzie wciąż Odrę tak hurmem i w tychże szeregach, jako ciągnęli przebywszy, 
kilka mil od Oppola noclegowali”1.

Dzieło  zyskało  pochlebną opinię  prasy,  zwrócono uwagę zarówno na 
warsztatową sprawność artysty, jak i sugestywne oddanie treści historycznej:  
„[...] widzimy 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 obda-
rzona zdolność zdobyć się może. Szkic ten przedstawia przeprawę lisowczyków 
przez bród jakiejś małej rzeczki. Figur niewiele, ale czuć z układu za tą eskortą 
przejeżdżających w oddali wozów, że to tylko jakaś przednia straż silniejszego 
oddziału owych ochotników, długo na całą Europę z szalonego swego męstwa 
sławnych. Jadą oni tu przystrojeni rozmaicie, różnie nawet uzbrojeni, bo jeden 
ma kołczan ze strzałami, drugi rusznicę, nie w szeregach regularnych, ale jak 
się któremu podoba, chociaż jedność drogi i celu widoczna”2.

II.71
HisTORiA
w 2010 wystawiony na sprzedaż 
w Domu Aukcyjnym Desa unicum 
w warszawie.

BiBLiOGRAFiA
Gaz. warsz. 1864, nr 118, s. 1; Zakrzew-
ski 1947, s. 160; Kat. Desa unicum 
17.06.2010, nr kat. i il. 68.

ARCHiwALiA 
MJM, Dział sztuki, nr inw. Dspl. 17  
[fot., z kolekcji artysty].

II.71

II.70 Potyczka z Kozakami, 1863–1864

akwarela, gwasz (?)
miejsce przechowywania nieznane

Akwarela przedstawiała bliżej nieokreśloną bitwę powstania styczniowego sto-
czoną z Kozakami. Wskazują na to elementy stroju konnych żołnierzy takie jak 
czamary i rogatywki obszyte futrem z białymi kitami. Ubiór jednego z walczą-
cych, biegnącego po prawej z obnażoną szablą, przypomina umundurowanie 
żuawów śmierci — oddziału wojskowego powstańców styczniowych. Operowa-
nie rozbudowaną plamą i brak precyzji wykończenia są charakterystyczne dla 
wczesnej twórczości Brandta, jednak na jej tle praca wyróżnia się dynamiczną 
i wielopostaciową kompozycją. 

II.70
HisTORiA
w 1917 własność kolekcjonera stani-
sława Zarewicza (?–1930) we Lwowie.

wysTAwy 
1913 Lwów, Pałac sztuki (s. 72)

BiBLiOGRAFiA
Rutowski 1917, il.; Chwalewik 1926, t. 1, 
s. 429.

II.70
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II.73
BiBLiOGRAFiA 
Bühler 1993, il. 99 na s. 97; Bühler 1998, 
il. 99 na s. 93.

II.74
HisTORiA
Akwarela pochodzi z kolekcji malarza 
Franza Adama (1815–1886), prawdo-
podobnie była prezentem Brandta dla 
jego nauczyciela.

wysTAwy 
1981–1982 Münchner stadtmuseum 
(s. 326, nr kat. i il. 332)

II.74  Puk, puk w okieneczko, 1864

Reitergruppe in Dalmatien
akwarela, papier, 28,4 × 43,3
własność prywatna

Akwarelę mylnie przypisywano dotąd Franzowi Adamowi, z którego atelier 
Brandt korzystał w latach 1863–1867.

II.73

II.74

II.73 Puk, puk w okieneczko, 1864  

Lisowczycy przed gospodą; Lisowczyken vor dem Rasthof
akwarela, gwasz, papier, 23 × 34 
własność prywatna 

Prawdopodobnie tożsamy z: Polnische Soldaten früherer Zeit (kat. IV.19).

II.72
HisTORiA 
w 1921 rysunek został wystawiony 
na aukcji obrazów nowych mistrzów 
ze spuścizny malarza Alberta von Kel-
lera (1844–1943) i innych właścicieli, 
a w 1922 na aukcji obrazów i rysunków 
z kolekcji aktora Aloisa wohlmutha 
(1849–1930) oraz z innych kolekcji 
w Galerie Helbing w Monachium. 

BiBLiOGRAFiA
Kat. Helbing 15.02.1921, nr kat. 10a, 
14–16.03.1922, nr kat. 284.

Rysunek ten, podobnie jak akwarela Potyczka z Kozakami (kat. II.70), jest 
wczesnym przykładem dynamicznej, wielopostaciowej kompozycji. W tym przy-
padku została ona oparta na biegnącej w głąb diagonali, wyznaczającej kierunek 
jazdy rycerzy. Taki rodzaj kompozycji jest typowy dla dzieł Brandta z drugiej 
połowy lat 60. XIX wieku. Sposób rysowania cechuje duża precyzja. Cienkie 
i regularne pociągnięcia piórem tworzące gęstą siatkę linii są zestawione z par-
tiami o subtelnym i swobodnym lawowaniu. 

Scenę przeprawy lisowczyków przez rzekę ukazał również Juliusz Kossak 
w 1866 roku3. Ze względu na analogie pomiędzy dwoma pracami w zakresie 
kompozycji i ruchu figur można przypuszczać, że rysunek Brandta stał się in-
spiracją dla starszego malarza. 

1  Wojciech Dembołęcki, Przewagi elearów polskich, co ich niegdy lisowczy-
kami zwano, Puławy 1830, s. 122.

2  Gaz. Warsz. 1864, s. 1.
3   Juliusz Kossak, Lisowczycy nad Renem, 1866; zob. repr. w: Stanisław 

Witkiewicz, Juliusz Kossak, Warszawa 1900, s. 21.

II.72  Rasowy koń w biegu. W tle pasące się konie, 
1864 

Rassepferd im Lauf. Im Hintergrund weidende Pferde
węgiel, tusz, 52,5 × 67,5
sygn.: J.Br 1864
miejsce przechowywania nieznane
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II.73
BiBLiOGRAFiA 
Bühler 1993, il. 99 na s. 97; Bühler 1998, 
il. 99 na s. 93.

II.74
HisTORiA
Akwarela pochodzi z kolekcji malarza 
Franza Adama (1815–1886), prawdo-
podobnie była prezentem Brandta dla 
jego nauczyciela.

wysTAwy 
1981–1982 Münchner stadtmuseum 
(s. 326, nr kat. i il. 332)

II.74  Puk, puk w okieneczko, 1864

Reitergruppe in Dalmatien
akwarela, papier, 28,4 × 43,3
własność prywatna

Akwarelę mylnie przypisywano dotąd Franzowi Adamowi, z którego atelier 
Brandt korzystał w latach 1863–1867.

II.73

II.74

II.73 Puk, puk w okieneczko, 1864  

Lisowczycy przed gospodą; Lisowczyken vor dem Rasthof
akwarela, gwasz, papier, 23 × 34 
własność prywatna 

Prawdopodobnie tożsamy z: Polnische Soldaten früherer Zeit (kat. IV.19).

II.72
HisTORiA 
w 1921 rysunek został wystawiony 
na aukcji obrazów nowych mistrzów 
ze spuścizny malarza Alberta von Kel-
lera (1844–1943) i innych właścicieli, 
a w 1922 na aukcji obrazów i rysunków 
z kolekcji aktora Aloisa wohlmutha 
(1849–1930) oraz z innych kolekcji 
w Galerie Helbing w Monachium. 

BiBLiOGRAFiA
Kat. Helbing 15.02.1921, nr kat. 10a, 
14–16.03.1922, nr kat. 284.

Rysunek ten, podobnie jak akwarela Potyczka z Kozakami (kat. II.70), jest 
wczesnym przykładem dynamicznej, wielopostaciowej kompozycji. W tym przy-
padku została ona oparta na biegnącej w głąb diagonali, wyznaczającej kierunek 
jazdy rycerzy. Taki rodzaj kompozycji jest typowy dla dzieł Brandta z drugiej 
połowy lat 60. XIX wieku. Sposób rysowania cechuje duża precyzja. Cienkie 
i regularne pociągnięcia piórem tworzące gęstą siatkę linii są zestawione z par-
tiami o subtelnym i swobodnym lawowaniu. 

Scenę przeprawy lisowczyków przez rzekę ukazał również Juliusz Kossak 
w 1866 roku3. Ze względu na analogie pomiędzy dwoma pracami w zakresie 
kompozycji i ruchu figur można przypuszczać, że rysunek Brandta stał się in-
spiracją dla starszego malarza. 

1  Wojciech Dembołęcki, Przewagi elearów polskich, co ich niegdy lisowczy-
kami zwano, Puławy 1830, s. 122.

2  Gaz. Warsz. 1864, s. 1.
3   Juliusz Kossak, Lisowczycy nad Renem, 1866; zob. repr. w: Stanisław 

Witkiewicz, Juliusz Kossak, Warszawa 1900, s. 21.

II.72  Rasowy koń w biegu. W tle pasące się konie, 
1864 

Rassepferd im Lauf. Im Hintergrund weidende Pferde
węgiel, tusz, 52,5 × 67,5
sygn.: J.Br 1864
miejsce przechowywania nieznane
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II.77
HisTORiA
Był własnością antykwariusza Zyg-
munta suszczykiewicza w Radomiu. 
w 2000 sprzedany w Domu Aukcyjnym 
Ostoya w warszawie.

BiBLiOGRAFiA 
Kat. Ostoya 21.05. 2000, 
nr kat. i il. 50b.

II.78
wysTAwy 
1864 warszawa, TZsP
1865 warszawa TZsP 
1865 Kraków, TPsP (s. 1, nr kat. 4 a) 
1868 Lwów, TPsP (s. 13, nr kat. 128) 
1975 sopocka Galeria sztuki 
(nr kat. 28) 
2006 Katowice, Muzeum Historii  
Katowic (s. 69, il. 6) 
2015 Orońsko, Centrum Rzeźby  
Polskiej (s. 194, il. na s. 159)

BiBLiOGRAFiA 
Buszard 1865, s. 179; Czas 1865, nr 97, 
s. 2; Kurier. warsz. 1865, nr 32, s. 1; 
Motty 1865, s. 1; Motty 1865a, s. 3; Tyg. 
il. 1865, nr 289, s. 130; Tyg. il. 1868, 
nr 18, s. 216; sprawozd. Dyr. MnK 
1901–1902, s. 22; swieykowski 1905, 
s. 16; Przewodnik MnK 1911, s. 29, 
nr kat. 655; Przewodnik MnK 1912, 
s. 25, nr kat. 655; Zakrzewski 1947, 
s. 160; wiercińska 1969, s. 32.

ARCHiwALiA 
Archiwum Janusza Derwojeda, rkps 
[notatka dotycząca wystawy w TPsP 
w Krakowie w 1865] i fot. is PAn, 
Zb. Fotograficzne, neg. nr 35198 PL 
(fot. 1968). MJM, Dział sztuki, nr inw.  
Dspl. 30 [fot. przed 1939]. Mnw, ZiiF, 
nr inw. rkps 759/1 Mnw, rkps 759/10 
Mnw [listy Brandta do walerego Elja-
sza z 12.01.1865, 20.02.1866].

II.77 Lisowczyk z uniesioną ręką, 1864

studium postaci do rysunku Polowanie z sokołem (1864)
ołówek, papier, 23,5 × 17
sygn. p.d.: JB
na verso nalepka TPsP w Radomiu z numerem 438, nazwiskiem autora 
i właściciela Zygmunta suszczykiewicza 
własność prywatna

II.78  Maruszka, stary dworzanin Tarnowskiego, 
puszcza sokoła dla zabawy hetmańskiego syna 
i pacholęcia, 1864

Polowanie z sokołem
pióro, tusz, papier naklejony na tekturę, 21 × 30,7
sygn. p.d.: J.Brandt
Muzeum narodowe w Krakowie, nr inw. MnK iii-r.a-347
Kupiony w 1902.

Pracę nad ilustracjami do poematu Wincentego Pola Pachole hetmańskie Brandt 
rozpoczął w 1864 roku. Jej efektem były m.in. trzy kompozycje piórem przedsta-
wiające historię hetmana Jana Tarnowskiego, opowiadaną w utworze przez Wale-
rego Rożankę. Temat ten podjął również Walery Eljasz, którego rysunki stanowiły 
wspólny zespół z pracami Brandta. Pierwsza z kompozycji monachijskiego malarza 
(kat. II.78) odnosi się do wyjazdu głównego bohatera i Hetmanowicza z ich opieku-
nem Maruszką na polowanie z sokołem: „I pan Maruszka puszcza z konia ptasze / 
Na płochą zdobycz, a my patrzym na to / Siedząc na wózku, jak bije zatratą / Sokół 
z wysoka na pociechy nasze”1. Kolejna scena (kat. II.81) przedstawia Tarnowskiego 
odwiedzającego swoją stadninę koni, wśród których znajdowała się jego ulubiona 
klacz Dróżbina: „Hetman »Dróżbinę« witał dobrą wolą, / Oklepał w koło i dał chleba 
z solą, / A potem kozła wytargał za brodę / Bo lubiał jego służby i urodę”2. Trzecia 
z prac (kat. II.83) ukazywała wyjazd hetmańskiego wojska na wojnę przeciwko 
Tatarom: „Nadeszły gońce, na które pan czekał, / Więc i wyprawy dłużej nie od-
wlekał, / Lecz po litanii w kaplicy zamkowej, / Bez pożegnania i wszelakiej mowy, / 
Siadłszy na konia, co w dziedzińcu zuszył, / Stępo i milcząc na wyprawę ruszył”3.

II.77 II.78

II.75 Rycerze przed chatą, 1864

ołówek, papier
sygn. p.d.: JB
oznacz. l.d.: 23
miejsce przechowywania nieznane

II.76 Kozak jadący przez step, 1864

akwarela, papier, 12,5 × 15,5 w świetle oprawy 
sygn. p.d.: JB | 1864
własność Antyki Tamka 36 w warszawie

II.75
ARCHiwALiA 
Mnw, DDw, neg. nr 8749  
[fot. przed 1939].

II.75

II.76
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II.77
HisTORiA
Był własnością antykwariusza Zyg-
munta suszczykiewicza w Radomiu. 
w 2000 sprzedany w Domu Aukcyjnym 
Ostoya w warszawie.

BiBLiOGRAFiA 
Kat. Ostoya 21.05. 2000, 
nr kat. i il. 50b.

II.78
wysTAwy 
1864 warszawa, TZsP
1865 warszawa TZsP 
1865 Kraków, TPsP (s. 1, nr kat. 4 a) 
1868 Lwów, TPsP (s. 13, nr kat. 128) 
1975 sopocka Galeria sztuki 
(nr kat. 28) 
2006 Katowice, Muzeum Historii  
Katowic (s. 69, il. 6) 
2015 Orońsko, Centrum Rzeźby  
Polskiej (s. 194, il. na s. 159)

BiBLiOGRAFiA 
Buszard 1865, s. 179; Czas 1865, nr 97, 
s. 2; Kurier. warsz. 1865, nr 32, s. 1; 
Motty 1865, s. 1; Motty 1865a, s. 3; Tyg. 
il. 1865, nr 289, s. 130; Tyg. il. 1868, 
nr 18, s. 216; sprawozd. Dyr. MnK 
1901–1902, s. 22; swieykowski 1905, 
s. 16; Przewodnik MnK 1911, s. 29, 
nr kat. 655; Przewodnik MnK 1912, 
s. 25, nr kat. 655; Zakrzewski 1947, 
s. 160; wiercińska 1969, s. 32.

ARCHiwALiA 
Archiwum Janusza Derwojeda, rkps 
[notatka dotycząca wystawy w TPsP 
w Krakowie w 1865] i fot. is PAn, 
Zb. Fotograficzne, neg. nr 35198 PL 
(fot. 1968). MJM, Dział sztuki, nr inw.  
Dspl. 30 [fot. przed 1939]. Mnw, ZiiF, 
nr inw. rkps 759/1 Mnw, rkps 759/10 
Mnw [listy Brandta do walerego Elja-
sza z 12.01.1865, 20.02.1866].

II.77 Lisowczyk z uniesioną ręką, 1864

studium postaci do rysunku Polowanie z sokołem (1864)
ołówek, papier, 23,5 × 17
sygn. p.d.: JB
na verso nalepka TPsP w Radomiu z numerem 438, nazwiskiem autora 
i właściciela Zygmunta suszczykiewicza 
własność prywatna

II.78  Maruszka, stary dworzanin Tarnowskiego, 
puszcza sokoła dla zabawy hetmańskiego syna 
i pacholęcia, 1864

Polowanie z sokołem
pióro, tusz, papier naklejony na tekturę, 21 × 30,7
sygn. p.d.: J.Brandt
Muzeum narodowe w Krakowie, nr inw. MnK iii-r.a-347
Kupiony w 1902.

Pracę nad ilustracjami do poematu Wincentego Pola Pachole hetmańskie Brandt 
rozpoczął w 1864 roku. Jej efektem były m.in. trzy kompozycje piórem przedsta-
wiające historię hetmana Jana Tarnowskiego, opowiadaną w utworze przez Wale-
rego Rożankę. Temat ten podjął również Walery Eljasz, którego rysunki stanowiły 
wspólny zespół z pracami Brandta. Pierwsza z kompozycji monachijskiego malarza 
(kat. II.78) odnosi się do wyjazdu głównego bohatera i Hetmanowicza z ich opieku-
nem Maruszką na polowanie z sokołem: „I pan Maruszka puszcza z konia ptasze / 
Na płochą zdobycz, a my patrzym na to / Siedząc na wózku, jak bije zatratą / Sokół 
z wysoka na pociechy nasze”1. Kolejna scena (kat. II.81) przedstawia Tarnowskiego 
odwiedzającego swoją stadninę koni, wśród których znajdowała się jego ulubiona 
klacz Dróżbina: „Hetman »Dróżbinę« witał dobrą wolą, / Oklepał w koło i dał chleba 
z solą, / A potem kozła wytargał za brodę / Bo lubiał jego służby i urodę”2. Trzecia 
z prac (kat. II.83) ukazywała wyjazd hetmańskiego wojska na wojnę przeciwko 
Tatarom: „Nadeszły gońce, na które pan czekał, / Więc i wyprawy dłużej nie od-
wlekał, / Lecz po litanii w kaplicy zamkowej, / Bez pożegnania i wszelakiej mowy, / 
Siadłszy na konia, co w dziedzińcu zuszył, / Stępo i milcząc na wyprawę ruszył”3.

II.77 II.78

II.75 Rycerze przed chatą, 1864

ołówek, papier
sygn. p.d.: JB
oznacz. l.d.: 23
miejsce przechowywania nieznane

II.76 Kozak jadący przez step, 1864

akwarela, papier, 12,5 × 15,5 w świetle oprawy 
sygn. p.d.: JB | 1864
własność Antyki Tamka 36 w warszawie

II.75
ARCHiwALiA 
Mnw, DDw, neg. nr 8749  
[fot. przed 1939].

II.75

II.76
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ARCHiwALiA 
Archiwum Janusza Derwojeda, rkps 
[notatka dotycząca wystawy w TPsP 
w Krakowie w 1865]. Mnw, ZiiF, 
nr inw. rkps 759/1 Mnw, rkps. 759/10 
Mnw [listy Brandta do walerego Elja-
sza z 12.01.1865, 20.02.1866].

II.82
BiBLiOGRAFiA 
Kat. rys. Ossolineum 1969, s. 24, 
nr kat. 50.

II.83
wysTAwy 
1864 warszawa TZsP
1865 warszawa TZsP 
1865 Kraków, TPsP (s. 1, nr kat. 4 c) 
1868 Lwów, TPsP, (s. 13, nr kat. 130)
2015 Orońsko, Centrum Rzeźby  
Polskiej (s. 194, il. na s. 158)

BiBLiOGRAFiA 
Buszard 1865, s. 179; Czas 1865, nr 97, 
s. 2; Kur. warsz. 1865, nr 32, s. 1; Motty 
1865, s. 1; Motty 1865a, s. 3; Tyg. il. 
1865, nr 289, s. 130; Tyg. il. 1868, nr 18, 
s. 216; swieykowski 1905, s. 16; Za-
krzewski 1947, s. 160; wiercińska 1969, 
s. 32; sowińska 1976, il. na s. 13.

ARCHiwALiA 
Archiwum Janusza Derwojeda, rkps 
[notatka dotycząca wystawy w TPsP 
w Krakowie w 1865] i fot. is PAn, 
Zb. Fotograficzne, neg. nr 23930 PL 
[fot. 1960].

II.82 Rajtar szwedzki, 1864

studium postaci do rysunku Wyjazd z Tarnowa hetmana Tarnowskiego 
na wyprawę przeciw Tatarom (1864)
ołówek, papier kremowy, 16,9 × 10,5
Muzeum Książąt Lubomirskich w Zakładzie narodowym im. Ossolińskich 
we wrocławiu, nr inw. i.g. 7422
Kupiony w 1955 od wnuka artysty Romana Daszewskiego (1909–1972).

II.83  Wyjazd z Tarnowa hetmana Tarnowskiego na 
wyprawę przeciw Tatarom, 1864

wyjazd z zamku
pióro, tusz, papier naklejony na tekturę, 21,5 × 30,5
sygn. p.d.: Józef Brandt | 1864
Muzeum narodowe w Krakowie, nr inw. MnK iii-r.a-348
Zapis testamentowy krakowskiego chirurga i kolekcjonera Jana Glatzla 
(1888–1954) z 1954.

Najprawdopodobniej dzieła obu artystów miały posłużyć do ilustrowanego 
wydania poematu Pachole hetmańskie. W kolejnych latach wykonywali oni bo-
wiem dalsze rysunki ukazujące historię Tarnowskiego. W liście do przyjacie-
la z 20 lutego 1866 roku Brandt pisał: „List twój łącznie z rysunkami wczoraj 
odebrałem, [...]. Rysunki mi się podobały zwłaszcza hetmana, co prawda Pachole 
samo musiałeś w burzliwych czasach serca Twego robić, ale jak na ilustrację 
przy innych nie traci. Ja moje 3 rysunki zapewne dopiero na wiosnę ukończę 
teraz niepodobieństwo, gdyż nie mam czasu”5. Być może dwa szkice hetmana 
z klaczą Dróżbiną powstały właśnie w tym czasie i były efektem przygotowań do 
graficznej edycji utworu Pola. Publikacja ta była zapowiadana w prasie, jednak 
nie doszła do skutku.

1  Poezye Wincentego Pola, Pachole hetmańskie, t. 1, Warszawa 1862, s. 66.
2  Ibidem, s. 74.
3  Ibidem, s. 139.
4   List Józefa Brandta do Walerego Eljasza z 12 stycznia 1865, MNW, 

ZIiF, nr inw. rkps. 759/1 MNW.
5   List Józefa Brandta do Walerego Eljasza z 20 lutego 1866, MNW, ZIiF, 

nr inw. rkps. 759/10 MNW. Walery Eljasz wykonał sześć rysunków tu-
szem ilustrujących poemat Pola. Trzy szkice do tych kompozycji z lat 
1864–1865 znajdują się w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa: 
Rożanka oddaje synka swego w opiekę hetmanowi Tarnowskiemu, nr inw. 
MHK-2337/VIII; Hetman Tarnowski ogłasza zgon Zygmunta I, nr inw. 
MHK-2335/VIII; Pacholę hetmańskie jako starzec opowiada przygody swego 
życia, nr inw. MHK-2336/VIII. 

II.82 II.83

II.79  Hetman Tarnowski z klaczą Dróżbiną, 
ok. 1864

stadnina Hetmańska 
ołówek, papier, 22 × 31,5
sygn. p.d.: JB
Muzeum im. ks. Józefa Jarzębowskiego w Licheniu starym,  
nr inw. 2009/ML/R/27

II.80  Hetman Tarnowski z klaczą Dróżbiną, 
ok. 1864

scena historyczna
ołówek, papier, 20,56 × 29,5
na verso poświadczenie autentyczności przez córkę artysty Marię Anielę 
Daszewską
własność prywatna

II.81  Hetman Tarnowski pieści starą klacz 
Dróżbinę, dając jej soli i chleba, 1864

pióro, tusz, papier
miejsce przechowywania nieznane

II.79
HisTORiA
Rysunek pochodzi ze zbiorów muzeum 
Zgromadzenia Księży Marianów 
w Kolegium Bielańskim w warszawie. 
w 1959 trafił do pałacu w Fawley Court 
w Anglii, który stał się nową siedzibą 
muzeum. Po 2006 wraz z innymi zbio-
rami został przeniesiony do Lichenia, 
gdzie w 2010 otwarto Muzeum im.  
ks. Józefa Jarzębowskiego.

BiBLiOGRAFiA
Krochmal 2004, s. 232.

ARCHiwALiA
Muzeum im. ks. Józefa Jarzębow-
skiego w Licheniu starym, Archiwum, 
notatki ks. Józefa Jarzębowskiego 
dotyczące eksponatów z muzeum 
Zgromadzenia Księży Marianów na 
Bielanach w warszawie wywiezionych 
do Anglii, rkps [notatka z 1959].

II.80
HisTORiA
Rysunek pochodzi z kolekcji rodziny Da-
szewskich. w 2008 sprzedany w Domu 
Aukcyjnym Rempex w warszawie.

BiBLiOGRAFiA 
Kat. Rempex 17.12.2008, nr kat. i il. 138.

II.81
wysTAwy 
1864 warszawa, TZsP
1865 warszawa, TZsP 
1865 Kraków, TPsP (s. 1, nr kat. 4b) 
1868 Lwów, TPsP, (s. 13, nr kat. 129)

BiBLiOGRAFiA 
Buszard 1865, s. 179; Czas 1865, nr 97, 
s. 2; Kurier. warsz. 1865, nr 32, s. 1; Motty 
1865, s. 1; Motty 1865a, s. 3; Tyg. il. 1865, 
nr 289, s. 130; Tyg. il. 1868, nr 18, s. 216; 
swieykowski 1905, s. 16; Zakrzewski 
1947, s. 160; wiercińska 1969, s. 32.

Powstanie rysunków poprzedziły prace przygotowawcze, spośród któ-
rych znane są dwa studia postaci: lisowczyka (kat. II.77) i rajtara szwedzkiego 
(kat. II.82). Zostały one wykorzystane przez Brandta w ostatecznych scenach ze 
zmienionymi szczegółami ubioru jako Maruszka i żołnierz z nadziakiem. Poza 
nimi artysta wykonał również dwa precyzyjne szkice ołówkowe do nieznanej 
z wizerunku kompozycji ukazującej hetmana z klaczą Dróżbiną (kat. II.79, II.80). 

Rysunki Brandta i Eljasza znajdowały się na wystawie w TZSP w Warszawie 
w 1864 roku, gdzie w styczniu kolejnego roku zostały zastąpione fotograficz-
nymi reprodukcjami. Prace przeniesiono wówczas na wystawę w krakowskim 
TPSP. Brandt w liście do swojego przyjaciela z 12 stycznia 1865 roku pytał o przy-
jęcie rysunków przez publiczność: „[...] a co słychać z naszymi arcydziełami do 
Pacholęcia nic nie wiem jak się podobają w Warszawie i u Was”4. Ilustracje zostały 
wysoko ocenione przez warszawskich i krakowskich krytyków. W komentarzach 
prasowych zwracano uwagę na harmonijną i naturalną kompozycję prac, trafną 
charakterystykę postaci oraz precyzyjne wykończenie rysunków. 

II.79 II.80
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ARCHiwALiA 
Archiwum Janusza Derwojeda, rkps 
[notatka dotycząca wystawy w TPsP 
w Krakowie w 1865]. Mnw, ZiiF, 
nr inw. rkps 759/1 Mnw, rkps. 759/10 
Mnw [listy Brandta do walerego Elja-
sza z 12.01.1865, 20.02.1866].

II.82
BiBLiOGRAFiA 
Kat. rys. Ossolineum 1969, s. 24, 
nr kat. 50.

II.83
wysTAwy 
1864 warszawa TZsP
1865 warszawa TZsP 
1865 Kraków, TPsP (s. 1, nr kat. 4 c) 
1868 Lwów, TPsP, (s. 13, nr kat. 130)
2015 Orońsko, Centrum Rzeźby  
Polskiej (s. 194, il. na s. 158)

BiBLiOGRAFiA 
Buszard 1865, s. 179; Czas 1865, nr 97, 
s. 2; Kur. warsz. 1865, nr 32, s. 1; Motty 
1865, s. 1; Motty 1865a, s. 3; Tyg. il. 
1865, nr 289, s. 130; Tyg. il. 1868, nr 18, 
s. 216; swieykowski 1905, s. 16; Za-
krzewski 1947, s. 160; wiercińska 1969, 
s. 32; sowińska 1976, il. na s. 13.

ARCHiwALiA 
Archiwum Janusza Derwojeda, rkps 
[notatka dotycząca wystawy w TPsP 
w Krakowie w 1865] i fot. is PAn, 
Zb. Fotograficzne, neg. nr 23930 PL 
[fot. 1960].

II.82 Rajtar szwedzki, 1864

studium postaci do rysunku Wyjazd z Tarnowa hetmana Tarnowskiego 
na wyprawę przeciw Tatarom (1864)
ołówek, papier kremowy, 16,9 × 10,5
Muzeum Książąt Lubomirskich w Zakładzie narodowym im. Ossolińskich 
we wrocławiu, nr inw. i.g. 7422
Kupiony w 1955 od wnuka artysty Romana Daszewskiego (1909–1972).

II.83  Wyjazd z Tarnowa hetmana Tarnowskiego na 
wyprawę przeciw Tatarom, 1864

wyjazd z zamku
pióro, tusz, papier naklejony na tekturę, 21,5 × 30,5
sygn. p.d.: Józef Brandt | 1864
Muzeum narodowe w Krakowie, nr inw. MnK iii-r.a-348
Zapis testamentowy krakowskiego chirurga i kolekcjonera Jana Glatzla 
(1888–1954) z 1954.

Najprawdopodobniej dzieła obu artystów miały posłużyć do ilustrowanego 
wydania poematu Pachole hetmańskie. W kolejnych latach wykonywali oni bo-
wiem dalsze rysunki ukazujące historię Tarnowskiego. W liście do przyjacie-
la z 20 lutego 1866 roku Brandt pisał: „List twój łącznie z rysunkami wczoraj 
odebrałem, [...]. Rysunki mi się podobały zwłaszcza hetmana, co prawda Pachole 
samo musiałeś w burzliwych czasach serca Twego robić, ale jak na ilustrację 
przy innych nie traci. Ja moje 3 rysunki zapewne dopiero na wiosnę ukończę 
teraz niepodobieństwo, gdyż nie mam czasu”5. Być może dwa szkice hetmana 
z klaczą Dróżbiną powstały właśnie w tym czasie i były efektem przygotowań do 
graficznej edycji utworu Pola. Publikacja ta była zapowiadana w prasie, jednak 
nie doszła do skutku.

1  Poezye Wincentego Pola, Pachole hetmańskie, t. 1, Warszawa 1862, s. 66.
2  Ibidem, s. 74.
3  Ibidem, s. 139.
4   List Józefa Brandta do Walerego Eljasza z 12 stycznia 1865, MNW, 

ZIiF, nr inw. rkps. 759/1 MNW.
5   List Józefa Brandta do Walerego Eljasza z 20 lutego 1866, MNW, ZIiF, 

nr inw. rkps. 759/10 MNW. Walery Eljasz wykonał sześć rysunków tu-
szem ilustrujących poemat Pola. Trzy szkice do tych kompozycji z lat 
1864–1865 znajdują się w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa: 
Rożanka oddaje synka swego w opiekę hetmanowi Tarnowskiemu, nr inw. 
MHK-2337/VIII; Hetman Tarnowski ogłasza zgon Zygmunta I, nr inw. 
MHK-2335/VIII; Pacholę hetmańskie jako starzec opowiada przygody swego 
życia, nr inw. MHK-2336/VIII. 

II.82 II.83

II.79  Hetman Tarnowski z klaczą Dróżbiną, 
ok. 1864

stadnina Hetmańska 
ołówek, papier, 22 × 31,5
sygn. p.d.: JB
Muzeum im. ks. Józefa Jarzębowskiego w Licheniu starym,  
nr inw. 2009/ML/R/27

II.80  Hetman Tarnowski z klaczą Dróżbiną, 
ok. 1864

scena historyczna
ołówek, papier, 20,56 × 29,5
na verso poświadczenie autentyczności przez córkę artysty Marię Anielę 
Daszewską
własność prywatna

II.81  Hetman Tarnowski pieści starą klacz 
Dróżbinę, dając jej soli i chleba, 1864

pióro, tusz, papier
miejsce przechowywania nieznane

II.79
HisTORiA
Rysunek pochodzi ze zbiorów muzeum 
Zgromadzenia Księży Marianów 
w Kolegium Bielańskim w warszawie. 
w 1959 trafił do pałacu w Fawley Court 
w Anglii, który stał się nową siedzibą 
muzeum. Po 2006 wraz z innymi zbio-
rami został przeniesiony do Lichenia, 
gdzie w 2010 otwarto Muzeum im.  
ks. Józefa Jarzębowskiego.

BiBLiOGRAFiA
Krochmal 2004, s. 232.

ARCHiwALiA
Muzeum im. ks. Józefa Jarzębow-
skiego w Licheniu starym, Archiwum, 
notatki ks. Józefa Jarzębowskiego 
dotyczące eksponatów z muzeum 
Zgromadzenia Księży Marianów na 
Bielanach w warszawie wywiezionych 
do Anglii, rkps [notatka z 1959].

II.80
HisTORiA
Rysunek pochodzi z kolekcji rodziny Da-
szewskich. w 2008 sprzedany w Domu 
Aukcyjnym Rempex w warszawie.

BiBLiOGRAFiA 
Kat. Rempex 17.12.2008, nr kat. i il. 138.

II.81
wysTAwy 
1864 warszawa, TZsP
1865 warszawa, TZsP 
1865 Kraków, TPsP (s. 1, nr kat. 4b) 
1868 Lwów, TPsP, (s. 13, nr kat. 129)

BiBLiOGRAFiA 
Buszard 1865, s. 179; Czas 1865, nr 97, 
s. 2; Kurier. warsz. 1865, nr 32, s. 1; Motty 
1865, s. 1; Motty 1865a, s. 3; Tyg. il. 1865, 
nr 289, s. 130; Tyg. il. 1868, nr 18, s. 216; 
swieykowski 1905, s. 16; Zakrzewski 
1947, s. 160; wiercińska 1969, s. 32.

Powstanie rysunków poprzedziły prace przygotowawcze, spośród któ-
rych znane są dwa studia postaci: lisowczyka (kat. II.77) i rajtara szwedzkiego 
(kat. II.82). Zostały one wykorzystane przez Brandta w ostatecznych scenach ze 
zmienionymi szczegółami ubioru jako Maruszka i żołnierz z nadziakiem. Poza 
nimi artysta wykonał również dwa precyzyjne szkice ołówkowe do nieznanej 
z wizerunku kompozycji ukazującej hetmana z klaczą Dróżbiną (kat. II.79, II.80). 

Rysunki Brandta i Eljasza znajdowały się na wystawie w TZSP w Warszawie 
w 1864 roku, gdzie w styczniu kolejnego roku zostały zastąpione fotograficz-
nymi reprodukcjami. Prace przeniesiono wówczas na wystawę w krakowskim 
TPSP. Brandt w liście do swojego przyjaciela z 12 stycznia 1865 roku pytał o przy-
jęcie rysunków przez publiczność: „[...] a co słychać z naszymi arcydziełami do 
Pacholęcia nic nie wiem jak się podobają w Warszawie i u Was”4. Ilustracje zostały 
wysoko ocenione przez warszawskich i krakowskich krytyków. W komentarzach 
prasowych zwracano uwagę na harmonijną i naturalną kompozycję prac, trafną 
charakterystykę postaci oraz precyzyjne wykończenie rysunków. 

II.79 II.80
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II.86   Kozak zaporoski z wyciągniętą ręką, 
1864–1865 

studium postaci do obrazu Popas czumaków przed karczmą na Wołyniu 
(1865)
ołówek, papier — karta szkicownika, 34,4 × 21,2 
sygn. p.d.: JB 
własność prywatna

II.87 Kozak zaporoski wsparty na kiju, 1864–1865

studium postaci do obrazu Popas czumaków przed karczmą na Wołyniu 
(1865)
ołówek, papier — karta szkicownika, 34,2 × 21,2 
Muzeum narodowe w Poznaniu, nr inw. Gr 337
Kupiony w 1952 od córki artysty Marii Anieli Daszewskiej (1880–1970).

II.88 Kozak zaporoski z rękami z przodu, 1864–1865

studium postaci do obrazu Popas czumaków przed karczmą na Wołyniu 
(1865)
ołówek, papier — karta szkicownika, 34,5 × 21,3 
Muzeum narodowe w Poznaniu, nr inw. Gr 338
Kupiony w 1952 od córki artysty Marii Anieli Daszewskiej (1880–1970).

II.89 Kozak zaporoski palący fajkę, 1864–1865

studium postaci do obrazu Popas czumaków przed karczmą na Wołyniu 
(1865)
ołówek, papier — karta szkicownika, 34,4 × 21,2 
Muzeum Książąt Lubomirskich w Zakładzie narodowym im. Ossolińskich 
we wrocławiu, nr inw. i.g.7423
Kupiony w 1955 od wnuka artysty Romana Daszewskiego (1909–1972).

II.89
BiBLiOGRAFiA 
Kat. rys. Ossolineum 1969, s. 24, 
nr kat. 51.

II.87 II.88 II.89

II.84 Głowa wojaka, ok. 1864 

sepia, papier, 9,6 × 8 (owal)
Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, nr inw. MJM sp.gr. 150 
Kupiony w 1964 od Macieja Pruszaka (1901–1978).

II.84
wysTAwy 
1965–1966 Muzeum w Lublinie —  
Zamek (s. 3, nr kat. 37)
1985 Radom, MO (il. na s. nlb. 43) 
1998–1999 Radom, MJM 
2015 Orońsko, Centrum Rzeźby 
Polskiej (s. 199, il. na s. 177) 

ARCHiwALiA 
MJM, Biblioteka, Teczka dotycząca 
wystawy „Józef Brandt — uczniowie 
i przyjaciele”, sygn. MJM-Xii-601, 
nr 6/165, mps, s. 4 [spis eksponatów 
na wystawie].

II.85
HisTORiA
w 2015 sprzedany w Domu Aukcyjnym 
Agra-Art w warszawie. 

BiBLiOGRAFiA
Kat. Agra-Art 14.06.2015, nr kat. i il. 19.

II.85 Na postoju, ok. 1864

ołówek, papier, 26,6 × 38,2
sygn. p.d.: J.Brandt
własność prywatna

Szkicowy rysunek ukazujący postój Tatarów z końmi i wielbłądem mógł być in-
spirowany poematem Wincentego Pola Pachole hetmańskie. W tekście literackim 
jest mowa o Tatarach w służbie hetmana Jana Tarnowskiego, którzy stacjono-
wali na jednym z dziedzińców zamku w Tarnowie, gdzie trzymali wielbłądy1. 
Zwierzęta te, objuczone ładunkami na wyprawę wojenną, są widoczne na ry-
sunku piórem Wyjazd z Tarnowa hetmana Tarnowskiego na wyprawę przeciw Tatarom 
(kat. II.83). Możliwe, że szkic ten był projektem kolejnej z ilustracji do poematu, 
które artysta planował wykonać z Walerym Eljaszem2. 

1   Poezye Wincentego Pola, Pachole hetmańskie, t. 1, Warszawa 1862, s. 78.
2   List Józefa Brandta do Walerego Eljasza z 20 lutego 1866, MNW, 

ZIiF, nr inw. rkps. 759/10 MNW.

II.84

II.85
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II.86   Kozak zaporoski z wyciągniętą ręką, 
1864–1865 

studium postaci do obrazu Popas czumaków przed karczmą na Wołyniu 
(1865)
ołówek, papier — karta szkicownika, 34,4 × 21,2 
sygn. p.d.: JB 
własność prywatna

II.87 Kozak zaporoski wsparty na kiju, 1864–1865

studium postaci do obrazu Popas czumaków przed karczmą na Wołyniu 
(1865)
ołówek, papier — karta szkicownika, 34,2 × 21,2 
Muzeum narodowe w Poznaniu, nr inw. Gr 337
Kupiony w 1952 od córki artysty Marii Anieli Daszewskiej (1880–1970).

II.88 Kozak zaporoski z rękami z przodu, 1864–1865

studium postaci do obrazu Popas czumaków przed karczmą na Wołyniu 
(1865)
ołówek, papier — karta szkicownika, 34,5 × 21,3 
Muzeum narodowe w Poznaniu, nr inw. Gr 338
Kupiony w 1952 od córki artysty Marii Anieli Daszewskiej (1880–1970).

II.89 Kozak zaporoski palący fajkę, 1864–1865

studium postaci do obrazu Popas czumaków przed karczmą na Wołyniu 
(1865)
ołówek, papier — karta szkicownika, 34,4 × 21,2 
Muzeum Książąt Lubomirskich w Zakładzie narodowym im. Ossolińskich 
we wrocławiu, nr inw. i.g.7423
Kupiony w 1955 od wnuka artysty Romana Daszewskiego (1909–1972).

II.89
BiBLiOGRAFiA 
Kat. rys. Ossolineum 1969, s. 24, 
nr kat. 51.

II.87 II.88 II.89

II.84 Głowa wojaka, ok. 1864 

sepia, papier, 9,6 × 8 (owal)
Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, nr inw. MJM sp.gr. 150 
Kupiony w 1964 od Macieja Pruszaka (1901–1978).

II.84
wysTAwy 
1965–1966 Muzeum w Lublinie —  
Zamek (s. 3, nr kat. 37)
1985 Radom, MO (il. na s. nlb. 43) 
1998–1999 Radom, MJM 
2015 Orońsko, Centrum Rzeźby 
Polskiej (s. 199, il. na s. 177) 

ARCHiwALiA 
MJM, Biblioteka, Teczka dotycząca 
wystawy „Józef Brandt — uczniowie 
i przyjaciele”, sygn. MJM-Xii-601, 
nr 6/165, mps, s. 4 [spis eksponatów 
na wystawie].

II.85
HisTORiA
w 2015 sprzedany w Domu Aukcyjnym 
Agra-Art w warszawie. 

BiBLiOGRAFiA
Kat. Agra-Art 14.06.2015, nr kat. i il. 19.

II.85 Na postoju, ok. 1864

ołówek, papier, 26,6 × 38,2
sygn. p.d.: J.Brandt
własność prywatna

Szkicowy rysunek ukazujący postój Tatarów z końmi i wielbłądem mógł być in-
spirowany poematem Wincentego Pola Pachole hetmańskie. W tekście literackim 
jest mowa o Tatarach w służbie hetmana Jana Tarnowskiego, którzy stacjono-
wali na jednym z dziedzińców zamku w Tarnowie, gdzie trzymali wielbłądy1. 
Zwierzęta te, objuczone ładunkami na wyprawę wojenną, są widoczne na ry-
sunku piórem Wyjazd z Tarnowa hetmana Tarnowskiego na wyprawę przeciw Tatarom 
(kat. II.83). Możliwe, że szkic ten był projektem kolejnej z ilustracji do poematu, 
które artysta planował wykonać z Walerym Eljaszem2. 

1   Poezye Wincentego Pola, Pachole hetmańskie, t. 1, Warszawa 1862, s. 78.
2   List Józefa Brandta do Walerego Eljasza z 20 lutego 1866, MNW, 

ZIiF, nr inw. rkps. 759/10 MNW.

II.84

II.85
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II.93  Kozak zaporoski tyłem i szkic zgiętego 
ramienia, 1864–1865

ołówek, papier, 15,1 × 12
Muzeum Książąt Lubomirskich w Zakładzie narodowym im. Ossolińskich 
we wrocławiu, nr inw. i.g.7419
Kupiony w 1955 od wnuka artysty Romana Daszewskiego (1909–1972).

II.94  Kozak zaporoski z uniesionym ramieniem, 
1864–1865

ołówek, papier, 18,7 × 11
Muzeum Książąt Lubomirskich w Zakładzie narodowym im. Ossolińskich 
we wrocławiu, nr inw. i.g.7421
Kupiony w 1955 od wnuka artysty Romana Daszewskiego (1909–1972).

II.95  Starzec i woźnica, 1865

studia postaci do obrazu Żydzi jadący na jarmark (1865)
ołówek, papier — karta szkicownika, 34,1 × 21,4 
Muzeum Książąt Lubomirskich w Zakładzie narodowym im. Ossolińskich 
we wrocławiu, nr inw. i.g.7412 
Kupiony w 1955 od wnuka artysty Romana Daszewskiego (1909–1972).

II.93
BiBLiOGRAFiA
Kat. rys. Ossolineum 1969,  
s. 24, nr kat. 47.

II.94
BiBLiOGRAFiA 
Kat. rys. Ossolineum 1969,  
s. 24, nr kat. 49.

II.95
BiBLiOGRAFiA
Kat. rys. Ossolineum 1969,  
s. 23, nr kat. 40.

II.93 II.94 II.95

II.90 Wieśniaczka z założonymi rękami, 1864–1865

studium postaci do obrazu Popas czumaków przed karczmą na Wołyniu 
(1865)
ołówek, papier — karta szkicownika, 34,5 × 23,5 
Muzeum Książąt Lubomirskich w Zakładzie narodowym im. Ossolińskich 
we wrocławiu, nr inw. i.g.7407
Kupiony w 1955 od wnuka artysty Romana Daszewskiego (1909–1972).

II.91  Kozak zaporoski w płaszczu opierający się  
na kiju, 1864–1865

ołówek, papier — karta szkicownika, 34,4 × 21,2 
Muzeum Książąt Lubomirskich w Zakładzie narodowym im. Ossolińskich 
we wrocławiu, nr inw. i.g.7424
Kupiony w 1955 od wnuka artysty Romana Daszewskiego (1909–1972).

II.92 Kozak zaporoski z torbą, 1864–1865

ołówek, papier — karta szkicownika, 34,1 × 20,8 
Muzeum Książąt Lubomirskich w Zakładzie narodowym im. Ossolińskich 
we wrocławiu, nr inw. i.g.7418 
Kupiony w 1955 od wnuka artysty Romana Daszewskiego (1909–1972).

II.90
BiBLiOGRAFiA
Kat. rys. Ossolineum 1969,  
s. 22, nr kat. 35.

II.91
BiBLiOGRAFiA 
Kat. rys. Ossolineum 1969,  
s. 24, nr kat. 52.

II.92
BiBLiOGRAFiA
Kat. rys. Ossolineum 1969,  
s. 24, nr kat. 46.

II.90 II.91 II.92
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II.93  Kozak zaporoski tyłem i szkic zgiętego 
ramienia, 1864–1865

ołówek, papier, 15,1 × 12
Muzeum Książąt Lubomirskich w Zakładzie narodowym im. Ossolińskich 
we wrocławiu, nr inw. i.g.7419
Kupiony w 1955 od wnuka artysty Romana Daszewskiego (1909–1972).

II.94  Kozak zaporoski z uniesionym ramieniem, 
1864–1865

ołówek, papier, 18,7 × 11
Muzeum Książąt Lubomirskich w Zakładzie narodowym im. Ossolińskich 
we wrocławiu, nr inw. i.g.7421
Kupiony w 1955 od wnuka artysty Romana Daszewskiego (1909–1972).

II.95  Starzec i woźnica, 1865

studia postaci do obrazu Żydzi jadący na jarmark (1865)
ołówek, papier — karta szkicownika, 34,1 × 21,4 
Muzeum Książąt Lubomirskich w Zakładzie narodowym im. Ossolińskich 
we wrocławiu, nr inw. i.g.7412 
Kupiony w 1955 od wnuka artysty Romana Daszewskiego (1909–1972).

II.93
BiBLiOGRAFiA
Kat. rys. Ossolineum 1969,  
s. 24, nr kat. 47.

II.94
BiBLiOGRAFiA 
Kat. rys. Ossolineum 1969,  
s. 24, nr kat. 49.

II.95
BiBLiOGRAFiA
Kat. rys. Ossolineum 1969,  
s. 23, nr kat. 40.

II.93 II.94 II.95

II.90 Wieśniaczka z założonymi rękami, 1864–1865

studium postaci do obrazu Popas czumaków przed karczmą na Wołyniu 
(1865)
ołówek, papier — karta szkicownika, 34,5 × 23,5 
Muzeum Książąt Lubomirskich w Zakładzie narodowym im. Ossolińskich 
we wrocławiu, nr inw. i.g.7407
Kupiony w 1955 od wnuka artysty Romana Daszewskiego (1909–1972).

II.91  Kozak zaporoski w płaszczu opierający się  
na kiju, 1864–1865

ołówek, papier — karta szkicownika, 34,4 × 21,2 
Muzeum Książąt Lubomirskich w Zakładzie narodowym im. Ossolińskich 
we wrocławiu, nr inw. i.g.7424
Kupiony w 1955 od wnuka artysty Romana Daszewskiego (1909–1972).

II.92 Kozak zaporoski z torbą, 1864–1865

ołówek, papier — karta szkicownika, 34,1 × 20,8 
Muzeum Książąt Lubomirskich w Zakładzie narodowym im. Ossolińskich 
we wrocławiu, nr inw. i.g.7418 
Kupiony w 1955 od wnuka artysty Romana Daszewskiego (1909–1972).

II.90
BiBLiOGRAFiA
Kat. rys. Ossolineum 1969,  
s. 22, nr kat. 35.

II.91
BiBLiOGRAFiA 
Kat. rys. Ossolineum 1969,  
s. 24, nr kat. 52.

II.92
BiBLiOGRAFiA
Kat. rys. Ossolineum 1969,  
s. 24, nr kat. 46.

II.90 II.91 II.92
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II.96 Akt męski na boku, 1865–1866 

studium postaci do obrazu Pachołek podprowadzający konia podczas bitwy 
(1866) 
ołówek, papier, 14,8 × 20,8
Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, nr inw. MJM sp.gr. 174/16
Kupiony w 1965 od antykwariusza Zygmunta suszczykiewicza z Radomia.

II.97 Dwa akty męskie, 1865–1866

studia postaci do obrazu Pachołek podprowadzający konia podczas bitwy 
(1866)
ołówek, papier, 30,4 × 22,3
Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, nr inw. MJM sp.gr. 174/18
Kupiony w 1965 od antykwariusza Zygmunta suszczykiewicza z Radomia.

II.98 Dwaj zabici żołnierze szwedzcy, 1865–1866 

studia postaci do obrazu Pachołek podprowadzający konia podczas bitwy 
(1866) 
ołówek, papier, 27,1 × 22
sygn. pod każdym rysunkiem po prawej: JB
pieczęć tuszem l.d.: Józef Brandt | z Warszawy
Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, nr inw. MJM sp.gr. 174/11
Kupiony w 1965 od antykwariusza Zygmunta suszczykiewicza z Radomia.

II.99 Kozak w siodle, 1865–1866

studium postaci do obrazu Pachołek podprowadzający konia podczas bitwy 
(1866)
ołówek, papier, 24,7 × 30
sygn. p.d.: JB
Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, nr inw. MJM sp.gr. 174/7
Kupiony w 1965 od antykwariusza Zygmunta suszczykiewicza z Radomia.

Grupa podwójnych studiów trzech modeli jest wyjątkowym w twórczości Brandta 
zapisem złożonego procesu powstawania obrazu. Trzy męskie postaci zostały 
przez niego narysowane najpierw nago, a następnie — przy zachowaniu tych 
samych póz i gestów — w kostiumach. Ostatecznie tylko dwie figury, mężczyzny 
leżącego na boku i jeźdźca, znalazły się w dziele olejnym (zob. kat. I.18), przy 
czym szczegóły ich stroju i wyposażenia zostały zmienione. Proces kilkueta-
powego dochodzenia do ostatecznego kształtu postaci wywodzi się z praktyki 
warsztatowej malarzy rozbudowanych scen historycznych i rodzajowych, któ-
rzy przeprowadzali odrębne detaliczne studia zarówno ludzkiej anatomii, jak 
i ubiorów czy draperii. Wśród polskich twórców XIX wieku podobną metodę 
komponowania dzieła stosowali m.in. Henryk Rodakowski, Jan Matejko i Wła-
dysław Czachórski.

II.96
HisTORiA
w 1954 oferowany przez Zygmunta 
suszczykiewicza do zakupu do zbio-
rów Mnw.

wysTAwy
1985 Radom, MO (poza kat.)

ARCHiwALiA 
Mnw, Archiwum, Akta Mnw, sygn. 
1576 [fot. nr 3761 A], sygn. 1598, rkps, 
s. 143 [kwit z komisji zakupów nr 3761 
z 29.10.1954].

II.97
HisTORiA
w 1954 oferowany przez Zygmunta 
suszczykiewicza do zakupu do zbio-
rów Mnw.

BiBLiOGRAFiA 
Apanowicz 1968, il. na s. 258.

ARCHiwALiA
Mnw, Archiwum, Akta Mnw, sygn. 
1576, nr 3761 A [fot.], sygn. 1598, rkps, 
s. 143 [kwit z komisji zakupów nr 3761 
z 29.10.1954].

II.98
wysTAwy 
1965–1966 Muzeum w Lublinie —  
 Zamek (s. 3, nr kat. 32) 
1985 Radom, MO (poza kat.) 
1998–1999 Radom, MJM

BiBLiOGRAFiA
Apanowicz 1968, s. 259, il. na s. 158.

ARCHiwALiA 
MJM, Biblioteka, Teczka dotycząca 
wystawy „Józef Brandt — uczniowie 
i przyjaciele”, sygn. MJM-Xii-601, 
nr 6/165, mps, s. 3 [spis eksponatów 
na wystawie].

II.99
wysTAwy
1998–1999 Radom, MJM

BiBLiOGRAFiA 
Derwojed 1969, s. 38, poz. 50,  
il. na s. nlb.

ARCHiwALiA 
MJM, Biblioteka, Teczka dotycząca 
wystawy „Józef Brandt — uczniowie 
i przyjaciele”, sygn. MJM-Xii-601, 
nr 6/165, mps, s. 2 [spis eksponatów 
na wystawie].

II.96 II.97

II.98 II.99
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II.96 Akt męski na boku, 1865–1866 

studium postaci do obrazu Pachołek podprowadzający konia podczas bitwy 
(1866) 
ołówek, papier, 14,8 × 20,8
Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, nr inw. MJM sp.gr. 174/16
Kupiony w 1965 od antykwariusza Zygmunta suszczykiewicza z Radomia.

II.97 Dwa akty męskie, 1865–1866

studia postaci do obrazu Pachołek podprowadzający konia podczas bitwy 
(1866)
ołówek, papier, 30,4 × 22,3
Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, nr inw. MJM sp.gr. 174/18
Kupiony w 1965 od antykwariusza Zygmunta suszczykiewicza z Radomia.

II.98 Dwaj zabici żołnierze szwedzcy, 1865–1866 

studia postaci do obrazu Pachołek podprowadzający konia podczas bitwy 
(1866) 
ołówek, papier, 27,1 × 22
sygn. pod każdym rysunkiem po prawej: JB
pieczęć tuszem l.d.: Józef Brandt | z Warszawy
Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, nr inw. MJM sp.gr. 174/11
Kupiony w 1965 od antykwariusza Zygmunta suszczykiewicza z Radomia.

II.99 Kozak w siodle, 1865–1866

studium postaci do obrazu Pachołek podprowadzający konia podczas bitwy 
(1866)
ołówek, papier, 24,7 × 30
sygn. p.d.: JB
Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, nr inw. MJM sp.gr. 174/7
Kupiony w 1965 od antykwariusza Zygmunta suszczykiewicza z Radomia.

Grupa podwójnych studiów trzech modeli jest wyjątkowym w twórczości Brandta 
zapisem złożonego procesu powstawania obrazu. Trzy męskie postaci zostały 
przez niego narysowane najpierw nago, a następnie — przy zachowaniu tych 
samych póz i gestów — w kostiumach. Ostatecznie tylko dwie figury, mężczyzny 
leżącego na boku i jeźdźca, znalazły się w dziele olejnym (zob. kat. I.18), przy 
czym szczegóły ich stroju i wyposażenia zostały zmienione. Proces kilkueta-
powego dochodzenia do ostatecznego kształtu postaci wywodzi się z praktyki 
warsztatowej malarzy rozbudowanych scen historycznych i rodzajowych, któ-
rzy przeprowadzali odrębne detaliczne studia zarówno ludzkiej anatomii, jak 
i ubiorów czy draperii. Wśród polskich twórców XIX wieku podobną metodę 
komponowania dzieła stosowali m.in. Henryk Rodakowski, Jan Matejko i Wła-
dysław Czachórski.

II.96
HisTORiA
w 1954 oferowany przez Zygmunta 
suszczykiewicza do zakupu do zbio-
rów Mnw.

wysTAwy
1985 Radom, MO (poza kat.)

ARCHiwALiA 
Mnw, Archiwum, Akta Mnw, sygn. 
1576 [fot. nr 3761 A], sygn. 1598, rkps, 
s. 143 [kwit z komisji zakupów nr 3761 
z 29.10.1954].

II.97
HisTORiA
w 1954 oferowany przez Zygmunta 
suszczykiewicza do zakupu do zbio-
rów Mnw.

BiBLiOGRAFiA 
Apanowicz 1968, il. na s. 258.

ARCHiwALiA
Mnw, Archiwum, Akta Mnw, sygn. 
1576, nr 3761 A [fot.], sygn. 1598, rkps, 
s. 143 [kwit z komisji zakupów nr 3761 
z 29.10.1954].

II.98
wysTAwy 
1965–1966 Muzeum w Lublinie —  
 Zamek (s. 3, nr kat. 32) 
1985 Radom, MO (poza kat.) 
1998–1999 Radom, MJM

BiBLiOGRAFiA
Apanowicz 1968, s. 259, il. na s. 158.

ARCHiwALiA 
MJM, Biblioteka, Teczka dotycząca 
wystawy „Józef Brandt — uczniowie 
i przyjaciele”, sygn. MJM-Xii-601, 
nr 6/165, mps, s. 3 [spis eksponatów 
na wystawie].

II.99
wysTAwy
1998–1999 Radom, MJM

BiBLiOGRAFiA 
Derwojed 1969, s. 38, poz. 50,  
il. na s. nlb.

ARCHiwALiA 
MJM, Biblioteka, Teczka dotycząca 
wystawy „Józef Brandt — uczniowie 
i przyjaciele”, sygn. MJM-Xii-601, 
nr 6/165, mps, s. 2 [spis eksponatów 
na wystawie].

II.96 II.97

II.98 II.99
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II.103  Żołnierz z arkebuzem na ramieniu, 
1865–1866

studium postaci do obrazu Chodkiewicz pod Chocimiem (1867)
ołówek, papier, 33,8 × 21,2
Muzeum narodowe w warszawie, nr inw. Rys.Pol.16642 Mnw 
Kupiony w 2017 w Domu Aukcyjnym Rempex w warszawie.

II.104 Żołnierz z arkebuzem, 1865–1866

studium postaci do obrazu Chodkiewicz pod Chocimiem (1867)
ołówek, papier, 33,8 × 21,2
sygn. pod rysunkiem po prawej: JB
pieczęć tuszem u.d.: Józef Brandt | z Warszawy
własność prywatna

II.105 Żołnierz z arkebuzem, 1865–1866

studium postaci do obrazu Chodkiewicz pod Chocimiem (1867)
ołówek, papier, 10 × 16,5 w świetle oprawy
własność prywatna

II.103
BiBLiOGRAFiA 
Kat. Rempex 22.03.2017, nr kat. i il. 3.

II.104
HisTORiA
w 2013 sprzedany w Domu Aukcyjnym 
Rempex w warszawie.

BiBLiOGRAFiA
Kat. Rempex 23.01.2013, nr kat. i il. 18.

II.105
HisTORiA
Do 1989 był własnością architekta 
Lecha Dunina.

II.103 II.104 II.105

II.100 Żołnierz grający na flecie, 1865–1866

studium postaci do obrazu Chodkiewicz pod Chocimiem (1867)
ołówek, papier, 16,2 × 21,1
Muzeum Książąt Lubomirskich w Zakładzie narodowym im. Ossolińskich 
we wrocławiu, nr inw. i.g.7409
Kupiony w 1955 od wnuka artysty Romana Daszewskiego (1909–1972).

II.101 Żołnierz z bębnem, 1865–1866

studium postaci do obrazu Chodkiewicz pod Chocimiem (1867)
ołówek, papier, 33,9 × 21,3
Muzeum Książąt Lubomirskich w Zakładzie narodowym im. Ossolińskich 
we wrocławiu, nr inw. i.g.7410
Kupiony w 1955 od wnuka artysty Romana Daszewskiego (1909–1972).

II.102 Żołnierz idący z bębnem, 1865–1866

studium postaci do obrazu Chodkiewicz pod Chocimiem (1867)
ołówek, papier, 33,8 × 21,2
Muzeum narodowe w warszawie, nr inw. Rys.Pol.16643 Mnw
Kupiony w 2017 w Domu Aukcyjnym Rempex w warszawie.

II.100
BiBLiOGRAFiA
Kat. rys. Ossolineum 1969,  
s. 23, nr kat. 37.

II.101
BiBLiOGRAFiA 
Kat. rys. Ossolineum 1969,  
s. 23, nr kat. 38.

II.102
BiBLiOGRAFiA 
Kat. Rempex 22.03.2017,  
nr kat. i il. 3.

II.100 II.101 II.102
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II.103  Żołnierz z arkebuzem na ramieniu, 
1865–1866

studium postaci do obrazu Chodkiewicz pod Chocimiem (1867)
ołówek, papier, 33,8 × 21,2
Muzeum narodowe w warszawie, nr inw. Rys.Pol.16642 Mnw 
Kupiony w 2017 w Domu Aukcyjnym Rempex w warszawie.

II.104 Żołnierz z arkebuzem, 1865–1866

studium postaci do obrazu Chodkiewicz pod Chocimiem (1867)
ołówek, papier, 33,8 × 21,2
sygn. pod rysunkiem po prawej: JB
pieczęć tuszem u.d.: Józef Brandt | z Warszawy
własność prywatna

II.105 Żołnierz z arkebuzem, 1865–1866

studium postaci do obrazu Chodkiewicz pod Chocimiem (1867)
ołówek, papier, 10 × 16,5 w świetle oprawy
własność prywatna

II.103
BiBLiOGRAFiA 
Kat. Rempex 22.03.2017, nr kat. i il. 3.

II.104
HisTORiA
w 2013 sprzedany w Domu Aukcyjnym 
Rempex w warszawie.

BiBLiOGRAFiA
Kat. Rempex 23.01.2013, nr kat. i il. 18.

II.105
HisTORiA
Do 1989 był własnością architekta 
Lecha Dunina.

II.103 II.104 II.105

II.100 Żołnierz grający na flecie, 1865–1866

studium postaci do obrazu Chodkiewicz pod Chocimiem (1867)
ołówek, papier, 16,2 × 21,1
Muzeum Książąt Lubomirskich w Zakładzie narodowym im. Ossolińskich 
we wrocławiu, nr inw. i.g.7409
Kupiony w 1955 od wnuka artysty Romana Daszewskiego (1909–1972).

II.101 Żołnierz z bębnem, 1865–1866

studium postaci do obrazu Chodkiewicz pod Chocimiem (1867)
ołówek, papier, 33,9 × 21,3
Muzeum Książąt Lubomirskich w Zakładzie narodowym im. Ossolińskich 
we wrocławiu, nr inw. i.g.7410
Kupiony w 1955 od wnuka artysty Romana Daszewskiego (1909–1972).

II.102 Żołnierz idący z bębnem, 1865–1866

studium postaci do obrazu Chodkiewicz pod Chocimiem (1867)
ołówek, papier, 33,8 × 21,2
Muzeum narodowe w warszawie, nr inw. Rys.Pol.16643 Mnw
Kupiony w 2017 w Domu Aukcyjnym Rempex w warszawie.

II.100
BiBLiOGRAFiA
Kat. rys. Ossolineum 1969,  
s. 23, nr kat. 37.

II.101
BiBLiOGRAFiA 
Kat. rys. Ossolineum 1969,  
s. 23, nr kat. 38.

II.102
BiBLiOGRAFiA 
Kat. Rempex 22.03.2017,  
nr kat. i il. 3.

II.100 II.101 II.102
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II.108  Studium do obrazu Chodkiewicz  
pod Chocimiem, 1865–1866 

akwarela, papier
miejsce przechowywania nieznane 

II.109 Lisowczyk na pędzącym koniu, 1865–1866 

ołówek, papier, 17 × 18,5
Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, nr inw. MJM sp.gr. 160
Kupiony w 1964 od Macieja Pruszaka (1901–1978).

II.108
HisTORiA
Akwarela była własnością Anny 
z Potockich Branickiej (1863–1953) 
w warszawie, zaginęła podczas 
ii wojny światowej.

ARCHiwALiA
APw, ZM wsw, Kwestionariusze strat 
wojennych, sygn. 83, rkps, s. 140, 
nr 13279.

II.109

II.106 Dwaj jeźdźcy widziani z tyłu, 1865–1866

studia postaci do obrazu Chodkiewicz pod Chocimiem (1867)
ołówek, papier, 35,5 × 22
Muzeum narodowe w Poznaniu, nr inw. Gr 335
Kupiony 1952 od córki artysty Marii Anieli Daszewskiej (1880–1970).

II.107 Lisowczyk w siodle, 1865–1866

studium postaci do obrazu Chodkiewicz pod Chocimiem (1867)
ołówek, papier, 20,4 × 22,4
sygn. p.d.: JB
Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, nr inw. MJM sp.gr. 174/5
Kupiony w 1965 od antykwariusza Zygmunta suszczykiewicza z Radomia.

Zespół studiów do obrazu Chodkiewicz pod Chocimiem (kat. I.21) ukazuje metodę 
budowania wielopostaciowego obrazu historycznego z pojedynczych figur. Każ-
dą z nich Brandt rysował oddzielnie i zwykle w całej postaci, a następnie tworzył 
z nich grupy. Znane dzisiaj studia odnoszą się do pierwszej wersji kompozycji, 
która została przez malarza zmieniona w drugiej połowie 1866 roku. Większość 
rysunków przedstawia żołnierzy cudzoziemskiej piechoty w morionach, z bronią 
palną lub instrumentami muzycznymi. Grupa ta znajdowała się po lewej stronie 
obrazu przed przemalowaniem. Pozostałe studia ukazują figury walczących li-
sowczyków widocznych po prawej stronie pierwotnej kompozycji. Tylko jedna 
postać z rysunków — odwrócony w lewo lisowczyk na koniu — znalazła się 
w finalnej wersji obrazu. II.107

wysTAwy 
1998–1999 Radom, MJM

ARCHiwALiA 
MJM, Biblioteka, Teczka dotycząca 
wystawy „Józef Brandt — uczniowie 
i przyjaciele”, sygn. MJM-Xii-601, 
nr 6/165, mps, s. 4 [spis eksponatów 
na wystawie].

II.106 II.107
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II.108  Studium do obrazu Chodkiewicz  
pod Chocimiem, 1865–1866 

akwarela, papier
miejsce przechowywania nieznane 

II.109 Lisowczyk na pędzącym koniu, 1865–1866 

ołówek, papier, 17 × 18,5
Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, nr inw. MJM sp.gr. 160
Kupiony w 1964 od Macieja Pruszaka (1901–1978).

II.108
HisTORiA
Akwarela była własnością Anny 
z Potockich Branickiej (1863–1953) 
w warszawie, zaginęła podczas 
ii wojny światowej.

ARCHiwALiA
APw, ZM wsw, Kwestionariusze strat 
wojennych, sygn. 83, rkps, s. 140, 
nr 13279.

II.109

II.106 Dwaj jeźdźcy widziani z tyłu, 1865–1866

studia postaci do obrazu Chodkiewicz pod Chocimiem (1867)
ołówek, papier, 35,5 × 22
Muzeum narodowe w Poznaniu, nr inw. Gr 335
Kupiony 1952 od córki artysty Marii Anieli Daszewskiej (1880–1970).

II.107 Lisowczyk w siodle, 1865–1866

studium postaci do obrazu Chodkiewicz pod Chocimiem (1867)
ołówek, papier, 20,4 × 22,4
sygn. p.d.: JB
Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, nr inw. MJM sp.gr. 174/5
Kupiony w 1965 od antykwariusza Zygmunta suszczykiewicza z Radomia.

Zespół studiów do obrazu Chodkiewicz pod Chocimiem (kat. I.21) ukazuje metodę 
budowania wielopostaciowego obrazu historycznego z pojedynczych figur. Każ-
dą z nich Brandt rysował oddzielnie i zwykle w całej postaci, a następnie tworzył 
z nich grupy. Znane dzisiaj studia odnoszą się do pierwszej wersji kompozycji, 
która została przez malarza zmieniona w drugiej połowie 1866 roku. Większość 
rysunków przedstawia żołnierzy cudzoziemskiej piechoty w morionach, z bronią 
palną lub instrumentami muzycznymi. Grupa ta znajdowała się po lewej stronie 
obrazu przed przemalowaniem. Pozostałe studia ukazują figury walczących li-
sowczyków widocznych po prawej stronie pierwotnej kompozycji. Tylko jedna 
postać z rysunków — odwrócony w lewo lisowczyk na koniu — znalazła się 
w finalnej wersji obrazu. II.107

wysTAwy 
1998–1999 Radom, MJM

ARCHiwALiA 
MJM, Biblioteka, Teczka dotycząca 
wystawy „Józef Brandt — uczniowie 
i przyjaciele”, sygn. MJM-Xii-601, 
nr 6/165, mps, s. 4 [spis eksponatów 
na wystawie].

II.106 II.107
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II.112  Furman spotykający na drodze rannego, 
ok. 1866

ołówek, papier, 17,5 × 25,5
sygn. p.d.: JB
Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, nr inw. MJM sp.gr. 174/2
Kupiony 1965 od antykwariusza Zygmunta suszczykiewicza z Radomia.

II.113 Chłop w rogatywce, 1866–1867

studium postaci do obrazu Wieśniacy powracający z jarmarku (1867)
ołówek, papier, 34,7 × 29,3
Muzeum narodowe w Poznaniu, nr inw. Gr 339
Kupiony w 1952 od córki artysty Marii Anieli Daszewskiej (1880–1970).

II.112
wysTAwy 
1965–1966 Muzeum w Lublinie —  
Zamek (s. 3, nr kat. 38) 
1985 Radom, MO (poza kat.)

II.112 II.113

II.110 Cyganie, 1866

rysunek 
oznacz. l.d.: 89
miejsce przechowywania nieznane

II.111 Cyganie, 1866

Pochód cyganów 
akwarela
sygn. p.d.: JBrandt | 1866
miejsce przechowywania nieznane

Zestawienie dwóch prac pod tytułem Cyganie pokazuje, w jaki sposób Brandt 
przygotowywał się do malowania obrazów akwarelowych. Inaczej niż w przy-
padku dzieła olejnego do akwareli artysta wykonywał precyzyjny szkic całej 
kompozycji, który następnie przenosił na ostateczne podłoże przy zachowaniu 
wszystkich szczegółów. 

Akwarela i rysunek pod wieloma względami są zbliżone do obrazu Wieśnia-
cy powracający z jarmarku (kat. I.22). Analogie występują zarówno na poziomie 
tematyki — wędrówki grupy ludzi przez step, jak i kompozycji: układu i ruchu 
postaci oraz ich osadzenia na tle płaskiego rozległego pejzażu.

II.110
ARCHiwALiA
Mnw, DDw, neg. nr 8754  
[fot. przed 1939].

II.111
HisTORiA
w 1888 roku własność naukowca 
Adama Ostaszewskiego (1860–1934).

wysTAwy 
1869 warszawa, TZsP 
1927 Lwów, Dom sztuki (nr kat. 16)

BiBLiOGRAFiA
sprawozd. TZsP 1874, s. 66; Pług 
1879, s. 295; Świat 1888, il. na s. 289; 
wiercińska 1969, s. 32.

II.110

II.111
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II.112  Furman spotykający na drodze rannego, 
ok. 1866

ołówek, papier, 17,5 × 25,5
sygn. p.d.: JB
Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, nr inw. MJM sp.gr. 174/2
Kupiony 1965 od antykwariusza Zygmunta suszczykiewicza z Radomia.

II.113 Chłop w rogatywce, 1866–1867

studium postaci do obrazu Wieśniacy powracający z jarmarku (1867)
ołówek, papier, 34,7 × 29,3
Muzeum narodowe w Poznaniu, nr inw. Gr 339
Kupiony w 1952 od córki artysty Marii Anieli Daszewskiej (1880–1970).

II.112
wysTAwy 
1965–1966 Muzeum w Lublinie —  
Zamek (s. 3, nr kat. 38) 
1985 Radom, MO (poza kat.)

II.112 II.113

II.110 Cyganie, 1866

rysunek 
oznacz. l.d.: 89
miejsce przechowywania nieznane

II.111 Cyganie, 1866

Pochód cyganów 
akwarela
sygn. p.d.: JBrandt | 1866
miejsce przechowywania nieznane

Zestawienie dwóch prac pod tytułem Cyganie pokazuje, w jaki sposób Brandt 
przygotowywał się do malowania obrazów akwarelowych. Inaczej niż w przy-
padku dzieła olejnego do akwareli artysta wykonywał precyzyjny szkic całej 
kompozycji, który następnie przenosił na ostateczne podłoże przy zachowaniu 
wszystkich szczegółów. 

Akwarela i rysunek pod wieloma względami są zbliżone do obrazu Wieśnia-
cy powracający z jarmarku (kat. I.22). Analogie występują zarówno na poziomie 
tematyki — wędrówki grupy ludzi przez step, jak i kompozycji: układu i ruchu 
postaci oraz ich osadzenia na tle płaskiego rozległego pejzażu.

II.110
ARCHiwALiA
Mnw, DDw, neg. nr 8754  
[fot. przed 1939].

II.111
HisTORiA
w 1888 roku własność naukowca 
Adama Ostaszewskiego (1860–1934).

wysTAwy 
1869 warszawa, TZsP 
1927 Lwów, Dom sztuki (nr kat. 16)

BiBLiOGRAFiA
sprawozd. TZsP 1874, s. 66; Pług 
1879, s. 295; Świat 1888, il. na s. 289; 
wiercińska 1969, s. 32.

II.110

II.111
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II.116 Trębacz, 1868

studium postaci do obrazu Obóz wojsk polskich w Harthausen (1868)
ołówek, papier, 24 × 17,5 w świetle oprawy
sygn. p.d: JB
oznacz. l.d.: 52
własność prywatna

II.117  Lisowczyk i mężczyzna siedzący na ziemi, 
1868

studia postaci do obrazu Obóz wojsk w Harthausen (1868)
ołówek, papier, 33,8 × 21,2
Biblioteka narodowa, nr inw. R.7218/ii
Kupiony w 1979 od wnuczki artysty Krystyny Daszewskiej (1908–2000) 
za pośrednictwem Marii Piotrowskiej.

II.118 Rajtar w pancerzu, ok. 1868

ołówek, papier, 32,4 × 21,1
Muzeum Książąt Lubomirskich w Zakładzie narodowym im. Ossolińskich 
we wrocławiu, nr inw. i.g.7411
Kupiony w 1955 od wnuka artysty Romana Daszewskiego (1909–1972).

II.119 Mężczyzna siedzący w kapturze, ok. 1668

ołówek, papier, 27,4 × 21,3
Muzeum narodowe w Poznaniu, nr inw. Gr 336
Kupiony w 1952 od córki artysty Marii Anieli Daszewskiej (1880–1970).

II.116
HisTORiA
w 1994 sprzedany w Desie 
w warszawie.

BiBLiOGRAFiA 
Kat. Desa 18.12.1994, nr kat. i il. 43.

ARCHiwALiA
Archiwum Janusza Derwojeda, fot.  
is PAn, Zb. specjalne, Archiwum 
Jerzego Sienkiewicza, sygn. 1723/1, 
mps [ekspertyza bez dat.].

II.118
BiBLiOGRAFiA
Kat. rys. Ossolineum 1969, s. 23, 
nr kat. 39, il. 6.

II.116 II.117 II.118 II.119

II.114 Widok zewnętrzny zamku w Drzewicy, 1867

rysunek
miejsce przechowywania nieznane

II.115 Widok wewnętrzny zamku w Drzewicy, 1867

rysunek
miejsce przechowywania nieznane

Jak wynika z listu Brandta do Walerego Eljasza, latem 1867 roku artysta udał 
się razem z rodziną do Drzewicy1. Jego wuj Stanisław Lessel został tam admini-
stratorem zakładów metalurgicznych należących do firmy „Bracia Evans”, która 
w 1866 roku przeszła na własność Stanisława Lilpopa i Wilhelma Raua. Podczas 
pobytu w Drzewicy Brandt wykonywał liczne studia z natury. Zapewne wówczas 
powstały dwa rysunki renesansowego zamku Drzewickich, który spłonął w po-
żarze w 1811 roku. Jego ruina nie została odbudowana, stając się malowniczym 
tematem dla rysowników i rytowników2. Prace Brandta zostały zamieszczone 
w „Tygodniku Ilustrowanym”, gdzie towarzyszyły artykułowi na temat zamku 
i innych atrakcji turystycznych miasta. 

Są to najwcześniejsze rysunki Brandta zdradzające jego zainteresowania 
krajo znawcze. Lokalna architektura oraz wiejskie i małomiasteczkowe budow-
nictwo zajmowały malarza w drugiej połowie lat 70. i w latach 80., gdy był już 
właścicielem Orońska. W przeciwieństwie do późniejszych szkiców krajoznaw-
czych, mających charakter pobieżnych notatek, dwa rysunki zamku w Drzewicy 
cechują się dużą szczegółowością i starannym opracowaniem całej kompozycji, 
wraz z partiami pejzażu i nieba. Brandt wprowadził tu elementy sentymentalnej 
narracji poprzez umieszczenie wśród ruin pasterza z kozami oraz podróżnego 
i jego przewodnika. 

1  List Brandta do Walerego Eljasza z 27 sierpnia 1867, MNW, ZIiF, 
nr inw. rkps 759/22 MNW.

2  Zob. m.in. Ruiny zamku w Drzewicy, według rysunku Michała Elwiro 
Andriollego ryt. M. Falguière, Kłosy 1879, nr 725, s. 321. 

II.114
BiBLiOGRAFiA 
Tyg. il. 1868, nr 51, il. na s. 292;  
Zakrzewski 1947, s. 161.

II.115
BiBLiOGRAFiA
Tyg. il. 1868, nr 51, il. na s. 293;  
Zakrzewski 1947, s. 161.

II.114 II.115
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II.116 Trębacz, 1868

studium postaci do obrazu Obóz wojsk polskich w Harthausen (1868)
ołówek, papier, 24 × 17,5 w świetle oprawy
sygn. p.d: JB
oznacz. l.d.: 52
własność prywatna

II.117  Lisowczyk i mężczyzna siedzący na ziemi, 
1868

studia postaci do obrazu Obóz wojsk w Harthausen (1868)
ołówek, papier, 33,8 × 21,2
Biblioteka narodowa, nr inw. R.7218/ii
Kupiony w 1979 od wnuczki artysty Krystyny Daszewskiej (1908–2000) 
za pośrednictwem Marii Piotrowskiej.

II.118 Rajtar w pancerzu, ok. 1868

ołówek, papier, 32,4 × 21,1
Muzeum Książąt Lubomirskich w Zakładzie narodowym im. Ossolińskich 
we wrocławiu, nr inw. i.g.7411
Kupiony w 1955 od wnuka artysty Romana Daszewskiego (1909–1972).

II.119 Mężczyzna siedzący w kapturze, ok. 1668

ołówek, papier, 27,4 × 21,3
Muzeum narodowe w Poznaniu, nr inw. Gr 336
Kupiony w 1952 od córki artysty Marii Anieli Daszewskiej (1880–1970).

II.116
HisTORiA
w 1994 sprzedany w Desie 
w warszawie.

BiBLiOGRAFiA 
Kat. Desa 18.12.1994, nr kat. i il. 43.

ARCHiwALiA
Archiwum Janusza Derwojeda, fot.  
is PAn, Zb. specjalne, Archiwum 
Jerzego Sienkiewicza, sygn. 1723/1, 
mps [ekspertyza bez dat.].

II.118
BiBLiOGRAFiA
Kat. rys. Ossolineum 1969, s. 23, 
nr kat. 39, il. 6.

II.116 II.117 II.118 II.119

II.114 Widok zewnętrzny zamku w Drzewicy, 1867

rysunek
miejsce przechowywania nieznane

II.115 Widok wewnętrzny zamku w Drzewicy, 1867

rysunek
miejsce przechowywania nieznane

Jak wynika z listu Brandta do Walerego Eljasza, latem 1867 roku artysta udał 
się razem z rodziną do Drzewicy1. Jego wuj Stanisław Lessel został tam admini-
stratorem zakładów metalurgicznych należących do firmy „Bracia Evans”, która 
w 1866 roku przeszła na własność Stanisława Lilpopa i Wilhelma Raua. Podczas 
pobytu w Drzewicy Brandt wykonywał liczne studia z natury. Zapewne wówczas 
powstały dwa rysunki renesansowego zamku Drzewickich, który spłonął w po-
żarze w 1811 roku. Jego ruina nie została odbudowana, stając się malowniczym 
tematem dla rysowników i rytowników2. Prace Brandta zostały zamieszczone 
w „Tygodniku Ilustrowanym”, gdzie towarzyszyły artykułowi na temat zamku 
i innych atrakcji turystycznych miasta. 

Są to najwcześniejsze rysunki Brandta zdradzające jego zainteresowania 
krajo znawcze. Lokalna architektura oraz wiejskie i małomiasteczkowe budow-
nictwo zajmowały malarza w drugiej połowie lat 70. i w latach 80., gdy był już 
właścicielem Orońska. W przeciwieństwie do późniejszych szkiców krajoznaw-
czych, mających charakter pobieżnych notatek, dwa rysunki zamku w Drzewicy 
cechują się dużą szczegółowością i starannym opracowaniem całej kompozycji, 
wraz z partiami pejzażu i nieba. Brandt wprowadził tu elementy sentymentalnej 
narracji poprzez umieszczenie wśród ruin pasterza z kozami oraz podróżnego 
i jego przewodnika. 

1  List Brandta do Walerego Eljasza z 27 sierpnia 1867, MNW, ZIiF, 
nr inw. rkps 759/22 MNW.

2  Zob. m.in. Ruiny zamku w Drzewicy, według rysunku Michała Elwiro 
Andriollego ryt. M. Falguière, Kłosy 1879, nr 725, s. 321. 

II.114
BiBLiOGRAFiA 
Tyg. il. 1868, nr 51, il. na s. 292;  
Zakrzewski 1947, s. 161.

II.115
BiBLiOGRAFiA
Tyg. il. 1868, nr 51, il. na s. 293;  
Zakrzewski 1947, s. 161.

II.114 II.115
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II.121 Dwaj jeźdźcy, 1868

studia postaci do obrazu Hejże na Soplicę (1868–1869)
ołówek, papier, 33,6 × 21
Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, nr inw. MJM sp.gr. 174/19
Kupiony w 1965 od antykwariusza Zygmunta suszczykiewicza z Radomia.

II.122 Dwaj jeźdźcy, 1868

studia postaci do obrazu Hejże na Soplicę (1868–1869)
ołówek, papier; 33,8 × 21,2 
napis wtórny na verso l.d.: Oświadczam że ten rysunek | jest ojca mojego 
Józefa Brandta | z Brandtów Maria Aniela Daszewska 
Muzeum narodowe w warszawie, nr inw. Rys.Pol.16644 Mnw
Kupiony w 2017 w Domu Aukcyjnym Rempex w warszawie.

II.123 Klucznik, 1868 

studium postaci do obrazu Hejże na Soplicę (1868–1869)
ołówek, papier, 27 × 17 
napis na verso: No1 | Szkic do obrazu Józefa Brandta | Wyprawa zaścianka 
Dobrzyńskich | na Sopliców z poematu Pan Tadeusz | Rysunek z lat 
1868–1869 
na passe-partout nalepka z napisem: J. Brandt i adresem drukowanym: 
[nazwisko wydrapane] Radom, Słowackiego
miejsce przechowywania nieznane

II.121
wysTAwy 
1998–1999 Radom, MJM

ARCHiwALiA 
MJM, Biblioteka, Teczka dotycząca 
wystawy „Józef Brandt — uczniowie 
i przyjaciele”, sygn. MJM-Xii-601, 
nr 6/165, mps, s. 4 [spis eksponatów 
na wystawie].

II.122
BiBLiOGRAFiA 
Kat. Rempex, 22.03.2017, nr kat. i il. 3.

II.123
HisTORiA
w 1975 roku znajdował się w kolekcji 
prywatnej.

ARCHiwALiA 
Archiwum Janusza Derwojeda, fot. 
is PAn, Zb. specjalne, Archiwum 
Jerzego Sienkiewicza, sygn. 1723/1, 
mps i fot. [ekspertyza z 6.03.1975].

II.121 II.122 II.123

II.120 Modlitwa zbrojnych, ok. 1868 

pióro, atrament żelazowy, papier, 13,5 × 22,1
Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, nr inw. MJM sp.gr. 149
Kupiony w 1964 od Macieja Pruszaka (1901–1978).

Szkicowy rysunek piórem ukazuje scenę o niezidentyfikowanej dotąd treści. 
Przedstawienie dużej grupy żołnierzy i zakonnika klęczących wokół drzewa z ka-
pliczką z pewnością wywodzi się z literatury, która dostarczała Brandtowi wielu 
inspiracji w początkowym okresie twórczości. Prawdopodobnie artysta ponow-
nie odwołał się tu do Pamiętników Jana Chryzostoma Paska. Przemawia za tym 
fakt, że w latach 1868–1870 namalował dwa obrazy nawiązujące do tego utworu: 
Obóz wojsk polskich w Harthausen (kat. I.27) i Czarniecki pod Koldyngą (kat. I.53). 
W rysunku Brandt mógł zilustrować fragment o dziękczynnej mszy świętej po 
zdobyciu zamku Kolding przez wojska sprzymierzonych w 1658 roku: „Poszli-
śmy nazad, każdy do swego stanowiska, bo trzeba było w tak wielką uroczystość 
mszej świętej słuchać. Mieliśmy księdza, ale nie było aparatu. Jeno cośmy w lasy 
weszli, aż ks. Piekarskiemu wiozą aparat, po który był nocą wyprawił. Tak tedy 
stanęło wojsko; nagotowano do mszej na pniaku ściętego dębu i tam odprawiło 
się nabożeństwo, napaliwszy ogień do rozgrzewania kielicha, bo mróz był tęgi”1. 

1  Jan Chryzostom Pasek, Pamiętniki, oprac. Roman Pollak, Warszawa 
1987, s. 18.

II.120
wysTAwy 
1965–1966 Muzeum w Lublinie —  
Zamek (s. 3, nr kat. 20) 
1985 Radom, MO (il. na s. nlb. 48) 
1998–1999 Radom, MJM 
2003 Zamość, Muzeum Zamojskie
2015 Orońsko, Centrum Rzeźby  
Polskiej (s. 193, il. na s. 153)

BiBLiOGRAFiA 
Derwojed 1969, s. 38, poz. 51.

ARCHiwALiA 
MJM, Biblioteka, Teczka dotycząca 
wystawy „Józef Brandt — uczniowie 
i przyjaciele”, sygn. MJM-Xii-601, 
nr 6/165, mps, s. 5 [spis eksponatów 
na wystawie].

II.120
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II.121 Dwaj jeźdźcy, 1868

studia postaci do obrazu Hejże na Soplicę (1868–1869)
ołówek, papier, 33,6 × 21
Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, nr inw. MJM sp.gr. 174/19
Kupiony w 1965 od antykwariusza Zygmunta suszczykiewicza z Radomia.

II.122 Dwaj jeźdźcy, 1868

studia postaci do obrazu Hejże na Soplicę (1868–1869)
ołówek, papier; 33,8 × 21,2 
napis wtórny na verso l.d.: Oświadczam że ten rysunek | jest ojca mojego 
Józefa Brandta | z Brandtów Maria Aniela Daszewska 
Muzeum narodowe w warszawie, nr inw. Rys.Pol.16644 Mnw
Kupiony w 2017 w Domu Aukcyjnym Rempex w warszawie.

II.123 Klucznik, 1868 

studium postaci do obrazu Hejże na Soplicę (1868–1869)
ołówek, papier, 27 × 17 
napis na verso: No1 | Szkic do obrazu Józefa Brandta | Wyprawa zaścianka 
Dobrzyńskich | na Sopliców z poematu Pan Tadeusz | Rysunek z lat 
1868–1869 
na passe-partout nalepka z napisem: J. Brandt i adresem drukowanym: 
[nazwisko wydrapane] Radom, Słowackiego
miejsce przechowywania nieznane

II.121
wysTAwy 
1998–1999 Radom, MJM

ARCHiwALiA 
MJM, Biblioteka, Teczka dotycząca 
wystawy „Józef Brandt — uczniowie 
i przyjaciele”, sygn. MJM-Xii-601, 
nr 6/165, mps, s. 4 [spis eksponatów 
na wystawie].

II.122
BiBLiOGRAFiA 
Kat. Rempex, 22.03.2017, nr kat. i il. 3.

II.123
HisTORiA
w 1975 roku znajdował się w kolekcji 
prywatnej.

ARCHiwALiA 
Archiwum Janusza Derwojeda, fot. 
is PAn, Zb. specjalne, Archiwum 
Jerzego Sienkiewicza, sygn. 1723/1, 
mps i fot. [ekspertyza z 6.03.1975].

II.121 II.122 II.123

II.120 Modlitwa zbrojnych, ok. 1868 

pióro, atrament żelazowy, papier, 13,5 × 22,1
Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, nr inw. MJM sp.gr. 149
Kupiony w 1964 od Macieja Pruszaka (1901–1978).

Szkicowy rysunek piórem ukazuje scenę o niezidentyfikowanej dotąd treści. 
Przedstawienie dużej grupy żołnierzy i zakonnika klęczących wokół drzewa z ka-
pliczką z pewnością wywodzi się z literatury, która dostarczała Brandtowi wielu 
inspiracji w początkowym okresie twórczości. Prawdopodobnie artysta ponow-
nie odwołał się tu do Pamiętników Jana Chryzostoma Paska. Przemawia za tym 
fakt, że w latach 1868–1870 namalował dwa obrazy nawiązujące do tego utworu: 
Obóz wojsk polskich w Harthausen (kat. I.27) i Czarniecki pod Koldyngą (kat. I.53). 
W rysunku Brandt mógł zilustrować fragment o dziękczynnej mszy świętej po 
zdobyciu zamku Kolding przez wojska sprzymierzonych w 1658 roku: „Poszli-
śmy nazad, każdy do swego stanowiska, bo trzeba było w tak wielką uroczystość 
mszej świętej słuchać. Mieliśmy księdza, ale nie było aparatu. Jeno cośmy w lasy 
weszli, aż ks. Piekarskiemu wiozą aparat, po który był nocą wyprawił. Tak tedy 
stanęło wojsko; nagotowano do mszej na pniaku ściętego dębu i tam odprawiło 
się nabożeństwo, napaliwszy ogień do rozgrzewania kielicha, bo mróz był tęgi”1. 

1  Jan Chryzostom Pasek, Pamiętniki, oprac. Roman Pollak, Warszawa 
1987, s. 18.

II.120
wysTAwy 
1965–1966 Muzeum w Lublinie —  
Zamek (s. 3, nr kat. 20) 
1985 Radom, MO (il. na s. nlb. 48) 
1998–1999 Radom, MJM 
2003 Zamość, Muzeum Zamojskie
2015 Orońsko, Centrum Rzeźby  
Polskiej (s. 193, il. na s. 153)

BiBLiOGRAFiA 
Derwojed 1969, s. 38, poz. 51.

ARCHiwALiA 
MJM, Biblioteka, Teczka dotycząca 
wystawy „Józef Brandt — uczniowie 
i przyjaciele”, sygn. MJM-Xii-601, 
nr 6/165, mps, s. 5 [spis eksponatów 
na wystawie].

II.120
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II.126 Krowa, ok. 1869

ołówek, papier, 17,2 × 11,8
Biblioteka narodowa, nr inw. R.7214/i
Kupiony w 1979 od wnuczki artysty Krystyny Daszewskiej (1908–2000)  
za pośrednictwem Marii Piotrowskiej.

II.127 Kozak w pozycji półleżącej, 1869

studium postaci do obrazu Czaty Ukraińców (1869)
ołówek, papier, 18 × 29,5
Muzeum Książąt Lubomirskich w Zakładzie narodowym im. Ossolińskich 
we wrocławiu, nr inw. i.g.7414
Kupiony w 1955 od wnuka artysty Romana Daszewskiego (1909–1972).

II.127
BiBLiOGRAFiA
Kat. rys. Ossolineum 1969,  
s. 23, nr kat. 42.

II.126 

II.127

II.124  Konie na popasie, 1868  
verso: Koło od wozu i czapla w locie, 1868 

studium czapli do obrazu Hejże na Soplicę (1868–1869)
ołówek, papier, 29,5 × 43,3
napis na verso: Oświadczam że ten rysunek jest wyjęty | z albumu 
Ś.P. Ojca mojego Józefa Brandta | i przez niego rysowany | z Brandtów | 
Aniela Daszewska | Orońsko 22 VI 1944
Muzeum narodowe w warszawie, nr inw. Rys.Pol.4297 Mnw
Dar rodziny Józefa Brandta za pośrednictwem Bohdana Marconiego 
około 1944.

II.124
wysTAwy
1954–1955 Radom, MO

BiBLiOGRAFiA 
Derwojed 1969, s. 38, poz. 53.

II.125
HisTORiA 
Rysunek pochodzi z kolekcji wnuka 
artysty Aleksandra Daszewskiego 
(1912–1988). w 1958 roku został 
przez niego podarowany lokalnemu 
działaczowi społecznemu Onufremu 
Kubickiemu ze wschowy.

II.125 Głowa konia, ok. 1869

ołówek, papier, 28,4 × 22,3
napis wtórny atramentem u dołu: Szanownemu Panu Onufremu 
na pamiątkę | niezapomnianych roberków z albumu dziadka mego | 
Józefa Brandta 1861 r) ofiaruję Al. Daszewski. Wschowa 12 VI 58 r.
Muzeum Ziemi wschowskiej, nr inw. MZw/s/57
Kupiony w 1977.

II.124

II.125
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II.126 Krowa, ok. 1869

ołówek, papier, 17,2 × 11,8
Biblioteka narodowa, nr inw. R.7214/i
Kupiony w 1979 od wnuczki artysty Krystyny Daszewskiej (1908–2000)  
za pośrednictwem Marii Piotrowskiej.

II.127 Kozak w pozycji półleżącej, 1869

studium postaci do obrazu Czaty Ukraińców (1869)
ołówek, papier, 18 × 29,5
Muzeum Książąt Lubomirskich w Zakładzie narodowym im. Ossolińskich 
we wrocławiu, nr inw. i.g.7414
Kupiony w 1955 od wnuka artysty Romana Daszewskiego (1909–1972).

II.127
BiBLiOGRAFiA
Kat. rys. Ossolineum 1969,  
s. 23, nr kat. 42.

II.126 

II.127

II.124  Konie na popasie, 1868  
verso: Koło od wozu i czapla w locie, 1868 

studium czapli do obrazu Hejże na Soplicę (1868–1869)
ołówek, papier, 29,5 × 43,3
napis na verso: Oświadczam że ten rysunek jest wyjęty | z albumu 
Ś.P. Ojca mojego Józefa Brandta | i przez niego rysowany | z Brandtów | 
Aniela Daszewska | Orońsko 22 VI 1944
Muzeum narodowe w warszawie, nr inw. Rys.Pol.4297 Mnw
Dar rodziny Józefa Brandta za pośrednictwem Bohdana Marconiego 
około 1944.

II.124
wysTAwy
1954–1955 Radom, MO

BiBLiOGRAFiA 
Derwojed 1969, s. 38, poz. 53.

II.125
HisTORiA 
Rysunek pochodzi z kolekcji wnuka 
artysty Aleksandra Daszewskiego 
(1912–1988). w 1958 roku został 
przez niego podarowany lokalnemu 
działaczowi społecznemu Onufremu 
Kubickiemu ze wschowy.

II.125 Głowa konia, ok. 1869

ołówek, papier, 28,4 × 22,3
napis wtórny atramentem u dołu: Szanownemu Panu Onufremu 
na pamiątkę | niezapomnianych roberków z albumu dziadka mego | 
Józefa Brandta 1861 r) ofiaruję Al. Daszewski. Wschowa 12 VI 58 r.
Muzeum Ziemi wschowskiej, nr inw. MZw/s/57
Kupiony w 1977.

II.124

II.125
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II.130 Lisowczyk, 1869

studium postaci do obrazu Strojnowski przedstawiający arcyksięciu 
Leopoldowi konie, zdobyte przez lisowczyków na Palatynie Renu (1869)
ołówek, papier brunatny, 26,5 × 21,9
Fundacja Zbiorów im. Ciechanowieckich, Zamek Królewski w warszawie — 
Muzeum, nr inw. ZKw-dep. FC/961
Dar Jana Pomian-Bławdziewicza (1924–2016) w 2008. 

II.131 Prządka, ok. 1869 

sepia, papier, 10,6 × 6,6
Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, nr inw. MJM sp.gr. 151
Kupiony w 1964 od Macieja Pruszaka (1901–1978).

II.131
wysTAwy 
1965–1966 Muzeum w Lublinie — 
 Zamek, nr kat. 36, s. 3 
1985 Radom, MO (poza kat.) 
1998–1999 Radom, MJM
2003 Zamość, Muzeum Zamojskie

ARCHiwALiA
MJM, Biblioteka, Teczka dotycząca 
wystawy „Józef Brandt — uczniowie 
i przyjaciele”, sygn. MJM-Xii-601, 
nr 6/165, mps, s. 4 [spis eksponatów 
na wystawie].

II.130

II.131

II.128 Kozak z rohatyną, 1869

studium do obrazu Czaty Ukraińców (1869)
ołówek, papier; 32 × 29,5 
Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, nr inw. MJM sp.gr. 174/10
Kupiony w 1865 od antykwariusza Zygmunta suszczykiewicza z Radomia.

II.128
wysTAwy 
1965–1966 Muzeum w Lublinie — 
Zamek (s. 3, nr kat. 34) 
1985 Radom, MO (il. na s. nlb. 45) 
1998–1999 Radom, MJM
2006–2007 MnKi (s. 98, nr kat. 281, 
il. na s. 31)
2015 Orońsko, Centrum Rzeźby 
Polskiej 

BiBLiOGRAFiA 
Przemiany 1987, nr 198, il. na s. 24.

ARCHiwALiA 
MJM, Biblioteka, Teczka dotycząca 
wystawy „Józef Brandt — uczniowie 
i przyjaciele”, sygn. MJM-Xii-601, 
nr 6/165, mps, s. 2 [spis eksponatów 
na wystawie].

II.129 Lisowczyk, 1869

studium postaci do obrazu Strojnowski przedstawiający arcyksięciu 
Leopoldowi konie, zdobyte przez lisowczyków na Palatynie Renu (1869)
ołówek, papier brunatny, 27,2 × 20,5
Fundacja Zbiorów im. Ciechanowieckich, Zamek Królewski w warszawie —
Muzeum, nr inw. ZKw-dep. FC/960
Dar Jana Pomian-Bławdziewicza (1924–2016) w 2008. 

II.128

II.129
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II.130 Lisowczyk, 1869

studium postaci do obrazu Strojnowski przedstawiający arcyksięciu 
Leopoldowi konie, zdobyte przez lisowczyków na Palatynie Renu (1869)
ołówek, papier brunatny, 26,5 × 21,9
Fundacja Zbiorów im. Ciechanowieckich, Zamek Królewski w warszawie — 
Muzeum, nr inw. ZKw-dep. FC/961
Dar Jana Pomian-Bławdziewicza (1924–2016) w 2008. 

II.131 Prządka, ok. 1869 

sepia, papier, 10,6 × 6,6
Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, nr inw. MJM sp.gr. 151
Kupiony w 1964 od Macieja Pruszaka (1901–1978).

II.131
wysTAwy 
1965–1966 Muzeum w Lublinie — 
 Zamek, nr kat. 36, s. 3 
1985 Radom, MO (poza kat.) 
1998–1999 Radom, MJM
2003 Zamość, Muzeum Zamojskie

ARCHiwALiA
MJM, Biblioteka, Teczka dotycząca 
wystawy „Józef Brandt — uczniowie 
i przyjaciele”, sygn. MJM-Xii-601, 
nr 6/165, mps, s. 4 [spis eksponatów 
na wystawie].

II.130

II.131

II.128 Kozak z rohatyną, 1869

studium do obrazu Czaty Ukraińców (1869)
ołówek, papier; 32 × 29,5 
Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, nr inw. MJM sp.gr. 174/10
Kupiony w 1865 od antykwariusza Zygmunta suszczykiewicza z Radomia.

II.128
wysTAwy 
1965–1966 Muzeum w Lublinie — 
Zamek (s. 3, nr kat. 34) 
1985 Radom, MO (il. na s. nlb. 45) 
1998–1999 Radom, MJM
2006–2007 MnKi (s. 98, nr kat. 281, 
il. na s. 31)
2015 Orońsko, Centrum Rzeźby 
Polskiej 

BiBLiOGRAFiA 
Przemiany 1987, nr 198, il. na s. 24.

ARCHiwALiA 
MJM, Biblioteka, Teczka dotycząca 
wystawy „Józef Brandt — uczniowie 
i przyjaciele”, sygn. MJM-Xii-601, 
nr 6/165, mps, s. 2 [spis eksponatów 
na wystawie].

II.129 Lisowczyk, 1869

studium postaci do obrazu Strojnowski przedstawiający arcyksięciu 
Leopoldowi konie, zdobyte przez lisowczyków na Palatynie Renu (1869)
ołówek, papier brunatny, 27,2 × 20,5
Fundacja Zbiorów im. Ciechanowieckich, Zamek Królewski w warszawie —
Muzeum, nr inw. ZKw-dep. FC/960
Dar Jana Pomian-Bławdziewicza (1924–2016) w 2008. 

II.128

II.129
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II.135 Dziad wędrowny, 1869

studium postaci do obrazu Jarmark w Krakowskiem (1869)
ołówek, papier, 28 × 21,5
sygn. p.d.: JB
pieczęć tuszem u dołu: Józef Brandt | z Warszawy
Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, nr inw. MJM sp.gr. 174/1
Kupiony w 1865 od antykwariusza Zygmunta suszczykiewicza z Radomia.

II.136 Krakus, 1869

studium postaci do obrazu Jarmark w Krakowskiem (1869) 
ołówek, papier, 30 × 23,5
oznacz. l.d.: 70 
Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, nr inw. MJM sp.gr. 174/4
Kupiony w 1865 od antykwariusza Zygmunta suszczykiewicza z Radomia.

Podobnie jak w przypadku innych wczesnych obrazów Brandt wykonał precy-
zyjne studia postaci biorących udział w scenie z życia małego miasteczka (zob. 
kat. I.45). Budowanie złożonej kompozycji z niezależnie opracowanych figur 
sprawiało, że wydawała się ona nienaturalna i zdradzała metodę pracy malarza. 
W recenzji prasowej obrazu podkreślano, że koncentracja artysty na dokładnym 
odwzorowaniu typów ludzkich przyczyniła się do braku swobody całej sceny1. 

1  Czas 1871, nr 99, s. 1.

II.135
wysTAwy 
1985 Radom, MO (il. na s. nlb. 42) 
1998–1999 Radom, MJM

ARCHiwALiA 
MJM, Biblioteka, Teczka dotycząca 
wystawy „Józef Brandt — uczniowie 
i przyjaciele”, sygn. MJM-Xii-601, 
nr 6/165, mps, s. 4 [spis eksponatów 
na wystawie].

II.136
wysTAwy
1985 Radom, MO (il. na s. nlb. 40)
1998–1999 Radom, MJM

ARCHiwALiA 
Mnw, DDw neg. 8741 [fot. przed 1939]; 
MJM, Biblioteka, Teczka dotycząca 
wystawy „Józef Brandt — uczniowie 
i przyjaciele”, sygn. MJM-Xii-601, 
nr 6/165, mps, s. 3 [spis eksponatów 
na wystawie].

II.135 II.136

II.133
BiBLiOGRAFiA 
Kat. rys. Ossolineum 1969, s. 22, 
nr kat. 34, il. 5.

II.134
HisTORiA 
Rysunek był własnością izabelli 
studnickiej w warszawie, która w 1958 
oferowała go do zakupu do zbiorów 
Mnw. 

ARCHiwALiA
Mnw, Archiwum, Akta Mnw, sygn. 
1576, fot.; sygn. 1599, rkps, s. 260 
[kwit z komisji zakupów nr 5493 
z 26.03.1958]; DDw, neg. nr 75073; 
Gabinet Rycin i Rysunków, karta 
naukowa opracowana przez irenę 
Jakimowicz 29.03.1958, rkps, fot.

II.132  Wieśniaczka stojąca z założonymi rękami, 
1869

studium postaci do obrazu Jarmark w Krakowskiem (1869)
ołówek, papier, 31,5 × 19,5
Muzeum narodowe w Poznaniu, nr inw. Gr 340
Kupiony w 1952 od córki artysty Marii Anieli Daszewskiej (1880–1970).

II.133 Młoda wieśniaczka, 1869 

studium postaci do obrazu Jarmark w Krakowskiem (1869)
ołówek, papier, 31,5 × 23,5
Muzeum Książąt Lubomirskich w Zakładzie narodowym im. Ossolińskich 
we wrocławiu, nr inw. i.g.7406
Kupiony w 1955 od wnuka artysty Romana Daszewskiego (1909–1972).

II.134 Wiejska dziewczyna z koszykiem, 1869

studium postaci do obrazu Jarmark w Krakowskiem (1869)
ołówek, papier, 29,8 × 23 
sygn. p.d.: JB
oznacz. l.d.: 60
pieczęć tuszem u dołu: Józef Brandt | z Warszawy
miejsce przechowywania nieznane

II.132 II.133 II.134
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II.135 Dziad wędrowny, 1869

studium postaci do obrazu Jarmark w Krakowskiem (1869)
ołówek, papier, 28 × 21,5
sygn. p.d.: JB
pieczęć tuszem u dołu: Józef Brandt | z Warszawy
Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, nr inw. MJM sp.gr. 174/1
Kupiony w 1865 od antykwariusza Zygmunta suszczykiewicza z Radomia.

II.136 Krakus, 1869

studium postaci do obrazu Jarmark w Krakowskiem (1869) 
ołówek, papier, 30 × 23,5
oznacz. l.d.: 70 
Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, nr inw. MJM sp.gr. 174/4
Kupiony w 1865 od antykwariusza Zygmunta suszczykiewicza z Radomia.

Podobnie jak w przypadku innych wczesnych obrazów Brandt wykonał precy-
zyjne studia postaci biorących udział w scenie z życia małego miasteczka (zob. 
kat. I.45). Budowanie złożonej kompozycji z niezależnie opracowanych figur 
sprawiało, że wydawała się ona nienaturalna i zdradzała metodę pracy malarza. 
W recenzji prasowej obrazu podkreślano, że koncentracja artysty na dokładnym 
odwzorowaniu typów ludzkich przyczyniła się do braku swobody całej sceny1. 

1  Czas 1871, nr 99, s. 1.

II.135
wysTAwy 
1985 Radom, MO (il. na s. nlb. 42) 
1998–1999 Radom, MJM

ARCHiwALiA 
MJM, Biblioteka, Teczka dotycząca 
wystawy „Józef Brandt — uczniowie 
i przyjaciele”, sygn. MJM-Xii-601, 
nr 6/165, mps, s. 4 [spis eksponatów 
na wystawie].

II.136
wysTAwy
1985 Radom, MO (il. na s. nlb. 40)
1998–1999 Radom, MJM

ARCHiwALiA 
Mnw, DDw neg. 8741 [fot. przed 1939]; 
MJM, Biblioteka, Teczka dotycząca 
wystawy „Józef Brandt — uczniowie 
i przyjaciele”, sygn. MJM-Xii-601, 
nr 6/165, mps, s. 3 [spis eksponatów 
na wystawie].

II.135 II.136

II.133
BiBLiOGRAFiA 
Kat. rys. Ossolineum 1969, s. 22, 
nr kat. 34, il. 5.

II.134
HisTORiA 
Rysunek był własnością izabelli 
studnickiej w warszawie, która w 1958 
oferowała go do zakupu do zbiorów 
Mnw. 

ARCHiwALiA
Mnw, Archiwum, Akta Mnw, sygn. 
1576, fot.; sygn. 1599, rkps, s. 260 
[kwit z komisji zakupów nr 5493 
z 26.03.1958]; DDw, neg. nr 75073; 
Gabinet Rycin i Rysunków, karta 
naukowa opracowana przez irenę 
Jakimowicz 29.03.1958, rkps, fot.

II.132  Wieśniaczka stojąca z założonymi rękami, 
1869

studium postaci do obrazu Jarmark w Krakowskiem (1869)
ołówek, papier, 31,5 × 19,5
Muzeum narodowe w Poznaniu, nr inw. Gr 340
Kupiony w 1952 od córki artysty Marii Anieli Daszewskiej (1880–1970).

II.133 Młoda wieśniaczka, 1869 

studium postaci do obrazu Jarmark w Krakowskiem (1869)
ołówek, papier, 31,5 × 23,5
Muzeum Książąt Lubomirskich w Zakładzie narodowym im. Ossolińskich 
we wrocławiu, nr inw. i.g.7406
Kupiony w 1955 od wnuka artysty Romana Daszewskiego (1909–1972).

II.134 Wiejska dziewczyna z koszykiem, 1869

studium postaci do obrazu Jarmark w Krakowskiem (1869)
ołówek, papier, 29,8 × 23 
sygn. p.d.: JB
oznacz. l.d.: 60
pieczęć tuszem u dołu: Józef Brandt | z Warszawy
miejsce przechowywania nieznane

II.132 II.133 II.134
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II.140 Jeździec z wyciągniętą ręką, ok. 1869 

ołówek, papier, 14,5 × 15
Biblioteka narodowa, nr inw. R.7219/i
Kupiony w 1879 od wnuczki artysty Krystyny Daszewskiej (1908–2000)  
za pośrednictwem Marii Piotrowskiej.

II.140

II.137 Targ w miasteczku, 1869

szkic kompozycyjny do obrazu Jarmark w Krakowskiem (1869)
ołówek, papier, 9,5 × 19
sygn. l.d.: JB
Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, nr inw. MJM sp.gr. 157
Kupiony w 1964 od Macieja Pruszaka (1901–1978).

II.137
wysTAwy 
1965–1966 Muzeum w Lublinie —  
Zamek (nr kat. 31, s. 3) 
1985 Radom, MO (il. na s. nlb. 42)
2003 Zamość, Muzeum Zamojskie

BiBLiOGRAFiA
J. sienkiewicz 1970, s. 348, il. 237  
 na s. nlb.; Apanowicz 1968, s. 263.

II.138
HisTORiA
w 1995 rysunek sprzedany w Desie 
w warszawie.

BiBLiOGRAFiA
Kat. Desa 18.06.1995, nr kat. i il. 45.

II.139
BiBLiOGRAFiA 
Kat. rys. Ossolineum 1969, s. 24, 
nr kat. 48.

II.138 Konny trębacz, 1869

studium postaci do obrazu Tabor — powrót spod Wiednia (1869)
ołówek, papier, 29 × 24
sygn. p.d.: JB
własność prywatna

II.139 Jeździec w stroju polskim, 1869

studium postaci do obrazu Tabor — powrót spod Wiednia (1869)
ołówek, papier , 15,8 × 9,4
Muzeum Książąt Lubomirskich w Zakładzie narodowym im. Ossolińskich 
we wrocławiu, nr inw. i.g.7420
Kupiony w 1955 od wnuka artysty Romana Daszewskiego (1909–1972).

II.137

II.138 II.139
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II.140 Jeździec z wyciągniętą ręką, ok. 1869 

ołówek, papier, 14,5 × 15
Biblioteka narodowa, nr inw. R.7219/i
Kupiony w 1879 od wnuczki artysty Krystyny Daszewskiej (1908–2000)  
za pośrednictwem Marii Piotrowskiej.

II.140

II.137 Targ w miasteczku, 1869

szkic kompozycyjny do obrazu Jarmark w Krakowskiem (1869)
ołówek, papier, 9,5 × 19
sygn. l.d.: JB
Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, nr inw. MJM sp.gr. 157
Kupiony w 1964 od Macieja Pruszaka (1901–1978).

II.137
wysTAwy 
1965–1966 Muzeum w Lublinie —  
Zamek (nr kat. 31, s. 3) 
1985 Radom, MO (il. na s. nlb. 42)
2003 Zamość, Muzeum Zamojskie

BiBLiOGRAFiA
J. sienkiewicz 1970, s. 348, il. 237  
 na s. nlb.; Apanowicz 1968, s. 263.

II.138
HisTORiA
w 1995 rysunek sprzedany w Desie 
w warszawie.

BiBLiOGRAFiA
Kat. Desa 18.06.1995, nr kat. i il. 45.

II.139
BiBLiOGRAFiA 
Kat. rys. Ossolineum 1969, s. 24, 
nr kat. 48.

II.138 Konny trębacz, 1869

studium postaci do obrazu Tabor — powrót spod Wiednia (1869)
ołówek, papier, 29 × 24
sygn. p.d.: JB
własność prywatna

II.139 Jeździec w stroju polskim, 1869

studium postaci do obrazu Tabor — powrót spod Wiednia (1869)
ołówek, papier , 15,8 × 9,4
Muzeum Książąt Lubomirskich w Zakładzie narodowym im. Ossolińskich 
we wrocławiu, nr inw. i.g.7420
Kupiony w 1955 od wnuka artysty Romana Daszewskiego (1909–1972).

II.137

II.138 II.139
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II.143 Dwaj jeźdźcy w zbrojach, 1869–1870

studia postaci do obrazu Czarniecki pod Koldyngą (1870)
ołówek, papier, 33,5 × 21,5
Muzeum narodowe w Poznaniu, nr inw. Gr 334
Kupiony w 1952 od córki artysty Marii Anieli Daszewskiej (1880–1970).

II.144  Szkic kompozycyjny do obrazu Czarniecki 
pod Koldyngą, 1869–1870

ołówek, papier, 16,7 × 22,1
Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, nr inw. MJM sp.gr. 190
Kupiony w 1966 od Macieja Pruszaka (1901–1978).

II.145  Studium do obrazu Czarniecki pod Koldyngą, 
1869–1870

akwarela, papier
strata wojenna

II.146 Artyleria, 1869–1870

ołówek, papier, 34,4 × 21
sygn. p.d.: JB
na verso poświadczenie autorstwa przez Marię Anielę Daszewską 
z 21.03.1944
miejsce przechowywania nieznane

II.144
wysTAwy 
2003 Zamość, Muzeum Zamojskie
2012–2013 stalowa wola, MR  
(s. 46, nr kat. 11) 
2015 Orońsko, Centrum Rzeźby 
Polskiej (s. 194, il. na s. 160)
 
BiBLiOGRAFiA
Apanowicz, Twardowski 1973, s. 76.

II.145
HisTORiA
Akwarela była własnością Anny 
z Potockich Branickiej (1863–1953), 
spłonęła w jej mieszkaniu w warsza-
wie we wrześniu 1939.

ARCHiwALiA
AAn, MKis, Kwestionariusze strat 
wojennych, sygn. B-1173, rkps, s. 47.

II.146
HisTORiA
w 1944 roku rysunek był własnością 
Mariana wacińskiego (1896–1986) 
w warszawie, który prawdopodobnie 
kupił go od córki artysty Marii Anieli 
Daszewskiej (1880–1970).

ARCHiwALiA
Mnw, Zbiory sztuki Polskiej do 1914, 
karta naukowa opracowana przez Boh-
dana Marconiego 3.07.1944, rkps, fot.

II.143 II.144 II.146

II.141
BiBLiOGRAFiA
Kat. rys. Ossolineum 1969, s. 22, 
nr kat. 33.

II.142
wysTAwy 
1965–1966 Muzeum w Lublinie —  
Zamek (nr kat. 26, s. 3) 
1985 Radom, MO (poza kat.) 
1998–1999 Radom, MJM

ARCHiwALiA
MJM, Biblioteka, Teczka dotycząca 
wystawy „Józef Brandt — uczniowie 
i przyjaciele”, sygn. MJM-Xii-601, 
nr 6/165, mps, s. 3 [spis eksponatów 
na wystawie].

II.141 Stefan Czarniecki, 1869–1870

studium postaci do obrazu Czarniecki pod Koldyngą (1870)
ołówek, papier zielonkawy z filigranem kotwicy, 24,2 × 26,2
Muzeum Książąt Lubomirskich w Zakładzie narodowym im. Ossolińskich 
we wrocławiu, nr inw. i.g.7405 
Kupiony w 1955 od wnuka artysty Romana Daszewskiego (1909–1972).

II.142 Rycerz pancerny, 1869–1870 

studium postaci do obrazu Czarniecki pod Koldyngą (1870)
ołówek, papier, 20 × 18,4
sygn. p.d.: JB
Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, nr inw. MJM sp.gr. 174/6
Kupiony w 1965 od antykwariusza Zygmunta suszczykiewicza z Radomia.

II.141 II.142
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II.143 Dwaj jeźdźcy w zbrojach, 1869–1870

studia postaci do obrazu Czarniecki pod Koldyngą (1870)
ołówek, papier, 33,5 × 21,5
Muzeum narodowe w Poznaniu, nr inw. Gr 334
Kupiony w 1952 od córki artysty Marii Anieli Daszewskiej (1880–1970).

II.144  Szkic kompozycyjny do obrazu Czarniecki 
pod Koldyngą, 1869–1870

ołówek, papier, 16,7 × 22,1
Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, nr inw. MJM sp.gr. 190
Kupiony w 1966 od Macieja Pruszaka (1901–1978).

II.145  Studium do obrazu Czarniecki pod Koldyngą, 
1869–1870

akwarela, papier
strata wojenna

II.146 Artyleria, 1869–1870

ołówek, papier, 34,4 × 21
sygn. p.d.: JB
na verso poświadczenie autorstwa przez Marię Anielę Daszewską 
z 21.03.1944
miejsce przechowywania nieznane

II.144
wysTAwy 
2003 Zamość, Muzeum Zamojskie
2012–2013 stalowa wola, MR  
(s. 46, nr kat. 11) 
2015 Orońsko, Centrum Rzeźby 
Polskiej (s. 194, il. na s. 160)
 
BiBLiOGRAFiA
Apanowicz, Twardowski 1973, s. 76.

II.145
HisTORiA
Akwarela była własnością Anny 
z Potockich Branickiej (1863–1953), 
spłonęła w jej mieszkaniu w warsza-
wie we wrześniu 1939.

ARCHiwALiA
AAn, MKis, Kwestionariusze strat 
wojennych, sygn. B-1173, rkps, s. 47.

II.146
HisTORiA
w 1944 roku rysunek był własnością 
Mariana wacińskiego (1896–1986) 
w warszawie, który prawdopodobnie 
kupił go od córki artysty Marii Anieli 
Daszewskiej (1880–1970).

ARCHiwALiA
Mnw, Zbiory sztuki Polskiej do 1914, 
karta naukowa opracowana przez Boh-
dana Marconiego 3.07.1944, rkps, fot.

II.143 II.144 II.146

II.141
BiBLiOGRAFiA
Kat. rys. Ossolineum 1969, s. 22, 
nr kat. 33.

II.142
wysTAwy 
1965–1966 Muzeum w Lublinie —  
Zamek (nr kat. 26, s. 3) 
1985 Radom, MO (poza kat.) 
1998–1999 Radom, MJM

ARCHiwALiA
MJM, Biblioteka, Teczka dotycząca 
wystawy „Józef Brandt — uczniowie 
i przyjaciele”, sygn. MJM-Xii-601, 
nr 6/165, mps, s. 3 [spis eksponatów 
na wystawie].

II.141 Stefan Czarniecki, 1869–1870

studium postaci do obrazu Czarniecki pod Koldyngą (1870)
ołówek, papier zielonkawy z filigranem kotwicy, 24,2 × 26,2
Muzeum Książąt Lubomirskich w Zakładzie narodowym im. Ossolińskich 
we wrocławiu, nr inw. i.g.7405 
Kupiony w 1955 od wnuka artysty Romana Daszewskiego (1909–1972).

II.142 Rycerz pancerny, 1869–1870 

studium postaci do obrazu Czarniecki pod Koldyngą (1870)
ołówek, papier, 20 × 18,4
sygn. p.d.: JB
Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, nr inw. MJM sp.gr. 174/6
Kupiony w 1965 od antykwariusza Zygmunta suszczykiewicza z Radomia.

II.141 II.142



72 73RysunKi i AKwARELE JÓZEF BRANDT 1841–1915

II.149 Ruina chaty, lata 70. XIX w.

ołówek, gwasz, papier na papierze, 18 × 23
na verso naklejka z napisem: Z teki Józefa Brandta | Mojego dziadka | 
rysow. około 1890 r. | Aleksander Daszewski
Muzeum narodowe w warszawie, nr inw. Rys.Pol.11820 Mnw
Kupiony w 1973 od wnuczki artysty Krystyny Daszewskiej (1908–2000).

II.150 Drzewa w parku, lata 70. XIX w.

ołówek, gwasz, papier na papierze, 25 × 31,8 
sygn. l.d.: JB [zatarta]
Muzeum narodowe w warszawie, nr inw. Rys.Pol.11821 Mnw
Kupiony w 1973 od wnuczki artysty Krystyny Daszewskiej (1908–2000).

II.149
wysTAwy
2015 Orońsko, Centrum Rzeźby  
Polskiej (s. 199, il. na s. 171)

II.150
wysTAwy
2015 Orońsko, Centrum Rzeźby  
Polskiej (s. 199, il. na s. 23 i 172)

II.149

II.150

II.147 Wypoczynek czumaków, 1870

ołówek, gwasz, papier, 24 × 35
sygn. p.d: JBrandt | 1870
Lwowska narodowa Galeria sztuki im. Borysa woźnickiego,  
nr inw. Г-V-450
w zbiorach od 1940.

II.148 Zagroda wiejska, lata 70. XIX w.

ołówek, gwasz, papier brunatny, 20 × 22,8
własność prywatna

II.147
HisTORiA
Rysunek pochodzi najprawdopodob-
niej z kolekcji przyrodnika hrabiego 
włodzimierza Ksawerego Dzieduszyc-
kiego (1825–1899). należał do zbiorów 
Muzeum Miączyńskich-Dzieduszyc-
kich, mieszczącego się przy ul. Kurko-
wej 15 we Lwowie. 

BiBLiOGRAFiA
Chwalewik 1926, s. 404.

ARCHiwALiA
Archiwum Janusza Derwojeda, [no-
tatka dotycząca dzieł Józefa Brandta 
w zbiorach LGO].

II.147

II.148
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II.149 Ruina chaty, lata 70. XIX w.

ołówek, gwasz, papier na papierze, 18 × 23
na verso naklejka z napisem: Z teki Józefa Brandta | Mojego dziadka | 
rysow. około 1890 r. | Aleksander Daszewski
Muzeum narodowe w warszawie, nr inw. Rys.Pol.11820 Mnw
Kupiony w 1973 od wnuczki artysty Krystyny Daszewskiej (1908–2000).

II.150 Drzewa w parku, lata 70. XIX w.

ołówek, gwasz, papier na papierze, 25 × 31,8 
sygn. l.d.: JB [zatarta]
Muzeum narodowe w warszawie, nr inw. Rys.Pol.11821 Mnw
Kupiony w 1973 od wnuczki artysty Krystyny Daszewskiej (1908–2000).

II.149
wysTAwy
2015 Orońsko, Centrum Rzeźby  
Polskiej (s. 199, il. na s. 171)

II.150
wysTAwy
2015 Orońsko, Centrum Rzeźby  
Polskiej (s. 199, il. na s. 23 i 172)

II.149

II.150

II.147 Wypoczynek czumaków, 1870

ołówek, gwasz, papier, 24 × 35
sygn. p.d: JBrandt | 1870
Lwowska narodowa Galeria sztuki im. Borysa woźnickiego,  
nr inw. Г-V-450
w zbiorach od 1940.

II.148 Zagroda wiejska, lata 70. XIX w.

ołówek, gwasz, papier brunatny, 20 × 22,8
własność prywatna

II.147
HisTORiA
Rysunek pochodzi najprawdopodob-
niej z kolekcji przyrodnika hrabiego 
włodzimierza Ksawerego Dzieduszyc-
kiego (1825–1899). należał do zbiorów 
Muzeum Miączyńskich-Dzieduszyc-
kich, mieszczącego się przy ul. Kurko-
wej 15 we Lwowie. 

BiBLiOGRAFiA
Chwalewik 1926, s. 404.

ARCHiwALiA
Archiwum Janusza Derwojeda, [no-
tatka dotycząca dzieł Józefa Brandta 
w zbiorach LGO].

II.147

II.148
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II.154 Pejzaż z drzewami, lata 70. XIX w.

ołówek, papier, 20 × 23
sygn. p.d.: JB
pieczęć tuszem na verso: Józef Brandt | z Warszawy 
Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, nr inw. MJM sp.gr. 174/13
Kupiony w 1965 od antykwariusza Zygmunta suszczykiewicza z Radomia.

II.155 Pejzaż z kładką, lata 70. XIX w.

ołówek, papier, 18,5 × 23
sygn. p.d.: JB
Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, nr inw. MJM sp.gr. 174/14
Kupiony w 1965 od antykwariusza Zygmunta suszczykiewicza z Radomia.

II.156 Drzewa w Radomiu, lata 70. XIX w.

ołówek, biała kredka, papier
sygn. l.d.: JB, p.d.: Radom | JB
miejsce przechowywania nieznane

II.154
wysTAwy
1965–1966 Muzeum w Lublinie —  
Zamek (s. 3, nr kat. 33)
1985 Radom, MO (il. na s. nlb. 45)
1998–1999 Radom, MJM
2015 Orońsko, Centrum Rzeźby  
Polskiej (s. 197, il. na s. 166)

ARCHiwALiA 
MJM, Biblioteka, Teczka dotycząca 
wystawy „Józef Brandt — uczniowie 
i przyjaciele”, sygn. MJM-Xii-601, 
nr 6/165, mps, s. 1 [spis eksponatów 
na wystawie].

II.155
wysTAwy
1965–1966 Muzeum w Lublinie —  
Zamek (s. 3, nr kat. 22) 
1985 Radom, MO (il. na s. nlb. 49) 
1998–1999 Radom, MJM
2015 Orońsko, Centrum Rzeźby 
Polskiej (s. 196, il. na s. 166)

ARCHiwALiA 
MJM, Biblioteka, Teczka dotycząca 
wystawy „Józef Brandt — uczniowie 
i przyjaciele”, sygn. MJM-Xii-601, 
nr 6/165, mps, s. 1 [spis eksponatów  
na wystawie].

II.156
HisTORiA
w 1853 zaproponowana do zakupu 
w Mnw przez Małgorzatę Arnuszew-
ską ze szczecina. 

ARCHiwALiA 
Mnw, Archiwum, Akta Mnw, sygn. 
1598, rkps [kwit z komisji zakupów 
nr 3434 z 18.03.1953]; Gabinet Rycin 
i Rysunków, karta naukowa opra-
cowana przez Marię Kaczanowską 
12.12.1970, rkps, fot.

II.154 II.155

II.156

II.151 Kępa drzew, lata 70. XIX w.

ołówek, papier, 15 × 19,5 w świetle oprawy
własność prywatna

II.152 Pejzaż z drogą i szopą, lata 70. XIX w.

ołówek, papier, 14,7 × 21,3
sygn. p.d.: JB
pieczęć tuszem na verso: Józef Brandt | z Warszawy
Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, nr inw. MJM sp.gr. 174/3
Kupiony w 1965 od antykwariusza Zygmunta suszczykiewicza z Radomia.

II.153 Fragment ogrodu, lata 70. XIX w.

ołówek, akwarela, papier, 17 × 22,4
sygn. p.d.: J.B
Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, nr inw. MJM sp.gr. 174/8
Kupiony w 1965 od antykwariusza Zygmunta suszczykiewicza z Radomia.

II.152
wysTAwy
1985 Radom, MO (il. na s. nlb. 45)
1998–1999 Radom, MJM 
2015 Orońsko, Centrum Rzeźby  
Polskiej (s. 196, il. na s. 166)

ARCHiwALiA 
MJM, Biblioteka, Teczka dotycząca 
wystawy „Józef Brandt — uczniowie 
i przyjaciele”, sygn. MJM-Xii-601, 
nr 6/165, mps, s. 2 [spis eksponatów 
na wystawie].

II.153
wysTAwy 
1985 Radom, MO (il. na s. nlb. 45)
1998–1999 Radom, MJM

ARCHiwALiA 
MJM, Biblioteka, Teczka dotycząca 
wystawy „Józef Brandt — uczniowie 
i przyjaciele”, sygn. MJM-Xii-601, 
nr 6/165, mps, s. 1 [spis eksponatów 
na wystawie].

II.151 II.152

II.153
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II.154 Pejzaż z drzewami, lata 70. XIX w.

ołówek, papier, 20 × 23
sygn. p.d.: JB
pieczęć tuszem na verso: Józef Brandt | z Warszawy 
Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, nr inw. MJM sp.gr. 174/13
Kupiony w 1965 od antykwariusza Zygmunta suszczykiewicza z Radomia.

II.155 Pejzaż z kładką, lata 70. XIX w.

ołówek, papier, 18,5 × 23
sygn. p.d.: JB
Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, nr inw. MJM sp.gr. 174/14
Kupiony w 1965 od antykwariusza Zygmunta suszczykiewicza z Radomia.

II.156 Drzewa w Radomiu, lata 70. XIX w.

ołówek, biała kredka, papier
sygn. l.d.: JB, p.d.: Radom | JB
miejsce przechowywania nieznane

II.154
wysTAwy
1965–1966 Muzeum w Lublinie —  
Zamek (s. 3, nr kat. 33)
1985 Radom, MO (il. na s. nlb. 45)
1998–1999 Radom, MJM
2015 Orońsko, Centrum Rzeźby  
Polskiej (s. 197, il. na s. 166)

ARCHiwALiA 
MJM, Biblioteka, Teczka dotycząca 
wystawy „Józef Brandt — uczniowie 
i przyjaciele”, sygn. MJM-Xii-601, 
nr 6/165, mps, s. 1 [spis eksponatów 
na wystawie].

II.155
wysTAwy
1965–1966 Muzeum w Lublinie —  
Zamek (s. 3, nr kat. 22) 
1985 Radom, MO (il. na s. nlb. 49) 
1998–1999 Radom, MJM
2015 Orońsko, Centrum Rzeźby 
Polskiej (s. 196, il. na s. 166)

ARCHiwALiA 
MJM, Biblioteka, Teczka dotycząca 
wystawy „Józef Brandt — uczniowie 
i przyjaciele”, sygn. MJM-Xii-601, 
nr 6/165, mps, s. 1 [spis eksponatów  
na wystawie].

II.156
HisTORiA
w 1853 zaproponowana do zakupu 
w Mnw przez Małgorzatę Arnuszew-
ską ze szczecina. 

ARCHiwALiA 
Mnw, Archiwum, Akta Mnw, sygn. 
1598, rkps [kwit z komisji zakupów 
nr 3434 z 18.03.1953]; Gabinet Rycin 
i Rysunków, karta naukowa opra-
cowana przez Marię Kaczanowską 
12.12.1970, rkps, fot.

II.154 II.155

II.156

II.151 Kępa drzew, lata 70. XIX w.

ołówek, papier, 15 × 19,5 w świetle oprawy
własność prywatna

II.152 Pejzaż z drogą i szopą, lata 70. XIX w.

ołówek, papier, 14,7 × 21,3
sygn. p.d.: JB
pieczęć tuszem na verso: Józef Brandt | z Warszawy
Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, nr inw. MJM sp.gr. 174/3
Kupiony w 1965 od antykwariusza Zygmunta suszczykiewicza z Radomia.

II.153 Fragment ogrodu, lata 70. XIX w.

ołówek, akwarela, papier, 17 × 22,4
sygn. p.d.: J.B
Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, nr inw. MJM sp.gr. 174/8
Kupiony w 1965 od antykwariusza Zygmunta suszczykiewicza z Radomia.

II.152
wysTAwy
1985 Radom, MO (il. na s. nlb. 45)
1998–1999 Radom, MJM 
2015 Orońsko, Centrum Rzeźby  
Polskiej (s. 196, il. na s. 166)

ARCHiwALiA 
MJM, Biblioteka, Teczka dotycząca 
wystawy „Józef Brandt — uczniowie 
i przyjaciele”, sygn. MJM-Xii-601, 
nr 6/165, mps, s. 2 [spis eksponatów 
na wystawie].

II.153
wysTAwy 
1985 Radom, MO (il. na s. nlb. 45)
1998–1999 Radom, MJM

ARCHiwALiA 
MJM, Biblioteka, Teczka dotycząca 
wystawy „Józef Brandt — uczniowie 
i przyjaciele”, sygn. MJM-Xii-601, 
nr 6/165, mps, s. 1 [spis eksponatów 
na wystawie].

II.151 II.152

II.153
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II.159  Kozak z rękoma założonymi do tyłu, 
1871–1872

studium postaci do obrazu Obóz lisowczyków (1872)
ołówek, papier, 22,4 × 22,5
Muzeum Książąt Lubomirskich w Zakładzie narodowym im. Ossolińskich 
we wrocławiu, nr inw. i.g.7416
Kupiony w 1955 od wnuka artysty Romana Daszewskiego (1909–1972).

II.160 Kozak oparty plecami, 1871–1872

studium postaci do obrazu Obóz lisowczyków (1872)
ołówek, papier, 22,4 × 18,5
Muzeum Książąt Lubomirskich w Zakładzie narodowym im. Ossolińskich 
we wrocławiu, nr inw. i.g.7415
Kupiony w 1955 od wnuka artysty Romana Daszewskiego (1909–1972).

II.161 Kozak bijący w kocioł, 1871–1872

studium postaci do obrazu Obóz lisowczyków (1872)
ołówek, papier, 22,5 × 18,7
Muzeum Książąt Lubomirskich w Zakładzie narodowym im. Ossolińskich 
we wrocławiu, nr inw. i.g.7413
Kupiony w 1955 od wnuka artysty Romana Daszewskiego (1909–1972).

II.159
BiBLiOGRAFiA 
Kat. rys. Ossolineum 1969,  
s. 23, nr kat. 44.

II.160
BiBLiOGRAFiA
Kat. rys. Ossolineum 1969,  
s. 23, nr kat. 43.

II.161
BiBLiOGRAFiA
Kat. rys. Ossolineum 1969,  
s. 23, nr kat. 41.

II.159 II.160 II.161

II.157 Kozak z wyciągniętymi rękami, 1871–1872

studium postaci do obrazu Obóz lisowczyków (1872)
ołówek, papier, 23,5 × 22,5
Muzeum narodowe w Poznaniu, nr inw. Gr 332
Kupiony w 1952 od córki artysty Marii Anieli Daszewskiej (1880–1970).

II.158 Czterej Kozacy, 1871–1872

studia postaci do obrazu Obóz lisowczyków (1872)
ołówek, papier, 33,5 × 22,2
Muzeum Książąt Lubomirskich w Zakładzie narodowym im. Ossolińskich 
we wrocławiu, nr inw. i.g.7417
Kupiony w 1955 od wnuka artysty Romana Daszewskiego (1909–1972).

II.158
BiBLiOGRAFiA
Kat. rys. Ossolineum 1969,  
s. 24, nr kat. 45.

II.157 II.158
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II.159  Kozak z rękoma założonymi do tyłu, 
1871–1872

studium postaci do obrazu Obóz lisowczyków (1872)
ołówek, papier, 22,4 × 22,5
Muzeum Książąt Lubomirskich w Zakładzie narodowym im. Ossolińskich 
we wrocławiu, nr inw. i.g.7416
Kupiony w 1955 od wnuka artysty Romana Daszewskiego (1909–1972).

II.160 Kozak oparty plecami, 1871–1872

studium postaci do obrazu Obóz lisowczyków (1872)
ołówek, papier, 22,4 × 18,5
Muzeum Książąt Lubomirskich w Zakładzie narodowym im. Ossolińskich 
we wrocławiu, nr inw. i.g.7415
Kupiony w 1955 od wnuka artysty Romana Daszewskiego (1909–1972).

II.161 Kozak bijący w kocioł, 1871–1872

studium postaci do obrazu Obóz lisowczyków (1872)
ołówek, papier, 22,5 × 18,7
Muzeum Książąt Lubomirskich w Zakładzie narodowym im. Ossolińskich 
we wrocławiu, nr inw. i.g.7413
Kupiony w 1955 od wnuka artysty Romana Daszewskiego (1909–1972).

II.159
BiBLiOGRAFiA 
Kat. rys. Ossolineum 1969,  
s. 23, nr kat. 44.

II.160
BiBLiOGRAFiA
Kat. rys. Ossolineum 1969,  
s. 23, nr kat. 43.

II.161
BiBLiOGRAFiA
Kat. rys. Ossolineum 1969,  
s. 23, nr kat. 41.

II.159 II.160 II.161

II.157 Kozak z wyciągniętymi rękami, 1871–1872

studium postaci do obrazu Obóz lisowczyków (1872)
ołówek, papier, 23,5 × 22,5
Muzeum narodowe w Poznaniu, nr inw. Gr 332
Kupiony w 1952 od córki artysty Marii Anieli Daszewskiej (1880–1970).

II.158 Czterej Kozacy, 1871–1872

studia postaci do obrazu Obóz lisowczyków (1872)
ołówek, papier, 33,5 × 22,2
Muzeum Książąt Lubomirskich w Zakładzie narodowym im. Ossolińskich 
we wrocławiu, nr inw. i.g.7417
Kupiony w 1955 od wnuka artysty Romana Daszewskiego (1909–1972).

II.158
BiBLiOGRAFiA
Kat. rys. Ossolineum 1969,  
s. 24, nr kat. 45.

II.157 II.158
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II.165 Kozak trzymający się pod boki, 1871–1872

studium postaci do obrazu Obóz lisowczyków (1872)
ołówek, papier, 24 × 17
sygn. p.d.: JB
oznacz. l.d.: 69 
na verso nalepka TPsP w Radomiu z numerem 439, nazwiskiem autora 
i właściciela Zygmunta suszczykiewicza 
własność prywatna

Podobnie jak w przypadku innych wczesnych obrazów Brandt poprzedził ma-
lowanie Obozu lisowczyków (kat. I.59) wykonaniem studiów poszczególnych figur 
biorących udział w ukazanej scenie. Powstało ich wiele, zapewne w związku ze 
złożonym i dynamicznym charakterem kompozycji. Znanych jest dziś 12 studiów 
umieszczonych na 9 arkuszach papieru. Przedstawiają one Kozaków ujętych 
w całej postaci, przyjmujących indywidualne, często skomplikowane pozy. Figu-
ry zostały uchwycone w ruchu: tańczą, grają na instrumentach muzycznych, idą, 
siadają, pochylają się lub unoszą ręce. Kozacy ubrani są w jednakowo obszerne 
kaftany i czapki obszyte futrem, lecz mają różne rekwizyty. Sposób rysowania 
odbiega od wcześniejszych studiów Brandta — swobodny, z pominięciem szcze-
gółów postaci. Artysta posłużył się grubą, miękką kreską, co pozwoliło uzyskać 
głęboki modelunek światłocieniowy.

II.165
HisTORiA 
Był własnością antykwariusza Zyg-
munta suszczykiewicza w Radomiu. 
w 2000 sprzedany w Domu Aukcyjnym 
Ostoya w warszawie.

BiBLiOGRAFiA
Kat. Ostoya 21.05.2000, nr kat. i il. 50a.

II.165

II.162 Tańczący kozak, 1871–1872

studium postaci do obrazu Obóz lisowczyków (1872)
ołówek, papier ugrowy, 28,4 × 19,5
Muzeum narodowe w warszawie, nr inw. Rys.Pol.11656 Mnw
Kupiony w 1970 w PP Desa w warszawie.

II.163 Kozak grający na bałałajce, 1871–1872

studium postaci do obrazu Obóz lisowczyków (1872)
ołówek, papier, 13,6 × 16,3
sygn. p.d.: JB
Muzeum narodowe w warszawie, nr inw. Rys.Pol.7713 Mnw
Kupiony w 1965 od stanisława Brzega-wolińskiego z warszawy.

II.164 Kozak z czapką w ręce, 1871–1872

studium postaci do obrazu Obóz lisowczyków (1872)
ołówek, papier, 21 × 15,5
sygn. p.d.: J.Br
oznacz. l.d.: 66
Muzeum narodowe w warszawie, nr inw. Rys.Pol.7714 Mnw 
Kupiony w 1965 od stanisława Brzega-wolińskiego z warszawy.

II.162 II.163 II.164
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II.165 Kozak trzymający się pod boki, 1871–1872

studium postaci do obrazu Obóz lisowczyków (1872)
ołówek, papier, 24 × 17
sygn. p.d.: JB
oznacz. l.d.: 69 
na verso nalepka TPsP w Radomiu z numerem 439, nazwiskiem autora 
i właściciela Zygmunta suszczykiewicza 
własność prywatna

Podobnie jak w przypadku innych wczesnych obrazów Brandt poprzedził ma-
lowanie Obozu lisowczyków (kat. I.59) wykonaniem studiów poszczególnych figur 
biorących udział w ukazanej scenie. Powstało ich wiele, zapewne w związku ze 
złożonym i dynamicznym charakterem kompozycji. Znanych jest dziś 12 studiów 
umieszczonych na 9 arkuszach papieru. Przedstawiają one Kozaków ujętych 
w całej postaci, przyjmujących indywidualne, często skomplikowane pozy. Figu-
ry zostały uchwycone w ruchu: tańczą, grają na instrumentach muzycznych, idą, 
siadają, pochylają się lub unoszą ręce. Kozacy ubrani są w jednakowo obszerne 
kaftany i czapki obszyte futrem, lecz mają różne rekwizyty. Sposób rysowania 
odbiega od wcześniejszych studiów Brandta — swobodny, z pominięciem szcze-
gółów postaci. Artysta posłużył się grubą, miękką kreską, co pozwoliło uzyskać 
głęboki modelunek światłocieniowy.

II.165
HisTORiA 
Był własnością antykwariusza Zyg-
munta suszczykiewicza w Radomiu. 
w 2000 sprzedany w Domu Aukcyjnym 
Ostoya w warszawie.

BiBLiOGRAFiA
Kat. Ostoya 21.05.2000, nr kat. i il. 50a.

II.165

II.162 Tańczący kozak, 1871–1872

studium postaci do obrazu Obóz lisowczyków (1872)
ołówek, papier ugrowy, 28,4 × 19,5
Muzeum narodowe w warszawie, nr inw. Rys.Pol.11656 Mnw
Kupiony w 1970 w PP Desa w warszawie.

II.163 Kozak grający na bałałajce, 1871–1872

studium postaci do obrazu Obóz lisowczyków (1872)
ołówek, papier, 13,6 × 16,3
sygn. p.d.: JB
Muzeum narodowe w warszawie, nr inw. Rys.Pol.7713 Mnw
Kupiony w 1965 od stanisława Brzega-wolińskiego z warszawy.

II.164 Kozak z czapką w ręce, 1871–1872

studium postaci do obrazu Obóz lisowczyków (1872)
ołówek, papier, 21 × 15,5
sygn. p.d.: J.Br
oznacz. l.d.: 66
Muzeum narodowe w warszawie, nr inw. Rys.Pol.7714 Mnw 
Kupiony w 1965 od stanisława Brzega-wolińskiego z warszawy.

II.162 II.163 II.164
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II.168 Powitanie stepu, 1874

szkic do obrazu Powitanie stepu (1874)
ołówek, papier, 15 × 25,5 w świetle oprawy
własność prywatna

II.168
HisTORiA
w 2013 sprzedany w Domu Aukcyjnym 
Rempex w warszawie.

BiBLiOGRAFiA
Kat. Rempex 23.01.2013, nr kat. i il. 19.

II.168

II.166 Osiem koni w ruchu, 1871–1874

ołówek, papier
sygn. p.d.: J.Br
miejsce przechowywania nieznane

II.166
ARCHiwALiA 
Mnw, DDw, neg. nr 8748 i 8757  
[fot. przed 1939].

II.166
HisTORiA
w 1954 oferowany przez antykwariusza 
Zygmunta suszczykiewicza z Radomia 
do zakupu do zbiorów Mnw.

ARCHiwALiA
Mnw, Archiwum, Akta Mnw, sygn. 
1576 [fot.]; sygn. 1598, rkps, s. 143 
[kwit z komisji zakupów nr 3761A 
z 29.10.1954]; DDw, neg. nr 68045;  
Gabinet Rycin i Rysunków, karta 
naukowa opracowana przez Marię 
Kaczanowską 12.11.1970, rkps, fot.

II.167 Hrabia Tyszkiewicz z koniarzami, 1871–1874

ołówek, papier, 14,3 × 26,1
sygn. p.d.: JB
miejsce przechowywania nieznane

Tytuł rysunku, określony zapewne na podstawie informacji od rodziny Brandta, 
został podany przez Zygmunta Suszczykiewicza przy zgłoszeniu pracy do za-
kupienia w MNW. Nie udało się ustalić, kim jest jeździec przedstawiony w oto-
czeniu koni. Rysunek był zapewne pracą przygotowawczą do akwareli. Malując 
w tej technice, Brandt zwykle wykonywał szkic całej kompozycji, który następnie 
przenosił na ostateczne podłoże, zachowując niemal wszystkie jego elementy. 

II.166

II.167
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II.168 Powitanie stepu, 1874

szkic do obrazu Powitanie stepu (1874)
ołówek, papier, 15 × 25,5 w świetle oprawy
własność prywatna

II.168
HisTORiA
w 2013 sprzedany w Domu Aukcyjnym 
Rempex w warszawie.

BiBLiOGRAFiA
Kat. Rempex 23.01.2013, nr kat. i il. 19.

II.168

II.166 Osiem koni w ruchu, 1871–1874

ołówek, papier
sygn. p.d.: J.Br
miejsce przechowywania nieznane

II.166
ARCHiwALiA 
Mnw, DDw, neg. nr 8748 i 8757  
[fot. przed 1939].

II.166
HisTORiA
w 1954 oferowany przez antykwariusza 
Zygmunta suszczykiewicza z Radomia 
do zakupu do zbiorów Mnw.

ARCHiwALiA
Mnw, Archiwum, Akta Mnw, sygn. 
1576 [fot.]; sygn. 1598, rkps, s. 143 
[kwit z komisji zakupów nr 3761A 
z 29.10.1954]; DDw, neg. nr 68045;  
Gabinet Rycin i Rysunków, karta 
naukowa opracowana przez Marię 
Kaczanowską 12.11.1970, rkps, fot.

II.167 Hrabia Tyszkiewicz z koniarzami, 1871–1874

ołówek, papier, 14,3 × 26,1
sygn. p.d.: JB
miejsce przechowywania nieznane

Tytuł rysunku, określony zapewne na podstawie informacji od rodziny Brandta, 
został podany przez Zygmunta Suszczykiewicza przy zgłoszeniu pracy do za-
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czeniu koni. Rysunek był zapewne pracą przygotowawczą do akwareli. Malując 
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II.166
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k. 1  
Domy w małym miasteczku

k. 2  
Miasteczko od strony placu targowego 
napis wtórny na verso: Szydłowiec 
pod Radomiem 

wysTAwy 
1875 Kielce, Muzeum Świętokrzyskie 
(s. 61, nr kat. 223)

k. 3  
Park oroński 
napis wtórny na verso: Park Oroński | 
ok. 1862–1863

wysTAwy 
1875 Kielce, Muzeum Świętokrzyskie 
(s. 60, nr kat. 222)

k. 4  
Konie pociągowe

k. 5  
Koń pociągowy

k. 6  
Artylerzyści na koniach 
napis wtórny na verso: Paryż około 
1861 r. szkoła Adama Fr.

k. 7  
wierzchowiec osiodłany i dwa inne 
konie 
napis wtórny na verso: Paryż około 
1861 r. 

k. 8  
Artylerzysta i trzy konie z zaprzęgu 
napis wtórny na verso: Paryż około 
1861 r. 

k. 9  
Jeździec na koniu i trzy wierzchowce 
napis wtórny na verso: Paryż około 
1861 r. 

k. 10  
Artylerzysta na koniu  
i trzy wierzchowce 
napis wtórny na verso: Paryż około 
1861 r. 

k. 11  
Domy z ogródkami przy ulicy 
napis wtórny na verso: Szydłowiec 
pod Radomiem 

wysTAwy
1875 Kielce, Muzeum Świętokrzyskie 
(s. 60, nr kat. 219)

k. 12  
Otwarta brama do dworku 
napis wtórny na verso: Konary 
pod Radomiem 

wysTAwy 
1875 Kielce, Muzeum Świętokrzyskie 
(s. 60, nr kat. 220)

II.169 Szkicownik z lat 1874–1885

zawiera 34 karty; karty 29 i 30 puste, karta 4 częściowo wycięta
oprawa płócienna, 31 × 24,5 × 1,5
ołówek, papier, 30,1 × 23,6 
Muzeum Książąt Lubomirskich w Zakładzie narodowym im. Ossolińskich 
we wrocławiu, nr inw. i.g.7426/1–32
Kupiony w 1955 od wnuka artysty Romana Daszewskiego (1909–1972).

Szkicownik był używany przez Brandta okresowo, w różnym czasie. Najwcze-
śniejsze możliwe do precyzyjnego zadatowania rysunki pochodzą z 1874 roku, 
kiedy artysta pracował nad obrazem Powitanie stepu (kat. I.69). Należą do nich 
schematyczne zarysy pojedynczych Kozaków na koniach i szkic całej sceny po-
chodu. Późniejszą grupę stanowią prace przygotowawcze do Wyjazdu królowej 
Marysieńki z Wilanowa (kat. I.160), ukazujące zainteresowanie artysty ruchem 
postaci w obrazie. Szkice gońca z pochodnią, rycerza z proporcem oraz gru-
py dworzan i koni są próbami właściwego ujęcia dynamicznych póz i gestów. 
Brandt rysował je szybko i pobieżnie, kilkakrotnie wracając do tych samych figur. 
Zbliżony charakter mają nieco późniejsze szkice do Zadymki w stepie (kat. I.168), 
budowane grubymi i zamaszystymi śladami ołówka. Spośród plątaniny wielo-
krotnie poprawianych linii wyłaniają się zarysy zwartej centralnej części obrazu: 
namiotów i koni. 

Poza rysunkami do konkretnych obrazów pojawiają się tu szkice krajo-
znawcze z okolic Radomia, ukazujące lokalną architekturę i otaczającą ją przy-
rodę. Obok nich znajdują się przedstawienia koni oraz grup konnych żołnierzy 
i Kozaków narysowanie z różnym stopniem dbałości o detale. Ich umiejętne 
i swobodne opracowanie wskazuje na to, że powstały później niż w 1861 roku 
(jak głoszą wtórne napisy w szkicowniku), prawdopodobnie w połowie lat 70.

II.169
BiBLiOGRAFiA 
Kat. rys. Ossolineum 1969, s. 30–32, 
nr kat. 55/1–32.
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II.169
BiBLiOGRAFiA 
Kat. rys. Ossolineum 1969, s. 30–32, 
nr kat. 55/1–32.
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k. 22  
verso: Para koni przy dyszlu, 1882 
szkic do obrazu Wyjazd królowej  
Marysieńki z Wilanowa (1884)
napis wtórny na recto: Wyjazd  
Sobieskiego z Wilanowa

BiBLiOGRAFiA 
J. sienkiewicz 1970, s. 348, il. 240 na 
s. nlb.

k. 23  
verso: Jeździec w stroju z XVii wieku, 
1882
szkic do obrazu Wyjazd królowej  
Marysieńki z Wilanowa (1884)
napis wtórny na recto: Odsiecz  
Wiedeńska 

k. 24  
verso: Laufer biegnący z pochodnią, 
1882
szkic do obrazu Wyjazd królowej  
Marysieńki z Wilanowa (1884)
napis wtórny na recto: Wyjazd  
Sobieskiego z Wilanowa 

k. 25  
verso: Laufer biegnący z pochodnią, 
1882
szkic do obrazu Wyjazd królowej 
Marysieńki z Wilanowa (1884)
napis wtórny na recto: Wyjazd  
Sobieskiego z Wilanowa 

k. 26  
verso: Rycerz na koniu z proporcem, 
1882
szkic do obrazu Wyjazd królowej  
Marysieńki z Wilanowa (1884)
napis wtórny na recto: Wyjazd  
Sobieskiego z Wilanowa 

k. 27  
verso: Rycerz na koniu z proporcem 
i jeźdźcy, 1882
szkic do obrazu Wyjazd z królowej 
Marysieńki z Wilanowa (1884)
napis wtórny na recto: Wyjazd 
Sobieskiego z Wilanowa 

k. 28  
verso: Rycerze na koniach z proporca-
mi, 1882
szkic do obrazu Wyjazd królowej  
Marysieńki z Wilanowa (1884)
napis wtórny na recto: wyjazd  
Sobieskiego z Wilanowa 

k. 31  
verso: Kozak z teorbanem i starszy 
jeździec, 1874
szkice do obrazu Powitanie stepu 
(1874)

k. 32  
Kozak na koniu i studia głowy Kozaka, 
1874 
verso: Grupa Kozaków na koniach, 
1874
szkice do obrazu Powitanie stepu 
(1874)

k.  33  
verso: Kozak z teorbanem na koniu, 
1874 
szkic do obrazu Powitanie stepu (1874)

k. 34  
verso: Dziady żebrzące, 
fasada pałacu, latarnia i obraz

k. 13  
Chata przy drodze

k. 14  
 Dom z przybudówką i ściętymi  
szczytami dachu

k. 15  
Młyn 
verso: szkic [zatarty] 
napis wtórny na verso l.d.: „Młyn 
w Mniszku” pod Radomiem 

wysTAwy 
1875 Kielce, Muzeum Świętokrzyskie 
(s. 60, nr kat. 221)

k. 16  
Grupa postaci pod namiotem i konie, 
1885 
szkic kompozycyjny do obrazu  
Zadymka w stepie (1885)

k. 17  
Mężczyzna otoczony sforą psów 
verso: szkice postaci siedzącej 

k. 18 
Grupa postaci pod namiotem i konie, 
1885 
verso: Grupa postaci pod namiotem 
i konie 
szkice kompozycyjne do obrazu 
Zadymka w stepie (1885)

k. 19  
Grupa postaci pod namiotem i konie, 
1885
szkic kompozycyjny do obrazu  
Zadymka w stepie (1885)

k. 20  
Grupa postaci pod namiotem i konie, 
1885
szkic kompozycyjny do obrazu  
Zadymka w stepie (1885)

k. 21  
Kominek 
verso: szafa, głowa dziecka, 
parawan 
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k. 4  
Pasieka podolska 
verso: Pasieka podolska 
napis na verso l.d.: Pasieka podolska

k. 5  
Chłop, ubiór chłopski  
verso: wóz  
napisy l.d.: brązowe | brązowe 

k. 6  
Bronowanie i pejzaż 
verso: Pejzaż z wozem na moście 
napis ołówkiem l.d.: Łachodyńce [?]

II.170 Szkicownik z Podola, 1874

zawiera 6 kart, część kart wycięta
oprawa płócienna, 21,2 × 13 × 1 
ołówek, akwarela, papier, 20,3 × 12
Muzeum narodowe w warszawie, nr inw. Rys.Pol.14313/1–6 Mnw
Kupiony w 1963 od Jerzego szymkowicza-Gombrowicza (1895–1971). 

k. 1  
Typy ludowe 
verso: Fasada budynku, łeb konia, dwa wozy

k. 2  
Dwa zaprzęgi 
verso: Chłop

k. 3  
sprzęt pszczelarski 
verso: Podwórze gospodarcze 
napis w obrębie kompozycji u dołu: Do wybierania pszczół | Ule
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II.173  Konie w Bałcie, 1874  
verso: Koń z siodłem na postoju

ołówek, tusz, papier, 12 × 20,3
napis l.d.: Bałta
Biblioteka narodowa, nr inw. R.7216/i
Kupiony w 1979 od wnuczki artysty Krystyny Daszewskiej (1908–2000)  
za pośrednictwem Marii Piotrowskiej.

Szkicownik został zapełniony przez Brandta w czerwcu 1874 roku, kiedy razem 
z Juliuszem Kossakiem odbył podroż na Ukrainę. Malarze odwiedzili Lwów, 
Bałtę, Kamieniec Podolski i Kijów. Powstałe wówczas szkice mają charakter 
swobodnych notatek malarskich z podróży. Posługując się akwarelą i niekiedy 
ołówkiem, artysta uchwycił postaci tamtejszych mieszkańców w ich regionalnych 
strojach i nakryciach głowy, fragmenty murowanej i drewnianej architektury 
oraz pasące się konie i jadące zaprzęgi. Obok nich znajdują się pospiesznie 
nanoszone na karty pejzaże i przedstawienia sprzętów używanych w codzien-
nej pracy, jak narzędzia pszczelarskie, wiadra, misy i dzbany. Niektóre szkice 
zostały przez artystę opatrzone notatkami lub podpisem „Bałta” z zamiarem 
dodatkowego utrwalenia wrażeń. 

Trzy dwustronne prace ze zbiorów Muzeum im. Jacka Malczewskiego 
w Radomiu i Biblioteki Narodowej z pewnością pochodzą z tego szkicownika. 
Świadczy o tym zarówno tematyka i styl szkiców, jak i ten sam format arkuszy 
papieru. Nie wiadomo, kiedy szkicownik został podzielony, a jego fragmenty 
trafiły do różnych gałęzi rodziny Brandta.

II.173

II.171
wysTAwy
1985 Radom, MO (il. na s. nlb. 50) 
1998–1999 Radom, MJM 
2000 suwałki, MO 
2003 Zamość, Muzeum Zamojskie
2004 siedlce, MR 
2006–2007 MnKi (s. 98, nr kat. 285, 
il. na s. 31)
2012–2013 stalowa wola, MR  
(s. 47, nr kat. 15, il. na s. 17)
2015 Orońsko, Centrum Rzeźby 
Polskiej (s. 199, il. na s. 174)

ARCHiwALiA 
MJM, Biblioteka, Teczka dotycząca 
wystawy „Józef Brandt — uczniowie 
i przyjaciele”, sygn. MJM-Xii-601, 
nr 6/165, mps, s. 4 [spis eksponatów 
na wystawie].

II.172
wysTAwy
1998–1999 Radom, MJM 
2000 suwałki, MO 
2003 Zamość, Muzeum Zamojskie
2004 siedlce, MR 
2006–2007 MnKi (s. 98, nr kat. 284, 
il. na s. 31)
2012–2013 stalowa wola, MR  
(s. 46, nr kat. 46, il. na s. 16) 
2015 Orońsko, Centrum Rzeźby  
Polskiej (s. 199, il. na s. 174)

ARCHiwALiA 
MJM, Biblioteka, Teczka dotycząca 
wystawy „Józef Brandt — uczniowie 
i przyjaciele”, sygn. MJM-Xii-601, 
nr 6/165, mps, s. 2 [spis eksponatów 
na wystawie].

II.171  Typy ludowe, 1874 
verso: Architektura podolska

akwarela, papier — karta szkicownika, 20 × 12,3
Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, nr inw. MJM sp.m. 131
Kupiony w 1964 od Macieja Pruszaka (1901–1978).

II.172  Szałasy w Bałcie, 1874 
verso: Architektura w Bałcie i naczynia

akwarela, papier — karta szkicownika, 20 × 11,7
napis na verso p.g.: Bałta 
Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, nr inw. MJM sp.m. 130
Kupiony w 1964 od Macieja Pruszaka (1901–1978).

II.171

II.172
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II.173  Konie w Bałcie, 1874  
verso: Koń z siodłem na postoju

ołówek, tusz, papier, 12 × 20,3
napis l.d.: Bałta
Biblioteka narodowa, nr inw. R.7216/i
Kupiony w 1979 od wnuczki artysty Krystyny Daszewskiej (1908–2000)  
za pośrednictwem Marii Piotrowskiej.

Szkicownik został zapełniony przez Brandta w czerwcu 1874 roku, kiedy razem 
z Juliuszem Kossakiem odbył podroż na Ukrainę. Malarze odwiedzili Lwów, 
Bałtę, Kamieniec Podolski i Kijów. Powstałe wówczas szkice mają charakter 
swobodnych notatek malarskich z podróży. Posługując się akwarelą i niekiedy 
ołówkiem, artysta uchwycił postaci tamtejszych mieszkańców w ich regionalnych 
strojach i nakryciach głowy, fragmenty murowanej i drewnianej architektury 
oraz pasące się konie i jadące zaprzęgi. Obok nich znajdują się pospiesznie 
nanoszone na karty pejzaże i przedstawienia sprzętów używanych w codzien-
nej pracy, jak narzędzia pszczelarskie, wiadra, misy i dzbany. Niektóre szkice 
zostały przez artystę opatrzone notatkami lub podpisem „Bałta” z zamiarem 
dodatkowego utrwalenia wrażeń. 

Trzy dwustronne prace ze zbiorów Muzeum im. Jacka Malczewskiego 
w Radomiu i Biblioteki Narodowej z pewnością pochodzą z tego szkicownika. 
Świadczy o tym zarówno tematyka i styl szkiców, jak i ten sam format arkuszy 
papieru. Nie wiadomo, kiedy szkicownik został podzielony, a jego fragmenty 
trafiły do różnych gałęzi rodziny Brandta.

II.173

II.171
wysTAwy
1985 Radom, MO (il. na s. nlb. 50) 
1998–1999 Radom, MJM 
2000 suwałki, MO 
2003 Zamość, Muzeum Zamojskie
2004 siedlce, MR 
2006–2007 MnKi (s. 98, nr kat. 285, 
il. na s. 31)
2012–2013 stalowa wola, MR  
(s. 47, nr kat. 15, il. na s. 17)
2015 Orońsko, Centrum Rzeźby 
Polskiej (s. 199, il. na s. 174)

ARCHiwALiA 
MJM, Biblioteka, Teczka dotycząca 
wystawy „Józef Brandt — uczniowie 
i przyjaciele”, sygn. MJM-Xii-601, 
nr 6/165, mps, s. 4 [spis eksponatów 
na wystawie].

II.172
wysTAwy
1998–1999 Radom, MJM 
2000 suwałki, MO 
2003 Zamość, Muzeum Zamojskie
2004 siedlce, MR 
2006–2007 MnKi (s. 98, nr kat. 284, 
il. na s. 31)
2012–2013 stalowa wola, MR  
(s. 46, nr kat. 46, il. na s. 16) 
2015 Orońsko, Centrum Rzeźby  
Polskiej (s. 199, il. na s. 174)

ARCHiwALiA 
MJM, Biblioteka, Teczka dotycząca 
wystawy „Józef Brandt — uczniowie 
i przyjaciele”, sygn. MJM-Xii-601, 
nr 6/165, mps, s. 2 [spis eksponatów 
na wystawie].

II.171  Typy ludowe, 1874 
verso: Architektura podolska

akwarela, papier — karta szkicownika, 20 × 12,3
Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, nr inw. MJM sp.m. 131
Kupiony w 1964 od Macieja Pruszaka (1901–1978).

II.172  Szałasy w Bałcie, 1874 
verso: Architektura w Bałcie i naczynia

akwarela, papier — karta szkicownika, 20 × 11,7
napis na verso p.g.: Bałta 
Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, nr inw. MJM sp.m. 130
Kupiony w 1964 od Macieja Pruszaka (1901–1978).

II.171

II.172
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II.176 Ukrainka siedząca, 1874 

akwarela, papier, 10,7 × 11,9
sygn. p.d.: J.Br
Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, nr inw. MJM sp.gr. 123
Kupiony w 1961 od ekonomisty stefana witkowskiego (1912–1981) 
z Radomia.

II.177 Ukrainka stojąca, 1874 

akwarela, papier, 17,7 × 10,8
sygn. p.d.: J.Br
Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, nr inw. MJM sp.gr. 124
Kupiony w 1961 od ekonomisty stefana witkowskiego (1912–1981) 
z Radomia.

II.176 II.177

II.176
wysTAwy 
1985 Radom, MO (il. na s. nlb. 40)
1998–1999 Radom, MJM
2003 Zamość, Muzeum Zamojskie
2004 siedlce, MR (s. nlb. 8)
2015 Orońsko, Centrum Rzeźby  
Polskiej (s. 194, il. na s. 161)

ARCHiwALiA
MJM, Biblioteka, Teczka dotycząca 
wystawy „Józef Brandt — uczniowie 
i przyjaciele”, sygn. MJM-Xii-601, 
nr 6/165, mps, s. 2 [spis eksponatów 
na wystawie].

II.177
wysTAwy: 
1998–1999 Radom, MJM
2003 Zamość, Muzeum Zamojskie
2004 siedlce, MR (s. nlb. 9) 
2015 Orońsko, Centrum Rzeźby  
Polskiej (s. 194, il. na s. 161)

ARCHiwALiA
MJM, Biblioteka, Teczka dotycząca 
wystawy „Józef Brandt — uczniowie 
i przyjaciele”, sygn. MJM-Xii-601, 
nr 6/165, mps, s. 2 [spis eksponatów 
na wystawie].

II.174 Pejzaż naddniestrzański, 1884 

tusz, papier niebieski, 9,6 × 17,1
sygn. l.d.: JBrandt 
rysunek wklejony do albumu malarza władysława  
Czachórskiego (1850–1911)
Muzeum narodowe w warszawie, nr inw. Rys.Pol.11827/84 Mnw
Kupiony w 1973 w PP Desa w warszawie.

II.175 Chłop na osiołku, ok. 1874

sepia, tusz, ołówek, papier na tekturze, 27,2 × 22,3
Muzeum narodowe w warszawie, nr inw. Rys.Pol.11823 Mnw
Kupiony w 1975 od wnuczki artysty Krystyny Daszewskiej (1908–2000).

II.174

II.175
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II.176 Ukrainka siedząca, 1874 

akwarela, papier, 10,7 × 11,9
sygn. p.d.: J.Br
Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, nr inw. MJM sp.gr. 123
Kupiony w 1961 od ekonomisty stefana witkowskiego (1912–1981) 
z Radomia.

II.177 Ukrainka stojąca, 1874 

akwarela, papier, 17,7 × 10,8
sygn. p.d.: J.Br
Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, nr inw. MJM sp.gr. 124
Kupiony w 1961 od ekonomisty stefana witkowskiego (1912–1981) 
z Radomia.

II.176 II.177

II.176
wysTAwy 
1985 Radom, MO (il. na s. nlb. 40)
1998–1999 Radom, MJM
2003 Zamość, Muzeum Zamojskie
2004 siedlce, MR (s. nlb. 8)
2015 Orońsko, Centrum Rzeźby  
Polskiej (s. 194, il. na s. 161)

ARCHiwALiA
MJM, Biblioteka, Teczka dotycząca 
wystawy „Józef Brandt — uczniowie 
i przyjaciele”, sygn. MJM-Xii-601, 
nr 6/165, mps, s. 2 [spis eksponatów 
na wystawie].

II.177
wysTAwy: 
1998–1999 Radom, MJM
2003 Zamość, Muzeum Zamojskie
2004 siedlce, MR (s. nlb. 9) 
2015 Orońsko, Centrum Rzeźby  
Polskiej (s. 194, il. na s. 161)

ARCHiwALiA
MJM, Biblioteka, Teczka dotycząca 
wystawy „Józef Brandt — uczniowie 
i przyjaciele”, sygn. MJM-Xii-601, 
nr 6/165, mps, s. 2 [spis eksponatów 
na wystawie].

II.174 Pejzaż naddniestrzański, 1884 

tusz, papier niebieski, 9,6 × 17,1
sygn. l.d.: JBrandt 
rysunek wklejony do albumu malarza władysława  
Czachórskiego (1850–1911)
Muzeum narodowe w warszawie, nr inw. Rys.Pol.11827/84 Mnw
Kupiony w 1973 w PP Desa w warszawie.

II.175 Chłop na osiołku, ok. 1874

sepia, tusz, ołówek, papier na tekturze, 27,2 × 22,3
Muzeum narodowe w warszawie, nr inw. Rys.Pol.11823 Mnw
Kupiony w 1975 od wnuczki artysty Krystyny Daszewskiej (1908–2000).

II.174

II.175
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II.180 Bałaguński wózek, 1874 

akwarela (?)
napis p.d.: Bałaguński wózek
miejsce przechowywania nieznane

II.181  Bałaguła, 1874 
verso: Kozak grający na bandurze, 1874

Bryczka; Bryczka przed karczmą; wózek ukraiński
szkic do obrazu Powitanie stepu (1874)
akwarela, papier, 18 × 33 w świetle oprawy
sygn. l.d.: Józef Brandt | 74
własność prywatna

Akwarele przedstawiające kobiety w strojach ludowych, architekturę małego mia-
steczka oraz wóz na tle zabudowań powstały zapewne podczas podróży Brandta 
na Ukrainę późną wiosną 1874 roku. Większość z nich ma charakter roboczych 
notatek lub szkiców pomocniczych. Jedynie akwarela Bałaguła jest skończonym 
dziełem, sygnowanym i datowanym przez artystę. Przedstawia typową dla kre-
sowych miasteczek postać przewoźnika na lekkim, wyplatanym wozie, którego 
konie wyposażone są w dzwonki sygnalizujące zbliżanie się zaprzęgu. Grupa ta 
pojawia się w odwróconym wariancie na obrazie Miasteczko na Podolu (kat. I.79). 
W dziele tym Brandt wykorzystał również fragmenty innych wymienionych tu 
akwarel, choć nie powtórzył ich dokładnie. Na obrazie widoczna jest kobieta 
w ukraińskim stroju i budynek z charakterystycznym podnoszonym daszkiem 
na pierwszym piętrze, które malarz uchwycił w swoich szkicach.

II.180
HisTORiA
Znajdował się w kolekcji rodziny 
Pruszaków.

BiBLiOGRAFiA
szymkowicz-Gombrowicz 1956, 
il. na s. 15.

II.181
HisTORiA
w listopadzie 2016 roku akwarela 
sprzedana w Dobiaschofsky Auktionen 
AG w Bernie. 

BiBLiOGRAFiA 
Kłosy 1876, nr 592, il. na s. 284; Biul. 
Domu sztuki 9–10.02.1922, nr kat. 37; 
Zakrzewski 1947, s. 161, 165.

wysTAwy
1954–1955 Radom, MO (nr kat. 5)

ARCHiwALiA 
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory 
Macieja stachury, Spis obrazów Józe-
fa Brandta [namalowanych do 1908], 
rkps, poz. 48 [jako Wózek ukraiński]; 
Spis foto. z obrazów Brandta [namalo-
wanych do 1908], rkps, s. 1. Mnw, ZiiF, 
nr inw. Di 39601 Mnw [fot. Bolesław 
Rzewuski, 1878].

II.180 II.181

II.178 Wjazd do miasteczka, 1874 

tusz, ołówek, papier, papier brunatny — podkładka, 17 × 28,7
napis na verso podkładki: Z teki Józefa Brandta | mojego Dziadka | 
Aleksander Daszewski | Szkic do obrazu „Wjazd do Zaścianka” mal  
około 1890 r.
Muzeum narodowe w warszawie, nr inw. Rys.Pol.11805 Mnw
Kupiony w 1973 od wnuczki artysty Krystyny Daszewskiej (1908–2000).

II.179 W miasteczku, 1874 

tusz, ołówek, papier, 15 × 20,7
sygn. p.d.: JB 
Muzeum narodowe w warszawie, nr inw. Rys.Pol.11657 Mnw
Kupiony w 1970 w PP Desa w warszawie.

II.178

II.179
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II.180 Bałaguński wózek, 1874 

akwarela (?)
napis p.d.: Bałaguński wózek
miejsce przechowywania nieznane

II.181  Bałaguła, 1874 
verso: Kozak grający na bandurze, 1874

Bryczka; Bryczka przed karczmą; wózek ukraiński
szkic do obrazu Powitanie stepu (1874)
akwarela, papier, 18 × 33 w świetle oprawy
sygn. l.d.: Józef Brandt | 74
własność prywatna

Akwarele przedstawiające kobiety w strojach ludowych, architekturę małego mia-
steczka oraz wóz na tle zabudowań powstały zapewne podczas podróży Brandta 
na Ukrainę późną wiosną 1874 roku. Większość z nich ma charakter roboczych 
notatek lub szkiców pomocniczych. Jedynie akwarela Bałaguła jest skończonym 
dziełem, sygnowanym i datowanym przez artystę. Przedstawia typową dla kre-
sowych miasteczek postać przewoźnika na lekkim, wyplatanym wozie, którego 
konie wyposażone są w dzwonki sygnalizujące zbliżanie się zaprzęgu. Grupa ta 
pojawia się w odwróconym wariancie na obrazie Miasteczko na Podolu (kat. I.79). 
W dziele tym Brandt wykorzystał również fragmenty innych wymienionych tu 
akwarel, choć nie powtórzył ich dokładnie. Na obrazie widoczna jest kobieta 
w ukraińskim stroju i budynek z charakterystycznym podnoszonym daszkiem 
na pierwszym piętrze, które malarz uchwycił w swoich szkicach.

II.180
HisTORiA
Znajdował się w kolekcji rodziny 
Pruszaków.

BiBLiOGRAFiA
szymkowicz-Gombrowicz 1956, 
il. na s. 15.

II.181
HisTORiA
w listopadzie 2016 roku akwarela 
sprzedana w Dobiaschofsky Auktionen 
AG w Bernie. 

BiBLiOGRAFiA 
Kłosy 1876, nr 592, il. na s. 284; Biul. 
Domu sztuki 9–10.02.1922, nr kat. 37; 
Zakrzewski 1947, s. 161, 165.

wysTAwy
1954–1955 Radom, MO (nr kat. 5)

ARCHiwALiA 
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory 
Macieja stachury, Spis obrazów Józe-
fa Brandta [namalowanych do 1908], 
rkps, poz. 48 [jako Wózek ukraiński]; 
Spis foto. z obrazów Brandta [namalo-
wanych do 1908], rkps, s. 1. Mnw, ZiiF, 
nr inw. Di 39601 Mnw [fot. Bolesław 
Rzewuski, 1878].

II.180 II.181

II.178 Wjazd do miasteczka, 1874 

tusz, ołówek, papier, papier brunatny — podkładka, 17 × 28,7
napis na verso podkładki: Z teki Józefa Brandta | mojego Dziadka | 
Aleksander Daszewski | Szkic do obrazu „Wjazd do Zaścianka” mal  
około 1890 r.
Muzeum narodowe w warszawie, nr inw. Rys.Pol.11805 Mnw
Kupiony w 1973 od wnuczki artysty Krystyny Daszewskiej (1908–2000).

II.179 W miasteczku, 1874 

tusz, ołówek, papier, 15 × 20,7
sygn. p.d.: JB 
Muzeum narodowe w warszawie, nr inw. Rys.Pol.11657 Mnw
Kupiony w 1970 w PP Desa w warszawie.

II.178

II.179
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II.183 Kozacy na widecie, 1874

Odpoczynek z końmi 
szkic do obrazu Wedeta z wojny trzydziestoletniej (1874)
akwarela, ołówek, papier naklejony na tekturę, 19,5 × 16
sygn. l.d.: JB.; p.d.: JB [wydrapana]
na verso nalepka z napisem drukowanym: Galerie | an der 
Wagmüllerstraße | Inh. Jakob Scheidwimmer | vorm. Hugo Helbing | 
München 22 | Wagmüllerstraße 15 und Lieblingstraße 21 | Telephon | 
20421–22 | An-und Verkauf | von Kunstgegenständen, insbesondere | 
Gemälden des 19. Jahrhunderts. 
własność urszuli i Piotra Antonowiczów

II.184 Kozacy na widecie, 1874

na widecie
szkic do obrazu Wedeta z wojny trzydziestoletniej (1874)
akwarela, tusz, papier, 17,5 × 15,7 w świetle oprawy
sygn. ołówkiem p.d.: JB
własność prywatna

Dwie akwarele przedstawiające Kozaków na widecie są świadectwem zmian, 
jakie zachodziły w warsztacie Brandta w połowie lat 70. Artysta wciąż wykonywał 
drobiazgowe studia pojedynczych postaci do swoich obrazów, ale coraz większe 
znaczenie zyskiwały (później dominujące) swobodne szkice całych kompozycji 
lub grup figur wykonane ołówkiem, tuszem lub akwarelą.

II.183
HisTORiA
Akwarela znajdowała się w galerii 
Jakoba scheidwimmera w Mona-
chium. w 2005 sprzedana w Domu 
Aukcyjnym Altius w warszawie.

BiBLiOGRAFiA
Kat. Altius 12.12.2005, nr kat. i il. 58.

II.184
HisTORiA
Akwarela była wystawiona na  
sprzedaż na wystawie w Muzeum 
im. Mielżyńskich w Poznaniu w 1918, 
gdzie kupił ją Zygmunt Rosiński. 
w 1920 została przez niego złożona 
w depozyt w Muzeum wielkopolskim 
i wycofana w 1925. w 2002 i 2013 
wystawiona na sprzedaż w Domu 
Aukcyjnym Agra-Art w warszawie.

wysTAwy
1917–1918 Poznań, Muzeum 
im. Mielżyńskich (nr kat. 18, il. na s. nlb) 
1918 Poznań, TPsP (nr kat. 6, il.  
na s. nlb)
1919 warszawa, sale Redutowe Teatru 
wielkiego (nr kat. 6, il. na s. nlb) 
1924 Łódź, Miejska Galeria sztuki 
(s. iii, nr kat. 5)

BiBLiOGRAFiA
Kat. Agra-Art. 20.10.2002, nr kat. i il. 3, 
9.06.2013, nr kat. i il. 9.

ARCHiwALiA 
MnP, Archiwum, Spis eksponatów 
z depozytu Zygmunta Rosińskiego, 
sygn. MnP A 39, rkps, k. 22, poz. 7.

II.183 II.184

II.182 Portret Adama Asnyka, ok. 1874

ołówek, papier, 35 × 21
Muzeum im. ks. Józefa Jarzębowskiego w Licheniu starym,  
nr inw. 2009/ML/R/24

II.182
HisTORiA 
Rysunek pochodzi ze zbiorów muzeum 
Zgromadzenia Księży Marianów 
w Kolegium Bielańskim w warszawie. 
w 1959 trafił do pałacu w Fawley Court 
w Anglii, który stał się nową siedzibą 
muzeum. Po 2006 wraz z innymi zbio-
rami został przeniesiony do Lichenia, 
gdzie w 2010 otwarto Muzeum  
im. ks. Józefa Jarzębowskiego.

BiBLiOGRAFiA
Krochmal 2004, s. 232.

ARCHiwALiA
Muzeum im. ks. Józefa Jarzębow-
skiego w Licheniu starym, Archiwum, 
notatki ks. Józefa Jarzębowskiego 
dotyczące eksponatów z muzeum 
Zgromadzenia Księży Marianów na 
Bielanach w warszawie wywiezionych 
do Anglii, rkps [notatka z 1959].

II.182
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II.183 Kozacy na widecie, 1874

Odpoczynek z końmi 
szkic do obrazu Wedeta z wojny trzydziestoletniej (1874)
akwarela, ołówek, papier naklejony na tekturę, 19,5 × 16
sygn. l.d.: JB.; p.d.: JB [wydrapana]
na verso nalepka z napisem drukowanym: Galerie | an der 
Wagmüllerstraße | Inh. Jakob Scheidwimmer | vorm. Hugo Helbing | 
München 22 | Wagmüllerstraße 15 und Lieblingstraße 21 | Telephon | 
20421–22 | An-und Verkauf | von Kunstgegenständen, insbesondere | 
Gemälden des 19. Jahrhunderts. 
własność urszuli i Piotra Antonowiczów

II.184 Kozacy na widecie, 1874

na widecie
szkic do obrazu Wedeta z wojny trzydziestoletniej (1874)
akwarela, tusz, papier, 17,5 × 15,7 w świetle oprawy
sygn. ołówkiem p.d.: JB
własność prywatna

Dwie akwarele przedstawiające Kozaków na widecie są świadectwem zmian, 
jakie zachodziły w warsztacie Brandta w połowie lat 70. Artysta wciąż wykonywał 
drobiazgowe studia pojedynczych postaci do swoich obrazów, ale coraz większe 
znaczenie zyskiwały (później dominujące) swobodne szkice całych kompozycji 
lub grup figur wykonane ołówkiem, tuszem lub akwarelą.

II.183
HisTORiA
Akwarela znajdowała się w galerii 
Jakoba scheidwimmera w Mona-
chium. w 2005 sprzedana w Domu 
Aukcyjnym Altius w warszawie.

BiBLiOGRAFiA
Kat. Altius 12.12.2005, nr kat. i il. 58.

II.184
HisTORiA
Akwarela była wystawiona na  
sprzedaż na wystawie w Muzeum 
im. Mielżyńskich w Poznaniu w 1918, 
gdzie kupił ją Zygmunt Rosiński. 
w 1920 została przez niego złożona 
w depozyt w Muzeum wielkopolskim 
i wycofana w 1925. w 2002 i 2013 
wystawiona na sprzedaż w Domu 
Aukcyjnym Agra-Art w warszawie.

wysTAwy
1917–1918 Poznań, Muzeum 
im. Mielżyńskich (nr kat. 18, il. na s. nlb) 
1918 Poznań, TPsP (nr kat. 6, il.  
na s. nlb)
1919 warszawa, sale Redutowe Teatru 
wielkiego (nr kat. 6, il. na s. nlb) 
1924 Łódź, Miejska Galeria sztuki 
(s. iii, nr kat. 5)

BiBLiOGRAFiA
Kat. Agra-Art. 20.10.2002, nr kat. i il. 3, 
9.06.2013, nr kat. i il. 9.

ARCHiwALiA 
MnP, Archiwum, Spis eksponatów 
z depozytu Zygmunta Rosińskiego, 
sygn. MnP A 39, rkps, k. 22, poz. 7.

II.183 II.184

II.182 Portret Adama Asnyka, ok. 1874

ołówek, papier, 35 × 21
Muzeum im. ks. Józefa Jarzębowskiego w Licheniu starym,  
nr inw. 2009/ML/R/24

II.182
HisTORiA 
Rysunek pochodzi ze zbiorów muzeum 
Zgromadzenia Księży Marianów 
w Kolegium Bielańskim w warszawie. 
w 1959 trafił do pałacu w Fawley Court 
w Anglii, który stał się nową siedzibą 
muzeum. Po 2006 wraz z innymi zbio-
rami został przeniesiony do Lichenia, 
gdzie w 2010 otwarto Muzeum  
im. ks. Józefa Jarzębowskiego.

BiBLiOGRAFiA
Krochmal 2004, s. 232.

ARCHiwALiA
Muzeum im. ks. Józefa Jarzębow-
skiego w Licheniu starym, Archiwum, 
notatki ks. Józefa Jarzębowskiego 
dotyczące eksponatów z muzeum 
Zgromadzenia Księży Marianów na 
Bielanach w warszawie wywiezionych 
do Anglii, rkps [notatka z 1959].

II.182
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II.187 II.188

II.189 II.190

II.185 Szkice koni i postaci do obrazów, ok. 1874

ołówek, papier, 30,1 × 23,2
sygn. p.d.: Józef Brandt
Muzeum narodowe w Poznaniu, nr inw. Gr 281
Dar muzykologa Adolfa Eustachego Chybińskiego (1880–1952) w 1949. 

II.186 Lisowczyk, 1874

ołówek, papier
sygn. p.d.: JB
oznacz. l.d.: 76
miejsce przechowywania nieznane

II.185
BiBLiOGRAFiA
Derwojed 1969, s. 38, poz. 47. 

wysTAwy
1954 MnP; warszawa, Pis  
(s. 6, nr kat. 28)

ARCHiwALiA 
is PAn, Zb. Fotograficzne,  
neg. nr 6817 PL [fot. 1954]. 

II.186
BiBLiOGRAFiA
Husarski 1929, il. na s. 385.

ARCHiwALiA
Mnw, DDw, neg. nr 8758 
[fot. przed 1839].

II.185 II.186
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ołówek, papier, 30,1 × 23,2
sygn. p.d.: Józef Brandt
Muzeum narodowe w Poznaniu, nr inw. Gr 281
Dar muzykologa Adolfa Eustachego Chybińskiego (1880–1952) w 1949. 
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ołówek, papier
sygn. p.d.: JB
oznacz. l.d.: 76
miejsce przechowywania nieznane

II.185
BiBLiOGRAFiA
Derwojed 1969, s. 38, poz. 47. 

wysTAwy
1954 MnP; warszawa, Pis  
(s. 6, nr kat. 28)

ARCHiwALiA 
is PAn, Zb. Fotograficzne,  
neg. nr 6817 PL [fot. 1954]. 

II.186
BiBLiOGRAFiA
Husarski 1929, il. na s. 385.

ARCHiwALiA
Mnw, DDw, neg. nr 8758 
[fot. przed 1839].

II.185 II.186
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II.191 Turek palący antypkę, 1875

akwarela, papier ugrowy, 27 × 32
sygn. pod kompozycją: Dziękując za Prawdziwą | Antypkę | 
Ofiaruję malowaną | JBrandt | Radom 20 Marca | 1875 roku
Muzeum narodowe w warszawie, nr inw. Rys.Pol.8632 Mnw
Kupiony w 1984 od Zofii Matys-Przeradzkiej.

II.191
wysTAwy
2008–2009 Mnw, Mnsz  
(s. 272, nr kat. 218 i il)
2015 Orońsko, Centrum Rzeźby  
Polskiej (s. 195, il. na s. 157)

II.192
wysTAwy
1999 Rapperswil, Muzeum Polskie 
(nr kat. 2, il. na s. 33) 
2008–2009 Mnw, Mnsz  
(s. 273, nr kat. i il. 217)

BiBLiOGRAFiA
Bernat 2007, il. na s. 15.

II.192 Arab z dzieckiem na koniu, ok. 1876

akwarela, papier, 35,4 × 28,5
sygn. p.d.: Józef Brandt | z Warszawy
Muzeum narodowe w warszawie, nr inw. Rys.Pol.159672 Mnw
Dar pisarza Leona Reynela (1887–1931) przekazany przez jego żonę w 1934. 

II.191

II.192

II.187 Pasterz, 1874

studium postaci do akwarel Tabuńczyk pasący konie (1874) 
i Tatar tabuńczyk (1876)
ołówek, papier
sygn. p.d.: JB | 1874
oznacz. l.d.: 5 
miejsce przechowywania nieznane

II.188 Tabuńczyk pasący konie, 1874 

szkic do akwareli Tabuńczyk pasący konie (1874–1876)
ołówek, papier, 18,5 × 36,5
sygn. p.d.: JBr
Lwowska narodowa Galeria sztuki im. Borysa woźnickiego, nr inw. Г-V-100
Pochodzi z kolekcji adwokata Eugeniusza Reitera we Lwowie.

II.189 Tabuńczyk pasący konie, 1874

Bałaguła
akwarela 
miejsce przechowywania nieznane

II.190 Tatar tabuńczyk, 1876 

Tabuńczyk tatarski; Tabuńczyk
akwarela
miejsce przechowywania nieznane

Postać tabuńczyka podobnie jak bałaguły pojawia się w kilku pracach Brandta 
z lat 1874–1876, zapewne w następstwie podróży na Ukrainę, która dostarczyła 
mu tematów i materiałów do nowych dzieł. Jedna z akwarel ukazuje pasterza na 
koniu na tle rozległego stepowego krajobrazu z rozproszonym stadem. Tabuń-
czyk jest wyposażony w kij pasterski i nahajkę. Postać wydaje się statyczna w ze-
stawieniu z końmi na drugim planie, które poruszają się w różnych kierunkach. 
Zarówno sama figura, jak i cała kompozycja zostały przez artystę opracowane 
w oddzielnych rysunkach przygotowawczych, pozwalających prześledzić drogę 
powstawania akwareli. Postać tabuńczyka Brandt narysował początkowo bez 
konia, lecz z uwzględnieniem detali stroju i wyposażenia. Następnie umieścił tę 
figurę w szkicu kompozycyjnym obejmującym wszystkie pozostałe elementy koń-
cowego dzieła: konie, młyny z wiatrakami czy chmury, które zostały oddane tylko 
w zarysie. Studium tabuńczyka i fragment szkicu kompozycyjnego wykorzystał 
później w kolejnej akwareli. Ukazuje ona znacznie mniejszy fragment stepu ze 
stadem. Sam tabuńczyk został ujęty w identycznej pozie, lecz ze zmienionymi 
rysami twarzy i strojem, które umożliwiły jego identyfikację jako Tatara. Artysta 
zmodyfikował również umaszczenie i ustawienie jego konia. Wyabstrahowanie 
postaci z rozbudowanej scenerii i zmiany, którym została poddana w ostatnim 
wariancie tematu, wywołują wrażenie sztuczności kompozycji.

II.187
ARCHiwALiA
Mnw, DDw, neg. nr 8745 
[fot. przed 1939].

II.189
BiBLiOGRAFiA
Tyg. il. 1876, nr 41, il. na s. 236–237. 

ARCHiwALiA 
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory 
Macieja stachury, Spis foto. z obrazów 
Brandta [namalowanych do 1908], 
rkps, s. 1 [jako Tabuńczyk].

II.190
BiBLiOGRAFiA
Kłosy 1876, nr 597, il. na s. 364;  
Zakrzewski 1947, s. 165.

ARCHiwALiA 
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory 
Macieja stachury, spis obrazów Józe-
fa Brandta [namalowanych do 1908], 
rkps, poz. 49 [jako Tabuńczyk tatarski].
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BiBLiOGRAFiA
Bernat 2007, il. na s. 15.
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sygn. p.d.: Józef Brandt | z Warszawy
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Dar pisarza Leona Reynela (1887–1931) przekazany przez jego żonę w 1934. 

II.191

II.192

II.187 Pasterz, 1874

studium postaci do akwarel Tabuńczyk pasący konie (1874) 
i Tatar tabuńczyk (1876)
ołówek, papier
sygn. p.d.: JB | 1874
oznacz. l.d.: 5 
miejsce przechowywania nieznane

II.188 Tabuńczyk pasący konie, 1874 
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ołówek, papier, 18,5 × 36,5
sygn. p.d.: JBr
Lwowska narodowa Galeria sztuki im. Borysa woźnickiego, nr inw. Г-V-100
Pochodzi z kolekcji adwokata Eugeniusza Reitera we Lwowie.
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mu tematów i materiałów do nowych dzieł. Jedna z akwarel ukazuje pasterza na 
koniu na tle rozległego stepowego krajobrazu z rozproszonym stadem. Tabuń-
czyk jest wyposażony w kij pasterski i nahajkę. Postać wydaje się statyczna w ze-
stawieniu z końmi na drugim planie, które poruszają się w różnych kierunkach. 
Zarówno sama figura, jak i cała kompozycja zostały przez artystę opracowane 
w oddzielnych rysunkach przygotowawczych, pozwalających prześledzić drogę 
powstawania akwareli. Postać tabuńczyka Brandt narysował początkowo bez 
konia, lecz z uwzględnieniem detali stroju i wyposażenia. Następnie umieścił tę 
figurę w szkicu kompozycyjnym obejmującym wszystkie pozostałe elementy koń-
cowego dzieła: konie, młyny z wiatrakami czy chmury, które zostały oddane tylko 
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wariancie tematu, wywołują wrażenie sztuczności kompozycji.

II.187
ARCHiwALiA
Mnw, DDw, neg. nr 8745 
[fot. przed 1939].

II.189
BiBLiOGRAFiA
Tyg. il. 1876, nr 41, il. na s. 236–237. 

ARCHiwALiA 
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory 
Macieja stachury, Spis foto. z obrazów 
Brandta [namalowanych do 1908], 
rkps, s. 1 [jako Tabuńczyk].

II.190
BiBLiOGRAFiA
Kłosy 1876, nr 597, il. na s. 364;  
Zakrzewski 1947, s. 165.

ARCHiwALiA 
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory 
Macieja stachury, spis obrazów Józe-
fa Brandta [namalowanych do 1908], 
rkps, poz. 49 [jako Tabuńczyk tatarski].
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II.195 Dom w Kazimierzu nad Wisłą, 1875

Z Kazimierza; Motyw z Kazimierza
ołówek, akwarela, papier — karta szkicownika, 30,5 × 47,5 w świetle oprawy  
sygn. p.d.: JBr Kazimierz | 75
pieczęć l.d.: Józef Brandt | z Warszawy
na verso l.d. poświadczenie autentyczności  
przez Marię Krystynę Tyszkiewicz 
na tekturowej oprawie fragment nalepki TZsP z 1926
miejsce przechowywania nieznane

II.196 Sianokosy w Konarach, 1875

sianokos; stogi
akwarela, gwasz, ołówek, papier — karta szkicownika, 28 × 48 
dat. gwaszem p.d.: Konary | 75
sygn. ołówkiem p.d.: JBr.
własność prywatna

II.195
HisTORiA
w 1926 akwarela była własnością 
Heleny Brandt. w 1943 zgłoszona do 
ekspertyzy Jerzemu sienkiewiczowi 
przez Ludwika sukowieckiego.

wysTAwy
1926 warszawa, TZsP (s. 19, nr kat. 60) 
1927 Lwów, Dom sztuki (nr kat. 13)

BiBLiOGRAFiA
sprawozd. TZsP 1926, s. nlb. 36.

ARCHiwALiA
is PAn, Zb. specjalne, Archiwum  
Jerzego Sienkiewicza, sygn. 1723/1, 
mps [ekspertyza z 26.03.1943]. Mnw, 
DDw, neg. nr 8743 [fot. przed 1939]. 

II.196
HisTORiA 
Akwarela była własnością Heleny 
Brandt. w 1926 roku kupiona w TZsP 
przez historyka stanisława Loewen-
steina (1890–1944). w 1990 sprzedana 
w Domu Aukcyjnym Rempex w warsza-
wie, a w 1991 i 2006 w Domu Aukcyj-
nym Agra-Art w warszawie.

wysTAwy
1926 warszawa, TZsP (s. 18, nr kat. 56) 

BiBLiOGRAFiA
sprawozd. TZsP 1926, s. nlb. 36, 54; 
Kat. Rempex 14.12.1990, nr kat. i il. 99; 
Kat. Agra-Art 28.04.1991, nr kat. i il. 3, 
26.03.2006, nr kat. i il. 18.

II.195 II.196

II.193  Spichlerz w Kazimierzu nad Wisłą, 1875 
verso: Fragment pejzażu z ogrodzeniem

Motyw z Kazimierza
akwarela, gwasz, ołówek, papier — karta szkicownika, 30 × 47,8
sygn. gwaszem p.d.: Kazimierz | 75; ołówkiem: JBr
Muzeum narodowe w Krakowie, nr inw. MnK iii-r.a-6634
Dar krakowskiego historyka stanisława Badeniego (1877–1943) w 1937.

II.194 Spichlerz w Kazimierzu nad Wisłą, 1875

stara budowla; Motyw z Kazimierza
ołówek, akwarela, gwasz, papier — karta szkicownika, 45 × 29,5
sygn. gwaszem p.d.: Kazimierz | 75 | JBr. 
oznacz. l.d: 13
na verso nalepka TZsP z nr 15564, tytułem Stara budowla i datą nadesłania 
1926 oraz stemple z oznaczeniem własności Zygmunta suszczykiewicza
własność prywatna

II.193
wysTAwy 
1956 Kraków, TPsP (s. 11, nr kat. 4) 
2015 Orońsko, Centrum Rzeźby  
Polskiej (s. 196, il. na s. 165) 
1927 Lwów, Dom sztuki (nr kat. 11)

BiBLiOGRAFiA 
Husarski 1953, il. na s. 125; Blum 1954, 
s. 37, il. nr 42; Derwojed 1969, s. 38, 
poz. 45; sowińska 1976, il. na s. 35.

ARCHiwALiA
Mnw, DDw neg. nr 8767 [fot. przed 
1939]. is PAn, Zb. Fotograficzne,  
neg. nr 23938 PL [fot. 1960].

II.194
HisTORiA
w 1926 akwarela była własnością He-
leny Brandt. w 1965 należała do anty-
kwariusza Zygmunta suszczykiewicza 
z Radomia. w 2006 sprzedana w Domu 
Aukcyjnym Rempex w warszawie.

wysTAwy
1926 warszawa, TZsP (nr kat. 57)
1927 Lwów, Dom sztuki (nr kat. 12)

BiBLiOGRAFiA 
sprawozd. TZsP 1926, s. nlb. 36; Kat. 
Rempex 29.03.2006, nr kat. i il. 278.

ARCHiwALiA
is PAn, Zb. Fotograficzne, neg. 
nr 34484 PL [fot. 1965]. Archiwum 
Janusza Derwojeda, fot.

II.193 II.194
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1926 warszawa, TZsP (s. 19, nr kat. 60) 
1927 Lwów, Dom sztuki (nr kat. 13)

BiBLiOGRAFiA
sprawozd. TZsP 1926, s. nlb. 36.

ARCHiwALiA
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BiBLiOGRAFiA 
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BiBLiOGRAFiA 
sprawozd. TZsP 1926, s. nlb. 36; Kat. 
Rempex 29.03.2006, nr kat. i il. 278.

ARCHiwALiA
is PAn, Zb. Fotograficzne, neg. 
nr 34484 PL [fot. 1965]. Archiwum 
Janusza Derwojeda, fot.

II.193 II.194
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II.199 Zabudowania drewniane w Radomiu, 1875

akwarela, papier — karta szkicownika [?]
sygn. p.d.: Radom 75 | JBr 
miejsce przechowywania nieznane

Prawdopodobnie tożsama z akwarelą Radom (kat. IV.260).

II.200 Pejzaż z drzewem, 1875 

akwarela, papier — karta szkicownika [?]
sygn. l.d.: JBr
miejsce przechowywania nieznane

Prawdopodobnie tożsama z akwarelą Cisza nad wodą (kat. IV.244).

Grupa akwarelowych pejzaży Brandta pochodzi zapewne z jednego szkicownika, 
na co wskazują bardzo zbliżone formaty prac. Sześć z nich jest opatrzonych datą 
1875 i nazwą miejsca, w którym zostały namalowane. Artysta wykonał je podczas 
swoich letnich wypraw krajoznawczych w okolice Radomia, a także do bardziej 
oddalonych miejscowości. Akwarele powstały m.in. w Radomiu, Konarach, Brud-
nowie i Kazimierzu Dolnym. Brandt przedstawił na nich wiejskie zabudowania 
w otoczeniu przyrody i zabytki architektury — spichlerze w Kazimierzu, które 
przybrały formy malowniczych ruin. Budynki wydają się opuszczone, na nie-
wielu pracach pojawiają się postaci ludzkie. Jedynie krajobraz z Konar ukazuje 
grupy chłopów pracujących w polu podczas sianokosów. 

Pejzaże mają charakter swobodnych szkiców. Artysta skoncentrował się 
na centralnych elementach kompozycji, np. budynkach, których kształty oddał 
z dużą skrupulatnością. Pozostałe partie określił pobieżnie, syntetycznie, pozo-
stawiając efekt malowniczego niedokończenia całości. Na podstawie akwareli 
ukazującej pojedyncze drzewo na lekkim wzniesieniu namalował obraz olejny 
(zob. kat. I.83), na którym sceneria ta została uzupełniona o figury ludzi. 

Najprawdopodobniej wszystkie wymienione krajobrazy zostały pokazane na 
wystawie Brandta w warszawskim TZSP w 1926 roku. Ze względu na enigmatycz-
ne tytuły niektórych akwarel w katalogu, np. Cisza nad wodą, Rudery, Z miasteczka, 
Samotna chata, można potwierdzić obecność na tej ekspozycji tylko trzech z nich. 

Do grupy pejzaży z 1875 roku mogą należeć również prace Zagrody wiejskie 
w Orońsku (kat. II.201) i Krowa na pastwisku (kat. II.202), za czym przemawia 
zbieżność tematyki i sposobu malowania.

II.199
ARCHiwALiA 
Mnw, DDw, neg. nr 8762  
[fot. przed 1939].

II.200
ARCHiwALiA 
Mnw, DDw, neg. nr 8763  
[fot. przed 1939].

II.199 II.200

II.197 Dom na wzniesieniu przy lesie, 1875

wieś
akwarela, papier — karta szkicownika, 26,7 × 46,8 w świetle oprawy
oznacz. wtórne (widoczne na fot. z 1944) p.d.: JB
na verso poświadczenie autentyczności przez Marię Anielę Daszewską 
z 21.03.1944
miejsce przechowywania nieznane

Być może tożsama z akwarelą Samotna chata (kat. IV.262).

II.198 Dom z ogrodem w Brudnowie, 1875

akwarela, papier — karta szkicownika (?)
dat. akwarelą p.d.: Brudnów | 75 
sygn. ołówkiem p.d.: JBr
miejsce przechowywania nieznane

II.185
HisTORiA
w 1944 akwarela była własnością 
Mariana wacińskiego (1896–1986) 
w warszawie, który prawdopodobnie 
kupił ją od córki artysty Marii Anieli 
Daszewskiej (1880–1970).

ARCHiwALiA 
Mnw, DDw, neg. nr 8747 [fot. przed 
1939]; Zbiory sztuki Polskiej do 1914, 
karta naukowa opracowana przez Boh-
dana Marconiego 3.07.1944, rkps, fot. 

II.198
ARCHiwALiA 
Mnw, DDw, neg. nr 8756  
[fot. przed 1939].

II.197 II.198
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II.199 Zabudowania drewniane w Radomiu, 1875

akwarela, papier — karta szkicownika [?]
sygn. p.d.: Radom 75 | JBr 
miejsce przechowywania nieznane

Prawdopodobnie tożsama z akwarelą Radom (kat. IV.260).

II.200 Pejzaż z drzewem, 1875 

akwarela, papier — karta szkicownika [?]
sygn. l.d.: JBr
miejsce przechowywania nieznane

Prawdopodobnie tożsama z akwarelą Cisza nad wodą (kat. IV.244).

Grupa akwarelowych pejzaży Brandta pochodzi zapewne z jednego szkicownika, 
na co wskazują bardzo zbliżone formaty prac. Sześć z nich jest opatrzonych datą 
1875 i nazwą miejsca, w którym zostały namalowane. Artysta wykonał je podczas 
swoich letnich wypraw krajoznawczych w okolice Radomia, a także do bardziej 
oddalonych miejscowości. Akwarele powstały m.in. w Radomiu, Konarach, Brud-
nowie i Kazimierzu Dolnym. Brandt przedstawił na nich wiejskie zabudowania 
w otoczeniu przyrody i zabytki architektury — spichlerze w Kazimierzu, które 
przybrały formy malowniczych ruin. Budynki wydają się opuszczone, na nie-
wielu pracach pojawiają się postaci ludzkie. Jedynie krajobraz z Konar ukazuje 
grupy chłopów pracujących w polu podczas sianokosów. 

Pejzaże mają charakter swobodnych szkiców. Artysta skoncentrował się 
na centralnych elementach kompozycji, np. budynkach, których kształty oddał 
z dużą skrupulatnością. Pozostałe partie określił pobieżnie, syntetycznie, pozo-
stawiając efekt malowniczego niedokończenia całości. Na podstawie akwareli 
ukazującej pojedyncze drzewo na lekkim wzniesieniu namalował obraz olejny 
(zob. kat. I.83), na którym sceneria ta została uzupełniona o figury ludzi. 

Najprawdopodobniej wszystkie wymienione krajobrazy zostały pokazane na 
wystawie Brandta w warszawskim TZSP w 1926 roku. Ze względu na enigmatycz-
ne tytuły niektórych akwarel w katalogu, np. Cisza nad wodą, Rudery, Z miasteczka, 
Samotna chata, można potwierdzić obecność na tej ekspozycji tylko trzech z nich. 

Do grupy pejzaży z 1875 roku mogą należeć również prace Zagrody wiejskie 
w Orońsku (kat. II.201) i Krowa na pastwisku (kat. II.202), za czym przemawia 
zbieżność tematyki i sposobu malowania.

II.199
ARCHiwALiA 
Mnw, DDw, neg. nr 8762  
[fot. przed 1939].

II.200
ARCHiwALiA 
Mnw, DDw, neg. nr 8763  
[fot. przed 1939].

II.199 II.200

II.197 Dom na wzniesieniu przy lesie, 1875

wieś
akwarela, papier — karta szkicownika, 26,7 × 46,8 w świetle oprawy
oznacz. wtórne (widoczne na fot. z 1944) p.d.: JB
na verso poświadczenie autentyczności przez Marię Anielę Daszewską 
z 21.03.1944
miejsce przechowywania nieznane

Być może tożsama z akwarelą Samotna chata (kat. IV.262).

II.198 Dom z ogrodem w Brudnowie, 1875

akwarela, papier — karta szkicownika (?)
dat. akwarelą p.d.: Brudnów | 75 
sygn. ołówkiem p.d.: JBr
miejsce przechowywania nieznane

II.185
HisTORiA
w 1944 akwarela była własnością 
Mariana wacińskiego (1896–1986) 
w warszawie, który prawdopodobnie 
kupił ją od córki artysty Marii Anieli 
Daszewskiej (1880–1970).

ARCHiwALiA 
Mnw, DDw, neg. nr 8747 [fot. przed 
1939]; Zbiory sztuki Polskiej do 1914, 
karta naukowa opracowana przez Boh-
dana Marconiego 3.07.1944, rkps, fot. 

II.198
ARCHiwALiA 
Mnw, DDw, neg. nr 8756  
[fot. przed 1939].

II.197 II.198
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II.203
HisTORiA
w 1926 roku kupiona w TZsP przez 
Bronisława Krystalla, w 1939 złożona 
przez niego w depozyt w Mnw.

wysTAwy
1954–1955 Radom, MO
2015–2016 Mnw (s. 286, nr kat. 82)

BiBLiOGRAFiA
sprawozd. TZsP 1926, s. nlb. 54.

II.204
ARCHiwALiA 
Archiwum Janusza Derwojeda, fot.

II.203 Krowa na pastwisku, ok. 1875

studium krowy
akwarela, papier — karta szkicownika (?), 25,8 × 39,8
sygn. ołówkiem p.d.: JB
oznacz. ołówkiem l.d.: 98
na verso poświadczenie autentyczności z 10.09.1926 i dwie pieczęcie TZsP 
Muzeum narodowe w warszawie, nr inw. Rys.Pol.159671 Mnw
Kupiona w 1979 od historyka i mecenasa sztuki Bronisława Krystalla (1887–1983).

II.204   Widok zabudowań wiejskich, ok. 1875

ołówek, akwarela, 15,5 × 25
miejsce przechowywania nieznane

II.203

II.204

II.201 Pejzaż z chatą, 1875

akwarela, ołówek, papier, 15,4 × 24 w świetle oprawy
sygn. p.d.: JB
oznacz. p.d. 95
na verso oprawy dedykacja stanisława Loewensteina z 24.11.1926 
własność prywatna

II.202 Zagrody wiejskie w Orońsku, ok. 1875

akwarela, ołówek, papier — karta szkicownika (?), 26,8 × 43
sygn. ołówkiem p.d.: JB
oznacz. ołówkiem l.d.: 97
Muzeum narodowe w Krakowie, nr inw. MnK iii-r.a-6635
Dar krakowskiego historyka stanisława Badeniego (1877–1943) w 1937.

II.201
HisTORiA
Akwarela była własnością Heleny 
Brandt. według napisu na odwrocie 
oprawy była wystawiona w TZsP 
w 1926 roku i tam kupiona przez 
historyka stanisława Loewensteina 
(1890–1944). w 2018 wystawiona na 
sprzedaż w Domu Aukcyjnym Polswiss 
Art w warszawie.

wysTAwy
1926 warszawa, TZsP

BiBLiOGRAFiA
Kat. Polswiss Art 29.05.2018,  
nr kat i il. 7.

II.202
wysTAwy
1954 MnP; warszawa, Pis  
(s. 6, nr kat. 27) 
1956 Kraków, TPsP (s. 11, nr kat. 3)
2015 Orońsko, Centrum Rzeźby  
Polskiej (s. 197, il. na s. 167)

BiBLiOGRAFiA 
Blum 1954, s. 38, il. 43; Derwojed 1969, 
s. 38, poz. 48.

ARCHiwALiA 
is PAn, Zb. Fotograficzne,  
neg. nr 6816 PL [fot. 1954].

II.201

II.202
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II.203
HisTORiA
w 1926 roku kupiona w TZsP przez 
Bronisława Krystalla, w 1939 złożona 
przez niego w depozyt w Mnw.

wysTAwy
1954–1955 Radom, MO
2015–2016 Mnw (s. 286, nr kat. 82)

BiBLiOGRAFiA
sprawozd. TZsP 1926, s. nlb. 54.

II.204
ARCHiwALiA 
Archiwum Janusza Derwojeda, fot.

II.203 Krowa na pastwisku, ok. 1875

studium krowy
akwarela, papier — karta szkicownika (?), 25,8 × 39,8
sygn. ołówkiem p.d.: JB
oznacz. ołówkiem l.d.: 98
na verso poświadczenie autentyczności z 10.09.1926 i dwie pieczęcie TZsP 
Muzeum narodowe w warszawie, nr inw. Rys.Pol.159671 Mnw
Kupiona w 1979 od historyka i mecenasa sztuki Bronisława Krystalla (1887–1983).

II.204   Widok zabudowań wiejskich, ok. 1875

ołówek, akwarela, 15,5 × 25
miejsce przechowywania nieznane

II.203

II.204

II.201 Pejzaż z chatą, 1875

akwarela, ołówek, papier, 15,4 × 24 w świetle oprawy
sygn. p.d.: JB
oznacz. p.d. 95
na verso oprawy dedykacja stanisława Loewensteina z 24.11.1926 
własność prywatna

II.202 Zagrody wiejskie w Orońsku, ok. 1875

akwarela, ołówek, papier — karta szkicownika (?), 26,8 × 43
sygn. ołówkiem p.d.: JB
oznacz. ołówkiem l.d.: 97
Muzeum narodowe w Krakowie, nr inw. MnK iii-r.a-6635
Dar krakowskiego historyka stanisława Badeniego (1877–1943) w 1937.

II.201
HisTORiA
Akwarela była własnością Heleny 
Brandt. według napisu na odwrocie 
oprawy była wystawiona w TZsP 
w 1926 roku i tam kupiona przez 
historyka stanisława Loewensteina 
(1890–1944). w 2018 wystawiona na 
sprzedaż w Domu Aukcyjnym Polswiss 
Art w warszawie.

wysTAwy
1926 warszawa, TZsP

BiBLiOGRAFiA
Kat. Polswiss Art 29.05.2018,  
nr kat i il. 7.

II.202
wysTAwy
1954 MnP; warszawa, Pis  
(s. 6, nr kat. 27) 
1956 Kraków, TPsP (s. 11, nr kat. 3)
2015 Orońsko, Centrum Rzeźby  
Polskiej (s. 197, il. na s. 167)

BiBLiOGRAFiA 
Blum 1954, s. 38, il. 43; Derwojed 1969, 
s. 38, poz. 48.

ARCHiwALiA 
is PAn, Zb. Fotograficzne,  
neg. nr 6816 PL [fot. 1954].

II.201

II.202
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II.209
wysTAwy
1985 Radom, MO (poza kat.) 
1998–1999 Radom, MJM

BiBLiOGRAFiA
Przemiany 1987, R. 18, nr 198, 
 il. na s. 24.

ARCHiwALiA 
MJM, Biblioteka, Teczka dotycząca 
wystawy „Józef Brandt — uczniowie 
i przyjaciele”, sygn. MJM-Xii-601, 
nr 6/165, mps, s. 1 [spis eksponatów 
na wystawie].

II.210
wysTAwy
1985 Radom, MO (poza kat.)

ARCHiwALiA 
MJM, Biblioteka, Teczka dotycząca 
wystawy „Józef Brandt — uczniowie 
i przyjaciele”, sygn. MJM-Xii-601, 
nr 6/165, mps, s. 2 [spis eksponatów 
na wystawie].

II.211
wysTAwy 
1985 Radom, MO (il. na s. nlb. 49)
1998–1999 Radom, MJM
2003 Zamość, Muzeum Zamojskie

ARCHiwALiA 
MJM, Biblioteka, Teczka dotycząca 
wystawy „Józef Brandt — uczniowie 
i przyjaciele”, sygn. MJM-Xii-601, 
nr 6/165, mps, s. 5 [spis eksponatów 
na wystawie].

II.209 Stary dom, ok. 1875

ołówek, papier — karta szkicownika, 13,5 × 20,8
pieczęć tuszem p.d.: Józef Brandt | z Warszawy
Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, nr inw. MJM sp.gr. 129
Kupiony w 1961 od ekonomisty stefana witkowskiego (1912–1981) 
z Radomia

II.210 Zepsute podwozie, ok. 1875

ołówek, papier — karta szkicownika, 13,5 × 21,2
pieczęć tuszem p.d.: Józef Brandt | z Warszawy 
Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, nr inw. MJM sp.gr. 130
Kupiony w 1961 od ekonomisty stefana witkowskiego (1912–1981) 
z Radomia.

II.211  Domy w Kazimierzu nad Wisłą, ok. 1875  
verso: Domy w Kazimierzu nad Wisłą

ołówek, papier — karta szkicownika, 13,5 × 21,2
pieczęć tuszem p.d.: Józef Brandt | z Warszawy
Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, nr inw. MJM sp.gr. 131
Kupiony w 1961 od ekonomisty stefana witkowskiego (1912–1981) 
z Radomia.

II.209 II.210

II.211

II.205 Wóz dwukonny, ok. 1875

ołówek, papier — karta szkicownika, 13,5 × 20,5 
pieczęć tuszem u dołu: Józef Brandt | z Warszawy 
Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, nr inw. MJM sp.gr. 125
Kupiony w 1961 od ekonomisty stefana witkowskiego (1912–1981) 
z Radomia.

II.206 Domy w Kulikowie, ok. 1875

ołówek, papier — karta szkicownika, 13,5 × 20,5
napis p.d.: Kulików | 20/9
na verso u dołu pieczęć tuszem: Józef Brandt | z Warszawy
Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, nr inw. MJM sp.gr. 126
Kupiony w 1961 od ekonomisty stefana witkowskiego (1912–1981) 
z Radomia.

II.207  Dwa konie, ok. 1875  
verso: Koń

ołówek, papier — karta szkicownika, 13,5 × 21
pieczęć tuszem l.d.: Józef Brandt | z Warszawy
Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, nr inw. MJM sp.gr. 127
Kupiony w 1961 od ekonomisty stefana witkowskiego (1912–1981) 
z Radomia.

II.208 Rozmowa przy wozie, ok. 1875 

ołówek, papier — karta szkicownika, 13,5 × 21
pieczęć tuszem l.d.: Józef Brandt | z Warszawy
Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, nr inw. MJM sp.gr. 128
Kupiony w 1961 od ekonomisty stefana witkowskiego (1912–1981) 
z Radomia.

II.206
wysTAwy 
1985 Radom, MO (il. na s. nlb. 49)

II.208
wysTAwy
1998–1999 Radom, MJM

ARCHiwALiA 
MJM, Biblioteka, Teczka dotycząca 
wystawy „Józef Brandt — uczniowie 
i przyjaciele”, sygn. MJM-Xii-601, 
nr 6/165, mps, s. 4 [spis eksponatów 
na wystawie].

II.205 II.206

II.207 II.208
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II.209
wysTAwy
1985 Radom, MO (poza kat.) 
1998–1999 Radom, MJM

BiBLiOGRAFiA
Przemiany 1987, R. 18, nr 198, 
 il. na s. 24.

ARCHiwALiA 
MJM, Biblioteka, Teczka dotycząca 
wystawy „Józef Brandt — uczniowie 
i przyjaciele”, sygn. MJM-Xii-601, 
nr 6/165, mps, s. 1 [spis eksponatów 
na wystawie].

II.210
wysTAwy
1985 Radom, MO (poza kat.)

ARCHiwALiA 
MJM, Biblioteka, Teczka dotycząca 
wystawy „Józef Brandt — uczniowie 
i przyjaciele”, sygn. MJM-Xii-601, 
nr 6/165, mps, s. 2 [spis eksponatów 
na wystawie].

II.211
wysTAwy 
1985 Radom, MO (il. na s. nlb. 49)
1998–1999 Radom, MJM
2003 Zamość, Muzeum Zamojskie

ARCHiwALiA 
MJM, Biblioteka, Teczka dotycząca 
wystawy „Józef Brandt — uczniowie 
i przyjaciele”, sygn. MJM-Xii-601, 
nr 6/165, mps, s. 5 [spis eksponatów 
na wystawie].

II.209 Stary dom, ok. 1875

ołówek, papier — karta szkicownika, 13,5 × 20,8
pieczęć tuszem p.d.: Józef Brandt | z Warszawy
Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, nr inw. MJM sp.gr. 129
Kupiony w 1961 od ekonomisty stefana witkowskiego (1912–1981) 
z Radomia

II.210 Zepsute podwozie, ok. 1875

ołówek, papier — karta szkicownika, 13,5 × 21,2
pieczęć tuszem p.d.: Józef Brandt | z Warszawy 
Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, nr inw. MJM sp.gr. 130
Kupiony w 1961 od ekonomisty stefana witkowskiego (1912–1981) 
z Radomia.

II.211  Domy w Kazimierzu nad Wisłą, ok. 1875  
verso: Domy w Kazimierzu nad Wisłą

ołówek, papier — karta szkicownika, 13,5 × 21,2
pieczęć tuszem p.d.: Józef Brandt | z Warszawy
Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, nr inw. MJM sp.gr. 131
Kupiony w 1961 od ekonomisty stefana witkowskiego (1912–1981) 
z Radomia.

II.209 II.210

II.211

II.205 Wóz dwukonny, ok. 1875

ołówek, papier — karta szkicownika, 13,5 × 20,5 
pieczęć tuszem u dołu: Józef Brandt | z Warszawy 
Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, nr inw. MJM sp.gr. 125
Kupiony w 1961 od ekonomisty stefana witkowskiego (1912–1981) 
z Radomia.

II.206 Domy w Kulikowie, ok. 1875

ołówek, papier — karta szkicownika, 13,5 × 20,5
napis p.d.: Kulików | 20/9
na verso u dołu pieczęć tuszem: Józef Brandt | z Warszawy
Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, nr inw. MJM sp.gr. 126
Kupiony w 1961 od ekonomisty stefana witkowskiego (1912–1981) 
z Radomia.

II.207  Dwa konie, ok. 1875  
verso: Koń

ołówek, papier — karta szkicownika, 13,5 × 21
pieczęć tuszem l.d.: Józef Brandt | z Warszawy
Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, nr inw. MJM sp.gr. 127
Kupiony w 1961 od ekonomisty stefana witkowskiego (1912–1981) 
z Radomia.

II.208 Rozmowa przy wozie, ok. 1875 

ołówek, papier — karta szkicownika, 13,5 × 21
pieczęć tuszem l.d.: Józef Brandt | z Warszawy
Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, nr inw. MJM sp.gr. 128
Kupiony w 1961 od ekonomisty stefana witkowskiego (1912–1981) 
z Radomia.

II.206
wysTAwy 
1985 Radom, MO (il. na s. nlb. 49)

II.208
wysTAwy
1998–1999 Radom, MJM

ARCHiwALiA 
MJM, Biblioteka, Teczka dotycząca 
wystawy „Józef Brandt — uczniowie 
i przyjaciele”, sygn. MJM-Xii-601, 
nr 6/165, mps, s. 4 [spis eksponatów 
na wystawie].

II.205 II.206

II.207 II.208
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II.215 Konie przy wozie, ok. 1875

rysunek
miejsce przechowywania nieznane

II.216 Zaloty, ok. 1875

akwarela, ołówek, kredka, papier, 33,2 × 29,9
sygn. l.d.: Józef Brandt | z | Warszawy
kolekcja prywatna

II.217 Kozak i konie przed drzwiami, 1875

akwarela, papier na tekturze (?)
sygn. p.d.: JBrandt | 75; na podkładce p.d.: Józef Brandt | 1875
miejsce przechowywania nieznane

II.215
ARCHiwALiA 
Archiwum Janusza Derwojeda, 
fot. is PAn, Zb. specjalne, Archiwum 
Jerzego Sienkiewicza, sygn. 1723/1, fot.

II.216
HisTORiA
w 2014 sprzedana w Domu Aukcyjnym 
Agra-Art w warszawie. w 2017 ponow-
nie sprzedana w Domu Aukcyjnym 
Desa unicum w warszawie. 

BiBLiOGRAFiA
Kat. Agra-Art 23.03.2014, nr kat. i il. 7; 
Kat. Desa unicum 16.02.2017, 
nr kat. i il. 18.

II.217
ARCHiwALiA 
Mnw, DDw, neg. nr 8759  
[fot. przed 1939].

II.215

II.216 II.217

II.212  Konie przy wozie, ok. 1875  
verso: Dwa konie i źrebak

ołówek, papier — karta szkicownika, 13,5 × 21
sygn. p.d.: JB 
pieczęć tuszem l.d.: Józef Brandt | z Warszawy
Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, nr inw. MJM sp.gr. 132
Kupiony w 1961 od ekonomisty stefana witkowskiego (1912–1981) z Radomia. 

II.213  Dom Esterki i dom Gąski na rynku w Radomiu, 
ok. 1875

ołówek, papier — kara szkicownika, 13,4 × 21,3
pieczęć tuszem p.d.: Józef Brandt | z Warszawy
napis na verso u góry: Radom Rynek Kamienica królowej Bony
Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, nr inw. MJM sp.gr. 133
Kupiony w 1961 od ekonomisty stefana witkowskiego (1912–1981) z Radomia

II.214 Domy wiejskie, ok. 1875

ołówek, papier — karta szkicownika, 13,5 × 21
pieczęć tuszem p.d.: Józef Brandt | z Warszawy
Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, nr inw. MJM sp.gr. 134
Kupiony w 1961 od ekonomisty stefana witkowskiego (1912–1981) z Radomia.

Rysunki pochodzą z jednego szkicownika wykorzystanego przez Brandta najpraw-
dopodobniej późnym latem 1875 roku. Tworzą spójną grupę ze względu na tema-
tykę: małomiasteczkową i wiejską architekturę, sceny rodzajowe z wozami i konie. 
Prace te powstały podczas wycieczek krajoznawczych po Radomiu i okolicach; 
jedna z nich przedstawia zabytkową radomską kamienicę, inna drewniane domy 
w Kulikowie. Sposób opracowania rysunków jest zróżnicowany. Budynki i sceny 
rodzajowe zostały naniesione na karty szybko, jedynie w zarysie, niekiedy frag-
mentarycznie. Pojedyncze konie natomiast narysowane są precyzyjnie, z dbałością 
o szczegóły ich anatomii i oporządzenia.

II.212
wysTAwy
1998–1999 Radom, MJM

ARCHiwALiA 
MJM, Biblioteka, Teczka dotycząca 
wystawy „Józef Brandt — uczniowie 
i przyjaciele”, sygn. MJM-Xii-601, 
nr 6/165, mps, s. 4 [spis eksponatów 
na wystawie].

II.213
wysTAwy
1998–1999 Radom, MJM
2003 Zamość, Muzeum Zamojskie

BiBLiOGRAFiA
Apanowicz 1968, s. 264; Apanowicz, 
Twardowski 1973, s. 76.

ARCHiwALiA 
MJM, Biblioteka, Teczka dotycząca 
wystawy „Józef Brandt — uczniowie 
i przyjaciele”, sygn. MJM-Xii-601, 
nr 6/165, mps, s. 1 [spis eksponatów  
na wystawie].

II.214
wysTAwy
1998–1999 Radom, MJM

ARCHiwALiA 
MJM, Biblioteka, Teczka dotycząca 
wystawy „Józef Brandt — uczniowie 
i przyjaciele”, sygn. MJM-Xii-601, 
nr 6/165, mps, s. 1 [spis eksponatów  
na wystawie].

II.212

II.213 II.214
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II.215 Konie przy wozie, ok. 1875

rysunek
miejsce przechowywania nieznane

II.216 Zaloty, ok. 1875

akwarela, ołówek, kredka, papier, 33,2 × 29,9
sygn. l.d.: Józef Brandt | z | Warszawy
kolekcja prywatna

II.217 Kozak i konie przed drzwiami, 1875

akwarela, papier na tekturze (?)
sygn. p.d.: JBrandt | 75; na podkładce p.d.: Józef Brandt | 1875
miejsce przechowywania nieznane

II.215
ARCHiwALiA 
Archiwum Janusza Derwojeda, 
fot. is PAn, Zb. specjalne, Archiwum 
Jerzego Sienkiewicza, sygn. 1723/1, fot.

II.216
HisTORiA
w 2014 sprzedana w Domu Aukcyjnym 
Agra-Art w warszawie. w 2017 ponow-
nie sprzedana w Domu Aukcyjnym 
Desa unicum w warszawie. 

BiBLiOGRAFiA
Kat. Agra-Art 23.03.2014, nr kat. i il. 7; 
Kat. Desa unicum 16.02.2017, 
nr kat. i il. 18.

II.217
ARCHiwALiA 
Mnw, DDw, neg. nr 8759  
[fot. przed 1939].

II.215

II.216 II.217

II.212  Konie przy wozie, ok. 1875  
verso: Dwa konie i źrebak

ołówek, papier — karta szkicownika, 13,5 × 21
sygn. p.d.: JB 
pieczęć tuszem l.d.: Józef Brandt | z Warszawy
Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, nr inw. MJM sp.gr. 132
Kupiony w 1961 od ekonomisty stefana witkowskiego (1912–1981) z Radomia. 

II.213  Dom Esterki i dom Gąski na rynku w Radomiu, 
ok. 1875

ołówek, papier — kara szkicownika, 13,4 × 21,3
pieczęć tuszem p.d.: Józef Brandt | z Warszawy
napis na verso u góry: Radom Rynek Kamienica królowej Bony
Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, nr inw. MJM sp.gr. 133
Kupiony w 1961 od ekonomisty stefana witkowskiego (1912–1981) z Radomia

II.214 Domy wiejskie, ok. 1875

ołówek, papier — karta szkicownika, 13,5 × 21
pieczęć tuszem p.d.: Józef Brandt | z Warszawy
Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, nr inw. MJM sp.gr. 134
Kupiony w 1961 od ekonomisty stefana witkowskiego (1912–1981) z Radomia.

Rysunki pochodzą z jednego szkicownika wykorzystanego przez Brandta najpraw-
dopodobniej późnym latem 1875 roku. Tworzą spójną grupę ze względu na tema-
tykę: małomiasteczkową i wiejską architekturę, sceny rodzajowe z wozami i konie. 
Prace te powstały podczas wycieczek krajoznawczych po Radomiu i okolicach; 
jedna z nich przedstawia zabytkową radomską kamienicę, inna drewniane domy 
w Kulikowie. Sposób opracowania rysunków jest zróżnicowany. Budynki i sceny 
rodzajowe zostały naniesione na karty szybko, jedynie w zarysie, niekiedy frag-
mentarycznie. Pojedyncze konie natomiast narysowane są precyzyjnie, z dbałością 
o szczegóły ich anatomii i oporządzenia.

II.212
wysTAwy
1998–1999 Radom, MJM

ARCHiwALiA 
MJM, Biblioteka, Teczka dotycząca 
wystawy „Józef Brandt — uczniowie 
i przyjaciele”, sygn. MJM-Xii-601, 
nr 6/165, mps, s. 4 [spis eksponatów 
na wystawie].

II.213
wysTAwy
1998–1999 Radom, MJM
2003 Zamość, Muzeum Zamojskie

BiBLiOGRAFiA
Apanowicz 1968, s. 264; Apanowicz, 
Twardowski 1973, s. 76.

ARCHiwALiA 
MJM, Biblioteka, Teczka dotycząca 
wystawy „Józef Brandt — uczniowie 
i przyjaciele”, sygn. MJM-Xii-601, 
nr 6/165, mps, s. 1 [spis eksponatów  
na wystawie].

II.214
wysTAwy
1998–1999 Radom, MJM

ARCHiwALiA 
MJM, Biblioteka, Teczka dotycząca 
wystawy „Józef Brandt — uczniowie 
i przyjaciele”, sygn. MJM-Xii-601, 
nr 6/165, mps, s. 1 [spis eksponatów  
na wystawie].

II.212

II.213 II.214
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Tabuńczyki w Bałcie, 1875, kat. i.85

II.220 Tabuńczyki w Bałcie, 1875

Rytował nieznany rytownik według rysunku Józefa Brandta
drzeworyt sztorcowy, papier, 16,4 × 23,4
sygn. p.d. JB [monogram wiązany] | 75
napis drukowany nad kompozycją: RYSUNKI JÓZEFA BRANDTA; 
pod kompozycją: Tabuńczyki w Bałcie; p.d.: 568
Drzeworyt zamieszczony w: Tyg. il. 1875, nr 406, s. 225. 

Inspiracją do czterech prac Brandta zatytułowanych Tabuńczyki w Bałcie była 
podróż na Ukrainę, którą artysta odbył wiosną 1874 roku. Jako pierwsza powstała 
zapewne akwarelowa redakcja tego tematu, którą można traktować jako szkic 
do obrazu znanego dzisiaj jedynie z drzeworytniczej reprodukcji. Oba dzieła 
ukazują pasterzy stojących przy ogrodzeniu stadniny koni, lecz nieznacznie 
różnią się pod względem kompozycji. Scena z obrazu olejnego została ukazana 
z bardziej oddalonego punktu widzenia, obejmuje większą partię nieba oraz 
fragment ogrodzenia i wóz znajdujące się po lewej i prawej stronie. Ponadto 
inne jest umaszczenie i elementy uprzęży niektórych koni. Niewielkie różnice 
w formatach akwareli i wykonanego na jej podstawie obrazu wynikały z posze-
rzenia skrajnych partii kompozycji w drugim dziele. 

Scenę z tabuńczykami przedstawił Brandt także w swobodnym szkicu wy-
konanym ołówkiem i tuszem. Zawarł w nim jedynie grupę z pierwszego pla-
nu, ogrodzenie i młyny z wiatrakami widoczne na linii horyzontu. Artysta nie 
opracował szczegółowo postaci i koni, skupiając się jedynie na ich usytuowaniu 
względem siebie. Szkic ten jest pracą przygotowawczą do drzeworytu Brandta 
z 1875 roku zamieszczonego w „Tygodniku Ilustrowanym”, o czym przekonuje 
niemal identyczny format obu prac.

II.220

II.218 Tabuńczyki w Bałcie, 1875

Obóz kozacki
akwarela, ołówek, papier, 15,5 × 22,5
sygn. l.d.: JBrandt
Muzeum narodowe w warszawie, nr inw. Rys.Pol.159276 Mnw
Pochodzi ze zbiorów TZsP.

II.219 Tabuńczyki w Bałcie, 1875 

ołówek, tusz, papier, 16 × 22,8
sygn. p.d.: JB
miejsce przechowywania nieznane

II.218
wysTAwy 
1962 Mnw (s. 419, nr kat. 1187) 
1983 Londyn, Polish Cultural institute 
(nr kat. 3)
1991 Radom, MO; warszawa, PMA; 
Olesko, Zamek (oddział LnGs)
2006–2007 MnKi (s. 98, nr kat. 288, 
il. na s. 31)
2015 Orońsko, Centrum Rzeźby  
Polskiej (s. 196, il. na s. 175)

BiBLiOGRAFiA
Derwojed 1969, s. 138, poz. 
43; sowińska 1976, il. na s. 28; 
Bernat 2007, il. na s. 41. 

ARCHiwALiA 
MJM, Biblioteka, Teczka dotycząca 
wystawy „Kozaczyzna”, sygn. MJM-
-Xii-601, nr 6/121, mps, s. 8  
[spis eksponatów na wystawie]. 

II.219
HisTORiA
w 1954 oferowany przez antykwariusza 
Zygmunta suszczykiewicza z Radomia 
do zakupu do zbiorów Mnw.

ARCHiwALiA 
Mnw, Archiwum, Akta Mnw, sygn. 
1576 [fot.], sygn. 1598, rkps, s. 143 
[kwit z komisji zakupów nr 3761A 
z 29.10.1954]; DDw, neg. nr 68046;  
Gabinet Rycin i Rysunków, karta 
naukowa opracowana przez Marię 
Kaczanowską 12.11.1970, rkps, fot.

II.218

II.219
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Tabuńczyki w Bałcie, 1875, kat. i.85

II.220 Tabuńczyki w Bałcie, 1875

Rytował nieznany rytownik według rysunku Józefa Brandta
drzeworyt sztorcowy, papier, 16,4 × 23,4
sygn. p.d. JB [monogram wiązany] | 75
napis drukowany nad kompozycją: RYSUNKI JÓZEFA BRANDTA; 
pod kompozycją: Tabuńczyki w Bałcie; p.d.: 568
Drzeworyt zamieszczony w: Tyg. il. 1875, nr 406, s. 225. 

Inspiracją do czterech prac Brandta zatytułowanych Tabuńczyki w Bałcie była 
podróż na Ukrainę, którą artysta odbył wiosną 1874 roku. Jako pierwsza powstała 
zapewne akwarelowa redakcja tego tematu, którą można traktować jako szkic 
do obrazu znanego dzisiaj jedynie z drzeworytniczej reprodukcji. Oba dzieła 
ukazują pasterzy stojących przy ogrodzeniu stadniny koni, lecz nieznacznie 
różnią się pod względem kompozycji. Scena z obrazu olejnego została ukazana 
z bardziej oddalonego punktu widzenia, obejmuje większą partię nieba oraz 
fragment ogrodzenia i wóz znajdujące się po lewej i prawej stronie. Ponadto 
inne jest umaszczenie i elementy uprzęży niektórych koni. Niewielkie różnice 
w formatach akwareli i wykonanego na jej podstawie obrazu wynikały z posze-
rzenia skrajnych partii kompozycji w drugim dziele. 

Scenę z tabuńczykami przedstawił Brandt także w swobodnym szkicu wy-
konanym ołówkiem i tuszem. Zawarł w nim jedynie grupę z pierwszego pla-
nu, ogrodzenie i młyny z wiatrakami widoczne na linii horyzontu. Artysta nie 
opracował szczegółowo postaci i koni, skupiając się jedynie na ich usytuowaniu 
względem siebie. Szkic ten jest pracą przygotowawczą do drzeworytu Brandta 
z 1875 roku zamieszczonego w „Tygodniku Ilustrowanym”, o czym przekonuje 
niemal identyczny format obu prac.

II.220

II.218 Tabuńczyki w Bałcie, 1875

Obóz kozacki
akwarela, ołówek, papier, 15,5 × 22,5
sygn. l.d.: JBrandt
Muzeum narodowe w warszawie, nr inw. Rys.Pol.159276 Mnw
Pochodzi ze zbiorów TZsP.

II.219 Tabuńczyki w Bałcie, 1875 

ołówek, tusz, papier, 16 × 22,8
sygn. p.d.: JB
miejsce przechowywania nieznane

II.218
wysTAwy 
1962 Mnw (s. 419, nr kat. 1187) 
1983 Londyn, Polish Cultural institute 
(nr kat. 3)
1991 Radom, MO; warszawa, PMA; 
Olesko, Zamek (oddział LnGs)
2006–2007 MnKi (s. 98, nr kat. 288, 
il. na s. 31)
2015 Orońsko, Centrum Rzeźby  
Polskiej (s. 196, il. na s. 175)

BiBLiOGRAFiA
Derwojed 1969, s. 138, poz. 
43; sowińska 1976, il. na s. 28; 
Bernat 2007, il. na s. 41. 

ARCHiwALiA 
MJM, Biblioteka, Teczka dotycząca 
wystawy „Kozaczyzna”, sygn. MJM-
-Xii-601, nr 6/121, mps, s. 8  
[spis eksponatów na wystawie]. 

II.219
HisTORiA
w 1954 oferowany przez antykwariusza 
Zygmunta suszczykiewicza z Radomia 
do zakupu do zbiorów Mnw.

ARCHiwALiA 
Mnw, Archiwum, Akta Mnw, sygn. 
1576 [fot.], sygn. 1598, rkps, s. 143 
[kwit z komisji zakupów nr 3761A 
z 29.10.1954]; DDw, neg. nr 68046;  
Gabinet Rycin i Rysunków, karta 
naukowa opracowana przez Marię 
Kaczanowską 12.11.1970, rkps, fot.

II.218

II.219
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II.221 Cyganie besarabscy, 1875

niedźwiadek we wsi 
ołówek, papier
sygn. p.d.: JB
na verso poświadczenie autentyczności przez Marię Anielę Daszewską 
z 21.03.1944
miejsce przechowywania nieznane

II.222   Cyganie besarabscy, 1875

Rytował Edward nicz (1851–1916) według rysunku Józefa Brandta 
drzeworyt sztorcowy, papier, 13 ×18
sygn. l.d.: JB [monogram wiązany]
napis drukowany nad kompozycją: RYSUNKI JÓZEFA BRANDTA; 
pod kompozycją: Cyganie besarabscy; p.d.: 976
Drzeworyt zamieszczony w: Tyg. il. 1875, nr 407, s. 248.

II.223  Przeprawa między Żwańcem a Chocimiem, 
1875

ołówek, tusz, papier na tekturze, 15 × 27,6
napis na verso tektury: Z teki Józefa Brandta | mojego Dziadka | 
Aleksander Daszewski | Szkic do obrazu „Przewoźnicy” mal około 1890 r.
Muzeum narodowe w warszawie, nr inw. Rys.Pol.11804 Mnw
Kupiony w 1974 od wnuczki artysty Krystyny Daszewskiej (1908–2000).

II.224  Przeprawa między Żwańcem a Chocimiem, 
1875

Rytował Józef Łoskoczyński (1857–1928) według rysunku Józefa Brandta 
drzeworyt sztorcowy, papier, 14,5 × 23,3
sygn. l.d.: Łoskoczyński; p.d.: JB [monogram wiązany] | 75 
napis drukowany pod kompozycją: Przeprawa między Żwańcem 
a Chocimiem. Rysunek Józefa Brandta; p.d.: 115
Drzeworyt zamieszczony w: Tyg. il. 1878, nr 122, s. 272.

W 1875 roku Brandt rozpoczął krótkotrwałą współpracę z „Tygodnikiem Ilu-
strowanym” jako rysownik. Drzeworytniczy epizod w karierze artysty był efek-
tem jego kontaktów z Gracjanem Ungerem, nowym wydawcą czasopisma, który 
chciał zmienić jego zachowawczy profil. Artysta opublikował w „Tygodniku” 
cykl Rysunki Józefa Brandta, w skład którego weszły trzy drzeworyty: Tabuńczyki 
w Bałcie (kat. II.220), Cyganie besarabscy (kat. II.222) i Przeprawa między Żwańcem 
a Chocimiem (kat. II.224). Tematyka prac była związana z podróżą na Ukrainę 
w 1874 roku. Do każdego z drzeworytów Brandt wykonał rysunek przygotowaw-
czy tuszem lub ołówkiem, w którym określił główne elementy kompozycji. Szkic 
ołówkowy Cyganie besarabscy został wiernie odwzorowany na klocku drzeworytni-
czym. Natomiast w Przeprawie między Żwańcem a Chocimiem artysta dokonał zmian 
w stosunku do projektu tuszem — skorygował ustawienia flisaków ciągnących 
barkę do brzegu rzeki.

II.221
HisTORiA
w 1944 rysunek był własnością 
Mariana wacińskiego (1896–1986) 
w warszawie, który prawdopodobnie 
kupił go od córki artysty Marii Anieli 
Daszewskiej (1880–1970).

ARCHiwALiA 
Mnw, Zbiory sztuki Polskiej do 1914, 
karta naukowa opracowana przez  
Bohdana Marconiego 3.07.1944,  
rkps, fot.

II.222
BiBLiOGRAFiA
Zakrzewski 1947, s. 165.

II.223
wysTAwy
2015 Orońsko, Centrum Rzeźby  
Polskiej (s. 196, il. na s. 164)

II.221 II.222

II.223 II.224
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II.221 Cyganie besarabscy, 1875

niedźwiadek we wsi 
ołówek, papier
sygn. p.d.: JB
na verso poświadczenie autentyczności przez Marię Anielę Daszewską 
z 21.03.1944
miejsce przechowywania nieznane

II.222   Cyganie besarabscy, 1875
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sygn. l.d.: JB [monogram wiązany]
napis drukowany nad kompozycją: RYSUNKI JÓZEFA BRANDTA; 
pod kompozycją: Cyganie besarabscy; p.d.: 976
Drzeworyt zamieszczony w: Tyg. il. 1875, nr 407, s. 248.

II.223  Przeprawa między Żwańcem a Chocimiem, 
1875

ołówek, tusz, papier na tekturze, 15 × 27,6
napis na verso tektury: Z teki Józefa Brandta | mojego Dziadka | 
Aleksander Daszewski | Szkic do obrazu „Przewoźnicy” mal około 1890 r.
Muzeum narodowe w warszawie, nr inw. Rys.Pol.11804 Mnw
Kupiony w 1974 od wnuczki artysty Krystyny Daszewskiej (1908–2000).

II.224  Przeprawa między Żwańcem a Chocimiem, 
1875
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Drzeworyt zamieszczony w: Tyg. il. 1878, nr 122, s. 272.
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k. 8 
Biedny Żyd
verso: Chłop z batem, 1875
szkic postaci do obrazu Ulica w Chocimiu (1875)

wysTAwy
1989 MnK (s. 54, nr kat. 95)

k. 9 
Trzy postacie w ruchu, 1875
szkice postaci do obrazu Ulica w Chocimiu (1875)

k. 10 

szkic kompozycyjny obrazu z Czerkiesem
k. 11 
Koń osiodłany 
verso: Głowy trzech Żydów

wysTAwy
1989 MnK, (s. 54, nr kat. 94, dotyczy verso)

k. 12 
wóz z koniem

k. 13 
szkic kompozycyjny pejzażu 

k. 14 
szkic kompozycyjny pejzażu 

II.225 Szkicownik z 1875

zawiera 56 kart; karty puste: 1, 2, 15, 18–30, 32–39, 42–52, 54, 55
oprawa płócienna, 11 × 19,5 × 1
ołówek, papier, 10,6 × 19,5
Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, nr inw. MJM sp.gr. 165/1–22
Kupiony w 1964 od Macieja Pruszaka (1901–1978).

II.225
wysTAwy
1998–1999 Radom, MJM

ARCHiwALiA 
MJM, Biblioteka, Teczka dotycząca 
wystawy „Józef Brandt — uczniowie 
i przyjaciele”, sygn. MJM-Xii-601, 
nr 6/165, mps, s. 3 [spis eksponatów 
na wystawie].

Wśród licznych figur ludzi i koni nakreślonych na kartach szkicownika znajdują 
się postacie z obrazów Ulica w Chocimiu (kat. I.84) i Husaria pod twierdzą (kat. I.95). 
Podobnie jak pozostałe rysunki te są schematyczne, wykonane grubymi, rwącymi 
się liniami, za pomocą których artysta próbował uchwycić jedynie ruch i gesty 
figur, pomijając ich detale. W szkicowniku brak precyzyjnych studiów modeli, 
jakie Brandt wykonywał do swoich wczesnych dzieł malarskich. Występują w nim 
natomiast pobieżne szkice kompozycyjne w prostokątnych ramkach, będące 
roboczymi pomysłami na obrazy.

k. 3 
Pasące się konie 

k. 4 
Pasące się konie

k. 5 
Dwa konie 

k. 6 

Pejzaż nizinny z zabudowaniami

k. 7 
Koń pociągowy
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II.226 Ulica w Chocimiu, 1875

Rytował Konstanty Przykorski (1862?–1882) według rysunku  
Józefa Brandta 
drzeworyt sztorcowy, papier, 37 × 25
sygn. l.d.: K. PRZYKORSKI; p.d.: JB [monogram wiązany] | 75
napis drukowany nad kompozycją: ULICA W CHOCIMIU;  
pod kompozycją: RYSOWAŁ JÓZEF BRANDT 
Drzeworyt zamieszczony w: Album 1876, s. 5 nlb.

W 1875 roku Brandt przyjmował w Monachium wydawcę Gracjana Ungera, z któ-
rym przygotowywał publikację Albumu malarzy polskich poświęconą środowisku 
monachijskiemu. Malarz pełnił funkcję redaktora artystycznego tego przed-
sięwzięcia, gromadząc prace twórców polskich mieszkających w Monachium. 
W wydanym rok później albumie znalazł się m.in. drzeworyt według jego rysunku 
z własnego obrazu Ulica w Chocimiu (kat. I.84).

II.226
BiBLiOGRAFiA
Album 1876, s. 7 nlb.

II.226

k. 16 
szkice jeźdźca, jego stroju i rynsztunku  
z oznaczeniami kolorów
verso: Koń osiodłany 
napisy na środku: Żółt | Nie | Czerwone

k. 17 
szkice fragmentów strojów

k. 31 
verso: szkic kompozycyjny obrazu z wozem, końmi 
i jeźdźcami

k. 40 
verso: Husarz (1875–1876) 
szkic postaci do obrazu Husaria pod twierdzą 
(1875–1876)

k. 41 
Husarz (1875–1876)
szkic postaci do obrazu Husaria pod twierdzą 
(1875–1876)

k. 53 
verso: Dwa konie w ruchu

k. 56 
verso: Głowa konia i chłopiec
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II.228 Szkicownik z lat ok. 1876–1881

zawiera 18 kart, karty 12–14 oddzielone 
oprawa płócienna, 22,2 × 28,5 × 0,7
ołówek, akwarela, papier, 21,3 × 28,2
Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu,  
nr inw. MJM sp.gr. 187/1–18
Kupiony w 1966 od Macieja Pruszaka (1901–1978).

W szkicowniku znajdują się nieliczne prace przygotowawcze Brandta do ob-
razów. Zawiera on przede wszystkim akwarelowe i ołówkowe widoki natury 
ukazujące wiejskie zabudowania i drogi otoczone zielenią oraz pojedyncze drze-
wa, krzewy i polne rośliny. Swobodne, syntetycznie ujęte pejzaże przeplecio-
ne drobiazgowymi studiami gałęzi i kwiatów ukazują Brandta jako wrażliwego 
obserwatora przyrody, czułego na wszystkie jej przejawy. Szkicownik zawiera 
również detaliczne rysunki drewnianych rzeźbionych sań z drugiej połowy XVII 
wieku, przedstawianych z różnych punktów widzenia. Studia te — wykonane dla 
ćwiczenia ręki, a nie do konkretnego obrazu — ilustrują sposób pracy artysty 
z rekwizytem i podkreślają rolę przedmiotu w jego warsztacie malarskim. Sanie 
należały do kolekcji historycznej Brandta gromadzonej przez niego w pracowni 
w Monachium. W 1920 roku wraz z innymi cennymi przedmiotami należącymi 
do artysty zostały podarowane przez jego rodzinę Muzeum Narodowemu miasta 
stołecznego Warszawy1.

1  Sanie miały nr inw. 23451; zostały utracone w czasie II wojny  
światowej; zob. Gembarzewski 1926, s. 9, il. 31.

II.228
wysTAwy
1998–1999 Radom, MJM

ARCHiwALiA 
MJM, Biblioteka, Teczka dotycząca 
wystawy „Józef Brandt — uczniowie 
i przyjaciele”, sygn. MJM-Xii-601, 
nr 6/165, mps, s. 3, 5 [spis eksponatów 
na wystawie].

k. 1
szkic ramy
verso: Dom piętrowy z łamanym dachem

II.227   Władysław Szerner i Józef Brandt (?) 
Rama złożona z militariów ze scenami 
z obrazów, 1875, 1885 

ołówek, akwarela, gwasz, papier, 36,2 × 52,3
Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, nr inw. MJM sp.gr. 118
Kupiony w 1960 od antykwariusza Zygmunta suszczykiewicza z Radomia.

Wydawca Gracjan Unger podczas swojej wizyty w Monachium jesienią 1875 roku 
zamówił u Władysława Szernera rysunek pracowni Brandta1, który następnie 
ukazał się w formie drzeworytu w „Tygodniku Ilustrowanym”2. Rycina przed-
stawia dwa pomieszczenia atelier ujęte w bogatą ramę złożoną z rekwizytów 
z kolekcji artysty. Rysunek ze zbiorów Muzeum im. Jacka Malczewskiego w 
Radomiu jest pracą przygotowawczą do tego drzeworytu; ukazuje dwudzielną 
ramę bez widoków atelier. Tworzą ją kurtyny, na których wyeksponowano zbroję 
husarską, kirysy, kolczugi, kołpaki, misiurki, cztery rzędy końskie i broń białą. 
W centralnej części znalazł się obraz otoczony jataganami, grotami pik i moździe-
rzami. Na dole leżą instrumenty muzyczne, elementy kostiumów i rynsztunku 
oraz pistolety. W miejscach, gdzie na rycinie znajdują się widoki pracowni, na 
rysunku umieszczono sceny rodzajowe, z których jedna odnosi się do obrazu 
Brandta Zadymka w stepie z 1885 roku (kat. I.168), a druga do niezidentyfikowanego 
przedstawienia Kozaka na koniu na tle pejzażu. Być może to Brandt dokonał 
uzupełnień w pierwotnej kompozycji. Możliwe również, że wraz z Szernerem 
umieścili w ramie wzajemne kopie swoich obrazów. W takim wypadku scena 
z Kozakiem byłaby zaczerpnięta z obrazu Szernera. 

1  List Brandta do matki Krystyny Brandt z 8 listopada 1875,  
w: Daszewski 1985, s. 59.

2  Władysław Szerner, Pracownia Józefa Brandta w Monachium,  
ryt. Paweł Boczkowski, w: Tyg. Il. 1876, nr 52, s. 416–417.

II.227
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1  List Brandta do matki Krystyny Brandt z 8 listopada 1875,  
w: Daszewski 1985, s. 59.

2  Władysław Szerner, Pracownia Józefa Brandta w Monachium,  
ryt. Paweł Boczkowski, w: Tyg. Il. 1876, nr 52, s. 416–417.
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k. 11
wiatrak, ok. 1876
studium do obrazu Jarmark na konie w Bałcie (1880) 

k. 12 
sanie barokowe 

BiBLiOGRAFiA
J.M. 1973, s. 25.

k. 13 
sanie barokowe 

BiBLiOGRAFiA
J.M. 1973, s. 25.

k. 14
sanie barokowe 

BiBLiOGRAFiA
J.M. 1973, s. 25.

k. 15
verso: Koń

k. 16 
verso: Koń, 1881 
studium konia do obrazu Kozak z końmi i psem (1881)

k. 17
verso: Koń, 1881 
studium konia do obrazu Kozak z końmi i psem (1881)

k. 18
Głowy koni 

k. 2
Zabudowania wiejskie wśród drzew

k. 3
Pejzaż i scena rodzajowa z chłopem, koniem i wozem

k. 4
Bezlistne konary

k. 5
Gałąź i polne kwiaty 

k. 6
Brzóski i polne rośliny

k. 7
Pejzaż z wierzbami 

k. 8
Popiersie mężczyzny

k. 9
wóz jadący przez las

k. 10
Zarośla i drzewa
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I.232 Husarz, 1875–1876

studium postaci do obrazu Odbicie jasyru (1878)
ołówek, papier, 28,8 × 20,3
sygn. p.d.: JB
pieczęć tuszem u dołu: Józef Brandt | z Warszawy
Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, nr inw. MJM sp.gr. 174/15
Kupiony w 1965 od antykwariusza Zygmunta suszczykiewicza z Radomia.

II.233 Tatar dosiadający konia, 1875–1876

studia postaci i dłoni do obrazu Odbicie jasyru (1878)
ołówek, papier żeberkowy z filigranem, 20,5 × 34,1
na verso napis: Oświadczam że ten rysunek | jest wyjęty z albumu 
Ś.P. Ojca | Mojego Józefa Brandta i przez niego | rysowany. | z Brandtów | 
Aniela Daszewska | Orońsko 22 VI 1944
Muzeum narodowe w warszawie, nr inw. Rys.Pol.1696 Mnw
Dar rodziny Brandta za pośrednictwem Bohdana Marconiego około 1944.

II.234  Jeździec tatarski strzelający z łuku, 
1875–1876

studium postaci do obrazu Odbicie jasyru (1878)
ołówek, papier, 21,5 × 26,2 
sygn. p.d.: JB
pieczęć tuszem u dołu: Józef Brandt | z Warszawy
Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, nr inw. MJM sp.gr. 174/12
Kupiony w 1965 od antykwariusza Zygmunta suszczykiewicza z Radomia.

I.232
wysTAwy
1965–1966 Muzeum w Lublinie —  
Zamek (s. 3, nr kat. 27) 
1985 Radom, MO (il. na s. nlb. 30) 
1998–1999 Radom, MJM
2006–2007 MnKi (s. 98, nr kat. 283, 
il. na s. 32)

ARCHiwALiA
MJM, Biblioteka, Teczka dotycząca 
wystawy „Józef Brandt — uczniowie 
i przyjaciele”, sygn. MJM-Xii-601, 
nr 6/165, mps, s. 3 [spis eksponatów 
na wystawie].

II.233
wysTAwy
2004 Gniezno, Muzeum Początków 
Państwa Polskiego (s. 74, nr kat. ii/6)

BiBLiOGRAFiA
Derwojed 1969, s. 38, poz. 46.

II.234
wysTAwy
1965–1966 Muzeum w Lublinie —  
Zamek, (s. 3, nr kat. 28) 
1985 Radom, MO (poza kat.)
1998–1999 Radom, MJM

ARCHiwALiA 
MJM, Biblioteka, Teczka dotycząca 
wystawy „Józef Brandt — uczniowie 
i przyjaciele”, sygn. MJM-Xii-601, 
nr 6/165, mps, s. 3 [spis eksponatów 
na wystawie].

II.232 II.233

II.234

II.229 Jeździec tatarski z szablą, 1875–1876

studium postaci do obrazu Odbicie jasyru (1878)
ołówek, papier
sygn. p.d.: JB
miejsce przechowywania nieznane

II.230  Jeździec tatarski z uniesioną szablą, 
1875–1876

studium postaci do obrazu Odbicie jasyru (1878)
ołówek, papier, 22 × 26,9
sygn. p.d.: JB
oznacz. l.d.: 58
Muzeum Lubelskie w Lublinie, nr inw. s/G/4354/ML
Kupiony w 1976.

II.231 Walczący husarz, 1875–1876

Rycerz w siodle walczący
studium postaci do obrazu Odbicie jasyru (1878)
verso: Łeb konia od tyłu
ołówek, papier żeberkowy z filigranem, 20,5 × 34,2
sygn. pod postacią po prawej: J Br
pieczęć tuszem p.d.: Józef Brandt | z Warszawy
Muzeum narodowe w warszawie, nr inw. Rys.Pol.10596 Mnw
Kupiony w 1968 w PP Desa w warszawie.

II.229
ARCHiwALiA
Mnw, DDw, neg. nr 8755  
[fot. przed 1939].

II.231
wysTAwy 
2004 Gniezno, Muzeum Początków 
Państwa Polskiego (s. 74, nr kat. ii/5)

BiBLiOGRAFiA 
Bernat 2007, il. na s. 69.

II.229 II.230

II.231
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Mnw, DDw, neg. nr 8755  
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II.231
wysTAwy 
2004 Gniezno, Muzeum Początków 
Państwa Polskiego (s. 74, nr kat. ii/5)

BiBLiOGRAFiA 
Bernat 2007, il. na s. 69.

II.229 II.230

II.231
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II.237 Dwaj muszkieterowie, 1876

studia postaci do obrazu Potyczka ze Szwedami (1878) 
ołówek, papier kremowy, 30,2 × 23,5
Muzeum Książąt Lubomirskich w Zakładzie narodowym im. Ossolińskich 
we wrocławiu, nr inw. i.g.7408
Kupiony w 1955 od wnuka artysty Romana Daszewskiego (1909–1972).

II.237
BiBLiOGRAFiA
Kat. rys. Ossolineum 1969, s. 22, 
nr kat. 36.

II.238
HisTORiA
według napisu na verso akwarela 
znajdowała się w kolekcji rodziny 
Bismarck-Bohlen w Marszałkach, 
a następnie H. Grabowskiego. w 1941 
została przedstawiona do eksper-
tyzy w Mnw przez p. Zakrzewską 
(nieznaną z imienia) jako własność 
Feliksa Druszkiewicza z warszawy. 
w 1980 opiniowana przez Jerzego 
sienkiewicza. 

BiBLiOGRAFiA
Tyg. il. 1878, nr 142, il. na s. 168–169.

ARCHiwALiA 
is PAn, Zb. specjalne, Archiwum 
Jerzego Sienkiewicza, sygn. 1723/1, 
rkps [notatka z 9.06.1980]. Mnw, 
Zbiory sztuki Polskiej do 1914, karta 
naukowa opracowana przez stefana 
Kozakiewicza 10.10.1941, rkps.

II.238 U przewozu, 1876 

akwarela, gwasz, ołówek, sepia, papier, 17,8 × 36,5 w świetle oprawy
sygn. p.d.: JB [monogram wiązany] | 76 r
na verso oprawy napis atramentem: Obraz ten pochodzi z domu hrabiów | 
Bismarck-Bohlen w Marszałkach, wj. | Poznańskie (oryginał Brandta) | 
Sprzedałem p. H. Grabowskiemu. | Karol Banczek | 11 stycznia 1923 r.
miejsce przechowywania nieznane

II.237

II.238

II.235 Kobieta w chuście, 1875–1876

studium postaci do obrazu Odbicie jasyru (1878)
ołówek, papier, 16 × 21 w świetle oprawy
sygn. p.d.: JB
oznacz. l.d.: 82
własność prywatna

II.236 Branka, 1875–1876

studium postaci do obrazu Odbicie jasyru (1878)
ołówek, papier, 19 × 15,2
sygn. p.d.: JB
oznacz. l.d.: 83 
własność prywatna

Rozpoczynając pracę nad obrazem Odbicie jasyru (kat. I.105), Brandt wykonał 
szereg studiów postaci walczących ze sobą husarzy i Tatarów oraz jeńców. W po-
równaniu z rysunkami przygotowawczymi do jego wcześniejszych obrazów są 
one bardziej sumaryczne i wykonane ostrą, rwącą się linią. Brak tu płynnego 
modelunku, który zastąpiły pobieżne kreskowania w zacienionych częściach 
figur. Artysta nie przedstawił całych postaci, lecz jedynie ich górne partie i dłonie 
wykonujące wyraźne gesty lub trzymające broń. Skoncentrował się na uchwy-
ceniu skomplikowanych póz wyrażających dynamikę walki na polu bitwy. Do 
namalowania na obrazie postaci jeńca próbującego się wyswobodzić z więzów 
wykorzystał jeden ze swoich wcześniejszych rysunków — Akt męski z kijem na 
plecach z 1863 roku (kat. II.49).

II.236
HisTORiA
w 2007 wystawiony na sprzedaż 
w Domu Aukcyjnym Rempex 
w warszawie.

BiBLiOGRAFiA
Kat. Rempex 12.09.2007, 
nr kat. i il. 209.

II.235 II.236
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II.241 Jeździec kozacki, 1877

Kosakenreiter; Tatar
gwasz, papier, 26,5 × 36,5
sygn. l. d.: Józef Brandt | z Warszawy | 77 r
własność prywatna

II.242 Kozak na koniu, po 1877

akwarela, gwasz, papier, 27 × 39,3
sygn. p.d.: Józef Brandt
Muzeum narodowe w warszawie, nr inw. Rys.Pol.11661 Mnw 
Kupiona w 1970.

Od około 1875 roku Brandt coraz częściej powtarzał swoje prace w różnych 
technikach malarskich i rysunkowych. Temat tabuńczyka przemierzającego step 
konno artysta przedstawił trzykrotnie: raz w technice malarstwa olejnego i dwa 
razy akwarelą. Kompozycja wszystkich prac jest oparta na tym samym głównym 
motywie jeźdźca, jednak poszczególne warianty różnią się od siebie w szczegó-
łach i sposobie opracowania całości. Odmienne są pozy i umaszczenie konia, 
wyposażenie pasterza oraz sceny ze stadem w tle. Inaczej niż w przypadku dwóch 
wcześniejszych prac na papierze Kozacy na widecie (kat. II.183, II.184), akwarele 
te nie wydają się szkicami do obrazów. Pierwszą z nich (kat. II.241) ze wzglę-
du na precyzyjne wykończenie i rozbudowaną sygnaturę artysty z datą można 
uznać za dzieło niezależne od kompozycji olejnej. Uproszczenie treści i form 
przedstawienia oraz znaczące zmiany w kolorystyce stepu i nieba wprowadzone 
w drugiej akwareli (kat. II.242) przemawiają z kolei za tym, że była ona wtórna 
wobec pozostałych dwóch prac. Świadczy o tym również inna sygnatura artysty.

II.241
BiBLiOGRAFiA
Bühler 1993 il. 71 na s. 69; Bühler 1998, 
il. 71 na s. 67.

ARCHiwALiA
Mnw, ZiiF, nr inw. Di 57967 Mnw 
[fot. z kolekcji artysty].

II.242
wysTAwy
1983 London, Polish Cultural institute 
(nr kat. 1)
1999 Raperswil, Muzeum Polskie 
(nr kat. 3, il. na s. 35) 
2015 Orońsko, Centrum Rzeźby Polskiej 
(s. 198, il. na s. 156)

BiBLiOGRAFiA 
Bernat 2007, il. na s. 30; Kwiatkowski 
1991, il. na s. 49. Na pastwisku, 1877, kat. i.99

II.241 II.242

II.239 Tabuńczyk, 1876 

na czatach; Tabuńczyk siedzący
akwarela
sygn. p.d.: Józef Brandt | z | Warszawy
miejsce przechowywania nieznane

II.239
BiBLiOGRAFiA
Kłosy 1878, nr 671, il. na s. 289;  
Zakrzewski 1947, s. 166.

ARCHiwALiA 
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory 
Macieja stachury, Spis obrazów Józefa 
Brandta [namalowanych do 1908], rkps, 
poz. 59; Spis foto. z obrazów Brandta 
[namalowanych do 1908], rkps, s. 1 
[jako Tabuńczyk siedzący]. Mnw, ZiiF, 
nr inw. Di 57968 Mnw [fot. z kolekcji 
artysty].

II.240 Kozak z koniem, 1877

pióro, tusz, papier drukarski z tekstem zaproszenia w języku niemieckim 
z 1877, 13,2 × 11,6
sygn. p.g.: JBrandt
na recto i verso napisy w różnych miejscach kompozycji (obliczenia) 
Muzeum narodowe w warszawie, nr inw. Rys.Pol.11658 Mnw
Kupiony w 1970 w PP Desa w warszawie.

II.239

II.240



126 127RysunKi i AKwARELE JÓZEF BRANDT 1841–1915

II.241 Jeździec kozacki, 1877

Kosakenreiter; Tatar
gwasz, papier, 26,5 × 36,5
sygn. l. d.: Józef Brandt | z Warszawy | 77 r
własność prywatna

II.242 Kozak na koniu, po 1877

akwarela, gwasz, papier, 27 × 39,3
sygn. p.d.: Józef Brandt
Muzeum narodowe w warszawie, nr inw. Rys.Pol.11661 Mnw 
Kupiona w 1970.

Od około 1875 roku Brandt coraz częściej powtarzał swoje prace w różnych 
technikach malarskich i rysunkowych. Temat tabuńczyka przemierzającego step 
konno artysta przedstawił trzykrotnie: raz w technice malarstwa olejnego i dwa 
razy akwarelą. Kompozycja wszystkich prac jest oparta na tym samym głównym 
motywie jeźdźca, jednak poszczególne warianty różnią się od siebie w szczegó-
łach i sposobie opracowania całości. Odmienne są pozy i umaszczenie konia, 
wyposażenie pasterza oraz sceny ze stadem w tle. Inaczej niż w przypadku dwóch 
wcześniejszych prac na papierze Kozacy na widecie (kat. II.183, II.184), akwarele 
te nie wydają się szkicami do obrazów. Pierwszą z nich (kat. II.241) ze wzglę-
du na precyzyjne wykończenie i rozbudowaną sygnaturę artysty z datą można 
uznać za dzieło niezależne od kompozycji olejnej. Uproszczenie treści i form 
przedstawienia oraz znaczące zmiany w kolorystyce stepu i nieba wprowadzone 
w drugiej akwareli (kat. II.242) przemawiają z kolei za tym, że była ona wtórna 
wobec pozostałych dwóch prac. Świadczy o tym również inna sygnatura artysty.

II.241
BiBLiOGRAFiA
Bühler 1993 il. 71 na s. 69; Bühler 1998, 
il. 71 na s. 67.

ARCHiwALiA
Mnw, ZiiF, nr inw. Di 57967 Mnw 
[fot. z kolekcji artysty].

II.242
wysTAwy
1983 London, Polish Cultural institute 
(nr kat. 1)
1999 Raperswil, Muzeum Polskie 
(nr kat. 3, il. na s. 35) 
2015 Orońsko, Centrum Rzeźby Polskiej 
(s. 198, il. na s. 156)

BiBLiOGRAFiA 
Bernat 2007, il. na s. 30; Kwiatkowski 
1991, il. na s. 49. Na pastwisku, 1877, kat. i.99

II.241 II.242

II.239 Tabuńczyk, 1876 

na czatach; Tabuńczyk siedzący
akwarela
sygn. p.d.: Józef Brandt | z | Warszawy
miejsce przechowywania nieznane

II.239
BiBLiOGRAFiA
Kłosy 1878, nr 671, il. na s. 289;  
Zakrzewski 1947, s. 166.

ARCHiwALiA 
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory 
Macieja stachury, Spis obrazów Józefa 
Brandta [namalowanych do 1908], rkps, 
poz. 59; Spis foto. z obrazów Brandta 
[namalowanych do 1908], rkps, s. 1 
[jako Tabuńczyk siedzący]. Mnw, ZiiF, 
nr inw. Di 57968 Mnw [fot. z kolekcji 
artysty].

II.240 Kozak z koniem, 1877

pióro, tusz, papier drukarski z tekstem zaproszenia w języku niemieckim 
z 1877, 13,2 × 11,6
sygn. p.g.: JBrandt
na recto i verso napisy w różnych miejscach kompozycji (obliczenia) 
Muzeum narodowe w warszawie, nr inw. Rys.Pol.11658 Mnw
Kupiony w 1970 w PP Desa w warszawie.

II.239

II.240
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II.245
HisTORiA
w 2001 dwukrotnie wystawiona 
na sprzedaż w Domu Aukcyjnym 
Ostoya w warszawie. 

BiBLiOGRAFiA
Kat. Ostoya 20.01.2001, nr kat. i il. 129, 
16.12.2001, nr kat. i il. 62.

II.245 Na pikiecie, po 1877

akwarela, papier, 28 × 20,3 
sygn. p.d.: Józef Brandt i wtórnie p.d.: Józef Brandt | z | Warszawy
własność prywatna 

Scenę z lisowczykiem na czatach Brandt malował czterokrotnie, w tym tylko raz 
farbami olejnymi. Wszystkie prace przedstawiają żołnierza stojącego na wzgórzu, 
wyposażonego w rohatynę, sahajdak z łukiem i kołczan ze strzałami oraz konia 
uwiązanego do niewielkiego drzewa. Różnią się od siebie pod względem umasz-
czenia zwierzęcia i szczegółów rynsztunku lisowczyka. Sposób opracowania 
przedstawień może wskazywać na kolejność ich powstawania. Prawdopodobnie 
swobodny szkic opatrzony inicjałami artysty (kat. II.243) był pracą przygotowaw-
czą do sygnowanej i datowanej akwareli (kat. II.244), którą wyróżnia precyzyjne 
oddanie detali. Ostatnia z prac na papierze (kat. II.245), w której Brandt jedynie 
pobieżnie, za pomocą plam określił kształty, była zapewne wtórna wobec dwóch 
wcześniejszych. Do tematu tego artysta powrócił w 1879 roku, malując obraz 
olejny (kat. I.112), w którym postać żołnierza stała się bardziej dynamiczna — 
poły jego stroju unosi wiatr.

II.245

II.243 Na pikiecie, 1877

akwarela, papier, 25 ×19
sygn. l.d.: JBr.
własność prywatna

II.244 Na pikiecie, 1877

na czatach; Czaty
akwarela
sygn.: Józef Brandt | 1877 | Orońsk
miejsce przechowywania nieznane

Na pikiecie, 1879, kat. i.112

II.243 II.244

II.243
HisTORiA 
w 2004 dwukrotnie wystawiona na 
sprzedaż w Domu Aukcyjnym Rempex 
w warszawie.

BiBLiOGRAFiA
Kat. Rempex 21.06.2004, 
nr kat. i il. 209, 12.08.2004, 
nr kat. i il. 85. 

II.244
HisTORiA
w grudniu 1887 wystawiona w salonie 
Aleksandra Krywulta w warszawie. 

BiBLiOGRAFiA
Kłosy 1878, nr 681, il. na s. 40; 
Kur. warsz. 1887, nr 340, s. 3.

ARCHiwALiA
Bn, Korespondencja do J. Brandta 
z lat 1887–1908 nabyta od Larysy 
Mitznerowej w 1975 do zbiorów Biblio-
teki Narodowej, sygn. 10440, rkps, s. 4 
[list stanisława Lessla do Brandta 
z 15.12.1887]. Mnw, ZiiF, nr inw.  
Di 57963 Mnw [fot. z kolekcji artysty].
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II.245
HisTORiA
w 2001 dwukrotnie wystawiona 
na sprzedaż w Domu Aukcyjnym 
Ostoya w warszawie. 

BiBLiOGRAFiA
Kat. Ostoya 20.01.2001, nr kat. i il. 129, 
16.12.2001, nr kat. i il. 62.

II.245 Na pikiecie, po 1877

akwarela, papier, 28 × 20,3 
sygn. p.d.: Józef Brandt i wtórnie p.d.: Józef Brandt | z | Warszawy
własność prywatna 

Scenę z lisowczykiem na czatach Brandt malował czterokrotnie, w tym tylko raz 
farbami olejnymi. Wszystkie prace przedstawiają żołnierza stojącego na wzgórzu, 
wyposażonego w rohatynę, sahajdak z łukiem i kołczan ze strzałami oraz konia 
uwiązanego do niewielkiego drzewa. Różnią się od siebie pod względem umasz-
czenia zwierzęcia i szczegółów rynsztunku lisowczyka. Sposób opracowania 
przedstawień może wskazywać na kolejność ich powstawania. Prawdopodobnie 
swobodny szkic opatrzony inicjałami artysty (kat. II.243) był pracą przygotowaw-
czą do sygnowanej i datowanej akwareli (kat. II.244), którą wyróżnia precyzyjne 
oddanie detali. Ostatnia z prac na papierze (kat. II.245), w której Brandt jedynie 
pobieżnie, za pomocą plam określił kształty, była zapewne wtórna wobec dwóch 
wcześniejszych. Do tematu tego artysta powrócił w 1879 roku, malując obraz 
olejny (kat. I.112), w którym postać żołnierza stała się bardziej dynamiczna — 
poły jego stroju unosi wiatr.

II.245

II.243 Na pikiecie, 1877

akwarela, papier, 25 ×19
sygn. l.d.: JBr.
własność prywatna

II.244 Na pikiecie, 1877

na czatach; Czaty
akwarela
sygn.: Józef Brandt | 1877 | Orońsk
miejsce przechowywania nieznane

Na pikiecie, 1879, kat. i.112

II.243 II.244

II.243
HisTORiA 
w 2004 dwukrotnie wystawiona na 
sprzedaż w Domu Aukcyjnym Rempex 
w warszawie.

BiBLiOGRAFiA
Kat. Rempex 21.06.2004, 
nr kat. i il. 209, 12.08.2004, 
nr kat. i il. 85. 

II.244
HisTORiA
w grudniu 1887 wystawiona w salonie 
Aleksandra Krywulta w warszawie. 

BiBLiOGRAFiA
Kłosy 1878, nr 681, il. na s. 40; 
Kur. warsz. 1887, nr 340, s. 3.

ARCHiwALiA
Bn, Korespondencja do J. Brandta 
z lat 1887–1908 nabyta od Larysy 
Mitznerowej w 1975 do zbiorów Biblio-
teki Narodowej, sygn. 10440, rkps, s. 4 
[list stanisława Lessla do Brandta 
z 15.12.1887]. Mnw, ZiiF, nr inw.  
Di 57963 Mnw [fot. z kolekcji artysty].
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II.247 Przy rogatce, 1877

szkic do akwareli Przy rogatce (1877)
ołówek, papier; 25 × 36,5
Muzeum im. ks. Józefa Jarzębowskiego w Licheniu starym,  
nr inw. 2009/ML/R/26

II.248 Przy rogatce, 1877

Polnischer Reiter mit Pferd vor dem Zollhause; Puk, puk w okieneczko 
akwarela, gwasz, papier, 24,5 × 32,5
sygn. l.d.: Józef Brandt | z Warszawy | 1877
Kupferstichkabinett der staatlichen Museen zu Berlin, 
Preußischer Kulturbesitz, nr inw. sZ Jv. Brandt 2
Zapis testamentowy chemika Theodora wagenera (1819–1891) z Berlina 
z 21.12.1891.

Przed namalowaniem akwareli Brandt wykonał ołówkowy szkic całej kompozycji, 
którego wszystkie elementy zachował w ostatecznym dziele. Praca ukazująca 
Kozaka z koniem na tle wiejskiego, ponurego pejzażu ze śniegiem i błotem na-
leży do nielicznych akwarel o tematyce zimowej, które artysta malował pod 
koniec lat 70. i w latach 80. Jego ówczesne dzieła wykonane farbami wodnymi 
charakteryzują ostre linie precyzyjnie określające kształty postaci i przedmiotów, 
połączone ze swobodnie rzuconymi na papier, rozmytymi plamami. Mimo że 
w kompozycjach tych dominują barwy szare i brunatne, są one jasne i świetliste 
dzięki wprowadzeniu do nich partii żywych kolorów i błysków światła.

II.247
HisTORiA
Rysunek pochodzi ze zbiorów Muzeum 
Zgromadzenia Księży Marianów 
w Kolegium Bielańskim w warszawie. 
w 1959 trafił do pałacu w Fawley Court 
w Anglii, który stał się nową siedzibą 
muzeum. Po 2006 wraz z innymi zbio-
rami został przeniesiony do Lichenia, 
gdzie w 2010 otwarto Muzeum 
im. ks. Józefa Jarzębowskiego.

BiBLiOGRAFiA
Krochmal 2004, s. 232.

II.248
HisTORiA
Akwarela należała do Theodora wa-
genera, właściciela bogatej kolekcji 
akwarel i rysunków, którą zapisał 
nationalgalerie w Berlinie. 

wysTAwy
1878 Monachium, Kunstverein 

BiBLiOGRAFiA 
Kłosy 1878, nr 703, il. na s. 389; Gra-
bowski 1880, s. 9; sLG.-Kat. nGB 1902, 
s. 38; Zakrzewski 1947, s. 166.

ARCHiwALiA 
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory 
Macieja stachury, Spis obrazów Józefa 
Brandta [namalowanych do 1908], rkps, 
poz. 62; Spis foto. z obrazów Brandta 
[namalowanych do 1908], rkps, s. 1. 
Mnw, ZiiF, nr inw. Di 57965 [fot. z ko-
lekcji artysty]. sMB-ZA, Vermächtnisse 
1889–1891, sygn. i/nG 990, rkps, k. 16 
[lista dzieł z zapisu testamentowego 
Theodora wagenera dla nationalgalerie 
w Berlinie z 21.12.1891].

II.247 II.248

II.246 Polskie furmanki na wiejskiej drodze, 1877

Polnische Bauerfuhrwerke auf der Landstraße; Polnischer Gefährt 
akwarela, papier, 20,3 × 41,6
sygn. l.d.: JB
Kupferstichkabinett der staatlichen Museen zu Berlin, 
Preußischer Kulturbesitz, nr inw. sZ Jv. Brandt 3
Zapis testamentowy chemika Theodora wagenera (1819–1891) z Berlina 
z 21.12.1891.

Akwarela jest wersją obrazu Żydzi prowadzący konie na targ (kat. I.102), wykonaną 
w innej technice. Obie prace przedstawiają tę samą scenę z jadącymi w kierun-
ku miasta wozami, do których przywiązane są konie. Temat ten Brandt mógł 
zaczerpnąć z twórczości Juliusza Kossaka, który namalował akwarelę W piątek 
na Pradze, ukazującą kupców powracających wozem z końskiego jarmarku na 
tle panoramy Warszawy1.

W odróżnieniu od obrazu praca na papierze została namalowana w jaśniej-
szej i chłodniejszej tonacji kolorystycznej z kilkoma akcentami żywych barw. Ze 
względu na szczegółowość opracowania przedstawienia można uznać, że akwa-
rela nie była szkicem do kompozycji olejnej, lecz niezależnym od niej dziełem.

1  Juliusz Kossak, Piątek na Pradze, akwarela, repr. w: Tyg. Il. 1866, 
nr 342, s. 165.

II.246
HisTORiA
Akwarela należała do Theodora 
wagenera, właściciela bogatej kolekcji 
akwarel i rysunków, którą zapisał 
nationalgalerie w Berlinie.

BiBLiOGRAFiA
slg.-Kat. nGB 1902, s. 38.

ARCHiwALiA
sMB-ZA, Vermächtnisse 1889–1891, 
sygn. i/nG 990, rkps, k. 6 [lista dzieł 
z zapisu testamentowego Theodora 
wagenera dla nationalgalerie w Berli-
nie z 21.12.1891].

II.246
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II.247 Przy rogatce, 1877

szkic do akwareli Przy rogatce (1877)
ołówek, papier; 25 × 36,5
Muzeum im. ks. Józefa Jarzębowskiego w Licheniu starym,  
nr inw. 2009/ML/R/26

II.248 Przy rogatce, 1877

Polnischer Reiter mit Pferd vor dem Zollhause; Puk, puk w okieneczko 
akwarela, gwasz, papier, 24,5 × 32,5
sygn. l.d.: Józef Brandt | z Warszawy | 1877
Kupferstichkabinett der staatlichen Museen zu Berlin, 
Preußischer Kulturbesitz, nr inw. sZ Jv. Brandt 2
Zapis testamentowy chemika Theodora wagenera (1819–1891) z Berlina 
z 21.12.1891.

Przed namalowaniem akwareli Brandt wykonał ołówkowy szkic całej kompozycji, 
którego wszystkie elementy zachował w ostatecznym dziele. Praca ukazująca 
Kozaka z koniem na tle wiejskiego, ponurego pejzażu ze śniegiem i błotem na-
leży do nielicznych akwarel o tematyce zimowej, które artysta malował pod 
koniec lat 70. i w latach 80. Jego ówczesne dzieła wykonane farbami wodnymi 
charakteryzują ostre linie precyzyjnie określające kształty postaci i przedmiotów, 
połączone ze swobodnie rzuconymi na papier, rozmytymi plamami. Mimo że 
w kompozycjach tych dominują barwy szare i brunatne, są one jasne i świetliste 
dzięki wprowadzeniu do nich partii żywych kolorów i błysków światła.

II.247
HisTORiA
Rysunek pochodzi ze zbiorów Muzeum 
Zgromadzenia Księży Marianów 
w Kolegium Bielańskim w warszawie. 
w 1959 trafił do pałacu w Fawley Court 
w Anglii, który stał się nową siedzibą 
muzeum. Po 2006 wraz z innymi zbio-
rami został przeniesiony do Lichenia, 
gdzie w 2010 otwarto Muzeum 
im. ks. Józefa Jarzębowskiego.

BiBLiOGRAFiA
Krochmal 2004, s. 232.

II.248
HisTORiA
Akwarela należała do Theodora wa-
genera, właściciela bogatej kolekcji 
akwarel i rysunków, którą zapisał 
nationalgalerie w Berlinie. 

wysTAwy
1878 Monachium, Kunstverein 

BiBLiOGRAFiA 
Kłosy 1878, nr 703, il. na s. 389; Gra-
bowski 1880, s. 9; sLG.-Kat. nGB 1902, 
s. 38; Zakrzewski 1947, s. 166.

ARCHiwALiA 
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory 
Macieja stachury, Spis obrazów Józefa 
Brandta [namalowanych do 1908], rkps, 
poz. 62; Spis foto. z obrazów Brandta 
[namalowanych do 1908], rkps, s. 1. 
Mnw, ZiiF, nr inw. Di 57965 [fot. z ko-
lekcji artysty]. sMB-ZA, Vermächtnisse 
1889–1891, sygn. i/nG 990, rkps, k. 16 
[lista dzieł z zapisu testamentowego 
Theodora wagenera dla nationalgalerie 
w Berlinie z 21.12.1891].

II.247 II.248

II.246 Polskie furmanki na wiejskiej drodze, 1877

Polnische Bauerfuhrwerke auf der Landstraße; Polnischer Gefährt 
akwarela, papier, 20,3 × 41,6
sygn. l.d.: JB
Kupferstichkabinett der staatlichen Museen zu Berlin, 
Preußischer Kulturbesitz, nr inw. sZ Jv. Brandt 3
Zapis testamentowy chemika Theodora wagenera (1819–1891) z Berlina 
z 21.12.1891.

Akwarela jest wersją obrazu Żydzi prowadzący konie na targ (kat. I.102), wykonaną 
w innej technice. Obie prace przedstawiają tę samą scenę z jadącymi w kierun-
ku miasta wozami, do których przywiązane są konie. Temat ten Brandt mógł 
zaczerpnąć z twórczości Juliusza Kossaka, który namalował akwarelę W piątek 
na Pradze, ukazującą kupców powracających wozem z końskiego jarmarku na 
tle panoramy Warszawy1.

W odróżnieniu od obrazu praca na papierze została namalowana w jaśniej-
szej i chłodniejszej tonacji kolorystycznej z kilkoma akcentami żywych barw. Ze 
względu na szczegółowość opracowania przedstawienia można uznać, że akwa-
rela nie była szkicem do kompozycji olejnej, lecz niezależnym od niej dziełem.

1  Juliusz Kossak, Piątek na Pradze, akwarela, repr. w: Tyg. Il. 1866, 
nr 342, s. 165.

II.246
HisTORiA
Akwarela należała do Theodora 
wagenera, właściciela bogatej kolekcji 
akwarel i rysunków, którą zapisał 
nationalgalerie w Berlinie.

BiBLiOGRAFiA
slg.-Kat. nGB 1902, s. 38.

ARCHiwALiA
sMB-ZA, Vermächtnisse 1889–1891, 
sygn. i/nG 990, rkps, k. 6 [lista dzieł 
z zapisu testamentowego Theodora 
wagenera dla nationalgalerie w Berli-
nie z 21.12.1891].

II.246
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II.251 Zaporożec, 1878 

akwarela lub gwasz, 60 × 44,5
sygn. p.d.: Józef Brandt | z | Warszawy
strata wojenna

Tę samą scenę Brandt przedstawił również w obrazie olejnym Zaporożec (kat. I.109), 
powstałym prawdopodobnie w tym samym roku.

II.251
HisTORiA
w 1926 akwarela była własnością 
st. Józefowicza w warszawie. 
utracona w czasie ii wojny światowej. 

wysTAwy
1926 warszawa, TZsP (s. 19, nr kat. 76)

BiBLiOGRAFiA
Kłosy 1878, nr 672, il. na s. 312; Kłosy 
1885, nr 1034, il. na s. 261; sprawozd. 
TZsP 1926, s. nlb. 36; Zakrzewski 1947, 
s. 166.

ARCHiwALiA
APw, ZM wsw, Kwestionariusze strat 
wojennych, sygn. 209, rkps, s. 305, 
nr 2071. Archiwum rodziny Pruszaków, 
zbiory Macieja stachury, Spis obrazów 
Józefa Brandta [namalowanych do 
1908], rkps, poz. 63; Spis foto. z obra-
zów Brandta [namalowanych do 1908], 
rkps, s. 1. Mnw, ZiiF, nr inw. Di 57970 
Mnw [fot. z kolekcji artysty].

II.252
HisTORiA
w 2014 litografia według tego rysunku 
była wystawiona na sprzedaż w Richter 
& Kafitz Kunst- und Auktionshaus 
w Bambergu.

BiBLiOGRAFiA
Kat. Richter & Kafitz Kunst- und 
Auktionshaus, Bamberg 22.03.2014, 
kat. i il. nr GR8047 [litografia wg 
rysunku Brandta].

II.252 Uzbrojony Kozak na koniu, ok. 1878 

Bewaffener Kosak zu Pferde
tusz (?)
sygn. p.d.: JB
miejsce przechowywania nieznane

II.251

II.252

II.249 Zadymka, 1877

Jazda wśród zamieci
akwarela 
sygn. p.d.: Józef Brandt | z | Warszawy | 1877 r
miejsce przechowywania nieznane

Scenę z zaprzęgiem jadącym w zamieci śnieżnej Brandt powtórzył w obrazie 
olejnym z 1878 roku o tym samym tytule (kat. I.104). Zachował na nim synte-
tycznie ujętą grupę na niemal jednorodnym tle, zmieniając jedynie szczegóły 
figur ludzi i koni oraz elementy ich wyposażenia.

II.249
BiBLiOGRAFiA 
Kłosy 1879, nr 709, il. na s. 72–73; Pług 
1879, s. 295; Zakrzewski 1947, s. 166.

ARCHiwALiA 
Mnw, ZiiF, nr inw. Di 57964 Mnw [fot. 
z kolekcji artysty].

II.250
HisTORiA
w 1901 wystawiona na sprzedaż 
w Kunsthandlung n.L. Lepke w Berlinie.

BiBLiOGRAFiA
Kat. Lepke 10–14.12.1901, nr kat. 171, 
tabl. Vi.

II.250  Uzbrojony Kozak w śnieżnym pejzażu, 
ok. 1877

Polnischer Reiter mit schussbereitem Gewehr in einer schneelandschaft, 
Polski jeździec z bronią gotową do strzału w śnieżnym pejzażu
akwarela (?), 18 × 23
sygn. p.d.: Józef Brandt | z | Warszawy
miejsce przechowywania nieznane

II.249

II.250
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II.251 Zaporożec, 1878 

akwarela lub gwasz, 60 × 44,5
sygn. p.d.: Józef Brandt | z | Warszawy
strata wojenna

Tę samą scenę Brandt przedstawił również w obrazie olejnym Zaporożec (kat. I.109), 
powstałym prawdopodobnie w tym samym roku.

II.251
HisTORiA
w 1926 akwarela była własnością 
st. Józefowicza w warszawie. 
utracona w czasie ii wojny światowej. 

wysTAwy
1926 warszawa, TZsP (s. 19, nr kat. 76)

BiBLiOGRAFiA
Kłosy 1878, nr 672, il. na s. 312; Kłosy 
1885, nr 1034, il. na s. 261; sprawozd. 
TZsP 1926, s. nlb. 36; Zakrzewski 1947, 
s. 166.

ARCHiwALiA
APw, ZM wsw, Kwestionariusze strat 
wojennych, sygn. 209, rkps, s. 305, 
nr 2071. Archiwum rodziny Pruszaków, 
zbiory Macieja stachury, Spis obrazów 
Józefa Brandta [namalowanych do 
1908], rkps, poz. 63; Spis foto. z obra-
zów Brandta [namalowanych do 1908], 
rkps, s. 1. Mnw, ZiiF, nr inw. Di 57970 
Mnw [fot. z kolekcji artysty].

II.252
HisTORiA
w 2014 litografia według tego rysunku 
była wystawiona na sprzedaż w Richter 
& Kafitz Kunst- und Auktionshaus 
w Bambergu.

BiBLiOGRAFiA
Kat. Richter & Kafitz Kunst- und 
Auktionshaus, Bamberg 22.03.2014, 
kat. i il. nr GR8047 [litografia wg 
rysunku Brandta].

II.252 Uzbrojony Kozak na koniu, ok. 1878 

Bewaffener Kosak zu Pferde
tusz (?)
sygn. p.d.: JB
miejsce przechowywania nieznane

II.251

II.252

II.249 Zadymka, 1877

Jazda wśród zamieci
akwarela 
sygn. p.d.: Józef Brandt | z | Warszawy | 1877 r
miejsce przechowywania nieznane

Scenę z zaprzęgiem jadącym w zamieci śnieżnej Brandt powtórzył w obrazie 
olejnym z 1878 roku o tym samym tytule (kat. I.104). Zachował na nim synte-
tycznie ujętą grupę na niemal jednorodnym tle, zmieniając jedynie szczegóły 
figur ludzi i koni oraz elementy ich wyposażenia.

II.249
BiBLiOGRAFiA 
Kłosy 1879, nr 709, il. na s. 72–73; Pług 
1879, s. 295; Zakrzewski 1947, s. 166.

ARCHiwALiA 
Mnw, ZiiF, nr inw. Di 57964 Mnw [fot. 
z kolekcji artysty].

II.250
HisTORiA
w 1901 wystawiona na sprzedaż 
w Kunsthandlung n.L. Lepke w Berlinie.

BiBLiOGRAFiA
Kat. Lepke 10–14.12.1901, nr kat. 171, 
tabl. Vi.

II.250  Uzbrojony Kozak w śnieżnym pejzażu, 
ok. 1877

Polnischer Reiter mit schussbereitem Gewehr in einer schneelandschaft, 
Polski jeździec z bronią gotową do strzału w śnieżnym pejzażu
akwarela (?), 18 × 23
sygn. p.d.: Józef Brandt | z | Warszawy
miejsce przechowywania nieznane

II.249

II.250
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II.255 Bandurzysta kozacki, 1878 

Kozak ukraiński z XVii wieku; Cosaques de l’ukraine, au XViie siècle, 
etrant en campagne; Jeździec kozacki; Ein Kosak aus der ukraine
tusz, ołówek, papier zdublowany bibułą, 29,2 × 23,4
sygn. l.d.: Józef Brandt | z Warszawy
napis wtórny na verso: gravé par Leveillé | dans l’Art 1879, page 314 
Fundacja zbiorów im. Ciechanowieckich, Zamek Królewski w warszawie — 
Muzeum, nr inw. ZKw-dep. FC /538/a, b

Praca przedstawia jedną z postaci muzykantów widocznych na obrazie Powi-
tanie stepu (kat. I.69), za który Brandt zdobył złoty medal I klasy na Exposition 
Universelle w Paryżu w 1878 roku. W związku z międzynarodowym sukcesem 
artysty rysunek konnego Kozaka grającego na bandurze kilkukrotnie reprodu-
kowano i omawiano w tygodnikach polskich i zagranicznych. Prasa wysoko oce-
niała zarówno nastrojowy temat kompozycji, jak i jej aspekty artystyczne, czego 
przykładem jest poetycki opis dzieła Brandta w Albumie współczesnych malarzy: 
„»Step, step bezbrzeżny«… a w tym stepie, w morzu burzanów, utonęła dusza 
kozaka, który kierując się od mogiły do mogiły, na wiernym koniu-mierzynku, 
przebiega go z końca w koniec. Jedynym jego towarzyszem w podróży, to ów koń 
właśnie, w którego artysta wlał tyle charakteru — i pieśń, która rozwesela duszę 
kozaka,[...]. Obrazek to pełen barwy i życia bez żadnych komplikacyi, prosty 
i szczery — jak temat, który natchnął artystę. Rysunek kozaka, jest nieledwie że 
szkicem tylko, rzuconym jakby od niechcenia; a przecież znawca pozna w nim 
od razu mistrzowską rękę, i długo wpatrywać się będzie w ten obraz, który po-
etycznością swoją i odrębnem zacięciem, tyle do duszy widza mówi...”1.

1  Album współczesnych malarzy, s. 4.

II.255
HisTORiA 
według informacji zamieszczonej 
w „Ruchu Literackim” rysunek został 
zamówiony przez francuskie czaso-
pismo „L’Art” w 1878.

BiBLiOGRAFiA
Album współczesnych malarzy, s. 4, 
poz. iV; Ruch Lit. 1878, nr 26, s. 410; 
L’art 1879, 5 année, t. 1, il. na s. 314; 
Bies. Lit. 1879, nr 193, il. na s. 169; 
neue ill. Ztg 1879, Jg. 8, nr. 34, s. 539, 
il. na s. 532; Tyg. Powsz. 1879, nr 26, 
s. 413, il. na s. 408; Mazanowski 1885, 
s. 2; Mazanowski 1887, s. 332; Zakrzew-
ski 1947, s. 167.

wysTAwy 
1989 warszawa, ZKw, Pałac pod Blachą 
(nr kat. 97) 
1994 ZKw (s. 12, nr kat. 3, il. na s. 13) 

II.255

II.253 Pikieta, 1878

ołówek, papier, 21,4 × 34,4
sygn. p.d. JB
na verso poświadczenie autentyczności przez Marię Anielę Daszewską 
z 21.03.1944
miejsce przechowywania nieznane

II.253
HisTORiA
w 1944 rysunek był własnością 
Mariana wacińskiego (1896–1986) 
w warszawie, który prawdopodobnie 
kupił go od córki artysty Marii Anieli 
Daszewskiej (1880–1970).

ARCHiwALiA
Mnw, Zbiory sztuki Polskiej do 1914, 
karta naukowa opracowana przez Boh-
dana Marconiego 3.07.1944, rkps i fot. 

II.254 Pikieta z XVII wieku, 1878

Rytował stanisław Antoszewicz (flor. 1873–1887) według rysunku 
Józefa Brandta
drzeworyt sztorcowy, papier, 13 × 18
sygn. l.d.: JBr [monogram wiązany]; p.d.: Antoszewicz
napis drukowany pod kompozycją: Pikieta z XVII wieku. Rysunek 
Józefa Brandta; p.d.: 03
Drzeworyt zamieszczony w: Tyg. il. 1878, nr 114, s. 144.

II.253

II.254
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II.255 Bandurzysta kozacki, 1878 

Kozak ukraiński z XVii wieku; Cosaques de l’ukraine, au XViie siècle, 
etrant en campagne; Jeździec kozacki; Ein Kosak aus der ukraine
tusz, ołówek, papier zdublowany bibułą, 29,2 × 23,4
sygn. l.d.: Józef Brandt | z Warszawy
napis wtórny na verso: gravé par Leveillé | dans l’Art 1879, page 314 
Fundacja zbiorów im. Ciechanowieckich, Zamek Królewski w warszawie — 
Muzeum, nr inw. ZKw-dep. FC /538/a, b

Praca przedstawia jedną z postaci muzykantów widocznych na obrazie Powi-
tanie stepu (kat. I.69), za który Brandt zdobył złoty medal I klasy na Exposition 
Universelle w Paryżu w 1878 roku. W związku z międzynarodowym sukcesem 
artysty rysunek konnego Kozaka grającego na bandurze kilkukrotnie reprodu-
kowano i omawiano w tygodnikach polskich i zagranicznych. Prasa wysoko oce-
niała zarówno nastrojowy temat kompozycji, jak i jej aspekty artystyczne, czego 
przykładem jest poetycki opis dzieła Brandta w Albumie współczesnych malarzy: 
„»Step, step bezbrzeżny«… a w tym stepie, w morzu burzanów, utonęła dusza 
kozaka, który kierując się od mogiły do mogiły, na wiernym koniu-mierzynku, 
przebiega go z końca w koniec. Jedynym jego towarzyszem w podróży, to ów koń 
właśnie, w którego artysta wlał tyle charakteru — i pieśń, która rozwesela duszę 
kozaka,[...]. Obrazek to pełen barwy i życia bez żadnych komplikacyi, prosty 
i szczery — jak temat, który natchnął artystę. Rysunek kozaka, jest nieledwie że 
szkicem tylko, rzuconym jakby od niechcenia; a przecież znawca pozna w nim 
od razu mistrzowską rękę, i długo wpatrywać się będzie w ten obraz, który po-
etycznością swoją i odrębnem zacięciem, tyle do duszy widza mówi...”1.

1  Album współczesnych malarzy, s. 4.

II.255
HisTORiA 
według informacji zamieszczonej 
w „Ruchu Literackim” rysunek został 
zamówiony przez francuskie czaso-
pismo „L’Art” w 1878.

BiBLiOGRAFiA
Album współczesnych malarzy, s. 4, 
poz. iV; Ruch Lit. 1878, nr 26, s. 410; 
L’art 1879, 5 année, t. 1, il. na s. 314; 
Bies. Lit. 1879, nr 193, il. na s. 169; 
neue ill. Ztg 1879, Jg. 8, nr. 34, s. 539, 
il. na s. 532; Tyg. Powsz. 1879, nr 26, 
s. 413, il. na s. 408; Mazanowski 1885, 
s. 2; Mazanowski 1887, s. 332; Zakrzew-
ski 1947, s. 167.

wysTAwy 
1989 warszawa, ZKw, Pałac pod Blachą 
(nr kat. 97) 
1994 ZKw (s. 12, nr kat. 3, il. na s. 13) 

II.255

II.253 Pikieta, 1878

ołówek, papier, 21,4 × 34,4
sygn. p.d. JB
na verso poświadczenie autentyczności przez Marię Anielę Daszewską 
z 21.03.1944
miejsce przechowywania nieznane

II.253
HisTORiA
w 1944 rysunek był własnością 
Mariana wacińskiego (1896–1986) 
w warszawie, który prawdopodobnie 
kupił go od córki artysty Marii Anieli 
Daszewskiej (1880–1970).

ARCHiwALiA
Mnw, Zbiory sztuki Polskiej do 1914, 
karta naukowa opracowana przez Boh-
dana Marconiego 3.07.1944, rkps i fot. 

II.254 Pikieta z XVII wieku, 1878

Rytował stanisław Antoszewicz (flor. 1873–1887) według rysunku 
Józefa Brandta
drzeworyt sztorcowy, papier, 13 × 18
sygn. l.d.: JBr [monogram wiązany]; p.d.: Antoszewicz
napis drukowany pod kompozycją: Pikieta z XVII wieku. Rysunek 
Józefa Brandta; p.d.: 03
Drzeworyt zamieszczony w: Tyg. il. 1878, nr 114, s. 144.

II.253

II.254
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II.258 Hajdamacy w ucieczce, 1878 lub 1879

Hajdamak uciekający wpław przez rzekę
akwarela, papier naklejony na karton, 18,6 × 27,7 
sygn. p.d.: Józef Brandt | z | Warszawy
Muzeum narodowe w Poznaniu, nr inw. Gr 559/7
Pochodzi ze zbiorów Muzeum im. Mielżyńskich  
przy Towarzystwie Przyjaciół nauk w Poznaniu.

Brandt poznał Józefa Kraszewskiego w 1876 roku w Warszawie. Jeszcze w tym 
samym roku pisarz odwiedził jego monachijskie atelier. Dwa lata później Brandt 
brał udział w przygotowaniu Album Jubileuszowego Artystów Polskich wręczonego 
Kraszewskiemu z okazji 50-lecia twórczości. Autorem całego projektu był malarz 
Wandalin Strzałecki (1855–1917). W albumie znalazły się prace 67 artystów i ar-
tystek polskich, wykonane w różnych technikach: ołówkiem, tuszem, akwarelą 
lub farbami olejnymi. Dzisiaj jego karty są rozdzielone. Akwarela Brandta była 
umieszczona na karcie 7 i wklejona w ozdobne passe-partout z napisami: „J.I. Kra-
szewskiemu artyści polscy” i „Hajdamacy w ucieczce”.

Zapewne podobnie prezentował się nieodnaleziony dotąd album podaro-
wany Brandtowi w 1885 roku przez polskich artystów z Monachium z okazji 
25-lecia jego pracy twórczej. Wiadomo, że zawierał on około 70 akwarel i ry-
sunków w kunsztownej oprawie. 

Hajdamacy w ucieczce ukazują temat kilkukrotnie podejmowany przez Brand-
ta pod koniec lat 70.: rabusia jadącego konno przez rzekę. Kozak uzbrojony 
w karabin, rohatynę i czekan niemal karykaturalnym ruchem pogania swojego 
zmęczonego konia nahajką. Do jego siodła przytroczone są kielich mszalny i kru-
cyfiks, skradzione z kościoła. Zbliżona postać widnieje na dwóch szkicach pió-
rem, które mogły być pracami przygotowawczymi do tej kompozycji (kat. II.256, 
II.257). Inny wariant tematu prezentują akwarela i rysunek tuszem (kat. II.259, 
II.260), na których jeździec ma rysy tatarskie. 

II.258
HisTORiA
Akwarela została namalowana 
dla Józefa ignacego Kraszewskiego 
i umieszczona w Album Jubileuszo-
wym Artystów Polskich, podarowanym 
mu z okazji 50-lecia pracy pisarskiej 
w 1879.
 
BiBLiOGRAFiA
Bluszcz 1879, nr 24, s. 191; Kłosy 
1879, nr 725, il. na s. 328; Zakrzewski 
1947, s. 166; Fedoruk 1976, s. 43–44; 
Kat. zbiorów PTPn 2008, s. 124, 
nr kat. 1072.

II.258

II.256 W bród, ok. 1878

tusz, 13 × 16,5
sygn. do góry nogami l.d.: JB 
miejsce przechowywania nieznane

II.256
HisTORiA
Rysunek był w 1918 oferowany do 
sprzedaży na wystawie w Muzeum 
im. Mielżyńskich w Poznaniu, gdzie 
kupił go Zygmunt Rosiński. w 1920 
został przez niego złożony w depozyt 
w Muzeum wielkopolskim i wycofany 
w 1925.

wysTAwy 
1917–1918 Poznań, Muzeum 
im. Miel żyńskich (nr kat. 18) 
1918 Poznań, TPsP (nr kat. i il. 7) 
1919 warszawa, sale Redutowe Teatru 
wielkiego (nr kat. i il. 7) 
1924 Łódź, Miejska Galeria sztuki  
(s. iii, nr kat. 6)

ARCHiwALiA 
MnP, Archiwum, Spis obiektów 
z depozytu Zygmunta Rosińskiego, 
sygn. MnP A 39, rkps, k. 22, poz. 7.

II.257
HisTORiA
w 1944 rysunek był własnością  
Mariana wacińskiego (1896–1986) 
w warszawie, który prawdopodobnie 
kupił go od córki artysty Marii Anieli 
Daszewskiej (1880–1970).

ARCHiwALiA 
Mnw, Zbiory sztuki Polskiej do 1914, 
karta naukowa opracowana przez  
Bohdana Marconiego 3.07.1944, 
rkps i fot.

II.257  Kozak na koniu przejeżdżający rzekę, 
ok. 1878

tusz, papier, 29,5 × 39,4
sygn. wtórnie p.d.: JB
na verso poświadczenie autentyczności  
przez Marię Anielę Daszewską z 21.03.1944
miejsce przechowywania nieznane

II.256

II.257
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II.258 Hajdamacy w ucieczce, 1878 lub 1879

Hajdamak uciekający wpław przez rzekę
akwarela, papier naklejony na karton, 18,6 × 27,7 
sygn. p.d.: Józef Brandt | z | Warszawy
Muzeum narodowe w Poznaniu, nr inw. Gr 559/7
Pochodzi ze zbiorów Muzeum im. Mielżyńskich  
przy Towarzystwie Przyjaciół nauk w Poznaniu.

Brandt poznał Józefa Kraszewskiego w 1876 roku w Warszawie. Jeszcze w tym 
samym roku pisarz odwiedził jego monachijskie atelier. Dwa lata później Brandt 
brał udział w przygotowaniu Album Jubileuszowego Artystów Polskich wręczonego 
Kraszewskiemu z okazji 50-lecia twórczości. Autorem całego projektu był malarz 
Wandalin Strzałecki (1855–1917). W albumie znalazły się prace 67 artystów i ar-
tystek polskich, wykonane w różnych technikach: ołówkiem, tuszem, akwarelą 
lub farbami olejnymi. Dzisiaj jego karty są rozdzielone. Akwarela Brandta była 
umieszczona na karcie 7 i wklejona w ozdobne passe-partout z napisami: „J.I. Kra-
szewskiemu artyści polscy” i „Hajdamacy w ucieczce”.

Zapewne podobnie prezentował się nieodnaleziony dotąd album podaro-
wany Brandtowi w 1885 roku przez polskich artystów z Monachium z okazji 
25-lecia jego pracy twórczej. Wiadomo, że zawierał on około 70 akwarel i ry-
sunków w kunsztownej oprawie. 

Hajdamacy w ucieczce ukazują temat kilkukrotnie podejmowany przez Brand-
ta pod koniec lat 70.: rabusia jadącego konno przez rzekę. Kozak uzbrojony 
w karabin, rohatynę i czekan niemal karykaturalnym ruchem pogania swojego 
zmęczonego konia nahajką. Do jego siodła przytroczone są kielich mszalny i kru-
cyfiks, skradzione z kościoła. Zbliżona postać widnieje na dwóch szkicach pió-
rem, które mogły być pracami przygotowawczymi do tej kompozycji (kat. II.256, 
II.257). Inny wariant tematu prezentują akwarela i rysunek tuszem (kat. II.259, 
II.260), na których jeździec ma rysy tatarskie. 

II.258
HisTORiA
Akwarela została namalowana 
dla Józefa ignacego Kraszewskiego 
i umieszczona w Album Jubileuszo-
wym Artystów Polskich, podarowanym 
mu z okazji 50-lecia pracy pisarskiej 
w 1879.
 
BiBLiOGRAFiA
Bluszcz 1879, nr 24, s. 191; Kłosy 
1879, nr 725, il. na s. 328; Zakrzewski 
1947, s. 166; Fedoruk 1976, s. 43–44; 
Kat. zbiorów PTPn 2008, s. 124, 
nr kat. 1072.

II.258

II.256 W bród, ok. 1878

tusz, 13 × 16,5
sygn. do góry nogami l.d.: JB 
miejsce przechowywania nieznane

II.256
HisTORiA
Rysunek był w 1918 oferowany do 
sprzedaży na wystawie w Muzeum 
im. Mielżyńskich w Poznaniu, gdzie 
kupił go Zygmunt Rosiński. w 1920 
został przez niego złożony w depozyt 
w Muzeum wielkopolskim i wycofany 
w 1925.

wysTAwy 
1917–1918 Poznań, Muzeum 
im. Miel żyńskich (nr kat. 18) 
1918 Poznań, TPsP (nr kat. i il. 7) 
1919 warszawa, sale Redutowe Teatru 
wielkiego (nr kat. i il. 7) 
1924 Łódź, Miejska Galeria sztuki  
(s. iii, nr kat. 6)

ARCHiwALiA 
MnP, Archiwum, Spis obiektów 
z depozytu Zygmunta Rosińskiego, 
sygn. MnP A 39, rkps, k. 22, poz. 7.

II.257
HisTORiA
w 1944 rysunek był własnością  
Mariana wacińskiego (1896–1986) 
w warszawie, który prawdopodobnie 
kupił go od córki artysty Marii Anieli 
Daszewskiej (1880–1970).

ARCHiwALiA 
Mnw, Zbiory sztuki Polskiej do 1914, 
karta naukowa opracowana przez  
Bohdana Marconiego 3.07.1944, 
rkps i fot.

II.257  Kozak na koniu przejeżdżający rzekę, 
ok. 1878

tusz, papier, 29,5 × 39,4
sygn. wtórnie p.d.: JB
na verso poświadczenie autentyczności  
przez Marię Anielę Daszewską z 21.03.1944
miejsce przechowywania nieznane

II.256

II.257
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II.261 Posłaniec konny, ok. 1879 

pióro, tusz, papier, 11,6 × 20
napis na verso: Z listem do Kraszewskiego z Monachium do Drezna 
Józefa Brandta p[nieczyt.]
Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, nr inw. MJM sp.gr. 147
Kupiony w 1964 od Macieja Pruszaka (1901–1978).

II.261
wysTAwy 
1965–1966 Muzeum w Lublinie — Zamek 
(s. 3, nr kat. 21) 
1998–1999 Radom, MJM 
2003 Zamość, Muzeum Zamojskie
2015 Orońsko, Centrum Rzeźby Polskiej 
(s. 193, il. na s. 154)

ARCHiwALiA 
MJM, Biblioteka, Teczka dotycząca 
wystawy „Józef Brandt — uczniowie 
i przyjaciele”, sygn. MJM-Xii-601, 
nr 6/165, mps, s. 4 [spis eksponatów 
na wystawie].

II.262
BiBLiOGRAFiA
Kłosy 1880, nr 758, il. na s. 32; 
Zakrzewski 1947, s. 166.

ARCHiwALiA 
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory 
Macieja stachury, Spis obrazów Józefa 
Brandta [namalowanych do 1908], rkps, 
poz. 70; Spis foto. z obrazów Brandta 
[namalowanych do 1908], rkps, s. 1.

II.262 Cyganka, 1879

akwarela 
miejsce przechowywania nieznane

II.261

II.262

II.259 Tatar uchodzący z łupem, ok. 1879

Tatar rabuś
akwarela  
miejsce przechowywania nieznane

II.259
BiBLiOGRAFiA
Kłosy 1881, nr 838, il. na s. 41; Bies. 
Lit. 1882, nr 353, s. 214, il. na s. 209; 
Zakrzewski 1947, s. 167.

ARCHiwALiA 
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory 
Macieja stachury, Spis obrazów Józefa 
Brandta [namalowanych do 1908], rkps, 
poz. 73; Spis foto. z obrazów Brandta 
[namalowanych do 1908], rkps, s. 1.

II.260 Tatar przejeżdżający przez rzekę, ok. 1879 

Tatar durch einen Fluss reitend; Hinfahrender Tatar
tusz, lawowanie, papier, 23,4 × 29
sygn. p.d.: J.B.  
Kupferstichkabinett der staatlichen Museen zu Berlin, 
Preußischer Kulturbesitz, nr inw. sZ Jv. Brandt 1
Kupiony w 1882 od firmy Meyer und F.E.Ph. Meyer & Co.

II.260
BiBLiOGRAFiA
slg.-Kat. nGB 1902, s. 38.

ARCHiwALiA 
sMB-ZA, Acta betreffend die Bilder 
und Maler Brandt vom November 
1875, sygn. i/nG 1452, rkps [dotyczące 
zakupu nr 202/82 i 276/82]. 

II.259

II.260
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II.261 Posłaniec konny, ok. 1879 

pióro, tusz, papier, 11,6 × 20
napis na verso: Z listem do Kraszewskiego z Monachium do Drezna 
Józefa Brandta p[nieczyt.]
Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, nr inw. MJM sp.gr. 147
Kupiony w 1964 od Macieja Pruszaka (1901–1978).

II.261
wysTAwy 
1965–1966 Muzeum w Lublinie — Zamek 
(s. 3, nr kat. 21) 
1998–1999 Radom, MJM 
2003 Zamość, Muzeum Zamojskie
2015 Orońsko, Centrum Rzeźby Polskiej 
(s. 193, il. na s. 154)

ARCHiwALiA 
MJM, Biblioteka, Teczka dotycząca 
wystawy „Józef Brandt — uczniowie 
i przyjaciele”, sygn. MJM-Xii-601, 
nr 6/165, mps, s. 4 [spis eksponatów 
na wystawie].

II.262
BiBLiOGRAFiA
Kłosy 1880, nr 758, il. na s. 32; 
Zakrzewski 1947, s. 166.

ARCHiwALiA 
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory 
Macieja stachury, Spis obrazów Józefa 
Brandta [namalowanych do 1908], rkps, 
poz. 70; Spis foto. z obrazów Brandta 
[namalowanych do 1908], rkps, s. 1.

II.262 Cyganka, 1879

akwarela 
miejsce przechowywania nieznane

II.261

II.262

II.259 Tatar uchodzący z łupem, ok. 1879

Tatar rabuś
akwarela  
miejsce przechowywania nieznane

II.259
BiBLiOGRAFiA
Kłosy 1881, nr 838, il. na s. 41; Bies. 
Lit. 1882, nr 353, s. 214, il. na s. 209; 
Zakrzewski 1947, s. 167.

ARCHiwALiA 
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory 
Macieja stachury, Spis obrazów Józefa 
Brandta [namalowanych do 1908], rkps, 
poz. 73; Spis foto. z obrazów Brandta 
[namalowanych do 1908], rkps, s. 1.

II.260 Tatar przejeżdżający przez rzekę, ok. 1879 

Tatar durch einen Fluss reitend; Hinfahrender Tatar
tusz, lawowanie, papier, 23,4 × 29
sygn. p.d.: J.B.  
Kupferstichkabinett der staatlichen Museen zu Berlin, 
Preußischer Kulturbesitz, nr inw. sZ Jv. Brandt 1
Kupiony w 1882 od firmy Meyer und F.E.Ph. Meyer & Co.

II.260
BiBLiOGRAFiA
slg.-Kat. nGB 1902, s. 38.

ARCHiwALiA 
sMB-ZA, Acta betreffend die Bilder 
und Maler Brandt vom November 
1875, sygn. i/nG 1452, rkps [dotyczące 
zakupu nr 202/82 i 276/82]. 

II.259

II.260
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k. 8 
Olstro zdobione
verso: studia uprzęży
napis na verso po prawej: 
Tomaszowice

k. 9
studia uprzęży 
verso: szkic konia (kompozycja 
obejmująca też kolejną stronę) 
napis u góry: 3 rzędy;  
u dołu: Kraków na wózku

k. 10
szkic konia (kompozycja obejmująca 
też poprzednią stronę) 
verso: szkic konia 
napis p.g.: d. 18 Sierp. 84

k. 13
wyszynk wódek i piwa
verso: uprząż
napis l.d.: Lwów | Hotel Krak. | 
d. 18 wrześ 84 r.
napis na verso l.d.: Lwów | Hotel  
Krakowski | d. 18 Wrześ. 1884 r. 

BiBLiOGRAFiA 
Kat. Desa unicum 18.04.2013, 
nr kat. 88, il. na s. 54.

k. 14
widok Dniestru
verso: Budowa galarów
napis pośrodku: z Dniestru  
d. 20 wrześ 1884 r.
napisy na verso w kilku miejscach: 
Prom przewrócony | budka przy budo-
wie | galarów | budowa galarów

k. 15
Brzeg Dniestru w Mariampolu
verso: Pastuszkowie
napis na środku i po prawej: Mariampol 
d. 20 Wr. | Siedzenie na mieliźnie
napisy na verso l.g.: budka pastucha; 
p.d.: d. 20 Wrześ. 1884 r. | na Dniestrze

BiBLiOGRAFiA
Kat. Desa unicum 18.04.2013, 
nr kat. 89, il. na s. 54.

k. 16
Pastuszek i chłopi
verso: Chłopi z Dołhe 
napis na verso p.d.: Dołcha | za

BiBLiOGRAFiA
Kat. sopocki Dom Aukcyjny 2.05.2013, 
nr kat. i il. 8.

II.263 Szkicownik z lat 1879–1887

zawierał 37 kart, które zostały rozdzielone 
oprawa płócienna, 13 × 10 × (?)
ołówek, papier, 12 × 9 
własność prywatna, różni właściciele 

Szkicownik zawiera szczegółowy zapis  podróży na Ukrainę,  odbytej  przez 
Brandta pomiędzy 31 sierpnia a 11 października 1884 roku. Znaczna część jej 
trasy wiodła wzdłuż Dniestru. Artysta odwiedził wówczas Tomaszowce, Lwów, 
Mariampol, Dołhe, Niżniów, Dolinę, Olchowiec, Kunisowce, Uniż, Horodenkę, 
Zaleszczyki, Czerniatyn i Szeparowce. Niemal w każdym miejscu wykonywał 
szkice postaci, przedmiotów, pejzaży czy scen rodzajowych, które przybrały 
formę prędko kreślonych rysunkowych notatek. Dla utrwalenia wrażeń z po-
szczególnych miejsc opatrywał kompozycje nazwami miejscowości i datami, 
a czasem opisami zdarzeń czy widoków. Pojedyncze rysunki w szkicowniku 
powstały w miejscowościach w okolicy Monachium w 1879, 1883 i 1887 roku. 
Nieliczne notatki pisemne i rysunkowe Brandt wykonał podczas pobytu w Wied-
niu w maju 1883 roku.

II.263
HisTORiA
szkicownik pochodzi z kolekcji rodziny 
artysty. Znajdował się w depozycie 
w Muzeum im. Jacka Malczewskiego 
w Radomiu. w 2012 został wysta-
wiony na aukcji w Domu Aukcyjnym 
Okna sztuki w Milanówku. następnie 
podzielono go na pojedyncze karty, 
które w 2013 zostały wystawione 
na sprzedaż w salonie Dzieł sztuki 
Connaisseur w Krakowie, sopoc-
kim Domu Aukcyjnym w warszawie, 
Domu Aukcyjnym Desa unicum w war-
szawie i Domu Aukcyjnym nautilus 
w Krakowie. 

BiBLiOGRAFiA
Kat. Okna sztuki 24.10.2012, 
nr kat. i il. 24.

k. 1
verso: nieczytelne napisy w formie 
listy i adres wzdłuż prawej krawędzi: 
Landstr. 15/III

k. 2
Drzewo
verso: Dachówki
napis p.d.: Pasing d. 7 czerwca 1879

k. 3
Dachówki
verso: Dachówki
napis p.d.: Passing d. 15 Czerw | 1879
napis na verso u dołu: R[nieczyt., 
skreśl.] | R[nieczyt.]

k. 4
szkic końskich uszu
verso: Chłopi w uniżu
napis wzdłuż lewej krawędzi: 
Tissage special de toiles grandes | 
largeurs | á Thibouville (Eure) | 70 rue 
Rochechouart | Paris
napis na verso po prawej: Uniż | d. 25

k. 5
studia uprzęży 
verso: Drzewa i dach kościoła 
w Olching
napis na verso u dołu: Olching | 
d. 29 Paźdź. 1883 r

k. 6
Konopie
verso: Zegar słoneczny
napis l.d.: Konopie
napis na verso p.d.: Die[nieczyt.] 
16 Maja | 1883

k. 7
Zarysy roślin
verso: studium tarczy
napis na verso p.d.: Muzeum orien-
talne | Wiedeń

k. 11
naczynie wiszące 
verso: Budka dla ptaków 
w Tomaszowcach
napis u dołu: Władysław 
Przybysławski | ulica Sakramentek | 
N. 1 B | we Lwowie
napis na verso l.d.: Tomaszowice |  
d. 31 Sierp. 84 r.

BiBLiOGRAFiA
Kat. sopocki Dom Aukcyjny 2.05.2013, 
nr kat. i il. 6.

k. 12 
słupek z glinianymi garnkami
verso: Głowa konia w uprzęży
napis l.d.: Tomaszowice | 
d. 31 Sierp. 84 r.
napis na verso p.d.: Tomaszowice |  
d. 9 Wrześ 1884 r.



140 141RysunKi i AKwARELE JÓZEF BRANDT 1841–1915

k. 8 
Olstro zdobione
verso: studia uprzęży
napis na verso po prawej: 
Tomaszowice

k. 9
studia uprzęży 
verso: szkic konia (kompozycja 
obejmująca też kolejną stronę) 
napis u góry: 3 rzędy;  
u dołu: Kraków na wózku

k. 10
szkic konia (kompozycja obejmująca 
też poprzednią stronę) 
verso: szkic konia 
napis p.g.: d. 18 Sierp. 84

k. 13
wyszynk wódek i piwa
verso: uprząż
napis l.d.: Lwów | Hotel Krak. | 
d. 18 wrześ 84 r.
napis na verso l.d.: Lwów | Hotel  
Krakowski | d. 18 Wrześ. 1884 r. 

BiBLiOGRAFiA 
Kat. Desa unicum 18.04.2013, 
nr kat. 88, il. na s. 54.

k. 14
widok Dniestru
verso: Budowa galarów
napis pośrodku: z Dniestru  
d. 20 wrześ 1884 r.
napisy na verso w kilku miejscach: 
Prom przewrócony | budka przy budo-
wie | galarów | budowa galarów

k. 15
Brzeg Dniestru w Mariampolu
verso: Pastuszkowie
napis na środku i po prawej: Mariampol 
d. 20 Wr. | Siedzenie na mieliźnie
napisy na verso l.g.: budka pastucha; 
p.d.: d. 20 Wrześ. 1884 r. | na Dniestrze

BiBLiOGRAFiA
Kat. Desa unicum 18.04.2013, 
nr kat. 89, il. na s. 54.

k. 16
Pastuszek i chłopi
verso: Chłopi z Dołhe 
napis na verso p.d.: Dołcha | za

BiBLiOGRAFiA
Kat. sopocki Dom Aukcyjny 2.05.2013, 
nr kat. i il. 8.

II.263 Szkicownik z lat 1879–1887

zawierał 37 kart, które zostały rozdzielone 
oprawa płócienna, 13 × 10 × (?)
ołówek, papier, 12 × 9 
własność prywatna, różni właściciele 

Szkicownik zawiera szczegółowy zapis  podróży na Ukrainę,  odbytej  przez 
Brandta pomiędzy 31 sierpnia a 11 października 1884 roku. Znaczna część jej 
trasy wiodła wzdłuż Dniestru. Artysta odwiedził wówczas Tomaszowce, Lwów, 
Mariampol, Dołhe, Niżniów, Dolinę, Olchowiec, Kunisowce, Uniż, Horodenkę, 
Zaleszczyki, Czerniatyn i Szeparowce. Niemal w każdym miejscu wykonywał 
szkice postaci, przedmiotów, pejzaży czy scen rodzajowych, które przybrały 
formę prędko kreślonych rysunkowych notatek. Dla utrwalenia wrażeń z po-
szczególnych miejsc opatrywał kompozycje nazwami miejscowości i datami, 
a czasem opisami zdarzeń czy widoków. Pojedyncze rysunki w szkicowniku 
powstały w miejscowościach w okolicy Monachium w 1879, 1883 i 1887 roku. 
Nieliczne notatki pisemne i rysunkowe Brandt wykonał podczas pobytu w Wied-
niu w maju 1883 roku.

II.263
HisTORiA
szkicownik pochodzi z kolekcji rodziny 
artysty. Znajdował się w depozycie 
w Muzeum im. Jacka Malczewskiego 
w Radomiu. w 2012 został wysta-
wiony na aukcji w Domu Aukcyjnym 
Okna sztuki w Milanówku. następnie 
podzielono go na pojedyncze karty, 
które w 2013 zostały wystawione 
na sprzedaż w salonie Dzieł sztuki 
Connaisseur w Krakowie, sopoc-
kim Domu Aukcyjnym w warszawie, 
Domu Aukcyjnym Desa unicum w war-
szawie i Domu Aukcyjnym nautilus 
w Krakowie. 

BiBLiOGRAFiA
Kat. Okna sztuki 24.10.2012, 
nr kat. i il. 24.

k. 1
verso: nieczytelne napisy w formie 
listy i adres wzdłuż prawej krawędzi: 
Landstr. 15/III

k. 2
Drzewo
verso: Dachówki
napis p.d.: Pasing d. 7 czerwca 1879

k. 3
Dachówki
verso: Dachówki
napis p.d.: Passing d. 15 Czerw | 1879
napis na verso u dołu: R[nieczyt., 
skreśl.] | R[nieczyt.]

k. 4
szkic końskich uszu
verso: Chłopi w uniżu
napis wzdłuż lewej krawędzi: 
Tissage special de toiles grandes | 
largeurs | á Thibouville (Eure) | 70 rue 
Rochechouart | Paris
napis na verso po prawej: Uniż | d. 25

k. 5
studia uprzęży 
verso: Drzewa i dach kościoła 
w Olching
napis na verso u dołu: Olching | 
d. 29 Paźdź. 1883 r

k. 6
Konopie
verso: Zegar słoneczny
napis l.d.: Konopie
napis na verso p.d.: Die[nieczyt.] 
16 Maja | 1883

k. 7
Zarysy roślin
verso: studium tarczy
napis na verso p.d.: Muzeum orien-
talne | Wiedeń

k. 11
naczynie wiszące 
verso: Budka dla ptaków 
w Tomaszowcach
napis u dołu: Władysław 
Przybysławski | ulica Sakramentek | 
N. 1 B | we Lwowie
napis na verso l.d.: Tomaszowice |  
d. 31 Sierp. 84 r.

BiBLiOGRAFiA
Kat. sopocki Dom Aukcyjny 2.05.2013, 
nr kat. i il. 6.

k. 12 
słupek z glinianymi garnkami
verso: Głowa konia w uprzęży
napis l.d.: Tomaszowice | 
d. 31 Sierp. 84 r.
napis na verso p.d.: Tomaszowice |  
d. 9 Wrześ 1884 r.
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k. 26
szkic uprzęży 
verso: wyrób smoły w Zaleszczykach
napis na verso p.d.: Smoła | 
Zaleszczyki

k. 27
wyrób smoły w Zaleszczykach
verso: Koń okulbaczony
napis p.d.: Smoła | Zaleszczyki
napis na verso p.d.: d. 7 Paźdz

BiBLiOGRAFiA 
Kat. nautilus 18.05.2013, nr kat. i il. 3.

k. 28
wóz pod Czerniatynem
verso: Części pieca
napis p.d.: pod Czerniatynem | 
między Horodenką i Kołomyją
napis na verso po lewej: Biłka 
Królewska d. 19 Paźdz. | 1884 r.

k. 29
Palenisko w szeparowcach
verso: Dworek w Krakowie
napis p.d.: Szeparowce | d. 11 Paź 84 r. 
napis na verso p.d.: Kraków | d. 27 
Pazd 1884 r.

BiBLiOGRAFiA
Kat. nautilus 18.05.2013, nr kat. i il. 4.

k. 30
napisy nieczytelne 
verso: Drzewo (kompozycja 
obejmująca też kolejną stronę)

k. 31
Drzewo (kompozycja obejmująca też 
poprzednią stronę)
verso: Drzewo
napis l.d.: przy Bawaryi [nieczyt.] | 
d. 22 kw. 87
napis na verso p.d.: d. 24 kw. 87 | 
Hohapfelkreuth

k. 32
Krzewy w Planegg
napis wzdłuż p. krawędzi: d. 24 kw. 87 | 
Planeg

k. 33
Krzewy w wendling, 1887
verso: studium dłoni
napis p.d.: Wendling | d. 27 kwiet. | 
1887

k. 34
szkice koni
verso: Łeb konia

k. 35
Kobieta w chuście 
verso: szkice

k. 17
Chłop i fragment pejzażu
verso: Pejzaż (kompozycja  
obejmująca też następną stronę) 

k. 18 
Pejzaż (kompozycja obejmująca też 
poprzednią stronę) 
verso: wóz z końmi w niżniowie
napis na verso p.d.: Niżniów

BiBLiOGRAFiA
Kat. sopocki Dom Aukcyjny 2.05.2013, 
nr kat. i il. 7. 

k. 19
Chata w niżniowie
verso: Cerkiew w Dolinie
napis l.g.: Niżniów
napis na verso pośrodku:  
Dolina d. 22 | wrześ 84 r.

k. 20
Krzyże w Olchowcu
verso: Dwie postacie i drogowskaz
napis p.d.: Czernolice [?] | Olchowiec | 
d. 23 Wrześ 1884 r.
napis na verso p.d.: d. 23 Wrześ 1884

k. 21
Przydrożny krzyż
verso: szkice koni,  
kościelnej wieży i postaci 
napis na verso po prawej: płot [?]

k. 22
Dzwonnica w Kunisowcach
verso: Głowa kobiety 
napis p.d.: Kunisowce | d. 23 W. 84 r

k. 23
Gliniane garnki w uniżu
verso: Chata w uniżu
napis p.d.: Uniż d. 29 Wrze | 1884 r.
napis na verso p.d.: Uniż d. 29/9 84 r.

k. 24
szkic rośliny
verso: Budka w uniżu
napis l.d.: d. 29/9 84
napis na verso l.d.: Uniż d. 29 wrześ 84.

k. 25
Kobieta w chuście
verso: Komin 
napis l.d.: Horodenka

k. 36
Zapiski, notatka o pomniku niclasa 
hrabiego salm w Votovkirche w wied-
niu, godzinowy plan podróży z wiednia 
do Monachium przez Linz i salzburg 
oraz tytuły obrazów z cenami: 
Bitwa, Koń [nieczyt.], Łapanie konia, 
Konfederat, Koń (wieczór), Kozacy, 
Na [nieczyt.] 
verso: Zapiski, wydatki podczas po-
dróży w maju 1883

k. 37
Zapiski, godzinowy plan podróży 
z wiednia do Monachium
verso: Zapiski, adres l.d.: schillerstr. 21
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Kat. nautilus 18.05.2013, nr kat. i il. 4.
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II.266 Tabor myśliwski w podróży, 1880

Rytował wilhelm Berg (flor. 1878–1902) według rysunku Józefa Brandta 
drzeworyt sztorcowy, papier, 23,8 × 40,8
sygn. p.d.: JB
napis drukowany pod kompozycją: Tabor myśliwski w podróży. Rysował na 
drzewie Józef Brandt
Drzeworyt zamieszczony w: Tyg. Powsz. 1880, nr 20, s. 312–313.

Brandt wykonał rysunek według własnego obrazu Tabor myśliwski z 1879 roku 
(kat. I.110). 

II.266

II.264  Chłopi w wozie, 1880 
verso: Szkic zamku

szkic do obrazu W drodze na targ (1880)
ołówek, papier, 20,5 × 27 w świetle oprawy
własność prywatna

II.265 Posłaniec, 1880

akwarela
miejsce przechowywania nieznane

II.264
HisTORiA
w 2015 wystawiony na sprzedaż 
w Domu Aukcyjnym Rempex w war-
szawie. w 2017 ponownie wystawiony 
na sprzedaż w Domu Aukcyjnym 
Artissima w warszawie.

BiBLiOGRAFiA
Kat. Rempex 21.10.2015, nr kat. i il. 19; 
Kat. Artissima 6.07.2017, nr kat i il. 26.

II.265
BiBLiOGRAFiA 
Tyg. il. 1880, nr 223, il. na s. 16; 
Zakrzewski 1947, s. 167.

ARCHiwALiA 
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory 
Macieja stachury, Spis obrazów 
Józefa Brandta [namalowanych do 
1908], rkps, poz. 71; Spis foto. z obra-
zów Brandta [namalowanych do 1908], 
rkps, s. 1.

II.264

II.265
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II.268 Kozak ukraiński, 1880 

rysunek
miejsce przechowywania nieznane

II.269 Kozak ukraiński, 1880

pióro, tusz, niebieski atrament, tektura, 20,6 × 26,8
własność prywatna

Dwie prace przedstawiające Kozaka stojącego obok konia wpisują się w tema-
tykę czatów, podejmowaną przez Brandta kilkakrotnie w niewielkich formatach 
około 1880 roku. Pierwszy z rysunków, zreprodukowany w technice fotochemicz-
nej w jednodniówce „Ziarno”, mógł być studium postaci do jednego z obrazów 
(kat. I.133, I.134). Ukazany na nim Kozak jest ubrany w wysoką czapkę i futrzaną 
kamizelkę, uzbrojony w rohatynę. Identyczny strój i wyposażenie postaci wi-
doczne są na drugim rysunku, będącym repliką pierwszego.

II.268
HisTORiA
najprawdopodobniej był własnością 
historyczki sztuki Janiny wiercińskiej 
(1922–2003).

BiBLiOGRAFiA
Ziarno 1880, s. 45.

ARCHiwALiA
Archiwum Janusza Derwojeda, rkps 
[notatka na odwrocie fot. akwareli 
przypisanej Brandtowi].

II.269
HisTORiA
Prawdopodobnie pochodzi z kolekcji 
Michała Minkiewicza (1858–1943), 
naczelnego lekarza miasta wilna. 
następnie był własnością jego córki 
Elżbiety (1909–1988) i jej męża, eko-
nomisty Ryszarda Manteuffla-szoege 
(1903–1991).

II.268 II.269

II.267 Lach serdeczny na marach, 1880

Rytowany w Drzeworytni warszawskiej według rysunku Józefa Brandta 
drzeworyt sztorcowy, papier, 10 × 15
sygn. przy dolnej krawędzi po lewej: DRZEWORYTNIA WARSZAWSKA;  
p.d.: JB [monogram wiązany]
napis drukowany pod kompozycją: Do poezji J.B. Zalewskiego „Lach 
Serdeczny” — Rysunek Józefa Brandta.
Drzeworyt zamieszczony w: Antologia 1880, wkładka 13. 

Drzeworyt ilustruje wiersz Józefa Bohdana Zaleskiego Lach serdeczny na marach, 
opowiadający o pochodzie pogrzebowym „hetmana Kozaków”, starosty chmiel-
nickiego Przecława Lanckorońskiego (przed 1489–1531). Utwór rozpoczyna się 
od słów: „Czarnym szlakiem, za swym Lachem, Ukraina wzdłuż, / Jako umie, 
w tęsknej dumie, krok za krokiem tuż. / Wielki żal podaje w niebo, wszystkiemi 
och! Dzwony; / Wraca Lach jej, Lach serdeczny, do swej Lanckorony”1. 

1  Antologia 1880, s. 186.

II.267
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II.267
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II.272 Szkicownik z lat ok. 1880 – ok. 1885

zawiera 28 kart 
oprawa płócienna, 16,5 × 24,5 × 1,5
ołówek, akwarela, papier, 15,5 × 23,5 
Muzeum Książąt Lubomirskich w Zakładzie narodowym im. Ossolińskich 
we wrocławiu, nr inw. i.g.7521/1–28
Kupiony w 1955 od wnuka artysty Romana Daszewskiego (1909–1972).

Podczas letnich pobytów w Orońsku Brandt odbywał wiele wycieczek do pobli-
skich miejscowości w poszukiwaniu motywów malarskich. Szkicownik ten za-
pełnił podczas jednej z takich wypraw. Znajdują się w nim notatki krajoznawcze 
w postaci akwarelowych i ołówkowych widoków drewnianych domów, budyn-
ków gospodarczych, karczmy czy jarmarku w małym miasteczku. Pojedyncze 
przedstawienia opatrzone są opisami. Prace wykonane akwarelą wyróżnia wy-
rafinowana, niekiedy jaskrawa kolorystyka i duża swoboda malarska widoczna 
w syntetycznym operowaniu plamą i linią. Poza wiejskimi pejzażami zwracają 
uwagę studia zwierząt i roślin, wykonane z bliska, z dużą koncentracją na de-
talach. Jedno z nich, ukazujące łopiany i dynie, artysta wykorzystał w swoim 
obrazie Przed karczmą z 1885 roku (kat. I.167).

Na tle nakreślonych w szkicowniku pejzaży wyróżnia się niepozorny rysu-
nek z karty 1 przedstawiający odwrocie obrazu. Widać tu krzyżujące się ze sobą 
listwy krosna malarskiego wzmocnione klinami. Obok blejtramu znajduje się 
napis „W imię Boga”. Według informacji z listu ucznia Brandta, Apoloniusza 
Kędzierskiego, artysta, przystępując do malowania obrazu, nanosił te słowa 
węglem na odwrotną stronę płótna (było to wyrazem jego pobożności)1. Napis 
tej treści nie zachował się na żadnym z obrazów, rysunek w szkicowniku może 
jednak świadczyć o takim postępowaniu artysty.

1  List Apoloniusza Kędzierskiego do nieznanego adresata z 20 grudnia 
1926, MNW, Archiwum, Akta MNW, sygn. 4/2, rkps, k. 326 (list dołą-
czony do dawnej karty inwentarzowej).

II.272
BiBLiOGRAFiA
Kat. rys. Ossolineum 1969, s. 25–27, 
nr kat. 53/1–28.

k. 1
Blejtram
napis l.g.: W imię Boga

k. 2
Zagroda z żurawiem 

k. 3
Piwniczka w zagrodzie
napis p.d.: Oj da wsiądę na konika | Oj da na konia 
karego | Oj da dogonię | Kochaneczka mojego

II.270
HisTORiA
w 2003 wystawiony na sprzedaż 
w domu aukcyjnym Dorotheum 
w wiedniu. w 2012 ponownie wysta-
wiony na sprzedaż w Domu Aukcyjnym 
Agra-Art w warszawie. 

BiBLiOGRAFiA
Kat. Dorotheum, wiedeń 30.09.2003, 
nr kat. i il. 128; Kat. Agra-Art 14.10. 
2012, nr kat. i il. 52. 

II.270 Czaty, 1880

Kozak na czatach
ołówek, papier, 26 × 40,3
sygn. l.d.: J.B.
pieczęć tuszem na verso: Józef Brandt | z Warszawy 
własność prywatna

II.271 Czaty, 1880

Rytował Michał Kluczewski (flor. 1869–1890) według rysunku Józefa 
Brandta
drzeworyt sztorcowy, papier, 26,1 × 42,6
sygn. l.d.: M Kluczewski, p.d.: Józef Brandt
napis drukowany pod kompozycją: CZATY. | RYSUNEK ORYGINALNY 
JÓZEFA BRANDTA
Premium do Tyg. Powsz. za iV kwartał 1880.

Rysunek Czaty, w którym Brandt precyzyjnie określił figury jeźdźca i ko-
nia oraz szkicowo zaznaczył fragmenty ich otoczenia, stał się podstawą 
do drzeworytu (kat. II.271) i obrazu olejnego pod tytułem Kozak na koniu 
(kat. I.130) o bardzo zbliżonych formatach. Postać ta, w odwróconym wa-
riancie i inaczej upozowana, występuje również na innym płótnie o tym 
samym tytule (kat.I.131).

II.270 II.271
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Muzeum Książąt Lubomirskich w Zakładzie narodowym im. Ossolińskich 
we wrocławiu, nr inw. i.g.7521/1–28
Kupiony w 1955 od wnuka artysty Romana Daszewskiego (1909–1972).

Podczas letnich pobytów w Orońsku Brandt odbywał wiele wycieczek do pobli-
skich miejscowości w poszukiwaniu motywów malarskich. Szkicownik ten za-
pełnił podczas jednej z takich wypraw. Znajdują się w nim notatki krajoznawcze 
w postaci akwarelowych i ołówkowych widoków drewnianych domów, budyn-
ków gospodarczych, karczmy czy jarmarku w małym miasteczku. Pojedyncze 
przedstawienia opatrzone są opisami. Prace wykonane akwarelą wyróżnia wy-
rafinowana, niekiedy jaskrawa kolorystyka i duża swoboda malarska widoczna 
w syntetycznym operowaniu plamą i linią. Poza wiejskimi pejzażami zwracają 
uwagę studia zwierząt i roślin, wykonane z bliska, z dużą koncentracją na de-
talach. Jedno z nich, ukazujące łopiany i dynie, artysta wykorzystał w swoim 
obrazie Przed karczmą z 1885 roku (kat. I.167).

Na tle nakreślonych w szkicowniku pejzaży wyróżnia się niepozorny rysu-
nek z karty 1 przedstawiający odwrocie obrazu. Widać tu krzyżujące się ze sobą 
listwy krosna malarskiego wzmocnione klinami. Obok blejtramu znajduje się 
napis „W imię Boga”. Według informacji z listu ucznia Brandta, Apoloniusza 
Kędzierskiego, artysta, przystępując do malowania obrazu, nanosił te słowa 
węglem na odwrotną stronę płótna (było to wyrazem jego pobożności)1. Napis 
tej treści nie zachował się na żadnym z obrazów, rysunek w szkicowniku może 
jednak świadczyć o takim postępowaniu artysty.

1  List Apoloniusza Kędzierskiego do nieznanego adresata z 20 grudnia 
1926, MNW, Archiwum, Akta MNW, sygn. 4/2, rkps, k. 326 (list dołą-
czony do dawnej karty inwentarzowej).

II.272
BiBLiOGRAFiA
Kat. rys. Ossolineum 1969, s. 25–27, 
nr kat. 53/1–28.

k. 1
Blejtram
napis l.g.: W imię Boga

k. 2
Zagroda z żurawiem 

k. 3
Piwniczka w zagrodzie
napis p.d.: Oj da wsiądę na konika | Oj da na konia 
karego | Oj da dogonię | Kochaneczka mojego

II.270
HisTORiA
w 2003 wystawiony na sprzedaż 
w domu aukcyjnym Dorotheum 
w wiedniu. w 2012 ponownie wysta-
wiony na sprzedaż w Domu Aukcyjnym 
Agra-Art w warszawie. 

BiBLiOGRAFiA
Kat. Dorotheum, wiedeń 30.09.2003, 
nr kat. i il. 128; Kat. Agra-Art 14.10. 
2012, nr kat. i il. 52. 

II.270 Czaty, 1880

Kozak na czatach
ołówek, papier, 26 × 40,3
sygn. l.d.: J.B.
pieczęć tuszem na verso: Józef Brandt | z Warszawy 
własność prywatna

II.271 Czaty, 1880

Rytował Michał Kluczewski (flor. 1869–1890) według rysunku Józefa 
Brandta
drzeworyt sztorcowy, papier, 26,1 × 42,6
sygn. l.d.: M Kluczewski, p.d.: Józef Brandt
napis drukowany pod kompozycją: CZATY. | RYSUNEK ORYGINALNY 
JÓZEFA BRANDTA
Premium do Tyg. Powsz. za iV kwartał 1880.

Rysunek Czaty, w którym Brandt precyzyjnie określił figury jeźdźca i ko-
nia oraz szkicowo zaznaczył fragmenty ich otoczenia, stał się podstawą 
do drzeworytu (kat. II.271) i obrazu olejnego pod tytułem Kozak na koniu 
(kat. I.130) o bardzo zbliżonych formatach. Postać ta, w odwróconym wa-
riancie i inaczej upozowana, występuje również na innym płótnie o tym 
samym tytule (kat.I.131).

II.270 II.271
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k. 13
Osty i dziewanny

k. 14
Łopian i dynie
verso: Przed kuźnią

k. 15
Chata z gankiem i świronek

k. 16
wnętrze chaty 

BiBLiOGRAFiA
J. sienkiewicz 1970, s. 348, il. 241. 

k. 17
wnętrze chaty z dziewczyną

k. 18
wiejska szafa kuchenna
verso: studia pieca z okapem i rzut wnętrza chaty

k. 19
verso: Powrót z wyprawy

k. 4 
Chłopiec z batem

k. 5
Świnia jedząca z koryta i leżący pies

k. 6
stodoła z otwartymi drzwiami

k. 7
słonecznik

k. 8
na jarmarku
napis wtórny na verso: Szydłowiec jarmark

wysTAwy
1975 Kielce, Muzeum Świętokrzyskie (s. 59, nr kat. 214)

k. 9
na jarmarku
napis wtórny na verso: Szydłowiec jarmark

wysTAwy
1975 Kielce, Muzeum Świętokrzyskie (s. 59, nr kat. 215)

k. 10
Domy w miasteczku
napis wtórny na verso: Stary Szydłowiec koło 
Radomia 

wysTAwy
1975 Kielce, Muzeum Świętokrzyskie (s. 60, nr kat. 216)

k. 11
Karczma salomona Feigla
napis p.d.: Salmon Feigel. | Za 2.-
napis wtórny na verso: Stary Szydłowiec koło 
Radomia

wysTAwy
1975 Kielce, Muzeum Świętokrzyskie (s. 60, nr kat. 217)

k. 12
Młyn, żuraw studzienny, drzewa przy drodze
napis wtórny na verso: Soszyn | Stary młyn | gm. 
Orońsko pod Radomiem 

wysTAwy
1975 Kielce, Muzeum Świętokrzyskie (s. 60, nr kat. 218)
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II.273  Konie i jeźdźcy w galopie, 1880–1881 
verso: Galopujący koń

szkic do obrazu Chwytanie konia na arkan (1881)
ołówek, papier szary, 20,3 × 19
sygn. p.d.: JB [monogram wiązany]
rysunek wklejony do albumu malarza władysława Czachórskiego 
(1850–1911)
Muzeum narodowe w warszawie, nr inw. Rys.Pol.11827/63 Mnw
Kupiony w 1973 w PP Desa w warszawie.

k. 28
szkice kompozycyjne dwóch obrazów 
verso: szkice kompozycyjne pięciu obrazów
napis u góry: O zmroku
napisy na verso pod poszczególnymi szkicami: 
Wyjazd na pastwisko, Na jarmarku, Zaścianek, 
W małym miasteczku, Na trakcie [oraz nieczyt. 
uwagi i nazwiska]

II.273

k. 20
Krowa i ptaki
verso: Przy ognisku

k. 21 
verso: Chata z chlewikiem

k. 22
verso: Konie z pochylonymi łbami

k. 23
verso: Dwa konie

k. 24
verso: Koń na zboczu

k. 25
verso: Dwa konie

k. 26
verso: Tył konia

k. 27
verso: Dwa szkice głowy dziecka
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II.276 Szkicownik z lat 1881–1883

zawiera 31 kart 
oprawa płócienna, 25 × 32,8 × 1,7
ołówek, akwarela, papier, 24 × 32,5
na pierwszej stronie okładki nalepka z napisem: Album cenne | 
z rysunkami | Józefa Brandta
Muzeum narodowe w warszawie, nr inw. Rys.Pol.954/1–31 Mnw
Dar rodziny Brandta złożony za pośrednictwem Bohdana Marconiego  
około 1944.

W szkicowniku znajdują się prace przygotowawcze Brandta do obrazów: Powrót 
z końskiego jarmarku (kat. I.136), Furmanka w stepie (kat. I.138) i Wyjazd na polowanie 
(kat. I.149). Najwięcej z nich dotyczy pierwszego z wymienionych dzieł, do któ-
rego artysta wykonał detaliczne studia koni, postaci i wozu. W swojej dojrzałej 
twórczości Brandt rzadko tworzył tak precyzyjne rysunki wszystkich elementów 
kompozycji. Zastępowały je pobieżne szkice pojedynczych postaci, widzianych 
pod różnymi kątami i w zróżnicowanych pozach — jak w przypadku Wieśniaczki 
z cebrzykiem (k. 21–22) — lub całych scen. Poza rysunkami do obrazów znajdują 
się tu również pejzaże: od akwarelowych widoków wsi, poprzez zarysy budyn-
ków, po studia gałęzi drzew.

k. 1
szkice architektoniczne 
poświadczenie autorstwa l.g.: Oświadczam że ten 
album | jest ze zbiorów Ś.P. Ojca mojego | Józefa 
Brandta i przez niego | rysowany. | z Brandtów |  
Aniela Daszewska | Orońsko 22 VI 1944

k. 2
Brama i dziurawy strop

k. 3
Góral — sprzedawca wyrobów drewnianych, brama 
drewniana

BiBLiOGRAFiA 
Derwojed 1969, s. 38, poz. 59.

II.275 Do miasta, 1881 lub później 

gwasz i akwarela (?)
sygn. p.d.: Józef Brandt | z | Warszawy | 1881 [?]
miejsce przechowywania nieznane

Praca namalowana najprawdopodobniej w technice gwaszu i akwareli jest powtó-
rzeniem obrazu olejnego Do miasta z 1881 (kat. I.127), o czym informuje podpis 
pod ilustracją w „Kłosach”. Powstała zapewne na potrzeby reprodukcji techniką 
cynkotypii. Można więc przypuszczać, że bardzo zbliżone do obrazów gwasze 
i akwarele Brandta z lat 80. i 90. również powstawały na podstawie prac olejnych, 
a nie były szkicami do nich.

II.275
BiBLiOGRAFiA
Kłosy 1889, nr 1244, il. na s. 277.

II.274 Jeździec z koszem, 1881

studium postaci do obrazu Do miasta (1881)
ołówek, papier, 21,5 × 25,6
Muzeum narodowe w warszawie, nr inw. Rys.Pol.11659 Mnw
Kupiony w 1870 w PP Desa w warszawie.

II.275

II.274
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k. 12
Mężczyzna zakładający płaszcz, 1881
studium postaci do obrazu Powrót z końskiego 
jarmarku (1881)

k. 13
Zabudowania wiejskie

k. 14
Drób i pies

BiBLiOGRAFiA 
Derwojed 1969, s. 38, poz. 61.

k. 15
upolowana kaczka

k. 16
Brzoza

BiBLiOGRAFiA
Derwojed 1969, s. 38, poz. 49.

k. 17
studium głowy i zadu konia

k. 18
verso: Furmanka, 1882
studium do obrazu Furmanka w stepie (1882)

BiBLiOGRAFiA
Derwojed 1969, s. 38, poz. 55.

k. 19
sanie barokowe
verso: Dwa studia chłopa, 1882
studia postaci do obrazu Furmanka w stepie (1882) 

k. 6
Koń, 1881
studium konia do obrazu Powrót z końskiego  
jarmarku (1881)

k. 7
Koń, 1881
studium konia do obrazu Powrót z końskiego 
jarmarku (1881)

k. 8
Koń, 1881
studium konia do obrazu Powrót z końskiego  
jarmarku (1881)

k. 9
Koń przykryty derką, od tyłu, 1881
studium konia do obrazu Powrót z końskiego  
jarmarku (1881)

k. 10
Koń przykryty derką, z boku, ok. 1881

k. 11
Jeździec i chłop, 1881
studia postaci do obrazów Powrót z końskiego  
jarmarku (1881) i Ze wsi — w step (1881)

BiBLiOGRAFiA
Derwojed 1969, s. 38, poz. 58.

k. 4
Załadowany chłopski wóz, dwa wyprzężone konie
verso: szkic konia

k. 5
Koń w chomącie, 1881
studium konia do obrazu Powrót z końskiego 
 jarmarku (1881)
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k. 29
Zabudowania klasztorne
verso: Gałęzie

k. 30
verso: Drzewo

k. 31
verso: wiejskie zabudowania gospodarcze

BiBLiOGRAFiA 
Derwojed 1969, s. 38, poz. 44.

k. 23
verso: Drewniane domy w miasteczku

BiBLiOGRAFiA
Derwojed 1969, s. 38, poz. 62.

k. 24
verso: sterta desek

k. 25
verso: sanie z beczką i snopkiem, 1881
studium do obrazu Powrót z końskiego jarmarku 
(1881)

k. 26
verso: sanie z beczką i snopkiem, 1881
studium do obrazu Powrót z końskiego jarmarku 
(1881)

k. 27
verso: Drzewo wiśni

BiBLiOGRAFiA
Derwojed 1969, s. 38, poz. 54.

k. 28
verso: Gałęzie

k. 20
Dwa konie przy dyszlu, 1882
studium do obrazu Furmanka w stepie (1882)

k. 21
verso: wieśniaczka z cebrzykiem, 1883
szkic postaci do obrazu Wyjazd na polowanie (1883)

k. 22
Dwa szkice wieśniaczki z cebrzykiem, 1883
szkice postaci do obrazu Wyjazd na polowanie (1883) 
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k. 29
Zabudowania klasztorne
verso: Gałęzie

k. 30
verso: Drzewo

k. 31
verso: wiejskie zabudowania gospodarcze

BiBLiOGRAFiA 
Derwojed 1969, s. 38, poz. 44.

k. 23
verso: Drewniane domy w miasteczku

BiBLiOGRAFiA
Derwojed 1969, s. 38, poz. 62.

k. 24
verso: sterta desek

k. 25
verso: sanie z beczką i snopkiem, 1881
studium do obrazu Powrót z końskiego jarmarku 
(1881)

k. 26
verso: sanie z beczką i snopkiem, 1881
studium do obrazu Powrót z końskiego jarmarku 
(1881)

k. 27
verso: Drzewo wiśni

BiBLiOGRAFiA
Derwojed 1969, s. 38, poz. 54.

k. 28
verso: Gałęzie

k. 20
Dwa konie przy dyszlu, 1882
studium do obrazu Furmanka w stepie (1882)

k. 21
verso: wieśniaczka z cebrzykiem, 1883
szkic postaci do obrazu Wyjazd na polowanie (1883)

k. 22
Dwa szkice wieśniaczki z cebrzykiem, 1883
szkice postaci do obrazu Wyjazd na polowanie (1883) 
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II.280  Karykatury gości w Orońsku: Józefa 
Deskura, Apolinarego Schouppé, 
Władysława Czachórskiego i pułkownika 
Mazina, 1882

ołówek, papier, 18,7 × 27,2
nazwiska osób pod postaciami i napis tuszem wtórne p.d: Karykatury 
Józefa Brandta | rysowane w 1882 roku
rysunek wklejony do albumu malarza władysława Czachórskiego 
(1850–1911)
Muzeum narodowe w warszawie, nr inw. Rys.Pol.11827/73 Mnw
Kupiony w 1973 w PP Desa w warszawie.

II.280
wysTAwy
2015 Orońsko, Centrum Rzeźby Polskiej 
(s. 197, il. na s. 178)

II.281
wysTAwy
2015 Orońsko, Centrum Rzeźby Polskiej 
(s. 197, il. na s. 179)

II.281  Karykatury gości w Orońsku: dwukrotna 
Kazimierza Alchimowicza i Matyldy 
Popławskiej, 1882

ołówek, papier, 17,5 × 24
nazwiska osób pod postaciami i napis tuszem wtórne p.d.: Rysował 
Józef Brandt | w Orońsku 1882 wrzesień 
rysunek wklejony do albumu malarza władysława Czachórskiego 
(1850–1911)
Muzeum narodowe w warszawie, nr inw. Rys.Pol.11827/74 Mnw
Kupiony w 1973 w PP Desa w warszawie.

II.280

II.281II.278 Koń w galopie, 1882

szkic konia do obrazu Wyjazd królowej Marysieńki z Wilanowa (1884)
ołówek, papier, 15,1 × 13,7
Muzeum Ziemi wschowskiej, nr inw. MZw/s/80
Kupiony w 1979 od wnuka artysty Aleksandra Daszewskiego (1912–1988).

II.279 Studium wołu, ok. 1882

ołówek, papier, 23,6 × 19,6 
napis wtórny atramentem u dołu: Z teki dziadka mojego Józefa 
Brandta. rys około 1883–5 roku | Studium wołu do obrazu Matka Boska 
Poczajowska | Aleksander Daszewski.
Muzeum Ziemi wschowskiej, nr inw. MZw/s/81
Kupiony w 1979 od wnuka artysty Aleksandra Daszewskiego (1912–1988).

II.277 Dojeżdżacz, 1882

studium postaci do obrazu Przed burzą (1882)
ołówek, papier, 17,9 × 12,9
sygn. wtórnie p.d.: JB
na verso poświadczenie autentyczności przez Marię Anielę Daszewską 
z 21.03.1944
miejsce przechowywania nieznane

II.277
HisTORiA
w 1944 rysunek był własnością Maria-
na wacińskiego (1896–1986) w warsza-
wie, który prawdopodobnie kupił go od 
córki artysty Marii Anieli Daszewskiej 
(1880–1970).

ARCHiwALiA 
Mnw, Zbiory sztuki Polskiej do 1914, 
karta naukowa opracowana przez Boh-
dana Marconiego 3.07.1944, rkps i fot.

II.277

II.278 II.279
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wysTAwy
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(s. 197, il. na s. 179)
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szkic konia do obrazu Wyjazd królowej Marysieńki z Wilanowa (1884)
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Kupiony w 1979 od wnuka artysty Aleksandra Daszewskiego (1912–1988).

II.277 Dojeżdżacz, 1882

studium postaci do obrazu Przed burzą (1882)
ołówek, papier, 17,9 × 12,9
sygn. wtórnie p.d.: JB
na verso poświadczenie autentyczności przez Marię Anielę Daszewską 
z 21.03.1944
miejsce przechowywania nieznane

II.277
HisTORiA
w 1944 rysunek był własnością Maria-
na wacińskiego (1896–1986) w warsza-
wie, który prawdopodobnie kupił go od 
córki artysty Marii Anieli Daszewskiej 
(1880–1970).

ARCHiwALiA 
Mnw, Zbiory sztuki Polskiej do 1914, 
karta naukowa opracowana przez Boh-
dana Marconiego 3.07.1944, rkps i fot.

II.277

II.278 II.279
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II.284 Młyn wodny, ok. 1882

ołówek, papier, 20,5 × 27
Muzeum narodowe w warszawie, nr inw. Rys.Pol.11653 Mnw
Kupiony w 1970 w PP Desa w warszawie.

II.285 Młyn wodny, ok. 1882

ołówek, papier, 20,5 × 27,3
miejsce przechowywania nieznane

II.284
wysTAwy 
2015 Orońsko, Centrum Rzeźby Polskiej 
(s. 198, il. na s. 170)

II.285
HisTORiA
w 1993 rysunek znajdował się w galerii 
Kolekcjoner w warszawie. 

ARCHiwALiA
Archiwum Janusza Derwojeda, 
fot. z opisem.

II.286
wysTAwy
2015 Orońsko, Centrum Rzeźby Polskiej 
(s. 198, il. na s. 173)

II.286  Zagroda wiejska z żurawiem, ok. 1882 
verso: Barokowa kapliczka i drewniany 
gołębnik

ołówek, papier kremowy, 21,3 × 27,1
sygn. p.d.: Orońsk JB
Muzeum narodowe w warszawie, nr inw. Rys.Pol.11660 Mnw
Kupiony w 1970 w PP Desa w warszawie.

II.284

II.286

II.285

II.282 Kobieta z psem, ok. 1882

ołówek, papier, 13,2 × 18 w świetle oprawy 
sygn. na verso: J.Brandt
własność prywatna

II.282
HisTORiA
Rysunek pochodzi z kolekcji rodziny 
Pruszaków. w 2006 wystawiony na 
sprzedaż w Domu Aukcyjnym Rempex 
w warszawie. 

BiBLiOGRAFiA
Kat. Rempex 18.01.2006, nr kat. i il. 45.

II.283 Zagroda w Opatowie, 1882

ołówek, tusz, papier na niebieskiej tekturze, 17,4 × 21,7
napis p.d.: Opatów dnia 21 kwietnia | 1882
na verso tektury: Z teki Józefa Brandta | mojego Dziadka | 
Aleksander Daszewski
Muzeum narodowe w warszawie, nr inw. Rys.Pol.11806 Mnw
Kupiony w 1973 od wnuczki artysty Krystyny Daszewskiej (1908–2000).

II.282

II.283
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II.283 Zagroda w Opatowie, 1882
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II.282

II.283
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II.289  Para zaprzężonych koni na postoju, 
ok. 1882–1885

ołówek, papier; 19,5 × 26
Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, nr inw. MJM sp.gr. 153
Kupiony w 1965 od Macieja Pruszaka (1901–1978).

II.290 Trzy szkice koni, ok. 1882–1885

ołówek, papier, 24,5 × 34,2
Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, nr inw. MJM sp.gr. 191
Kupiony w 1965 od Macieja Pruszaka (1901–1978).

II.291 Szkice wyciągu, ok. 1882–1885 

ołówek, papier; 19 × 25
Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, nr inw. MJM sp.gr. 154
Kupiony w 1965 od Macieja Pruszaka (1901–1978).

II.292 Głowy dwóch koni, ok. 1882–1885 

ołówek, papier, 8,4 × 11,6
Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, nr inw. MJM sp.gr. 158
Kupiony w 1965 od Macieja Pruszaka (1901–1978).

II.289
wysTAwy
1985 Radom, MO (il. na s. nlb. 47) 
1998–1999 Radom, MJM

BiBLiOGRAFiA
J. sienkiewicz 1970, s. 348, il. 236; 
Bielski 1986, il. na s. 8; Przemiany 1987, 
R. 18, nr 198, il. na s. 24.

ARCHiwALiA 
MJM, Biblioteka, Teczka dotycząca 
wystawy „Józef Brandt — uczniowie 
i przyjaciele”, sygn. MJM-Xii-601, 
nr 6/165, mps, s. 4 [spis eksponatów 
na wystawie].

II.292
wysTAwy
1965–1966 Muzeum w Lublinie — 
 Zamek (s. 3, nr kat. 29)
1985 Radom, MO (il. na s. nlb. 39)

II.289 II.290

II.291 II.292

II.287 Mostek w Orońsku, ok. 1882

Drewniany mostek
ołówek, papier, 35 × 45
sygn. tuszem l.d.: Józef Brandt 
Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, nr inw. CRP/AH/311
Kupiony w 1992 w Galerii Forum Anticum Andrzeja Grabowskiego 
w skarżysku-Kamiennej.

II.287
HisTORiA 
według opisu negatywu z is PAn 
w 1966 rysunek był własnością 
p. strzemboszowej (nieznanej z imie-
nia), która zgłosiła go do ekspertyzy 
Jerzemu sienkiewiczowi. 

BiBLiOGRAFiA
Bernat 2007, il. na s. 88; Kat. prac 
Orońsko 2015, s. 199, il. na s. 23, 173.

ARCHiwALiA 
is PAn, Zb. Fotograficzne, neg. 
nr 3352; Zb. specjalne, Archiwum  
Jerzego Sienkiewicza, sygn. 1723/1, 
mps [ekspertyza bez daty].

ii.288
wysTAwy 
1985 Radom, MO (il. na s. nlb. 47) 
1998–1999 Radom, MJM
2003 Muzeum Zamojskie

ARCHiwALiA 
MJM, Biblioteka, Teczka dotycząca 
wystawy „Józef Brandt — uczniowie 
i przyjaciele”, sygn. MJM-Xii-601, 
nr 6/165, mps, s. 2 [spis eksponatów 
na wystawie].

II.288 Koń w zaprzęgu, ok. 1882–1885 

ołówek, papier; 21 × 22,3
Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, nr inw. MJM sp.gr. 161
Kupiony w 1965 od Macieja Pruszaka (1901–1978).

II.287

II.288
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II.287

II.288
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II.296 Rotmistrz chorągwi husarskiej, 1882 lub 1883

Pancerny; Rotmistrz pancerny 
akwarela, papier, 22 × 19,5
sygn. l.d.: JBr
instytut Józefa Piłsudskiego w nowym Jorku
Dar prawnika Aleksandra Mełenia-Korczyńskiego (1909–1977) w 1977.

Brandt przedstawił tu postać husarza siedzącego na srokatym koniu z uwzględ-
nieniem niemal wszystkich elementów jego ekwipunku. Rycerz ma na głowie 
szyszak z grzebieniem i podniesionym nosalem. Widoczne są tu również inne 
fragmenty jego zbroi: naramiennik i karwasz. Przy lewym boku husarza znajdują 
się pistolet w olstrze, szabla, koncerz i bukłak na wodę. 

Pod względem sposobu malowania akwarela ta różni się od prac wykona-
nych przez Brandta w tej technice w latach 70. Artysta operuje tu subtelniejszą, 
cieńszą linią i skupioną, jednorodną plamą barwną, co sprawia, że kształty figur 
są łagodniejsze i bardziej spójne, a cała scena wydaje się pozbawiona głębi, także 
za sprawą jednorodnego tła.

II.296
HisTORiA
Reprodukcja tej akwareli została 
zamieszczona w albumie Pamiątka 
dwóchsetnej rocznicy oswobodzenia 
Wiednia, wydanym w 1883. Być może 
praca powstała specjalnie na potrzeby 
tego wydawnictwa. w październiku 
1888 została przeznaczona na loterię 
(z nr 1730) zorganizowaną przez Koło 
literacko-artystyczne w Krakowie.

BiBLiOGRAFiA
Pamiątka 1883, il. na k. nlb. 4; Zaremba 
1883, s. 379; Kur. Lw. 1888, nr 293,  
s. 3, nr 312, s. 4 Świat 1890, il. na 
s. 592; Kat. zbiorów instytutu Piłsud-
skiego, s. 41 i il. 

II.296

II.293 Głowa konia, ok. 1882–1885 

ołówek, papier, 13 × 11
sygn. p.d.: JB
Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, nr inw. MJM sp.gr. 192
Kupiony w 1965 od Macieja Pruszaka (1901–1978).

II.294 Konie i chłop, ok. 1882–1885

ołówek, papier, 20 × 39,5
sygn. l.d.: JB
własność prywatna

II.294
HisTORiA
w 1975 rysunek był w kolekcji  
Mirosława Gardeckiego w warszawie.

ARCHiwALiA 
Archiwum Janusza Derwojeda, fot. 
z opisem. Mnw, DDw, neg. nr 8768 
[fot. przed 1939]. is PAn, Zb. specjal-
ne, Archiwum Jerzego Sienkiewicza, 
sygn. 1723/1, rkps i fot. [ekspertyza 
z 27.11.1975]. 

II.295 Siwek, ok. 1882

akwarela, gwasz, papier, 18 × 17 
sygn. p.d.: JB
na verso tektury poświadczenie autentyczności z pieczęcią Pałacu sztuki 
w warszawie z 1.10.1923
własność prywatna

II.293 II.294

II.295
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II.296 Rotmistrz chorągwi husarskiej, 1882 lub 1883

Pancerny; Rotmistrz pancerny 
akwarela, papier, 22 × 19,5
sygn. l.d.: JBr
instytut Józefa Piłsudskiego w nowym Jorku
Dar prawnika Aleksandra Mełenia-Korczyńskiego (1909–1977) w 1977.

Brandt przedstawił tu postać husarza siedzącego na srokatym koniu z uwzględ-
nieniem niemal wszystkich elementów jego ekwipunku. Rycerz ma na głowie 
szyszak z grzebieniem i podniesionym nosalem. Widoczne są tu również inne 
fragmenty jego zbroi: naramiennik i karwasz. Przy lewym boku husarza znajdują 
się pistolet w olstrze, szabla, koncerz i bukłak na wodę. 

Pod względem sposobu malowania akwarela ta różni się od prac wykona-
nych przez Brandta w tej technice w latach 70. Artysta operuje tu subtelniejszą, 
cieńszą linią i skupioną, jednorodną plamą barwną, co sprawia, że kształty figur 
są łagodniejsze i bardziej spójne, a cała scena wydaje się pozbawiona głębi, także 
za sprawą jednorodnego tła.

II.296
HisTORiA
Reprodukcja tej akwareli została 
zamieszczona w albumie Pamiątka 
dwóchsetnej rocznicy oswobodzenia 
Wiednia, wydanym w 1883. Być może 
praca powstała specjalnie na potrzeby 
tego wydawnictwa. w październiku 
1888 została przeznaczona na loterię 
(z nr 1730) zorganizowaną przez Koło 
literacko-artystyczne w Krakowie.

BiBLiOGRAFiA
Pamiątka 1883, il. na k. nlb. 4; Zaremba 
1883, s. 379; Kur. Lw. 1888, nr 293,  
s. 3, nr 312, s. 4 Świat 1890, il. na 
s. 592; Kat. zbiorów instytutu Piłsud-
skiego, s. 41 i il. 

II.296

II.293 Głowa konia, ok. 1882–1885 

ołówek, papier, 13 × 11
sygn. p.d.: JB
Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, nr inw. MJM sp.gr. 192
Kupiony w 1965 od Macieja Pruszaka (1901–1978).

II.294 Konie i chłop, ok. 1882–1885

ołówek, papier, 20 × 39,5
sygn. l.d.: JB
własność prywatna

II.294
HisTORiA
w 1975 rysunek był w kolekcji  
Mirosława Gardeckiego w warszawie.

ARCHiwALiA 
Archiwum Janusza Derwojeda, fot. 
z opisem. Mnw, DDw, neg. nr 8768 
[fot. przed 1939]. is PAn, Zb. specjal-
ne, Archiwum Jerzego Sienkiewicza, 
sygn. 1723/1, rkps i fot. [ekspertyza 
z 27.11.1975]. 

II.295 Siwek, ok. 1882

akwarela, gwasz, papier, 18 × 17 
sygn. p.d.: JB
na verso tektury poświadczenie autentyczności z pieczęcią Pałacu sztuki 
w warszawie z 1.10.1923
własność prywatna

II.293 II.294

II.295
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k. 4
stare zabudowania i snopki, 1882 
szkic do obrazu Pogawędka z młodymi praczkami 
(1882) 

k. 5
Płot z garnkami
verso: wóz na wyboistej drodze, 1884
szkic do obrazu Spotkanie na moście (1884)

BiBLiOGRAFiA
Apanowicz 1968, s. 259, il. na s. 262. 

k. 6
wóz na wyboistej drodze, 1884
szkic do obrazu Spotkanie na moście (1884)

BiBLiOGRAFiA
Apanowicz 1968, s. 259, il. na s. 260.

k. 7
wóz na wyboistej drodze, 1884
szkic do obrazu Spotkanie na moście (1884)

BiBLiOGRAFiA
Apanowicz 1968, s. 259, il. na s. 261.

k. 8
Dwa drzewa, 1884 
szkic do obrazu Spotkanie na moście (1884)

k. 9
szkic kompozycyjny obrazu, postacie i konie

k. 10
Drzewo

k. 11
Praczka tyłem, 1882
studium postaci do obrazu Pogawędka z młodymi 
praczkami (1882)

II.297 Szkicownik z lat 1882–1889

zawiera 20 kart 
oprawa płócienna, 47,2 × 31,5 × 1,2
ołówek, papier, 46,5 × 31
Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, nr inw. MJM sp.gr. 173/1–22
Kupiony w 1965 od Macieja Pruszaka (1901–1978).

Zawartość szkicownika ukazuje zmiany w warsztacie malarskim Brandta. W po-
czątkowym okresie twórczości artysta wykonywał precyzyjne studia figur ludzi 
i zwierząt do obrazów. W latach 80. zaczęły one ustępować swobodniejszym 
rysunkom postaci i grup, które powtarzane i korygowane, były próbami roz-
wiązania konkretnych problemów kompozycyjnych. W szkicowniku znajdują 
się trzy szkice do dzieła Spotkanie na moście z 1884 roku (kat. I.162), w których 
malarz szukał odpowiedniej pozycji woźnicy i przewożonego ładunku1. Postać 
praczki z obrazu Pogawędka z młodymi praczkami z 1882 roku (kat. I.142) również 
była rysowana trzykrotnie z kilku punktów widzenia. Brandt szkicował fragmenty 
pejzażu: dachy kryte strzechą, płot czy drzewa, z których komponował otoczenie 
figur na obrazach.

1  W pracy posłużył się również fotografią Józefa Grodzickiego 
(kat. V.110).

II.297
wysTAwy
1998–1999 Radom, MJM

ARCHiwALiA
MJM, Biblioteka, Teczka dotycząca 
wystawy „Józef Brandt — uczniowie 
i przyjaciele”, sygn. MJM-Xii-601, 
nr 6/165, mps, s. 3 [spis eksponatów 
na wystawie].

k. 1
Jeździec na koniu z chartem

k. 2
Drzewa 

k. 3
Zabudowania gospodarcze, 1882
szkic do obrazu Pogawędka z młodymi praczkami 
(1882) 

BiBLiOGRAFiA
J. sienkiewicz 1970, s. 348, il. 238.
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k. 4
stare zabudowania i snopki, 1882 
szkic do obrazu Pogawędka z młodymi praczkami 
(1882) 

k. 5
Płot z garnkami
verso: wóz na wyboistej drodze, 1884
szkic do obrazu Spotkanie na moście (1884)

BiBLiOGRAFiA
Apanowicz 1968, s. 259, il. na s. 262. 

k. 6
wóz na wyboistej drodze, 1884
szkic do obrazu Spotkanie na moście (1884)

BiBLiOGRAFiA
Apanowicz 1968, s. 259, il. na s. 260.

k. 7
wóz na wyboistej drodze, 1884
szkic do obrazu Spotkanie na moście (1884)

BiBLiOGRAFiA
Apanowicz 1968, s. 259, il. na s. 261.

k. 8
Dwa drzewa, 1884 
szkic do obrazu Spotkanie na moście (1884)

k. 9
szkic kompozycyjny obrazu, postacie i konie

k. 10
Drzewo

k. 11
Praczka tyłem, 1882
studium postaci do obrazu Pogawędka z młodymi 
praczkami (1882)

II.297 Szkicownik z lat 1882–1889

zawiera 20 kart 
oprawa płócienna, 47,2 × 31,5 × 1,2
ołówek, papier, 46,5 × 31
Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, nr inw. MJM sp.gr. 173/1–22
Kupiony w 1965 od Macieja Pruszaka (1901–1978).

Zawartość szkicownika ukazuje zmiany w warsztacie malarskim Brandta. W po-
czątkowym okresie twórczości artysta wykonywał precyzyjne studia figur ludzi 
i zwierząt do obrazów. W latach 80. zaczęły one ustępować swobodniejszym 
rysunkom postaci i grup, które powtarzane i korygowane, były próbami roz-
wiązania konkretnych problemów kompozycyjnych. W szkicowniku znajdują 
się trzy szkice do dzieła Spotkanie na moście z 1884 roku (kat. I.162), w których 
malarz szukał odpowiedniej pozycji woźnicy i przewożonego ładunku1. Postać 
praczki z obrazu Pogawędka z młodymi praczkami z 1882 roku (kat. I.142) również 
była rysowana trzykrotnie z kilku punktów widzenia. Brandt szkicował fragmenty 
pejzażu: dachy kryte strzechą, płot czy drzewa, z których komponował otoczenie 
figur na obrazach.

1  W pracy posłużył się również fotografią Józefa Grodzickiego 
(kat. V.110).

II.297
wysTAwy
1998–1999 Radom, MJM

ARCHiwALiA
MJM, Biblioteka, Teczka dotycząca 
wystawy „Józef Brandt — uczniowie 
i przyjaciele”, sygn. MJM-Xii-601, 
nr 6/165, mps, s. 3 [spis eksponatów 
na wystawie].

k. 1
Jeździec na koniu z chartem

k. 2
Drzewa 

k. 3
Zabudowania gospodarcze, 1882
szkic do obrazu Pogawędka z młodymi praczkami 
(1882) 

BiBLiOGRAFiA
J. sienkiewicz 1970, s. 348, il. 238.



170 171RysunKi i AKwARELE JÓZEF BRANDT 1841–1915

II.298 Woźnica i narzuta, 1883 

szkic postaci do obrazu Wyjazd na polowanie (1883)
ołówek, papier; 21,5 × 21,5
Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, nr inw. MJM sp.gr. 155
Kupiony w 1964 od Macieja Pruszaka (1901–1978).

II.299 Mężczyzna w płaszczu, 1883

studium postaci do obrazu Wyjazd na polowanie (1883)
ołówek, papier, 23 × 26,5 w świetle oprawy
własność prywatna

II.300 Drzewo bez liści, 1883

studium drzewa do obrazu Wyjazd na polowanie (1883)
ołówek, papier, 24,6 × 32,2 
Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, nr inw. MJM sp.gr. 170
Kupiony w 1965 od Macieja Pruszaka (1901–1978).

II.301 Pochylone drzewo, 1883 

ołówek, papier, 24,6 × 34
Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, nr inw. MJM sp.gr. 171
Kupiony w 1965 od Macieja Pruszaka (1901–1978).

II.298
wysTAwy
1998–1999 Radom, MJM

ARCHiwALiA 
MJM, Biblioteka, Teczka dotycząca 
wystawy „Józef Brandt — uczniowie 
i przyjaciele”, sygn. MJM-Xii-601, 
nr 6/165, mps, s. 3 [spis eksponatów 
na wystawie].

II.299
HisTORiA
w 2015 wystawiony na sprzedaż 
w Domu Aukcyjnym Rempex 
w warszawie.

BiBLiOGRAFiA 
Kat. Rempex 21.10.2015, nr kat. i il. 18.

II.300
wysTAwy
1965–1966 Muzeum w Lublinie —  
Zamek (s. 3, nr kat. 24) 
1998–1999 Radom, MJM
2003 Zamość, Muzeum Zamojskie

ARCHiwALiA
MJM, Biblioteka, Teczka dotycząca 
wystawy „Józef Brandt — uczniowie 
i przyjaciele”, sygn. MJM-Xii-601, 
nr 6/165, mps, s. 2 [spis eksponatów 
na wystawie].

II.301
wysTAwy
1965–1966 Muzeum w Lublinie —  
Zamek (s. 3, nr kat. 23) 
1998–1999 Radom, MJM

ARCHiwALiA 
MJM, Biblioteka, Teczka dotycząca 
wystawy „Józef Brandt — uczniowie 
i przyjaciele”, sygn. MJM-Xii-601, 
nr 6/165, mps, s. 3 [spis eksponatów 
na wystawie].

II.298 II.299

II.300 II.301

k. 12
Chwytanie konia

BiBLiOGRAFiA 
J. sienkiewicz 1970, s. 348, il. 239.

k. 13
Praczka przodem, 1882
studium postaci (niewykorzystane) do obrazu  
Pogawędka z młodymi praczkami (1882)

k. 14
Praczka tyłem, ok. 1882
studium postaci do obrazu Pogawędka z młodymi 
praczkami (1882)

k. 15
szkic wnętrza z postacią i otwartym oknem

k. 16 
verso: Trzy rozmawiające ze sobą postacie, 1885
szkic do obrazu Jarmark w Bałcie na Podolu (1886)

k. 17
verso: strzelec na koniu, 1889
studium postaci do obrazu Napad wilków (1890)

k. 18
Koń w galopie; verso: Zabudowania gospodarcze i jeździec (ok. 1882)
szkic do obrazu Przed polowaniem (ok. 1882–1886)

k. 19
Fragment budynku, ok. 1882

k. 20
verso: Zabudowania gospodarcze, ok. 1882 
szkic do obrazu Przed polowaniem (ok. 1882–1886)
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II.298 Woźnica i narzuta, 1883 

szkic postaci do obrazu Wyjazd na polowanie (1883)
ołówek, papier; 21,5 × 21,5
Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, nr inw. MJM sp.gr. 155
Kupiony w 1964 od Macieja Pruszaka (1901–1978).

II.299 Mężczyzna w płaszczu, 1883

studium postaci do obrazu Wyjazd na polowanie (1883)
ołówek, papier, 23 × 26,5 w świetle oprawy
własność prywatna

II.300 Drzewo bez liści, 1883

studium drzewa do obrazu Wyjazd na polowanie (1883)
ołówek, papier, 24,6 × 32,2 
Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, nr inw. MJM sp.gr. 170
Kupiony w 1965 od Macieja Pruszaka (1901–1978).

II.301 Pochylone drzewo, 1883 

ołówek, papier, 24,6 × 34
Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, nr inw. MJM sp.gr. 171
Kupiony w 1965 od Macieja Pruszaka (1901–1978).

II.298
wysTAwy
1998–1999 Radom, MJM

ARCHiwALiA 
MJM, Biblioteka, Teczka dotycząca 
wystawy „Józef Brandt — uczniowie 
i przyjaciele”, sygn. MJM-Xii-601, 
nr 6/165, mps, s. 3 [spis eksponatów 
na wystawie].

II.299
HisTORiA
w 2015 wystawiony na sprzedaż 
w Domu Aukcyjnym Rempex 
w warszawie.

BiBLiOGRAFiA 
Kat. Rempex 21.10.2015, nr kat. i il. 18.

II.300
wysTAwy
1965–1966 Muzeum w Lublinie —  
Zamek (s. 3, nr kat. 24) 
1998–1999 Radom, MJM
2003 Zamość, Muzeum Zamojskie

ARCHiwALiA
MJM, Biblioteka, Teczka dotycząca 
wystawy „Józef Brandt — uczniowie 
i przyjaciele”, sygn. MJM-Xii-601, 
nr 6/165, mps, s. 2 [spis eksponatów 
na wystawie].

II.301
wysTAwy
1965–1966 Muzeum w Lublinie —  
Zamek (s. 3, nr kat. 23) 
1998–1999 Radom, MJM

ARCHiwALiA 
MJM, Biblioteka, Teczka dotycząca 
wystawy „Józef Brandt — uczniowie 
i przyjaciele”, sygn. MJM-Xii-601, 
nr 6/165, mps, s. 3 [spis eksponatów 
na wystawie].

II.298 II.299

II.300 II.301

k. 12
Chwytanie konia

BiBLiOGRAFiA 
J. sienkiewicz 1970, s. 348, il. 239.

k. 13
Praczka przodem, 1882
studium postaci (niewykorzystane) do obrazu  
Pogawędka z młodymi praczkami (1882)

k. 14
Praczka tyłem, ok. 1882
studium postaci do obrazu Pogawędka z młodymi 
praczkami (1882)

k. 15
szkic wnętrza z postacią i otwartym oknem

k. 16 
verso: Trzy rozmawiające ze sobą postacie, 1885
szkic do obrazu Jarmark w Bałcie na Podolu (1886)

k. 17
verso: strzelec na koniu, 1889
studium postaci do obrazu Napad wilków (1890)

k. 18
Koń w galopie; verso: Zabudowania gospodarcze i jeździec (ok. 1882)
szkic do obrazu Przed polowaniem (ok. 1882–1886)

k. 19
Fragment budynku, ok. 1882

k. 20
verso: Zabudowania gospodarcze, ok. 1882 
szkic do obrazu Przed polowaniem (ok. 1882–1886)
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II.303 Postój w drodze na polowanie, 1885

Przed karczmą
akwarela, papier, 24,5 × 48,6
sygn. p.d.: JB
miejsce przechowywania nieznane

Praca jest akwarelową wersją obrazu Przed karczmą z 1885 roku (kat. I.167), za-
wierającą wszystkie przedstawione na nim elementy. Ze względu na mniejszą 
precyzję opracowania detali można przypuszczać, że była ona pierwszą realizacją 
pomysłu malarskiego, na podstawie której powstał obraz olejny.

II.303
HisTORiA 
w 1975 rysunek należał do malżeństwa 
Lachowskich (nieznanych z imion).

ARCHiwALiA 
Archiwum Janusza Derwojeda, fot.  
is PAn, Zb. specjalne, Archiwum Je-
rzego Sienkiewicza, sygn.1723/1, rkps 
i fot. [brulion ekspertyzy z 10.03.1975]. 

II.304
wysTAwy
2015 Orońsko, Centrum Rzeźby 
Polskiej (s. 198, il. na s. 170)

II.304 Przed karczmą, ok. 1885 

ołówek, papier ugrowy, 24,5 × 37,8
sygn. p.d.: JB
Muzeum narodowe w warszawie, nr inw. Rys.Pol.11652 Mnw
Kupiony w 1970 w PP Desa w warszawie.

II.305 Na targu, ok. 1885

ołówek, papier szary, 24 × 29,8
Muzeum narodowe w warszawie, nr inw. Rys.Pol.11655 Mnw
Kupiony w 1970 w PP Desa w warszawie.

II.303

II.304 II.305

II.302 Przekupień tatarski, 1885

wóz tatarski
Rytowany w zakładzie Meisenbach Riffart & Co. w Berlinie według rysunku 
Józefa Brandta 
drzeworyt sztorcowy, papier, 10,8 × 19
sygn. pod rys. po lewej: Meisenbach; po prawej: Józef Brandt 
napis drukowany pod kompozycją: PRZEKUPIEŃ TATARSKI. Rysował 
J. Brandt: p.d.: 1616
Drzeworyt zamieszczony w: Tyg. Powsz. 1885, nr 23, s. 368; Świat 1890, 
s. 244.

W rysunku do tego drzeworytu Brandt przedstawił centralną grupę z obrazu 
Podróżujący kupcy z 1885 roku (kat. I.164). Ograniczył tu kompozycję do postaci 
Tatara siedzącego na załadowanym wozie zaprzężonym w jednego konia, rezy-
gnując z innych elementów sceny widocznych w dziele olejnym: siedzącego na 
ziemi mężczyzny z fajką oraz malowniczej kompozycji złożonej z orientalnych 
naczyń i tkanin. Podobny zabieg zastosował w 1878 roku, kiedy na potrzeby drze-
worytniczej reprodukcji wyodrębnił postać muzykanta z obrazu Powitanie stepu 
(kat. I.69) i przedstawił go na oddzielnym rysunku Bandurzysta kozacki (kat. II.255). 

II.302
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II.303 Postój w drodze na polowanie, 1885

Przed karczmą
akwarela, papier, 24,5 × 48,6
sygn. p.d.: JB
miejsce przechowywania nieznane

Praca jest akwarelową wersją obrazu Przed karczmą z 1885 roku (kat. I.167), za-
wierającą wszystkie przedstawione na nim elementy. Ze względu na mniejszą 
precyzję opracowania detali można przypuszczać, że była ona pierwszą realizacją 
pomysłu malarskiego, na podstawie której powstał obraz olejny.

II.303
HisTORiA 
w 1975 rysunek należał do malżeństwa 
Lachowskich (nieznanych z imion).

ARCHiwALiA 
Archiwum Janusza Derwojeda, fot.  
is PAn, Zb. specjalne, Archiwum Je-
rzego Sienkiewicza, sygn.1723/1, rkps 
i fot. [brulion ekspertyzy z 10.03.1975]. 

II.304
wysTAwy
2015 Orońsko, Centrum Rzeźby 
Polskiej (s. 198, il. na s. 170)

II.304 Przed karczmą, ok. 1885 

ołówek, papier ugrowy, 24,5 × 37,8
sygn. p.d.: JB
Muzeum narodowe w warszawie, nr inw. Rys.Pol.11652 Mnw
Kupiony w 1970 w PP Desa w warszawie.

II.305 Na targu, ok. 1885

ołówek, papier szary, 24 × 29,8
Muzeum narodowe w warszawie, nr inw. Rys.Pol.11655 Mnw
Kupiony w 1970 w PP Desa w warszawie.

II.303

II.304 II.305

II.302 Przekupień tatarski, 1885

wóz tatarski
Rytowany w zakładzie Meisenbach Riffart & Co. w Berlinie według rysunku 
Józefa Brandta 
drzeworyt sztorcowy, papier, 10,8 × 19
sygn. pod rys. po lewej: Meisenbach; po prawej: Józef Brandt 
napis drukowany pod kompozycją: PRZEKUPIEŃ TATARSKI. Rysował 
J. Brandt: p.d.: 1616
Drzeworyt zamieszczony w: Tyg. Powsz. 1885, nr 23, s. 368; Świat 1890, 
s. 244.

W rysunku do tego drzeworytu Brandt przedstawił centralną grupę z obrazu 
Podróżujący kupcy z 1885 roku (kat. I.164). Ograniczył tu kompozycję do postaci 
Tatara siedzącego na załadowanym wozie zaprzężonym w jednego konia, rezy-
gnując z innych elementów sceny widocznych w dziele olejnym: siedzącego na 
ziemi mężczyzny z fajką oraz malowniczej kompozycji złożonej z orientalnych 
naczyń i tkanin. Podobny zabieg zastosował w 1878 roku, kiedy na potrzeby drze-
worytniczej reprodukcji wyodrębnił postać muzykanta z obrazu Powitanie stepu 
(kat. I.69) i przedstawił go na oddzielnym rysunku Bandurzysta kozacki (kat. II.255). 

II.302
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II.308  Wnętrze izby, ok. 1885  
verso: Szkic głowy Juliusza Kossaka

ołówek, papier, 23 × 21,2
napisy na verso u dołu: Juliusz Kossak przez Brandta i po lewej: 
Spis rzeczy wziętych do Mon. | Dywanów perskich 4 | Antepedium 1 | 
jedwabnych kawałków 2 | siodło tatarskie 1 | czekman czerkies. 
złotogłów | kindżał | krakowska sukm[ana] | chustka | biały kapotek | 
czapka litewska | kapota (łotewska) | ubranie kobiece 
Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, nr inw. MJM sp.gr. 189
Kupiony w 1966 od Macieja Pruszaka (1901–1978).

II.308
wysTAwy
1998–1999 Radom, MJM
2012–2013 stalowa wola, MR  
(s. 46, nr kat. 11)

ARCHiwALiA 
MJM, Biblioteka, Teczka dotycząca 
wystawy „Józef Brandt — uczniowie 
i przyjaciele”, sygn. MJM-Xii-601, 
nr 6/165, mps, s. 5 [spis eksponatów  
na wystawie].

II.309
wysTAwy
1998–1999 Radom, MJM

ARCHiwALiA
MJM, Biblioteka, Teczka dotycząca 
wystawy „Józef Brandt — uczniowie 
i przyjaciele”, sygn. MJM-Xii-601, 
nr 6/165, mps, s. 5 [spis eksponatów  
na wystawie].

II.309  Towarzystwo na spacerze, ok. 1885  
verso: Krakus

ołówek, papier, 20,5 × 22,1
Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, nr inw. MJM sp.gr. 162
Kupiony w 1966 od Macieja Pruszaka (1901–1978).

II.308

II.309

II.306 Potyczka dwóch jeźdźców w galopie, 1885

szkic do obrazu Na tropie (1885)
ołówek, szary papier, 23,6 × 30,1
sygn. u dołu: JB
napis na verso u dołu: Józef Brandt
rysunek wklejony do albumu malarza władysława Czachórskiego 
(1850–1911)
Muzeum narodowe w warszawie, nr inw. Rys.Pol.11827/54 Mnw
Kupiony w 1973 w PP Desa w warszawie.

II.307  Szkic kompozycyjny grupy klęczących 
postaci, ok. 1885 
verso: Szkic kompozycyjny pejzażu

ołówek, papier, 20,4 × 23
Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, nr inw. MJM sp.gr. 163
Kupiony w 1966 od Macieja Pruszaka (1901–1978).

II.306

II.307
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II.308  Wnętrze izby, ok. 1885  
verso: Szkic głowy Juliusza Kossaka

ołówek, papier, 23 × 21,2
napisy na verso u dołu: Juliusz Kossak przez Brandta i po lewej: 
Spis rzeczy wziętych do Mon. | Dywanów perskich 4 | Antepedium 1 | 
jedwabnych kawałków 2 | siodło tatarskie 1 | czekman czerkies. 
złotogłów | kindżał | krakowska sukm[ana] | chustka | biały kapotek | 
czapka litewska | kapota (łotewska) | ubranie kobiece 
Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, nr inw. MJM sp.gr. 189
Kupiony w 1966 od Macieja Pruszaka (1901–1978).

II.308
wysTAwy
1998–1999 Radom, MJM
2012–2013 stalowa wola, MR  
(s. 46, nr kat. 11)

ARCHiwALiA 
MJM, Biblioteka, Teczka dotycząca 
wystawy „Józef Brandt — uczniowie 
i przyjaciele”, sygn. MJM-Xii-601, 
nr 6/165, mps, s. 5 [spis eksponatów  
na wystawie].

II.309
wysTAwy
1998–1999 Radom, MJM

ARCHiwALiA
MJM, Biblioteka, Teczka dotycząca 
wystawy „Józef Brandt — uczniowie 
i przyjaciele”, sygn. MJM-Xii-601, 
nr 6/165, mps, s. 5 [spis eksponatów  
na wystawie].

II.309  Towarzystwo na spacerze, ok. 1885  
verso: Krakus

ołówek, papier, 20,5 × 22,1
Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, nr inw. MJM sp.gr. 162
Kupiony w 1966 od Macieja Pruszaka (1901–1978).

II.308

II.309

II.306 Potyczka dwóch jeźdźców w galopie, 1885

szkic do obrazu Na tropie (1885)
ołówek, szary papier, 23,6 × 30,1
sygn. u dołu: JB
napis na verso u dołu: Józef Brandt
rysunek wklejony do albumu malarza władysława Czachórskiego 
(1850–1911)
Muzeum narodowe w warszawie, nr inw. Rys.Pol.11827/54 Mnw
Kupiony w 1973 w PP Desa w warszawie.

II.307  Szkic kompozycyjny grupy klęczących 
postaci, ok. 1885 
verso: Szkic kompozycyjny pejzażu

ołówek, papier, 20,4 × 23
Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, nr inw. MJM sp.gr. 163
Kupiony w 1966 od Macieja Pruszaka (1901–1978).

II.306

II.307
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II.312 Powrót, 1885

gwasz, papier, 23,5 × 36,5
sygn. l.d. Józef Brandt | Orońsko 85
własność prywatna

Gwasz ukazujący szlachcica prowadzącego konia przez zaśnieżone pole jest 
jednym z niewielu przedstawień zimowych w twórczości Brandta na papierze. 
Śnieżna sceneria pozwoliła artyście na zastosowanie wyrafinowanej kolorystyki 
opartej na srebrzystej szarości, błękicie i mieniącej się pod wpływem światła 
bieli. Jedyne akcenty żywych barw występują w częściach stroju postaci i opo-
rządzenia konia. 

Praca została namalowana w Orońsku i z pewnością odzwierciedla oko-
liczny krajobraz i budownictwo. Możliwe też, że przedstawia konkretną scenę 
widzianą czy zaaranżowaną przez Brandta na potrzeby obrazu. 

Postać samotnego wędrowca, oddalonego od widocznego w głębi folwarku, 
a także jego zamyślenie i spuszczony wzrok wywołują nastrój spokoju, ciszy 
i zadumy. Tego rodzaju refleksyjność rzadko pojawiała się w pracach Brandta. 
Wyjątkami są zbliżony pod względem atmosfery obraz Przed burzą z 1882 roku 
(kat. I.140) i malownicze sceny przepraw wojsk przez rzekę malowane na po-
czątku lat 70.

II.312
HisTORiA
w 1997 wystawiony na sprzedaż 
w Domu Aukcyjnym Rempex 
w warszawie. 

BiBLiOGRAFiA
Kat. Rempex 24.04.1997, nr kat. i il. 819.

II.312

II.311 Pejzaż wiejski z koniem, ok. 1885

Koń przy płocie
ołówek, papier, 13,5 × 16,3
Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, nr inw. MJM sp.gr. 159
Kupiony w 1966 od Macieja Pruszaka (1901–1978).

II.310 Pasące się krowy na tle zamku, ok. 1885

ołówek, papier, 20,7 × 22,1
Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, nr inw. MJM sp.gr. 188
Kupiony w 1966 od Macieja Pruszaka (1901–1978).

II.310
wysTAwy 
1998–1999 Radom, MJM

ARCHiwALiA 
MJM, Biblioteka, Teczka dotycząca wy-
stawy „Józef Brandt — uczniowie i przy-
jaciele”, sygn. MJM-Xii-601, nr 6/165, 
mps, s. 5 [spis eksponatów  
na wystawie].

II.311
wysTAwy
1965–1966 Muzeum w Lublinie — Zamek 
(s. 3, nr kat. 30)

BiBLiOGRAFiA
Derwojed 1969, s. 38, poz. 55.

II.310

II.311
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II.312 Powrót, 1885

gwasz, papier, 23,5 × 36,5
sygn. l.d. Józef Brandt | Orońsko 85
własność prywatna

Gwasz ukazujący szlachcica prowadzącego konia przez zaśnieżone pole jest 
jednym z niewielu przedstawień zimowych w twórczości Brandta na papierze. 
Śnieżna sceneria pozwoliła artyście na zastosowanie wyrafinowanej kolorystyki 
opartej na srebrzystej szarości, błękicie i mieniącej się pod wpływem światła 
bieli. Jedyne akcenty żywych barw występują w częściach stroju postaci i opo-
rządzenia konia. 

Praca została namalowana w Orońsku i z pewnością odzwierciedla oko-
liczny krajobraz i budownictwo. Możliwe też, że przedstawia konkretną scenę 
widzianą czy zaaranżowaną przez Brandta na potrzeby obrazu. 

Postać samotnego wędrowca, oddalonego od widocznego w głębi folwarku, 
a także jego zamyślenie i spuszczony wzrok wywołują nastrój spokoju, ciszy 
i zadumy. Tego rodzaju refleksyjność rzadko pojawiała się w pracach Brandta. 
Wyjątkami są zbliżony pod względem atmosfery obraz Przed burzą z 1882 roku 
(kat. I.140) i malownicze sceny przepraw wojsk przez rzekę malowane na po-
czątku lat 70.

II.312
HisTORiA
w 1997 wystawiony na sprzedaż 
w Domu Aukcyjnym Rempex 
w warszawie. 

BiBLiOGRAFiA
Kat. Rempex 24.04.1997, nr kat. i il. 819.

II.312

II.311 Pejzaż wiejski z koniem, ok. 1885

Koń przy płocie
ołówek, papier, 13,5 × 16,3
Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, nr inw. MJM sp.gr. 159
Kupiony w 1966 od Macieja Pruszaka (1901–1978).

II.310 Pasące się krowy na tle zamku, ok. 1885

ołówek, papier, 20,7 × 22,1
Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, nr inw. MJM sp.gr. 188
Kupiony w 1966 od Macieja Pruszaka (1901–1978).

II.310
wysTAwy 
1998–1999 Radom, MJM

ARCHiwALiA 
MJM, Biblioteka, Teczka dotycząca wy-
stawy „Józef Brandt — uczniowie i przy-
jaciele”, sygn. MJM-Xii-601, nr 6/165, 
mps, s. 5 [spis eksponatów  
na wystawie].

II.311
wysTAwy
1965–1966 Muzeum w Lublinie — Zamek 
(s. 3, nr kat. 30)

BiBLiOGRAFiA
Derwojed 1969, s. 38, poz. 55.

II.310

II.311
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II.314 Buńczuczny, ok. 1885

Kozak
akwarela, gwasz, tektura, 53,7 × 39,7
sygn. p.d.: Józef Brandt | z Warszawy
własność prywatna

Praca jest powtórzeniem obrazu olejnego Lisowczyk (Buńczuczny) z lat ok. 1883–1885 
(kat. I.156), namalowanym w technice akwareli i gwaszu.

II.314
HisTORiA 
w 1898 akwarela została kupiona 
w TZsP przez przemysłowca Ludwi-
ka norblina (1836–1914) z warszawy. 
w 1914 ofiarowana zapisem testamen-
towym TZsP. 

wysTAwy 
1898 warszawa, TZsP 
1926 warszawa, TZsP (s. 17, nr kat. 5) 
1927 warszawa, TZsP (s. 17, nr kat. 21)

BiBLiOGRAFiA 
sprawozd. TZsP 1898, s. 33, 41; 
wędrowiec 1898, nr 46, s. 911; spra-
wozd. TZsP 1916, s. iii; Kat. zbiorów 
TZsP 1920, s. 22, nr kat. 500, 1924, 
s. 18, nr 500, 1933, s. 20, nr kat. 500, 
1935, s. 26, nr kat. 500, 1938, s. 28, 
nr kat. 500; wiercińska 1969, s. 32; 
Kat. Desa Katowice 16.10. 2004, 
nr kat. i il. 68; werner 2009, s. 92.

ARCHiwALiA 
Mnw, ZiiF, nr inw. Di 39634 Mnw,  
Di 95813/21 Mnw [fot.]. 

II.314

II.313 Jarmark w Bałcie na Podolu, szkic, 1885

ołówek, papier, 29 × 47,5
Muzeum narodowe w Poznaniu, nr inw. Gr 341
Kupiony w 1952 od córki artysty Marii Anieli Daszewskiej (1880–1970).

Scena z rysunku łączy w sobie elementy z olejnego szkicu i obrazu Jarmark w Bał-
cie na Podolu (kat. I.180, I.181). Widoczne tu figury handlarza i kupców dobijają-
cych targu oraz koni znajdują się w ostatecznej wersji dzieła. Na rysunku są one 
określone precyzyjną, konturową linią z uwzględnieniem detali. Otoczenie tej 
grupy: wozy, konie i jeźdźcy oraz kram z dywanami i naczyniami jest zaznaczone 
bardziej swobodnie, a układ tych elementów odzwierciedla scenerię z olejnego 
szkicu. Rysunek mógł być więc pośrednim ogniwem w procesie malarskim wio-
dącym od pierwszego pomysłu wykonanego farbą olejną do gotowego obrazu. 
O takiej jego roli świadczy również naniesiona na niego siatka kompozycyjna 
w formie regularnej kratownicy linii, która służyła do przenoszenia kompozycji 
w skali na kolejne podłoże. 

II.313
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II.314 Buńczuczny, ok. 1885

Kozak
akwarela, gwasz, tektura, 53,7 × 39,7
sygn. p.d.: Józef Brandt | z Warszawy
własność prywatna

Praca jest powtórzeniem obrazu olejnego Lisowczyk (Buńczuczny) z lat ok. 1883–1885 
(kat. I.156), namalowanym w technice akwareli i gwaszu.

II.314
HisTORiA 
w 1898 akwarela została kupiona 
w TZsP przez przemysłowca Ludwi-
ka norblina (1836–1914) z warszawy. 
w 1914 ofiarowana zapisem testamen-
towym TZsP. 

wysTAwy 
1898 warszawa, TZsP 
1926 warszawa, TZsP (s. 17, nr kat. 5) 
1927 warszawa, TZsP (s. 17, nr kat. 21)

BiBLiOGRAFiA 
sprawozd. TZsP 1898, s. 33, 41; 
wędrowiec 1898, nr 46, s. 911; spra-
wozd. TZsP 1916, s. iii; Kat. zbiorów 
TZsP 1920, s. 22, nr kat. 500, 1924, 
s. 18, nr 500, 1933, s. 20, nr kat. 500, 
1935, s. 26, nr kat. 500, 1938, s. 28, 
nr kat. 500; wiercińska 1969, s. 32; 
Kat. Desa Katowice 16.10. 2004, 
nr kat. i il. 68; werner 2009, s. 92.

ARCHiwALiA 
Mnw, ZiiF, nr inw. Di 39634 Mnw,  
Di 95813/21 Mnw [fot.]. 

II.314

II.313 Jarmark w Bałcie na Podolu, szkic, 1885

ołówek, papier, 29 × 47,5
Muzeum narodowe w Poznaniu, nr inw. Gr 341
Kupiony w 1952 od córki artysty Marii Anieli Daszewskiej (1880–1970).

Scena z rysunku łączy w sobie elementy z olejnego szkicu i obrazu Jarmark w Bał-
cie na Podolu (kat. I.180, I.181). Widoczne tu figury handlarza i kupców dobijają-
cych targu oraz koni znajdują się w ostatecznej wersji dzieła. Na rysunku są one 
określone precyzyjną, konturową linią z uwzględnieniem detali. Otoczenie tej 
grupy: wozy, konie i jeźdźcy oraz kram z dywanami i naczyniami jest zaznaczone 
bardziej swobodnie, a układ tych elementów odzwierciedla scenerię z olejnego 
szkicu. Rysunek mógł być więc pośrednim ogniwem w procesie malarskim wio-
dącym od pierwszego pomysłu wykonanego farbą olejną do gotowego obrazu. 
O takiej jego roli świadczy również naniesiona na niego siatka kompozycyjna 
w formie regularnej kratownicy linii, która służyła do przenoszenia kompozycji 
w skali na kolejne podłoże. 

II.313
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k. 5
napad, 1890
szkic do obrazu Napad (1890–1891)

k. 6
Dwa szkice łba świni, ok. 1891
szkic do obrazu Powrót z polowania na dzika zimą 
(ok. 1891)
verso: Przejazd przez mostek
napis wtórny na verso l.d.: Przejazd przez mostek 

k. 7
Mężczyzna wspinający się, ok. 1891
szkic do obrazu Powrót z polowania na dzika zimą 
(ok. 1891)
verso: Fragment pejzażu z płotem

k. 8
verso: Domy kryte strzechą, za płotem 

k. 4
Ekran
verso: Jeździec z wyciągniętą lewą ręką

II.315 Szkicownik z lat 1886–1890

zawiera 33 karty; karta 3 pusta; środkowa część karty 16 wycięta
oprawa płócienna, 31 × 25 × 1,5
ołówek, papier, 29,8 × 24 
Muzeum Książąt Lubomirskich w Zakładzie narodowym im. Ossolińskich 
we wrocławiu, nr inw. i.g.7425/1–32
Kupiony w 1955 od wnuka artysty Romana Daszewskiego (1909–1972).

W szkicowniku znajdują się prace przygotowawcze do kilku obrazów Brand-
ta o dynamicznej, zwartej kompozycji: Obrona  (kat. I.205), Obrona zaścianka 
(kat. I.214) i Powrót z polowania na dzika zimą (kat. I.215), namalowanych w latach 
1889–1891. W szkicach artysta koncentrował się na uchwyceniu ruchu i natłoku 
elementów charakteryzujących te dzieła. Poszczególne postaci nanosił na pa-
pier szybko i pobieżnie, powtarzał je po kilka razy, zmieniając ich pozy, gesty 
czy swój kąt widzenia. Wykonał także szkice całych kompozycji składające się 
z gęstej plątaniny kresek, których układ również był modyfikowany. Obok tych 
schematycznie kreślonych postaci i scen pojawiają różniące się od nich pre-
cyzją wykonania i starannością kompozycji rysunki do obrazów Tracze i Zaloty 
z 1886 roku (kat. I.179, I.183).

II.315
BiBLiOGRAFiA
Kat. rys. Ossolineum 1969, s. 27–30, 
nr kat. 54/1–32.

k. 1
Fragmenty ramy obrazu i tkaniny

k. 2
Kobieta siedząca w chustce, 1886
studium postaci do obrazu Tracze (1886) 
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k. 5
napad, 1890
szkic do obrazu Napad (1890–1891)

k. 6
Dwa szkice łba świni, ok. 1891
szkic do obrazu Powrót z polowania na dzika zimą 
(ok. 1891)
verso: Przejazd przez mostek
napis wtórny na verso l.d.: Przejazd przez mostek 

k. 7
Mężczyzna wspinający się, ok. 1891
szkic do obrazu Powrót z polowania na dzika zimą 
(ok. 1891)
verso: Fragment pejzażu z płotem

k. 8
verso: Domy kryte strzechą, za płotem 

k. 4
Ekran
verso: Jeździec z wyciągniętą lewą ręką

II.315 Szkicownik z lat 1886–1890

zawiera 33 karty; karta 3 pusta; środkowa część karty 16 wycięta
oprawa płócienna, 31 × 25 × 1,5
ołówek, papier, 29,8 × 24 
Muzeum Książąt Lubomirskich w Zakładzie narodowym im. Ossolińskich 
we wrocławiu, nr inw. i.g.7425/1–32
Kupiony w 1955 od wnuka artysty Romana Daszewskiego (1909–1972).

W szkicowniku znajdują się prace przygotowawcze do kilku obrazów Brand-
ta o dynamicznej, zwartej kompozycji: Obrona  (kat. I.205), Obrona zaścianka 
(kat. I.214) i Powrót z polowania na dzika zimą (kat. I.215), namalowanych w latach 
1889–1891. W szkicach artysta koncentrował się na uchwyceniu ruchu i natłoku 
elementów charakteryzujących te dzieła. Poszczególne postaci nanosił na pa-
pier szybko i pobieżnie, powtarzał je po kilka razy, zmieniając ich pozy, gesty 
czy swój kąt widzenia. Wykonał także szkice całych kompozycji składające się 
z gęstej plątaniny kresek, których układ również był modyfikowany. Obok tych 
schematycznie kreślonych postaci i scen pojawiają różniące się od nich pre-
cyzją wykonania i starannością kompozycji rysunki do obrazów Tracze i Zaloty 
z 1886 roku (kat. I.179, I.183).

II.315
BiBLiOGRAFiA
Kat. rys. Ossolineum 1969, s. 27–30, 
nr kat. 54/1–32.

k. 1
Fragmenty ramy obrazu i tkaniny

k. 2
Kobieta siedząca w chustce, 1886
studium postaci do obrazu Tracze (1886) 
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k. 12
Padające i broniące się postaci (ok. 1891)
szkice m.in. do obrazu Powrót z polowania na dzika 
zimą (ok. 1891)
verso: Mężczyzna czyszczący strzelbę i strzelający

k. 14
Mężczyzna strzelający ze strzelby
verso: Tatar strzelający z łuku
studia postaci do obrazu Napad Tatarów (1886)

k. 15 
szkic obrazu w ramie
verso: Koń w uprzęży

k. 16
verso: Koń w uprzęży 

k. 11
szkic obrazu bitwy
verso: Obrona zabudowań

k. 9
verso: niespokojne konie, 1889
szkic do obrazu Obrona (1889)

k. 10 
napad, 1889
szkic do obrazu Obrona (1889)
napis wtórny na verso: (epizod z wojen szwedzkich) | 
szkic do obrazu Napad Tyg. Ilust. 1895 i s. 368/9

k. 13
niosący rannego
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k. 23
verso: Leżące dziki, ok. 1891
studium do obrazu Powrót z polowania  
na dzika zimą (ok. 1891)

k. 24
verso: Tracz siedzący na belce, 1886 
szkic do obrazu Tracze (1886)
napis wtórny na verso: Tracze |  
Tracz siedzący na belce

k. 25
verso: Jeździec celujący ze strzelby, ok. 1891
studium postaci do obrazu Obrona zaścianka  
(ok. 1891)
napis wtórny na verso u góry: napad

k. 26
strzelec, ok. 1891
studium postaci do obrazu Obrona zaścianka  
(ok. 1891)
verso: Ozdoby ludowe
napis wtórny p.g.: napad 

k. 27
verso: strzelec w półpostaci, od tyłu, ok. 1891
studium postaci do obrazu Obrona zaścianka  
(ok. 1891)
napis wtórny na verso p.g.: napad

k. 21
szkic kompozycyjny obrazu z jeźdźcem przy wozie
verso: Zwalone drzewo
napis wtórny na verso l.d.: Tracze

k. 20
Pasące się konie 
verso: Jeździec strzelający, ok. 1891
studium postaci do obrazu Obrona zaścianka 
(ok. 1891)
napis wtórny na verso u dołu: Napad

k. 17
verso: Jeździec z wyciągniętą prawą ręką 
napis wtórny na recto: Wesele na Ukrainie 

k. 18
verso: Jeździec z wyciągniętą prawą ręką
napis wtórny na recto: Wesele na Ukrainie 

k. 19
Jeździec ze sztandarem na tle pochodu
napis wtórny na verso: Pochód przez stepy

k. 22
verso: Jeździec spadający z konia
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II.317  Szkice kompozycyjne ze scenami pochodu 
i postoju jeźdźców, ok. 1886–1890

ołówek, papier, 20,6 × 13,4
Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, nr inw. MJM sp.gr. 194
Kupiony w 1966 od Macieja Pruszaka (1901–1978).

II.316 Przeprawa, ok. 1886

Przy przejściu; Pochód; Kozacy
gwasz, 41 × 61,5 
sygn. p.d.: Józef Brandt | z Warszawy
miejsce przechowywania nieznane

Praca jest powtórzeniem obrazu olejnego Przeprawa przez Don z ok. 1886 roku 
(kat. I.186), namalowanym w technice gwaszu.

II.316
HisTORiA
w 1926 gwasz był własnością 
A. wieniawskiego w warszawie.

wysTAwy 
1898 warszawa, TZsP 
1926 warszawa, TZsP (s. 19, nr kat. 72)

BiBLiOGRAFiA
sprawozd. TZsP 1898, s. 33, 41; Tyg. il. 
1898, nr 39, s. 775; wędrowiec 1898, 
nr 46, s. 911; sprawozd. TZsP 1926, 
s. nlb. 36; Husarski 1929, il. na s. 374; 
wiercińska 1969, s. 32. 

ARCHiwALiA 
Mnw, ZiiF, nr inw. Di 39597 Mnw,  
Di 95813/9 Mnw [fot. przed 1939]; 
DDw, neg. nr 4937 [fot. fragmentu 
przed 1939].

II.316 

II.317 

k. 31
verso: Łeb konia w uprzęży i głowa chłopa 

k. 32
verso: Pień ściętego drzewa

k. 33
verso: szkice wazonów i tkaniny
dat. na verso p.g.: 24 Mar.

k. 28
verso: Dwa studia głowy chłopa

k. 29
verso: węgieł chaty z otwartym oknem, drzewem 
i toczakiem, 1886 
szkic do obrazu Zaloty (1886)

k. 30
verso: wieśniaczka z misą siedząca w oknie, 1886
szkic do obrazu Zaloty (1886)
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II.320 Pieśń zwycięstwa, 1889

szkic kompozycyjny do obrazu Pieśń zwycięstwa (1890)
tusz, ołówek (?)
miejsce przechowywania nieznane

Znany z dawnej fotografii rysunek najprawdopodobniej został wykonany tuszem. 
Brandt w lekki, swobodny sposób zaznaczył tu grupy postaci i pojedynczych 
jeźdźców na koniach wraz ze szczegółami ich wyposażenia. Na rysunek naniósł 
ołówkiem równomierną kratownicę linii, która posłużyła do przeniesienia kom-
pozycji na płótno. W finalnym dziele Pieśń zwycięstwa (kat. I.208) artysta zachował 
wyjściowy układ grup i postaci, zmieniając jednakże pozy, gesty i rekwizyty 
niektórych z nich. Tę metodę powielania kompozycji zastosował już wcześniej 
w szkicu do obrazu Jarmark w Bałcie na Podolu (kat. II.313), na którym widoczna 
jest analogiczna siatka linii.

II.320
ARCHiwALiA 
Mnw, ZiiF, nr inw. Di 39592 Mnw  
[fot. z kolekcji artysty].

II.321
HisTORiA 
w 1937 gwasz był wystawiony 
w TZsP jako własność przedsiębior-
cy Bogusława Hersego (1872–1943) 
w warszawie.

wysTAwy 
1937 warszawa, TZsP (s. 14, nr kat. 9)

BiBLiOGRAFiA
Tyg. il. 1891, nr 63, s. 173, il. na s. 169; 
sprawozd. TZsP 1937, s. 39; Zakrzew-
ski 1947, s. 168.

II.321 Napad wilków na stadninę, ok. 1890

gwasz, 19 × 32 
sygn. l.d.: J. Brandt 
miejsce przechowywania nieznane

Praca jest powtórzeniem obrazu olejnego Napad wilków z 1890 roku (kat. I.207), 
wykonanym w technice gwaszu.

II.320

II.321

II.318 Rajtar, 1888

studium postaci do obrazu Bitwa pod Warką (1656) (1888)
ołówek, papier, 22 × 16
sygn. l.d.: JB 
oznacz. l.d.: 86
własność prywatna

II.318
HisTORiA
w 2003 wystawiony na sprze-
daż w Domu Aukcyjnym nautilus 
w Krakowie.

BiBLiOGRAFiA
Kat. nautilus 29.03.2003, nr kat. i il. 71. 

II.319 Jeździec celujący z karabinu, 1888

studium postaci do obrazu Bitwa pod Warką (1656) (1888)
ołówek, papier, 25,5 × 28
Muzeum narodowe w Poznaniu, nr inw. Gr 333
Kupiony w 1952 od córki artysty Marii Anieli Daszewskiej (1880–1970).

II.318

II.319
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Tyg. il. 1891, nr 63, s. 173, il. na s. 169; 
sprawozd. TZsP 1937, s. 39; Zakrzew-
ski 1947, s. 168.
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II.318
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190 191RysunKi i AKwARELE JÓZEF BRANDT 1841–1915

II.323 W drodze, 1890 lub 1891

akwarela
sygn. p.d.: JB 
miejsce przechowywania nieznane

II.323
ARCHiwALiA 
Mnw, ZiiF, nr inw. Di 39639 Mnw [fot. 
Józef Grodzicki, 1891, z kolekcji artysty].

II.324
ARCHiwALiA
Mnw, ZiiF, nr inw. Di 39638 Mnw [fot. 
Józef Grodzicki, 1891, z kolekcji artysty].

II.324 Na polowanie, 1890 lub 1891

akwarela
sygn. p.d.: JB
miejsce przechowywania nieznane

Podczas pracy nad akwarelą Brandt ponownie posiłkował się fotografią. Wzór dla 
drewnianego ogrodzenia zaczerpnął ze zdjęcia Józefa Grodzickiego, wykonanego 
w Orońsku w latach 80. Zachowując wygląd płotu i znajdującego się za nim kra-
jobrazu, zmienił pierwszy plan kompozycji, w którym zamiast furmanki i jeźdźca 
widoczny jest myśliwy z końmi i chartami. Do tej sceny wrócił po latach i około 
1900 roku na podstawie akwareli namalował obraz olejny Leśniczówka (kat. I.274).

II.323

II.324

II.322 W drodze, 1890 lub 1891

akwarela
sygn. l.d.: JB 
miejsce przechowywania nieznane

Na akwareli Brandt przedstawił handlarza końmi, który jedzie przez step dwu-
kołowym wozem, prowadząc za sobą trzy luzaki. Pierwowzorem dla postaci był 
uczeń malarza Apoloniusz Kędzierski, sfotografowany przez Józefa Grodzickiego 
w Orońsku w latach 80. Brandt powtórzył w swojej pracy jedynie układ ciała 
i umiejscowienie modela, zmieniając jego rysy twarzy i strój. Na fotografii brak 
koni, a widoczny na niej wóz ma zupełnie inny kształt niż ten namalowany. 
Zdjęcie zostało jednak z pewnością zainscenizowane na potrzeby obrazu, o czym 
świadczą lejce, zbędne w rękach modela.

II.322
BiBLiOGRAFiA
Masłowska 2013, s. 34.

ARCHiwALiA
Mnw, ZiiF, nr inw. Di 39633 Mnw 
[fot. Józef Grodzicki, 1891, z kolekcji 
artysty]. 

Orońsko. Apoloniusz Kędzierski na bryczce, lata 80. 
XiX w., kat. V.134

Orońsko. Furmanka zaprzężona w czwórkę koni przed bramą  
folwarku, lata 80. XiX w., kat. V.118

II.322
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w Orońsku w latach 80. Zachowując wygląd płotu i znajdującego się za nim kra-
jobrazu, zmienił pierwszy plan kompozycji, w którym zamiast furmanki i jeźdźca 
widoczny jest myśliwy z końmi i chartami. Do tej sceny wrócił po latach i około 
1900 roku na podstawie akwareli namalował obraz olejny Leśniczówka (kat. I.274).

II.323

II.324

II.322 W drodze, 1890 lub 1891

akwarela
sygn. l.d.: JB 
miejsce przechowywania nieznane

Na akwareli Brandt przedstawił handlarza końmi, który jedzie przez step dwu-
kołowym wozem, prowadząc za sobą trzy luzaki. Pierwowzorem dla postaci był 
uczeń malarza Apoloniusz Kędzierski, sfotografowany przez Józefa Grodzickiego 
w Orońsku w latach 80. Brandt powtórzył w swojej pracy jedynie układ ciała 
i umiejscowienie modela, zmieniając jego rysy twarzy i strój. Na fotografii brak 
koni, a widoczny na niej wóz ma zupełnie inny kształt niż ten namalowany. 
Zdjęcie zostało jednak z pewnością zainscenizowane na potrzeby obrazu, o czym 
świadczą lejce, zbędne w rękach modela.

II.322
BiBLiOGRAFiA
Masłowska 2013, s. 34.

ARCHiwALiA
Mnw, ZiiF, nr inw. Di 39633 Mnw 
[fot. Józef Grodzicki, 1891, z kolekcji 
artysty]. 

Orońsko. Apoloniusz Kędzierski na bryczce, lata 80. 
XiX w., kat. V.134

Orońsko. Furmanka zaprzężona w czwórkę koni przed bramą  
folwarku, lata 80. XiX w., kat. V.118

II.322
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II.328 Nocna jazda, 1895 

akwarela
sygn. l.d.: JB
miejsce przechowywania nieznane

II.328
BiBLiOGRAFiA
Tyg. il. 1896, nr 2, il. na s. 21.

II.330
HisTORiA
w 1898 akwarela została kupiona 
z wystawy TZsP przez bankiera 
Józefa Goldfedera (?–1940) z war-
szawy. Jeszcze w 1926 była jego 
własnością.

wysTAwy
1898 warszawa, TZsP
1916 warszawa (s. 1, nr kat. 11)

BiBLiOGRAFiA
sprawozd. TZsP 1898, s. 33, 41; Tyg. 
il. 1898, nr 39, s. 775; Piątkowski 1916, 
s. 4; Chwalewik 1916, s. 211; Chwale-
wik 1897–1927, t. 2, s. 387; wiercińska 
1969, s. 32; Hensel 1927, s. 77 [wzmian-
kowany dwukrotnie, jako Zaporożec 
i Na stepie].

II.329 Potyczka, ok. 1897

ołówek, papier kremowy, 13,7 × 17,8
rysunek wklejony do albumu malarza władysława Czachórskiego 
(1850–1911)
Muzeum narodowe w warszawie, nr inw. Rys.Pol.11827/85 Mnw
Kupiony w 1973 w PP Desa w warszawie.

II.330 Zaporożec, ok. 1898

Na stepie
akwarela lub gwasz 
miejsce przechowywania nieznane

II.328

II.329

II.325 Zaprzęg konny na postoju, 1891

ołówek, papier; 24 × 30
sygn. p.d.: Józef Brandt | 1891
Muzeum im. ks. Józefa Jarzębowskiego w Licheniu starym,  
nr inw. 2009/ML/R/25 

II.326 Pejzaż z młynem, lata 90. XIX w.

ołówek, papier, 15,1 × 23,3
Biblioteka narodowa, nr inw. R.7217/i
Kupiony w 1979 od wnuczki artysty Krystyny Daszewskiej (1908–2000)  
za pośrednictwem Marii Piotrowskiej.

II.327 Pole w Orońsku, lata 90. XIX w.

ołówek, papier, 18,8 × 23
Biblioteka narodowa, nr inw. R.7215/ii
Kupiony w 1979 od wnuczki artysty Krystyny Daszewskiej (1908–2000)  
za pośrednictwem Marii Piotrowskiej.

II.325
HisTORiA
Rysunek pochodzi ze zbiorów muzeum 
Zgromadzenia Księży Marianów 
w Kolegium Bielańskim w warszawie. 
w 1959 trafił do pałacu w Fawley Court 
w Anglii, który stał się nową siedzibą 
muzeum. Po 2006 wraz z innymi zbio-
rami został przeniesiony do Lichenia, 
gdzie w 2010 otwarto Muzeum  
im. ks. Józefa Jarzębowskiego.

BiBLiOGRAFiA
Krochmal 2004, s. 232.

II.325

II.326 II.327
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II.328 Nocna jazda, 1895 

akwarela
sygn. l.d.: JB
miejsce przechowywania nieznane

II.328
BiBLiOGRAFiA
Tyg. il. 1896, nr 2, il. na s. 21.

II.330
HisTORiA
w 1898 akwarela została kupiona 
z wystawy TZsP przez bankiera 
Józefa Goldfedera (?–1940) z war-
szawy. Jeszcze w 1926 była jego 
własnością.

wysTAwy
1898 warszawa, TZsP
1916 warszawa (s. 1, nr kat. 11)

BiBLiOGRAFiA
sprawozd. TZsP 1898, s. 33, 41; Tyg. 
il. 1898, nr 39, s. 775; Piątkowski 1916, 
s. 4; Chwalewik 1916, s. 211; Chwale-
wik 1897–1927, t. 2, s. 387; wiercińska 
1969, s. 32; Hensel 1927, s. 77 [wzmian-
kowany dwukrotnie, jako Zaporożec 
i Na stepie].

II.329 Potyczka, ok. 1897

ołówek, papier kremowy, 13,7 × 17,8
rysunek wklejony do albumu malarza władysława Czachórskiego 
(1850–1911)
Muzeum narodowe w warszawie, nr inw. Rys.Pol.11827/85 Mnw
Kupiony w 1973 w PP Desa w warszawie.

II.330 Zaporożec, ok. 1898

Na stepie
akwarela lub gwasz 
miejsce przechowywania nieznane

II.328

II.329

II.325 Zaprzęg konny na postoju, 1891

ołówek, papier; 24 × 30
sygn. p.d.: Józef Brandt | 1891
Muzeum im. ks. Józefa Jarzębowskiego w Licheniu starym,  
nr inw. 2009/ML/R/25 

II.326 Pejzaż z młynem, lata 90. XIX w.

ołówek, papier, 15,1 × 23,3
Biblioteka narodowa, nr inw. R.7217/i
Kupiony w 1979 od wnuczki artysty Krystyny Daszewskiej (1908–2000)  
za pośrednictwem Marii Piotrowskiej.

II.327 Pole w Orońsku, lata 90. XIX w.

ołówek, papier, 18,8 × 23
Biblioteka narodowa, nr inw. R.7215/ii
Kupiony w 1979 od wnuczki artysty Krystyny Daszewskiej (1908–2000)  
za pośrednictwem Marii Piotrowskiej.

II.325
HisTORiA
Rysunek pochodzi ze zbiorów muzeum 
Zgromadzenia Księży Marianów 
w Kolegium Bielańskim w warszawie. 
w 1959 trafił do pałacu w Fawley Court 
w Anglii, który stał się nową siedzibą 
muzeum. Po 2006 wraz z innymi zbio-
rami został przeniesiony do Lichenia, 
gdzie w 2010 otwarto Muzeum  
im. ks. Józefa Jarzębowskiego.

BiBLiOGRAFiA
Krochmal 2004, s. 232.

II.325

II.326 II.327
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II.332 W pogoni, ok. 1898

ołówek, czarna kredka (?), gwasz, 42 × 62
sygn. l.d.: Józef Brandt
miejsce przechowywania nieznane

Praca jest powtórzeniem obrazu olejnego Potyczka, ok. 1898 (kat. I.257), wyko-
nanym w technice rysunku ołówkiem i gwaszu.

II.332
HisTORiA
w 1926 rysunek był własnością Alek-
sandra Bernsteina w warszawie.

wysTAwy 
1926 warszawa, TZsP (s. 19, nr kat. 82)

BiBLiOGRAFiA
sprawozd. TZsP 1926, s. nlb. 36.

ARCHiwALiA 
Mnw, ZiiF, nr inw. Di 39616 Mnw; 
DDw, neg. nr 1632 [fot. Józef Grein, 
1926].

II.333
wysTAwy 
1985 Radom, MO (il. na s. nlb. 43) 
1998–1999 Radom, MJM
2003 Zamość, Muzeum Zamojskie
2015 Orońsko, Centrum Rzeźby 
Polskiej (s. 198, il. na s. 176)

BiBLiOGRAFiA
Przemiany 1987, R. 18, nr 198, s. 24.

ARCHiwALiA 
MJM, Biblioteka, Teczka dotycząca 
wystawy „Józef Brandt — uczniowie 
i przyjaciele”, sygn. MJM-Xii-601, 
nr 6/165, mps, s. 1 [spis eksponatów 
na wystawie].

II.333 Portret Heleny Brandt, 1900

ołówek, karton — verso zaproszenia z 22.11.1898, 14,2 × 21,1
sygn. p.d.: JB | 1900
napis l.g.: Barerstr 31/I
Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, nr inw. MJM sp.gr. 152 
Kupiony w 1964 od Macieja Pruszaka (1901–1978).

II.332

II.333

II.331 Kozak, ok. 1898

Konny kozak; surmacz kozacki; Atak
akwarela
sygn. p.d.: Józef Brandt | z Warszawy
miejsce przechowywania nieznane

Kozackiego surmacza na koniu na tle wojskowego pochodu Brandt malował 
trzykrotnie, w tym raz akwarelą. Dwa obrazy olejne Parada kozacka (kat. I.255) 
i Pochód lisowczyków (kat. I.256) różnią się między sobą pod względem scenerii, 
w której przemieszczają się żołnierze. Na jednym z nich jest nią step porośnięty 
wysoką trawą, na drugim bród rzeki. Akwarela została namalowana na podsta-
wie pierwszego z wymienionych obrazów i dokładnie powtarza zarówno pozę, 
ubiór i rynsztunek jeźdźca, jak i wszystkie elementy jego otoczenia. Być może 
tak precyzyjne odwzorowanie pierwotnej kompozycji artysta uzyskał dzięki za-
stosowaniu kalki. Obrysy konturów sceny widoczne na jednym ze zdjęć obrazu 
z jego kolekcji mogą być śladami takiego działania1.

1  Fotografia z retuszem ołówkowym obrazu Józefa Brandta 
Parada kozacka, MNW, ZIiF, nr inw. DI 57980 MNW. II.331

HisTORiA
w 1926 akwarela była własnością 
J. Kona.

wysTAwy
1926 warszawa, TZsP (s. 19, nr kat. 71, 
il. na okładce)

BiBLiOGRAFiA 
sprawozd. TZsP 1926, s. nlb. 36

ARCHiwALiA 
is PAn, Zb. Fotograficzne, neg. 
nr 153340. Mnw, ZiiF, nr inw. Di 39580 
Mnw; DDw, neg. nr 4915 [fot. przed 
1939].

II.331
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II.332 W pogoni, ok. 1898

ołówek, czarna kredka (?), gwasz, 42 × 62
sygn. l.d.: Józef Brandt
miejsce przechowywania nieznane

Praca jest powtórzeniem obrazu olejnego Potyczka, ok. 1898 (kat. I.257), wyko-
nanym w technice rysunku ołówkiem i gwaszu.

II.332
HisTORiA
w 1926 rysunek był własnością Alek-
sandra Bernsteina w warszawie.

wysTAwy 
1926 warszawa, TZsP (s. 19, nr kat. 82)

BiBLiOGRAFiA
sprawozd. TZsP 1926, s. nlb. 36.

ARCHiwALiA 
Mnw, ZiiF, nr inw. Di 39616 Mnw; 
DDw, neg. nr 1632 [fot. Józef Grein, 
1926].

II.333
wysTAwy 
1985 Radom, MO (il. na s. nlb. 43) 
1998–1999 Radom, MJM
2003 Zamość, Muzeum Zamojskie
2015 Orońsko, Centrum Rzeźby 
Polskiej (s. 198, il. na s. 176)

BiBLiOGRAFiA
Przemiany 1987, R. 18, nr 198, s. 24.

ARCHiwALiA 
MJM, Biblioteka, Teczka dotycząca 
wystawy „Józef Brandt — uczniowie 
i przyjaciele”, sygn. MJM-Xii-601, 
nr 6/165, mps, s. 1 [spis eksponatów 
na wystawie].

II.333 Portret Heleny Brandt, 1900

ołówek, karton — verso zaproszenia z 22.11.1898, 14,2 × 21,1
sygn. p.d.: JB | 1900
napis l.g.: Barerstr 31/I
Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, nr inw. MJM sp.gr. 152 
Kupiony w 1964 od Macieja Pruszaka (1901–1978).

II.332

II.333

II.331 Kozak, ok. 1898

Konny kozak; surmacz kozacki; Atak
akwarela
sygn. p.d.: Józef Brandt | z Warszawy
miejsce przechowywania nieznane

Kozackiego surmacza na koniu na tle wojskowego pochodu Brandt malował 
trzykrotnie, w tym raz akwarelą. Dwa obrazy olejne Parada kozacka (kat. I.255) 
i Pochód lisowczyków (kat. I.256) różnią się między sobą pod względem scenerii, 
w której przemieszczają się żołnierze. Na jednym z nich jest nią step porośnięty 
wysoką trawą, na drugim bród rzeki. Akwarela została namalowana na podsta-
wie pierwszego z wymienionych obrazów i dokładnie powtarza zarówno pozę, 
ubiór i rynsztunek jeźdźca, jak i wszystkie elementy jego otoczenia. Być może 
tak precyzyjne odwzorowanie pierwotnej kompozycji artysta uzyskał dzięki za-
stosowaniu kalki. Obrysy konturów sceny widoczne na jednym ze zdjęć obrazu 
z jego kolekcji mogą być śladami takiego działania1.

1  Fotografia z retuszem ołówkowym obrazu Józefa Brandta 
Parada kozacka, MNW, ZIiF, nr inw. DI 57980 MNW. II.331

HisTORiA
w 1926 akwarela była własnością 
J. Kona.

wysTAwy
1926 warszawa, TZsP (s. 19, nr kat. 71, 
il. na okładce)

BiBLiOGRAFiA 
sprawozd. TZsP 1926, s. nlb. 36

ARCHiwALiA 
is PAn, Zb. Fotograficzne, neg. 
nr 153340. Mnw, ZiiF, nr inw. Di 39580 
Mnw; DDw, neg. nr 4915 [fot. przed 
1939].

II.331



196 197RysunKi i AKwARELE JÓZEF BRANDT 1841–1915

II.335 Przednia straż kozackiego pochodu, po 1901

ołówek, papier, 26,5 × 17
sygn. l.d.: J.B
własność prywatna

II.335
HisTORiA
w 1969 rysunek został przed-
stawiony do ekspertyzy Jerzemu 
sienkiewiczowi.

ARCHiwALiA 
Archiwum Janusza Derwojeda, fot.  
is PAn, Zb. specjalne, Archiwum Je-
rzego Sienkiewicza, sygn. 1723/1, mps 
[ekspertyza z 22.07.1969].

II.335

II.334 Husarz, ok. 1900

Towarzysz pancerny
akwarela, gwasz, papier, 41 × 31 
sygn. p.d.: Józef Brandt | z Warszawy | Monachium
na verso tektury nalepka TZsP z nr 38592, datą 18.04.1925, informacjami 
o autorze i właścicielu Bronisławie Zawiszy oraz ekspertyza stanisława 
Dąbrowskiego z Krakowa z 11.11.1958
własność prywatna

Praca wpisuje się w nurt przedstawień pojedynczych rycerzy jadących kon-
no przez  step na tle  oddziałów wojska,  częstych w twórczości  Brandta  po 
1880 roku. Inaczej niż w swojej wcześniejszej akwareli Rotmistrz chorągwi husarskiej  
(kat. II.296) artysta ukazał tu husarza w uzbrojeniu z XVI wieku, do którego 
należały m.in. łuk (przechowywany w sahajdaku) i nadziak. To wyjątek na tle 
dzieł Brandta nawiązujących zwykle do dziejów oręża XVII stulecia. Rycerz 
wyposażony jest również w pałasz husarski, umieszczony przy siodle, który — 
co zaskakujące — znajduje się po jego prawej stronie. Trudno rozstrzygnąć, 
czy była to pomyłka, czy świadomy zabieg artysty, który chciał odpowiednio 
wyeksponować uzbrojenie jeźdźca. Bogactwo husarskiego rynsztunku podkre-
śla tu również oporządzenie konia z buńczukiem-podgardlem zwieszonym dla 
ozdoby u jego szyi.

II.334
HisTORiA
w 1925 gwasz był własnością Bro-
nisława Zawiszy. Z treści nalepki na 
odwrocie wynika, że został w tym roku 
wystawiony w TZsP. w 2001 dwukrot-
nie wystawiony na sprzedaż w Domu 
Aukcyjnym Desa unicum w warszawie, 
w 2007 w Domu Aukcyjnym Okna 
sztuki w Milanówku. 

BiBLiOGRAFiA
Kat. Desa unicum 7.06.2001, 
nr kat. i il. 40, 13.12.2001, nr kat. i il. 116; 
Kat. Okna sztuki 31.05. 2007, 
nr kat. i il. 13, 13.12.2007, nr kat. i il. 13.

II.334
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II.335 Przednia straż kozackiego pochodu, po 1901

ołówek, papier, 26,5 × 17
sygn. l.d.: J.B
własność prywatna

II.335
HisTORiA
w 1969 rysunek został przed-
stawiony do ekspertyzy Jerzemu 
sienkiewiczowi.

ARCHiwALiA 
Archiwum Janusza Derwojeda, fot.  
is PAn, Zb. specjalne, Archiwum Je-
rzego Sienkiewicza, sygn. 1723/1, mps 
[ekspertyza z 22.07.1969].

II.335

II.334 Husarz, ok. 1900

Towarzysz pancerny
akwarela, gwasz, papier, 41 × 31 
sygn. p.d.: Józef Brandt | z Warszawy | Monachium
na verso tektury nalepka TZsP z nr 38592, datą 18.04.1925, informacjami 
o autorze i właścicielu Bronisławie Zawiszy oraz ekspertyza stanisława 
Dąbrowskiego z Krakowa z 11.11.1958
własność prywatna

Praca wpisuje się w nurt przedstawień pojedynczych rycerzy jadących kon-
no przez  step na tle  oddziałów wojska,  częstych w twórczości  Brandta  po 
1880 roku. Inaczej niż w swojej wcześniejszej akwareli Rotmistrz chorągwi husarskiej  
(kat. II.296) artysta ukazał tu husarza w uzbrojeniu z XVI wieku, do którego 
należały m.in. łuk (przechowywany w sahajdaku) i nadziak. To wyjątek na tle 
dzieł Brandta nawiązujących zwykle do dziejów oręża XVII stulecia. Rycerz 
wyposażony jest również w pałasz husarski, umieszczony przy siodle, który — 
co zaskakujące — znajduje się po jego prawej stronie. Trudno rozstrzygnąć, 
czy była to pomyłka, czy świadomy zabieg artysty, który chciał odpowiednio 
wyeksponować uzbrojenie jeźdźca. Bogactwo husarskiego rynsztunku podkre-
śla tu również oporządzenie konia z buńczukiem-podgardlem zwieszonym dla 
ozdoby u jego szyi.

II.334
HisTORiA
w 1925 gwasz był własnością Bro-
nisława Zawiszy. Z treści nalepki na 
odwrocie wynika, że został w tym roku 
wystawiony w TZsP. w 2001 dwukrot-
nie wystawiony na sprzedaż w Domu 
Aukcyjnym Desa unicum w warszawie, 
w 2007 w Domu Aukcyjnym Okna 
sztuki w Milanówku. 

BiBLiOGRAFiA
Kat. Desa unicum 7.06.2001, 
nr kat. i il. 40, 13.12.2001, nr kat. i il. 116; 
Kat. Okna sztuki 31.05. 2007, 
nr kat. i il. 13, 13.12.2007, nr kat. i il. 13.

II.334
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II.337 Wyścigi chłopskie, 1905

ołówek, czarna kredka (?), gwasz, 57 × 69
sygn. l.d.: Józef Brandt
miejsce przechowywania nieznane

Praca jest  powtórzeniem obrazu olejnego Wyścigi na jarmarku z 1905 roku  
(kat. I.294), wykonanym w technice rysunku ołówkiem i gwaszu.

II.337
HisTORiA
w 1926 rysunek był własnością Alek-
sandra Bernsteina w warszawie.

wysTAwy 
1826 warszawa, TZsP (s. 19, nr kat. 83)

BiBLiOGRAFiA
Tyg. il. 1908, nr 29, il. na s. 576; Dya-
kowski 1911, s. 35; sprawozd. TZsP 
1926, s. nlb. 36.

ARCHiwALiA 
Mnw, ZiiF, nr inw. Di 39617 Mnw; 
DDw, neg. nr 1636 [fot. Józef Grein, 
1926].

II.337

II.336  Hetman Stanisław Rewera Potocki pod 
Cudnowem (1660), szkic, 1902

Konnica
tusz, pióro, akwarela, gwasz, ołówek, papier, 27,2 × 37,2
sygn. l.d.: Józef Brandt | z Warszawy | 902 
własność prywatna

Rysunek jest pracą przygotowawczą do obrazu Stanisław Rewera Potocki pod Cud-
nowem (1660) ukończonego przez Brandta w 1905 roku (kat. I.298). Przedstawia 
pojedyncze figury, których układ, ubiory i rekwizyty znalazły swoje odzwier-
ciedlenie w ostatecznym dziele. Na płótnie artysta uzupełnił je dodatkowymi 
postaciami i scenerią, które nie zostały zaznaczone na rysunku. Pracę wyróżnia 
fragmentaryczność przedstawienia, wyabstrahowanie postaci z przestrzeni i brak 
wykończenia niektórych elementów, w połączeniu ze starannym zakompono-
waniem całości. II.336

HisTORiA 
Rysunek był własnością lekarza  
ireneusza wierzejewskiego (1881–1930) 
z Poznania, a następnie jego syna, 
lekarza Jędrzeja wierzejewskiego 
(1914–1996). w 1950 oferowany do 
zakupu do zbiorów Mnw przez Halinę 
Mikołajczakową z Poznania. w 2018 
wystawiony na sprzedaż w Domu 
Aukcyjnym Agra-Art w warszawie.

BiBLiOGRAFiA
Kat. Agra-Art 25.03.2018, kat. i il. 3.

ARCHiwALiA 
Mnw, Archiwum, Akta Mnw, sygn. 
1576 [fot.], sygn. 1596, rkps [kwit z ko-
misji zakupów nr 2617 z 18.11.1950];  
Gabinet Rycin i Rysunków, karta 
naukowa opracowana przez Marię 
Kaczanowską 12.11.1970, rkps i fot.

II.336
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II.337 Wyścigi chłopskie, 1905

ołówek, czarna kredka (?), gwasz, 57 × 69
sygn. l.d.: Józef Brandt
miejsce przechowywania nieznane

Praca jest  powtórzeniem obrazu olejnego Wyścigi na jarmarku z 1905 roku  
(kat. I.294), wykonanym w technice rysunku ołówkiem i gwaszu.

II.337
HisTORiA
w 1926 rysunek był własnością Alek-
sandra Bernsteina w warszawie.

wysTAwy 
1826 warszawa, TZsP (s. 19, nr kat. 83)

BiBLiOGRAFiA
Tyg. il. 1908, nr 29, il. na s. 576; Dya-
kowski 1911, s. 35; sprawozd. TZsP 
1926, s. nlb. 36.

ARCHiwALiA 
Mnw, ZiiF, nr inw. Di 39617 Mnw; 
DDw, neg. nr 1636 [fot. Józef Grein, 
1926].

II.337

II.336  Hetman Stanisław Rewera Potocki pod 
Cudnowem (1660), szkic, 1902

Konnica
tusz, pióro, akwarela, gwasz, ołówek, papier, 27,2 × 37,2
sygn. l.d.: Józef Brandt | z Warszawy | 902 
własność prywatna

Rysunek jest pracą przygotowawczą do obrazu Stanisław Rewera Potocki pod Cud-
nowem (1660) ukończonego przez Brandta w 1905 roku (kat. I.298). Przedstawia 
pojedyncze figury, których układ, ubiory i rekwizyty znalazły swoje odzwier-
ciedlenie w ostatecznym dziele. Na płótnie artysta uzupełnił je dodatkowymi 
postaciami i scenerią, które nie zostały zaznaczone na rysunku. Pracę wyróżnia 
fragmentaryczność przedstawienia, wyabstrahowanie postaci z przestrzeni i brak 
wykończenia niektórych elementów, w połączeniu ze starannym zakompono-
waniem całości. II.336

HisTORiA 
Rysunek był własnością lekarza  
ireneusza wierzejewskiego (1881–1930) 
z Poznania, a następnie jego syna, 
lekarza Jędrzeja wierzejewskiego 
(1914–1996). w 1950 oferowany do 
zakupu do zbiorów Mnw przez Halinę 
Mikołajczakową z Poznania. w 2018 
wystawiony na sprzedaż w Domu 
Aukcyjnym Agra-Art w warszawie.

BiBLiOGRAFiA
Kat. Agra-Art 25.03.2018, kat. i il. 3.

ARCHiwALiA 
Mnw, Archiwum, Akta Mnw, sygn. 
1576 [fot.], sygn. 1596, rkps [kwit z ko-
misji zakupów nr 2617 z 18.11.1950];  
Gabinet Rycin i Rysunków, karta 
naukowa opracowana przez Marię 
Kaczanowską 12.11.1970, rkps i fot.

II.336
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II.340 Składanie sztandarów, 1914

czarna kredka, płótno, 79,5 × 124
oznacz. wtórnie p.d.: J.B
na blejtramie napis: ostatnia praca Józefa Brandta, nalepka z nr 599, 
pieczęcie tuszem: Własność prywatna | dr Zygmunta P. Sztencla; 
zmienione na: Z. Suszczykiewicza
własność prywatna

Kompozycja naniesiona czarną kredką na płótno jest podrysowanym, nieukoń-
czonym obrazem Brandta. Artysta nakreślił tu scenę składania przez rycerzy 
zdobytych sztandarów, uwzględniając detale póz, gestów, strojów i wyposaże-
nia postaci. Według przekazów rodzinnych jest to ostatni obraz malarza, który 
przerwał pracę nad nim z powodu wyjazdu z Monachium po wybuchu pierw-
szej wojny światowej. O jego obecności w opuszczonej pracowni Brandta pi-
sał Aleksander Daszewski1. Nieukończone dzieło widoczne jest na wykonanej 
w 1915 roku fotografii wnętrza.

1  Daszewski 1985, s. 71.

II.340
HisTORiA
Rysunek był własnością córki artysty 
Marii Krystyny Tyszkiewiczowej 
(1878–1945), a po jej śmierci — 
Jerzego szymkowicza-Gombrowicza 
(1895–1971), męża Aleksandry Pruszak 
(1904–1983). według pieczęci na blej-
tramie należał do Zygmunta sztencla, 
a następnie Zygmunta suszczykiewi-
cza z Radomia. 

BiBLiOGRAFiA
Daszewski 1985, s.71; Palacz 1997, 
s. 87, przyp. 64; Kat. Polswiss Art 
14.06.1991, nr kat. i il. 4, 25.10.1998, 
nr kat. i il. 34, 19.05.2002, nr kat. i il. 0.

wysTAwy
1954–1955 Radom, MO (nr kat. 6)

ARCHiwALiA
MJM, Dział sztuki, nr inw. Dspl. 102 
[fot. pracowni Brandta]. Mnw, DDw 
neg. nr 8750. 

II.340

II.338 Atak, ok. 1909

scena batalistyczna
ołówek, papier kremowy, 23,2 × 40,5
Muzeum narodowe w warszawie, nr inw. Rys.Pol.11654 Mnw
Kupiony w 1970 w PP Desa w warszawie.

II.339 Atak, ok. 1909

szkic wschodniej batalii
ołówek, sepia, gwasz, papier, 20 × 39
sygn. p.d.: JB
na verso nalepka z wystawy w TZsP z informacjami o autorze, tytule, 
technice, właścicielce Helenie Brandt i dacie wpłynięcia rysunku 14.06.1826
własność prywatna

Rysunki dokumentują etapy pracy Brandta nad wielopostaciowym obrazem ba-
talistycznym, który zapewne nie został namalowany. Artysta przedstawił na nich 
tę samą scenę ataku wojska, zmieniając nieco układ i rozmieszczenie figur ludzi 
i koni. Na pierwszym rysunku szybko i pobieżnie, niejednorodnymi kreskami 
ołówka zaznaczył główne grupy, ruch i gesty postaci. Na kolejnym — z partiami 
wykonanymi sepią i gwaszem — skupił się na planach kompozycji, rozłożeniu 
świateł i cieni.

II.338
wysTAwy
2015 Orońsko, Centrum Rzeźby  
Polskiej (s. 198, il. na s. 170)

II.339
HisTORiA
w 1926 roku rysunek był własnością 
Heleny Brandt, następnie Marii Pru-
szak (1868–1959), a później Mirosława 
Gardeckiego w warszawie. w 2004 
i 2005 wystawiony na sprzedaż 
w Domu Aukcyjnym w willi struvego 
w warszawie.

wysTAwy 
1926 warszawa, TZsP (nr kat. 55, s. 18)

BiBLiOGRAFiA 
sprawozd. TZsP 1926, s. nlb. 36; 
Kat. willa struvego 26.08.2004, 
nr kat. i il. 9, 3.03.2005, nr kat. i il. 28.

ARCHiwALiA 
Archiwum Janusza Derwojeda, fot. 
z opisem. is PAn, Zb. specjalne, 
Archiwum Jerzego Sienkiewicza, 
sygn. 1723/1, rkps [ekspertyza z 1975].

II.338

II.339
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II.340 Składanie sztandarów, 1914

czarna kredka, płótno, 79,5 × 124
oznacz. wtórnie p.d.: J.B
na blejtramie napis: ostatnia praca Józefa Brandta, nalepka z nr 599, 
pieczęcie tuszem: Własność prywatna | dr Zygmunta P. Sztencla; 
zmienione na: Z. Suszczykiewicza
własność prywatna

Kompozycja naniesiona czarną kredką na płótno jest podrysowanym, nieukoń-
czonym obrazem Brandta. Artysta nakreślił tu scenę składania przez rycerzy 
zdobytych sztandarów, uwzględniając detale póz, gestów, strojów i wyposaże-
nia postaci. Według przekazów rodzinnych jest to ostatni obraz malarza, który 
przerwał pracę nad nim z powodu wyjazdu z Monachium po wybuchu pierw-
szej wojny światowej. O jego obecności w opuszczonej pracowni Brandta pi-
sał Aleksander Daszewski1. Nieukończone dzieło widoczne jest na wykonanej 
w 1915 roku fotografii wnętrza.

1  Daszewski 1985, s. 71.

II.340
HisTORiA
Rysunek był własnością córki artysty 
Marii Krystyny Tyszkiewiczowej 
(1878–1945), a po jej śmierci — 
Jerzego szymkowicza-Gombrowicza 
(1895–1971), męża Aleksandry Pruszak 
(1904–1983). według pieczęci na blej-
tramie należał do Zygmunta sztencla, 
a następnie Zygmunta suszczykiewi-
cza z Radomia. 

BiBLiOGRAFiA
Daszewski 1985, s.71; Palacz 1997, 
s. 87, przyp. 64; Kat. Polswiss Art 
14.06.1991, nr kat. i il. 4, 25.10.1998, 
nr kat. i il. 34, 19.05.2002, nr kat. i il. 0.

wysTAwy
1954–1955 Radom, MO (nr kat. 6)

ARCHiwALiA
MJM, Dział sztuki, nr inw. Dspl. 102 
[fot. pracowni Brandta]. Mnw, DDw 
neg. nr 8750. 

II.340

II.338 Atak, ok. 1909

scena batalistyczna
ołówek, papier kremowy, 23,2 × 40,5
Muzeum narodowe w warszawie, nr inw. Rys.Pol.11654 Mnw
Kupiony w 1970 w PP Desa w warszawie.

II.339 Atak, ok. 1909

szkic wschodniej batalii
ołówek, sepia, gwasz, papier, 20 × 39
sygn. p.d.: JB
na verso nalepka z wystawy w TZsP z informacjami o autorze, tytule, 
technice, właścicielce Helenie Brandt i dacie wpłynięcia rysunku 14.06.1826
własność prywatna

Rysunki dokumentują etapy pracy Brandta nad wielopostaciowym obrazem ba-
talistycznym, który zapewne nie został namalowany. Artysta przedstawił na nich 
tę samą scenę ataku wojska, zmieniając nieco układ i rozmieszczenie figur ludzi 
i koni. Na pierwszym rysunku szybko i pobieżnie, niejednorodnymi kreskami 
ołówka zaznaczył główne grupy, ruch i gesty postaci. Na kolejnym — z partiami 
wykonanymi sepią i gwaszem — skupił się na planach kompozycji, rozłożeniu 
świateł i cieni.

II.338
wysTAwy
2015 Orońsko, Centrum Rzeźby  
Polskiej (s. 198, il. na s. 170)

II.339
HisTORiA
w 1926 roku rysunek był własnością 
Heleny Brandt, następnie Marii Pru-
szak (1868–1959), a później Mirosława 
Gardeckiego w warszawie. w 2004 
i 2005 wystawiony na sprzedaż 
w Domu Aukcyjnym w willi struvego 
w warszawie.

wysTAwy 
1926 warszawa, TZsP (nr kat. 55, s. 18)

BiBLiOGRAFiA 
sprawozd. TZsP 1926, s. nlb. 36; 
Kat. willa struvego 26.08.2004, 
nr kat. i il. 9, 3.03.2005, nr kat. i il. 28.

ARCHiwALiA 
Archiwum Janusza Derwojeda, fot. 
z opisem. is PAn, Zb. specjalne, 
Archiwum Jerzego Sienkiewicza, 
sygn. 1723/1, rkps [ekspertyza z 1975].

II.338

II.339
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II.341 Pejzaż z Konar, 1875

wioska ukraińska
akwarela, papier, 21 × 36,5
sygn. p.d ołówkiem: JB., akwarelą: Konary
Lwowska narodowa Galeria sztuki im. Borysa woźnickiego, nr inw.  Г-І-159

BiBLiOGRAFiA
Leŝins’ka 1967, s. 76.

Praca należy do grupy akwarelowych pejzaży namalowanych przez Brandta 
w 1875 roku podczas wypraw krajoznawczych w okolice Radomia i do Kazimierza 
Dolnego (kat. II.193–II.204).

II.342 Furmanka w stepie, 1882

szkic do obrazu Furmanka w stepie (1882)
ołówek, papier, 38 × 52,5
sygn. p.d.: JB
pieczęć tuszem l.d.: Józef Brandt | z Warszawy
własność prywatna

Na rysunku Brandt przedstawił centralną grupę z obrazu Furmanka w stepie  
(kat. I.138), którą oddał z dużą precyzją, uwzględniając wszystkie szczegóły wozu 
zaprzężonego w dwa konie i stojącego obok chłopa. Ich otoczenie zostało jedynie 
pobieżnie zaznaczone. Ostateczny kształt grupy jest kompilacją trzech rysunków 
poszczególnych elementów kompozycji znajdujących się w szkicowniku artysty 
(kat. II.276). Wszystkie te prace ukazują metodę tworzenia obrazu, wiodącą od 
ołówkowego studium szczegółu do oddania całej sceny techniką olejną.   

II.341 II.342

uJAwniOnE w TRAKCiE PRZyGOTOwywAniA KATALOGu DO DRuKu

III 

Varia

Agnieszka Bagińska
Krystyna Znojewska-Prokop



202

II.341 Pejzaż z Konar, 1875

wioska ukraińska
akwarela, papier, 21 × 36,5
sygn. p.d ołówkiem: JB., akwarelą: Konary
Lwowska narodowa Galeria sztuki im. Borysa woźnickiego, nr inw.  Г-І-159

BiBLiOGRAFiA
Leŝins’ka 1967, s. 76.

Praca należy do grupy akwarelowych pejzaży namalowanych przez Brandta 
w 1875 roku podczas wypraw krajoznawczych w okolice Radomia i do Kazimierza 
Dolnego (kat. II.193–II.204).

II.342 Furmanka w stepie, 1882

szkic do obrazu Furmanka w stepie (1882)
ołówek, papier, 38 × 52,5
sygn. p.d.: JB
pieczęć tuszem l.d.: Józef Brandt | z Warszawy
własność prywatna

Na rysunku Brandt przedstawił centralną grupę z obrazu Furmanka w stepie  
(kat. I.138), którą oddał z dużą precyzją, uwzględniając wszystkie szczegóły wozu 
zaprzężonego w dwa konie i stojącego obok chłopa. Ich otoczenie zostało jedynie 
pobieżnie zaznaczone. Ostateczny kształt grupy jest kompilacją trzech rysunków 
poszczególnych elementów kompozycji znajdujących się w szkicowniku artysty 
(kat. II.276). Wszystkie te prace ukazują metodę tworzenia obrazu, wiodącą od 
ołówkowego studium szczegółu do oddania całej sceny techniką olejną.   

II.341 II.342

uJAwniOnE w TRAKCiE PRZyGOTOwywAniA KATALOGu DO DRuKu

III 

Varia

Agnieszka Bagińska
Krystyna Znojewska-Prokop



204 205VARiAJÓZEF BRANDT 1841–1915

III.1  Album Starożytności w Polsce, lata 60. XIX w. 
zawiera 46 kart z wklejonymi kalkami 
i fotografiami

okładka tekturowa, 52,2 × 32,2 × 2,5
pióro, atrament żelazowy, ołówek, akwarela, odbitki fotograficzne na 
papierze albuminowym, kalka, papier, 49,5 × 30
większość rysunków opisana
własność prywatna

Korzystanie z wzorów graficznych i rysunkowych było elementem kształtowania 
warsztatu malarza scen historycznych i rodzajowych w XIX wieku. Brandt już jako 
uczeń Instytutu Szlacheckiego w Warszawie w drugiej połowie lat 50. kopiował 
wzory, które otrzymywał od Juliusza Kossaka1. W korespondencji artysty z przy-
jacielem Walerym Eljaszem z lat 60. również pojawiają się informacje o odryso-
wywaniu rycin, zbieraniu kalek i wymienianiu się nimi w celu budowania zaplecza 
ikonograficznego dla własnego malarstwa. 

Album zatytułowany przez Brandta Starożytności w Polsce jest zbiorem foto-
grafii militariów i przedmiotów rzemiosła oraz odrysów pojedynczych rycin, ilu-
stracji z traktatów, książek i wydawnictw ikonograficznych, niekiedy zapośred-
niczonych przez rysunki innych twórców. Wszystkie prace zostały wykonane na 
niewielkich arkuszach cienkiego papieru, nałożonych uprzednio na oryginalne 
dzieła lub ich odrysy wykonane przez innych autorów. Sposób ich opracowania 
nie ujawnia autorskich zmian w stosunku do pierwowzorów. Wszelkie uprosz-
czenia, brak precyzji lub wykończenia niektórych elementów wynikają z metody 
powielania. Nie wiadomo, czy każda z kopii została wykonana przez Brandta, 

k. 1
strona tytułowa Starożytności w Polsce

k. 2
trzy fotografie Karola Beyera: Półmisek kuty złocony przedstawiający wjazd 
triumfalny Jana iii sobieskiego do Krakowa po oswobodzeniu wiednia w 1683, 
1856; Grzebień z kości słoniowej rzeźbiony z Xiii wieku (dwa ujęcia), 1858
na verso dwie fotografie Karola Beyera: Koncerz, tarcze, szyszak z XV–XVi wieku 
i buńczuk turecki z XVii wieku; szpada, pistolety i ładownice z XVi–XViii wieku, 1856

k. 3
dwie fotografie Karola Beyera: Rząd na konia z siodłem i strzemię polskie 
z XVii wieku; szable polskie z XVi–XVii wieku, m.in. Jana Chodkiewicza 
i stanisława Rewery Potockiego, 1856
na verso cztery fotografie Karola Beyera: Berła, m.in. Augusta ii, stanisława 
Leszczyńskiego, rektora Akademii Zamojskiej z 1618 oraz laska sądowa z czasów 
władysława Łokietka, 1856; Czara złota gen. wincentego Krasińskiego z 1858; 
Kielich srebrny z herbem Rawicz z XV wieku; Kielich, 1858

k. 4
dwie fotografie Karola Beyera: Buławy z XVi–XVii wieku, m.in. Jana Karola 
Chodkiewicza, buzdygany z XVii wieku, czekan Jana Kazimierza, czekan wschodni 
i halabarda kościelna z czasów Augusta ii; Koncerze, tarcze, zbroje i pancerze 
z XiV–XViii wieku, 1856
na verso dwie fotografie Karola Beyera: Model w czepcu i kolczudze z XVii wieku, 
z czekanem żelaznym z XVi wieku; Broń palna — muszkiet, sztućce i strzelba 
z XVi–XViii wieku, 1856

k. 5
dwie fotografie Karola Beyera: Kurek srebrny bractwa strzeleckiego krakowskiego 
z 1565, róg obrzędowy srebrny górników wielickich z 1534 i stolik srebrny 
z początku XViii wieku; szabla z pochwą, 1858
na verso trzy kalki: sceny figuralne według Pontyfikału Erazma Ciołka (dwie 
kalki); Król Polski z XV wieku na koniu

k. 6 
dwie kalki: Portret Karola Radziwiłła; Portret Mikołaja Potockiego 
na verso dwie kalki: Portret Jerzego Ossolińskiego, czaszka królowej Polski Ryksy, 
głowy trzech postaci; Portret stanisława Garwaskiego; Głowa srebrna świętej 
Magdaleny, postacie według Pontyfikału Erazma Ciołka, kufel srebrny i flasza 
Zygmunta Augusta 

Varia
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III.1  Album Starożytności w Polsce, lata 60. XIX w. 
zawiera 46 kart z wklejonymi kalkami 
i fotografiami

okładka tekturowa, 52,2 × 32,2 × 2,5
pióro, atrament żelazowy, ołówek, akwarela, odbitki fotograficzne na 
papierze albuminowym, kalka, papier, 49,5 × 30
większość rysunków opisana
własność prywatna

Korzystanie z wzorów graficznych i rysunkowych było elementem kształtowania 
warsztatu malarza scen historycznych i rodzajowych w XIX wieku. Brandt już jako 
uczeń Instytutu Szlacheckiego w Warszawie w drugiej połowie lat 50. kopiował 
wzory, które otrzymywał od Juliusza Kossaka1. W korespondencji artysty z przy-
jacielem Walerym Eljaszem z lat 60. również pojawiają się informacje o odryso-
wywaniu rycin, zbieraniu kalek i wymienianiu się nimi w celu budowania zaplecza 
ikonograficznego dla własnego malarstwa. 

Album zatytułowany przez Brandta Starożytności w Polsce jest zbiorem foto-
grafii militariów i przedmiotów rzemiosła oraz odrysów pojedynczych rycin, ilu-
stracji z traktatów, książek i wydawnictw ikonograficznych, niekiedy zapośred-
niczonych przez rysunki innych twórców. Wszystkie prace zostały wykonane na 
niewielkich arkuszach cienkiego papieru, nałożonych uprzednio na oryginalne 
dzieła lub ich odrysy wykonane przez innych autorów. Sposób ich opracowania 
nie ujawnia autorskich zmian w stosunku do pierwowzorów. Wszelkie uprosz-
czenia, brak precyzji lub wykończenia niektórych elementów wynikają z metody 
powielania. Nie wiadomo, czy każda z kopii została wykonana przez Brandta, 

k. 1
strona tytułowa Starożytności w Polsce

k. 2
trzy fotografie Karola Beyera: Półmisek kuty złocony przedstawiający wjazd 
triumfalny Jana iii sobieskiego do Krakowa po oswobodzeniu wiednia w 1683, 
1856; Grzebień z kości słoniowej rzeźbiony z Xiii wieku (dwa ujęcia), 1858
na verso dwie fotografie Karola Beyera: Koncerz, tarcze, szyszak z XV–XVi wieku 
i buńczuk turecki z XVii wieku; szpada, pistolety i ładownice z XVi–XViii wieku, 1856

k. 3
dwie fotografie Karola Beyera: Rząd na konia z siodłem i strzemię polskie 
z XVii wieku; szable polskie z XVi–XVii wieku, m.in. Jana Chodkiewicza 
i stanisława Rewery Potockiego, 1856
na verso cztery fotografie Karola Beyera: Berła, m.in. Augusta ii, stanisława 
Leszczyńskiego, rektora Akademii Zamojskiej z 1618 oraz laska sądowa z czasów 
władysława Łokietka, 1856; Czara złota gen. wincentego Krasińskiego z 1858; 
Kielich srebrny z herbem Rawicz z XV wieku; Kielich, 1858

k. 4
dwie fotografie Karola Beyera: Buławy z XVi–XVii wieku, m.in. Jana Karola 
Chodkiewicza, buzdygany z XVii wieku, czekan Jana Kazimierza, czekan wschodni 
i halabarda kościelna z czasów Augusta ii; Koncerze, tarcze, zbroje i pancerze 
z XiV–XViii wieku, 1856
na verso dwie fotografie Karola Beyera: Model w czepcu i kolczudze z XVii wieku, 
z czekanem żelaznym z XVi wieku; Broń palna — muszkiet, sztućce i strzelba 
z XVi–XViii wieku, 1856

k. 5
dwie fotografie Karola Beyera: Kurek srebrny bractwa strzeleckiego krakowskiego 
z 1565, róg obrzędowy srebrny górników wielickich z 1534 i stolik srebrny 
z początku XViii wieku; szabla z pochwą, 1858
na verso trzy kalki: sceny figuralne według Pontyfikału Erazma Ciołka (dwie 
kalki); Król Polski z XV wieku na koniu

k. 6 
dwie kalki: Portret Karola Radziwiłła; Portret Mikołaja Potockiego 
na verso dwie kalki: Portret Jerzego Ossolińskiego, czaszka królowej Polski Ryksy, 
głowy trzech postaci; Portret stanisława Garwaskiego; Głowa srebrna świętej 
Magdaleny, postacie według Pontyfikału Erazma Ciołka, kufel srebrny i flasza 
Zygmunta Augusta 

Varia
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gdyż — jak wskazuje korespondencja malarza — artyści z jego kręgu wymieniali 
się kalkami. Większość rysunków została opatrzona napisami uwzględniającymi 
nazwiska, funkcje i daty życia osób lub nazwy i czas powstania przedmiotów. 
W pojedynczych przypadkach podane jest źródło wzoru. Na podstawie opisów 
zostały tu określone tytuły kalek, bez uwzględnienia informacji szczegółowych.

Najliczniejszą i jedną z najwcześniejszych grup tematycznych w albumie sta-
nowią zdjęcia oraz odrysy militariów i dzieł rzemiosła artystycznego. Na pierw-
szych kartach znajdują się fotografie Karola Beyera wykonane podczas Wystawy 
starożytności i przedmiotów sztuki w Warszawie (1856–1857) i Wystawy starożytności 
i zabytków sztuki w Krakowie (1858–1859)2. Pokazane tam eksponaty i ich zdjęcia 
służyły jako wzory dla wielu artystów, rysowali je m.in. Aleksander Lesser i Jan 
Matejko. Na kalkach z albumu można rozpoznać wiele przedmiotów utrwalonych 
przez Beye ra, m.in. zbroję i siodło hetmana Stanisława Jabłonowskiego (k. 16), 
karabelę Jana III Sobieskiego (k. 14) czy miecz katów Krakowa (k. 15). Ich opisy 
i ujęcia jednak w większości nie odpowiadają tym z fotografii. Powstały zapewne na 
podstawie rysunków innych malarzy, np. Lessera, który zgromadził bogatą kolekcję 
wzorów graficznych3. Innym źródłem z zakresu rzemiosła artystycznego była dla 
Brandta publikacja Aleksandra Przezdzieckiego i Edwarda Rastawieckiego Wzory 
sztuki średniowiecznej i z epoki odrodzenia po koniec wieku XVII. w dawnej Polsce4, z której 
pochodzą wizerunki srebrnego popiersia św. Marii Magdaleny (k. 6), zbroi Stefana 
Batorego (k. 7) i krzesła Bractwa Miłosierdzia w Krakowie (k. 19). 

Następną wyróżniającą się grupą przedstawień są portrety ważnych osobi-
stości historycznych. Wizerunki królów, książąt, dowódców wojskowych Brandt 
kopiował gównie z wydawnictw ilustrowanych. Należało do nich dzieło Juliana 
Bartoszewicza Hetmani polscy koronni i Wielkiego Xięstwa Litewskiego  z rysunka-
mi Wojciecha Gersona5, będące źródłem wizerunków Jana Tarnowskiego (k. 8), 
Jana Zamoyskiego (k. 9), Krzysztofa Radziwiłła (k. 10), Stefana Czarnieckiego  
(k. 11), Jana Sapiehy (k. 11), Wincentego Gosiewskiego (k. 12), Pawła Sapiehy (k. 12). 

k. 7
dwie kalki: Portret wacława Rzewuskiego; Portret Adama Aleksandra sanguszki 
i rękojeść miecza stefana Batorego
na verso dwie kalki: Zbroja stefana Batorego; Portret polskiego magnata 

k. 8
dwie kalki: Portret stanisława Tęczyńskiego; Portret Jana Tarnowskiego
na verso cztery kalki: Portret Zygmunta Augusta; Portret Jana iii wazy; Portret 
Henryka walezego; Żołnierze w ataku

k. 9
dwie kalki: Portret stefana Batorego; Portret Zygmunta i 
na verso cztery kalki: Portret Jana Zamoyskiego; sybilla; scena z wozem i herb; 
sybilla z książką

k. 10
dwie kalki: Portret Krzysztofa Radziwiłła; Kartusz herbowy; Portret Zachariasza 
Gamockiego na koniu 
na verso dwie kalki: Portret Jana Albrychta Radziwiłła; Rajtar z koniem

k. 11
dwie kalki: Portret Jana sapiehy; Rajtarzy z końmi 
na verso dwie kalki: Portret stefana Czarnieckiego; Dwa żaglowce

k. 12
dwie kalki: Portret Pawła sapiehy; Dwaj rajtarzy
na verso dwie kalki: Portret wincentego Gosiewskiego; Hełm miedziany 
i rękawica żelazna z XVi wieku 
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gdyż — jak wskazuje korespondencja malarza — artyści z jego kręgu wymieniali 
się kalkami. Większość rysunków została opatrzona napisami uwzględniającymi 
nazwiska, funkcje i daty życia osób lub nazwy i czas powstania przedmiotów. 
W pojedynczych przypadkach podane jest źródło wzoru. Na podstawie opisów 
zostały tu określone tytuły kalek, bez uwzględnienia informacji szczegółowych.

Najliczniejszą i jedną z najwcześniejszych grup tematycznych w albumie sta-
nowią zdjęcia oraz odrysy militariów i dzieł rzemiosła artystycznego. Na pierw-
szych kartach znajdują się fotografie Karola Beyera wykonane podczas Wystawy 
starożytności i przedmiotów sztuki w Warszawie (1856–1857) i Wystawy starożytności 
i zabytków sztuki w Krakowie (1858–1859)2. Pokazane tam eksponaty i ich zdjęcia 
służyły jako wzory dla wielu artystów, rysowali je m.in. Aleksander Lesser i Jan 
Matejko. Na kalkach z albumu można rozpoznać wiele przedmiotów utrwalonych 
przez Beye ra, m.in. zbroję i siodło hetmana Stanisława Jabłonowskiego (k. 16), 
karabelę Jana III Sobieskiego (k. 14) czy miecz katów Krakowa (k. 15). Ich opisy 
i ujęcia jednak w większości nie odpowiadają tym z fotografii. Powstały zapewne na 
podstawie rysunków innych malarzy, np. Lessera, który zgromadził bogatą kolekcję 
wzorów graficznych3. Innym źródłem z zakresu rzemiosła artystycznego była dla 
Brandta publikacja Aleksandra Przezdzieckiego i Edwarda Rastawieckiego Wzory 
sztuki średniowiecznej i z epoki odrodzenia po koniec wieku XVII. w dawnej Polsce4, z której 
pochodzą wizerunki srebrnego popiersia św. Marii Magdaleny (k. 6), zbroi Stefana 
Batorego (k. 7) i krzesła Bractwa Miłosierdzia w Krakowie (k. 19). 

Następną wyróżniającą się grupą przedstawień są portrety ważnych osobi-
stości historycznych. Wizerunki królów, książąt, dowódców wojskowych Brandt 
kopiował gównie z wydawnictw ilustrowanych. Należało do nich dzieło Juliana 
Bartoszewicza Hetmani polscy koronni i Wielkiego Xięstwa Litewskiego  z rysunka-
mi Wojciecha Gersona5, będące źródłem wizerunków Jana Tarnowskiego (k. 8), 
Jana Zamoyskiego (k. 9), Krzysztofa Radziwiłła (k. 10), Stefana Czarnieckiego  
(k. 11), Jana Sapiehy (k. 11), Wincentego Gosiewskiego (k. 12), Pawła Sapiehy (k. 12). 

k. 7
dwie kalki: Portret wacława Rzewuskiego; Portret Adama Aleksandra sanguszki 
i rękojeść miecza stefana Batorego
na verso dwie kalki: Zbroja stefana Batorego; Portret polskiego magnata 

k. 8
dwie kalki: Portret stanisława Tęczyńskiego; Portret Jana Tarnowskiego
na verso cztery kalki: Portret Zygmunta Augusta; Portret Jana iii wazy; Portret 
Henryka walezego; Żołnierze w ataku

k. 9
dwie kalki: Portret stefana Batorego; Portret Zygmunta i 
na verso cztery kalki: Portret Jana Zamoyskiego; sybilla; scena z wozem i herb; 
sybilla z książką

k. 10
dwie kalki: Portret Krzysztofa Radziwiłła; Kartusz herbowy; Portret Zachariasza 
Gamockiego na koniu 
na verso dwie kalki: Portret Jana Albrychta Radziwiłła; Rajtar z koniem

k. 11
dwie kalki: Portret Jana sapiehy; Rajtarzy z końmi 
na verso dwie kalki: Portret stefana Czarnieckiego; Dwa żaglowce

k. 12
dwie kalki: Portret Pawła sapiehy; Dwaj rajtarzy
na verso dwie kalki: Portret wincentego Gosiewskiego; Hełm miedziany 
i rękawica żelazna z XVi wieku 
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k. 13
cztery kalki: Zbroja z XVii wieku i halabarda z XVi wieku; Karabela z 1564, groty 
strzał, sajdak i miecz katów z Tarnowa; sajdak, łuk tatarski z XVii wieku i karabela 
z 1608; Tarcza z XVi wieku i karabela z 1608
na verso cztery kalki: Półhak z XVii wieku i strzelba z XVi wieku; Bermyca, buty 
rajtarskie i klinga szabli z XVii wieku; namiot turecki i munsztuk z XVii wieku; 
Kusza cechu kuśnierzy z 1679

k. 14
cztery kalki: Pistolet z zamkiem koszowym i rękojeść karabeli Jana iii; Kołczan 
i ostrogi z XVi wieku; Halabarda z XVii wieku, oszczep łowiecki z 1709, części 
misiurki z XV wieku i strzał; szabla węgierska i nałokcica z XVi wieku
na verso cztery kalki: Czekan z XV wieku i miecz z XVi wieku; Czekan węgierski, 
koncerz z XVi wieku i puginał; Łuk z XVii wieku, buzdygany i ostroga z XVi wieku; 
szabla z 1668

k. 15
cztery kalki: Karabela z XViii wieku; Jatagan; Pałasz Józefa Poniatowskiego 
i miecz jednoręczny; Miecz katów Krakowa i trzewik damski z przełomu XVii i XViii 
wieku
na verso cztery kalki: Rząd na konia Jana iii; napierśnik i podogonie do rzędu na 
konia Jana iii; Rząd na konia z XVii wieku; Podogonie i napierśnik do rzędu z XVii 
wieku i rękawica od zbroi stanisława Jabłonowskiego

k. 16
cztery kalki: siodło, czaprak, olstro i strzemię polskie z początku XVii wieku; Pas 
metalowy i hełm piechoty z XVi wieku; Karabela z XVii wieku; Rękojeść karabeli, 
kałamarz i piórnik pisarza polnego oraz pistolet skałkowy wschodni
na verso cztery kalki: Miecz regimentarski z XVii wieku; Zbroja stanisława 
Jabłonowskiego; Hełm od zbroi stanisława Jabłonowskiego i klucze do bram 
Krakowa; siodło i czaprak stanisława Jabłonowskiego 

Portrety Mikołaja Kamienieckiego (k. 18), Karola Chodkiewicza (k. 27) i Mikołaja 
Potockiego (k. 28) pochodzą z kolei z publikacji Samuela Brodowskiego Żywoty 
hetmanów Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego6. Wizerunki Stefana Ba-
torego, Zygmunta Starego (k. 9) i Jana Albrychta Radziwiłła (k. 10) artysta skopio-
wał natomiast z drzeworytów znajdujących się w Bibliotece Jagiellońskiej, m.in. 
z Kroniki wszystkiego świata i Kroniki polskiej Marcina Bielskiego, opublikowanych 
w wydawnictwie z 1849 roku7. W przypadku portretów Zygmunta Augusta, Jana 
III Wazy (k. 8) czy hetmana wojsk zaporoskich Petra Konaszewicza-Sahajdacznego 
(k. 25) korzystał prawdopodobnie z odrysów i sztychów zbieranych przez Lessera.

Pozostałe rysunki w albumie to kalki scen rodzajowych i batalistycznych, 
a także figur żołnierzy, przedstawicieli różnych warstw społecznych i narodowo-
ści z obszaru niemal całej Europy i Imperium Osmańskiego. Pochodzą głównie 
z XVI- i XVII-wiecznych pojedynczych rycin, wzorników ubiorów i rynsztunków, 
opracowań historycznych i geograficznych o zróżnicowanej proweniencji. Brandt 
był zafascynowany rycinami Stefana della Belli, o czym pisał do Eljasza w 1868 
roku: „[...] kopiuję różne kostiumy, jak obecnie z Dolabelli [sic] wyjazd posła pol-
skiego do Rzymu roku 1633, są w tem skróty niemożliwe, ogromnie Ci się ta rycina 
spodoba i na pewno ją przekalkujesz”8. W albumie znajdują się odrysy cyklu autor-
stwa włoskiego rytownika przedstawiające wjazd Jerzego Ossolińskiego do Rzymu 
w 1633 roku (k. 29–31), a także pojedynczych żołnierzy na koniach (k. 17)9. Malarz 
korzystał również z atlasu Civitates orbis terrarum wydawanego w Kolonii w latach 
1572–1618 i ilustracji do holenderskiego dzieła Journael van de legatie, gedaen in de 
jaren 1627 en 162810, w których zainteresowały go sceny figuralne i wojskowe (k. 26). 
Innym wzorem holenderskim była rycina Romeyna de Hooge z 1675 roku ukazująca 
apoteozę Jana III Sobieskiego11, z której przekopiował postaci żołnierzy (k. 36, 37). 
W albumie znajdują się także kalki ilustracji do utworu austriackiego dyplomaty 
Siegmunda von Herbersteina Rerum Moscoviticarum commentarii12, przedstawiające 
moskiewskiego łucznika na koniu oraz oporządzenie jeździeckie i broń (k. 18). 
Prawdopodobnie i w tych przypadkach Brandt nie korzystał z oryginalnych dzieł, 
lecz z odrysów wykonanych przez innych malarzy. Wymienione prace były repre-
zentowane w zbiorach ikonograficznych Lessera lub Juliusza Kossaka, z którym 
Brandt utrzymywał stały kontakt. 

Rozpoznanie wszystkich wzorów wykorzystywanych przez artystę wymagałoby 
szeroko zakrojonych i pogłębionych badań. W liście do Eliasza z 1866 roku Brandt 
pisał „dostałem od Kossaka do kopiowania bardzo ładne rysunki. Są to kostiumy 
wczesne małorosyjskie [...] z czasów Chmielnickiego”13. W albumie znajduje się  
14 kalek małorosyjskich typów ludowych, podmalowanych akwarelą (k. 30–37). 
Mimo że stanowią spójny zespół, wyróżniający się na tle pozostałych naiwnym 
stylem, trudno wskazać ich pierwowzory. Kolejną charakterystyczną grupą odrysów 
o nieznanej proweniencji są rysunki przedstawiające tureckich dostojników i ryce-
rzy oraz konie i wielbłądy (k. 39–43). Pod względem tematyki i sposobu rysowania 
przypominają wzorniki ubiorów i uzbrojenia autorstwa flamandzkiego rytownika 
Abrahama de Bruyna, lecz nie są ich bezpośrednimi kopiami.

Zespół odrysów powstał w początkowym okresie twórczości Brandta; artysta 
już w marcu 1863 roku w liście do matki pisał o nim: „[...] mój zbiorek starożytności 
znacznie się powiększył”14. Wydaje się, że kalki były wklejane do albumu według 
porządku powstawania. Ich układ odzwierciedla zainteresowania malarza kolejnymi 
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k. 13
cztery kalki: Zbroja z XVii wieku i halabarda z XVi wieku; Karabela z 1564, groty 
strzał, sajdak i miecz katów z Tarnowa; sajdak, łuk tatarski z XVii wieku i karabela 
z 1608; Tarcza z XVi wieku i karabela z 1608
na verso cztery kalki: Półhak z XVii wieku i strzelba z XVi wieku; Bermyca, buty 
rajtarskie i klinga szabli z XVii wieku; namiot turecki i munsztuk z XVii wieku; 
Kusza cechu kuśnierzy z 1679

k. 14
cztery kalki: Pistolet z zamkiem koszowym i rękojeść karabeli Jana iii; Kołczan 
i ostrogi z XVi wieku; Halabarda z XVii wieku, oszczep łowiecki z 1709, części 
misiurki z XV wieku i strzał; szabla węgierska i nałokcica z XVi wieku
na verso cztery kalki: Czekan z XV wieku i miecz z XVi wieku; Czekan węgierski, 
koncerz z XVi wieku i puginał; Łuk z XVii wieku, buzdygany i ostroga z XVi wieku; 
szabla z 1668

k. 15
cztery kalki: Karabela z XViii wieku; Jatagan; Pałasz Józefa Poniatowskiego 
i miecz jednoręczny; Miecz katów Krakowa i trzewik damski z przełomu XVii i XViii 
wieku
na verso cztery kalki: Rząd na konia Jana iii; napierśnik i podogonie do rzędu na 
konia Jana iii; Rząd na konia z XVii wieku; Podogonie i napierśnik do rzędu z XVii 
wieku i rękawica od zbroi stanisława Jabłonowskiego

k. 16
cztery kalki: siodło, czaprak, olstro i strzemię polskie z początku XVii wieku; Pas 
metalowy i hełm piechoty z XVi wieku; Karabela z XVii wieku; Rękojeść karabeli, 
kałamarz i piórnik pisarza polnego oraz pistolet skałkowy wschodni
na verso cztery kalki: Miecz regimentarski z XVii wieku; Zbroja stanisława 
Jabłonowskiego; Hełm od zbroi stanisława Jabłonowskiego i klucze do bram 
Krakowa; siodło i czaprak stanisława Jabłonowskiego 

Portrety Mikołaja Kamienieckiego (k. 18), Karola Chodkiewicza (k. 27) i Mikołaja 
Potockiego (k. 28) pochodzą z kolei z publikacji Samuela Brodowskiego Żywoty 
hetmanów Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego6. Wizerunki Stefana Ba-
torego, Zygmunta Starego (k. 9) i Jana Albrychta Radziwiłła (k. 10) artysta skopio-
wał natomiast z drzeworytów znajdujących się w Bibliotece Jagiellońskiej, m.in. 
z Kroniki wszystkiego świata i Kroniki polskiej Marcina Bielskiego, opublikowanych 
w wydawnictwie z 1849 roku7. W przypadku portretów Zygmunta Augusta, Jana 
III Wazy (k. 8) czy hetmana wojsk zaporoskich Petra Konaszewicza-Sahajdacznego 
(k. 25) korzystał prawdopodobnie z odrysów i sztychów zbieranych przez Lessera.

Pozostałe rysunki w albumie to kalki scen rodzajowych i batalistycznych, 
a także figur żołnierzy, przedstawicieli różnych warstw społecznych i narodowo-
ści z obszaru niemal całej Europy i Imperium Osmańskiego. Pochodzą głównie 
z XVI- i XVII-wiecznych pojedynczych rycin, wzorników ubiorów i rynsztunków, 
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Rozpoznanie wszystkich wzorów wykorzystywanych przez artystę wymagałoby 
szeroko zakrojonych i pogłębionych badań. W liście do Eliasza z 1866 roku Brandt 
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znacznie się powiększył”14. Wydaje się, że kalki były wklejane do albumu według 
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210 211VARiAJÓZEF BRANDT 1841–1915

publikacjami i rycinami; nie zostały one usystematyzowane według tematów czy 
typów. Celem ich gromadzenia było zapewne stworzenie zindywidualizowanego 
wzornika, opartego na selekcji dostępnej dla artystów XIX wieku bogatej ikonografii 
pochodzącej z różnych krajów i epok. Brandt skupił się na kostiumach, uzbrojeniu, 
osobistościach czy typach społecznych i narodowych z XVI i XVII wieku, odpowia-
dających jego zainteresowaniom malarskim. Dobór wzorów był jednak w pewnym 
stopniu uniwersalny, co wynikało z ich szeroko rozumianego narodowego cha-
rakteru. Jakkolwiek malarz sięgał po ikonografię o zróżnicowanej proweniencji, 
w znacznej mierze miała ona związek z polską historią. Interesujące jest, że takie 
same odrysy występują w kolekcjach innych artystów z kręgu Brandta: Kazimie-
rza Alchimowicza15 i Władysława Czachórskiego16. Przyłączyli się oni do kolonii 
polskich malarzy w Monachium kilka lat później niż Brandt i mogli korzystać ze 
zbioru bardziej doświadczonego artysty. Czachórski także wkleił swoje kalki do 
obszernego albumu, któremu nadał taki sam tytuł Starożytności w Polsce. Uniwersalny 
aspekt dzieła Brandta potwierdza późniejsza inicjatywa wydania przezeń, wraz 
z Oskarem Kolbergiem, publikacji „kostiumów i typów narodowych z wizerunków 
i fotografii”, która służyłaby badaniom etnograficznym i artystom17. Być może album 
miał stać się podstawą tego kompendium, nie zostało ono jednak opublikowane. 

A.B.

1  List Józefa Brandta do matki Krystyny Brandt z 29 sierpnia 1855, 
mps, archiwum rodziny Daszewskich, odpisy listów Józefa Brandta 
z lat 1849–1863, Warszawa, k. 6.

2  Fotografie eksponatów wykonane przez Beyera zostały opublikowane 
w dwóch reprezentacyjnych albumach: Wystawa starożytności i przed-
miotów sztuki na korzyść Domu Schronienia Opieki Najświętszej Maryi 
P. na Krakowskiem Przedmieściu, Warszawa 1856; Album fotograficzne 
wystawy starożytności i zabytków sztuki urządzonej przez c.k. Towarzystwo 
Naukowe w Krakowie 1858 i 1859 r., Warszawa 1859.

3  Kolekcja wzorów ikonograficznych Aleksandra Lessera znajduje się 
w Zbiorach Ikonograficznych i Fotograficznych MNW. 

4   Wzory sztuki średniowiecznej i z epoki odrodzenia po koniec wieku XVII. 
w dawnej Polsce wydawane przez Alexandra Przezdzieckiego i Edwarda 
Rastawieckiego. Serya pierwsza, Warszawa–Paryż 1853–1855.

5   Hetmani polscy koronni i Wielkiego Xięstwa Litewskiego. Wizerunki zebrane 
i rysowane przez Wojciecha Gersona, objaśnione textem historycznym przez 
Juljana Bartoszewicza, Warszawa 1862.

6   Żywoty hetmanów królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego z ma-
teriałów po Samuelu Brodowskim w Podhorcach znalezionych wydał Żegota 
Pauli, Lwów–Stanisławów–Tarnów 1850.

7   Zbiór odcisków drzeworytów w różnych dziełach polskich w XVI i XVII wieku 
odbitych a teraz w Bibliotece Uniwersytetu Jagiellońskiego zachowanych, 
oprac. Józef Muczkowski, Kraków 1849. 

8  List Józefa Brandta do Walerego Eljasza z 3 lipca 1868, rkps, MNW, 
nr inw. rkps 759/31 MNW. 

9  Stefano della Bella, Wjazd Jerzego Ossolińskiego do Rzymu w 1633 roku 
(tablice I, II i V), 1633, akwaforta, odbitki w MNW: nr inw. 
Gr.Pol.15170 MNW, Gr.Pol.15169 MNW, Gr.Pol.15166 MNW.

10  Georg Braun, Frans Hogenberg, Civitates orbis terrarum, Kolonia 
1572–1617; Journael van de legatie, gedaen in de jaren 1627 en 1628 by de... 
Rochus van den Honert..., Amsterdam 1632.

11  Romeyn de Hooge, Wjazd tryumfalny Jana III Sobieskiego na koronację 
do Krakowa, zwany też Apoteozą Jana III Sobieskiego, 1675, miedzioryt, 
akwaforta, odbitka w MNW: nr inw. 97889 MNW.

12  Siegmund von Herberstein, Rerum Moscoviticarum commentarii  
(1. wyd.), Bazylea 1548.

13  List Józefa Brandta do Walerego Eljasza z 22 kwietnia 1866, rkps, 
MNW, nr inw. rkps 759/14 MNW.

14  List Józefa Brandta do matki Krystyny Brandt z 21 marca 1863, mps, 
archiwum rodziny Daszewskich, odpisy listów Józefa Brandta z lat 
1849–1863, Monachium, k. 4.

15  Kazimierz Alchimowicz, Album „Kostiumy i uzbrojenia w dawnej Polsce”, 
po 1873, MNW, nr inw. Rys.Pol.551/1–45 MNW.

16  Władysław Czachórski, Album „Starożytności w Polsce”, 1870, MNW, 
nr inw. Rys.Pol.160151/1–367 MNW.

17  List Kolberga do Brandta z 20 lutego 1879, zob. Korespondencja Oskara 
Kolberga, cz. II (1877–1882) [w:] Oskar Kolberg, Dzieła wszystkie, t. 65, 
Wrocław–Poznań 1966, s. 219. 

k. 17
cztery kalki: Bandera polska; Kusza z XVi wieku; szaszka czerkieska, berdysz 
z 1660 i strzemię stanisława Jabłonowskiego; sztucer z zamkiem kołowym 
i munsztuk z XVii wieku
na verso siedem kalek: Pejzaż z drewnianą cerkwią; Żołnierze na koniach z XVii 
wieku (cztery kalki); Kucharz z XVi wieku; Portret Jana iii sobieskiego 

k. 18
dziewięć kalek: Twarze figur z nagrobków władysława Łokietka, Kazimierza 
wielkiego i św. stanisława; Portret Mikołaja Radziwiłła; Postacie i sceny 
rodzajowe z XVi i XVii wieku (pięć kalek); Karpaccy górale; Portret Mikołaja 
Kamienieckiego
na verso pięć kalek: Żołnierz tatarski i siodło z XVi wieku; szlachcic; Dwaj 
szlachcice; Oporządzenie jeździeckie i broń z XVi wieku; Ziemianie z XVi wieku

k. 19
cztery kalki: Groty broni drzewcowej od XiV do XVii wieku; Pistolety Jana iii 
sobieskiego; ubiory polskie z XVi i XVii wieku; Rycerz na koniu z XiV wieku
na verso cztery kalki: Portret Bernarda Pretwicza; Krzesło Bractwa Miłosierdzia 
w Krakowie; Mężczyzna w czapce z pióropuszem z XVi wieku i szyszak z XV wieku; 
Portrety stanisława Kieżgajły i stanisława Hozjusza 

k. 20
pięć kalek: Trefniś i mężczyzna z książką z XVi wieku; Myśliwy z sokołem z XVi 
wieku; Portret Krzysztofa Opalińskiego; scena rodzajowa; Meble z XV wieku
na verso cztery kalki: Muzycy angielscy z XiV wieku; Portret Michała sędziwoja; 
Twarz figury z nagrobka władysława Jagiełły; Rajtar z trąbką na koniu
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publikacjami i rycinami; nie zostały one usystematyzowane według tematów czy 
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k. 21
trzy kalki: Żołnierze tureccy i konie; Rajtar z koniem; Rajtar na koniu
na verso dwie kalki: Dostojnik turecki; Żaglowiec

k. 22
dwie kalki: Dostojnik turecki; Żaglowce
na verso dwie kalki: Dostojnicy tureccy

k. 23
dwie kalki: Turek; wóz
na verso dwie kalki: Żołnierze tureccy; wielbłąd

k. 24
dwie kalki: Żołnierze tureccy; Elementy uzbrojenia
na verso dwie kalki: Żołnierze tureccy; Buńczuki

k. 25
cztery kalki: Żołnierze tureccy; Buńczuki; Chorąży; Rajtar z kuflem 
na verso trzy kalki: Żołnierze i dostojnicy tureccy; Portret Petra Konaszewicza- 
-sahajdacznego na koniu

k. 26
trzy kalki: Żołnierze polscy różnych formacji z 1627; Żołnierze z czasów 
Zygmunta iii wazy; Lisowczyk i husarz z 1627
na verso pięć kalek: Lisowczycy; Żołnierze jazdy z emblematami trupiej czaszki; 
scena postoju; Kartusz herbowy; Rajtar na galopującym koniu
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k. 27
trzy kalki: Portret Jakuba sobieskiego; Portret Jana Chodkiewicza; Małorosyjski 
sotnik; Małorosyjska szlachcianka 
na verso dwie kalki: Małorosyjski pisarz; wojsko zaporoskie

k. 28
dwie kalki: Małorosyjski chłop; Kozak; Portret Mikołaja Potockiego
na verso dwie kalki: Małorosyjski pułkownik Martyn Puszkarenko; wzięcie Kafty 
przez Konaszewicza i dwa herby 

k. 29
kalka: Wjazd Jerzego Ossolińskiego do Rzymu w 1633 roku według stefana della Belli 
na verso trzy kalki: Portret Bohdana Chmielnickiego; Chorągiew turecka; Rajtar 
i dwaj pikinierzy 

k. 30
kalka: Wjazd Jerzego Ossolińskiego do Rzymu w 1633 roku według stefana della Belli
na verso dwie kalki: Małorosyjski mieszczanin; Polscy magnaci z XVii–XViii wieku

k. 31
kalka: Wjazd Jerzego Ossolińskiego do Rzymu w 1633 roku według stefana della Belli
na verso dwie kalki: Małorosyjski Kozak; Żaglowiec z łodzią
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k. 32
dwie kalki: Małorosyjski chłop; Żaglowiec
na verso cztery kalki: Małorosyjski Kozak; Dwie rozmawiające postacie z XVi 
wieku; Portret Zygmunta iii wazy; Buńczuk

k. 33
trzy kalki: Małorosyjski dworzanin; Rajtarzy; Żołnierz węgierski na koniu z 1742
na verso dwie kalki: Żona małorosyjskiego pułkownika; Łódź z ładunkiem

k. 34
dwie kalki: Małorosyjska chłopka; namioty wojskowe
na verso trzy kalki: Małorosyjska stara chłopka; Janczar na koniu z 1742;  
scena z rajtarami

k. 35
trzy kalki: Małorosyjska mieszczanka; Żaglowiec; Głowa, bukłak i strzemię
na verso trzy kalki: Małorosyjska szlachcianka; Gwardzista z toporem z 1742; 
Portret Zygmunta iii wazy na koniu

k. 36
trzy kalki: Małorosyjska szlachcianka; Żołnierze tatarscy; Kobieta z XViii wieku
na verso dwie kalki: Małorosyjska pani; Żołnierze z XVii wieku — lisowczycy 
i Tatarzy 

k. 37
dwie kalki: Małorosyjska mieszczanka; Pancerny, Tatar, Kozak i inni żołnierze 
z XVii wieku 
na verso dwie kalki: Małorosyjska chłopka; Hajducy z XVi i XVii wieku

k. 38
pięć kalek: Kartusz herbowy; Dwaj żołnierze z XVii wieku i herb Fryderyka V 
elektora Palatynatu Reńskiego; Żołnierz jazdy z XVii wieku; Portret Leopolda V 
z profilu, popiersie mężczyzny i herb; Przejazd karocy 
na verso pięć kalek: Karoca; Koń; Kobieta idąca; Janczar z 1742; Popiersie kobiety 
z XViii wieku

k. 39
cztery kalki: Żołnierze i dostojnicy tureccy
na verso cztery kalki: Żołnierze i dostojnicy tureccy
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k. 40
cztery kalki: Żołnierze i dostojnicy tureccy
na verso pięć kalek: Żołnierze i dostojnicy tureccy

k. 41
siedem kalek: Żołnierze i dostojnicy tureccy
na verso pięć kalek: Żołnierze i dostojnicy tureccy

k. 42
sześć kalek: Kobieta wschodnia (cztery kalki); szkice postaci;  
Kobieta grająca na harfie 
na verso cztery kalki: wielbłądy z ozdobnymi rzędami (trzy kalki);  
Żołnierz turecki na koniu 

k. 43
pięć kalek: Objuczone konie (cztery kalki); Turek
na verso trzy kalki: Dowódca z XVii wieku w stroju francuskim; uczony z epoki 
renesansu; Rajtar

k. 44
dwie kalki: Żołnierze chorwackiej piechoty i jazdy z lat 1620–1650; Portret 
wilhelma Orańskiego, książąt Badenii, Münsteru i nassau 
na verso trzy kalki: Rajtar z kuflem na koniu; Portret Maksymiliana ii Emanuela 
wittelsbacha; Portrety Raimonda Montecuccoli, Carlosa de Gurrea i książąt 
Luneburga, Brunszwiku, Brandenburgii i Danii

k. 45
cztery kalki: Rajtar; Żołnierz piechoty w morionie; Rajtar siedzący; Kobieta wschodnia
na verso dwie kalki: Żołnierze z XVii wieku; Żołnierze tureccy podczas walki, 
buńczuki, namioty

k. 46
cztery kalki: Żołnierze walczący z XVii wieku (dwie kalki); Trębacz z lat 1620–1650; Rajtar na koniu
na verso kalka: widok wiednia
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III.2  Kozak na koniu, szkic na palecie, 1886–1887 

olej, deska, 80 × 102 (wymiary palety)
sygn. p.d.: J Brandt
Muzeum narodowe w warszawie, nr inw. MP 3070 Mnw
Pochodzi ze zbiorów TZsP w warszawie, w muzeum od ii wojny światowej.

6 marca 1887 paleta malarska została wręczona Lucjanowi Wrotnowskiemu (1847 
lub 1850–1902), wiceprezesowi TZSP w Warszawie w latach 1884–1892. Znajduje 
się na niej 30 szkiców wykonanych przez znanych malarzy polskich, m.in. Fran-
ciszka Kostrzewskiego, Stanisława Lentza, Władysława Podkowińskiego, Alfreda 
Schouppé. 

K.Z.-P.

III.3  Kozak z koniem, szkic na palecie, 1887 

Die Polen in München; Malarze polscy w Monachium; Polacy w Monachium; 
Polen palette; Z teki malarzy monachijskich
olej, deska
sygn. u dołu: Józef Brandt | z Warszawy 
miejsce przechowywania nieznane

Paleta  została  zapewne  zadedykowana  malarzowi  Ludwigowi  Gloetzlemu 
(Glötzle) (1847–1929), znanemu niemieckiemu malarzowi scen religijnych dzia-
łającemu w Monachium. Za taką atrybucją przemawia napis 994 | L. Gloetzle | 
Polen Palette na jej fotografii ze zbiorów artysty. Na palecie znajdują się szkice 
znanych polskich malarzy, m.in. Jana Rosena, Alfreda Wierusza-Kowalskiego, 
Juliana Fałata, Władysława Czachórskiego.

K.Z.-P. 

BiBLiOGRAFiA 
Kunst für Alle 1887, nr. 4, s. 62, il. 
po s. 60; Tyg. il. 1888, nr 278, s. 271, 
il. na s. 265; Premium Kur. Codz. i Tyg. 
il. 1888, il. na s. 16; Bühler 1993, s. 32; 
Bühler 1998, s. 28.

ARCHiwALiA 
Mnw, ZiiF, nr inw. 133090 [fot. palety, 
ze zbiorów artysty]. 
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Kunst für Alle 1887, nr. 4, s. 62, il. 
po s. 60; Tyg. il. 1888, nr 278, s. 271, 
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il. 1888, il. na s. 16; Bühler 1993, s. 32; 
Bühler 1998, s. 28.

ARCHiwALiA 
Mnw, ZiiF, nr inw. 133090 [fot. palety, 
ze zbiorów artysty]. 
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III.4 Myśliwy z koniem, szkic na palecie, 1889

olej, deska
sygn. u dołu: Józef Brandt 
napis p.d.: Juliuszowi Kossakowi | uczniowie, przyjaciele i koledzy | 
Monachium — 1889
miejsce przechowywania nieznane

Wystawiona na sprzedaż poza aukcją w Domu Aukcyjnym Desa Unicum w War-
szawie w 2009. 

Paleta  została  ofiarowana Juliuszowi  Kossakowi  (1824–1899)  zapewne 
w 1889 roku. Znajdowały się na niej kompozycje znanych polskich malarzy, 
m.in. Aleksandra Gierymskiego, Franciszka Ejsmonda, Jana Rosena. 

K.Z.-P.

III.5  Tatar na białym koniu, szkic na palecie, ok. 1890

Paleta malarzy monachijskich
olej, deska
miejsce przechowywania nieznane

Kompozycja namalowana na palecie wraz z innymi scenami autorstwa malarzy 
polskich, m.in. Władysława Czachórskiego, Franciszka Ejsmonda, Aleksandra 
Gierymskiego, Alfreda Wierusza-Kowalskiego, Jana Rosena, Michała Wywiór-
skiego. Na fotografii pracowni Władysława Czachórskiego ze zbiorów Bildarchiv 
w Marburgu paleta jest widoczna na sztaludze artysty.

K.Z.-P. 

BiBLiOGRAFiA 
Tyg. il. 1890, nr 11, s. 174, 
il. na s. 168–169.

ARCHiwALiA 
Bildarchiv Foto Marburg, neg. 
nr 121.579 [fot. pracowni władysława 
Czachórskiego].

BiBLiOGRAFiA
Tyg. il. 1890, nr 9, s. 144.
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III.6 Kozak z koniem, szkic na palecie 

Paleta dwustronna
olej, deska, 47 × 68,5 (wymiary palety)
sygn. u dołu: Józef Brandt
miejsce przechowywania nieznane
wystawiona na sprzedaż w Dorotheum w wiedniu w kwietniu 2012.

Na palecie malowanej dwustronnie znajduje się 70 kompozycji artystów euro-
pejskich, m.in. Andreasa i Oswalda Achenbachów, Władysława Czachórskiego, 
Franza Defreggera, Juliana Fałata, Friedricha Augusta von Kaulbacha, Alfreda 
Wierusza-Kowalskiego, Gabriela von Maxa, Henryka Siemiradzkiego. 

K.Z.-P. 

BiBLiOGRAFiA 
Kat. Dorotheum wiedeń 17.04.2012, 
s. 138–139, nr kat. i il. 96.

III.7  Koń na łące, kompozycja na piórze wachlarza, 1894–1895

olej, deska, 66 × 34 (wymiary wachlarza)
sygn. u dołu: Brandt
miejsce przechowywania nieznane
sprzedany na aukcji w Dorotheum w wiedniu w październiku 2015.

Wachlarz złożony z 20 drewnianych piór, oprawiony w dekoracyjną ramę z drew-
nianym zapleckiem. Na poszczególnych piórach zostały umieszczone kompozy-
cje artystów europejskich, m.in. Władysława Czachórskiego, Franza Defreggera, 
José Gallegosa y Arnosy, Franza von Stucka, Friedricha Augusta von Kaulbacha.

K.Z.-P. 

BiBLiOGRAFiA 
Kat. Dorotheum wiedeń 22.10.2015, 
nr kat. i il. 1206. 
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Wierusza-Kowalskiego, Gabriela von Maxa, Henryka Siemiradzkiego. 

K.Z.-P. 

BiBLiOGRAFiA 
Kat. Dorotheum wiedeń 17.04.2012, 
s. 138–139, nr kat. i il. 96.

III.7  Koń na łące, kompozycja na piórze wachlarza, 1894–1895

olej, deska, 66 × 34 (wymiary wachlarza)
sygn. u dołu: Brandt
miejsce przechowywania nieznane
sprzedany na aukcji w Dorotheum w wiedniu w październiku 2015.

Wachlarz złożony z 20 drewnianych piór, oprawiony w dekoracyjną ramę z drew-
nianym zapleckiem. Na poszczególnych piórach zostały umieszczone kompozy-
cje artystów europejskich, m.in. Władysława Czachórskiego, Franza Defreggera, 
José Gallegosa y Arnosy, Franza von Stucka, Friedricha Augusta von Kaulbacha.

K.Z.-P. 

BiBLiOGRAFiA 
Kat. Dorotheum wiedeń 22.10.2015, 
nr kat. i il. 1206. 
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III.8  Dwa psy, kompozycja na piórach wachlarza 

olej, deska, dł. pióra 26 cm, szer. pióra 3 cm
Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, nr inw. H-61 
Dar właściciela browaru w Radomiu, Jana saskiego (1881–1968) w 1950.

Wachlarz złożony z 23 drewnianych piór; zewnętrzne pióra zakończone opra-
cowanymi ażurowo metalowymi okuciami.

K.Z.-P. 

IV 

Dzieła 
wzmiankowane

Ewa Micke-Broniarek 
Krystyna Znojewska-Prokop
Agnieszka Bagińska
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IV.1 Koń, 1853

rysunek

BiBLiOGRAFiA
Kat. Gutnajer 5–6.06.1939, s. 24, nr kat. 756.

W 1939 własność przemysłowca barona Henryka Loewenfelda 
(1859–1931). Sprzedany na aukcji jego kolekcji w Salonie Abe Gut-
najera w Warszawie w 1939. 

IV.2  Koń, 1857

rysunek
sygn.

BiBLiOGRAFiA
Kat. Gutnajer 5–6.06.1939, s. 25, nr kat. 787.

W 1939 własność przemysłowca barona Henryka Loewenfelda 
(1859–1931). Sprzedany na aukcji jego kolekcji w Salonie Abe Gut-
najera w Warszawie w 1939. 

IV.3  Powrót, 1858

akwarela
dat.: 1858 r.

BiBLiOGRAFiA
Kat. Gutnajer 5–6.06.1939, s. 21, nr kat. 639.

w 1939 własność przemysłowca barona Henryka Loewenfelda 
(1859–1931). sprzedany na aukcji jego kolekcji w salonie Abe Gutna-
jera w warszawie w 1939. 

IV.4  Studium konia, 1860

BiBLiOGRAFiA
Zakrzewski 1947, s. 159.

ARCHiwALiA
Archiwum rodziny Daszewskich, odpisy listów Józefa Brandta z lat 
1849–1863, mps, Paryż, k. 15 [list z 27.02.1860]. 

Opis obrazu namalowanego z natury artysta zamieścił w liście do 
matki: „Drugi olejny jest étude z natury na tle szarem, koń gniady, 
mocno słońcem oświetlony, oddalenie zlane w nieba [?] tak jak 
teraz najwięcej we Francji robią”. 

IV.5  Tatarzy z łupem, 1860

BiBLiOGRAFiA
Kędzierski 1909, s. 1; Palacz 1997, s. 75.

Obraz określony przez Apoloniusza Kędzierskiego jako pierwsze 
olejne dzieło Brandta. 

IV.6  Rycina [sic] do poematu Pola,  
1. poł. lat 60. XIX w.

sepia, 21 × 30

wysTAwy
1913 Kraków, TPsP (s. 47, nr kat. 276)

W 1913 własność Henryka Frankla (1871–1937) w Krakowie.

IV.7  Zaloty Kozaka, 1862 

BiBLiOGRAFiA
sprawozd. TZsP 1874, s. 66; wiercińska 1969, s. 33; Malinowski 
2003, s. 181, Micke-Broniarek 2005, s. 13. 

Wzmiankowany jako obraz wystawiony w TZSP w 1862 roku.  
Najprawdopodobniej jest to błędna informacja, którą jako pierw-
sza podała Janina Wiercińska, mylnie interpretując zapis w Spra-
wozd. TZSP 1874 (było to pierwsze wydrukowane sprawozdanie, 
w którym umieszczono zbiorczo dzieła danego artysty prezento-
wane w Zachęcie w latach 1861–1874). 

IV.8  Forpoczta, 1863 

akwarela

BiBLiOGRAFiA
Zakrzewski 1947, s. 159.

Akwarela wzmiankowana w liście Brandta z 12 października 1863.

IV.9  Węgier prowadzi stado koni na pastwisko, 1863

BiBLiOGRAFiA
Zakrzewski 1947, s. 159; Daszewski 1985, s. 47. 

Jeden z wczesnych i szybko sprzedanych obrazów artysty, wymie-
niony w liście Brandta do nieznanej osoby z 17 listopada 1863. 

IV.10  Autoportret, 1864

BiBLiOGRAFiA
Zakrzewski 1947, s. 159.

Obraz wzmiankowany w liście Brandta do nieznanej osoby 
z 3 stycznia 1864. 

IV.11  Bałaguła, 1864

ARCHiwALiA
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory Macieja stachury, Spis obrazów 
Józefa Brandta [namalowanych do 1908], rkps, poz. 2. 

IV.12  Lisowczycy w pochodzie, 1864

ARCHiwALiA
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory Macieja stachury, Spis obrazów 
Józefa Brandta [namalowanych do 1908], rkps, poz. 8.

Dzieła wzmiankowane

IV.13  Pferdemarkt in der Ukraine  
[Targ na konie na Ukrainie], 1864

wysTAwy
1864 Monachium, Kunstverein 

BiBLiOGRAFiA
Morgenblatt 1864d, s. 1161.

IV.14  Rycerze, 1864

BiBLiOGRAFiA
Kur. Codz. 1887, s. 3. 

Obraz „podznaczony [sygnowany] rokiem 1864” jest błędnie 
określony jako pierwsze dzieło artysty. 

IV.15  U przewozu, 1864

BiBLiOGRAFiA
Zakrzewski 1947, s. 161 [obraz wymieniony w spisie Anieli Daszewskiej].

ARCHiwALiA
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory Macieja stachury, Spis obrazów 
Józefa Brandta [namalowanych do 1908], rkps, poz. 4.

IV.16  Żyd w drodze do Jarmoliniec, 1864

BiBLiOGRAFiA
Zakrzewski 1947, s. 161 [obraz wymieniony w spisie Anieli Daszewskiej].

ARCHiwALiA
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory Macieja stachury, Spis obrazów 
Józefa Brandta [namalowanych do 1908], rkps, poz. 9. 

IV.17  Portret dziekana von Ow, ok. 1864 

BiBLiOGRAFiA
Daszewski 1985, s. 47. 

Portretowany był wujem niemieckiej śpiewaczki Sophie Stehle 
(1842–1921). Obraz został sprzedany już około 1864 roku. 

IV.18  Jarmark na Ukrainie, 1865

wysTAwy
1865 Zurych, Kunstverein

BiBLiOGRAFiA
Jenike 1868, s. 81.

Obraz wystawiony w Kunstvereinie w Zurychu, sprzedany nie-
znanemu nabywcy. Być może tożsamy z obrazem Targ na Ukrainie 
(kat. IV.21).

IV.19  Polnische Soldaten früherer Zeit  
[Polscy żołnierze z dawnych czasów], 1865 

wysTAwy
1865 Monachium, Kunstverein 

BiBLiOGRAFiA
Bericht Münch. Kunstverein 1865, s. 45.

Kupiony przez Kunstverein w Monachium na loterię wśród członków; 
w styczniu 1866 wylosował go pozłotnik Ignaz Schachinger. 

IV.20  Hetman Tarnowski ciągnie na wojnę, 1866

ARCHiwALiA
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory Macieja stachury, Spis obrazów 
Józefa Brandta [namalowanych do 1908], rkps, poz. 12. 

IV.21  Targ na Ukrainie, 1866

BiBLiOGRAFiA
Zakrzewski 1947, s. 160 [jako Targ na konie w małym miasteczku  
na Ukrainie, kupiony do Konstancji w 1866].

ARCHiwALiA
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory Macieja stachury, Spis obrazów 
Józefa Brandta [namalowanych do 1908], rkps, poz. 14 [jako nabyty  
„do Konstancji [?] w szwajcarii”].

Według Zakrzewskiego obraz wymieniony w liście Brandta 
do nieznanej osoby z 4 listopada 1864 roku. Być może tożsamy z obra-
zem Jarmark na Ukrainie (kat. IV.18) .

IV.22  Scena z ballady Mickiewicza Czaty, 1867 

ARCHiwALiA
Mnw, ZiiF, nr inw. rkps 759/20 Mnw [list Brandta do walerego Eljasza 
z 27.04.1867]. 

Obraz wzmiankowany przez Brandta w liście do Walerego Eljasza: 
„Jutro wysyłam na wystawę krakowską pierwszy mój utwór, na który 
proszę Cię pobłażliwem popatrz okiem, jako na pierwszy. Przedmiot 
wzięty z ballady Mickiewicza »Czaty« [...]. Jeżeli nie zakupią w Krako-
wie, bądź tak łaskaw im powiedzieć by do Lwowa posłali”.

 
IV.23  Weidende Pferde [Pasące się konie], 1867

wysTAwy
1867 Monachium, Kunstverein 

BiBLiOGRAFiA
Bericht Münch. Kunstverein 1867, s. 47; stępień, Liczbińska 1994, s. 82.

ARCHiwALiA
Mnw, ZiiF, nr inw. rkps 759/25 Mnw [list Brandta do walerego Eljasza 
z 26.11.1867].

Kupiony przez Kunstverein w Monachium na loterię wśród członków; 
w styczniu 1868 wylosował go audytor wojskowy Leopold Gutmayr.

Obraz wzmiankowany przez Brandta w liście do Walerego Eljasza: „[...] 
już oddałem jeden mały [obrazek] na tutejszy Kunstverein, któren na 
wsi podmalowałem z natury, a przedstawiający konie”. 
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wysTAwy
1913 Kraków, TPsP (s. 47, nr kat. 276)

W 1913 własność Henryka Frankla (1871–1937) w Krakowie.

IV.7  Zaloty Kozaka, 1862 

BiBLiOGRAFiA
sprawozd. TZsP 1874, s. 66; wiercińska 1969, s. 33; Malinowski 
2003, s. 181, Micke-Broniarek 2005, s. 13. 

Wzmiankowany jako obraz wystawiony w TZSP w 1862 roku.  
Najprawdopodobniej jest to błędna informacja, którą jako pierw-
sza podała Janina Wiercińska, mylnie interpretując zapis w Spra-
wozd. TZSP 1874 (było to pierwsze wydrukowane sprawozdanie, 
w którym umieszczono zbiorczo dzieła danego artysty prezento-
wane w Zachęcie w latach 1861–1874). 

IV.8  Forpoczta, 1863 

akwarela

BiBLiOGRAFiA
Zakrzewski 1947, s. 159.

Akwarela wzmiankowana w liście Brandta z 12 października 1863.

IV.9  Węgier prowadzi stado koni na pastwisko, 1863

BiBLiOGRAFiA
Zakrzewski 1947, s. 159; Daszewski 1985, s. 47. 

Jeden z wczesnych i szybko sprzedanych obrazów artysty, wymie-
niony w liście Brandta do nieznanej osoby z 17 listopada 1863. 

IV.10  Autoportret, 1864

BiBLiOGRAFiA
Zakrzewski 1947, s. 159.

Obraz wzmiankowany w liście Brandta do nieznanej osoby 
z 3 stycznia 1864. 

IV.11  Bałaguła, 1864

ARCHiwALiA
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory Macieja stachury, Spis obrazów 
Józefa Brandta [namalowanych do 1908], rkps, poz. 2. 

IV.12  Lisowczycy w pochodzie, 1864

ARCHiwALiA
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory Macieja stachury, Spis obrazów 
Józefa Brandta [namalowanych do 1908], rkps, poz. 8.

Dzieła wzmiankowane

IV.13  Pferdemarkt in der Ukraine  
[Targ na konie na Ukrainie], 1864

wysTAwy
1864 Monachium, Kunstverein 

BiBLiOGRAFiA
Morgenblatt 1864d, s. 1161.

IV.14  Rycerze, 1864

BiBLiOGRAFiA
Kur. Codz. 1887, s. 3. 

Obraz „podznaczony [sygnowany] rokiem 1864” jest błędnie 
określony jako pierwsze dzieło artysty. 

IV.15  U przewozu, 1864

BiBLiOGRAFiA
Zakrzewski 1947, s. 161 [obraz wymieniony w spisie Anieli Daszewskiej].

ARCHiwALiA
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory Macieja stachury, Spis obrazów 
Józefa Brandta [namalowanych do 1908], rkps, poz. 4.

IV.16  Żyd w drodze do Jarmoliniec, 1864

BiBLiOGRAFiA
Zakrzewski 1947, s. 161 [obraz wymieniony w spisie Anieli Daszewskiej].

ARCHiwALiA
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory Macieja stachury, Spis obrazów 
Józefa Brandta [namalowanych do 1908], rkps, poz. 9. 

IV.17  Portret dziekana von Ow, ok. 1864 

BiBLiOGRAFiA
Daszewski 1985, s. 47. 

Portretowany był wujem niemieckiej śpiewaczki Sophie Stehle 
(1842–1921). Obraz został sprzedany już około 1864 roku. 

IV.18  Jarmark na Ukrainie, 1865

wysTAwy
1865 Zurych, Kunstverein

BiBLiOGRAFiA
Jenike 1868, s. 81.

Obraz wystawiony w Kunstvereinie w Zurychu, sprzedany nie-
znanemu nabywcy. Być może tożsamy z obrazem Targ na Ukrainie 
(kat. IV.21).

IV.19  Polnische Soldaten früherer Zeit  
[Polscy żołnierze z dawnych czasów], 1865 

wysTAwy
1865 Monachium, Kunstverein 

BiBLiOGRAFiA
Bericht Münch. Kunstverein 1865, s. 45.

Kupiony przez Kunstverein w Monachium na loterię wśród członków; 
w styczniu 1866 wylosował go pozłotnik Ignaz Schachinger. 

IV.20  Hetman Tarnowski ciągnie na wojnę, 1866

ARCHiwALiA
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory Macieja stachury, Spis obrazów 
Józefa Brandta [namalowanych do 1908], rkps, poz. 12. 

IV.21  Targ na Ukrainie, 1866

BiBLiOGRAFiA
Zakrzewski 1947, s. 160 [jako Targ na konie w małym miasteczku  
na Ukrainie, kupiony do Konstancji w 1866].

ARCHiwALiA
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory Macieja stachury, Spis obrazów 
Józefa Brandta [namalowanych do 1908], rkps, poz. 14 [jako nabyty  
„do Konstancji [?] w szwajcarii”].

Według Zakrzewskiego obraz wymieniony w liście Brandta 
do nieznanej osoby z 4 listopada 1864 roku. Być może tożsamy z obra-
zem Jarmark na Ukrainie (kat. IV.18) .

IV.22  Scena z ballady Mickiewicza Czaty, 1867 

ARCHiwALiA
Mnw, ZiiF, nr inw. rkps 759/20 Mnw [list Brandta do walerego Eljasza 
z 27.04.1867]. 

Obraz wzmiankowany przez Brandta w liście do Walerego Eljasza: 
„Jutro wysyłam na wystawę krakowską pierwszy mój utwór, na który 
proszę Cię pobłażliwem popatrz okiem, jako na pierwszy. Przedmiot 
wzięty z ballady Mickiewicza »Czaty« [...]. Jeżeli nie zakupią w Krako-
wie, bądź tak łaskaw im powiedzieć by do Lwowa posłali”.

 
IV.23  Weidende Pferde [Pasące się konie], 1867

wysTAwy
1867 Monachium, Kunstverein 

BiBLiOGRAFiA
Bericht Münch. Kunstverein 1867, s. 47; stępień, Liczbińska 1994, s. 82.

ARCHiwALiA
Mnw, ZiiF, nr inw. rkps 759/25 Mnw [list Brandta do walerego Eljasza 
z 26.11.1867].

Kupiony przez Kunstverein w Monachium na loterię wśród członków; 
w styczniu 1868 wylosował go audytor wojskowy Leopold Gutmayr.

Obraz wzmiankowany przez Brandta w liście do Walerego Eljasza: „[...] 
już oddałem jeden mały [obrazek] na tutejszy Kunstverein, któren na 
wsi podmalowałem z natury, a przedstawiający konie”. 
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IV.24  Pochód na Wołoszczyznę, przed 1868

BiBLiOGRAFiA
Lesser 1868a, s. 113. 

Obraz określony jako dzieło z wczesnego okresu twórczości 
artysty. 

IV.25  Obraz rodzajowy z okolic Buska, 1868

BiBLiOGRAFiA
Zakrzewski 1947, s. 162. 

Wymieniony w liście Brandta do nieznanej osoby z 23 listopada 
1868. 

IV.26  Polnische Juden [Polscy Żydzi], 1868

Fura żydowska 

wysTAwy
1869 Monachium, Kunstverein

BiBLiOGRAFiA
Gaz. Pol. 1869, s. 2 [jako Hajże na Soplicę]; wędrowiec 1869, nr 326, 
s. 208; nr 327, s. 24; Zakrzewski 1947, s. 162; stępień, Liczbińska 
1994, s. 82.

ARCHiwALiA
Mnw, ZiiF, nr inw. rkps 759/34 Mnw [list Brandta do walerego  
Eljasza z 15.01.1869]. 

Obraz w 1868 kupiony przez Kunstverein w Monachium, wysta-
wiony tamże w 1869 i wylosowany przez Johanna Adama Riesa 
(1813–1898), rytownika monet.

Obraz wzmiankowany przez Brandta w liście do Walerego Eljasza: 
„Ja obecnie mam dwa mniejsze obrazki ukończone [...] drugi 
rodzajowy, fura żydowska, któren tutejszemu Kunstvereinowi do 
zakupu ofiarowałem”. 

IV.27  Ucieczka Turków z Chocimia

wysTAwy
1869 warszawa, TZsP

BiBLiOGRAFiA
wiercińska 1969, s. 32.

Obraz wystawiony w 1869 w TZSP w Warszawie, jednak nie-
wzmiankowany w Sprawozd. TZSP 1874 (podającym zbiorczo 
udział artystów w wystawach Zachęty w latach 1862–1874).

IV.28  Ein poln. Bauer aus Lithauen  
[Polski chłop z Litwy]

wysTAwy
1869 Monachium, Kunstverein

BiBLiOGRAFiA
stępień, Liczbińska 1994, s. 82.

Obraz w 1869 kupiony przez Kunstverein w Monachium na loterię 
wśród członków; w styczniu 1870 wylosował go mistrz piekarski 
Andreas Fischer. 

IV.29  Przewóz koni (Konie wojskowe  
na przeprawie z XVII w.), 1870

BiBLiOGRAFiA
Zakrzewski 1947, s. 163

Obraz wymieniony w liście Brandta do nieznanej osoby 
 z 16 listopada 1870. 

IV.30  Szynk w Radomiu, 1870

BiBLiOGRAFiA
Zakrzewski 1947, s. 163.

Obraz wymieniony w liście Brandta do nieznanej osoby 
 z 16 listopada 1870. 

IV.31  Zwiady

wysTAwy
1870 warszawa, TZsP 

BiBLiOGRAFiA
Kur. warsz. 1870, nr 205, s. 3; sprawozd. TZsP 1874, s. 66; Kur. Codz. 
1879, s. 1; Pług 1879, s. 295; wiercińska 1969, s. 32. 

Opis obrazu: „kilku konnych przed chatą”. 

IV.32  Czumak przed karczmą, 1873

ARCHiwALiA
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory Macieja stachury, Spis obrazów 
Józefa Brandta [namalowanych do 1908], rkps, poz. 37. 

IV.33  Luzak z koniem, 1873

BiBLiOGRAFiA
Zakrzewski 1947, s. 164 [obraz wymieniony w spisie Anieli 
Daszewskiej].

ARCHiwALiA
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory Macieja stachury, Spis obrazów 
Józefa Brandta [namalowanych do 1908], rkps, poz. 38; Spis foto. 
z obrazów Brandta [namalowanych do 1908], rkps, s. 1. 

IV.34  Przed karczmą, 1873

BiBLiOGRAFiA
Zakrzewski 1947, s. 164 [obraz wymieniony w spisie Anieli 
Daszewskiej].

ARCHiwALiA
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory Macieja stachury, Spis obrazów 
Józefa Brandta [namalowanych do 1908], rkps, poz. 39; Spis foto. 
z obrazów Brandta [namalowanych do 1908], rkps, s. 1. 

IV.35  Ungarische Marktscene [Scena z targu 
węgierskiego] 

BiBLiOGRAFiA
Fleischmann 1896, s. 10. 

Obraz wystawiony na sprzedaż w E.A. Fleischmann’s Hofkunst-
handlung w Monachium prawdopodobnie w 1873 roku.

IV.36  Kozacy u przewozu, 1873

ARCHiwALiA
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory Macieja stachury, Spis obrazów 
Józefa Brandta [namalowanych do 1908], rkps, poz. 40; Spis foto. 
z obrazów Brandta [namalowanych do 1908], rkps, s. 1. 

IV.37  Lisowczycy u przewozu, 1873

ARCHiwALiA
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory Macieja stachury, Spis obrazów 
Józefa Brandta [namalowanych do 1908], rkps, poz. 41; Spis foto. 
z obrazów Brandta [namalowanych do 1908], rkps, s. 1. 

IV.38  Na rekonesansie, 1873

ARCHiwALiA
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory Macieja stachury, Spis obrazów 
Józefa Brandta [namalowanych do 1908], rkps, poz. 42; Spis foto. 
z obrazów Brandta [namalowanych do 1908], rkps, s. 1. 

IV.39  Stannica kozacka na Porohach 
Dnieprowych 

stanica kozacka na piaskach Dniepru

wysTAwy
przed 1874 warszawa, TZsP 

BiBLiOGRAFiA
sprawozd. TZsP 1874, s. 66; Kur. Codz. 1879, s. 1; Pług 1879, s. 295; 
Zakrzewski 1947, s. 167 [dat. 1879]; wiercińska 1969, s. 32 [jako 
wystawiony w 1870]. 

IV.40  Drużba na czele orszaku weselnego 
z dawnych czasów, 1874 

BiBLiOGRAFiA
Zakrzewski 1947, s. 164; Olchowska-schmidt 1996, s. 12, 26.

Obraz olejny namalowany przez artystę dla śpiewaczki Sophie Ste-
hle z okazji jej ślubu z baronem Karlem Adolfem Knigge, wymie-
niony przez Brandta w liście do nieznanej osoby z 22 lutego 1874. 

IV.41  Zaloty, 1874

BiBLiOGRAFiA
Zakrzewski 1947, s. 165.

ARCHiwALiA
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory Macieja stachury, Spis obrazów 
Józefa Brandta [namalowanych do 1908], rkps, poz. 45; Spis foto. 
z obrazów Brandta [namalowanych do 1908], rkps, s. 1. 

Obraz jest zapewne tożsamy z jedną z wersji tematu Zaloty Kozaka 
lub Kozak i dziewczyna u studni, jednak brak informacji umożli-
wiających jego identyfikację (poza tytułem i datą) nie pozwala na 
powiązanie go z konkretnym dziełem.

 
IV.42  Kozaki, 1874

BiBLiOGRAFiA
Zakrzewski 1947, s. 165.

Obraz wymieniony w liście Brandta do nieznanej osoby  
z 20 listopada 1874. 

IV.43  Krajobraz, 1874

studium pejzażowe
olej, deska , 23 × 19 lub 18
sygn.: J. Brandt 74.

BiBLiOGRAFiA
Biul. Domu sztuki 1922, nr 13, s. 109, poz. 11, nr 15, s. 125, poz. 37. 

W 1922 wystawiony na licytację, nie został sprzedany. 

IV.44  Młyn, 1874

olej, deska, 29 × 19
sygn.: J. Brandt 74 r.

BiBLiOGRAFiA
Biul. Domu sztuki 1922, nr 18, s. 139, poz. 26. 

W 1922 wystawiony na licytację, nie został sprzedany.

IV.45  Pejzaż, 1874 

olej, 20 × 25
sygn.: J. Brandt 74 r.

wysTAwy
1926 warszawa, TZsP (s. 18, nr kat. 27) 

BiBLiOGRAFiA
sprawozd. TZsP 1926, s. nlb. 36. 

W 1926 był własnością H. Zawistowskiego w Warszawie.

IV.46  Polowanie z chartami

wysTAwy
1874 Kraków, TPsP 

BiBLiOGRAFiA
sprawozd. TPsP 1874/75, s. 7; swieykowski 1905, s. 16. 
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IV.24  Pochód na Wołoszczyznę, przed 1868

BiBLiOGRAFiA
Lesser 1868a, s. 113. 

Obraz określony jako dzieło z wczesnego okresu twórczości 
artysty. 

IV.25  Obraz rodzajowy z okolic Buska, 1868

BiBLiOGRAFiA
Zakrzewski 1947, s. 162. 

Wymieniony w liście Brandta do nieznanej osoby z 23 listopada 
1868. 

IV.26  Polnische Juden [Polscy Żydzi], 1868

Fura żydowska 

wysTAwy
1869 Monachium, Kunstverein

BiBLiOGRAFiA
Gaz. Pol. 1869, s. 2 [jako Hajże na Soplicę]; wędrowiec 1869, nr 326, 
s. 208; nr 327, s. 24; Zakrzewski 1947, s. 162; stępień, Liczbińska 
1994, s. 82.

ARCHiwALiA
Mnw, ZiiF, nr inw. rkps 759/34 Mnw [list Brandta do walerego  
Eljasza z 15.01.1869]. 

Obraz w 1868 kupiony przez Kunstverein w Monachium, wysta-
wiony tamże w 1869 i wylosowany przez Johanna Adama Riesa 
(1813–1898), rytownika monet.

Obraz wzmiankowany przez Brandta w liście do Walerego Eljasza: 
„Ja obecnie mam dwa mniejsze obrazki ukończone [...] drugi 
rodzajowy, fura żydowska, któren tutejszemu Kunstvereinowi do 
zakupu ofiarowałem”. 

IV.27  Ucieczka Turków z Chocimia

wysTAwy
1869 warszawa, TZsP

BiBLiOGRAFiA
wiercińska 1969, s. 32.

Obraz wystawiony w 1869 w TZSP w Warszawie, jednak nie-
wzmiankowany w Sprawozd. TZSP 1874 (podającym zbiorczo 
udział artystów w wystawach Zachęty w latach 1862–1874).

IV.28  Ein poln. Bauer aus Lithauen  
[Polski chłop z Litwy]

wysTAwy
1869 Monachium, Kunstverein

BiBLiOGRAFiA
stępień, Liczbińska 1994, s. 82.

Obraz w 1869 kupiony przez Kunstverein w Monachium na loterię 
wśród członków; w styczniu 1870 wylosował go mistrz piekarski 
Andreas Fischer. 

IV.29  Przewóz koni (Konie wojskowe  
na przeprawie z XVII w.), 1870

BiBLiOGRAFiA
Zakrzewski 1947, s. 163

Obraz wymieniony w liście Brandta do nieznanej osoby 
 z 16 listopada 1870. 

IV.30  Szynk w Radomiu, 1870

BiBLiOGRAFiA
Zakrzewski 1947, s. 163.

Obraz wymieniony w liście Brandta do nieznanej osoby 
 z 16 listopada 1870. 

IV.31  Zwiady

wysTAwy
1870 warszawa, TZsP 

BiBLiOGRAFiA
Kur. warsz. 1870, nr 205, s. 3; sprawozd. TZsP 1874, s. 66; Kur. Codz. 
1879, s. 1; Pług 1879, s. 295; wiercińska 1969, s. 32. 

Opis obrazu: „kilku konnych przed chatą”. 

IV.32  Czumak przed karczmą, 1873

ARCHiwALiA
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory Macieja stachury, Spis obrazów 
Józefa Brandta [namalowanych do 1908], rkps, poz. 37. 

IV.33  Luzak z koniem, 1873

BiBLiOGRAFiA
Zakrzewski 1947, s. 164 [obraz wymieniony w spisie Anieli 
Daszewskiej].

ARCHiwALiA
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory Macieja stachury, Spis obrazów 
Józefa Brandta [namalowanych do 1908], rkps, poz. 38; Spis foto. 
z obrazów Brandta [namalowanych do 1908], rkps, s. 1. 

IV.34  Przed karczmą, 1873

BiBLiOGRAFiA
Zakrzewski 1947, s. 164 [obraz wymieniony w spisie Anieli 
Daszewskiej].

ARCHiwALiA
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory Macieja stachury, Spis obrazów 
Józefa Brandta [namalowanych do 1908], rkps, poz. 39; Spis foto. 
z obrazów Brandta [namalowanych do 1908], rkps, s. 1. 

IV.35  Ungarische Marktscene [Scena z targu 
węgierskiego] 

BiBLiOGRAFiA
Fleischmann 1896, s. 10. 

Obraz wystawiony na sprzedaż w E.A. Fleischmann’s Hofkunst-
handlung w Monachium prawdopodobnie w 1873 roku.

IV.36  Kozacy u przewozu, 1873

ARCHiwALiA
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory Macieja stachury, Spis obrazów 
Józefa Brandta [namalowanych do 1908], rkps, poz. 40; Spis foto. 
z obrazów Brandta [namalowanych do 1908], rkps, s. 1. 

IV.37  Lisowczycy u przewozu, 1873

ARCHiwALiA
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory Macieja stachury, Spis obrazów 
Józefa Brandta [namalowanych do 1908], rkps, poz. 41; Spis foto. 
z obrazów Brandta [namalowanych do 1908], rkps, s. 1. 

IV.38  Na rekonesansie, 1873

ARCHiwALiA
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory Macieja stachury, Spis obrazów 
Józefa Brandta [namalowanych do 1908], rkps, poz. 42; Spis foto. 
z obrazów Brandta [namalowanych do 1908], rkps, s. 1. 

IV.39  Stannica kozacka na Porohach 
Dnieprowych 

stanica kozacka na piaskach Dniepru

wysTAwy
przed 1874 warszawa, TZsP 

BiBLiOGRAFiA
sprawozd. TZsP 1874, s. 66; Kur. Codz. 1879, s. 1; Pług 1879, s. 295; 
Zakrzewski 1947, s. 167 [dat. 1879]; wiercińska 1969, s. 32 [jako 
wystawiony w 1870]. 

IV.40  Drużba na czele orszaku weselnego 
z dawnych czasów, 1874 

BiBLiOGRAFiA
Zakrzewski 1947, s. 164; Olchowska-schmidt 1996, s. 12, 26.

Obraz olejny namalowany przez artystę dla śpiewaczki Sophie Ste-
hle z okazji jej ślubu z baronem Karlem Adolfem Knigge, wymie-
niony przez Brandta w liście do nieznanej osoby z 22 lutego 1874. 

IV.41  Zaloty, 1874

BiBLiOGRAFiA
Zakrzewski 1947, s. 165.

ARCHiwALiA
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory Macieja stachury, Spis obrazów 
Józefa Brandta [namalowanych do 1908], rkps, poz. 45; Spis foto. 
z obrazów Brandta [namalowanych do 1908], rkps, s. 1. 

Obraz jest zapewne tożsamy z jedną z wersji tematu Zaloty Kozaka 
lub Kozak i dziewczyna u studni, jednak brak informacji umożli-
wiających jego identyfikację (poza tytułem i datą) nie pozwala na 
powiązanie go z konkretnym dziełem.

 
IV.42  Kozaki, 1874

BiBLiOGRAFiA
Zakrzewski 1947, s. 165.

Obraz wymieniony w liście Brandta do nieznanej osoby  
z 20 listopada 1874. 

IV.43  Krajobraz, 1874

studium pejzażowe
olej, deska , 23 × 19 lub 18
sygn.: J. Brandt 74.

BiBLiOGRAFiA
Biul. Domu sztuki 1922, nr 13, s. 109, poz. 11, nr 15, s. 125, poz. 37. 

W 1922 wystawiony na licytację, nie został sprzedany. 

IV.44  Młyn, 1874

olej, deska, 29 × 19
sygn.: J. Brandt 74 r.

BiBLiOGRAFiA
Biul. Domu sztuki 1922, nr 18, s. 139, poz. 26. 

W 1922 wystawiony na licytację, nie został sprzedany.

IV.45  Pejzaż, 1874 

olej, 20 × 25
sygn.: J. Brandt 74 r.

wysTAwy
1926 warszawa, TZsP (s. 18, nr kat. 27) 

BiBLiOGRAFiA
sprawozd. TZsP 1926, s. nlb. 36. 

W 1926 był własnością H. Zawistowskiego w Warszawie.

IV.46  Polowanie z chartami

wysTAwy
1874 Kraków, TPsP 

BiBLiOGRAFiA
sprawozd. TPsP 1874/75, s. 7; swieykowski 1905, s. 16. 
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IV.47  Studium konia, 1874

BiBLiOGRAFiA
Aftanazy 1990, t. 7a, s. 177.

Obraz malowany w Monachium. Przed II wojną światową należał 
do rodziny Wolańskich w Rzepińcach koło Tarnopola. 

IV.48  Coursing in Warsaw [W drodze  
do Warszawy]

BiBLiOGRAFiA
Kat. French Gallery Londyn 1875, s. 6, nr kat. 81.

IV.49  Tatar, 1874 

BiBLiOGRAFiA
sprawozd. TZsP 1874, s. 66; Zakrzewski 1847, s. 165.

ARCHiwALiA
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory Macieja stachury, Spis obrazów 
Józefa Brandta [namalowanych do 1908], rkps, poz. 52 [dat. 1875]; Spis 
foto. z obrazów Brandta [namalowanych do 1908], rkps, s. 1 [dat. 1874]. 

IV.50  Kozak konia napawau [Kozak konia poił]

wysTAwy
1875 Kraków, TPsP 

BiBLiOGRAFiA
sprawozd. TPsP 1875–1876, s. 8; swieykowski 1905, s. 16.

Obraz jest zapewne tożsamy z jedną z wersji tematu Zaloty Kozaka 
lub Kozak i dziewczyna u studni, jednak brak informacji umożli-
wiających jego identyfikację (poza tytułem i datą) nie pozwala na 
powiązanie go z konkretnym dziełem.

IV.51  Trzy ilustracje do poematu Maria 
Antoniego Malczewskiego, m.in. Bitwa 
Miecznika z Tatarami 

akwarele 

BiBLiOGRAFiA
Giller 1875, s. 2.

Według Gillera były własnością malarza Walerego Eljasza 
(1841–1905) w Krakowie. 

IV.52  Handlarz koni, 1875 lub 1876

BiBLiOGRAFiA
Zakrzewski 1947, s. 165 [obraz wymieniony w spisie Anieli Daszew-
skiej jako Handlarze koni].

ARCHiwALiA
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory Macieja stachury, Spis obrazów 
Józefa Brandta [namalowanych do 1908], rkps, poz. 56; Spis foto. 
z obrazów Brandta [namalowanych do 1908], rkps, s. 1 [jako Handla-
rze koni]. 

IV.53  Posterunek, 1875

BiBLiOGRAFiA
Zakrzewski 1947, s. 165 [obraz wymieniony w spisie Anieli 
Daszewskiej].

ARCHiwALiA
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory Macieja stachury, Spis obrazów 
Józefa Brandta [namalowanych do 1908], rkps, poz. 54. 

IV.54  U przewozu, ok. 1875 

wysTAwy
1915 warszawa, TZsP 

BiBLiOGRAFiA
wankie 1915, s. 7.

Opis obrazu: „Duży obraz »U przewozu«, cały w jasnych słonecz-
nych kąpiący się tonach, jest wybornem przypomnieniem pierw-
szej epoki malarza. Nie ma tam jeszcze tego temperamentu [...], ale 
jest poezya całości, doskonałe wyczucie pejzażu, a blask światła na 
niebie nie stracił nic przez czas lat czterdziestu”.

IV.55  Ulan im Dorfe [Ułan we wsi]

wysTAwy
1876 Monachium, Kunstverein 

BiBLiOGRAFiA
Kunstchronik 1876, Jg. 11, H. 41, s. 661; Rosenberg 1887, s. 46; Boet-
ticher 1895, s. 129, nr 17.

IV.56  An der Fähre  
[Na promie; Na przeprawie]

wysTAwy
1876 Monachium, Kunstverein 

BiBLiOGRAFiA
Kunstchronik 1876, Jg. 11, H. 44, s. 707; Boetticher 1895, s. 129, nr 16. 

IV.57  Kosak auf Vorposten [Kozak na czatach] 

wysTAwy
1876 wiedeń, Künstlerhaus (s. 15, nr kat. 296); 1876 Monachium 
Kunstverein 

BiBLiOGRAFiA
Kunstchronik 1876, Jg. 11, H. 51, s. 821; Boetticher 1895, s. 129, nr 18. 

ARCHiwALiA
KHA, Einlaufbuch der Kunstwerke 11.1875–12.1877, rkps, poz. 2014 
[rejestr obrazów przyjętych na wystawy za rok 1876].

Obraz wystawiony w Künstlerhausie w Wiedniu na sprzedaż  
(za 800 fl.), niesprzedany.

IV.58  Landschaft mit Staffage  
[Krajobraz ze sztafażem]

wysTAwy
1876 Monachium, Kunstverein 

BiBLiOGRAFiA
stępień, Liczbińska 1994, s. 82. 

W 1877 wylosowany przez H. Büchnera (lub Büttnera, według 
notatek Janusza Derwojeda ze sprawozdań Kunstvereinu).

IV.59  Zadymka

akwarela [?]

BiBLiOGRAFiA
Mucha 1876, nr 1, s 2.

w 1876 wylosowana w TZsP przez przedsiębiorcę Aleksandra Łapiń-
skiego (1818–1900) z warszawy. 

IV.60  Mijające się zaprzęgi, 1876

wysTAwy
1876 Monachium, Glaspalast 

BiBLiOGRAFiA
Pecht 1876, s. 68.

Opis obrazu: dwa zaprzęgi w woły mijające się z trudem na woło-
skiej wsi podczas słonecznej pogody.

IV.61  Tabuńczyk na Podolu, 1877

BiBLiOGRAFiA
Zakrzewski 1947, s. 166 [obraz wymieniony w spisie Anieli Daszewskiej].

ARCHiwALiA
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory Macieja stachury, Spis foto. 
z obrazów Brandta [namalowanych do 1908], rkps, s. 1. 

IV.62  Ukrainisches Fuhrwerk  
[Ukraińska furmanka]

wysTAwy
1877 Berlin, Königliche Akademie der Künste (s. 8, nr kat. 97)

BiBLiOGRAFiA
Kraszewski 1877, nr 643, s. 264; Boetticher 1895, s. 129,  
nr 20, Zakrzewski 1947, s. 166. 

Opis obrazu: "[...] ukraińskie fury i konie brnące po topniejącym 
śniegu (obraz należący do sławnego właściciela fabryki A. [Alber-
ta?] Börsiga) — znakomicie odmalowane”. 

IV.63  Bałaguła, 1878

ARCHiwALiA
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory Macieja stachury, Spis foto. 
z obrazów Brandta [namalowanych do 1908], rkps, s. 1. 

IV.64  Popas w lesie, 1878

ARCHiwALiA
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory Macieja stachury, Spis obrazów 
Józefa Brandta [namalowanych do 1908], rkps, poz. 66; Spis foto. 
z obrazów Brandta [namalowanych do 1908], rkps, s. 1. 

IV.65  Lisowczyk stojący na siodle konia 
przepływa przez rzekę, ok. 1878

BiBLiOGRAFiA
Tydz. Lit. 1878, s. 492; Zakrzewski 1947, s. 166. 

Opis obrazu oglądanego przez nieznanego krytyka w pracowni 
artysty w Monachium w 1878 roku: „Treść [...] płótna wziął artysta 
z dzieła księdza Dębołeckiego o Lisowczykach. [...]. I oto widzimy jak 
jeden z nich na siodle konia stojąc, Ren przepływa — tańcząc na tem 
siodle? i pokazując zgromadzonej braci na brzegu rozmaite sztuki 
łamane. Akcyę obrazu oświeca wschodzący tylko co księżyc. Obraz 
ten, nieskończony jeszcze, mniemamy, wywoła nową wiązkę pochwał 
i uwielbień ze strony krytyki niemieckiej”. Obraz wymieniony w li-
ście Stanisława Lessla, napisanym zapewne do Brandta 22 listopada 
1878 roku, jako Lisowczyk przepływający rzekę stojąc na grzbiecie konia. 

IV.66  Wallachian fording a stream [Wołosi 
przeprawiający się przez strumień]

BiBLiOGRAFiA
strahan 1880, s. 134.

Około 1879–1880 był w kolekcji Johna D. Lankenau (1817–1901), 
przedsiębiorcy z Filadelfii (USA).

IV.67  Bitwa pod Beresteczkiem

BiBLiOGRAFiA
Pług 1879, s. 295; Kur. Codz. 1879, s. 1; Zakrzewski 1947, s. 167.

Obraz być może błędnie utożsamiany z pierwszą wersją przedsta-
wienia bitwy pod Chocimiem. 

IV.68  Rusisches Fuhrwerk [Rosyjska furmanka]

rysunek

wysTAwy
1879 wiedeń, Künstlerhaus (s. 16, nr kat. 353; s. 13, nr kat. 272; s. 13, 
nr kat. 272)

BiBLiOGRAFiA
Boetticher 1895, s. 9, poz. 23.

ARCHiwALiA
KHA, Einlaufbuch der Kunstwerke 1979, rkps, poz. 829 [księga wpły-
wów obrazów na wystawy w 1979]. 
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IV.47  Studium konia, 1874

BiBLiOGRAFiA
Aftanazy 1990, t. 7a, s. 177.

Obraz malowany w Monachium. Przed II wojną światową należał 
do rodziny Wolańskich w Rzepińcach koło Tarnopola. 

IV.48  Coursing in Warsaw [W drodze  
do Warszawy]

BiBLiOGRAFiA
Kat. French Gallery Londyn 1875, s. 6, nr kat. 81.

IV.49  Tatar, 1874 

BiBLiOGRAFiA
sprawozd. TZsP 1874, s. 66; Zakrzewski 1847, s. 165.

ARCHiwALiA
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory Macieja stachury, Spis obrazów 
Józefa Brandta [namalowanych do 1908], rkps, poz. 52 [dat. 1875]; Spis 
foto. z obrazów Brandta [namalowanych do 1908], rkps, s. 1 [dat. 1874]. 

IV.50  Kozak konia napawau [Kozak konia poił]

wysTAwy
1875 Kraków, TPsP 

BiBLiOGRAFiA
sprawozd. TPsP 1875–1876, s. 8; swieykowski 1905, s. 16.

Obraz jest zapewne tożsamy z jedną z wersji tematu Zaloty Kozaka 
lub Kozak i dziewczyna u studni, jednak brak informacji umożli-
wiających jego identyfikację (poza tytułem i datą) nie pozwala na 
powiązanie go z konkretnym dziełem.

IV.51  Trzy ilustracje do poematu Maria 
Antoniego Malczewskiego, m.in. Bitwa 
Miecznika z Tatarami 

akwarele 

BiBLiOGRAFiA
Giller 1875, s. 2.

Według Gillera były własnością malarza Walerego Eljasza 
(1841–1905) w Krakowie. 

IV.52  Handlarz koni, 1875 lub 1876

BiBLiOGRAFiA
Zakrzewski 1947, s. 165 [obraz wymieniony w spisie Anieli Daszew-
skiej jako Handlarze koni].

ARCHiwALiA
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory Macieja stachury, Spis obrazów 
Józefa Brandta [namalowanych do 1908], rkps, poz. 56; Spis foto. 
z obrazów Brandta [namalowanych do 1908], rkps, s. 1 [jako Handla-
rze koni]. 

IV.53  Posterunek, 1875

BiBLiOGRAFiA
Zakrzewski 1947, s. 165 [obraz wymieniony w spisie Anieli 
Daszewskiej].

ARCHiwALiA
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory Macieja stachury, Spis obrazów 
Józefa Brandta [namalowanych do 1908], rkps, poz. 54. 

IV.54  U przewozu, ok. 1875 

wysTAwy
1915 warszawa, TZsP 

BiBLiOGRAFiA
wankie 1915, s. 7.

Opis obrazu: „Duży obraz »U przewozu«, cały w jasnych słonecz-
nych kąpiący się tonach, jest wybornem przypomnieniem pierw-
szej epoki malarza. Nie ma tam jeszcze tego temperamentu [...], ale 
jest poezya całości, doskonałe wyczucie pejzażu, a blask światła na 
niebie nie stracił nic przez czas lat czterdziestu”.

IV.55  Ulan im Dorfe [Ułan we wsi]

wysTAwy
1876 Monachium, Kunstverein 

BiBLiOGRAFiA
Kunstchronik 1876, Jg. 11, H. 41, s. 661; Rosenberg 1887, s. 46; Boet-
ticher 1895, s. 129, nr 17.

IV.56  An der Fähre  
[Na promie; Na przeprawie]

wysTAwy
1876 Monachium, Kunstverein 

BiBLiOGRAFiA
Kunstchronik 1876, Jg. 11, H. 44, s. 707; Boetticher 1895, s. 129, nr 16. 

IV.57  Kosak auf Vorposten [Kozak na czatach] 

wysTAwy
1876 wiedeń, Künstlerhaus (s. 15, nr kat. 296); 1876 Monachium 
Kunstverein 

BiBLiOGRAFiA
Kunstchronik 1876, Jg. 11, H. 51, s. 821; Boetticher 1895, s. 129, nr 18. 

ARCHiwALiA
KHA, Einlaufbuch der Kunstwerke 11.1875–12.1877, rkps, poz. 2014 
[rejestr obrazów przyjętych na wystawy za rok 1876].

Obraz wystawiony w Künstlerhausie w Wiedniu na sprzedaż  
(za 800 fl.), niesprzedany.

IV.58  Landschaft mit Staffage  
[Krajobraz ze sztafażem]

wysTAwy
1876 Monachium, Kunstverein 

BiBLiOGRAFiA
stępień, Liczbińska 1994, s. 82. 

W 1877 wylosowany przez H. Büchnera (lub Büttnera, według 
notatek Janusza Derwojeda ze sprawozdań Kunstvereinu).

IV.59  Zadymka

akwarela [?]

BiBLiOGRAFiA
Mucha 1876, nr 1, s 2.

w 1876 wylosowana w TZsP przez przedsiębiorcę Aleksandra Łapiń-
skiego (1818–1900) z warszawy. 

IV.60  Mijające się zaprzęgi, 1876

wysTAwy
1876 Monachium, Glaspalast 

BiBLiOGRAFiA
Pecht 1876, s. 68.

Opis obrazu: dwa zaprzęgi w woły mijające się z trudem na woło-
skiej wsi podczas słonecznej pogody.

IV.61  Tabuńczyk na Podolu, 1877

BiBLiOGRAFiA
Zakrzewski 1947, s. 166 [obraz wymieniony w spisie Anieli Daszewskiej].

ARCHiwALiA
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory Macieja stachury, Spis foto. 
z obrazów Brandta [namalowanych do 1908], rkps, s. 1. 

IV.62  Ukrainisches Fuhrwerk  
[Ukraińska furmanka]

wysTAwy
1877 Berlin, Königliche Akademie der Künste (s. 8, nr kat. 97)

BiBLiOGRAFiA
Kraszewski 1877, nr 643, s. 264; Boetticher 1895, s. 129,  
nr 20, Zakrzewski 1947, s. 166. 

Opis obrazu: "[...] ukraińskie fury i konie brnące po topniejącym 
śniegu (obraz należący do sławnego właściciela fabryki A. [Alber-
ta?] Börsiga) — znakomicie odmalowane”. 

IV.63  Bałaguła, 1878

ARCHiwALiA
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory Macieja stachury, Spis foto. 
z obrazów Brandta [namalowanych do 1908], rkps, s. 1. 

IV.64  Popas w lesie, 1878

ARCHiwALiA
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory Macieja stachury, Spis obrazów 
Józefa Brandta [namalowanych do 1908], rkps, poz. 66; Spis foto. 
z obrazów Brandta [namalowanych do 1908], rkps, s. 1. 

IV.65  Lisowczyk stojący na siodle konia 
przepływa przez rzekę, ok. 1878

BiBLiOGRAFiA
Tydz. Lit. 1878, s. 492; Zakrzewski 1947, s. 166. 

Opis obrazu oglądanego przez nieznanego krytyka w pracowni 
artysty w Monachium w 1878 roku: „Treść [...] płótna wziął artysta 
z dzieła księdza Dębołeckiego o Lisowczykach. [...]. I oto widzimy jak 
jeden z nich na siodle konia stojąc, Ren przepływa — tańcząc na tem 
siodle? i pokazując zgromadzonej braci na brzegu rozmaite sztuki 
łamane. Akcyę obrazu oświeca wschodzący tylko co księżyc. Obraz 
ten, nieskończony jeszcze, mniemamy, wywoła nową wiązkę pochwał 
i uwielbień ze strony krytyki niemieckiej”. Obraz wymieniony w li-
ście Stanisława Lessla, napisanym zapewne do Brandta 22 listopada 
1878 roku, jako Lisowczyk przepływający rzekę stojąc na grzbiecie konia. 

IV.66  Wallachian fording a stream [Wołosi 
przeprawiający się przez strumień]

BiBLiOGRAFiA
strahan 1880, s. 134.

Około 1879–1880 był w kolekcji Johna D. Lankenau (1817–1901), 
przedsiębiorcy z Filadelfii (USA).

IV.67  Bitwa pod Beresteczkiem

BiBLiOGRAFiA
Pług 1879, s. 295; Kur. Codz. 1879, s. 1; Zakrzewski 1947, s. 167.

Obraz być może błędnie utożsamiany z pierwszą wersją przedsta-
wienia bitwy pod Chocimiem. 

IV.68  Rusisches Fuhrwerk [Rosyjska furmanka]

rysunek

wysTAwy
1879 wiedeń, Künstlerhaus (s. 16, nr kat. 353; s. 13, nr kat. 272; s. 13, 
nr kat. 272)

BiBLiOGRAFiA
Boetticher 1895, s. 9, poz. 23.

ARCHiwALiA
KHA, Einlaufbuch der Kunstwerke 1979, rkps, poz. 829 [księga wpły-
wów obrazów na wystawy w 1979]. 
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IV.69  Kozacy, 1879

BiBLiOGRAFiA
Zakrzewski 1947, s. 167. 

Obraz wymieniony w liście Stanisława Lessla, napisanym zapewne 
do Brandta 29 stycznia 1879, jako dzieło przeznaczone do rozlo-
sowania w czeskim Towarzystwie Sztuk Pięknych; wygrał je król 
rumuński Karol I Hohenzollern (1839–1914). 

IV.70  U wrót wioski, 1879

BiBLiOGRAFiA
Zakrzewski 1947, s. 166 [obraz wymieniony w spisie Anieli 
Daszewskiej].

ARCHiwALiA
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory Macieja stachury, Spis obrazów 
Józefa Brandta [namalowanych do 1908], rkps, poz. 69; Spis foto. 
z obrazów Brandta [namalowanych do 1908], rkps, s. 1. 

IV.71  Wizerunek Matki Bożej Niepokalanej

BiBLiOGRAFiA
Przyborowski 1880, s. 157.

Określony jako „niezbyt wielki obrazek” znajdujący się w jednej 
z kaplic w kościele parafialnym w Szydłowcu. 

IV.72  Czumak ukraiński

BiBLiOGRAFiA
Kat. unger 1880, s. 3, poz. 294.

IV.73  Vorposten mit Waffen [Czaty z bronią]

rysunek

ARCHiwALiA
sMB-ZA, Acta betreffend die Bilder und Maler Brandt vom November 1875, 
sygn. i/nG 1452, nr 632/81, 73/82, 98/82 [dokumenty dotyczące oferty 
zakupu].

27 sierpnia 1881 oferowany Nationalgalerie w Berlinie przez han-
dlarza sztuką Maxa Levita.

IV.74  Posterunek

BiBLiOGRAFiA
Marrené 1882, s. 38; Płażewska 1966, s. 367.

Obraz lub akwarela (?) niewielkich rozmiarów, wystawiony na 
sprzedaż w Salonie Krywulta w Warszawie w styczniu 1882. Opis 
obrazu według Marrené: na zalanym wodą terenie jeździec w pan-
cerzu ustawiony na czatach; siedzi na przemokłym, zmęczonym 
srokatym koniu; jest to pospolity, nierasowy wierzchowiec, a żoł-
nierz to pospolity szeregowiec. 

IV.75  Lisowczyk

olej (?), 46 × 25 cali

wysTAwy
1882 warszawa, TZsP 

BiBLiOGRAFiA
sprawozd. TZsP 1882, s. 53; wiercińska 1969, s. 32.

IV.76  Turniej przed pałacem, 1882

BiBLiOGRAFiA
Zakrzewski 1947, s. 167.

Obraz wymieniony w liście Stanisława Lessla, napisanym zapewne 
do Brandta 25 listopada 1882. 

IV.77  Lisowczyk na stepie

wysTAwy
1883–1884 Radom, Dom Deskura (s. 1, nr kat. 7)

BiBLiOGRAFiA
Tyg. il. 1884, s. 61; Drewniewska 1961, s. 216; Palacz 1997, s. 81.

W 1883 obraz był własnością nieznanego z imienia Zajkowskiego.

IV.78  Luzak

wysTAwy
1883–1884, Radom, Dom Deskura (s. 2, nr kat. 51)

BiBLiOGRAFiA
Kron. Rodz. 1884, s. 93; Tyg. il. 1884, s. 61; Drewniewska 1961, s. 216; 
Palacz 1997, s. 81.

W 1883 roku własność Lessla, zapewne Stanisława, wuja artysty.
Opis obrazu: „dzielne rumaki, które to tak mistrzowsko malować 
umie nasz artysta, zdaje się, że chcą się rwać gdzieś po stepie, nad 
którym rozciągnięte szare, ołowiane, prawdziwie polskie niebo”. 

IV.79  Am Jagdfeuer [Myśliwi przy ognisku]

wysTAwy
1883 wiedeń, Künstlerhaus (s. 8, nr kat. 85)

BiBLiOGRAFiA
All. K.-Ch. 1883, s. 202. 

ARCHiwALiA
KHA, Einlaufbuch der Kunstwerke 1883, rkps, poz. 1019 [rejestr obra-
zów przyjętych na wystawy za rok 1883].

W 1883 wystawiony na sprzedaż jako własność Kunstsalon 
J. Schnell & Sohn z Wiednia, niesprzedany i zwrócony  
właścicielowi 15 maja 1883.

IV.80  Horse Fair in Bessarabia  
[Jarmark koński w Besarabii]

BiBLiOGRAFiA
Kat. French Gallery Londyn 1884–1885, s. 9, nr kat. 109.

IV.81  Eine kritische Stelle [Krytyczne miejsce] 

wysTAwy
1884 Brema, Kunstverein (s. 10, nr kat. 97, jako Aus Polen);  
1884 Berlin, Königliche Akademie der Künste (s. 15, nr kat. 82)

BiBLiOGRAFiA
Kunstchronik 1884a, s. 549 [jako Aus Polen]; Rosenberg 1887, s. 47; 
Boetticher 1895, s. 130, nr 35.

W 1884 własność wielkiego księcia von Oldenburg, być może 
Mikołaja Fryderyka Piotra (1827–1900). 

Być może tożsamy z obrazem wystawionym na Exposition Univer-
selle w Antwerpii w 1885 (Wereldtentoonstelling van Antwerpen, 
2.05–2.11.1885), wzmiankowanym opisowo przez Franciszka Bylickie-
go: „[...] zwraca istotnie uwagę obraz Brandta (który podpisał się Józef 
Brandt z Warszawy), przedstawiający spotkanie na wąskiej błotnistej 
drodze wspaniałej trójki i żydowskiej budki” (Bylicki 1885, s. 2). 

Być może tożsamy z obrazem Kritische Stelle (kat. IV.83).

IV.82  In der Puszta [W puszcie]

in der Pussta

wysTAwy
1884 Drezno, Orangeriehaus in der Herzogin Garten (s. 6, nr kat. 41) 

BiBLiOGRAFiA
Boetticher 1895, s. 129, nr 31; Bühler 1993, s. 108; Bühler 1998, s. 104. 

W 1884 własność radcy handlowego R. Hauschilda z Hohenfichte 
w Saksonii. 

Przez Bühlera wzmiankowany jako „owoc wyprawy Brandta do 
Turcji i na ziemie węgierskie”. 

IV.83  Kritische Stelle [Krytyczne miejsce]

wysTAwy
1884 wiedeń, Künstlerhaus

BiBLiOGRAFiA
Einlaufbücher der Kunstwerke, Künstlerhaus wien [online], [dostęp: 
5 grudnia 2014], dostępny w internecie: http://www.wladimir-aichel-
burg.at/kuenstlerhaus/einlaufbuecher-der-kunstwerke/.

W Künstlerhausie był wystawiony na sprzedaż za 6000 fl. jako 
własność E.F. Radspieler & Co. z Monachium, być może kupiony 
przez Scholza 20 lutego 1885.

Być może tożsamy z obrazem wystawionym na Exposition Univer-
selle w Antwerpii w 1885 (Wereldtentoonstelling van Antwerpen 
2.05–2.11.1885), wzmiankowanym opisowo przez Franciszka Bylic-
kiego: „[...] zwraca istotnie uwagę obraz Brandta (który podpisał się 
Józef Brandt z Warszawy), przedstawiający spotkanie na wąskiej 
błotnistej drodze wspaniałej trójki i żydowskiej budki” (Bylicki 
1885, s. 2). 

Być może tożsamy z obrazem Eine Kritische Stelle (kat. IV.81).

IV.84  Puszta mit dahinstürmendem 
Viergespann [Puszta i mknący zaprzęg]

Landschaft 

wysTAwy
1884 Drezno, Orangeriehaus in der Herzogin Garten (s. 6, nr kat. 42)

BiBLiOGRAFiA
Boetticher 1895, s. 129, nr 32; Bühler 1993, s. 108; Bühler 1998, s. 104. 

W 1884 własność malarza Johanna Andreasa Herrenburga 
(1824–1906) z Drezna. Czterokonny zaprzęg pędzący po stepie. 

Przez Bühlera wzmiankowany jako „owoc wyprawy Brandta do 
Turcji i na ziemie węgierskie”. 

IV.85  Polnischer Bauernhof [Polska zagroda]

wysTAwy
1884 Brema, Kunstverein (s. 10, nr kat. 96) 

BiBLiOGRAFiA
Kunstchronik 1884a, s. 549; Boetticher 1895, s. 130, nr 34.

Podczas wystawy w Bremie oferowany do zakupu za 7500 marek.

IV.86  Rast der Kosaken  
[Odpoczynek Kozaków] 

BiBLiOGRAFiA
All. K.-Ch. 1884, s. 972.

Obraz wystawiony przez kunsthändlera C.J. Wawrę w wiedeńskim 
Künstlerhausie, sprzedany za 900 (marek?). 

IV.87  Zweikampf [Pojedynek]

wysTAwy
1884 Brema, Kunstverein (s. 10, nr kat. 98)

Podczas wystawy w Bremie oferowany do zakupu za 5000 marek.
Być może tożsamy z obrazem Der Zweikampf (kat. IV.95)

IV.88  Auf dem Posten [Na czatach]

Auf Vorposten

wysTAwy
1885 wiedeń, Künstlerhaus (s. 24, nr kat. 295)

BiBLiOGRAFiA
Kłosy 1885, nr 1034, s. 275; Porębowicz 1885, s. 280; Ranzoni 1885, 
s. 4. 

ARCHiwALiA
KHA, Einlaufbuch der Kunstwerke 1885, rkps, poz. 787 [rejestr obra-
zów przyjętych na wystawy za rok 1885].

W 1885 podczas wystawy w Wiedniu był własnością 
E.A. Fleischmanna. 
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IV.69  Kozacy, 1879

BiBLiOGRAFiA
Zakrzewski 1947, s. 167. 

Obraz wymieniony w liście Stanisława Lessla, napisanym zapewne 
do Brandta 29 stycznia 1879, jako dzieło przeznaczone do rozlo-
sowania w czeskim Towarzystwie Sztuk Pięknych; wygrał je król 
rumuński Karol I Hohenzollern (1839–1914). 

IV.70  U wrót wioski, 1879

BiBLiOGRAFiA
Zakrzewski 1947, s. 166 [obraz wymieniony w spisie Anieli 
Daszewskiej].

ARCHiwALiA
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory Macieja stachury, Spis obrazów 
Józefa Brandta [namalowanych do 1908], rkps, poz. 69; Spis foto. 
z obrazów Brandta [namalowanych do 1908], rkps, s. 1. 

IV.71  Wizerunek Matki Bożej Niepokalanej

BiBLiOGRAFiA
Przyborowski 1880, s. 157.

Określony jako „niezbyt wielki obrazek” znajdujący się w jednej 
z kaplic w kościele parafialnym w Szydłowcu. 

IV.72  Czumak ukraiński

BiBLiOGRAFiA
Kat. unger 1880, s. 3, poz. 294.

IV.73  Vorposten mit Waffen [Czaty z bronią]

rysunek

ARCHiwALiA
sMB-ZA, Acta betreffend die Bilder und Maler Brandt vom November 1875, 
sygn. i/nG 1452, nr 632/81, 73/82, 98/82 [dokumenty dotyczące oferty 
zakupu].

27 sierpnia 1881 oferowany Nationalgalerie w Berlinie przez han-
dlarza sztuką Maxa Levita.

IV.74  Posterunek

BiBLiOGRAFiA
Marrené 1882, s. 38; Płażewska 1966, s. 367.

Obraz lub akwarela (?) niewielkich rozmiarów, wystawiony na 
sprzedaż w Salonie Krywulta w Warszawie w styczniu 1882. Opis 
obrazu według Marrené: na zalanym wodą terenie jeździec w pan-
cerzu ustawiony na czatach; siedzi na przemokłym, zmęczonym 
srokatym koniu; jest to pospolity, nierasowy wierzchowiec, a żoł-
nierz to pospolity szeregowiec. 

IV.75  Lisowczyk

olej (?), 46 × 25 cali

wysTAwy
1882 warszawa, TZsP 

BiBLiOGRAFiA
sprawozd. TZsP 1882, s. 53; wiercińska 1969, s. 32.

IV.76  Turniej przed pałacem, 1882

BiBLiOGRAFiA
Zakrzewski 1947, s. 167.

Obraz wymieniony w liście Stanisława Lessla, napisanym zapewne 
do Brandta 25 listopada 1882. 

IV.77  Lisowczyk na stepie

wysTAwy
1883–1884 Radom, Dom Deskura (s. 1, nr kat. 7)

BiBLiOGRAFiA
Tyg. il. 1884, s. 61; Drewniewska 1961, s. 216; Palacz 1997, s. 81.

W 1883 obraz był własnością nieznanego z imienia Zajkowskiego.

IV.78  Luzak

wysTAwy
1883–1884, Radom, Dom Deskura (s. 2, nr kat. 51)

BiBLiOGRAFiA
Kron. Rodz. 1884, s. 93; Tyg. il. 1884, s. 61; Drewniewska 1961, s. 216; 
Palacz 1997, s. 81.

W 1883 roku własność Lessla, zapewne Stanisława, wuja artysty.
Opis obrazu: „dzielne rumaki, które to tak mistrzowsko malować 
umie nasz artysta, zdaje się, że chcą się rwać gdzieś po stepie, nad 
którym rozciągnięte szare, ołowiane, prawdziwie polskie niebo”. 

IV.79  Am Jagdfeuer [Myśliwi przy ognisku]

wysTAwy
1883 wiedeń, Künstlerhaus (s. 8, nr kat. 85)

BiBLiOGRAFiA
All. K.-Ch. 1883, s. 202. 

ARCHiwALiA
KHA, Einlaufbuch der Kunstwerke 1883, rkps, poz. 1019 [rejestr obra-
zów przyjętych na wystawy za rok 1883].

W 1883 wystawiony na sprzedaż jako własność Kunstsalon 
J. Schnell & Sohn z Wiednia, niesprzedany i zwrócony  
właścicielowi 15 maja 1883.

IV.80  Horse Fair in Bessarabia  
[Jarmark koński w Besarabii]

BiBLiOGRAFiA
Kat. French Gallery Londyn 1884–1885, s. 9, nr kat. 109.

IV.81  Eine kritische Stelle [Krytyczne miejsce] 

wysTAwy
1884 Brema, Kunstverein (s. 10, nr kat. 97, jako Aus Polen);  
1884 Berlin, Königliche Akademie der Künste (s. 15, nr kat. 82)

BiBLiOGRAFiA
Kunstchronik 1884a, s. 549 [jako Aus Polen]; Rosenberg 1887, s. 47; 
Boetticher 1895, s. 130, nr 35.

W 1884 własność wielkiego księcia von Oldenburg, być może 
Mikołaja Fryderyka Piotra (1827–1900). 

Być może tożsamy z obrazem wystawionym na Exposition Univer-
selle w Antwerpii w 1885 (Wereldtentoonstelling van Antwerpen, 
2.05–2.11.1885), wzmiankowanym opisowo przez Franciszka Bylickie-
go: „[...] zwraca istotnie uwagę obraz Brandta (który podpisał się Józef 
Brandt z Warszawy), przedstawiający spotkanie na wąskiej błotnistej 
drodze wspaniałej trójki i żydowskiej budki” (Bylicki 1885, s. 2). 

Być może tożsamy z obrazem Kritische Stelle (kat. IV.83).

IV.82  In der Puszta [W puszcie]

in der Pussta

wysTAwy
1884 Drezno, Orangeriehaus in der Herzogin Garten (s. 6, nr kat. 41) 

BiBLiOGRAFiA
Boetticher 1895, s. 129, nr 31; Bühler 1993, s. 108; Bühler 1998, s. 104. 

W 1884 własność radcy handlowego R. Hauschilda z Hohenfichte 
w Saksonii. 

Przez Bühlera wzmiankowany jako „owoc wyprawy Brandta do 
Turcji i na ziemie węgierskie”. 

IV.83  Kritische Stelle [Krytyczne miejsce]

wysTAwy
1884 wiedeń, Künstlerhaus

BiBLiOGRAFiA
Einlaufbücher der Kunstwerke, Künstlerhaus wien [online], [dostęp: 
5 grudnia 2014], dostępny w internecie: http://www.wladimir-aichel-
burg.at/kuenstlerhaus/einlaufbuecher-der-kunstwerke/.

W Künstlerhausie był wystawiony na sprzedaż za 6000 fl. jako 
własność E.F. Radspieler & Co. z Monachium, być może kupiony 
przez Scholza 20 lutego 1885.

Być może tożsamy z obrazem wystawionym na Exposition Univer-
selle w Antwerpii w 1885 (Wereldtentoonstelling van Antwerpen 
2.05–2.11.1885), wzmiankowanym opisowo przez Franciszka Bylic-
kiego: „[...] zwraca istotnie uwagę obraz Brandta (który podpisał się 
Józef Brandt z Warszawy), przedstawiający spotkanie na wąskiej 
błotnistej drodze wspaniałej trójki i żydowskiej budki” (Bylicki 
1885, s. 2). 

Być może tożsamy z obrazem Eine Kritische Stelle (kat. IV.81).

IV.84  Puszta mit dahinstürmendem 
Viergespann [Puszta i mknący zaprzęg]

Landschaft 

wysTAwy
1884 Drezno, Orangeriehaus in der Herzogin Garten (s. 6, nr kat. 42)

BiBLiOGRAFiA
Boetticher 1895, s. 129, nr 32; Bühler 1993, s. 108; Bühler 1998, s. 104. 

W 1884 własność malarza Johanna Andreasa Herrenburga 
(1824–1906) z Drezna. Czterokonny zaprzęg pędzący po stepie. 

Przez Bühlera wzmiankowany jako „owoc wyprawy Brandta do 
Turcji i na ziemie węgierskie”. 

IV.85  Polnischer Bauernhof [Polska zagroda]

wysTAwy
1884 Brema, Kunstverein (s. 10, nr kat. 96) 

BiBLiOGRAFiA
Kunstchronik 1884a, s. 549; Boetticher 1895, s. 130, nr 34.

Podczas wystawy w Bremie oferowany do zakupu za 7500 marek.

IV.86  Rast der Kosaken  
[Odpoczynek Kozaków] 

BiBLiOGRAFiA
All. K.-Ch. 1884, s. 972.

Obraz wystawiony przez kunsthändlera C.J. Wawrę w wiedeńskim 
Künstlerhausie, sprzedany za 900 (marek?). 

IV.87  Zweikampf [Pojedynek]

wysTAwy
1884 Brema, Kunstverein (s. 10, nr kat. 98)

Podczas wystawy w Bremie oferowany do zakupu za 5000 marek.
Być może tożsamy z obrazem Der Zweikampf (kat. IV.95)

IV.88  Auf dem Posten [Na czatach]

Auf Vorposten

wysTAwy
1885 wiedeń, Künstlerhaus (s. 24, nr kat. 295)

BiBLiOGRAFiA
Kłosy 1885, nr 1034, s. 275; Porębowicz 1885, s. 280; Ranzoni 1885, 
s. 4. 

ARCHiwALiA
KHA, Einlaufbuch der Kunstwerke 1885, rkps, poz. 787 [rejestr obra-
zów przyjętych na wystawy za rok 1885].

W 1885 podczas wystawy w Wiedniu był własnością 
E.A. Fleischmanna. 
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IV.89  Hasenjäger [Polowanie na zająca]

wysTAwy
1885 wiedeń, Künstlerhaus (s. 8, nr kat. 31) 

BiBLiOGRAFiA
Ranzoni 1885, s. 4.

ARCHiwALiA
KHA, Einlaufbuch der Kunstwerke 1885, rkps, poz. 877 [rejestr obra-
zów przyjętych na wystawy za rok 1885].

W 1885 podczas wystawy w Wiedniu był własnością Galerie Wim-
mer z Monachium. 

 
IV.90  Lisowczyk

BiBLiOGRAFiA
Porębowicz 1885, s. 280. 

Obraz określony jako mały, wystawiony na sprzedaż w Galerie 
Wimmer w 1885. 

 
IV.91  Na czatach

BiBLiOGRAFiA
Porębowicz 1885, s. 280.

Obraz wystawiony przez E.A. Fleischmanna w 1885. 

Opis: „Na pierwszym planie dwa konie, przy nich towarzysz pan-
cerny; drugi, na wzgórzu, zaleca się do dziewczyny”. 

IV.92  Na stanowisku 

BiBLiOGRAFiA
Porębowicz 1885, s. 280. 

Obraz wystawiony na sprzedaż w Galerie Wimmer w 1885; scena 
rozgrywająca się w pejzażu zimowym.

IV.93  Heimkehr vom Ausritt  
[Powrót z wyjazdu], 1886

olej (?), płótno, 43 × 59
sygn., dat. 

BiBLiOGRAFiA
Kunstpreisjahrbuch 1969–1970, s. 384.

Obraz wystawiony w domu aukcyjnym Kunsthaus am Museum 
w Kolonii w dniach 11–14 marca 1970, wyceniony na 8000 marek.

IV.94  Schwierige Pasage [Trudna przeprawa] 

wysTAwy
1886 Drezno, wystawa malarstwa 

BiBLiOGRAFiA
Boetticher 1895, s. 130, nr 38.

Podczas wystawy w Dreźnie w 1886 był własnością 
E.A. Fleischmanna.

IV.95  Der Zwiekampf [Pojedynek]

wysTAwy
1886 Berlin, Königliche Akademie der Künste (s. 31, nr kat. 148)

BiBLiOGRAFiA
Gaz. nar. 1886, s. 1; Ossowski 1886, s. 383; Rosenberg 1887, s. 47; 
Boetticher 1895, s. 129, nr 30 [sygn. Józef Brandt z Warszawy 1883]. 

Na wystawie w Berlinie w 1886 obraz przeznaczony na sprzedaż.

Opis: [...] trzeci obraz, nieco mniejszy od dwóch poprzednich [...], 
zatytułowany »Pojedynek«, przedstawia epizod z wojen tureckich, 
które kraj nasz przez tak długie trapiły lata, i daje nam oglądać za-
cięty bój polskiego rycerza z tatarem. Obadwaj jeźdźcy snadź pałają 
ku sobie taką nienawiścią, że jeden z nich z pewnością przy życiu 
nie pozostanie. Rycerz polski uchwycił lewą ręką za uzdę konia 
tatarskiego, a w prawej wzniósł topór do góry, którym zamierza za-
dać cios śmiertelny swemu przeciwnikowi, podczas gdy ten ostatni, 
z wyciągniętym na przód pałaszem, stara się obronić od tego 
zamachu. Walka ta straszliwa, zaciekła, tchnie dziką namiętnością, 
malującą się we wszystkich poruszeniach zapaśników zażartych” 

Być może tożsamy z obrazem Zweikampf (kat. IV.87). 

IV.96  Lisowczyk

wysTAwy
1887 warszawa, TZsP

BiBLiOGRAFiA
Bluszcz 1887, nr 5, s. 40; Tyg. Powsz. 1887, s. 16.

Podczas wystawy w TZSP w 1887 był własnością Artura Bardzkie-
go. Obraz o tytule Lisowczyk nie figuruje w Sprawozd. TZSP 1887; 
zapewne jest tożsamy z którąś z wersji obrazów Na czatach lub 
Pikieta prezentowanych w TZSP w 1887.

IV.97  Na czatach

olej, 46 × 24 cali 

wysTAwy
1887 warszawa, TZsP

BiBLiOGRAFiA
sprawozd. TZsP 1887, s. 13; wiercińska 1969, s. 32. 

IV.98  Na czatach

olej, 11 × 8 cali 

wysTAwy
1887 warszawa, TZsP

BiBLiOGRAFiA
sprawozd. TZsP 1887, s. 13; wiercińska 1969, s. 32. 

IV.99  Odpoczynek

Odpoczynek w lesie
olej, 15 × 9 cali

wysTAwy
1887 warszawa, TZsP

BiBLiOGRAFiA
Bluszcz 1887, nr 5, s. 40; sprawozd. TZsP 1887, s. 13; wiercińska 
1969, s. 32. 

IV.100  Pikieta

olej, 21 × 12 cali

wysTAwy
1887 warszawa, TZsP

BiBLiOGRAFiA
Bluszcz 1887, nr 5, s. 40; sprawozd. TZsP 1887, s. 13; Tyg. Powsz. 
1887, s. 16; wiercińska 1969, s. 32.

W 1887 był własnością Al. [Aleksandra] Zarzyckiego lub Michała 
Józefowicza, lub Wilhelma Raua.

IV.101  Pikieta, przed 1887

olej, 21 × 16 cali

wysTAwy
1887 warszawa, TZsP

BiBLiOGRAFiA
Bluszcz 1887, nr 5, s. 40; sprawozd. TZsP 1887, s. 13; Tyg. Powsz. 
1887, s. 16; wiercińska 1969, s. 32.

W 1887 był własnością Al. [Aleksandra] Zarzyckiego lub Michała 
Józefowicza, lub Wilhelma Raua.

IV.102  Pikieta, szkic

olej, 27 × 15 cali

wysTAwy
1887 warszawa, TZsP

BiBLiOGRAFiA
Bluszcz 1887, nr 5, s. 40; sprawozd. TZsP 1887, s. 13; Tyg. Powsz. 
1887, s. 16; wiercińska 1969, s. 32.

W 1887 był własnością Al. [Aleksandra] Zarzyckiego lub Michała 
Józefowicza, lub Wilhelma Raua.

IV.103  Przed karczmą

olej, 24 × 14 cali

wysTAwy
1887 warszawa, TZsP

BiBLiOGRAFiA
sprawozd. TZsP 1887, s. 13; wiercińska 1969, s. 32.

IV.104  Wyjazd w pole

BiBLiOGRAFiA
Mazanowski 1887, s. 335.

W nieustalonym czasie (przed 1887) obraz był własnością kunsthän-
dlera E.A. Fleischmanna. 

IV.105  Zaloty

BiBLiOGRAFiA
Rola 1888, nr 37, s. 441.

Obraz wystawiony w Salonie Krywulta w Warszawie w połowie 
listopada 1888. 

IV.106  Hajdamacy, 1889

BiBLiOGRAFiA
Zakrzewski 1947, s. 168 [obraz wymieniony w spisie Anieli 
Daszewskiej].

ARCHiwALiA
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory Macieja stachury, Spis obrazów 
Józefa Brandta [namalowanych do 1908], rkps, poz. 76; Spis foto. 
z obrazów Brandta [namalowanych do 1908], rkps, s. 1. 

IV.107  Kampf um die Standarte  
[Walka o sztandar]

wysTAwy
1889 wiedeń, Kunstverein

BiBLiOGRAFiA
Das Vaterland 1889, Jg. 30, nr. 101, s. 6; Die Presse 1889, nr. 29, s. 8, 
nr. 35, s. 8, nr. 117, s. 8; Kur. Lw. 1889, s. 6.

Obraz wystawiony na sprzedaż w wiedeńskim Kunstvereinie w 1889. 

IV.108  Typ

BiBLiOGRAFiA
Płażewska 1966, s. 367.

Obraz olejny lub akwarela, dzieło wystawione w Salonie Krywulta 
w Warszawie w 1889. 

IV.109  Na polowaniu

BiBLiOGRAFiA
Kur. warsz. 1890, nr 265, s. 2. 

Wystawiony w Salonie Krywulta w Warszawie w okresie wrzesień–
październik 1890. 

IV.110  Im Bivouak [Na popasie]

BiBLiOGRAFiA
Kat. Heinemann Frankfurt am Main, 1890, s. 1, nr kat. 12.

Obraz wystawiony na sprzedaż wraz z innymi dziełami ze zbiorów 
Galerie Heinemann we Frankfurcie n. Menem w 1890 roku, wyce-
niony na 450–500 marek. 



236 237DZiEŁA wZMiAnKOwAnEJÓZEF BRANDT 1841–1915

IV.89  Hasenjäger [Polowanie na zająca]

wysTAwy
1885 wiedeń, Künstlerhaus (s. 8, nr kat. 31) 

BiBLiOGRAFiA
Ranzoni 1885, s. 4.

ARCHiwALiA
KHA, Einlaufbuch der Kunstwerke 1885, rkps, poz. 877 [rejestr obra-
zów przyjętych na wystawy za rok 1885].

W 1885 podczas wystawy w Wiedniu był własnością Galerie Wim-
mer z Monachium. 

 
IV.90  Lisowczyk

BiBLiOGRAFiA
Porębowicz 1885, s. 280. 

Obraz określony jako mały, wystawiony na sprzedaż w Galerie 
Wimmer w 1885. 

 
IV.91  Na czatach

BiBLiOGRAFiA
Porębowicz 1885, s. 280.

Obraz wystawiony przez E.A. Fleischmanna w 1885. 

Opis: „Na pierwszym planie dwa konie, przy nich towarzysz pan-
cerny; drugi, na wzgórzu, zaleca się do dziewczyny”. 

IV.92  Na stanowisku 

BiBLiOGRAFiA
Porębowicz 1885, s. 280. 

Obraz wystawiony na sprzedaż w Galerie Wimmer w 1885; scena 
rozgrywająca się w pejzażu zimowym.

IV.93  Heimkehr vom Ausritt  
[Powrót z wyjazdu], 1886

olej (?), płótno, 43 × 59
sygn., dat. 

BiBLiOGRAFiA
Kunstpreisjahrbuch 1969–1970, s. 384.

Obraz wystawiony w domu aukcyjnym Kunsthaus am Museum 
w Kolonii w dniach 11–14 marca 1970, wyceniony na 8000 marek.

IV.94  Schwierige Pasage [Trudna przeprawa] 

wysTAwy
1886 Drezno, wystawa malarstwa 

BiBLiOGRAFiA
Boetticher 1895, s. 130, nr 38.

Podczas wystawy w Dreźnie w 1886 był własnością 
E.A. Fleischmanna.

IV.95  Der Zwiekampf [Pojedynek]

wysTAwy
1886 Berlin, Königliche Akademie der Künste (s. 31, nr kat. 148)

BiBLiOGRAFiA
Gaz. nar. 1886, s. 1; Ossowski 1886, s. 383; Rosenberg 1887, s. 47; 
Boetticher 1895, s. 129, nr 30 [sygn. Józef Brandt z Warszawy 1883]. 

Na wystawie w Berlinie w 1886 obraz przeznaczony na sprzedaż.

Opis: [...] trzeci obraz, nieco mniejszy od dwóch poprzednich [...], 
zatytułowany »Pojedynek«, przedstawia epizod z wojen tureckich, 
które kraj nasz przez tak długie trapiły lata, i daje nam oglądać za-
cięty bój polskiego rycerza z tatarem. Obadwaj jeźdźcy snadź pałają 
ku sobie taką nienawiścią, że jeden z nich z pewnością przy życiu 
nie pozostanie. Rycerz polski uchwycił lewą ręką za uzdę konia 
tatarskiego, a w prawej wzniósł topór do góry, którym zamierza za-
dać cios śmiertelny swemu przeciwnikowi, podczas gdy ten ostatni, 
z wyciągniętym na przód pałaszem, stara się obronić od tego 
zamachu. Walka ta straszliwa, zaciekła, tchnie dziką namiętnością, 
malującą się we wszystkich poruszeniach zapaśników zażartych” 

Być może tożsamy z obrazem Zweikampf (kat. IV.87). 

IV.96  Lisowczyk

wysTAwy
1887 warszawa, TZsP

BiBLiOGRAFiA
Bluszcz 1887, nr 5, s. 40; Tyg. Powsz. 1887, s. 16.

Podczas wystawy w TZSP w 1887 był własnością Artura Bardzkie-
go. Obraz o tytule Lisowczyk nie figuruje w Sprawozd. TZSP 1887; 
zapewne jest tożsamy z którąś z wersji obrazów Na czatach lub 
Pikieta prezentowanych w TZSP w 1887.

IV.97  Na czatach

olej, 46 × 24 cali 

wysTAwy
1887 warszawa, TZsP

BiBLiOGRAFiA
sprawozd. TZsP 1887, s. 13; wiercińska 1969, s. 32. 

IV.98  Na czatach

olej, 11 × 8 cali 

wysTAwy
1887 warszawa, TZsP

BiBLiOGRAFiA
sprawozd. TZsP 1887, s. 13; wiercińska 1969, s. 32. 

IV.99  Odpoczynek

Odpoczynek w lesie
olej, 15 × 9 cali

wysTAwy
1887 warszawa, TZsP

BiBLiOGRAFiA
Bluszcz 1887, nr 5, s. 40; sprawozd. TZsP 1887, s. 13; wiercińska 
1969, s. 32. 

IV.100  Pikieta

olej, 21 × 12 cali

wysTAwy
1887 warszawa, TZsP

BiBLiOGRAFiA
Bluszcz 1887, nr 5, s. 40; sprawozd. TZsP 1887, s. 13; Tyg. Powsz. 
1887, s. 16; wiercińska 1969, s. 32.

W 1887 był własnością Al. [Aleksandra] Zarzyckiego lub Michała 
Józefowicza, lub Wilhelma Raua.

IV.101  Pikieta, przed 1887

olej, 21 × 16 cali

wysTAwy
1887 warszawa, TZsP

BiBLiOGRAFiA
Bluszcz 1887, nr 5, s. 40; sprawozd. TZsP 1887, s. 13; Tyg. Powsz. 
1887, s. 16; wiercińska 1969, s. 32.

W 1887 był własnością Al. [Aleksandra] Zarzyckiego lub Michała 
Józefowicza, lub Wilhelma Raua.

IV.102  Pikieta, szkic

olej, 27 × 15 cali

wysTAwy
1887 warszawa, TZsP

BiBLiOGRAFiA
Bluszcz 1887, nr 5, s. 40; sprawozd. TZsP 1887, s. 13; Tyg. Powsz. 
1887, s. 16; wiercińska 1969, s. 32.

W 1887 był własnością Al. [Aleksandra] Zarzyckiego lub Michała 
Józefowicza, lub Wilhelma Raua.

IV.103  Przed karczmą

olej, 24 × 14 cali

wysTAwy
1887 warszawa, TZsP

BiBLiOGRAFiA
sprawozd. TZsP 1887, s. 13; wiercińska 1969, s. 32.

IV.104  Wyjazd w pole

BiBLiOGRAFiA
Mazanowski 1887, s. 335.

W nieustalonym czasie (przed 1887) obraz był własnością kunsthän-
dlera E.A. Fleischmanna. 

IV.105  Zaloty

BiBLiOGRAFiA
Rola 1888, nr 37, s. 441.

Obraz wystawiony w Salonie Krywulta w Warszawie w połowie 
listopada 1888. 

IV.106  Hajdamacy, 1889

BiBLiOGRAFiA
Zakrzewski 1947, s. 168 [obraz wymieniony w spisie Anieli 
Daszewskiej].

ARCHiwALiA
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory Macieja stachury, Spis obrazów 
Józefa Brandta [namalowanych do 1908], rkps, poz. 76; Spis foto. 
z obrazów Brandta [namalowanych do 1908], rkps, s. 1. 

IV.107  Kampf um die Standarte  
[Walka o sztandar]

wysTAwy
1889 wiedeń, Kunstverein

BiBLiOGRAFiA
Das Vaterland 1889, Jg. 30, nr. 101, s. 6; Die Presse 1889, nr. 29, s. 8, 
nr. 35, s. 8, nr. 117, s. 8; Kur. Lw. 1889, s. 6.

Obraz wystawiony na sprzedaż w wiedeńskim Kunstvereinie w 1889. 

IV.108  Typ

BiBLiOGRAFiA
Płażewska 1966, s. 367.

Obraz olejny lub akwarela, dzieło wystawione w Salonie Krywulta 
w Warszawie w 1889. 

IV.109  Na polowaniu

BiBLiOGRAFiA
Kur. warsz. 1890, nr 265, s. 2. 

Wystawiony w Salonie Krywulta w Warszawie w okresie wrzesień–
październik 1890. 

IV.110  Im Bivouak [Na popasie]

BiBLiOGRAFiA
Kat. Heinemann Frankfurt am Main, 1890, s. 1, nr kat. 12.

Obraz wystawiony na sprzedaż wraz z innymi dziełami ze zbiorów 
Galerie Heinemann we Frankfurcie n. Menem w 1890 roku, wyce-
niony na 450–500 marek. 
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IV.111  Obóz kozacki w stepie, ok. 1890

olej, dykta, 61 × 45 
sygn.: Józef Brandt | z Warszawy

BiBLiOGRAFiA
Kat. Altius 11.05.1991, nr kat. 40. 

Obraz wystawiony na sprzedaż w Domu Aukcyjnym Altius w War-
szawie w maju 1991.

IV.112  Lisowczyk

akwarela

wysTAwy
1891 Radom, Towarzystwo Dobroczynności (nr kat. 217)

BiBLiOGRAFiA
Przegl. Tyg. 1891, nr 43, s. 470; Gaz. Rad. 1891, nr 83, s. 2.

W 1891 była własnością przemysłowca Teodora Karscha (1843–
1903) w Radomiu.

IV.113  Niezwyciężony „Invaincu”

akwarela

wysTAwy
1891 Radom, Towarzystwo Dobroczynności (nr kat. 218)

BiBLiOGRAFiA
Przegl. Tyg. 1891, nr 43, s. 470.

W 1891 roku była własnością kuzyna artysty Józefa Helbicha 
(1845–1901).

IV.114  Pferdemarkt in Balta (Süd-Russland) 
[Jarmark w Bałcie (południowa Rosja)] 

wysTAwy
1891 wiedeń, Künstlerhaus (s. 43, nr kat. 868a) 

Obraz oferowany do sprzedaży podczas wystawy w Wiedniu. 

IV.115  Zajazd

wysTAwy
1891 Monachium, Kunstverein 

BiBLiOGRAFiA
Świat 1891, nr 21, s. 516.

IV.116  Potyczka

wysTAwy
1892 warszawa, TZsP 

BiBLiOGRAFiA
wiercińska 1969, s. 33; Piątkowski 1893, s. 92.

IV.124  Feuerlegende Tscherkessen  
[Czerkiesi przy ognisku] 

wysTAwy
1894 wiedeń, Künstlerhaus (s. 17, nr kat. 38)

ARCHiwALiA
KHA, Einlaufbuch der Kunstwerke 1894/95, rkps, poz. 25 [rejestr 
obrazów przyjętych na wystawy za rok 1894/1895].

 
IV.125  W imię Boże — Bitwa

Bitwa; utarczka
olej, 41 × 25 cali 

wysTAwy
1894–1895 warszawa, TZsP 

BiBLiOGRAFiA
Bluszcz 1894a, s. 384; Laurysiewicz 1894, s. 561; sprawozd. TZsP 
1894, s. 29; Tyg. il. 1894, nr 47, s. 335, nr 51, s. 407; Bies. Lit. 1895, 
s. 23; Piątkowski 1896, s. 24; wiercińska 1969, s. 32. 

Obraz wystawiony w TZSP w Warszawie w listopadzie 1894, już 
w grudniu „znalazł nabywcę”. 

Opis obrazu: „Tam są na pewno żywe konie i ludzie ruszają się 
prosto a silnie, z tego zaś podmalowanego łanu zboża wieje 
sentyment niekłamany, cały zaś obraz może i nieskończony, może 
i zmanierowany, niezrozumiały miejscami — mówi widzowi, że 
malował go artysta, który czuł i myślał”.

IV.126  Utarczka z Tatarami

BiBLiOGRAFiA
Świat 1894, nr 21, s. 506. 

Obraz „znacznych rozmiarów” malowany i wykończony w ciągu 
letniego pobytu na wsi (zapewne w Orońsku). 

IV.127  Obóz zaporożców

Obozowisko zaporożców

wysTAwy
1895 warszawa, TZsP 

BiBLiOGRAFiA
Kur. warsz. 1895, nr 336, s. 4; sprawozd. TZsP 1895, s. 27; wiercińska 
1969, s. 32.

IV.128  Przyjazd króla

wysTAwy
1895 warszawa, TZsP 

BiBLiOGRAFiA
Kur. warsz. 1895, nr 336, s. 4; sprawozd. TZsP 1895, s. 27; wiercińska 
1969, s. 32.

IV.129  Der Kosack [Kozak]

olej, deska, 14 × 22
sygn. z prawej: Józef Brandt

BiBLiOGRAFiA
Kat. Lepke Berlin 12.03.1895, s. 16, nr kat. 35. 

W marcu 1895 wystawiony na sprzedaż w Rudolf Lepke’s Kunst-
-Auctions-Haus w Berlinie. 

Opis obrazu: „Pasterz konno, w prawej ręce trzyma kij, a w lewej 
pejcz. W tle pośrodku dwóch innych pilnujących”.

IV.130  Utarczka pancernych ze Szwedami, 1895

BiBLiOGRAFiA
Tyg. il. 1895, nr 14, s. 231

Obraz ukończony na przełomie marca i kwietnia 1895.

IV.131  Der Fahne nach [Za chorągwią]

BiBLiOGRAFiA
Kat. Louis Bock & sohn Hamburg, październik 1896, s. 2, nr kat. 10. 

Obraz ze zbiorów Davida Heinemanna w Monachium (właściciela 
Galerie Heinemann), wystawiony na sprzedaż w Kunstsäle Louis 
Bock & Sohn w Hamburgu w październiku 1896. 

IV.132  Dojeżdżacz, 1896

ARCHiwALiA
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory Macieja stachury, Spis obrazów 
Józefa Brandta [namalowanych do 1908], rkps, poz. 90; Spis foto. 
z obrazów Brandta [namalowanych do 1908], rkps, s. 2.

IV.133  Husarze z Tatarami, 1896

BiBLiOGRAFiA
Zakrzewski 1947, s. 168 [obraz wymieniony w spisie Anieli Daszewskiej].

ARCHiwALiA
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory Macieja stachury, Spis obrazów 
Józefa Brandta [namalowanych do 1908], rkps, poz. 88; Spis foto. 
z obrazów Brandta [namalowanych do 1908], rkps, s. 2. 

IV.134  Na koniu z chartami, 1897

BiBLiOGRAFiA
Zakrzewski 1947, s. 168 [obraz wymieniony w spisie Anieli 
Daszewskiej].

ARCHiwALiA
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory Macieja stachury, Spis obrazów 
Józefa Brandta [namalowanych do 1908], rkps, poz. 95; Spis foto. 
z obrazów Brandta [namalowanych do 1908], rkps, s. 2.

IV.135  Przed stajniami, 1897

ARCHiwALiA
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory Macieja stachury, Spis obrazów 
Józefa Brandta [namalowanych do 1908], rkps, poz. 96; Spis foto. 
z obrazów Brandta [namalowanych do 1908], rkps, s. 2.

IV.117  Pusztascene [Scena na stepie]

wysTAwy
1892 wiedeń, Künstlerhaus (s. 27, nr kat. 106)

Podczas wystawy w Künstlerhausie wyceniony na 1800 marek.

IV.118  Standartenträger [Chorąży] 

BiBLiOGRAFiA
Fleischmann 1896, s. 10. 

Obraz wystawiony przez E.A. Fleischmanna, zapewne w 1892.

IV.119  Kozacy, 1892

BiBLiOGRAFiA
Zakrzewski 1947, s. 168 [obraz wymieniony w spisie Anieli Daszewskiej].

ARCHiwALiA
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory Macieja stachury, Spis obrazów 
Józefa Brandta [namalowanych do 1908], rkps, poz. 84; Spis foto. 
z obrazów Brandta [namalowanych do 1908], rkps, s. 2 [jako Kozacy 
(chorągiew)]. 

IV.120  Napad Tatarów, 1892 

BiBLiOGRAFiA
Bluszcz 1892, nr 42, s. 336.

Duży obraz „przedstawiający napad Tatarów”, namalowany w czasie 
letniego pobytu w Orońsku.

IV.121  Odpoczynek

olej, 9 × 8 cali

wysTAwy
1893 warszawa, TZsP

BiBLiOGRAFiA
sprawozd. TZsP 1893, s. 33, 45; wiercińska 1969, s. 32.

Zakupiony z wystawy w 1893 przez pana X.

IV.122  Vor dem Wirthshause [Przed karczmą]

wysTAwy
1893 Monachium, Glaspalast (s. 11, nr kat. 181) 

Podczas wystawy w Glaspalast oferowany do zakupu. 

Być może tożsamy z obrazem Vor dem Wirthshaus (kat. IV.239) 

IV.123  Kozacy na tropie, 1893

BiBLiOGRAFiA
Zakrzewski 1947, s. 168 [obraz wymieniony w spisie Anieli Daszewskiej].

ARCHiwALiA
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory Macieja stachury, Spis obrazów 
Józefa Brandta [namalowanych do 1908], rkps, poz. 85; Spis foto. 
z obrazów Brandta [namalowanych do 1908], rkps, s. 2. 



238 239DZiEŁA wZMiAnKOwAnEJÓZEF BRANDT 1841–1915

IV.111  Obóz kozacki w stepie, ok. 1890

olej, dykta, 61 × 45 
sygn.: Józef Brandt | z Warszawy

BiBLiOGRAFiA
Kat. Altius 11.05.1991, nr kat. 40. 

Obraz wystawiony na sprzedaż w Domu Aukcyjnym Altius w War-
szawie w maju 1991.

IV.112  Lisowczyk

akwarela

wysTAwy
1891 Radom, Towarzystwo Dobroczynności (nr kat. 217)

BiBLiOGRAFiA
Przegl. Tyg. 1891, nr 43, s. 470; Gaz. Rad. 1891, nr 83, s. 2.

W 1891 była własnością przemysłowca Teodora Karscha (1843–
1903) w Radomiu.

IV.113  Niezwyciężony „Invaincu”

akwarela

wysTAwy
1891 Radom, Towarzystwo Dobroczynności (nr kat. 218)

BiBLiOGRAFiA
Przegl. Tyg. 1891, nr 43, s. 470.

W 1891 roku była własnością kuzyna artysty Józefa Helbicha 
(1845–1901).

IV.114  Pferdemarkt in Balta (Süd-Russland) 
[Jarmark w Bałcie (południowa Rosja)] 

wysTAwy
1891 wiedeń, Künstlerhaus (s. 43, nr kat. 868a) 

Obraz oferowany do sprzedaży podczas wystawy w Wiedniu. 

IV.115  Zajazd

wysTAwy
1891 Monachium, Kunstverein 

BiBLiOGRAFiA
Świat 1891, nr 21, s. 516.

IV.116  Potyczka

wysTAwy
1892 warszawa, TZsP 

BiBLiOGRAFiA
wiercińska 1969, s. 33; Piątkowski 1893, s. 92.

IV.124  Feuerlegende Tscherkessen  
[Czerkiesi przy ognisku] 

wysTAwy
1894 wiedeń, Künstlerhaus (s. 17, nr kat. 38)

ARCHiwALiA
KHA, Einlaufbuch der Kunstwerke 1894/95, rkps, poz. 25 [rejestr 
obrazów przyjętych na wystawy za rok 1894/1895].

 
IV.125  W imię Boże — Bitwa

Bitwa; utarczka
olej, 41 × 25 cali 

wysTAwy
1894–1895 warszawa, TZsP 

BiBLiOGRAFiA
Bluszcz 1894a, s. 384; Laurysiewicz 1894, s. 561; sprawozd. TZsP 
1894, s. 29; Tyg. il. 1894, nr 47, s. 335, nr 51, s. 407; Bies. Lit. 1895, 
s. 23; Piątkowski 1896, s. 24; wiercińska 1969, s. 32. 

Obraz wystawiony w TZSP w Warszawie w listopadzie 1894, już 
w grudniu „znalazł nabywcę”. 

Opis obrazu: „Tam są na pewno żywe konie i ludzie ruszają się 
prosto a silnie, z tego zaś podmalowanego łanu zboża wieje 
sentyment niekłamany, cały zaś obraz może i nieskończony, może 
i zmanierowany, niezrozumiały miejscami — mówi widzowi, że 
malował go artysta, który czuł i myślał”.

IV.126  Utarczka z Tatarami

BiBLiOGRAFiA
Świat 1894, nr 21, s. 506. 

Obraz „znacznych rozmiarów” malowany i wykończony w ciągu 
letniego pobytu na wsi (zapewne w Orońsku). 

IV.127  Obóz zaporożców

Obozowisko zaporożców

wysTAwy
1895 warszawa, TZsP 

BiBLiOGRAFiA
Kur. warsz. 1895, nr 336, s. 4; sprawozd. TZsP 1895, s. 27; wiercińska 
1969, s. 32.

IV.128  Przyjazd króla

wysTAwy
1895 warszawa, TZsP 

BiBLiOGRAFiA
Kur. warsz. 1895, nr 336, s. 4; sprawozd. TZsP 1895, s. 27; wiercińska 
1969, s. 32.

IV.129  Der Kosack [Kozak]

olej, deska, 14 × 22
sygn. z prawej: Józef Brandt

BiBLiOGRAFiA
Kat. Lepke Berlin 12.03.1895, s. 16, nr kat. 35. 

W marcu 1895 wystawiony na sprzedaż w Rudolf Lepke’s Kunst-
-Auctions-Haus w Berlinie. 

Opis obrazu: „Pasterz konno, w prawej ręce trzyma kij, a w lewej 
pejcz. W tle pośrodku dwóch innych pilnujących”.

IV.130  Utarczka pancernych ze Szwedami, 1895

BiBLiOGRAFiA
Tyg. il. 1895, nr 14, s. 231

Obraz ukończony na przełomie marca i kwietnia 1895.

IV.131  Der Fahne nach [Za chorągwią]

BiBLiOGRAFiA
Kat. Louis Bock & sohn Hamburg, październik 1896, s. 2, nr kat. 10. 

Obraz ze zbiorów Davida Heinemanna w Monachium (właściciela 
Galerie Heinemann), wystawiony na sprzedaż w Kunstsäle Louis 
Bock & Sohn w Hamburgu w październiku 1896. 

IV.132  Dojeżdżacz, 1896

ARCHiwALiA
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory Macieja stachury, Spis obrazów 
Józefa Brandta [namalowanych do 1908], rkps, poz. 90; Spis foto. 
z obrazów Brandta [namalowanych do 1908], rkps, s. 2.

IV.133  Husarze z Tatarami, 1896

BiBLiOGRAFiA
Zakrzewski 1947, s. 168 [obraz wymieniony w spisie Anieli Daszewskiej].

ARCHiwALiA
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory Macieja stachury, Spis obrazów 
Józefa Brandta [namalowanych do 1908], rkps, poz. 88; Spis foto. 
z obrazów Brandta [namalowanych do 1908], rkps, s. 2. 

IV.134  Na koniu z chartami, 1897

BiBLiOGRAFiA
Zakrzewski 1947, s. 168 [obraz wymieniony w spisie Anieli 
Daszewskiej].

ARCHiwALiA
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory Macieja stachury, Spis obrazów 
Józefa Brandta [namalowanych do 1908], rkps, poz. 95; Spis foto. 
z obrazów Brandta [namalowanych do 1908], rkps, s. 2.

IV.135  Przed stajniami, 1897

ARCHiwALiA
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory Macieja stachury, Spis obrazów 
Józefa Brandta [namalowanych do 1908], rkps, poz. 96; Spis foto. 
z obrazów Brandta [namalowanych do 1908], rkps, s. 2.

IV.117  Pusztascene [Scena na stepie]

wysTAwy
1892 wiedeń, Künstlerhaus (s. 27, nr kat. 106)

Podczas wystawy w Künstlerhausie wyceniony na 1800 marek.

IV.118  Standartenträger [Chorąży] 

BiBLiOGRAFiA
Fleischmann 1896, s. 10. 

Obraz wystawiony przez E.A. Fleischmanna, zapewne w 1892.

IV.119  Kozacy, 1892

BiBLiOGRAFiA
Zakrzewski 1947, s. 168 [obraz wymieniony w spisie Anieli Daszewskiej].

ARCHiwALiA
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory Macieja stachury, Spis obrazów 
Józefa Brandta [namalowanych do 1908], rkps, poz. 84; Spis foto. 
z obrazów Brandta [namalowanych do 1908], rkps, s. 2 [jako Kozacy 
(chorągiew)]. 

IV.120  Napad Tatarów, 1892 

BiBLiOGRAFiA
Bluszcz 1892, nr 42, s. 336.

Duży obraz „przedstawiający napad Tatarów”, namalowany w czasie 
letniego pobytu w Orońsku.

IV.121  Odpoczynek

olej, 9 × 8 cali

wysTAwy
1893 warszawa, TZsP

BiBLiOGRAFiA
sprawozd. TZsP 1893, s. 33, 45; wiercińska 1969, s. 32.

Zakupiony z wystawy w 1893 przez pana X.

IV.122  Vor dem Wirthshause [Przed karczmą]

wysTAwy
1893 Monachium, Glaspalast (s. 11, nr kat. 181) 

Podczas wystawy w Glaspalast oferowany do zakupu. 

Być może tożsamy z obrazem Vor dem Wirthshaus (kat. IV.239) 

IV.123  Kozacy na tropie, 1893

BiBLiOGRAFiA
Zakrzewski 1947, s. 168 [obraz wymieniony w spisie Anieli Daszewskiej].

ARCHiwALiA
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory Macieja stachury, Spis obrazów 
Józefa Brandta [namalowanych do 1908], rkps, poz. 85; Spis foto. 
z obrazów Brandta [namalowanych do 1908], rkps, s. 2. 
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IV.136  Przeprawa Kozaków przez rzekę, 1897

BiBLiOGRAFiA
Łoś 1897a, s. 438.

Obraz, nad którym artysta pracował w Orońsku latem lub wczesną 
jesienią 1897.

IV.137  U przewozu, 1897

BiBLiOGRAFiA
Zakrzewski 1947, s. 168 [obraz wymieniony w spisie Anieli 
Daszewskiej].

ARCHiwALiA
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory Macieja stachury, Spis foto. 
z obrazów Brandta [namalowanych do 1908], rkps, s. 2.

 
IV.138  Kozak 

wysTAwy
1898 warszawa, TZsP 

BiBLiOGRAFiA
sprawozd. 1898 TZsP, s. 33; wiercińska 1969, s. 32.

Obraz eksponowany na wystawie specjalnej, z której dochód prze-
znaczony był na fundusz stypendialny Towarzystwa. 

IV.139  Pferdemarkt in Balta [Jarmark na konie 
w Bałcie]

wysTAwy
1898 Berlin, GBK (s. 7, nr kat. 106) 

BiBLiOGRAFiA
Tyg. il. 1898, nr 45, s. 895 

Obraz oferowany do zakupu podczas wystawy w Berlinie.

IV.140  Utarczka

Potyczka

wysTAwy
1898 warszawa, TZsP 

BiBLiOGRAFiA
Mutermilch, s. 58; sprawozd. TZsP 1898, s. 33; Tyg. il. 1898, nr 39, 
s. 775; wędrowiec 1898, s. 911; wiercińska 1969, s. 32. 

Opis obrazu według Mutermilcha: „Kozakom na kark spadli, jak 
orły, towarzysze pancerni; skłębiona masa ciał ludzi i koni, szable 
ciskają błyskawice, na trawie gdzieniegdzie ogniem świecą krwawe 
plamy; to utarczka rycerzy z siczowcami. Ile w tem niepohamowa-
nego ruchu, bujnej siły i jaki przepych barw!”.

IV.141  Do obozu, 1898

BiBLiOGRAFiA
Zakrzewski 1947, s. 168 [obraz wymieniony w spisie Anieli 
Daszewskiej].

ARCHiwALiA
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory Macieja stachury, Spis obrazów 
Józefa Brandta [namalowanych do 1908], rkps, poz. 100; Spis foto. 
z obrazów Brandta [namalowanych do 1908], rkps, s. 2 [jako Do 
obozu (bida)].

IV.142  Kozacy rankiem w stepie, 1898

BiBLiOGRAFiA
Zakrzewski 1947, s. 168 [obraz wymieniony w spisie Anieli 
Daszewskiej].

ARCHiwALiA
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory Macieja stachury, Spis obrazów 
Józefa Brandta [namalowanych do 1908], rkps, poz. 98; Spis foto. 
z obrazów Brandta [namalowanych do 1908], rkps, s. 2.

IV.143  Pastuch koński, 1898

BiBLiOGRAFiA
Zakrzewski 1947, s. 168 [obraz wymieniony w spisie Anieli 
Daszewskiej].

ARCHiwALiA
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory Macieja stachury, Spis obrazów 
Józefa Brandta [namalowanych do 1908], rkps, poz. 97; Spis foto. 
z obrazów Brandta [namalowanych do 1908], rkps, s. 2.

IV.144  Ożywiona potyczka

BiBLiOGRAFiA
Płażewska 1966, s. 367; Tyg. Mód i Pow. 1900, s. 174.

Obraz wystawiony w maju 1900 w Salonie Krywulta w Warszawie.

IV.145  Kozacy po zwycięstwie, 1900

BiBLiOGRAFiA
Zakrzewski 1947, s. 168 [obraz wymieniony w spisie Anieli 
Daszewskiej].

ARCHiwALiA
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory Macieja stachury, Spis obrazów 
Józefa Brandta [namalowanych do 1908], rkps, poz. 110; Spis foto. 
z obrazów Brandta [namalowanych do 1908], rkps, s. 2 [jako Kozacy 
po zwycięstwie (biały koń)].

IV.146  Perła stadniny, 1900

BiBLiOGRAFiA
Zakrzewski 1947, s. 168 [obraz wymieniony w spisie Anieli 
Daszewskiej].

ARCHiwALiA
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory Macieja stachury, Spis obrazów 
Józefa Brandta [namalowanych do 1908], rkps, poz. 106; Spis foto. 
z obrazów Brandta [namalowanych do 1908], rkps, s. 2.

IV.147  Przejście rzeki, 1900

BiBLiOGRAFiA
Zakrzewski 1947, s. 168 [obraz wymieniony w spisie Anieli 
Daszewskiej].

ARCHiwALiA
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory Macieja stachury, Spis obrazów 
Józefa Brandta [namalowanych do 1908], rkps, poz. 109; Spis foto. 
z obrazów Brandta [namalowanych do 1908], rkps, s. 2 [jako Przej-
ście rzeki (biały koń)].

IV.148  Rozbiegane konie, 1900

BiBLiOGRAFiA
Zakrzewski 1947, s. 168 [obraz wymieniony w spisie Anieli 
Daszewskiej].

ARCHiwALiA
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory Macieja stachury, Spis obrazów 
Józefa Brandta [namalowanych do 1908], rkps, poz. 107; Spis foto. 
z obrazów Brandta [namalowanych do 1908], rkps, s. 2.

IV.149  Kozacy z Tatarami, 1901

BiBLiOGRAFiA
Zakrzewski 1947, s. 168 [obraz wymieniony w spisie Anieli 
Daszewskiej].

ARCHiwALiA
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory Macieja stachury, Spis obrazów 
Józefa Brandta [namalowanych do 1908], rkps, poz. 112; Spis foto. 
z obrazów Brandta [namalowanych do 1908], rkps, s. 2 [jako Kozacy 
z Tatarami (palący się kościół)].

IV.150  Tatar obładowany, 1901

BiBLiOGRAFiA
Zakrzewski 1947, s. 168 [obraz wymieniony w spisie Anieli 
Daszewskiej].

ARCHiwALiA
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory Macieja stachury, Spis obrazów 
Józefa Brandta [namalowanych do 1908], rkps, poz. 113; Spis foto. 
z obrazów Brandta [namalowanych do 1908], rkps, s. 3 [jako Tatar 
obładowany (dywany)].

IV.151  Tatar z monstrancją, 1901

BiBLiOGRAFiA
Zakrzewski 1947, s. 168 [obraz wymieniony w spisie Anieli 
Daszewskiej].

ARCHiwALiA
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory Macieja stachury, Spis foto. 
z obrazów Brandta [namalowanych do 1908], rkps, s. 3.

IV.152  Polnische Bettlerin, ein Kind im Korbe 
tragend [Polska żebraczka niosąca 
dziecko w koszyku] 

akwarela, 25 × 35

BiBLiOGRAFiA
Kat. Rudolf Bangel 16–18.12.1902, nr kat. 20.

W 1902 akwarela wystawiona na aukcji spuścizny niemieckiego akto-
ra i reżysera Eugena Staegemanna (1845–1899) oraz monachijskiego 
malarza Josefa Herrmanstörfera (1817–1901) w Galerie Rudolf Bangel 
we Frankfurcie n. Menem.

IV.153  Kozak z sokołami, 1902

BiBLiOGRAFiA
Zakrzewski 1947, s. 168 [obraz wymieniony w spisie Anieli Daszewskiej].

ARCHiwALiA
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory Macieja stachury, Spis obrazów 
Józefa Brandta [namalowanych do 1908], rkps, poz. 120; Spis foto. 
z obrazów Brandta [namalowanych do 1908], rkps, s. 3.

IV.154  Pferdemarkt in Balta [Jarmark na konie 
w Bałcie]

wysTAwy
1902 Monachium, Glaspalast (s. 25, nr kat. 104)

Obraz wystawiony w Monachium w 1902 z ofertą sprzedaży. 

IV.155  Pikieta, 1902

BiBLiOGRAFiA
Zakrzewski 1947, s. 168 [obraz wymieniony w spisie Anieli Daszewskiej].

ARCHiwALiA
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory Macieja stachury, Spis obrazów 
Józefa Brandta [namalowanych do 1908], rkps, poz. 114; Spis foto. 
z obrazów Brandta [namalowanych do 1908], rkps, s. 3.

IV.156  Pospolite ruszenie, 1902

BiBLiOGRAFiA
Zakrzewski 1947, s. 168 [obraz wymieniony w spisie Anieli Daszewskiej].

ARCHiwALiA
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory Macieja stachury, Spis obrazów 
Józefa Brandta [namalowanych do 1908], rkps, poz. 117; Spis foto. 
z obrazów Brandta [namalowanych do 1908], rkps, s. 3.

IV.157  Rekognoszierung (ein Reiterbild)  
[Zwiad (Jeździec)]

BiBLiOGRAFiA
Jahrbuch des Provinzial-Museums zu Hannover 1904, s. 8; Kunst für 
Alle 1902, Jg. 18, H. 4, s. 97.

W 1902 obraz zakupiony za pośrednictwem Kunstvereinu, częściowo 
ze środków Vereins für die öffentlichen Kunstsammlung, do zbiorów 
Provinzial-Museum w Hannowerze. 
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IV.136  Przeprawa Kozaków przez rzekę, 1897

BiBLiOGRAFiA
Łoś 1897a, s. 438.

Obraz, nad którym artysta pracował w Orońsku latem lub wczesną 
jesienią 1897.

IV.137  U przewozu, 1897

BiBLiOGRAFiA
Zakrzewski 1947, s. 168 [obraz wymieniony w spisie Anieli 
Daszewskiej].

ARCHiwALiA
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory Macieja stachury, Spis foto. 
z obrazów Brandta [namalowanych do 1908], rkps, s. 2.

 
IV.138  Kozak 

wysTAwy
1898 warszawa, TZsP 

BiBLiOGRAFiA
sprawozd. 1898 TZsP, s. 33; wiercińska 1969, s. 32.

Obraz eksponowany na wystawie specjalnej, z której dochód prze-
znaczony był na fundusz stypendialny Towarzystwa. 

IV.139  Pferdemarkt in Balta [Jarmark na konie 
w Bałcie]

wysTAwy
1898 Berlin, GBK (s. 7, nr kat. 106) 

BiBLiOGRAFiA
Tyg. il. 1898, nr 45, s. 895 

Obraz oferowany do zakupu podczas wystawy w Berlinie.

IV.140  Utarczka

Potyczka

wysTAwy
1898 warszawa, TZsP 

BiBLiOGRAFiA
Mutermilch, s. 58; sprawozd. TZsP 1898, s. 33; Tyg. il. 1898, nr 39, 
s. 775; wędrowiec 1898, s. 911; wiercińska 1969, s. 32. 

Opis obrazu według Mutermilcha: „Kozakom na kark spadli, jak 
orły, towarzysze pancerni; skłębiona masa ciał ludzi i koni, szable 
ciskają błyskawice, na trawie gdzieniegdzie ogniem świecą krwawe 
plamy; to utarczka rycerzy z siczowcami. Ile w tem niepohamowa-
nego ruchu, bujnej siły i jaki przepych barw!”.

IV.141  Do obozu, 1898

BiBLiOGRAFiA
Zakrzewski 1947, s. 168 [obraz wymieniony w spisie Anieli 
Daszewskiej].

ARCHiwALiA
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory Macieja stachury, Spis obrazów 
Józefa Brandta [namalowanych do 1908], rkps, poz. 100; Spis foto. 
z obrazów Brandta [namalowanych do 1908], rkps, s. 2 [jako Do 
obozu (bida)].

IV.142  Kozacy rankiem w stepie, 1898

BiBLiOGRAFiA
Zakrzewski 1947, s. 168 [obraz wymieniony w spisie Anieli 
Daszewskiej].

ARCHiwALiA
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory Macieja stachury, Spis obrazów 
Józefa Brandta [namalowanych do 1908], rkps, poz. 98; Spis foto. 
z obrazów Brandta [namalowanych do 1908], rkps, s. 2.

IV.143  Pastuch koński, 1898

BiBLiOGRAFiA
Zakrzewski 1947, s. 168 [obraz wymieniony w spisie Anieli 
Daszewskiej].

ARCHiwALiA
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory Macieja stachury, Spis obrazów 
Józefa Brandta [namalowanych do 1908], rkps, poz. 97; Spis foto. 
z obrazów Brandta [namalowanych do 1908], rkps, s. 2.

IV.144  Ożywiona potyczka

BiBLiOGRAFiA
Płażewska 1966, s. 367; Tyg. Mód i Pow. 1900, s. 174.

Obraz wystawiony w maju 1900 w Salonie Krywulta w Warszawie.

IV.145  Kozacy po zwycięstwie, 1900

BiBLiOGRAFiA
Zakrzewski 1947, s. 168 [obraz wymieniony w spisie Anieli 
Daszewskiej].

ARCHiwALiA
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory Macieja stachury, Spis obrazów 
Józefa Brandta [namalowanych do 1908], rkps, poz. 110; Spis foto. 
z obrazów Brandta [namalowanych do 1908], rkps, s. 2 [jako Kozacy 
po zwycięstwie (biały koń)].

IV.146  Perła stadniny, 1900

BiBLiOGRAFiA
Zakrzewski 1947, s. 168 [obraz wymieniony w spisie Anieli 
Daszewskiej].

ARCHiwALiA
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory Macieja stachury, Spis obrazów 
Józefa Brandta [namalowanych do 1908], rkps, poz. 106; Spis foto. 
z obrazów Brandta [namalowanych do 1908], rkps, s. 2.

IV.147  Przejście rzeki, 1900

BiBLiOGRAFiA
Zakrzewski 1947, s. 168 [obraz wymieniony w spisie Anieli 
Daszewskiej].

ARCHiwALiA
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory Macieja stachury, Spis obrazów 
Józefa Brandta [namalowanych do 1908], rkps, poz. 109; Spis foto. 
z obrazów Brandta [namalowanych do 1908], rkps, s. 2 [jako Przej-
ście rzeki (biały koń)].

IV.148  Rozbiegane konie, 1900

BiBLiOGRAFiA
Zakrzewski 1947, s. 168 [obraz wymieniony w spisie Anieli 
Daszewskiej].

ARCHiwALiA
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory Macieja stachury, Spis obrazów 
Józefa Brandta [namalowanych do 1908], rkps, poz. 107; Spis foto. 
z obrazów Brandta [namalowanych do 1908], rkps, s. 2.

IV.149  Kozacy z Tatarami, 1901

BiBLiOGRAFiA
Zakrzewski 1947, s. 168 [obraz wymieniony w spisie Anieli 
Daszewskiej].

ARCHiwALiA
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory Macieja stachury, Spis obrazów 
Józefa Brandta [namalowanych do 1908], rkps, poz. 112; Spis foto. 
z obrazów Brandta [namalowanych do 1908], rkps, s. 2 [jako Kozacy 
z Tatarami (palący się kościół)].

IV.150  Tatar obładowany, 1901

BiBLiOGRAFiA
Zakrzewski 1947, s. 168 [obraz wymieniony w spisie Anieli 
Daszewskiej].

ARCHiwALiA
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory Macieja stachury, Spis obrazów 
Józefa Brandta [namalowanych do 1908], rkps, poz. 113; Spis foto. 
z obrazów Brandta [namalowanych do 1908], rkps, s. 3 [jako Tatar 
obładowany (dywany)].

IV.151  Tatar z monstrancją, 1901

BiBLiOGRAFiA
Zakrzewski 1947, s. 168 [obraz wymieniony w spisie Anieli 
Daszewskiej].

ARCHiwALiA
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory Macieja stachury, Spis foto. 
z obrazów Brandta [namalowanych do 1908], rkps, s. 3.

IV.152  Polnische Bettlerin, ein Kind im Korbe 
tragend [Polska żebraczka niosąca 
dziecko w koszyku] 

akwarela, 25 × 35

BiBLiOGRAFiA
Kat. Rudolf Bangel 16–18.12.1902, nr kat. 20.

W 1902 akwarela wystawiona na aukcji spuścizny niemieckiego akto-
ra i reżysera Eugena Staegemanna (1845–1899) oraz monachijskiego 
malarza Josefa Herrmanstörfera (1817–1901) w Galerie Rudolf Bangel 
we Frankfurcie n. Menem.

IV.153  Kozak z sokołami, 1902

BiBLiOGRAFiA
Zakrzewski 1947, s. 168 [obraz wymieniony w spisie Anieli Daszewskiej].

ARCHiwALiA
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory Macieja stachury, Spis obrazów 
Józefa Brandta [namalowanych do 1908], rkps, poz. 120; Spis foto. 
z obrazów Brandta [namalowanych do 1908], rkps, s. 3.

IV.154  Pferdemarkt in Balta [Jarmark na konie 
w Bałcie]

wysTAwy
1902 Monachium, Glaspalast (s. 25, nr kat. 104)

Obraz wystawiony w Monachium w 1902 z ofertą sprzedaży. 

IV.155  Pikieta, 1902

BiBLiOGRAFiA
Zakrzewski 1947, s. 168 [obraz wymieniony w spisie Anieli Daszewskiej].

ARCHiwALiA
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory Macieja stachury, Spis obrazów 
Józefa Brandta [namalowanych do 1908], rkps, poz. 114; Spis foto. 
z obrazów Brandta [namalowanych do 1908], rkps, s. 3.

IV.156  Pospolite ruszenie, 1902

BiBLiOGRAFiA
Zakrzewski 1947, s. 168 [obraz wymieniony w spisie Anieli Daszewskiej].

ARCHiwALiA
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory Macieja stachury, Spis obrazów 
Józefa Brandta [namalowanych do 1908], rkps, poz. 117; Spis foto. 
z obrazów Brandta [namalowanych do 1908], rkps, s. 3.

IV.157  Rekognoszierung (ein Reiterbild)  
[Zwiad (Jeździec)]

BiBLiOGRAFiA
Jahrbuch des Provinzial-Museums zu Hannover 1904, s. 8; Kunst für 
Alle 1902, Jg. 18, H. 4, s. 97.

W 1902 obraz zakupiony za pośrednictwem Kunstvereinu, częściowo 
ze środków Vereins für die öffentlichen Kunstsammlung, do zbiorów 
Provinzial-Museum w Hannowerze. 
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IV.158  Schwedische Reiter im Kampfe mit 
Kosaken [Szwedzki rajtar walczący 
z Kozakiem] 

wysTAwy
1902 Berlin, GBK (s. 10, nr kat. 121) 

Podczas wystawy w Berlinie w 1902 oferowany do zakupu.

IV.159  Tatarzy na jarmarku w Bałcie, 1902

BiBLiOGRAFiA
Zakrzewski 1947, s. 168 [obraz wymieniony w spisie Anieli 
Daszewskiej].

ARCHiwALiA
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory Macieja stachury, Spis obrazów 
Józefa Brandta [namalowanych do 1908], rkps, poz. 119; Spis foto. 
z obrazów Brandta [namalowanych do 1908], rkps, s. 3.

IV.160  Zasadzka, 1902 

BiBLiOGRAFiA
Zakrzewski 1947, s. 168 [obraz wymieniony w spisie Anieli 
Daszewskiej].

ARCHiwALiA
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory Macieja stachury, Spis obrazów 
Józefa Brandta [namalowanych do 1908], rkps, poz. 115; Spis foto. 
z obrazów Brandta [namalowanych do 1908], rkps, s. 3.

IV.161  Der Kauf [Zakup]

olej, 20 × 36 

ARCHiwALiA
Gnn, Deutsches Kunstarchiv, Galerie Heinemann. Lagerbuch Kom-
mission, sygn. LB-05–4, rkps, s. 2 [obraz przyjęty w komis w 1903, 
wydany artyście w 1904].

15 grudnia 1903 roku obraz wstawiony przez artystę w komis 
w Galerie Heinemann w Monachium, wyceniony na 400 marek, 
zwrócony 29 lutego 1904.

IV.162  Die Vorhut [Straż przednia] 

olej, płótno, 71 × 110
sygn.: Józef Brandt 

BiBLiOGRAFiA
Kat. Bangel Frankfurt n. Menem 26.11.1903, s. 4, nr kat. 13. 

Obraz wystawiony w domu aukcyjnym Rudolf Bangel we Frank-
furcie n. Menem w listopadzie 1903.

IV.163  Ein Gefecht [Walka]

olej, 76 × 129 

ARCHiwALiA
Gnn, Deutsches Kunstarchiv, Galerie Heinemann. Lagerbuch Kom-
mission, sygn. LB-05–4, rkps, s. 2 [obraz przyjęty w komis w 1903, 
wydany artyście w 1904].

15 grudnia 1903 roku obraz wstawiony przez artystę w komis 
w Galerie Heinemann w Monachium, wyceniony na 3000 marek, 
zwrócony 29 lutego 1904. 

IV.164  Gajowy [?]

BiBLiOGRAFiA
wankie 1903, s. 3.

Opis obrazu według Wankiego: „A tam, na innem płótnie jedzie 
gajowy, »gajowy« — bo człek o takiej powierzchowności gajowym 
być musi; jedzie stępa na dobrej szkapie, patrzy na niebo wprost, 
może »kalkuluje pogodę». Choć naokół słońce zaczyna już grzać, 
czujemy godzinę 10 mniej więcej”.

IV.165  Handlarz z sokołami, 1903

BiBLiOGRAFiA
Zakrzewski 1947, s. 168 [obraz wymieniony w spisie Anieli 
Daszewskiej].

ARCHiwALiA
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory Macieja stachury, Spis obrazów 
Józefa Brandta [namalowanych do 1908], rkps, poz. 121; Spis foto. 
z obrazów Brandta [namalowanych do 1908], rkps, s. 3.

IV.166  Karawana wschodnich kupców

BiBLiOGRAFiA
wankie 1903, s. 3; Olchowska-schmidt 1996, s. 17; Dziadek 2007, 
s. 204.

Opis obrazu według Olchowskiej-Schmidt (na podstawie opisu 
Wankiego): „[...] ciągnie wprost na widza szereg wozów wypełnio-
nych po brzegi towarem. Znajdują się tam wszystkie »bogactwa 
Wschodu« — dywany, kilimy, złotogłów i naczynia o niezwykłych 
formach. Są też tresowane sokoły, które drzemią nieruchome 
w kapturkach na głowach, tworząc kontrast z niezwykle ożywionym 
otoczeniem”.

Być może tożsamy z obrazem wystawionym (bez podania tytułu) na 
aukcji Rudolph Lepke Kunst-Auctions-Haus, Berlin 29–30.03.1904, 
s. 7, nr kat. 123 (ol., pł., 59 × 73, sygn.). Opis: na pierwszym planie 
widoczni perscy rycerze z bogatym łupem orientalnych dywanów 
i naczyń, ścigani przez oddział rosyjskich Kozaków.

IV.167  Kozak przy koniu, 1903

BiBLiOGRAFiA
Zakrzewski 1947, s. 168 [obraz wymieniony w spisie Anieli Daszewskiej].

ARCHiwALiA
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory Macieja stachury, Spis obrazów 
Józefa Brandta [namalowanych do 1908], rkps, poz. 116; Spis foto. 
z obrazów Brandta [namalowanych do 1908], rkps, s. 3 [dat. 1902].

IV.168  Muzykanci królewscy, 1903

BiBLiOGRAFiA
wankie 1903, s. 3. 

Opis obrazu: „[...] dworska kapela z XVII stulecia, ciągnie poprzez 
równinę, tu i ówdzie malowniczo rozdartą cegielniami; osobliwy 
i ciekawy motyw malarski”. 

IV.169  Na gościńcu (ogródek), 1903

BiBLiOGRAFiA
Zakrzewski 1947, s. 168 [obraz wymieniony w spisie Anieli Daszewskiej].

ARCHiwALiA
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory Macieja stachury, Spis obrazów 
Józefa Brandta [namalowanych do 1908], rkps, poz. 122; Spis foto. z ob-
razów Brandta [namalowanych do 1908], rkps, s. 3.

IV.170  Pikieta

BiBLiOGRAFiA
wankie 1903, s. 3.

Widziany przez Wankiego w pracowni artysty w Monachium w 1903.

IV.171  Przed stajnią

BiBLiOGRAFiA
wankie 1903, s. 3. 

Widziany przez Wankiego w pracowni artysty w Monachium w 1903.

IV.172  Ścigany 

BiBLiOGRAFiA
Płażewska 1966, s. 367. 

Obraz wystawiony w Salonie Krywulta w Warszawie w 1903 roku.

IV.173  Utarczka, 1903

BiBLiOGRAFiA
Zakrzewski 1947, s. 168 [obraz wymieniony w spisie Anieli Daszewskiej].

ARCHiwALiA
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory Macieja stachury, Spis obrazów 
Józefa Brandta [namalowanych do 1908], rkps, poz. 124; Spis foto. z ob-
razów Brandta [namalowanych do 1908], rkps, s. 3.

IV.174  Ausfahrt zur Jagd [Wyjazd na polowanie]

olej, płótno, 62 × 82

BiBLiOGRAFiA
Gnn, Deutsches Kunstarchiv, Galerie Heinemann. Kartei der Verkauften 
Kunstwerke, sygn. KV-B-926, rkps [kwit sprzedaży z 1904, nr 7171]; 
Lagerbuch gehandelte Kunstwerke, sygn. LB-04–14, rkps, s. 12 [obraz 
zakupiony i sprzedany w 1904].

5 sierpnia 1904 obraz zakupiony do zbiorów Galerie Heinemann 
w Monachium za 3700 marek; 24 października 1904 nabyty przez  
E.A. Fleischmanna z Monachium za 4100 marek. 

IV.175  Koń arabski na jarmarku, 1904

BiBLiOGRAFiA
Zakrzewski 1947, s. 168 [obraz wymieniony w spisie Anieli 
Daszewskiej].

ARCHiwALiA
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory Macieja stachury, Spis obra-
zów Józefa Brandta [namalowanych do 1908], rkps, poz. 125; Spis 
foto. z obrazów Brandta [namalowanych do 1908], rkps, s. 3.

IV.176  Pferdemarkt [Jarmark koński]

olej, płótno, 58 × 38 

BiBLiOGRAFiA
Kat. Heinemann Monachium listopad–grudzień 1904, s. 11, 
nr kat. 116, styczeń 1905, s. 8, nr kat. 71, luty–marzec 1905, s. 11, 
nr kat. 192, marzec–kwiecień 1905, s. 9, nr kat. 122, maj 1905, 
s. 7, nr kat. 65, lato 1905, s. 6, nr kat. 56, październik 1905, s. 10, 
nr kat. 104, październik–listopad 1905, s. 14, nr kat. 150, luty 1906, 
s. 8, nr kat. 99, marzec 1906, s. 5, nr kat. 99, kwiecień–maj 1906, 
s. 5, nr kat. 40, maj 1906, s. 5, nr kat. 40, lato 1906, s. 5, nr kat. 40. 

ARCHiwALiA
Gnn, Deutsches Kunstarchiv, Galerie Heinemann. Kartei der Ver-
kauften Kunstwerke, sygn. KV-B-924, rkps [kwit sprzedaży z 1906, 
nr 7077]; Lagerbuch gehandelte Kunstwerke, sygn. LB-04–11, rkps, 
s. 9 [obraz zakupiony 1904, sprzedany 1906].

16 maja 1904 obraz zakupiony do zbiorów Galerie Heinemann 
w Monachium za 1200 marek. 1 maja 1906 nabyty przez firmę 
Abraham & Strangs z Brooklynu za 1600 marek.

IV.177  Posłaniec, 1904

BiBLiOGRAFiA
Zakrzewski 1947, s. 168 [obraz wymieniony w spisie Anieli 
Daszewskiej].
ARCHiwALiA
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory Macieja stachury, Spis obra-
zów Józefa Brandta [namalowanych do 1908], rkps, poz. 126; Spis 
foto. z obrazów Brandta [namalowanych do 1908], rkps, s. 3.

IV.178  Gajowy na polowaniu, 1905

BiBLiOGRAFiA
Zakrzewski 1947, s. 168 [obraz wymieniony w spisie Anieli 
Daszewskiej].

ARCHiwALiA
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory Macieja stachury, Spis obra-
zów Józefa Brandta [namalowanych do 1908], rkps, poz. 130; Spis 
foto. z obrazów Brandta [namalowanych do 1908], rkps, s. 3.

IV.179  Heimkehr [Powrót do domu] 

BiBLiOGRAFiA
Kat. Heinemann Monachium styczeń 1905, s. 8, nr kat. 70, 
styczeń–luty 1905, s. 16, nr kat. 224, luty–marzec 1905, s. 11, 
nr kat. 190, marzec–kwiecień 1905, s. 9, nr kat. 120, kwiecień–maj 
1906, s. 5, nr kat. 43, maj 1906, s. 5, nr kat. 43, październik 1906, 
s. 18 nr kat. 55.

W latach 1905–1906 obraz wielokrotnie wystawiany w Galerie 
Heinemann w Monachium.
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IV.158  Schwedische Reiter im Kampfe mit 
Kosaken [Szwedzki rajtar walczący 
z Kozakiem] 

wysTAwy
1902 Berlin, GBK (s. 10, nr kat. 121) 

Podczas wystawy w Berlinie w 1902 oferowany do zakupu.

IV.159  Tatarzy na jarmarku w Bałcie, 1902

BiBLiOGRAFiA
Zakrzewski 1947, s. 168 [obraz wymieniony w spisie Anieli 
Daszewskiej].

ARCHiwALiA
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory Macieja stachury, Spis obrazów 
Józefa Brandta [namalowanych do 1908], rkps, poz. 119; Spis foto. 
z obrazów Brandta [namalowanych do 1908], rkps, s. 3.

IV.160  Zasadzka, 1902 

BiBLiOGRAFiA
Zakrzewski 1947, s. 168 [obraz wymieniony w spisie Anieli 
Daszewskiej].

ARCHiwALiA
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory Macieja stachury, Spis obrazów 
Józefa Brandta [namalowanych do 1908], rkps, poz. 115; Spis foto. 
z obrazów Brandta [namalowanych do 1908], rkps, s. 3.

IV.161  Der Kauf [Zakup]

olej, 20 × 36 

ARCHiwALiA
Gnn, Deutsches Kunstarchiv, Galerie Heinemann. Lagerbuch Kom-
mission, sygn. LB-05–4, rkps, s. 2 [obraz przyjęty w komis w 1903, 
wydany artyście w 1904].

15 grudnia 1903 roku obraz wstawiony przez artystę w komis 
w Galerie Heinemann w Monachium, wyceniony na 400 marek, 
zwrócony 29 lutego 1904.

IV.162  Die Vorhut [Straż przednia] 

olej, płótno, 71 × 110
sygn.: Józef Brandt 

BiBLiOGRAFiA
Kat. Bangel Frankfurt n. Menem 26.11.1903, s. 4, nr kat. 13. 

Obraz wystawiony w domu aukcyjnym Rudolf Bangel we Frank-
furcie n. Menem w listopadzie 1903.

IV.163  Ein Gefecht [Walka]

olej, 76 × 129 

ARCHiwALiA
Gnn, Deutsches Kunstarchiv, Galerie Heinemann. Lagerbuch Kom-
mission, sygn. LB-05–4, rkps, s. 2 [obraz przyjęty w komis w 1903, 
wydany artyście w 1904].

15 grudnia 1903 roku obraz wstawiony przez artystę w komis 
w Galerie Heinemann w Monachium, wyceniony na 3000 marek, 
zwrócony 29 lutego 1904. 

IV.164  Gajowy [?]

BiBLiOGRAFiA
wankie 1903, s. 3.

Opis obrazu według Wankiego: „A tam, na innem płótnie jedzie 
gajowy, »gajowy« — bo człek o takiej powierzchowności gajowym 
być musi; jedzie stępa na dobrej szkapie, patrzy na niebo wprost, 
może »kalkuluje pogodę». Choć naokół słońce zaczyna już grzać, 
czujemy godzinę 10 mniej więcej”.

IV.165  Handlarz z sokołami, 1903

BiBLiOGRAFiA
Zakrzewski 1947, s. 168 [obraz wymieniony w spisie Anieli 
Daszewskiej].

ARCHiwALiA
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory Macieja stachury, Spis obrazów 
Józefa Brandta [namalowanych do 1908], rkps, poz. 121; Spis foto. 
z obrazów Brandta [namalowanych do 1908], rkps, s. 3.

IV.166  Karawana wschodnich kupców

BiBLiOGRAFiA
wankie 1903, s. 3; Olchowska-schmidt 1996, s. 17; Dziadek 2007, 
s. 204.

Opis obrazu według Olchowskiej-Schmidt (na podstawie opisu 
Wankiego): „[...] ciągnie wprost na widza szereg wozów wypełnio-
nych po brzegi towarem. Znajdują się tam wszystkie »bogactwa 
Wschodu« — dywany, kilimy, złotogłów i naczynia o niezwykłych 
formach. Są też tresowane sokoły, które drzemią nieruchome 
w kapturkach na głowach, tworząc kontrast z niezwykle ożywionym 
otoczeniem”.

Być może tożsamy z obrazem wystawionym (bez podania tytułu) na 
aukcji Rudolph Lepke Kunst-Auctions-Haus, Berlin 29–30.03.1904, 
s. 7, nr kat. 123 (ol., pł., 59 × 73, sygn.). Opis: na pierwszym planie 
widoczni perscy rycerze z bogatym łupem orientalnych dywanów 
i naczyń, ścigani przez oddział rosyjskich Kozaków.

IV.167  Kozak przy koniu, 1903

BiBLiOGRAFiA
Zakrzewski 1947, s. 168 [obraz wymieniony w spisie Anieli Daszewskiej].

ARCHiwALiA
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory Macieja stachury, Spis obrazów 
Józefa Brandta [namalowanych do 1908], rkps, poz. 116; Spis foto. 
z obrazów Brandta [namalowanych do 1908], rkps, s. 3 [dat. 1902].

IV.168  Muzykanci królewscy, 1903

BiBLiOGRAFiA
wankie 1903, s. 3. 

Opis obrazu: „[...] dworska kapela z XVII stulecia, ciągnie poprzez 
równinę, tu i ówdzie malowniczo rozdartą cegielniami; osobliwy 
i ciekawy motyw malarski”. 

IV.169  Na gościńcu (ogródek), 1903

BiBLiOGRAFiA
Zakrzewski 1947, s. 168 [obraz wymieniony w spisie Anieli Daszewskiej].

ARCHiwALiA
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory Macieja stachury, Spis obrazów 
Józefa Brandta [namalowanych do 1908], rkps, poz. 122; Spis foto. z ob-
razów Brandta [namalowanych do 1908], rkps, s. 3.

IV.170  Pikieta

BiBLiOGRAFiA
wankie 1903, s. 3.

Widziany przez Wankiego w pracowni artysty w Monachium w 1903.

IV.171  Przed stajnią

BiBLiOGRAFiA
wankie 1903, s. 3. 

Widziany przez Wankiego w pracowni artysty w Monachium w 1903.

IV.172  Ścigany 

BiBLiOGRAFiA
Płażewska 1966, s. 367. 

Obraz wystawiony w Salonie Krywulta w Warszawie w 1903 roku.

IV.173  Utarczka, 1903

BiBLiOGRAFiA
Zakrzewski 1947, s. 168 [obraz wymieniony w spisie Anieli Daszewskiej].

ARCHiwALiA
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory Macieja stachury, Spis obrazów 
Józefa Brandta [namalowanych do 1908], rkps, poz. 124; Spis foto. z ob-
razów Brandta [namalowanych do 1908], rkps, s. 3.

IV.174  Ausfahrt zur Jagd [Wyjazd na polowanie]

olej, płótno, 62 × 82

BiBLiOGRAFiA
Gnn, Deutsches Kunstarchiv, Galerie Heinemann. Kartei der Verkauften 
Kunstwerke, sygn. KV-B-926, rkps [kwit sprzedaży z 1904, nr 7171]; 
Lagerbuch gehandelte Kunstwerke, sygn. LB-04–14, rkps, s. 12 [obraz 
zakupiony i sprzedany w 1904].

5 sierpnia 1904 obraz zakupiony do zbiorów Galerie Heinemann 
w Monachium za 3700 marek; 24 października 1904 nabyty przez  
E.A. Fleischmanna z Monachium za 4100 marek. 

IV.175  Koń arabski na jarmarku, 1904

BiBLiOGRAFiA
Zakrzewski 1947, s. 168 [obraz wymieniony w spisie Anieli 
Daszewskiej].

ARCHiwALiA
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory Macieja stachury, Spis obra-
zów Józefa Brandta [namalowanych do 1908], rkps, poz. 125; Spis 
foto. z obrazów Brandta [namalowanych do 1908], rkps, s. 3.

IV.176  Pferdemarkt [Jarmark koński]

olej, płótno, 58 × 38 

BiBLiOGRAFiA
Kat. Heinemann Monachium listopad–grudzień 1904, s. 11, 
nr kat. 116, styczeń 1905, s. 8, nr kat. 71, luty–marzec 1905, s. 11, 
nr kat. 192, marzec–kwiecień 1905, s. 9, nr kat. 122, maj 1905, 
s. 7, nr kat. 65, lato 1905, s. 6, nr kat. 56, październik 1905, s. 10, 
nr kat. 104, październik–listopad 1905, s. 14, nr kat. 150, luty 1906, 
s. 8, nr kat. 99, marzec 1906, s. 5, nr kat. 99, kwiecień–maj 1906, 
s. 5, nr kat. 40, maj 1906, s. 5, nr kat. 40, lato 1906, s. 5, nr kat. 40. 

ARCHiwALiA
Gnn, Deutsches Kunstarchiv, Galerie Heinemann. Kartei der Ver-
kauften Kunstwerke, sygn. KV-B-924, rkps [kwit sprzedaży z 1906, 
nr 7077]; Lagerbuch gehandelte Kunstwerke, sygn. LB-04–11, rkps, 
s. 9 [obraz zakupiony 1904, sprzedany 1906].

16 maja 1904 obraz zakupiony do zbiorów Galerie Heinemann 
w Monachium za 1200 marek. 1 maja 1906 nabyty przez firmę 
Abraham & Strangs z Brooklynu za 1600 marek.

IV.177  Posłaniec, 1904

BiBLiOGRAFiA
Zakrzewski 1947, s. 168 [obraz wymieniony w spisie Anieli 
Daszewskiej].
ARCHiwALiA
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory Macieja stachury, Spis obra-
zów Józefa Brandta [namalowanych do 1908], rkps, poz. 126; Spis 
foto. z obrazów Brandta [namalowanych do 1908], rkps, s. 3.

IV.178  Gajowy na polowaniu, 1905

BiBLiOGRAFiA
Zakrzewski 1947, s. 168 [obraz wymieniony w spisie Anieli 
Daszewskiej].

ARCHiwALiA
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory Macieja stachury, Spis obra-
zów Józefa Brandta [namalowanych do 1908], rkps, poz. 130; Spis 
foto. z obrazów Brandta [namalowanych do 1908], rkps, s. 3.

IV.179  Heimkehr [Powrót do domu] 

BiBLiOGRAFiA
Kat. Heinemann Monachium styczeń 1905, s. 8, nr kat. 70, 
styczeń–luty 1905, s. 16, nr kat. 224, luty–marzec 1905, s. 11, 
nr kat. 190, marzec–kwiecień 1905, s. 9, nr kat. 120, kwiecień–maj 
1906, s. 5, nr kat. 43, maj 1906, s. 5, nr kat. 43, październik 1906, 
s. 18 nr kat. 55.

W latach 1905–1906 obraz wielokrotnie wystawiany w Galerie 
Heinemann w Monachium.
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IV.180  Po polowaniu, 1905

BiBLiOGRAFiA
Zakrzewski 1947, s. 168 [obraz wymieniony w spisie Anieli 
Daszewskiej].

ARCHiwALiA
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory Macieja stachury, Spis obrazów 
Józefa Brandta [namalowanych do 1908], rkps, poz. 127; Spis foto. 
z obrazów Brandta [namalowanych do 1908], rkps, s. 3.

IV.181  Przed polowaniem, 1905

ARCHiwALiA
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory Macieja stachury, Spis foto. 
z obrazów Brandta [namalowanych do 1908], rkps, s. 3.

IV.182  Z wojen tatarskich, 1905

BiBLiOGRAFiA
Zakrzewski 1947, s. 168 [obraz wymieniony w spisie Anieli 
Daszewskiej].

ARCHiwALiA
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory Macieja stachury, Spis obrazów 
Józefa Brandta [namalowanych do 1908], rkps, poz. 129; Spis foto. 
z obrazów Brandta [namalowanych do 1908], rkps, s. 3.

IV.183  Przejście rzeki — wielbłądy, 1906

BiBLiOGRAFiA
Zakrzewski 1947, s. 169 [obraz wymieniony w spisie Anieli 
Daszewskiej].

ARCHiwALiA
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory Macieja stachury, Spis obrazów 
Józefa Brandta [namalowanych do 1908], rkps, poz. 132; Spis foto. 
z obrazów Brandta [namalowanych do 1908], rkps, s. 3 [jako dwa 
odrębne obrazy: Przejście rzeki i Wielbłądy] .

IV.184  Wyjazd na polowanie, 1906

ARCHiwALiA
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory Macieja stachury, Spis obrazów 
Józefa Brandta [namalowanych do 1908], rkps, poz. 133.

IV.185  Jeździec

wysTAwy
1907 warszawa, TZsP (s. nlb., nr kat. 30) 
BiBLiOGRAFiA
sprawozd. TZsP 1907, s. 14; wiercińska 1969, s. 33.

IV.186  Zimowy wieczór

wysTAwy
1907 warszawa, TZsP (poza kat.) 

BiBLiOGRAFiA
sprawozd. TZsP 1907, s. 14; wiercińska 1969, s. 33.

IV.192  Kozak na czatach

olej, 24,5 × 35,5

wysTAwy
1913 Kraków, TPsP (s. 6, nr kat. 4)

BiBLiOGRAFiA
nowa Reforma 1913, s. 2; Peszko 1913, s. 2.

W 1913 własność Dawida Sternbacha w Krakowie.

IV.193  Polnisches Fuhrwerk mit fünf vor 
dem herannahenden Eisenbahnzug 
scheuenden Pferden [Polska furmanka 
z pięcioma końmi spłoszonymi przez 
nadjeżdżający pociąg], przed 1914 

akwarela, 18 × 30
sygn.

BiBLiOGRAFiA
Kat. Helbing 5–6.03.1914, s. 7, nr kat. 108. 

W 1914 wystawiona na aukcji rysunków i akwarel ze spuścizny mona-
chijskich artystów Juliusa Adama (1821–1874), Karla Alberta von Baur 
(1851–1907), Christofa Rotha (1840–1907) i Josepha Wattera (1838–1913) 
w Galerie Helbing w Monachium. 

IV.194  Na łowy, przed 1914 

BiBLiOGRAFiA
Daszewski, s. 71; Palacz 1997, s. 87 

Jedna z ostatnich prac artysty — przedstawia myśliwych przed wyru-
szeniem na polowanie. Po likwidacji monachijskiej pracowni Brandta 
obraz stał się własnością Krystyny Tyszkiewiczowej. W 1915 został na 
przechowaniu w firmie spedycyjnej Wetscha w Monachium. Według 
Daszewskiego spłonął podczas nalotów na Monachium w kwietniu 1945. 
Być może jest to obraz znany pod tytułem Leśniczówka — można by tak 
wnioskować na podstawie zdjęcia wnętrza monachijskiej pracowni — 
stoi na sztaludze, a nad nim Składanie sztandarów (szkic węglem, również 
zaliczony przez Daszewskiego do grupy siedmiu prac pozostałych 
w pracowni, gdy Brandt opuścił ją po raz ostatni, wiosną 1914). 

IV.195  Zabawa na stepie

wysTAwy
1914 Lwów, Pałac sztuki (s. 5, nr kat. 33)

IV.196  Zbieranie poległych z pobojowiska

BiBLiOGRAFiA
Daszewski, s. 71; Palacz 1997, s. 87.

Jedna z ostatnich prac, znajdowała się w grupie siedmiu obrazów pozo-
stałych w monachijskiej pracowni Brandta, gdy wyjechał z niej wiosną 
1914 roku. Przez Daszewskiego obraz został określony jako „nieduży, 
bardzo nastrojowy”; podczas likwidacji pracowni w 1915 otrzymała go 
od rodziny Brandta zaprzyjaźniona malarka Otolia Kraszewska (1859– 
po 1938). Być może był to szkic olejny do obrazu Zbieranie rannych po 
bitwie (kat. IV.197).

IV.187  Auf dem Heimweg [W drodze do domu]

olej, płótno, 47 × 62 

BiBLiOGRAFiA
Kat. Heinemann Monachium kwiecień–maj 1909, s. 5, nr kat. 33, maj–
czerwiec 1909, s. 5, nr kat. 42, wiosna 1912, s. 5, nr kat. 39, lato 1912, 
s. 5, nr kat. 43.

ARCHiwALiA
Gnn, Deutsches Kunstarchiv, Galerie Heinemann. Kartei der Ver-
kauften Kunstwerke, sygn. KV-B-936, rkps [kwit sprzedaży z 1912, 
nr 9617]; Lagerbuch gehandelte Kunstwerke, sygn. LB-04–1, rkps, 
s. 94 [obraz zakupiony w 1908, sprzedany w 1912]. 

24 grudnia 1908 obraz zakupiony do zbiorów Galerie Heinemann 
w Monachium za 700 marek; 11 września 1912 nabyty przez  
dr. Alfreda Schliepera z Uberfeld. 

IV.188  Jeździec na karym koniu, 1908

BiBLiOGRAFiA
Zakrzewski 1947, s. 169 [obraz wymieniony w spisie Anieli Daszew-
skiej jako Na karym koniu].

ARCHiwALiA
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory Macieja stachury, Spis obrazów 
Józefa Brandta [namalowanych do 1908], rkps, poz. 135; Spis foto. 
z obrazów Brandta [namalowanych do 1908], rkps, s. 3.

 
IV.189  Jeździec na siwym koniu, 1908

BiBLiOGRAFiA
Zakrzewski 1947, s. 169 [obraz wymieniony w spisie Anieli Daszew-
skiej jako Na białym koniu].

ARCHiwALiA
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory Macieja stachury, Spis obrazów 
Józefa Brandta [namalowanych do 1908], rkps, poz. 136; Spis foto. 
z obrazów Brandta [namalowanych do 1908], rkps, s. 3.

IV.190  Jazda sanną

ołówek, papier, 12,5 × 30

wysTAwy
1913 Kraków, TPsP (s. 47, nr kat. 277)

IV.191  Konie

ołówek, papier, 20 × 23

wysTAwy
1913 Kraków, TPsP (s. 47, nr kat. 275)

IV.197  Zbieranie rannych po bitwie

BiBLiOGRAFiA
Daszewski, s. 70, 71; Palacz 1997, s. 87.

Obraz znajdował się na sztalugach (wśród sześciu innych dzieł) 
w monachijskiej pracowni artysty w chwili jego ostatniego 
wyjazdu do Orońska wiosną 1914. Po śmierci Brandta należał 
do Krystyny Tyszkiewiczowej. W 1915 został na przechowaniu 
w firmie spedycyjnej Wetscha w Monachium. Według Andrzeja 
Daszewskiego spłonął podczas nalotów na Monachium w kwietniu 
1945. Palacz powtarza tę informację.

Opis obrazu: „Zbieranie rannych po bitwie przedstawia pole bitwy 
w nocy, podczas wichury, oświetlone daleką łuną, wóz zaprzężony 
w siwego konia, na wozie rycerz pochylony nad rannym. Z boku, 
przy siwku stoją dwa okulbaczone konie, należące do rycerza 
i jego towarzysza. Widoczne są również kopie wbite w ziemię”.

IV.198  Żółkiewski pod Cecorą

BiBLiOGRAFiA
synoradzki 1915, s. 2; Piątkowski 1915, s. 393; niewiadomski 1926, 
s. 141.

Prawdopodobnie w powyższych tekstach został zdublowany 
obraz Chodkiewicz pod Chocimem (w każdym z nich jest wzmianko-
wany również pod swoim właściwym tytułem). Możliwe, że stało 
się to za sprawą informacji zamieszczonej w Kat. zbiorów TZSP 
1901, 1904, 1908, 1912, w których obraz Chodkiewicz pod Chocimem 
figurował błędnie jako Żółkiewski pod Chocimem. Hetman Żółkiew-
ski nigdy nie walczył pod Chocimiem, poległ podczas odwrotu 
wojsk polskich po bitwie pod Cecorą (wrzesień 1620), która miała 
miejsce na początku wojny polsko-tureckiej, zakończonej właśnie 
zwycięstwem Chodkiewicza pod Chocimiem w 1621. Być może 
zatem zamiar sprostowania błędnej informacji w tytule opubliko-
wanym w katalogach Zachęty zaowocował wykreowaniem obrazu 
Żółkiewski pod Cecorą.

IV.199  Handlarz siodeł

ARCHiwALiA
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory Macieja stachury, Spis obrazów 
Józefa Brandta [sporządzony zapewne przed 1916], rkps. k. nlb.

Własność Oberta (?) von Flauma w Monachium.

IV.200  Harcownik

ARCHiwALiA
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory Macieja stachury, Spis obrazów 
Józefa Brandta [sporządzony zapewne przed 1916], rkps. k. nlb. 

Własność nieznanego z imienia Rappaporta z Wiednia.

IV.201  Miasteczko o zmroku

ARCHiwALiA
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory Macieja stachury, Spis obrazów 
Józefa Brandta [sporządzony zapewne przed 1916], rkps. k. nlb. 

Własność malarza Alfreda Wierusza-Kowalskiego (1849–1915) 
w Mikorzynie.



244 245DZiEŁA wZMiAnKOwAnEJÓZEF BRANDT 1841–1915

IV.180  Po polowaniu, 1905

BiBLiOGRAFiA
Zakrzewski 1947, s. 168 [obraz wymieniony w spisie Anieli 
Daszewskiej].

ARCHiwALiA
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory Macieja stachury, Spis obrazów 
Józefa Brandta [namalowanych do 1908], rkps, poz. 127; Spis foto. 
z obrazów Brandta [namalowanych do 1908], rkps, s. 3.

IV.181  Przed polowaniem, 1905

ARCHiwALiA
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory Macieja stachury, Spis foto. 
z obrazów Brandta [namalowanych do 1908], rkps, s. 3.

IV.182  Z wojen tatarskich, 1905

BiBLiOGRAFiA
Zakrzewski 1947, s. 168 [obraz wymieniony w spisie Anieli 
Daszewskiej].

ARCHiwALiA
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory Macieja stachury, Spis obrazów 
Józefa Brandta [namalowanych do 1908], rkps, poz. 129; Spis foto. 
z obrazów Brandta [namalowanych do 1908], rkps, s. 3.

IV.183  Przejście rzeki — wielbłądy, 1906

BiBLiOGRAFiA
Zakrzewski 1947, s. 169 [obraz wymieniony w spisie Anieli 
Daszewskiej].

ARCHiwALiA
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory Macieja stachury, Spis obrazów 
Józefa Brandta [namalowanych do 1908], rkps, poz. 132; Spis foto. 
z obrazów Brandta [namalowanych do 1908], rkps, s. 3 [jako dwa 
odrębne obrazy: Przejście rzeki i Wielbłądy] .

IV.184  Wyjazd na polowanie, 1906

ARCHiwALiA
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory Macieja stachury, Spis obrazów 
Józefa Brandta [namalowanych do 1908], rkps, poz. 133.

IV.185  Jeździec

wysTAwy
1907 warszawa, TZsP (s. nlb., nr kat. 30) 
BiBLiOGRAFiA
sprawozd. TZsP 1907, s. 14; wiercińska 1969, s. 33.

IV.186  Zimowy wieczór

wysTAwy
1907 warszawa, TZsP (poza kat.) 

BiBLiOGRAFiA
sprawozd. TZsP 1907, s. 14; wiercińska 1969, s. 33.

IV.192  Kozak na czatach

olej, 24,5 × 35,5

wysTAwy
1913 Kraków, TPsP (s. 6, nr kat. 4)

BiBLiOGRAFiA
nowa Reforma 1913, s. 2; Peszko 1913, s. 2.

W 1913 własność Dawida Sternbacha w Krakowie.

IV.193  Polnisches Fuhrwerk mit fünf vor 
dem herannahenden Eisenbahnzug 
scheuenden Pferden [Polska furmanka 
z pięcioma końmi spłoszonymi przez 
nadjeżdżający pociąg], przed 1914 

akwarela, 18 × 30
sygn.

BiBLiOGRAFiA
Kat. Helbing 5–6.03.1914, s. 7, nr kat. 108. 

W 1914 wystawiona na aukcji rysunków i akwarel ze spuścizny mona-
chijskich artystów Juliusa Adama (1821–1874), Karla Alberta von Baur 
(1851–1907), Christofa Rotha (1840–1907) i Josepha Wattera (1838–1913) 
w Galerie Helbing w Monachium. 

IV.194  Na łowy, przed 1914 

BiBLiOGRAFiA
Daszewski, s. 71; Palacz 1997, s. 87 

Jedna z ostatnich prac artysty — przedstawia myśliwych przed wyru-
szeniem na polowanie. Po likwidacji monachijskiej pracowni Brandta 
obraz stał się własnością Krystyny Tyszkiewiczowej. W 1915 został na 
przechowaniu w firmie spedycyjnej Wetscha w Monachium. Według 
Daszewskiego spłonął podczas nalotów na Monachium w kwietniu 1945. 
Być może jest to obraz znany pod tytułem Leśniczówka — można by tak 
wnioskować na podstawie zdjęcia wnętrza monachijskiej pracowni — 
stoi na sztaludze, a nad nim Składanie sztandarów (szkic węglem, również 
zaliczony przez Daszewskiego do grupy siedmiu prac pozostałych 
w pracowni, gdy Brandt opuścił ją po raz ostatni, wiosną 1914). 

IV.195  Zabawa na stepie

wysTAwy
1914 Lwów, Pałac sztuki (s. 5, nr kat. 33)

IV.196  Zbieranie poległych z pobojowiska

BiBLiOGRAFiA
Daszewski, s. 71; Palacz 1997, s. 87.

Jedna z ostatnich prac, znajdowała się w grupie siedmiu obrazów pozo-
stałych w monachijskiej pracowni Brandta, gdy wyjechał z niej wiosną 
1914 roku. Przez Daszewskiego obraz został określony jako „nieduży, 
bardzo nastrojowy”; podczas likwidacji pracowni w 1915 otrzymała go 
od rodziny Brandta zaprzyjaźniona malarka Otolia Kraszewska (1859– 
po 1938). Być może był to szkic olejny do obrazu Zbieranie rannych po 
bitwie (kat. IV.197).

IV.187  Auf dem Heimweg [W drodze do domu]

olej, płótno, 47 × 62 

BiBLiOGRAFiA
Kat. Heinemann Monachium kwiecień–maj 1909, s. 5, nr kat. 33, maj–
czerwiec 1909, s. 5, nr kat. 42, wiosna 1912, s. 5, nr kat. 39, lato 1912, 
s. 5, nr kat. 43.

ARCHiwALiA
Gnn, Deutsches Kunstarchiv, Galerie Heinemann. Kartei der Ver-
kauften Kunstwerke, sygn. KV-B-936, rkps [kwit sprzedaży z 1912, 
nr 9617]; Lagerbuch gehandelte Kunstwerke, sygn. LB-04–1, rkps, 
s. 94 [obraz zakupiony w 1908, sprzedany w 1912]. 

24 grudnia 1908 obraz zakupiony do zbiorów Galerie Heinemann 
w Monachium za 700 marek; 11 września 1912 nabyty przez  
dr. Alfreda Schliepera z Uberfeld. 

IV.188  Jeździec na karym koniu, 1908

BiBLiOGRAFiA
Zakrzewski 1947, s. 169 [obraz wymieniony w spisie Anieli Daszew-
skiej jako Na karym koniu].

ARCHiwALiA
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory Macieja stachury, Spis obrazów 
Józefa Brandta [namalowanych do 1908], rkps, poz. 135; Spis foto. 
z obrazów Brandta [namalowanych do 1908], rkps, s. 3.

 
IV.189  Jeździec na siwym koniu, 1908

BiBLiOGRAFiA
Zakrzewski 1947, s. 169 [obraz wymieniony w spisie Anieli Daszew-
skiej jako Na białym koniu].

ARCHiwALiA
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory Macieja stachury, Spis obrazów 
Józefa Brandta [namalowanych do 1908], rkps, poz. 136; Spis foto. 
z obrazów Brandta [namalowanych do 1908], rkps, s. 3.

IV.190  Jazda sanną

ołówek, papier, 12,5 × 30

wysTAwy
1913 Kraków, TPsP (s. 47, nr kat. 277)

IV.191  Konie

ołówek, papier, 20 × 23

wysTAwy
1913 Kraków, TPsP (s. 47, nr kat. 275)

IV.197  Zbieranie rannych po bitwie

BiBLiOGRAFiA
Daszewski, s. 70, 71; Palacz 1997, s. 87.

Obraz znajdował się na sztalugach (wśród sześciu innych dzieł) 
w monachijskiej pracowni artysty w chwili jego ostatniego 
wyjazdu do Orońska wiosną 1914. Po śmierci Brandta należał 
do Krystyny Tyszkiewiczowej. W 1915 został na przechowaniu 
w firmie spedycyjnej Wetscha w Monachium. Według Andrzeja 
Daszewskiego spłonął podczas nalotów na Monachium w kwietniu 
1945. Palacz powtarza tę informację.

Opis obrazu: „Zbieranie rannych po bitwie przedstawia pole bitwy 
w nocy, podczas wichury, oświetlone daleką łuną, wóz zaprzężony 
w siwego konia, na wozie rycerz pochylony nad rannym. Z boku, 
przy siwku stoją dwa okulbaczone konie, należące do rycerza 
i jego towarzysza. Widoczne są również kopie wbite w ziemię”.

IV.198  Żółkiewski pod Cecorą

BiBLiOGRAFiA
synoradzki 1915, s. 2; Piątkowski 1915, s. 393; niewiadomski 1926, 
s. 141.

Prawdopodobnie w powyższych tekstach został zdublowany 
obraz Chodkiewicz pod Chocimem (w każdym z nich jest wzmianko-
wany również pod swoim właściwym tytułem). Możliwe, że stało 
się to za sprawą informacji zamieszczonej w Kat. zbiorów TZSP 
1901, 1904, 1908, 1912, w których obraz Chodkiewicz pod Chocimem 
figurował błędnie jako Żółkiewski pod Chocimem. Hetman Żółkiew-
ski nigdy nie walczył pod Chocimiem, poległ podczas odwrotu 
wojsk polskich po bitwie pod Cecorą (wrzesień 1620), która miała 
miejsce na początku wojny polsko-tureckiej, zakończonej właśnie 
zwycięstwem Chodkiewicza pod Chocimiem w 1621. Być może 
zatem zamiar sprostowania błędnej informacji w tytule opubliko-
wanym w katalogach Zachęty zaowocował wykreowaniem obrazu 
Żółkiewski pod Cecorą.

IV.199  Handlarz siodeł

ARCHiwALiA
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory Macieja stachury, Spis obrazów 
Józefa Brandta [sporządzony zapewne przed 1916], rkps. k. nlb.

Własność Oberta (?) von Flauma w Monachium.

IV.200  Harcownik

ARCHiwALiA
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory Macieja stachury, Spis obrazów 
Józefa Brandta [sporządzony zapewne przed 1916], rkps. k. nlb. 

Własność nieznanego z imienia Rappaporta z Wiednia.

IV.201  Miasteczko o zmroku

ARCHiwALiA
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory Macieja stachury, Spis obrazów 
Józefa Brandta [sporządzony zapewne przed 1916], rkps. k. nlb. 

Własność malarza Alfreda Wierusza-Kowalskiego (1849–1915) 
w Mikorzynie.
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IV.202  Na tropie

ARCHiwALiA
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory Macieja stachury, Spis obrazów 
Józefa Brandta [sporządzony zapewne przed 1916], rkps. k. nlb.

Własność nieznanego z imienia Wojciechowskiego (zapewne 
kogoś z rodziny żony Brandta) z Dąbrowy w Galicji.

IV.203  Polowanie na dzika 

ARCHiwALiA
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory Macieja stachury, Spis obrazów 
Józefa Brandta [sporządzony zapewne przed 1916], rkps. k. nlb. 

Własność dr. Pstrokońskiego, zapewne Józefa (1869–1913), derma-
tologa, ordynatora szpitala św. Łazarza w Warszawie.

IV.204  Porwanie Szweda 

ARCHiwALiA
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory Macieja stachury, Spis obrazów 
Józefa Brandta [sporządzony zapewne przed 1916], rkps. k. nlb. [jako 
własność Bołoz Antoniewicza].

IV.205  Powrót z niewolnikami

ARCHiwALiA
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory Macieja stachury, Spis obrazów 
Józefa Brandta [sporządzony zapewne przed 1916], rkps. k. nlb. 

Własność Augusta Potockiego (1847–1905) w Warszawie.

IV.206  Tabor myśliwski

ARCHiwALiA
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory Macieja stachury, Spis obrazów 
Józefa Brandta [sporządzony zapewne przed 1916], rkps. k. nlb. 

Własność przemysłowca Wilhelma Raua (1825–1899) w Warszawie.

IV.207  Tatar przepływający wodę

ARCHiwALiA
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory Macieja stachury, Spis obrazów 
Józefa Brandta [sporządzony zapewne przed 1916], rkps. k. nlb. 

Własność córki artysty, Krystyny Tyszkiewiczowej (1878–1945) 
w Monachium.

IV.208  U studni

ARCHiwALiA
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory Macieja stachury, Spis obrazów 
Józefa Brandta [sporządzony zapewne przed 1916], rkps. k. nlb. 

Własność Romana Potockiego (1851–1915) w Wiedniu.

IV.216  Potyczka

wysTAwy
1916 Łódź, Fabryka Heinzla (s. 6, nr kat. 68)

BiBLiOGRAFiA
Chwalewik 1926, t. 1, s. 440; strzałkowski 1991, s. 25, poz.11; Pytlas 
1994, s. 252; Kacprzak 2015, s. 413, nr kat. 889.

W 1916 obraz był własnością przemysłowca Reinhardta Bennicha 
(1867–1924) w Łodzi. 

IV.217  Potyczka

BiBLiOGRAFiA
Chwalewik 1916, s. 223; Chwalewik 1927, s. 421.

W 1916 i 1927 właścicielem obrazu był Herman Ludwik Rotblat 
w Warszawie. 

IV.218  Tscherkesse [Czerkies]

olej, płótno, 57 × 32 

ARCHiwALiA
Gnn, Deutsches Kunstarchiv, Galerie Heinemann. Kartei der Ver-
kauften Kunstwerke, sygn. KV-B-939, rkps [kwit sprzedaży z 1916, 
nr 12743]; Lagerbuch gehandelte Kunstwerke, sygn. LB-02–216, rkps, 
s. 212 [obraz zakupiony i sprzedany w 1916].

24 marca 1916 zakupiony do zbiorów Galerie Heinemann w Mo-
nachium za 2250 marek. 11 kwietnia 1916 nabyty przez Seweryna 
Jasielskiego (1876–1938), aktora i antykwariusza z Warszawy, za 2500 
marek. 

IV.219  Tscherkesse im Schnee [Czerkies 
w śniegu]

tusz, papier, 28 × 22,5
sygn.

BiBLiOGRAFiA
Kat. Bangel 5.10.1916, s. 4, nr kat. 25. 

W 1916 wystawiona na sprzedaż w Galerie Rudolf Bangel  
we Frankfurcie n. Menem.

IV.220  Chorąży

wysTAwy
1917–1918 Poznań, Muzeum im. Mielżyńskich (s. nlb., nr kat. 12)

Wystawiony jako własność Katarzyny Tycowej w Monachium; 
być może właścicielką była żona lekarza rodziny Brandtów, Tyca 
(obecnie nieznanego z imienia).

IV.221  Czerkies

rysunek (?)

wysTAwy
1917–1918 Poznań, Muzeum im. Mielżyńskich (nr kat. 14)

W 1918 należał do żony przemysłowca Stanisława Hedingera 
(1880–1943) w Poznaniu.

IV.222  Szkic olejny

wysTAwy
1917–1918 Poznań, Muzeum im. Mielżyńskich (s. nlb., nr kat. 16)

Wystawiony jako własność ks. Stanisława Adamskiego (1875–1967), 
prałata kolegiaty farnej w Poznaniu. 

IV.223  Szlachcic na koniu

sepia

wysTAwy
1919 warszawa, Pałac w Łazienkach (s. 8, nr kat. 35a)

BiBLiOGRAFiA
nowak 1966, s. 459.

Była własnością warszawskiego lekarza Leona Franciszka 
Goldberga-Górskiego (1863–1937).

IV.224  Podjazd

wysTAwy
1920 warszawa, TZsP (nr kat. 15)

IV.225  Powrót z wyprawy

wysTAwy
1920 warszawa, TZsP (nr kat. 17)

 
IV.226  Scena na polskiej wsi [wg opisu obrazu]

olej, płótno, 40 × 72 
sygn.

BiBLiOGRAFiA
Kat. Lepke 28–29.09.1920, nr kat. 66. 

We wrześniu 1920 wystawiony na sprzedaż w Rudolph Lepke’s 
Kunst-Auctions-Haus w Berlinie. Opis obrazu: Kozacy i chłop 
rozmawiają, obok dwa konie.

IV.227  W stepach

wysTAwy
1920 warszawa, TZsP (nr kat. 18) 

IV.228  Bitwa z Turkami 

olej, płótno, 75 × 130
sygn.: Józef Brandt z Warszawy Monachium

BiBLiOGRAFiA
Kat. Galerii współczesnej MnK 1919, s. 4, nr kat. 13; 1920, s. 4, nr kat. 15.

ARCHiwALiA
MnK, Dział inwentarzy, Księga wpływów poz. 8637, 8939 [kwity 
depozytowe na nazwisko Jerzego Potockiego].

Od 9 maja 1919 do 18 maja 1921 obraz był zdeponowany w MNK 
jako własność hr. Jerzego Potockiego. 

IV.209  Utarczka w miasteczku

ARCHiwALiA
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory Macieja stachury, Spis obrazów 
Józefa Brandta [sporządzony zapewne przed 1916], rkps. k. nlb. 

Własność Mac Garveya w Wiedniu, zapewne kanadyjskiego prze-
mysłowca naftowego Williama Henry’ego McGarveya (1843–1914) 
działającego w Polsce.

IV.210  W pościgu za Tatarami

ARCHiwALiA
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory Macieja stachury, Spis obrazów 
Józefa Brandta [sporządzony zapewne przed 1916], rkps. k. nlb. 

Własność Mac Garveya w Wiedniu, zapewne kanadyjskiego prze-
mysłowca naftowego Williama Henry’ego McGarveya (1843–1914) 
działającego w Polsce.

IV.211  Wzięcie zaścianka

ARCHiwALiA
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory Macieja stachury, Spis obrazów 
Józefa Brandta [sporządzony zapewne przed 1916], rkps. k. nlb. 

Własność radcy Adama Helbicha z Konar. Według informacji dopisa-
nej przez inną osobę obraz „zaginął podczas wojny”. 

IV.212  Zbieg (koń)

ARCHiwALiA
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory Macieja stachury, Spis obrazów 
Józefa Brandta [sporządzony zapewne przed 1916], rkps. k. nlb. 

Własność Aleksandra Druckiego-Lubeckiego (1861–1926) w Bałtowie.

IV.213  Ze sztandarem

ARCHiwALiA
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory Macieja stachury, Spis obrazów 
Józefa Brandta [sporządzony zapewne przed 1916], rkps. k. nlb. 

Własność przemysłowca Andrzeja Rotwanda (1878–1951) 
w Warszawie.

IV.214  Kosakenlager [Obóz kozacki]

wysTAwy
1916 Monachium, Glaspalast (s. 42, nr kat. 182) 

Obraz prezentowany na dorocznej wystawie w Glaspalast w Mona-
chium w 1916 jako dzieło przeznaczone na sprzedaż.

IV.215  Polnische Soldaten einen Türken 
gefangen nehmend [Polscy żołnierze 
biorący Turków do niewoli]

wysTAwy
1916 Monachium, Glaspalast (s. 42, nr kat. 183) 

Obraz prezentowany na dorocznej wystawie w Glaspalast w Mona-
chium w 1916 jako dzieło przeznaczone na sprzedaż.
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IV.202  Na tropie

ARCHiwALiA
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory Macieja stachury, Spis obrazów 
Józefa Brandta [sporządzony zapewne przed 1916], rkps. k. nlb.

Własność nieznanego z imienia Wojciechowskiego (zapewne 
kogoś z rodziny żony Brandta) z Dąbrowy w Galicji.

IV.203  Polowanie na dzika 

ARCHiwALiA
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory Macieja stachury, Spis obrazów 
Józefa Brandta [sporządzony zapewne przed 1916], rkps. k. nlb. 

Własność dr. Pstrokońskiego, zapewne Józefa (1869–1913), derma-
tologa, ordynatora szpitala św. Łazarza w Warszawie.

IV.204  Porwanie Szweda 

ARCHiwALiA
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory Macieja stachury, Spis obrazów 
Józefa Brandta [sporządzony zapewne przed 1916], rkps. k. nlb. [jako 
własność Bołoz Antoniewicza].

IV.205  Powrót z niewolnikami

ARCHiwALiA
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory Macieja stachury, Spis obrazów 
Józefa Brandta [sporządzony zapewne przed 1916], rkps. k. nlb. 

Własność Augusta Potockiego (1847–1905) w Warszawie.

IV.206  Tabor myśliwski

ARCHiwALiA
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory Macieja stachury, Spis obrazów 
Józefa Brandta [sporządzony zapewne przed 1916], rkps. k. nlb. 

Własność przemysłowca Wilhelma Raua (1825–1899) w Warszawie.

IV.207  Tatar przepływający wodę

ARCHiwALiA
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory Macieja stachury, Spis obrazów 
Józefa Brandta [sporządzony zapewne przed 1916], rkps. k. nlb. 

Własność córki artysty, Krystyny Tyszkiewiczowej (1878–1945) 
w Monachium.

IV.208  U studni

ARCHiwALiA
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory Macieja stachury, Spis obrazów 
Józefa Brandta [sporządzony zapewne przed 1916], rkps. k. nlb. 

Własność Romana Potockiego (1851–1915) w Wiedniu.

IV.216  Potyczka

wysTAwy
1916 Łódź, Fabryka Heinzla (s. 6, nr kat. 68)

BiBLiOGRAFiA
Chwalewik 1926, t. 1, s. 440; strzałkowski 1991, s. 25, poz.11; Pytlas 
1994, s. 252; Kacprzak 2015, s. 413, nr kat. 889.

W 1916 obraz był własnością przemysłowca Reinhardta Bennicha 
(1867–1924) w Łodzi. 

IV.217  Potyczka

BiBLiOGRAFiA
Chwalewik 1916, s. 223; Chwalewik 1927, s. 421.

W 1916 i 1927 właścicielem obrazu był Herman Ludwik Rotblat 
w Warszawie. 

IV.218  Tscherkesse [Czerkies]

olej, płótno, 57 × 32 

ARCHiwALiA
Gnn, Deutsches Kunstarchiv, Galerie Heinemann. Kartei der Ver-
kauften Kunstwerke, sygn. KV-B-939, rkps [kwit sprzedaży z 1916, 
nr 12743]; Lagerbuch gehandelte Kunstwerke, sygn. LB-02–216, rkps, 
s. 212 [obraz zakupiony i sprzedany w 1916].

24 marca 1916 zakupiony do zbiorów Galerie Heinemann w Mo-
nachium za 2250 marek. 11 kwietnia 1916 nabyty przez Seweryna 
Jasielskiego (1876–1938), aktora i antykwariusza z Warszawy, za 2500 
marek. 

IV.219  Tscherkesse im Schnee [Czerkies 
w śniegu]

tusz, papier, 28 × 22,5
sygn.

BiBLiOGRAFiA
Kat. Bangel 5.10.1916, s. 4, nr kat. 25. 

W 1916 wystawiona na sprzedaż w Galerie Rudolf Bangel  
we Frankfurcie n. Menem.

IV.220  Chorąży

wysTAwy
1917–1918 Poznań, Muzeum im. Mielżyńskich (s. nlb., nr kat. 12)

Wystawiony jako własność Katarzyny Tycowej w Monachium; 
być może właścicielką była żona lekarza rodziny Brandtów, Tyca 
(obecnie nieznanego z imienia).

IV.221  Czerkies

rysunek (?)

wysTAwy
1917–1918 Poznań, Muzeum im. Mielżyńskich (nr kat. 14)

W 1918 należał do żony przemysłowca Stanisława Hedingera 
(1880–1943) w Poznaniu.

IV.222  Szkic olejny

wysTAwy
1917–1918 Poznań, Muzeum im. Mielżyńskich (s. nlb., nr kat. 16)

Wystawiony jako własność ks. Stanisława Adamskiego (1875–1967), 
prałata kolegiaty farnej w Poznaniu. 

IV.223  Szlachcic na koniu

sepia

wysTAwy
1919 warszawa, Pałac w Łazienkach (s. 8, nr kat. 35a)

BiBLiOGRAFiA
nowak 1966, s. 459.

Była własnością warszawskiego lekarza Leona Franciszka 
Goldberga-Górskiego (1863–1937).

IV.224  Podjazd

wysTAwy
1920 warszawa, TZsP (nr kat. 15)

IV.225  Powrót z wyprawy

wysTAwy
1920 warszawa, TZsP (nr kat. 17)

 
IV.226  Scena na polskiej wsi [wg opisu obrazu]

olej, płótno, 40 × 72 
sygn.

BiBLiOGRAFiA
Kat. Lepke 28–29.09.1920, nr kat. 66. 

We wrześniu 1920 wystawiony na sprzedaż w Rudolph Lepke’s 
Kunst-Auctions-Haus w Berlinie. Opis obrazu: Kozacy i chłop 
rozmawiają, obok dwa konie.

IV.227  W stepach

wysTAwy
1920 warszawa, TZsP (nr kat. 18) 

IV.228  Bitwa z Turkami 

olej, płótno, 75 × 130
sygn.: Józef Brandt z Warszawy Monachium

BiBLiOGRAFiA
Kat. Galerii współczesnej MnK 1919, s. 4, nr kat. 13; 1920, s. 4, nr kat. 15.

ARCHiwALiA
MnK, Dział inwentarzy, Księga wpływów poz. 8637, 8939 [kwity 
depozytowe na nazwisko Jerzego Potockiego].

Od 9 maja 1919 do 18 maja 1921 obraz był zdeponowany w MNK 
jako własność hr. Jerzego Potockiego. 

IV.209  Utarczka w miasteczku

ARCHiwALiA
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory Macieja stachury, Spis obrazów 
Józefa Brandta [sporządzony zapewne przed 1916], rkps. k. nlb. 

Własność Mac Garveya w Wiedniu, zapewne kanadyjskiego prze-
mysłowca naftowego Williama Henry’ego McGarveya (1843–1914) 
działającego w Polsce.

IV.210  W pościgu za Tatarami

ARCHiwALiA
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory Macieja stachury, Spis obrazów 
Józefa Brandta [sporządzony zapewne przed 1916], rkps. k. nlb. 

Własność Mac Garveya w Wiedniu, zapewne kanadyjskiego prze-
mysłowca naftowego Williama Henry’ego McGarveya (1843–1914) 
działającego w Polsce.

IV.211  Wzięcie zaścianka

ARCHiwALiA
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory Macieja stachury, Spis obrazów 
Józefa Brandta [sporządzony zapewne przed 1916], rkps. k. nlb. 

Własność radcy Adama Helbicha z Konar. Według informacji dopisa-
nej przez inną osobę obraz „zaginął podczas wojny”. 

IV.212  Zbieg (koń)

ARCHiwALiA
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory Macieja stachury, Spis obrazów 
Józefa Brandta [sporządzony zapewne przed 1916], rkps. k. nlb. 

Własność Aleksandra Druckiego-Lubeckiego (1861–1926) w Bałtowie.

IV.213  Ze sztandarem

ARCHiwALiA
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory Macieja stachury, Spis obrazów 
Józefa Brandta [sporządzony zapewne przed 1916], rkps. k. nlb. 

Własność przemysłowca Andrzeja Rotwanda (1878–1951) 
w Warszawie.

IV.214  Kosakenlager [Obóz kozacki]

wysTAwy
1916 Monachium, Glaspalast (s. 42, nr kat. 182) 

Obraz prezentowany na dorocznej wystawie w Glaspalast w Mona-
chium w 1916 jako dzieło przeznaczone na sprzedaż.

IV.215  Polnische Soldaten einen Türken 
gefangen nehmend [Polscy żołnierze 
biorący Turków do niewoli]

wysTAwy
1916 Monachium, Glaspalast (s. 42, nr kat. 183) 

Obraz prezentowany na dorocznej wystawie w Glaspalast w Mona-
chium w 1916 jako dzieło przeznaczone na sprzedaż.
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IV.229  Jeńcy

wysTAwy
1921 warszawa, TZsP 

BiBLiOGRAFiA
wankie 1921, s. 345.

IV.230  Konie

akwarela, 29 × 19
sygn.: J. Brandt

BiBLiOGRAFiA
Biul. Domu sztuki 1921, nr 1, poz. 8.

IV.231  Walka o sztandar 

wysTAwy
1921 warszawa, TZsP 

BiBLiOGRAFiA
wankie 1921, s. 345.

IV.232  Zaporożec 

BiBLiOGRAFiA
Kur. warsz. 1921, nr 72, s. 11. 

Od 12 marca 1921 wystawiony na sprzedaż w Salonie Rychlinga 
w Warszawie. 

IV.233  Brauner vor dem Stall [Kasztan przed stajnią] 

Brauner vor dem stalle von der seite gesehen
akwarela, 30 × 38 
sygn.: J.B.

BiBLiOGRAFiA
Kat. Helbing 10–11.12.1924, s. 3, nr kat. 36b, 20.10.1925, nr kat. 15b, 
28.01.1928, nr kat. 53.

W 1924, 1925 i 1928 akwarela wystawiana na sprzedaż w Galerie 
Helbing w Monachium. 

IV.234  Gesattelter Schimmel [Osiodłany siwek] 

Fliegenschimmel mit sattel nach vorne gesehen 
akwarela, 30 × 38 
sygn.: J.B.

BiBLiOGRAFiA
Kat. Helbing 10–11.12.1924, s. 3, nr kat. 36a, 20.10.1925, s. 2, nr kat. 15a.

W 1924 i 1925 akwarela wystawiona na sprzedaż w Galerie Helbing 
w Monachium. 

IV.241  Architektura

akwarela

wysTAwy
1926 warszawa, TZsP (s. 19, nr kat. 65)

BiBLiOGRAFiA
sprawozd. TZsP 1926, s. nlb. 36.

W 1926 własność Heleny Brandt.

IV.242  Chata

akwarela

wysTAwy
1926 warszawa, TZsP (s. 18, nr kat. 58); 1927 Lwów, Dom sztuki (nr kat. 14)

BiBLiOGRAFiA
sprawozd. TZsP 1926, s. nlb. 36. 

W 1926 własność Heleny Brandt.

IV.243  Chłop zagończyk

olej

wysTAwy
1926 warszawa, TZsP (s. 18, nr kat. 41) 

BiBLiOGRAFiA
sprawozd. TZsP 1926, s. nlb. 36.

W 1926 własność Br. [Bronisławy?] Bieleckiej.

IV.244  Cisza nad wodą

akwarela

wysTAwy
1926 warszawa, TZsP (s. 18, nr kat. 59)

BiBLiOGRAFiA
sprawozd. TZsP 1926, s. nlb. 36, 53.

Akwarela była własnością Heleny Brandt. W 1926 kupiona w TZSP 
przez Tadeusza Drzażdżyńskiego.

IV.245  Fragment z jarmarku

olej

wysTAwy
1926 warszawa, TZsP (s. 17, nr kat. 12)

BiBLiOGRAFiA
sprawozd. TZsP 1926, s. nlb. 36. 

W 1926 własność Heleny Brandt.

IV.246  Głowa starca

BiBLiOGRAFiA
sprawozd. TZsP 1926, s. nlb. 36.

Obraz nieujęty w katalogu wystawy pośmiertnej Brandta w TZSP 
w 1926 .

IV.247  Hetman na koniu

olej
sygn.

wysTAwy
1926 warszawa, TZsP (s. 18, nr kat. 35) 

BiBLiOGRAFiA
sprawozd. TZsP 1926, s. nlb. 36. 

W 1926 własność P. Fuxowej w Warszawie.

IV.248  Konie przy żłobie

ołówek

wysTAwy
1926 warszawa, TZsP (s. 18, nr kat. 51)

BiBLiOGRAFiA
sprawozd. TZsP 1926, s. nlb. 36.

W 1926 własność Heleny Brandt. 

IV.249  Koń

akwarela 
sygn.: J.B.

wysTAwy
1926 warszawa, TZsP (s. 18, nr kat. 34) 

BiBLiOGRAFiA
sprawozd. TZsP 1926, s. nlb. 36.

W 1926 własność dr. Kwiatkowskiego z Warszawy. 

IV.250  Kozacy

akwarela

wysTAwy
1926 warszawa, TZsP (s. 20)

BiBLiOGRAFiA
sprawozd. TZsP 1926, s. nlb. 36.

W 1926 własność M. Jaroszewskiego.

IV.235  Polowanie z chartami

olej, płótno, 14 × 19

BiBLiOGRAFiA
Kat. Gutnajer 1924a (s. nlb., nr kat. 35). 

Być może tożsamy z obrazem Polowanie z chartami (kat. IV.46). 

IV.236  Studium konia

olej, płótno, 23 × 33

BiBLiOGRAFiA
Kat. Gutnajer 1924a (s. nlb., nr kat. 36).

IV.237  Arbeitspferd im Freien, von vorne 
gesehen [Koń pociągowy na otwartym 
powietrzu, widziany z przodu] 

akwarela, 27,5 × 21,5
sygn.: J.B.

BiBLiOGRAFiA
Kat. Helbing 20.10.1925, nr kat. 15b.

W 1925 akwarela wystawiona na sprzedaż w Galerie Helbing w Monachium. 

IV.238  Czwórka w drodze

ARCHiwALiA
Mnw, Archiwum, Akta Mnw, sygn. 353, s. 90, poz. 5 [oferty składane 
Mnw na zakup muzealiów, lata 1916, 1920, 1924–1929]. 

Obraz (wyceniony na 29 tysięcy zł) oferowany do zakupu w MNW 
przez krakowski Salon Artystyczny „Tradycja” Franciszka Studziń-
skiego z Krakowa, 25 września 1925. 

IV.239  Vor dem Wirthshaus [Przed karczmą]

90 × 168 
sygn.: I. v. Brandt

ARCHiwALiA
Lwowska narodowa naukowa Biblioteka ukrainy im. wasyla stefanyka. 
Oddział Rękopisów, zespół 21: Archiwum ZniO, Akta Muzeum im. Lubo-
mirskich, sygn. DE-4750, sygn. oryginału 145, rkps, s. 23 [korespondencja 
dotycząca oferty sprzedaży obrazu w 1925].

19 października 1925 roku obraz oferowany Zakładowi Narodowemu 
im. Ossolińskich we Lwowie przez Kunstschau Arnold Blumenreich 
w Berlinie za 8000 marek. 

Być może tożsamy z obrazem Vor dem Wirthshause (kat. IV.122).

IV.240  Skizze zu einem Reiterkampf  
[Szkic walczących jeźdźców]

ołówek, 20 × 28,5
sygn.: JBrandt

BiBLiOGRAFiA
Kat. Helbing 9.06.1925, nr kat. 29.

W 1925 rysunek wystawiony na sprzedaż w Galerie Helbing w Monachium. 
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IV.229  Jeńcy

wysTAwy
1921 warszawa, TZsP 

BiBLiOGRAFiA
wankie 1921, s. 345.

IV.230  Konie

akwarela, 29 × 19
sygn.: J. Brandt

BiBLiOGRAFiA
Biul. Domu sztuki 1921, nr 1, poz. 8.

IV.231  Walka o sztandar 

wysTAwy
1921 warszawa, TZsP 

BiBLiOGRAFiA
wankie 1921, s. 345.

IV.232  Zaporożec 

BiBLiOGRAFiA
Kur. warsz. 1921, nr 72, s. 11. 

Od 12 marca 1921 wystawiony na sprzedaż w Salonie Rychlinga 
w Warszawie. 

IV.233  Brauner vor dem Stall [Kasztan przed stajnią] 

Brauner vor dem stalle von der seite gesehen
akwarela, 30 × 38 
sygn.: J.B.

BiBLiOGRAFiA
Kat. Helbing 10–11.12.1924, s. 3, nr kat. 36b, 20.10.1925, nr kat. 15b, 
28.01.1928, nr kat. 53.

W 1924, 1925 i 1928 akwarela wystawiana na sprzedaż w Galerie 
Helbing w Monachium. 

IV.234  Gesattelter Schimmel [Osiodłany siwek] 

Fliegenschimmel mit sattel nach vorne gesehen 
akwarela, 30 × 38 
sygn.: J.B.

BiBLiOGRAFiA
Kat. Helbing 10–11.12.1924, s. 3, nr kat. 36a, 20.10.1925, s. 2, nr kat. 15a.

W 1924 i 1925 akwarela wystawiona na sprzedaż w Galerie Helbing 
w Monachium. 

IV.241  Architektura

akwarela

wysTAwy
1926 warszawa, TZsP (s. 19, nr kat. 65)

BiBLiOGRAFiA
sprawozd. TZsP 1926, s. nlb. 36.

W 1926 własność Heleny Brandt.

IV.242  Chata

akwarela

wysTAwy
1926 warszawa, TZsP (s. 18, nr kat. 58); 1927 Lwów, Dom sztuki (nr kat. 14)

BiBLiOGRAFiA
sprawozd. TZsP 1926, s. nlb. 36. 

W 1926 własność Heleny Brandt.

IV.243  Chłop zagończyk

olej

wysTAwy
1926 warszawa, TZsP (s. 18, nr kat. 41) 

BiBLiOGRAFiA
sprawozd. TZsP 1926, s. nlb. 36.

W 1926 własność Br. [Bronisławy?] Bieleckiej.

IV.244  Cisza nad wodą

akwarela

wysTAwy
1926 warszawa, TZsP (s. 18, nr kat. 59)

BiBLiOGRAFiA
sprawozd. TZsP 1926, s. nlb. 36, 53.

Akwarela była własnością Heleny Brandt. W 1926 kupiona w TZSP 
przez Tadeusza Drzażdżyńskiego.

IV.245  Fragment z jarmarku

olej

wysTAwy
1926 warszawa, TZsP (s. 17, nr kat. 12)

BiBLiOGRAFiA
sprawozd. TZsP 1926, s. nlb. 36. 

W 1926 własność Heleny Brandt.

IV.246  Głowa starca

BiBLiOGRAFiA
sprawozd. TZsP 1926, s. nlb. 36.

Obraz nieujęty w katalogu wystawy pośmiertnej Brandta w TZSP 
w 1926 .

IV.247  Hetman na koniu

olej
sygn.

wysTAwy
1926 warszawa, TZsP (s. 18, nr kat. 35) 

BiBLiOGRAFiA
sprawozd. TZsP 1926, s. nlb. 36. 

W 1926 własność P. Fuxowej w Warszawie.

IV.248  Konie przy żłobie

ołówek

wysTAwy
1926 warszawa, TZsP (s. 18, nr kat. 51)

BiBLiOGRAFiA
sprawozd. TZsP 1926, s. nlb. 36.

W 1926 własność Heleny Brandt. 

IV.249  Koń

akwarela 
sygn.: J.B.

wysTAwy
1926 warszawa, TZsP (s. 18, nr kat. 34) 

BiBLiOGRAFiA
sprawozd. TZsP 1926, s. nlb. 36.

W 1926 własność dr. Kwiatkowskiego z Warszawy. 

IV.250  Kozacy

akwarela

wysTAwy
1926 warszawa, TZsP (s. 20)

BiBLiOGRAFiA
sprawozd. TZsP 1926, s. nlb. 36.

W 1926 własność M. Jaroszewskiego.

IV.235  Polowanie z chartami

olej, płótno, 14 × 19

BiBLiOGRAFiA
Kat. Gutnajer 1924a (s. nlb., nr kat. 35). 

Być może tożsamy z obrazem Polowanie z chartami (kat. IV.46). 

IV.236  Studium konia

olej, płótno, 23 × 33

BiBLiOGRAFiA
Kat. Gutnajer 1924a (s. nlb., nr kat. 36).

IV.237  Arbeitspferd im Freien, von vorne 
gesehen [Koń pociągowy na otwartym 
powietrzu, widziany z przodu] 

akwarela, 27,5 × 21,5
sygn.: J.B.

BiBLiOGRAFiA
Kat. Helbing 20.10.1925, nr kat. 15b.

W 1925 akwarela wystawiona na sprzedaż w Galerie Helbing w Monachium. 

IV.238  Czwórka w drodze

ARCHiwALiA
Mnw, Archiwum, Akta Mnw, sygn. 353, s. 90, poz. 5 [oferty składane 
Mnw na zakup muzealiów, lata 1916, 1920, 1924–1929]. 

Obraz (wyceniony na 29 tysięcy zł) oferowany do zakupu w MNW 
przez krakowski Salon Artystyczny „Tradycja” Franciszka Studziń-
skiego z Krakowa, 25 września 1925. 

IV.239  Vor dem Wirthshaus [Przed karczmą]

90 × 168 
sygn.: I. v. Brandt

ARCHiwALiA
Lwowska narodowa naukowa Biblioteka ukrainy im. wasyla stefanyka. 
Oddział Rękopisów, zespół 21: Archiwum ZniO, Akta Muzeum im. Lubo-
mirskich, sygn. DE-4750, sygn. oryginału 145, rkps, s. 23 [korespondencja 
dotycząca oferty sprzedaży obrazu w 1925].

19 października 1925 roku obraz oferowany Zakładowi Narodowemu 
im. Ossolińskich we Lwowie przez Kunstschau Arnold Blumenreich 
w Berlinie za 8000 marek. 

Być może tożsamy z obrazem Vor dem Wirthshause (kat. IV.122).

IV.240  Skizze zu einem Reiterkampf  
[Szkic walczących jeźdźców]

ołówek, 20 × 28,5
sygn.: JBrandt

BiBLiOGRAFiA
Kat. Helbing 9.06.1925, nr kat. 29.

W 1925 rysunek wystawiony na sprzedaż w Galerie Helbing w Monachium. 
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IV.251  Krajobraz

akwarela

wysTAwy
1926 warszawa, TZsP (s. 19, nr kat. 66)

BiBLiOGRAFiA
sprawozd. TZsP 1926, s. nlb. 36.

W 1926 własność Heleny Brandt.

IV.252  Kuźnia

akwarela

wysTAwy
1926 warszawa, TZsP (s.19, nr kat. 61)

BiBLiOGRAFiA
sprawozd. TZsP 1926, s. nlb. 36, 53.

Własność Heleny Brandt, w 1926 kupiona w TZSP przez Joyce Bell.

IV.253  Las

akwarela

BiBLiOGRAFiA
sprawozd. TZsP 1926, s. nlb. 53.

Akwarela nieujęta w katalogu wystawy pośmiertnej Brandta 
w TZSP w 1926; w tym samym roku kupiona w TZSP przez 
lwowskiego architekta Juliana Karola Cybulskiego (1859–1924).

IV.254  Na jarmark

olej

wysTAwy
1926 warszawa, TZsP (s. 18, nr kat. 36)

BiBLiOGRAFiA
sprawozd. TZsP 1926, s. nlb. 36; Husarski 1926, s. 511.

W 1926 własność lekarza Teofila Simchowicza (1879–1957) 
z Warszawy.

IV.255  Obóz

olej

wysTAwy
1926 warszawa, TZsP (s. 19, nr kat. 43) 

BiBLiOGRAFiA
sprawozd. TZsP 1926, s. nlb. 36.

W 1926 własność doktorowej A. Natansonowej. 

Być może tożsamy z obrazem Odpoczynek (kat. IV.301).

IV.256  Pikieta kozacka

olej

wysTAwy
1926 warszawa, TZsP (s. 19, nr kat. 77) 

BiBLiOGRAFiA
sprawozd. TZsP 1926, s. nlb. 36.

W 1926 własność Wł. Janusza.

IV.257  Polowanie

olej

wysTAwy
1926 warszawa, TZsP (s. 20) 

BiBLiOGRAFiA
sprawozd. TZsP 1926, s. nlb. 3. 

W 1926 własność pana(i) P.

IV.258  Portret J. Helbicha

olej
sygn.: J.B. [?] 

wysTAwy
1926 warszawa, TZsP (s. 19, nr kat. 74)

BiBLiOGRAFiA
sprawozd. TZsP 1926, s. nlb. 36.

W 1926 własność Adama Helbicha. Był to zapewne wizerunek bra-
ta ciotecznego artysty, Józefa Apoloniusza Helbicha (1845–1901), 
adwokata z Warszawy. 

IV.259  Powrót z polowania

olej

wysTAwy
1926 warszawa, TZsP (s. 18, nr kat. 40) 

BiBLiOGRAFiA
sprawozd. TZsP 1926, s. nlb. 36.

W 1926 własność Eugeniusza Lewensterna (1873–1929), chirurga 
z Warszawy. 

IV.260  Radom

rysunek (?)

BiBLiOGRAFiA
sprawozd. TZsP 1926, s. nlb. 54, poz. 53.

W 1926 kupiony w TZSP przez historyka Stanisława Loewensteina 
(1890–1944).

IV.261  Rudery

akwarela

wysTAwy
1926 warszawa, TZsP (s. 19, nr kat. 62) 

BiBLiOGRAFiA
sprawozd. TZsP 1926, s. nlb. 36.

W 1926 własność Heleny Brandt.

IV.262  Samotna chata

akwarela

wysTAwy
1926 warszawa, TZsP (s. 19, nr kat. 64)

BiBLiOGRAFiA
sprawozd. TZsP 1926, s. nlb. 36.

W 1926 własność Heleny Brandt.

IV.263  Studium jeźdźca

ołówek

wysTAwy
1926 warszawa, TZsP (s. 18, nr kat. 53)

BiBLiOGRAFiA
sprawozd. TZsP 1926, s. nlb. 36, 53.

Rysunek był własnością Heleny Brandt. W 1926 kupiony w TZSP 
przez Alicję Micińską. 

IV.264  Studium koni

ołówek

wysTAwy
1926 warszawa, TZsP (s. 18, nr kat. 49)

BiBLiOGRAFiA
sprawozd. TZsP 1926, s. nlb. 36.

W 1926 własność Heleny Brandt.

IV.265  Studium olejne

BiBLiOGRAFiA
sprawozd. TZsP 1926, s. nlb. 53. 

Obraz prezentowany na wystawie Brandta w TZSP w 1926 i za-
kupiony za pośrednictwem Towarzystwa przez Zygmunta Kittla 
(1877–1950), działacza niepodległościowego z Wielkopolski. 
W katalogu wystawy zapewne zamieszczony pod innym tytułem, 
obecnie niemożliwym do zidentyfikowania.

IV.266  Studium pejzażowe

ołówek

wysTAwy
1926 warszawa, TZsP (s. 18, nr kat. 52)

BiBLiOGRAFiA
sprawozd TZsP 1926, s. nlb. 36.

W 1926 własność Heleny Brandt.

IV.267  Studium zbroi

ołówek

wysTAwy
1926 warszawa, TZsP (s. 18, nr kat. 54)

BiBLiOGRAFiA
sprawozd. TZsP 1926, s. nlb. 36.

W 1926 własność Heleny Brandt.

IV.268  Szkic do Zagrody 

olej

wysTAwy
1926 warszawa, TZsP (s. 19, nr kat. 67)

BiBLiOGRAFiA
sprawozd. TZsP 1926, s. nlb. 36. 

W 1926 własność Heleny Brandt. 

IV.269  Turek

akwarela

wysTAwy
1926 warszawa, TZsP (s. 20)

BiBLiOGRAFiA
sprawozd. TZsP 1926, s. nlb. 36. 

W 1926 własność M. Jaroszewskiego.

IV.270  Wyjazd na polowanie

olej

wysTAwy
1926 warszawa, TZsP (s. 17, nr kat. 18)

BiBLiOGRAFiA
sprawozd. TZsP 1926, s. nlb. 36.

W 1926 własność St. Szucha.
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IV.251  Krajobraz

akwarela

wysTAwy
1926 warszawa, TZsP (s. 19, nr kat. 66)

BiBLiOGRAFiA
sprawozd. TZsP 1926, s. nlb. 36.

W 1926 własność Heleny Brandt.

IV.252  Kuźnia

akwarela

wysTAwy
1926 warszawa, TZsP (s.19, nr kat. 61)

BiBLiOGRAFiA
sprawozd. TZsP 1926, s. nlb. 36, 53.

Własność Heleny Brandt, w 1926 kupiona w TZSP przez Joyce Bell.

IV.253  Las

akwarela

BiBLiOGRAFiA
sprawozd. TZsP 1926, s. nlb. 53.

Akwarela nieujęta w katalogu wystawy pośmiertnej Brandta 
w TZSP w 1926; w tym samym roku kupiona w TZSP przez 
lwowskiego architekta Juliana Karola Cybulskiego (1859–1924).

IV.254  Na jarmark

olej

wysTAwy
1926 warszawa, TZsP (s. 18, nr kat. 36)

BiBLiOGRAFiA
sprawozd. TZsP 1926, s. nlb. 36; Husarski 1926, s. 511.

W 1926 własność lekarza Teofila Simchowicza (1879–1957) 
z Warszawy.

IV.255  Obóz

olej

wysTAwy
1926 warszawa, TZsP (s. 19, nr kat. 43) 

BiBLiOGRAFiA
sprawozd. TZsP 1926, s. nlb. 36.

W 1926 własność doktorowej A. Natansonowej. 

Być może tożsamy z obrazem Odpoczynek (kat. IV.301).

IV.256  Pikieta kozacka

olej

wysTAwy
1926 warszawa, TZsP (s. 19, nr kat. 77) 

BiBLiOGRAFiA
sprawozd. TZsP 1926, s. nlb. 36.

W 1926 własność Wł. Janusza.

IV.257  Polowanie

olej

wysTAwy
1926 warszawa, TZsP (s. 20) 

BiBLiOGRAFiA
sprawozd. TZsP 1926, s. nlb. 3. 

W 1926 własność pana(i) P.

IV.258  Portret J. Helbicha

olej
sygn.: J.B. [?] 

wysTAwy
1926 warszawa, TZsP (s. 19, nr kat. 74)

BiBLiOGRAFiA
sprawozd. TZsP 1926, s. nlb. 36.

W 1926 własność Adama Helbicha. Był to zapewne wizerunek bra-
ta ciotecznego artysty, Józefa Apoloniusza Helbicha (1845–1901), 
adwokata z Warszawy. 

IV.259  Powrót z polowania

olej

wysTAwy
1926 warszawa, TZsP (s. 18, nr kat. 40) 

BiBLiOGRAFiA
sprawozd. TZsP 1926, s. nlb. 36.

W 1926 własność Eugeniusza Lewensterna (1873–1929), chirurga 
z Warszawy. 

IV.260  Radom

rysunek (?)

BiBLiOGRAFiA
sprawozd. TZsP 1926, s. nlb. 54, poz. 53.

W 1926 kupiony w TZSP przez historyka Stanisława Loewensteina 
(1890–1944).

IV.261  Rudery

akwarela

wysTAwy
1926 warszawa, TZsP (s. 19, nr kat. 62) 

BiBLiOGRAFiA
sprawozd. TZsP 1926, s. nlb. 36.

W 1926 własność Heleny Brandt.

IV.262  Samotna chata

akwarela

wysTAwy
1926 warszawa, TZsP (s. 19, nr kat. 64)

BiBLiOGRAFiA
sprawozd. TZsP 1926, s. nlb. 36.

W 1926 własność Heleny Brandt.

IV.263  Studium jeźdźca

ołówek

wysTAwy
1926 warszawa, TZsP (s. 18, nr kat. 53)

BiBLiOGRAFiA
sprawozd. TZsP 1926, s. nlb. 36, 53.

Rysunek był własnością Heleny Brandt. W 1926 kupiony w TZSP 
przez Alicję Micińską. 

IV.264  Studium koni

ołówek

wysTAwy
1926 warszawa, TZsP (s. 18, nr kat. 49)

BiBLiOGRAFiA
sprawozd. TZsP 1926, s. nlb. 36.

W 1926 własność Heleny Brandt.

IV.265  Studium olejne

BiBLiOGRAFiA
sprawozd. TZsP 1926, s. nlb. 53. 

Obraz prezentowany na wystawie Brandta w TZSP w 1926 i za-
kupiony za pośrednictwem Towarzystwa przez Zygmunta Kittla 
(1877–1950), działacza niepodległościowego z Wielkopolski. 
W katalogu wystawy zapewne zamieszczony pod innym tytułem, 
obecnie niemożliwym do zidentyfikowania.

IV.266  Studium pejzażowe

ołówek

wysTAwy
1926 warszawa, TZsP (s. 18, nr kat. 52)

BiBLiOGRAFiA
sprawozd TZsP 1926, s. nlb. 36.

W 1926 własność Heleny Brandt.

IV.267  Studium zbroi

ołówek

wysTAwy
1926 warszawa, TZsP (s. 18, nr kat. 54)

BiBLiOGRAFiA
sprawozd. TZsP 1926, s. nlb. 36.

W 1926 własność Heleny Brandt.

IV.268  Szkic do Zagrody 

olej

wysTAwy
1926 warszawa, TZsP (s. 19, nr kat. 67)

BiBLiOGRAFiA
sprawozd. TZsP 1926, s. nlb. 36. 

W 1926 własność Heleny Brandt. 

IV.269  Turek

akwarela

wysTAwy
1926 warszawa, TZsP (s. 20)

BiBLiOGRAFiA
sprawozd. TZsP 1926, s. nlb. 36. 

W 1926 własność M. Jaroszewskiego.

IV.270  Wyjazd na polowanie

olej

wysTAwy
1926 warszawa, TZsP (s. 17, nr kat. 18)

BiBLiOGRAFiA
sprawozd. TZsP 1926, s. nlb. 36.

W 1926 własność St. Szucha.
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IV.271  Z miasteczka

akwarela

wysTAwy
1926 warszawa, TZsP (s. 19, nr kat. 63)

BiBLiOGRAFiA
sprawozd. TZsP 1926, s. nlb. 36.

W 1926 własność Heleny Brandt.

IV.272  Przed burzą

BiBLiOGRAFiA
sztuki Piękne 1926/1927, R. 3, nr 8, s. 322; Bołdok 2004, s. 228. 

Być może należał do kolekcji Ignacego Korwin–Milewskiego, potem 
w posiadaniu Edwarda Merwina w Wiedniu, od niego został kupiony 
przez Abe Gutnajera. W 1927 przywiózł on z Wiednia do Warszawy duży 
zespół dzieł polskich malarzy, wśród których były prace ze zbiorów 
Milewskiego. W tym zespole znalazł się także obraz Brandta Przed burzą.

IV.273  Futor

akwarela

wysTAwy
1927 Lwów, Dom sztuki (nr kat. 19)

IV.274  Karczma

akwarela

wysTAwy
1927 Lwów, Dom sztuki (nr kat. 18)

IV.275  Kozak
olej (?)

wysTAwy
1927 Lwów, Dom sztuki (nr kat. 8)

IV.276  Napad

olej (?)

wysTAwy
1927 Lwów, Dom sztuki (nr kat. 6)

IV.277  Park 

rysunek

wysTAwy
1927 Lwów, Dom sztuki (nr kat. 25)

IV.278  Pejzaż

akwarela

wysTAwy
1927 Lwów, Dom sztuki (nr kat. 17)

IV.288  Na jarmark

olej, płótno, 68 × 128

BiBLiOGRAFiA
Bołdok 2004, s. 230. 

ARCHiwALiA
is PAn, Zb. specjalne, sygn. 1132 [dokumenty dotyczące wywozu 
dzieł sztuki za granicę, 1928, mps].

W sierpniu 1928 obraz zakupiony w Salonie Sztuki Abe Gutna-
jera w Warszawie przez Irvinga Rossiego, wiceprezesa firmy 
W.A. Harriman z USA, następnie wywieziony do Paryża.

IV.289  Studie eines Bauernpferdes  
[Studium wiejskiego konia]

akwarela, 24 × 19
sygn.: J.B. 

BiBLiOGRAFiA
Kat. Helbing 28.10.1928, nr kat. 54. 

W 1928 akwarela wystawiona na sprzedaż w Galerie Helbing 
w Monachium.

IV.290  Bitwa

olej, 78 × 103 

ARCHiwALiA
is PAn, Zb. specjalne, sygn. 1132-X/4–7 [dokumenty dotyczące 
wywozu dzieł sztuki za granicę, 1929, 1930, 1931, mps].

W lipcu 1929 roku Arnold Endelman z Warszawy uzyskał zgodę 
na wywóz obrazu za granicę. 

IV.291  Husarze

BiBLiOGRAFiA
urbański 1929, s. 66; Aftanazy 1991, t. 10a, s. 92. 

Przed 1929 obraz był własnością Henryka Lipkowskiego 
(1866–1930) i Heleny z Meysztowiczów (1873–1942), w majątku 
Honorówka w woj. bełskim. 

IV.292  Lisowczyk

olej, płótno 

BiBLiOGRAFiA
Husarski 1929a, s. 11; sztuki Piękne 1929, nr 3, s. 118; Gutnajer 1930, 
s. nlb., nr kat. 332; Bołdok 2004, s. 224.

Obraz wystawiony w 1929 i 1930 w Salonie Sztuki Abe Gutnajera 
w Warszawie.

IV.293  Sparne konie

wysTAwy
1929 Łódź, TPsP

BiBLiOGRAFiA
strzałkowski 1991, s. 20.

W 1929 obraz był własnością J.A. Majera. 

IV.294  Zaloty

BiBLiOGRAFiA
sztuki Piękne 1929, R. 5, nr 3, s. 118.

W 1929 wystawiony w Salonie Sztuki Abe Gutnajera w Warszawie. 

IV.295  Klacz gniada

BiBLiOGRAFiA
Kat. Gutnajer 1930, s. nlb., nr kat. 334. 

W 1930 wystawiony w Salonie Sztuki Abe Gutnajera w Warszawie. 

IV.296  Przygoda 

BiBLiOGRAFiA
Gutnajer 1930, s. nlb., nr kat. 437. 

W 1930 wystawiony w Salonie Sztuki Abe Gutnajera w Warszawie. 

IV.297  Reiterscene [Jeźdźcy; drugi tytuł 
w nawiasie nieczytelny]

płótno 
sygn. p.d.: J.B. 

ARCHiwALiA
Gnn, Deutsches Kunstarchiv, Galerie Heinemann. Kartei der Ange-
botenen Kunstwerke, sygn. KA-B-287, rkps [oferta zakupu w 1930].

10 lipca 1930 obraz oferowany na sprzedaż w Galerie Heinemann 
w Monachium przez Adolfa Weila z Monachium za 2000 marek.

IV.298  Halt vor dem Wirtshaus  
[Przystanek przed karczmą]

olej, płótno na tekturze (?), 12 × 19 

BiBLiOGRAFiA
Kat. Helbing Monachium 10.03.1931, s. 2, nr kat. 8.

W marcu 1931 roku wystawiony na sprzedaż w Kunsthandlung 
Hugo Helbing w Monachium. Opis obrazu za katalogiem aukcyj-
nym: obok chłopskiej furmanki stoi wyprzęgnięty brązowy koń 
z obrokiem; na wozie ukazany siedzący chłop w rozmowie z kobie-
tą; w tle las; studium z natury.

IV.279  Podlasiak

olej (?)

wysTAwy
1927 Lwów, Dom sztuki (nr kat. 7)

IV.280  Popas

rysunek

wysTAwy
1927 Lwów, Dom sztuki (nr kat. 15)

IV.281  Potok

akwarela

wysTAwy
1927 Lwów, Dom sztuki (nr kat. 22) 

IV.282  Rynek

akwarela

wysTAwy
1927 Lwów, Dom sztuki (nr kat. 23)

IV.283  Sad

rysunek

wysTAwy
1927 Lwów, Dom sztuki (nr kat. 24)

IV.284  Stare domy

akwarela (?)

wysTAwy
1927 Lwów, Dom sztuki (nr kat. 20)

IV.285  Tabor

olej (?)

wysTAwy
1927 Lwów, Dom sztuki (nr kat. 9)

IV.286  Wiejska zagroda

akwarela (?)

wysTAwy
1927 Lwów, Dom sztuki (nr kat. 21)

IV.287  Wyjazd z Wilanowa

olej

wysTAwy
1927 Lwów, Dom sztuki (nr kat. 5)
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IV.271  Z miasteczka

akwarela

wysTAwy
1926 warszawa, TZsP (s. 19, nr kat. 63)

BiBLiOGRAFiA
sprawozd. TZsP 1926, s. nlb. 36.

W 1926 własność Heleny Brandt.

IV.272  Przed burzą

BiBLiOGRAFiA
sztuki Piękne 1926/1927, R. 3, nr 8, s. 322; Bołdok 2004, s. 228. 

Być może należał do kolekcji Ignacego Korwin–Milewskiego, potem 
w posiadaniu Edwarda Merwina w Wiedniu, od niego został kupiony 
przez Abe Gutnajera. W 1927 przywiózł on z Wiednia do Warszawy duży 
zespół dzieł polskich malarzy, wśród których były prace ze zbiorów 
Milewskiego. W tym zespole znalazł się także obraz Brandta Przed burzą.

IV.273  Futor

akwarela

wysTAwy
1927 Lwów, Dom sztuki (nr kat. 19)

IV.274  Karczma

akwarela

wysTAwy
1927 Lwów, Dom sztuki (nr kat. 18)

IV.275  Kozak
olej (?)

wysTAwy
1927 Lwów, Dom sztuki (nr kat. 8)

IV.276  Napad

olej (?)

wysTAwy
1927 Lwów, Dom sztuki (nr kat. 6)

IV.277  Park 

rysunek

wysTAwy
1927 Lwów, Dom sztuki (nr kat. 25)

IV.278  Pejzaż

akwarela

wysTAwy
1927 Lwów, Dom sztuki (nr kat. 17)

IV.288  Na jarmark

olej, płótno, 68 × 128

BiBLiOGRAFiA
Bołdok 2004, s. 230. 

ARCHiwALiA
is PAn, Zb. specjalne, sygn. 1132 [dokumenty dotyczące wywozu 
dzieł sztuki za granicę, 1928, mps].

W sierpniu 1928 obraz zakupiony w Salonie Sztuki Abe Gutna-
jera w Warszawie przez Irvinga Rossiego, wiceprezesa firmy 
W.A. Harriman z USA, następnie wywieziony do Paryża.

IV.289  Studie eines Bauernpferdes  
[Studium wiejskiego konia]

akwarela, 24 × 19
sygn.: J.B. 

BiBLiOGRAFiA
Kat. Helbing 28.10.1928, nr kat. 54. 

W 1928 akwarela wystawiona na sprzedaż w Galerie Helbing 
w Monachium.

IV.290  Bitwa

olej, 78 × 103 

ARCHiwALiA
is PAn, Zb. specjalne, sygn. 1132-X/4–7 [dokumenty dotyczące 
wywozu dzieł sztuki za granicę, 1929, 1930, 1931, mps].

W lipcu 1929 roku Arnold Endelman z Warszawy uzyskał zgodę 
na wywóz obrazu za granicę. 

IV.291  Husarze

BiBLiOGRAFiA
urbański 1929, s. 66; Aftanazy 1991, t. 10a, s. 92. 

Przed 1929 obraz był własnością Henryka Lipkowskiego 
(1866–1930) i Heleny z Meysztowiczów (1873–1942), w majątku 
Honorówka w woj. bełskim. 

IV.292  Lisowczyk

olej, płótno 

BiBLiOGRAFiA
Husarski 1929a, s. 11; sztuki Piękne 1929, nr 3, s. 118; Gutnajer 1930, 
s. nlb., nr kat. 332; Bołdok 2004, s. 224.

Obraz wystawiony w 1929 i 1930 w Salonie Sztuki Abe Gutnajera 
w Warszawie.

IV.293  Sparne konie

wysTAwy
1929 Łódź, TPsP

BiBLiOGRAFiA
strzałkowski 1991, s. 20.

W 1929 obraz był własnością J.A. Majera. 

IV.294  Zaloty

BiBLiOGRAFiA
sztuki Piękne 1929, R. 5, nr 3, s. 118.

W 1929 wystawiony w Salonie Sztuki Abe Gutnajera w Warszawie. 

IV.295  Klacz gniada

BiBLiOGRAFiA
Kat. Gutnajer 1930, s. nlb., nr kat. 334. 

W 1930 wystawiony w Salonie Sztuki Abe Gutnajera w Warszawie. 

IV.296  Przygoda 

BiBLiOGRAFiA
Gutnajer 1930, s. nlb., nr kat. 437. 

W 1930 wystawiony w Salonie Sztuki Abe Gutnajera w Warszawie. 

IV.297  Reiterscene [Jeźdźcy; drugi tytuł 
w nawiasie nieczytelny]

płótno 
sygn. p.d.: J.B. 

ARCHiwALiA
Gnn, Deutsches Kunstarchiv, Galerie Heinemann. Kartei der Ange-
botenen Kunstwerke, sygn. KA-B-287, rkps [oferta zakupu w 1930].

10 lipca 1930 obraz oferowany na sprzedaż w Galerie Heinemann 
w Monachium przez Adolfa Weila z Monachium za 2000 marek.

IV.298  Halt vor dem Wirtshaus  
[Przystanek przed karczmą]

olej, płótno na tekturze (?), 12 × 19 

BiBLiOGRAFiA
Kat. Helbing Monachium 10.03.1931, s. 2, nr kat. 8.

W marcu 1931 roku wystawiony na sprzedaż w Kunsthandlung 
Hugo Helbing w Monachium. Opis obrazu za katalogiem aukcyj-
nym: obok chłopskiej furmanki stoi wyprzęgnięty brązowy koń 
z obrokiem; na wozie ukazany siedzący chłop w rozmowie z kobie-
tą; w tle las; studium z natury.

IV.279  Podlasiak

olej (?)

wysTAwy
1927 Lwów, Dom sztuki (nr kat. 7)

IV.280  Popas

rysunek

wysTAwy
1927 Lwów, Dom sztuki (nr kat. 15)

IV.281  Potok

akwarela

wysTAwy
1927 Lwów, Dom sztuki (nr kat. 22) 

IV.282  Rynek

akwarela

wysTAwy
1927 Lwów, Dom sztuki (nr kat. 23)

IV.283  Sad

rysunek

wysTAwy
1927 Lwów, Dom sztuki (nr kat. 24)

IV.284  Stare domy

akwarela (?)

wysTAwy
1927 Lwów, Dom sztuki (nr kat. 20)

IV.285  Tabor

olej (?)

wysTAwy
1927 Lwów, Dom sztuki (nr kat. 9)

IV.286  Wiejska zagroda

akwarela (?)

wysTAwy
1927 Lwów, Dom sztuki (nr kat. 21)

IV.287  Wyjazd z Wilanowa

olej

wysTAwy
1927 Lwów, Dom sztuki (nr kat. 5)
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IV.299  Pferdetrupp auf der Weide  
[Stado koni na pastwisku]

olej, płótno na tekturze (?), 12 × 21

BiBLiOGRAFiA
Kat. Helbing Monachium 10.03.1931, s. 2, nr kat. 8a. 

W marcu 1931 roku wystawiony na sprzedaż w Kunsthandlung 
Hugo Helbing w Monachium. Opis obrazu za katalogiem au-
kcyjnym: nadzorowane przez konnego pasterza konie galopują 
w stronę widza; w tle las; studium z natury.

IV.300  Na polowanie 

olej, płótno, 60 × 40
sygn.: Józef Brandt z Warszawy Monachium 

wysTAwy
1933 warszawa, TZsP (s. 16, nr kat. 14) 

BiBLiOGRAFiA
sprawozd. TZsP 1933, s. 19.

W 1933 własność Konrada Podczaskiego (1876–1937) w Warszawie.

 
IV.301  Odpoczynek

olej, deska, 20 × 22
sygn.: Józef Brandt z Warszawy 

wysTAwy
1933 warszawa, TZsP (s. 16, nr kat. 11)

BiBLiOGRAFiA
sprawozd. TZsP 1933, s. 19. 

W 1933 własność lekarza Antoniego Natansona (1862–1933) w Warszawie.

Być może tożsamy z obrazem Obóz (kat. IV.255). 

IV.302  W pochodzie

olej, płótno, 57 × 38, 
sygn.: Józef Brandt z Warszawy

wysTAwy
1933 warszawa, TZsP (s. 17, nr kat. 20)

BiBLiOGRAFiA
sprawozd. TZsP 1933, s. 19.

W 1933 własność Franciszka Karpińskiego. 

IV.303  Biwak

olej, 37 × 34 

ARCHiwALiA
is PAn, Zb. specjalne, sygn. 1132-X/8–11 [dokumenty dotyczące 
wywozu dzieł sztuki za granicę, 1934–1935, mps].

W 1934 był własnością ambasadora RP w Waszyngtonie, Stani-
sława Patka (1866–1944). W czasie powstania warszawskiego jego 
bogata kolekcja uległa zniszczeniu. 

 IV.304  Mongolischer Reiter  
[Jeździec mongolski]

olej, tektura, 42 × 45
sygn.: J.B.

BiBLiOGRAFiA
Kat. Lempertz 12.12.1934, s. 5, nr kat. 22. 

Obraz wystawiony na sprzedaż w Kunsthaus Lempertz w Kolonii 
w grudniu 1934 roku. Opis obrazu za katalogiem: jeździec ujęty 
profilem na siwym koniu na tle szarozielonego stepu.

IV.305  Zum Jahrmarkt [Na jarmark]

olej
sygn.: Józef Brandt z Warszawy — Monachium 1888

wysTAwy
1935 Monachium, neue Pinakothek (s. nlb, nr kat. 711)

Obraz wystawiony w Nowej Pinakotece w Monachium w 1935 
jako własność Charlesa H. Morse’a.

IV.306  Kavallerie im Kampfe [Walka kawalerii]

olej, deska, 32 × 46 
sygn.

BiBLiOGRAFiA
Kat. Dorotheum wiedeń 15–17.10.1936, s. 31, nr kat. 387.

W październiku 1936 roku wystawiony na aukcji w Dorotheum 
w Wiedniu. 

IV.307  Jeździec

ok. 62 × ok. 85 

BiBLiOGRAFiA
strzałkowski 1991, s. 22; Kacprzak 2005, s. 29; Kacprzak 2015, s. 271, 
272.

W 1938 obraz oferowany przez Marię Broel-Plater łódzkiemu 
przedsiębiorcy Karolowi Rajmundowi Eisertowi (1865–1938)  
za 15 tysięcy zł; nie doszło do sprzedaży. 

IV.308  Arab

rysunek
sygn.

BiBLiOGRAFiA
Kat. Gutnajer 5–6.06.1939, s. 21, nr kat. 637. 

W 1939 własność przemysłowca barona Henryka Loewenfelda 
(1859–1931). Sprzedany na aukcji jego kolekcji w Salonie Abe Gut-
najera w Warszawie w 1939. 

IV.309  Byk

rysunek
sygn.

BiBLiOGRAFiA
Kat. Gutnajer 5–6.06.1939, s. 21, nr kat. 625.

W 1939 roku własność przemysłowca barona Henryka Loewen-
felda (1859–1931). Sprzedany na aukcji jego kolekcji w salonie Abe 
Gutnajera w Warszawie w 1939. 

IV.310  Do pracy

rysunek

BiBLiOGRAFiA
Kat. Gutnajer 5–6.06.1939, s. 21, nr kat. 636.

W 1939 własność przemysłowca barona Henryka Loewenfelda 
(1859–1931). Sprzedany na aukcji jego kolekcji w salonie Abe Gut-
najera w Warszawie w 1939. 

IV.311  Dreigespann in polnischer Landschaft 
[Trójka w polskim pejzażu]

68 × 54 

ARCHiwALiA
Gnn, Deutsches Kunstarchiv, Galerie Heinemann. Kartei der Ange-
botenen Kunstwerke, sygn. KA-B-288, rkps [oferta zakupu z 1939].

18 marca 1939 wystawiony na sprzedaż (za 1000 marek) w Galerie 
Heinemann w Monachium jako własność dr. Waagena z Mona-
chium. Określony jako wczesne studium artysty.

IV.312  Galop

rysunek 

BiBLiOGRAFiA
Kat. Gutnajer 5–6.06.1939, s. 21, nr kat. 631.

W 1939 własność przemysłowca barona Henryka Loewenfelda 
(1859–1931). Sprzedany na aukcji jego kolekcji w salonie Abe Gut-
najera w Warszawie w 1939. 

IV.313  Jeździec 

rysunek

BiBLiOGRAFiA
Kat. Gutnajer 5–6.06.1939, s. 21, nr kat. 638.

W 1939 własność przemysłowca barona Henryka Loewenfelda 
(1859–1931). Sprzedany na aukcji jego kolekcji w Salonie Abe Gut-
najera w Warszawie w 1939. 

IV.314  Koń

rysunek
sygn.

BiBLiOGRAFiA
Kat. Gutnajer 5–6.06.1939, s. 21, nr kat. 629.

W 1939 własność przemysłowca barona Henryka Loewenfelda 
(1859–1931). Sprzedany na aukcji jego kolekcji w salonie Abe Gutnaje-
ra w Warszawie w 1939. 

IV.315  Koń

rysunek
sygn.

BiBLiOGRAFiA
Kat. Gutnajer 5–6.06.1939, s. 25, nr kat. 788.

W 1939 własność przemysłowca barona Henryka Loewenfelda 
(1859–1931). Sprzedany na aukcji jego kolekcji w Salonie Abe Gutna-
jera w Warszawie w 1939. 

IV.316  Koń

akwarela
podpisana

BiBLiOGRAFiA
Kat. Gutnajer 5–6.06.1939, s. 21, nr kat. 632.

W 1939 własność przemysłowca barona Henryka Loewenfelda 
(1859–1931). Sprzedana na aukcji jego kolekcji w Salonie Abe Gutnaje-
ra w Warszawie w 1939. 

IV.317  Koń 

rysunek 

BiBLiOGRAFiA
Kat. Gutnajer 5–6.06.1939, s. 21, nr kat. 633.

W 1939 własność przemysłowca barona Henryka Loewenfelda 
(1859–1931). Sprzedany na aukcji jego kolekcji w Salonie Abe Gutnaje-
ra w Warszawie w 1939. 

IV.318  Na zwiadach

olej, płótno, 94 × 67
sygn.: Józef Brandt z Warszawy, Monachium

wysTAwy
1939 warszawa, TZsP (s. 19, nr kat. 17)

W 1939 własność przemysłowca Ignacego Jana Szpera (1890–?) 
w Warszawie.
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IV.299  Pferdetrupp auf der Weide  
[Stado koni na pastwisku]

olej, płótno na tekturze (?), 12 × 21

BiBLiOGRAFiA
Kat. Helbing Monachium 10.03.1931, s. 2, nr kat. 8a. 

W marcu 1931 roku wystawiony na sprzedaż w Kunsthandlung 
Hugo Helbing w Monachium. Opis obrazu za katalogiem au-
kcyjnym: nadzorowane przez konnego pasterza konie galopują 
w stronę widza; w tle las; studium z natury.

IV.300  Na polowanie 

olej, płótno, 60 × 40
sygn.: Józef Brandt z Warszawy Monachium 

wysTAwy
1933 warszawa, TZsP (s. 16, nr kat. 14) 

BiBLiOGRAFiA
sprawozd. TZsP 1933, s. 19.

W 1933 własność Konrada Podczaskiego (1876–1937) w Warszawie.

 
IV.301  Odpoczynek

olej, deska, 20 × 22
sygn.: Józef Brandt z Warszawy 

wysTAwy
1933 warszawa, TZsP (s. 16, nr kat. 11)

BiBLiOGRAFiA
sprawozd. TZsP 1933, s. 19. 

W 1933 własność lekarza Antoniego Natansona (1862–1933) w Warszawie.

Być może tożsamy z obrazem Obóz (kat. IV.255). 

IV.302  W pochodzie

olej, płótno, 57 × 38, 
sygn.: Józef Brandt z Warszawy

wysTAwy
1933 warszawa, TZsP (s. 17, nr kat. 20)

BiBLiOGRAFiA
sprawozd. TZsP 1933, s. 19.

W 1933 własność Franciszka Karpińskiego. 

IV.303  Biwak

olej, 37 × 34 

ARCHiwALiA
is PAn, Zb. specjalne, sygn. 1132-X/8–11 [dokumenty dotyczące 
wywozu dzieł sztuki za granicę, 1934–1935, mps].

W 1934 był własnością ambasadora RP w Waszyngtonie, Stani-
sława Patka (1866–1944). W czasie powstania warszawskiego jego 
bogata kolekcja uległa zniszczeniu. 

 IV.304  Mongolischer Reiter  
[Jeździec mongolski]

olej, tektura, 42 × 45
sygn.: J.B.

BiBLiOGRAFiA
Kat. Lempertz 12.12.1934, s. 5, nr kat. 22. 

Obraz wystawiony na sprzedaż w Kunsthaus Lempertz w Kolonii 
w grudniu 1934 roku. Opis obrazu za katalogiem: jeździec ujęty 
profilem na siwym koniu na tle szarozielonego stepu.

IV.305  Zum Jahrmarkt [Na jarmark]

olej
sygn.: Józef Brandt z Warszawy — Monachium 1888

wysTAwy
1935 Monachium, neue Pinakothek (s. nlb, nr kat. 711)

Obraz wystawiony w Nowej Pinakotece w Monachium w 1935 
jako własność Charlesa H. Morse’a.

IV.306  Kavallerie im Kampfe [Walka kawalerii]

olej, deska, 32 × 46 
sygn.

BiBLiOGRAFiA
Kat. Dorotheum wiedeń 15–17.10.1936, s. 31, nr kat. 387.

W październiku 1936 roku wystawiony na aukcji w Dorotheum 
w Wiedniu. 

IV.307  Jeździec

ok. 62 × ok. 85 

BiBLiOGRAFiA
strzałkowski 1991, s. 22; Kacprzak 2005, s. 29; Kacprzak 2015, s. 271, 
272.

W 1938 obraz oferowany przez Marię Broel-Plater łódzkiemu 
przedsiębiorcy Karolowi Rajmundowi Eisertowi (1865–1938)  
za 15 tysięcy zł; nie doszło do sprzedaży. 

IV.308  Arab

rysunek
sygn.

BiBLiOGRAFiA
Kat. Gutnajer 5–6.06.1939, s. 21, nr kat. 637. 

W 1939 własność przemysłowca barona Henryka Loewenfelda 
(1859–1931). Sprzedany na aukcji jego kolekcji w Salonie Abe Gut-
najera w Warszawie w 1939. 

IV.309  Byk

rysunek
sygn.

BiBLiOGRAFiA
Kat. Gutnajer 5–6.06.1939, s. 21, nr kat. 625.

W 1939 roku własność przemysłowca barona Henryka Loewen-
felda (1859–1931). Sprzedany na aukcji jego kolekcji w salonie Abe 
Gutnajera w Warszawie w 1939. 

IV.310  Do pracy

rysunek

BiBLiOGRAFiA
Kat. Gutnajer 5–6.06.1939, s. 21, nr kat. 636.

W 1939 własność przemysłowca barona Henryka Loewenfelda 
(1859–1931). Sprzedany na aukcji jego kolekcji w salonie Abe Gut-
najera w Warszawie w 1939. 

IV.311  Dreigespann in polnischer Landschaft 
[Trójka w polskim pejzażu]

68 × 54 

ARCHiwALiA
Gnn, Deutsches Kunstarchiv, Galerie Heinemann. Kartei der Ange-
botenen Kunstwerke, sygn. KA-B-288, rkps [oferta zakupu z 1939].

18 marca 1939 wystawiony na sprzedaż (za 1000 marek) w Galerie 
Heinemann w Monachium jako własność dr. Waagena z Mona-
chium. Określony jako wczesne studium artysty.

IV.312  Galop

rysunek 

BiBLiOGRAFiA
Kat. Gutnajer 5–6.06.1939, s. 21, nr kat. 631.

W 1939 własność przemysłowca barona Henryka Loewenfelda 
(1859–1931). Sprzedany na aukcji jego kolekcji w salonie Abe Gut-
najera w Warszawie w 1939. 

IV.313  Jeździec 

rysunek

BiBLiOGRAFiA
Kat. Gutnajer 5–6.06.1939, s. 21, nr kat. 638.

W 1939 własność przemysłowca barona Henryka Loewenfelda 
(1859–1931). Sprzedany na aukcji jego kolekcji w Salonie Abe Gut-
najera w Warszawie w 1939. 

IV.314  Koń

rysunek
sygn.

BiBLiOGRAFiA
Kat. Gutnajer 5–6.06.1939, s. 21, nr kat. 629.

W 1939 własność przemysłowca barona Henryka Loewenfelda 
(1859–1931). Sprzedany na aukcji jego kolekcji w salonie Abe Gutnaje-
ra w Warszawie w 1939. 

IV.315  Koń

rysunek
sygn.

BiBLiOGRAFiA
Kat. Gutnajer 5–6.06.1939, s. 25, nr kat. 788.

W 1939 własność przemysłowca barona Henryka Loewenfelda 
(1859–1931). Sprzedany na aukcji jego kolekcji w Salonie Abe Gutna-
jera w Warszawie w 1939. 

IV.316  Koń

akwarela
podpisana

BiBLiOGRAFiA
Kat. Gutnajer 5–6.06.1939, s. 21, nr kat. 632.

W 1939 własność przemysłowca barona Henryka Loewenfelda 
(1859–1931). Sprzedana na aukcji jego kolekcji w Salonie Abe Gutnaje-
ra w Warszawie w 1939. 

IV.317  Koń 

rysunek 

BiBLiOGRAFiA
Kat. Gutnajer 5–6.06.1939, s. 21, nr kat. 633.

W 1939 własność przemysłowca barona Henryka Loewenfelda 
(1859–1931). Sprzedany na aukcji jego kolekcji w Salonie Abe Gutnaje-
ra w Warszawie w 1939. 

IV.318  Na zwiadach

olej, płótno, 94 × 67
sygn.: Józef Brandt z Warszawy, Monachium

wysTAwy
1939 warszawa, TZsP (s. 19, nr kat. 17)

W 1939 własność przemysłowca Ignacego Jana Szpera (1890–?) 
w Warszawie.
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IV.319  Poczta

rysunek

BiBLiOGRAFiA
Kat. Gutnajer 5–6.06.1939, s. 21, nr kat. 630

W 1939 własność przemysłowca barona Henryka Loewenfelda 
(1859–1931). Sprzedany na aukcji jego kolekcji w Salonie Abe Gutnajera 
w Warszawie w 1939. 

IV.320  Szarża

akwarela

BiBLiOGRAFiA
Kat. Gutnajer, warszawa 5–6.06.1939, s. 21, nr kat. 634.

W 1939 własność przemysłowca barona Henryka Loewenfelda 
(1859–1931). Sprzedana na aukcji jego kolekcji w salonie Abe Gut-
najera w Warszawie w 1939. 

IV.321  Wanda

rysunek
sygn.

BiBLiOGRAFiA
Kat. Gutnajer 5–6.06.1939, s. 21, nr kat. 635.

W 1939 własność przemysłowca barona Henryka Loewenfelda 
(1859–1931). Sprzedany na aukcji jego kolekcji w Salonie Abe Gut-
najera w Warszawie w 1939. 

IV.322  Tatar na koniu 

45 × 36

BiBLiOGRAFiA
Kat. Van Marle & Bignell 27.06.1944, s. nlb., nr kat. 4; Grass 1978 
[brak informacji o stronie].

Obraz zrabowany przez Johanna Pietera Mentena (1899–1987) 
w Polsce w czasie II wojny światowej. W czerwcu 1944 wystawiony 
na sprzedaż w Kunsthandel Van Marle & Bignell w Hadze. Opis 
obrazu za katalogiem: mężczyzna jedzie po pagórkowatej okolicy, 
za nim dwóch jeźdźców.

IV.323  Bitwa

akwarela, 35 × 25

ARCHiwALiA
AAn, MKis, Kwestionariusze strat wojennych, sygn. B-1173, rkps, 
s. 241.

Akwarela była własnością Henryki Dzierzgowskiej w Krakowie. 
Utracona w czasie II wojny światowej.

IV.324  Czerkies

akwarela, 70 × 60

ARCHiwALiA
APw, ZM wsw, Kwestionariusze strat wojennych, sygn. 119, rkps, 
nr 22297, s. 233.

Akwarela była własnością Leopolda Jana Kronenberga (1891–1971) 
w Warszawie. Utracona podczas II wojny światowej. 

IV.325  Jarmark koński

tusz, papier

ARCHiwALiA
APw, ZM wsw, Kwestionariusze strat wojennych, sygn. 119, nr 22297, 
s. 233.

Był własnością Leopolda Jana Kronenberga (1891–1971) w Warsza-
wie. Utracony podczas II wojny światowej. 

IV.326  Pejzaż z Orońska 

wysTAwy
1948, Radom, TPsP (s. nlb., nr kat. 2).

IV.327  Rok 1863

BiBLiOGRAFiA
Husarski 1949, s. 10.

Obraz niesłusznie przypisywany Juliuszowi Kossakowi, który 
jedynie wykonał jego kopię akwarelową. 

IV.328  Powitanie stepu

olej, płótno, ok. 65 × ok. 60
sygn.: Józef Brandt z Warszawy 

ARCHiwALiA
AAn, MKis, sygn. 387/138, Kwestionariusze strat wojennych, s. 168, 
nr 149.

Obraz został wymieniony jako Powitanie stepu (fragment, „kozak 
na koniu z pochyloną żółtą chorągwią”) przez lekarza Ludwika 
Bryndzę-Nackiego z Warszawy w kwestionariuszu dla MKiS, 
w którym przedłożył informacje o stratach w swojej kolekcji 
odniesionych w czasie II wojny światowej. Dzieło zaginęło z jego 
warszawskiego mieszkania prawdopodobnie 20 sierpnia 1944. 

IV.329  Siegreiche Heimkehr  
[Powrót zwycięzców do domu]

olej, płótno, 133 × 88
sygn. 

BiBLiOGRAFiA
Kunstpreisverzeichnis 1954–1955, s. 208.

W dniach 16–18 września 1954 roku obraz wystawiony na sprzedaż 
w domu aukcyjnym Dorotheum w Wiedniu (wyceniony na 8000 
szylingów austriackich).

IV.330  Próba konia 

BiBLiOGRAFiA
Czernic-Żalińska 1966, s. 483.

W marcu 1941 obraz (pochodzący z galerii Rosińskiego w Pozna-
niu) wstawiony do Salonu Sztuki „Skarbiec” w Warszawie przez 
Bronisławę Rakowiczową z Poznania; nabył go kolekcjoner z War-
szawy. Obraz przetrwał wojnę i w 1966 był własnością prywatną 
w Warszawie. 

IV.331  Pokaz koni

BiBLiOGRAFiA
Czernic-Żalińska 1966, s. 502. 

W 1947 obraz sprzedany w Salonie Sztuki „Skarbiec” w Warszawie. 

IV.332  Postój w Orońsku

BiBLiOGRAFiA
Czernic-Żalińska 1966, s. 477.

W 1940 wystawiony na sprzedaż w Salonie Sztuki „Skarbiec” 
w Warszawie jako własność nieznanej z imienia Praskiej, zakupio-
ny przez p. Weigta z Poznania. Po II wojnie światowej Czernic-Ża-
lińska oglądała obraz na wystawie w MNW.

IV.333  Potyczka

BiBLiOGRAFiA
Czernic-Żalińska 1966, s. 508.

W 1950 obraz przyjęty do komisowej sprzedaży w Salonie Sztuki 
„Skarbiec” w Warszawie. 

IV.334  Potyczka

rysunek

BiBLiOGRAFiA
nowak 1966, s. 458.

ARCHiwALiA
Mnw, Archiwum, Akta Mnw, sygn. 320/ 20, mps [spis depozytu Anny 
i Jadwigi Goldberg-Górskich w Muzeum narodowym w warszawie].

Rysunek był własnością warszawskiego lekarza Leona Franciszka 
Goldberga-Górskiego (1863–1937). W 1939 złożony w depozyt 
w MNW przez jego córki Annę i Jadwigę Goldberg-Górskie, 
opatrzony nr inw. 181338. Zaginął w czasie działań wojennych. 
Przedstawiał dwóch nacierających na siebie jeźdźców.

IV.335  Tatarski handlarz dywanów

BiBLiOGRAFiA
Czernic-Żalińska 1966, s. 504.

W 1948 obraz przyjęty do sprzedaży w Salonie Sztuki „Skarbiec” 
w Warszawie. 

IV.336  Lisowczyk 

olej, płótno, 59,5 × 40,5

BiBLiOGRAFiA
nowak 1966, s. 459 [jako rysunek].

ARCHiwALiA
Mnw, Archiwum, Akta Mnw, sygn. 320/20 [odpis depozytu Anny 
i Jadwigi Goldberżanek w Mnw]. 

Obraz był własnością Leona Franciszka Goldberga-Górskiego. 
W 1939 złożony w depozyt w MNW przez córki Annę i Jadwigę 
Goldberg-Górskie, opatrzony nr inw. 182123. Zaginął w czasie  
II wojny światowej. 

IV.337  Kosaken auf der Faehrte  
[Kozak na tropie]

60 × 44
sygn.

BiBLiOGRAFiA
Kunstpreisjahrbuch 1969–1970, s. 384.

W dniach 2–5 grudnia 1969 wystawiony na sprzedaż w domu au-
kcyjnym Dorotheum w Wiedniu (wyceniony na 32 tysiące marek).

IV.338  Hofkosak am Weichselufer  
[Kozak nad brzegiem Wisły]

olej, płótno, 45 × 61
sygn.

BiBLiOGRAFiA
Kunstpreisjahrbuch 1970–1971, s. 359. 

W dniach 14–17 października 1970 wystawiony na sprzedaż 
w Kunsthaus am Museum w Kolonii (wyceniony na 6500 marek).

IV.339  Turkischer Fahnenreiter  
[Chorąży turecki]

20 × 28
sygn.

BiBLiOGRAFiA
Kunstpreisjahrbuch 1970–1971, s. 359. 

W dniach 23–24 czerwca 1971 wystawiony na sprzedaż w domu 
aukcyjnym Weinmüller, Neumeister KG (wyceniony na 1900 marek).

IV.340  Polnische Bauern [Polscy chłopi]

olej, płótno, 57 × 38

BiBLiOGRAFiA
Kunstpreisjahrbuch 1975–1976, s. 385.

3 lipca 1975 wystawiony na sprzedaż w domu aukcyjnym Leo Spik 
w Berlinie.
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IV.319  Poczta

rysunek

BiBLiOGRAFiA
Kat. Gutnajer 5–6.06.1939, s. 21, nr kat. 630

W 1939 własność przemysłowca barona Henryka Loewenfelda 
(1859–1931). Sprzedany na aukcji jego kolekcji w Salonie Abe Gutnajera 
w Warszawie w 1939. 

IV.320  Szarża

akwarela

BiBLiOGRAFiA
Kat. Gutnajer, warszawa 5–6.06.1939, s. 21, nr kat. 634.

W 1939 własność przemysłowca barona Henryka Loewenfelda 
(1859–1931). Sprzedana na aukcji jego kolekcji w salonie Abe Gut-
najera w Warszawie w 1939. 

IV.321  Wanda

rysunek
sygn.

BiBLiOGRAFiA
Kat. Gutnajer 5–6.06.1939, s. 21, nr kat. 635.

W 1939 własność przemysłowca barona Henryka Loewenfelda 
(1859–1931). Sprzedany na aukcji jego kolekcji w Salonie Abe Gut-
najera w Warszawie w 1939. 

IV.322  Tatar na koniu 

45 × 36

BiBLiOGRAFiA
Kat. Van Marle & Bignell 27.06.1944, s. nlb., nr kat. 4; Grass 1978 
[brak informacji o stronie].

Obraz zrabowany przez Johanna Pietera Mentena (1899–1987) 
w Polsce w czasie II wojny światowej. W czerwcu 1944 wystawiony 
na sprzedaż w Kunsthandel Van Marle & Bignell w Hadze. Opis 
obrazu za katalogiem: mężczyzna jedzie po pagórkowatej okolicy, 
za nim dwóch jeźdźców.

IV.323  Bitwa

akwarela, 35 × 25

ARCHiwALiA
AAn, MKis, Kwestionariusze strat wojennych, sygn. B-1173, rkps, 
s. 241.

Akwarela była własnością Henryki Dzierzgowskiej w Krakowie. 
Utracona w czasie II wojny światowej.

IV.324  Czerkies

akwarela, 70 × 60

ARCHiwALiA
APw, ZM wsw, Kwestionariusze strat wojennych, sygn. 119, rkps, 
nr 22297, s. 233.

Akwarela była własnością Leopolda Jana Kronenberga (1891–1971) 
w Warszawie. Utracona podczas II wojny światowej. 

IV.325  Jarmark koński

tusz, papier

ARCHiwALiA
APw, ZM wsw, Kwestionariusze strat wojennych, sygn. 119, nr 22297, 
s. 233.

Był własnością Leopolda Jana Kronenberga (1891–1971) w Warsza-
wie. Utracony podczas II wojny światowej. 

IV.326  Pejzaż z Orońska 

wysTAwy
1948, Radom, TPsP (s. nlb., nr kat. 2).

IV.327  Rok 1863

BiBLiOGRAFiA
Husarski 1949, s. 10.

Obraz niesłusznie przypisywany Juliuszowi Kossakowi, który 
jedynie wykonał jego kopię akwarelową. 

IV.328  Powitanie stepu

olej, płótno, ok. 65 × ok. 60
sygn.: Józef Brandt z Warszawy 

ARCHiwALiA
AAn, MKis, sygn. 387/138, Kwestionariusze strat wojennych, s. 168, 
nr 149.

Obraz został wymieniony jako Powitanie stepu (fragment, „kozak 
na koniu z pochyloną żółtą chorągwią”) przez lekarza Ludwika 
Bryndzę-Nackiego z Warszawy w kwestionariuszu dla MKiS, 
w którym przedłożył informacje o stratach w swojej kolekcji 
odniesionych w czasie II wojny światowej. Dzieło zaginęło z jego 
warszawskiego mieszkania prawdopodobnie 20 sierpnia 1944. 

IV.329  Siegreiche Heimkehr  
[Powrót zwycięzców do domu]

olej, płótno, 133 × 88
sygn. 

BiBLiOGRAFiA
Kunstpreisverzeichnis 1954–1955, s. 208.

W dniach 16–18 września 1954 roku obraz wystawiony na sprzedaż 
w domu aukcyjnym Dorotheum w Wiedniu (wyceniony na 8000 
szylingów austriackich).

IV.330  Próba konia 

BiBLiOGRAFiA
Czernic-Żalińska 1966, s. 483.

W marcu 1941 obraz (pochodzący z galerii Rosińskiego w Pozna-
niu) wstawiony do Salonu Sztuki „Skarbiec” w Warszawie przez 
Bronisławę Rakowiczową z Poznania; nabył go kolekcjoner z War-
szawy. Obraz przetrwał wojnę i w 1966 był własnością prywatną 
w Warszawie. 

IV.331  Pokaz koni

BiBLiOGRAFiA
Czernic-Żalińska 1966, s. 502. 

W 1947 obraz sprzedany w Salonie Sztuki „Skarbiec” w Warszawie. 

IV.332  Postój w Orońsku

BiBLiOGRAFiA
Czernic-Żalińska 1966, s. 477.

W 1940 wystawiony na sprzedaż w Salonie Sztuki „Skarbiec” 
w Warszawie jako własność nieznanej z imienia Praskiej, zakupio-
ny przez p. Weigta z Poznania. Po II wojnie światowej Czernic-Ża-
lińska oglądała obraz na wystawie w MNW.
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Przedstawiał dwóch nacierających na siebie jeźdźców.
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aukcyjnym Weinmüller, Neumeister KG (wyceniony na 1900 marek).
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olej, płótno, 57 × 38

BiBLiOGRAFiA
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3 lipca 1975 wystawiony na sprzedaż w domu aukcyjnym Leo Spik 
w Berlinie.
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IV.341  Der Standartenträger [Chorąży] 

62,8 × 85,1 

BiBLiOGRAFiA
Kunstpreisjahrbuch 1982, s. 472 [sygn. Walopole 1899 (?)].

28 października 1981 wystawiony na sprzedaż w Christie’s 
w Nowym Jorku. 

IV.342  Radwechsel [Wymiana koła]

68 × 107,5
sygn. 

BiBLiOGRAFiA
Kunstpreisjahrbuch 1981, s. 488.

26 listopada 1980 wystawiony na sprzedaż w Sotheby’s 
w Londynie. 

IV.343  Rückkher der Jäger [Powrót myśliwych]

88,9 × 166,4 

BiBLiOGRAFiA
Kunstpreisjahrbuch 1984, s. 108.

1 marca 1984 obraz wystawiony na aukcji w Christie’s w Nowym 
Jorku. 

 
IV.344  Gra w kości Tatarów o brankę na tle 

namiotów

BiBLiOGRAFiA
Aftanazy 1987, t. 3a, s. 71. 

Obraz należał początkowo do Józefa Bispinga (1845–1897), 
następnie do jego syna Jana (1880–1947) w majątku Massalany 
w woj. trockim.

IV.345  Powrót Napoleona z Moskwy

BiBLiOGRAFiA
Aftanazy 1987, t. 3a, s. 119. 

Obraz był własnością rodziny Gawrońskich w Szuklach 
w woj. trockim. W kontekście twórczości Brandta tematyka  
wydaje się wątpliwa.

IV.346  Przyjaciel

BiBLiOGRAFiA
Aftanazy 1889, t. 6a, 1990, s. 202.

Obraz był własnością Jana Węgleńskiego (1870–1913) lub jego syna 
Ksawerego Węgleńskiego (1904–1941), w pałacu w Świdnikach 
w woj. hrubieszowskim (wisiał w czerwonym saloniku).

V 

Fotografie 
z kolekcji 
Józefa Brandta

Anna Masłowska

Opisy postaci na fotografiach nr kat. V.11–17  
sporządzono według wskazówek Małgorzaty Redlak

IV.347  Polowanie na wilki

BiBLiOGRAFiA
Aftanazy 1991, t. 10a, s. 342.

Obraz ze zbiorów malarza Tadeusza Grocholskiego (1839–1913) w Strzy-
żawce, woj. bracławskie. W 1918 pałac został splądrowany. W 1920 ocalałe 
obrazy przewieziono do Warszawy, gdzie spłonęły w 1944. 

IV.348  Obrona zaścianka

olej, płótno, 69 × 109
sygn. u dołu: Józef Brandt

BiBLiOGRAFiA
spotkania z Zabytkami 1993, nr 6, s. 26, nr i il. 15. 

Obraz został wycięty z ramy i skradziony z Domu Aukcyjnego 
Rempex w Warszawie w nocy z 31 maja na 1 czerwca 1992. 

IV.349  Na straży

olej, deska 

BiBLiOGRAFiA
Jordanowski 1996, s. 47.

Niewielkich rozmiarów obraz znajduje się w kolekcji prywatnej 
w Nowym Jorku. 

IV.350  Patrol

BiBLiOGRAFiA
Jordanowski 1996, s. 47.

Obraz znajduje się w kolekcji prywatnej w Bellevue w USA. 

IV.351  Targ koński

olej, deska 

BiBLiOGRAFiA
Jordanowski 1996, s. 47.

Niewielkich rozmiarów obraz znajduje się w kolekcji prywatnej 
w Nowym Jorku.

IV.352  Potyczka z Kozakami

BiBLiOGRAFiA
Ptaszyńska 2007, s. 100.

Opis obrazu: „[...] blado i niewprawnie wypadła więc ta potyczka 
pomiędzy jasno malowanymi, będącymi w przewadze powstańca-
mi [1863 roku], a grupką ciemnymi plamami znaczonych, wyraźnie 
mniej ruchliwych Kozaków”. 

IV.353  Zaprzęg

BiBLiOGRAFiA
Bąbiak 2010, s. 642; Bąbiak 2014, s. 55.

Przed 1939 obraz znajdował się w zbiorach rodziny Sobańskich 
w Guzowie. 
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V.1   Zespół 17 fotografii wklejonych do albumu 
wzorów i odrysów Starożytności w Polsce  
(kat. III.1), 1856–1859

fot. Karol Beyer (1818–1877)
odbitki fotograficzne na papierze albuminowym
własność rodziny

Przedmioty z Wystawy starożytności i przedmiotów sztuki w Warszawie, 
1856–1857: Półmisek kuty złocony przedstawiający wjazd triumfal-
ny Jana III Sobieskiego do Krakowa po wiktorii wiedeńskiej w 1683, 
wyrób gdański; Koncerz, tarcze, szyszak z XV–XVI w. i buńczuk 
turecki z XVII w.; Szpada, pistolety i ładownice z XVI–XVIII w. 
oraz kaszkiet gwardii pieszej Augusta II; Rząd na konia z siodłem 
i strzemię polskie z XVII w.; Szable polskie z XVI–XVII w., m.in. 
Jana Karola Chodkiewicza i Stanisława Rewery Potockiego; Berła, 
m.in. Augusta II, Stanisława Leszczyńskiego, rektora Akademii Za-
mojskiej z 1618 oraz laska sądowa z czasów Władysława Łokietka; 
Oznaki godności: buławy z XVI–XVII w., w tym buława Jana Karola 
Chodkiewicza, buzdygany z XVII w., czekan Jana Kazimierza, 
czekan wschodni i halabarda kościelna z czasów Augu sta II; Kon-
cerze, tarcze, zbroje i pancerze z XIV–XVIII w.; Model w czepcu 
i kolczudze z XVII w., z czekanem żelaznym z XVI w.; Broń pal-
na — muszkiet, sztućce i strzelba z XVI–XVIII w.

Przedmioty z Wystawy starożytności i zabytków sztuki w Krakowie, 
1858–1859: Kurek srebrny bractwa strzeleckiego krakowskiego 
z 1565, róg obrzędowy srebrny górników wielickich z 1534 i stolik 
srebrny z pocz. XVIII w.; Grzebień z kości słoniowej, rzeźbiony 
z XIII w. — dwa ujęcia 

Czara złota generała Wincentego Krasińskiego z 1858 
Kielich srebrny z herbem Rawicz z XV w. 
Kielich 
Szabla z pochwą

Repr.: zob. kat. III.1, k. 2–5

V.2   Werona. Grobowiec Guglielmo  
da Castelbarco przy kościele Santa 
Anastasia, 1. poł. lat 60. XIX w.

fot. Eduard Moritz Lotze (1809–1890)
odbitka fotograficzna na papierze albuminowym, tektura, 30,9 × 23,7
niesygn.
Muzeum narodowe w warszawie, nr inw. Di 40892 Mnw 
Dar pośmiertny Józefa Brandta przekazany przez rodzinę 17.08.1920.

V.3   Werona. Katedra Santa Maria Matricolare, 
1. poł. lat 60. XIX w. 

fot. Eduard Moritz Lotze (1809–1890) (?)
odbitka fotograficzna na papierze albuminowym, tektura, 30,7 × 23,7 
niesygn. 
Muzeum narodowe w warszawie, nr inw. Di 40893 Mnw 
Dar pośmiertny Józefa Brandta przekazany przez rodzinę 17.08.1920.

V.4   Werona. Kościół San Fermo Maggiore,  
1. poł. lat 60. XIX w. 

fot. Eduard Moritz Lotze (1809–1890)
odbitka fotograficzna na papierze albuminowym, tektura, 30,5 × 23,2
niesygn.
Muzeum narodowe w warszawie, nr inw. Di 40894 Mnw
Dar pośmiertny Józefa Brandta przekazany przez rodzinę 17.08.1920.

V.5   Werona. Palazzo del Comune. Scala della 
Ragione, 1. poł. lat 60. XIX w. 

fot. Eduard Moritz Lotze (1809–1890)
odbitka fotograficzna na papierze albuminowym, tektura, 30,6 × 23,6 
niesygn.
Muzeum narodowe w warszawie, nr inw. Di 57051 Mnw
Dar pośmiertny Józefa Brandta przekazany przez rodzinę 17.08.1920.

V.6  Werona. Widok na Ponte Pietra i Castel 
San Pietro, 1. poł. lat 60. XIX w. 

fot. Eduard Moritz Lotze (1809–1890) (?)
odbitka fotograficzna na papierze albuminowym, tektura, 22,9 × 30
niesygn.
Muzeum narodowe w warszawie, nr inw. Di 40889 Mnw
Dar pośmiertny Józefa Brandta przekazany przez rodzinę 17.08.1920.

V.7   Werona. Widok na Ponte Nuovo i Colle  
San Pietro, 1. poł. lat 60. XIX w. 

fot. Eduard Moritz Lotze (1809–1890) (?)
odbitka fotograficzna na papierze albuminowym, tektura, 26 × 32
niesygn.
Muzeum narodowe w warszawie, nr inw. Di 40890 Mnw
Dar pośmiertny Józefa Brandta przekazany przez rodzinę 17.08.1920.

Fotografie z kolekcji Józefa Brandta
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V.1   Zespół 17 fotografii wklejonych do albumu 
wzorów i odrysów Starożytności w Polsce  
(kat. III.1), 1856–1859

fot. Karol Beyer (1818–1877)
odbitki fotograficzne na papierze albuminowym
własność rodziny

Przedmioty z Wystawy starożytności i przedmiotów sztuki w Warszawie, 
1856–1857: Półmisek kuty złocony przedstawiający wjazd triumfal-
ny Jana III Sobieskiego do Krakowa po wiktorii wiedeńskiej w 1683, 
wyrób gdański; Koncerz, tarcze, szyszak z XV–XVI w. i buńczuk 
turecki z XVII w.; Szpada, pistolety i ładownice z XVI–XVIII w. 
oraz kaszkiet gwardii pieszej Augusta II; Rząd na konia z siodłem 
i strzemię polskie z XVII w.; Szable polskie z XVI–XVII w., m.in. 
Jana Karola Chodkiewicza i Stanisława Rewery Potockiego; Berła, 
m.in. Augusta II, Stanisława Leszczyńskiego, rektora Akademii Za-
mojskiej z 1618 oraz laska sądowa z czasów Władysława Łokietka; 
Oznaki godności: buławy z XVI–XVII w., w tym buława Jana Karola 
Chodkiewicza, buzdygany z XVII w., czekan Jana Kazimierza, 
czekan wschodni i halabarda kościelna z czasów Augu sta II; Kon-
cerze, tarcze, zbroje i pancerze z XIV–XVIII w.; Model w czepcu 
i kolczudze z XVII w., z czekanem żelaznym z XVI w.; Broń pal-
na — muszkiet, sztućce i strzelba z XVI–XVIII w.

Przedmioty z Wystawy starożytności i zabytków sztuki w Krakowie, 
1858–1859: Kurek srebrny bractwa strzeleckiego krakowskiego 
z 1565, róg obrzędowy srebrny górników wielickich z 1534 i stolik 
srebrny z pocz. XVIII w.; Grzebień z kości słoniowej, rzeźbiony 
z XIII w. — dwa ujęcia 

Czara złota generała Wincentego Krasińskiego z 1858 
Kielich srebrny z herbem Rawicz z XV w. 
Kielich 
Szabla z pochwą

Repr.: zob. kat. III.1, k. 2–5

V.2   Werona. Grobowiec Guglielmo  
da Castelbarco przy kościele Santa 
Anastasia, 1. poł. lat 60. XIX w.

fot. Eduard Moritz Lotze (1809–1890)
odbitka fotograficzna na papierze albuminowym, tektura, 30,9 × 23,7
niesygn.
Muzeum narodowe w warszawie, nr inw. Di 40892 Mnw 
Dar pośmiertny Józefa Brandta przekazany przez rodzinę 17.08.1920.

V.3   Werona. Katedra Santa Maria Matricolare, 
1. poł. lat 60. XIX w. 

fot. Eduard Moritz Lotze (1809–1890) (?)
odbitka fotograficzna na papierze albuminowym, tektura, 30,7 × 23,7 
niesygn. 
Muzeum narodowe w warszawie, nr inw. Di 40893 Mnw 
Dar pośmiertny Józefa Brandta przekazany przez rodzinę 17.08.1920.

V.4   Werona. Kościół San Fermo Maggiore,  
1. poł. lat 60. XIX w. 

fot. Eduard Moritz Lotze (1809–1890)
odbitka fotograficzna na papierze albuminowym, tektura, 30,5 × 23,2
niesygn.
Muzeum narodowe w warszawie, nr inw. Di 40894 Mnw
Dar pośmiertny Józefa Brandta przekazany przez rodzinę 17.08.1920.

V.5   Werona. Palazzo del Comune. Scala della 
Ragione, 1. poł. lat 60. XIX w. 

fot. Eduard Moritz Lotze (1809–1890)
odbitka fotograficzna na papierze albuminowym, tektura, 30,6 × 23,6 
niesygn.
Muzeum narodowe w warszawie, nr inw. Di 57051 Mnw
Dar pośmiertny Józefa Brandta przekazany przez rodzinę 17.08.1920.

V.6  Werona. Widok na Ponte Pietra i Castel 
San Pietro, 1. poł. lat 60. XIX w. 

fot. Eduard Moritz Lotze (1809–1890) (?)
odbitka fotograficzna na papierze albuminowym, tektura, 22,9 × 30
niesygn.
Muzeum narodowe w warszawie, nr inw. Di 40889 Mnw
Dar pośmiertny Józefa Brandta przekazany przez rodzinę 17.08.1920.

V.7   Werona. Widok na Ponte Nuovo i Colle  
San Pietro, 1. poł. lat 60. XIX w. 

fot. Eduard Moritz Lotze (1809–1890) (?)
odbitka fotograficzna na papierze albuminowym, tektura, 26 × 32
niesygn.
Muzeum narodowe w warszawie, nr inw. Di 40890 Mnw
Dar pośmiertny Józefa Brandta przekazany przez rodzinę 17.08.1920.

Fotografie z kolekcji Józefa Brandta
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V.8  Werona. Widok na Colle San Pietro 
i Castel San Pietro, 1. poł. lat 60. XIX w. 

fot. Eduard Moritz Lotze (1809–1890)
odbitka fotograficzna na papierze albuminowym, tektura, 23,6 × 30,5
niesygn.
Muzeum narodowe w warszawie, nr inw. Di 40891 Mnw
Dar pośmiertny Józefa Brandta przekazany przez rodzinę 17.08.1920.

V.9  Vicenza. Santuario della Madonna  
di Monte Berico, 1. poł. lat 60. XIX w.

fot. Eduard Moritz Lotze (1809–1890) (?)
odbitka fotograficzna na papierze albuminowym, tektura, 31 × 23,8
niesygn.
Muzeum narodowe w warszawie, nr inw. Di 57052 Mnw
Dar pośmiertny Józefa Brandta przekazany przez rodzinę 17.08.1920.

V.10  Niemcy [?]. Dziedziniec zamkowy,  
lata 60. XIX w.

fotograf nieznany 
odbitka fotograficzna na papierze albuminowym, tektura, 22,1 × 28,1
niesygn.
Muzeum narodowe w warszawie, nr inw. Di 57053 Mnw
Dar pośmiertny Józefa Brandta przekazany przez rodzinę 17.08.1920.

V.11  Typy orientalne. Egipt — dwie kobiety 
stojące we wnęce muru (jedna zasłania 
twarz chustą w geście obrony przed „złym 
okiem”), ok. 1870 (przed 1872)

fot. Varady & Cie, Bazylea
odbitka fotograficzna na papierze albuminowym, karton, 9,6 × 5,8 [10 × 6,3]
sygn., verso kartonu, ozdobnie litografowane: Photographisches | 
ATELIER | UND LAGER | von | Varady & Cie | in | BASEL. |  
Für Ansichten Volkstrachten | Genre & Copien. | Deposé.
Muzeum narodowe w warszawie, nr inw. Di 32386 Mnw
Dar pośmiertny Józefa Brandta przekazany przez rodzinę 17.08.1920.

V.12  Typy orientalne. Egipt — poganiacz 
zwierząt ze skórzanym biczem, ok. 1870 
(przed 1872)

fot. Varady & Cie, Bazylea
odbitka fotograficzna na papierze albuminowym, karton, 8,8 × 5,9 
[10,1 × 6,3]
sygn., verso kartonu, ozdobnie litografowane: Photographisches | 
ATELIER | UND LAGER | von | Varady & Cie | in | BASEL. |  
Für Ansichten Volkstrachten | Genre & Copien. | Deposé.
Muzeum narodowe w warszawie, nr inw. Di 32387 Mnw
Dar pośmiertny Józefa Brandta przekazany przez rodzinę 17.08.1920.

V.13  Typy orientalne. Egipt — scena haremowa: 
kobieta z fajką i dwie posługujące jej służące 
(prawdopodobnie Nubijki) z ibrikiem 
i czarką do kawy, ok. 1870 (przed 1872)

fot. Varady & Cie, Bazylea
odbitka fotograficzna na papierze albuminowym, karton, 9,6 × 5,7 
[10 × 6,3] 
sygn., verso kartonu, ozdobnie litografowane: Photographisches | 
ATELIER | UND LAGER | von | Varady & Cie | in | BASEL. |  
Für Ansichten Volkstrachten | Genre & Copien. | Deposé.
Muzeum narodowe w warszawie, nr inw. Di 32388 Mnw
Dar pośmiertny Józefa Brandta przekazany przez rodzinę 17.08.1920.

V.14  Typy orientalne. Egipt — czyściciel fajek 
ubrany w burnus i mężczyzna z laską, 
ok. 1870 (przed 1872)

fot. Varady & Cie, Bazylea
odbitka fotograficzna na papierze albuminowym, karton, 9,6 × 5,8 
[10,1 × 6,3]
sygn., verso kartonu, ozdobnie litografowane: Photographisches | 
ATELIER | UND LAGER | von | Varady & Cie | in | BASEL. |  
Für Ansichten Volkstrachten | Genre & Copien. | Deposé.
Muzeum narodowe w warszawie, nr inw. Di 32389 Mnw
Dar pośmiertny Józefa Brandta przekazany przez rodzinę 17.08.1920.

V.15  Typy orientalne. Egipt — dwaj mężczyźni 
w diffijach, ok. 1870 (przed 1872)

fot. Varady & Cie, Bazylea
odbitka fotograficzna na papierze albuminowym, karton, 9,6 × 5,7 
[10,1 × 6,3]
sygn., verso kartonu, ozdobnie litografowane: Photographisches | 
ATELIER | UND LAGER | von | Varady & Cie | in | BASEL. |  
Für Ansichten Volkstrachten | Genre & Copien. | Deposé.
Muzeum narodowe w warszawie, nr inw. Di 32390 Mnw
Dar pośmiertny Józefa Brandta przekazany przez rodzinę 17.08.1920.
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V.8  Werona. Widok na Colle San Pietro 
i Castel San Pietro, 1. poł. lat 60. XIX w. 

fot. Eduard Moritz Lotze (1809–1890)
odbitka fotograficzna na papierze albuminowym, tektura, 23,6 × 30,5
niesygn.
Muzeum narodowe w warszawie, nr inw. Di 40891 Mnw
Dar pośmiertny Józefa Brandta przekazany przez rodzinę 17.08.1920.

V.9  Vicenza. Santuario della Madonna  
di Monte Berico, 1. poł. lat 60. XIX w.

fot. Eduard Moritz Lotze (1809–1890) (?)
odbitka fotograficzna na papierze albuminowym, tektura, 31 × 23,8
niesygn.
Muzeum narodowe w warszawie, nr inw. Di 57052 Mnw
Dar pośmiertny Józefa Brandta przekazany przez rodzinę 17.08.1920.

V.10  Niemcy [?]. Dziedziniec zamkowy,  
lata 60. XIX w.

fotograf nieznany 
odbitka fotograficzna na papierze albuminowym, tektura, 22,1 × 28,1
niesygn.
Muzeum narodowe w warszawie, nr inw. Di 57053 Mnw
Dar pośmiertny Józefa Brandta przekazany przez rodzinę 17.08.1920.

V.11  Typy orientalne. Egipt — dwie kobiety 
stojące we wnęce muru (jedna zasłania 
twarz chustą w geście obrony przed „złym 
okiem”), ok. 1870 (przed 1872)

fot. Varady & Cie, Bazylea
odbitka fotograficzna na papierze albuminowym, karton, 9,6 × 5,8 [10 × 6,3]
sygn., verso kartonu, ozdobnie litografowane: Photographisches | 
ATELIER | UND LAGER | von | Varady & Cie | in | BASEL. |  
Für Ansichten Volkstrachten | Genre & Copien. | Deposé.
Muzeum narodowe w warszawie, nr inw. Di 32386 Mnw
Dar pośmiertny Józefa Brandta przekazany przez rodzinę 17.08.1920.

V.12  Typy orientalne. Egipt — poganiacz 
zwierząt ze skórzanym biczem, ok. 1870 
(przed 1872)

fot. Varady & Cie, Bazylea
odbitka fotograficzna na papierze albuminowym, karton, 8,8 × 5,9 
[10,1 × 6,3]
sygn., verso kartonu, ozdobnie litografowane: Photographisches | 
ATELIER | UND LAGER | von | Varady & Cie | in | BASEL. |  
Für Ansichten Volkstrachten | Genre & Copien. | Deposé.
Muzeum narodowe w warszawie, nr inw. Di 32387 Mnw
Dar pośmiertny Józefa Brandta przekazany przez rodzinę 17.08.1920.

V.13  Typy orientalne. Egipt — scena haremowa: 
kobieta z fajką i dwie posługujące jej służące 
(prawdopodobnie Nubijki) z ibrikiem 
i czarką do kawy, ok. 1870 (przed 1872)

fot. Varady & Cie, Bazylea
odbitka fotograficzna na papierze albuminowym, karton, 9,6 × 5,7 
[10 × 6,3] 
sygn., verso kartonu, ozdobnie litografowane: Photographisches | 
ATELIER | UND LAGER | von | Varady & Cie | in | BASEL. |  
Für Ansichten Volkstrachten | Genre & Copien. | Deposé.
Muzeum narodowe w warszawie, nr inw. Di 32388 Mnw
Dar pośmiertny Józefa Brandta przekazany przez rodzinę 17.08.1920.

V.14  Typy orientalne. Egipt — czyściciel fajek 
ubrany w burnus i mężczyzna z laską, 
ok. 1870 (przed 1872)

fot. Varady & Cie, Bazylea
odbitka fotograficzna na papierze albuminowym, karton, 9,6 × 5,8 
[10,1 × 6,3]
sygn., verso kartonu, ozdobnie litografowane: Photographisches | 
ATELIER | UND LAGER | von | Varady & Cie | in | BASEL. |  
Für Ansichten Volkstrachten | Genre & Copien. | Deposé.
Muzeum narodowe w warszawie, nr inw. Di 32389 Mnw
Dar pośmiertny Józefa Brandta przekazany przez rodzinę 17.08.1920.

V.15  Typy orientalne. Egipt — dwaj mężczyźni 
w diffijach, ok. 1870 (przed 1872)

fot. Varady & Cie, Bazylea
odbitka fotograficzna na papierze albuminowym, karton, 9,6 × 5,7 
[10,1 × 6,3]
sygn., verso kartonu, ozdobnie litografowane: Photographisches | 
ATELIER | UND LAGER | von | Varady & Cie | in | BASEL. |  
Für Ansichten Volkstrachten | Genre & Copien. | Deposé.
Muzeum narodowe w warszawie, nr inw. Di 32390 Mnw
Dar pośmiertny Józefa Brandta przekazany przez rodzinę 17.08.1920.
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V.16  Typy orientalne. Egipt — scena na 
bazarze: młodzieniec i dwie zakwefione 
kobiety przy koszu z owocami granatu, 
ok. 1870 (przed 1872)

fot. Varady & Cie, Bazylea
odbitka fotograficzna na papierze albuminowym, karton, 9,6 × 5,8 
[10 × 6,3]
sygn., verso kartonu, ozdobnie litografowane: Photographisches | 
ATELIER | UND LAGER | von | Varady & Cie | in | BASEL. |  
Für Ansichten Volkstrachten | Genre & Copien. | Deposé.
Muzeum narodowe w warszawie, nr inw. Di 32391 Mnw
Dar pośmiertny Józefa Brandta przekazany przez rodzinę 17.08.1920.

V.17  Typy orientalne. Egipt — matka 
trzymająca kalekie dziecko na barku, 
stojąca przy drzwiach skromnego domu, 
ok. 1870 (przed 1872)

fot. Varady & Cie, Bazylea
odbitka fotograficzna na papierze albuminowym, karton, 9,4 × 5,9 
[10 × 6,3]
sygn., verso kartonu, ozdobnie litografowane: Photographisches | 
ATELIER | UND LAGER | von | Varady & Cie | in | BASEL. |  
Für Ansichten Volkstrachten | Genre & Copien. | Deposé.
Muzeum narodowe w warszawie, nr inw. Di 32392 Mnw
Dar pośmiertny Józefa Brandta przekazany przez rodzinę 17.08.1920.

V.18  Dziad ukraiński z psem, ok. 1860

fot. Józef Kordysz (1824–1896)
odbitka fotograficzna na papierze albuminowym, karton, 18 × 13,8 
[23,5 × 18,1]
sygn., na negatywie l.d. (na kamieniu): fot. J. Kordysz; recto odbitki, 
p.d. suchy odcisk pieczęci wklęsłej: ФОТОГРАФІЯ | І. КОРДЫША |  
ВЪ КІЕВЉ.  
Dar pośmiertny Józefa Brandta dla Mnw przekazany przez rodzinę 
17.08.1920, nr inw. Di 32209 Mnw, obecnie w zbiorach Państwowego 
Muzeum Etnograficznego w warszawie, nr inw. Arch. PME i.2897.

V.19  Dziad ukraiński (ślepiec), ok. 1860

fot. Józef Kordysz (1824–1896)
odbitka fotograficzna na papierze albuminowym, karton, 18,1 × 13,7 
[23,5 × 17,9]
niesygn. 
Dar pośmiertny Józefa Brandta dla Mnw przekazany przez rodzinę 
17.08.1920, nr inw. Di 32208 Mnw, obecnie w zbiorach Państwowego 
Muzeum Etnograficznego w warszawie, nr inw. Arch. PME i.2896.

V.20  Baby (żebraczki) z Podola, ok. 1860 
(odbitka późniejsza — lata 70. XIX w.)

fot. Józef Kordysz (1824–1896)
odbitka fotograficzna na papierze albuminowym, karton, 8,7 × 5,4 
[10,6 × 6,4]
sygn., recto kartonu, na dolnym marginesie litografowane, po lewej: 
КОРДЫШЪ; po prawej: КIЕВЪ
Dar pośmiertny Józefa Brandta dla Mnw przekazany przez rodzinę 
17.08.1920, nr inw. Di 32206 Mnw, obecnie w zbiorach Państwowego 
Muzeum Etnograficznego w warszawie, nr inw. Arch. PME i.2894.

V.21  Stary Żyd w tałesie, ok. 1860 [?] (odbitka 
późniejsza — 1 poł. lat 70. XIX w.) 

fot. Józef Kordysz (1824–1896)
odbitka fotograficzna na papierze albuminowym, karton, 8,7 × 5,4 
[10,6 × 6,4]
sygn., recto kartonu, na dolnym marginesie litografowane, po lewej: 
КОРДЫШЪ; po prawej: КIЕВЪ 
Muzeum narodowe w warszawie, nr inw. Di 31747 Mnw
Dar pośmiertny Józefa Brandta przekazany przez rodzinę 17.08.1920.

V.22  Kijów. Cerkiew św. Andrzeja, lata 60.–70. 
XIX w. 

fot. Józef Kordysz (1824–1896)
odbitka fotograficzna na papierze albuminowym, karton, 8,8 × 5,3 
[10,7 × 6,3] 
sygn., recto kartonu, na dolnym marginesie litografowane, po lewej: 
I. КОРДЫШЪ; po prawej: КIЕВЪ; powyżej pośrodku: ВИДЪ КIЕВА. | 
Aндреевская церковь.
Muzeum narodowe w warszawie, nr inw. Di 28970 Mnw
Dar pośmiertny Józefa Brandta przekazany przez rodzinę 17.08.1920.

V.23  Czerkies w tradycyjnym stroju 
narodowym (ujęcie en face), lata 60.–70. 
XIX w.

fotograf nieznany 
odbitka fotograficzna na papierze albuminowym, karton, 9,1 × 5,6 
[10,5 × 6,5]
niesygn.
Muzeum narodowe w warszawie, nr inw. Di 32376 Mnw
Dar pośmiertny Józefa Brandta przekazany przez rodzinę 17.08.1920.
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V.16  Typy orientalne. Egipt — scena na 
bazarze: młodzieniec i dwie zakwefione 
kobiety przy koszu z owocami granatu, 
ok. 1870 (przed 1872)

fot. Varady & Cie, Bazylea
odbitka fotograficzna na papierze albuminowym, karton, 9,6 × 5,8 
[10 × 6,3]
sygn., verso kartonu, ozdobnie litografowane: Photographisches | 
ATELIER | UND LAGER | von | Varady & Cie | in | BASEL. |  
Für Ansichten Volkstrachten | Genre & Copien. | Deposé.
Muzeum narodowe w warszawie, nr inw. Di 32391 Mnw
Dar pośmiertny Józefa Brandta przekazany przez rodzinę 17.08.1920.

V.17  Typy orientalne. Egipt — matka 
trzymająca kalekie dziecko na barku, 
stojąca przy drzwiach skromnego domu, 
ok. 1870 (przed 1872)

fot. Varady & Cie, Bazylea
odbitka fotograficzna na papierze albuminowym, karton, 9,4 × 5,9 
[10 × 6,3]
sygn., verso kartonu, ozdobnie litografowane: Photographisches | 
ATELIER | UND LAGER | von | Varady & Cie | in | BASEL. |  
Für Ansichten Volkstrachten | Genre & Copien. | Deposé.
Muzeum narodowe w warszawie, nr inw. Di 32392 Mnw
Dar pośmiertny Józefa Brandta przekazany przez rodzinę 17.08.1920.

V.18  Dziad ukraiński z psem, ok. 1860

fot. Józef Kordysz (1824–1896)
odbitka fotograficzna na papierze albuminowym, karton, 18 × 13,8 
[23,5 × 18,1]
sygn., na negatywie l.d. (na kamieniu): fot. J. Kordysz; recto odbitki, 
p.d. suchy odcisk pieczęci wklęsłej: ФОТОГРАФІЯ | І. КОРДЫША |  
ВЪ КІЕВЉ.  
Dar pośmiertny Józefa Brandta dla Mnw przekazany przez rodzinę 
17.08.1920, nr inw. Di 32209 Mnw, obecnie w zbiorach Państwowego 
Muzeum Etnograficznego w warszawie, nr inw. Arch. PME i.2897.

V.19  Dziad ukraiński (ślepiec), ok. 1860

fot. Józef Kordysz (1824–1896)
odbitka fotograficzna na papierze albuminowym, karton, 18,1 × 13,7 
[23,5 × 17,9]
niesygn. 
Dar pośmiertny Józefa Brandta dla Mnw przekazany przez rodzinę 
17.08.1920, nr inw. Di 32208 Mnw, obecnie w zbiorach Państwowego 
Muzeum Etnograficznego w warszawie, nr inw. Arch. PME i.2896.

V.20  Baby (żebraczki) z Podola, ok. 1860 
(odbitka późniejsza — lata 70. XIX w.)

fot. Józef Kordysz (1824–1896)
odbitka fotograficzna na papierze albuminowym, karton, 8,7 × 5,4 
[10,6 × 6,4]
sygn., recto kartonu, na dolnym marginesie litografowane, po lewej: 
КОРДЫШЪ; po prawej: КIЕВЪ
Dar pośmiertny Józefa Brandta dla Mnw przekazany przez rodzinę 
17.08.1920, nr inw. Di 32206 Mnw, obecnie w zbiorach Państwowego 
Muzeum Etnograficznego w warszawie, nr inw. Arch. PME i.2894.

V.21  Stary Żyd w tałesie, ok. 1860 [?] (odbitka 
późniejsza — 1 poł. lat 70. XIX w.) 

fot. Józef Kordysz (1824–1896)
odbitka fotograficzna na papierze albuminowym, karton, 8,7 × 5,4 
[10,6 × 6,4]
sygn., recto kartonu, na dolnym marginesie litografowane, po lewej: 
КОРДЫШЪ; po prawej: КIЕВЪ 
Muzeum narodowe w warszawie, nr inw. Di 31747 Mnw
Dar pośmiertny Józefa Brandta przekazany przez rodzinę 17.08.1920.

V.22  Kijów. Cerkiew św. Andrzeja, lata 60.–70. 
XIX w. 

fot. Józef Kordysz (1824–1896)
odbitka fotograficzna na papierze albuminowym, karton, 8,8 × 5,3 
[10,7 × 6,3] 
sygn., recto kartonu, na dolnym marginesie litografowane, po lewej: 
I. КОРДЫШЪ; po prawej: КIЕВЪ; powyżej pośrodku: ВИДЪ КIЕВА. | 
Aндреевская церковь.
Muzeum narodowe w warszawie, nr inw. Di 28970 Mnw
Dar pośmiertny Józefa Brandta przekazany przez rodzinę 17.08.1920.

V.23  Czerkies w tradycyjnym stroju 
narodowym (ujęcie en face), lata 60.–70. 
XIX w.

fotograf nieznany 
odbitka fotograficzna na papierze albuminowym, karton, 9,1 × 5,6 
[10,5 × 6,5]
niesygn.
Muzeum narodowe w warszawie, nr inw. Di 32376 Mnw
Dar pośmiertny Józefa Brandta przekazany przez rodzinę 17.08.1920.
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V.24  Czerkies w tradycyjnym stroju 
narodowym (ujęcie od tyłu),  
lata 60.–70. XIX w.

fotograf nieznany 
odbitka fotograficzna na papierze albuminowym, karton, 9,1 × 5,6 
[10,3 × 6,4]
niesygn.
Dar pośmiertny Józefa Brandta dla Mnw przekazany przez rodzinę 
17.08.1920, nr inw. Di 32202 Mnw, obecnie w zbiorach Państwowego 
Muzeum Etnograficznego w warszawie, nr inw. Arch. PME i.3138.

V.25  Grupa włościan w strojach ludowych 
[krakowskich?], lata 60.–70. XIX w.

fotograf nieznany 
odbitka fotograficzna na papierze albuminowym, karton, 14 × 9,7 
[17,2 × 12,2]
niesygn.
Dar pośmiertny Józefa Brandta dla Mnw przekazany przez rodzinę 
17.08.1920, nr inw. 36005 Mnw, obecnie w zbiorach Państwowego 
Muzeum Etnograficznego w warszawie, nr inw. Arch. PME i.2748.

V.26  Trzech młodych włościan 
z Krakowskiego, w strojach ludowych, 
lata 70. XIX w.

fot. ignacy Krieger (1817–1889)
odbitka fotograficzna na papierze albuminowym, karton, 8,9 × 5,5 
[10,6 × 6,4]
sygn., recto kartonu, na dolnym marginesie po prawej litografowane: 
J. Krieger.; verso kartonu, litografowane: Matrycy No. ....... |  
J. KRIEGER | Fotograf | W KRAKOWIE | w Glownym Rynku przy ulicy 
| Sgo Jana wdomu naroznym | pot L. 37 [sic] | Naśladowanie | zas-
trzega się. | Vervielfältigung | vorbehalten. | Matryca zachowuje się 
rok cały. | Die Matrire wird ein Jahr aufbewahrt. 
Dar pośmiertny Józefa Brandta dla Mnw przekazany przez rodzinę 
17.08.1920, nr inw. 36014 Mnw, obecnie w zbiorach Państwowego 
Muzeum Etnograficznego w warszawie, nr inw. Arch. PME i.2754.

V.27  Włościanin z porzecza Prutu (Besarabia), 
lata 70.–80. XIX w.

fot. Michał Greim (1828–1911)
odbitka fotograficzna na papierze albuminowym, karton, 20,3 × 13,8 
[23,8 × 16]
niesygn.
Dar pośmiertny Józefa Brandta dla Mnw przekazany przez rodzinę 
17.08.1920, nr inw. Di 32210 Mnw, obecnie w zbiorach Państwowego 
Muzeum Etnograficznego w warszawie, nr inw. Arch. PME i.2898.

V.28  Lirnik ukraiński z przewodnikiem,  
lata 70.–80. XIX w.

fot. Michał Greim (1828–1911)
odbitka fotograficzna na papierze albuminowym, karton, 17 × 12,9 
[23 × 18,4]
niesygn.
Dar pośmiertny Józefa Brandta dla Mnw przekazany przez rodzinę 
17.08.1920, nr inw. 29998 Mnw, obecnie w zbiorach Państwowego 
Muzeum Etnograficznego w warszawie, nr inw. Arch. PME i.1895.

V.29  Podole. Fragment miasteczka, 1871 

fotograf nieznany 
odbitka fotograficzna na papierze albuminowym, karton, 12,9 × 20,4 
[16,9 × 23,7]
niesygn.
recto odbitki, l.d., z negatywu: 6
Muzeum narodowe w warszawie, nr inw. Di 29346 Mnw
Dar pośmiertny Józefa Brandta przekazany przez rodzinę 17.08.1920.

Fotografia wykorzystana przy malowaniu obrazu Targ na Rusi 
w miasteczku Strusowie, 1872 (kat. I.57).

V.30  Podole. Jarmark w miasteczku, 1871

fotograf nieznany 
odbitka fotograficzna na papierze albuminowym, karton, 12,2 × 16,4 
[16,9 × 20,2]
niesygn.
Muzeum narodowe w warszawie, nr inw. Di 29348 Mnw
Dar pośmiertny Józefa Brandta przekazany przez rodzinę 17.08.1920.

Fotografia wykorzystana przy malowaniu obrazu Targ na Rusi 
w miasteczku Strusowie, 1872 (kat. I.57).

V.31  Podole. Jarmark w miasteczku, 1871 

fotograf nieznany
odbitka fotograficzna na papierze albuminowym, karton, 13,2 × 20,3 
[17 × 23,7]
niesygn.
recto odbitki, p.d., z negatywu: 2 (w lustrzanym odbiciu)
Muzeum narodowe w warszawie, nr inw. Di 115429 Mnw
Dar pośmiertny Józefa Brandta przekazany przez rodzinę 17.08.1920.



266 267FOTOGRAFiE Z KOLEKCJi JóZEFA BRAnDTAJÓZEF BRANDT 1841–1915

V.24  Czerkies w tradycyjnym stroju 
narodowym (ujęcie od tyłu),  
lata 60.–70. XIX w.

fotograf nieznany 
odbitka fotograficzna na papierze albuminowym, karton, 9,1 × 5,6 
[10,3 × 6,4]
niesygn.
Dar pośmiertny Józefa Brandta dla Mnw przekazany przez rodzinę 
17.08.1920, nr inw. Di 32202 Mnw, obecnie w zbiorach Państwowego 
Muzeum Etnograficznego w warszawie, nr inw. Arch. PME i.3138.

V.25  Grupa włościan w strojach ludowych 
[krakowskich?], lata 60.–70. XIX w.

fotograf nieznany 
odbitka fotograficzna na papierze albuminowym, karton, 14 × 9,7 
[17,2 × 12,2]
niesygn.
Dar pośmiertny Józefa Brandta dla Mnw przekazany przez rodzinę 
17.08.1920, nr inw. 36005 Mnw, obecnie w zbiorach Państwowego 
Muzeum Etnograficznego w warszawie, nr inw. Arch. PME i.2748.

V.26  Trzech młodych włościan 
z Krakowskiego, w strojach ludowych, 
lata 70. XIX w.

fot. ignacy Krieger (1817–1889)
odbitka fotograficzna na papierze albuminowym, karton, 8,9 × 5,5 
[10,6 × 6,4]
sygn., recto kartonu, na dolnym marginesie po prawej litografowane: 
J. Krieger.; verso kartonu, litografowane: Matrycy No. ....... |  
J. KRIEGER | Fotograf | W KRAKOWIE | w Glownym Rynku przy ulicy 
| Sgo Jana wdomu naroznym | pot L. 37 [sic] | Naśladowanie | zas-
trzega się. | Vervielfältigung | vorbehalten. | Matryca zachowuje się 
rok cały. | Die Matrire wird ein Jahr aufbewahrt. 
Dar pośmiertny Józefa Brandta dla Mnw przekazany przez rodzinę 
17.08.1920, nr inw. 36014 Mnw, obecnie w zbiorach Państwowego 
Muzeum Etnograficznego w warszawie, nr inw. Arch. PME i.2754.

V.27  Włościanin z porzecza Prutu (Besarabia), 
lata 70.–80. XIX w.

fot. Michał Greim (1828–1911)
odbitka fotograficzna na papierze albuminowym, karton, 20,3 × 13,8 
[23,8 × 16]
niesygn.
Dar pośmiertny Józefa Brandta dla Mnw przekazany przez rodzinę 
17.08.1920, nr inw. Di 32210 Mnw, obecnie w zbiorach Państwowego 
Muzeum Etnograficznego w warszawie, nr inw. Arch. PME i.2898.

V.28  Lirnik ukraiński z przewodnikiem,  
lata 70.–80. XIX w.

fot. Michał Greim (1828–1911)
odbitka fotograficzna na papierze albuminowym, karton, 17 × 12,9 
[23 × 18,4]
niesygn.
Dar pośmiertny Józefa Brandta dla Mnw przekazany przez rodzinę 
17.08.1920, nr inw. 29998 Mnw, obecnie w zbiorach Państwowego 
Muzeum Etnograficznego w warszawie, nr inw. Arch. PME i.1895.

V.29  Podole. Fragment miasteczka, 1871 

fotograf nieznany 
odbitka fotograficzna na papierze albuminowym, karton, 12,9 × 20,4 
[16,9 × 23,7]
niesygn.
recto odbitki, l.d., z negatywu: 6
Muzeum narodowe w warszawie, nr inw. Di 29346 Mnw
Dar pośmiertny Józefa Brandta przekazany przez rodzinę 17.08.1920.

Fotografia wykorzystana przy malowaniu obrazu Targ na Rusi 
w miasteczku Strusowie, 1872 (kat. I.57).

V.30  Podole. Jarmark w miasteczku, 1871

fotograf nieznany 
odbitka fotograficzna na papierze albuminowym, karton, 12,2 × 16,4 
[16,9 × 20,2]
niesygn.
Muzeum narodowe w warszawie, nr inw. Di 29348 Mnw
Dar pośmiertny Józefa Brandta przekazany przez rodzinę 17.08.1920.

Fotografia wykorzystana przy malowaniu obrazu Targ na Rusi 
w miasteczku Strusowie, 1872 (kat. I.57).

V.31  Podole. Jarmark w miasteczku, 1871 

fotograf nieznany
odbitka fotograficzna na papierze albuminowym, karton, 13,2 × 20,3 
[17 × 23,7]
niesygn.
recto odbitki, p.d., z negatywu: 2 (w lustrzanym odbiciu)
Muzeum narodowe w warszawie, nr inw. Di 115429 Mnw
Dar pośmiertny Józefa Brandta przekazany przez rodzinę 17.08.1920.
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V.32  Trembowla. Kościół Karmelitów — 
widok ogólny, 1871

fotograf nieznany
odbitka fotograficzna na papierze albuminowym, karton, 13,5 × 20,5 
[17 × 23,7]
niesygn.
recto odbitki, l.d., z negatywu: 15
Muzeum narodowe w warszawie, nr inw. Di 34363 Mnw
Dar pośmiertny Józefa Brandta przekazany przez rodzinę 17.08.1920.

Reprodukcja drzeworytnicza fotografii zamieszczona w:  
Kłosy 1873, nr 435, s. 284.

V.33  Trembowla. Widok ogólny od strony 
rzeki, 1871

fotograf nieznany
odbitka fotograficzna na papierze albuminowym, karton, 13,3 × 20,1 
[17 × 23,6]
niesygn.
recto odbitki, l.d., z negatywu: 18
Muzeum narodowe w warszawie, nr inw. Di 115433 Mnw
Dar pośmiertny Józefa Brandta przekazany przez rodzinę 17.08.1920.

V.34  Trembowla. Widok ogólny miasta 
w kierunku zamku, 1871

fotograf nieznany
odbitka fotograficzna na papierze albuminowym, karton, 13 × 20,7 
[16,9 × 23,6]
niesygn.
recto odbitki, l.d., z negatywu: 21
Muzeum narodowe w warszawie, nr inw. Di 115432 Mnw
Dar pośmiertny Józefa Brandta przekazany przez rodzinę 17.08.1920.

V.35  Podole. Ruiny kościoła [kaplicy?], 1871 (?)

fotograf nieznany
odbitka fotograficzna na papierze albuminowym, karton, 12,7 × 20,2 
[17 × 23,6]
niesygn.
recto odbitki, l.d., z negatywu: 1 [?]
Muzeum narodowe w warszawie, nr inw. Di 29258 Mnw
Dar pośmiertny Józefa Brandta przekazany przez rodzinę 17.08.1920.

V.36  Podgórzany koło Trembowli. Ruiny 
obronnego monasteru pobazyliańskiego, 
1. poł. lat 70. XIX w.

fotograf nieznany
odbitka fotograficzna na papierze albuminowym, karton, 12,8 × 19,7 
[17 × 23,6]
niesygn.
Muzeum narodowe w warszawie, nr inw. Di 29182 Mnw
Dar pośmiertny Józefa Brandta przekazany przez rodzinę 17.08.1920.

V.37  Podole. Widok wsi, 1. poł. lat 70. XIX w.

fotograf nieznany
odbitka fotograficzna na papierze albuminowym, karton, 13,4 × 20 
[17 × 23,5]
niesygn.
Muzeum narodowe w warszawie, nr inw. Di 29301 Mnw
Dar pośmiertny Józefa Brandta przekazany przez rodzinę 17.08.1920.

V.38  Podole. Widok wsi, 1. poł. lat 70. XIX w.

fotograf nieznany
odbitka fotograficzna na papierze albuminowym, karton, 13,3 × 20,6 
[17 × 23,7]
niesygn.
Muzeum narodowe w warszawie, nr inw. Di 29302 Mnw
Dar pośmiertny Józefa Brandta przekazany przez rodzinę 17.08.1920.

V.39  Buczacz. Ratusz, 1. poł. lat 70. XIX w. 
(1874?)

fotograf nieznany
odbitka fotograficzna na papierze albuminowym, karton, 19,1 × 13,2 
[23,6 × 16,9]
niesygn.
Muzeum narodowe w warszawie, nr inw. Di 29212 Mnw
Dar pośmiertny Józefa Brandta przekazany przez rodzinę 17.08.1920.

Reprodukcja drzeworytnicza fotografii zamieszczona w:  
Tyg. Il. 1876, nr 21, s. 328.
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V.32  Trembowla. Kościół Karmelitów — 
widok ogólny, 1871

fotograf nieznany
odbitka fotograficzna na papierze albuminowym, karton, 13,5 × 20,5 
[17 × 23,7]
niesygn.
recto odbitki, l.d., z negatywu: 15
Muzeum narodowe w warszawie, nr inw. Di 34363 Mnw
Dar pośmiertny Józefa Brandta przekazany przez rodzinę 17.08.1920.

Reprodukcja drzeworytnicza fotografii zamieszczona w:  
Kłosy 1873, nr 435, s. 284.

V.33  Trembowla. Widok ogólny od strony 
rzeki, 1871

fotograf nieznany
odbitka fotograficzna na papierze albuminowym, karton, 13,3 × 20,1 
[17 × 23,6]
niesygn.
recto odbitki, l.d., z negatywu: 18
Muzeum narodowe w warszawie, nr inw. Di 115433 Mnw
Dar pośmiertny Józefa Brandta przekazany przez rodzinę 17.08.1920.

V.34  Trembowla. Widok ogólny miasta 
w kierunku zamku, 1871

fotograf nieznany
odbitka fotograficzna na papierze albuminowym, karton, 13 × 20,7 
[16,9 × 23,6]
niesygn.
recto odbitki, l.d., z negatywu: 21
Muzeum narodowe w warszawie, nr inw. Di 115432 Mnw
Dar pośmiertny Józefa Brandta przekazany przez rodzinę 17.08.1920.

V.35  Podole. Ruiny kościoła [kaplicy?], 1871 (?)

fotograf nieznany
odbitka fotograficzna na papierze albuminowym, karton, 12,7 × 20,2 
[17 × 23,6]
niesygn.
recto odbitki, l.d., z negatywu: 1 [?]
Muzeum narodowe w warszawie, nr inw. Di 29258 Mnw
Dar pośmiertny Józefa Brandta przekazany przez rodzinę 17.08.1920.

V.36  Podgórzany koło Trembowli. Ruiny 
obronnego monasteru pobazyliańskiego, 
1. poł. lat 70. XIX w.

fotograf nieznany
odbitka fotograficzna na papierze albuminowym, karton, 12,8 × 19,7 
[17 × 23,6]
niesygn.
Muzeum narodowe w warszawie, nr inw. Di 29182 Mnw
Dar pośmiertny Józefa Brandta przekazany przez rodzinę 17.08.1920.

V.37  Podole. Widok wsi, 1. poł. lat 70. XIX w.

fotograf nieznany
odbitka fotograficzna na papierze albuminowym, karton, 13,4 × 20 
[17 × 23,5]
niesygn.
Muzeum narodowe w warszawie, nr inw. Di 29301 Mnw
Dar pośmiertny Józefa Brandta przekazany przez rodzinę 17.08.1920.

V.38  Podole. Widok wsi, 1. poł. lat 70. XIX w.

fotograf nieznany
odbitka fotograficzna na papierze albuminowym, karton, 13,3 × 20,6 
[17 × 23,7]
niesygn.
Muzeum narodowe w warszawie, nr inw. Di 29302 Mnw
Dar pośmiertny Józefa Brandta przekazany przez rodzinę 17.08.1920.

V.39  Buczacz. Ratusz, 1. poł. lat 70. XIX w. 
(1874?)

fotograf nieznany
odbitka fotograficzna na papierze albuminowym, karton, 19,1 × 13,2 
[23,6 × 16,9]
niesygn.
Muzeum narodowe w warszawie, nr inw. Di 29212 Mnw
Dar pośmiertny Józefa Brandta przekazany przez rodzinę 17.08.1920.

Reprodukcja drzeworytnicza fotografii zamieszczona w:  
Tyg. Il. 1876, nr 21, s. 328.
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V.40  Buczacz. Ruiny zamku, 1. poł. lat 70. XIX w. 
(1874?)

fotograf nieznany
odbitka fotograficzna na papierze albuminowym, karton, 14 × 20,2 
[17 × 23,4]
niesygn.
Muzeum narodowe w warszawie, nr inw. Di 29180 Mnw
Dar pośmiertny Józefa Brandta przekazany przez rodzinę 17.08.1920.

Reprodukcja drzeworytnicza fotografii zamieszczona w:  
Tyg. Il. 1875, nr 389, s. 376.

V.41  Buczacz. Klasztor Bazylianów, 1. poł. lat 
70. XIX w. (1874?)

fotograf nieznany
odbitka fotograficzna na papierze albuminowym, karton, 13,6 × 20 
[16,9 × 23,5]
niesygn.
Muzeum narodowe w warszawie, nr inw. Di 34360 Mnw
Dar pośmiertny Józefa Brandta przekazany przez rodzinę 17.08.1920.

V.42  Buczacz. Widok ogólny, 1. poł. lat 70. XIX w. 
(1874?)

fotograf nieznany
odbitka fotograficzna na papierze albuminowym, karton, 13,1 × 20,7 
[17 × 23,6]
niesygn.
Muzeum narodowe w warszawie, nr inw. Di 115370 Mnw
Dar pośmiertny Józefa Brandta przekazany przez rodzinę 17.08.1920.

V.43  Trembowla. Widok na ruiny zamku od 
strony rzeki, 1. poł. lat 70. XIX w. 

fotograf nieznany
odbitka fotograficzna na papierze albuminowym, karton, 13,3 × 20,6 
[17 × 23,7]
niesygn.
Muzeum narodowe w warszawie, nr inw. Di 29181 Mnw
Dar pośmiertny Józefa Brandta przekazany przez rodzinę 17.08.1920.

Reprodukcja drzeworytnicza fotografii zamieszczona w:  
Tyg. Il. 1875, nr 402, s. 168.

V.44  Trembowla. Kościół Karmelitów — widok 
od strony rzeki, 1. poł. lat 70. XIX w. 

fotograf nieznany
odbitka fotograficzna na papierze albuminowym, karton, 11,8 × 16,1 
[15,3 × 19,7]
niesygn.
Muzeum narodowe w warszawie, nr inw. Di 34364 Mnw
Dar pośmiertny Józefa Brandta przekazany przez rodzinę 17.08.1920.

V.45  Podole. Wóz chłopski zaprzężony w parę 
koni, 1. poł. lat 70. XIX w. 

fotograf nieznany
odbitka fotograficzna na papierze albuminowym, karton, 11,5 × 15,2 
[15,3 × 19,7]
niesygn.
Muzeum narodowe w warszawie, nr inw. Di 27812 Mnw
Dar pośmiertny Józefa Brandta przekazany przez rodzinę 17.08.1920.

V.46  Ukraina, powiat czehryński. Wóz 
chłopski zaprzężony w parę wołów, 
lata 70. XIX w. 

fotograf nieznany
odbitka fotograficzna na papierze albuminowym, karton, 17,9 × 23,8 
[23,5 × 29,8]
niesygn.
Muzeum narodowe w warszawie, nr inw. Di 27811 Mnw
Dar pośmiertny Józefa Brandta przekazany przez rodzinę 17.08.1920.

V.47  Ukraina. Widok wsi, lata 70. XIX w. 

fotograf nieznany
odbitka fotograficzna na papierze albuminowym, karton, 19,2 × 23,2 
[23,8 × 32,4]
niesygn.
Muzeum narodowe w warszawie, nr inw. Di 29303 Mnw
Dar pośmiertny Józefa Brandta przekazany przez rodzinę 17.08.1920.
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V.48  Olesko. Zamek, lata 70. XIX w. 

fotograf nieznany
odbitka fotograficzna na papierze albuminowym, karton, 10,1 × 12,6 
[11,5 × 14]
niesygn.
Muzeum narodowe w warszawie, nr inw. Di 29156 Mnw
Dar pośmiertny Józefa Brandta przekazany przez rodzinę 17.08.1920.

V.49   Zagroda wiejska w Laske w Saksonii, 
ok. 1870

fot. August Kotzsch (1836–1910)
odbitka fotograficzna na papierze albuminowym, karton, 15,3 × 19,7 
[23,1 × 30,5]
sygn., recto, na dolnym marginesie kartonu pośrodku suchy odcisk 
pieczęci wklęsłej: A. KOTZSCH | IN | LOSCHWITZ B. DRESDEN.  
Muzeum narodowe w warszawie, nr inw. Di 29306 Mnw
Dar pośmiertny Józefa Brandta przekazany przez rodzinę 17.08.1920.

V.50  Radom [?]. Ulica na przedmieściach, 
pocz. lat 70. XIX w.

fot. Karol wójcicki, Radom
odbitka fotograficzna na papierze albuminowym, karton, 13,5 × 9,5 
[16,5 × 10,7]
sygn., recto kartonu, na dolnym marginesie litografowane na złoto: 
CABINET PORTRAIT. | CHARLES WOJCICKI | à Radom
Muzeum narodowe w warszawie, nr inw. Di 115406 Mnw
Dar pośmiertny Józefa Brandta przekazany przez rodzinę 17.08.1920.

V.51  Ziemia radomska. Drewniane 
zabudowania gospodarskie,  
pocz. lat 70. XIX w.

fot. Karol wójcicki, Radom
odbitka fotograficzna na papierze albuminowym, karton, 9,4 × 13,5 
[10,7 × 16,5]
sygn., recto kartonu, na lewym marginesie litografowane na złoto: 
CABINET PORTRAIT. | CHARLES WOJCICKI | à Radom.
Muzeum narodowe w warszawie, nr inw. Di 115408 Mnw
Dar pośmiertny Józefa Brandta przekazany przez rodzinę 17.08.1920.

V.52  Ziemia radomska. Dom wiejski,  
pocz. lat 70. XIX w.

fot. Karol wójcicki, Radom
odbitka fotograficzna na papierze albuminowym, karton, 9,5 × 13,4 
[10,7 × 16,5]
sygn., recto kartonu, na prawym marginesie litografowane na złoto: 
CABINET PORTRAIT. | CHARLES WOJCICKI | à Radom.
Muzeum narodowe w warszawie, nr inw. Di 28847 Mnw
Dar pośmiertny Józefa Brandta przekazany przez rodzinę 17.08.1920.

V.53  Ziemia radomska. Zagroda wiejska, 
pocz. lat 70. XIX w.

fot. Karol wójcicki, Radom
odbitka fotograficzna na papierze albuminowym, karton, 9,5 × 13,6 
[10,7 × 16,5]
sygn., recto kartonu, na lewym marginesie litografowane na złoto: 
CABINET PORTRAIT. | CHARLES WOJCICKI | à Radom.
Muzeum narodowe w warszawie, nr inw. Di 28855 Mnw
Dar pośmiertny Józefa Brandta przekazany przez rodzinę 17.08.1920.

V.54  Ziemia radomska. Kościół drewniany 
z 1. poł. XVI w., lata 70. XIX w.

fotograf nieznany
odbitka fotograficzna na papierze albuminowym, karton, 10,2 × 13,7 
[11,2 × 16]
niesygn.
Muzeum narodowe w warszawie, nr inw. Di 94288 Mnw
Dar pośmiertny Józefa Brandta przekazany przez rodzinę 17.08.1920.

V.55  Model w stroju Kozaka do obrazu  
Zwiad kozacki z 1873 (kat. I.61), 
ok. 1872–1873

fotograf nieznany, Monachium
odbitka fotograficzna na papierze albuminowym, karton, 15 × 12,8 
[23,9 × 15,9]
niesygn.
własność Macieja stachury
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V.56  Para modeli w kostiumach do obrazu 
Wesoły kwaterunek z 1873 (kat. I.64), 
ok. 1872–1873

fotograf nieznany, Monachium
odbitka fotograficzna na papierze albuminowym, karton, 14,6 × 12,3 [25,1 × 19,9]
niesygn.
verso kartonu, po lewej piórem: A. Steffan. pinx. | Atelierleben.
własność Macieja stachury

V.57  Podolanka — modelka do obrazu  
Ulica w Chocimiu z 1875 (kat. I.84), 
ok. 1874–1875

fotograf nieznany, Monachium
odbitka fotograficzna na papierze albuminowym, karton, 11,5 × 9,4 [14,8 × 10,9]
niesygn.
Dar pośmiertny Józefa Brandta dla Mnw przekazany przez rodzinę 
17.08.1920, nr inw. Di 32205 Mnw, obecnie w zbiorach Państwowego 
Muzeum Etnograficznego w warszawie, nr inw. Arch. PME i.2934.

V.58  Mieszczanka — modelka do obrazu  
Ulica w Chocimiu z 1875 (kat. I.84), 
ok. 1874–1875

fotograf nieznany, Monachium
odbitka fotograficzna na papierze albuminowym, karton, 9,6 × 5,7 [16,3 × 10,9]
niesygn.
Muzeum narodowe w warszawie, nr inw. Di 111956 Mnw
Dar pośmiertny Józefa Brandta przekazany przez rodzinę 17.08.1920.

V.59  Ukrainka — modelka do obrazu  
Ulica w Chocimiu z 1875 (kat. I.84), 
ok. 1874–1875

fotograf nieznany, Monachium
odbitka fotograficzna na papierze albuminowym, karton, 11,2 × 9,6 [23,5 × 15,8]
niesygn.
własność Macieja stachury

V.60  Ukrainiec — model do obrazu  
Wesoła jazda z 1883 (kat. I.151), ok. 1875

fotograf nieznany, Monachium
odbitka fotograficzna na papierze albuminowym, karton, 16,1 × 9,9 [21,5 × 13,2]
niesygn.
Dar pośmiertny Józefa Brandta dla Mnw przekazany przez rodzinę 
17.08.1920, nr inw. Di 32207 Mnw, obecnie w zbiorach Państwowego 
Muzeum Etnograficznego w warszawie, nr inw. Arch. PME i.2895.

V.61  Mężczyzna w zbroi husarskiej, 
siedzący na atrapie konia, lata 70. XIX w.

fotograf nieznany, Monachium
odbitka fotograficzna na papierze albuminowym, karton, 14,5 × 13,4 [23,8 × 15,8]
niesygn.
własność Macieja stachury

Fotografia wykorzystana przy malowaniu obrazu Wyjazd Jana III 
i Marysieńki z Wilanowa, 1897 (kat. I.249) (jako pierwowzór postaci 
husarza z chorągwią jadącego z prawej strony sań królewskich). 

Fotografia została wykonana wcześniej, w latach 70. Powstała 
wówczas prawdopodobnie większa liczba zdjęć (niezachowanych 
do dziś) utrwalających modela w różnych ujęciach, przygotowa-
nych jako studia do kompozycji z lat ok. 1875–1877: Husarz polski 
(kat. I.93), Szkic postaci husarza (kat. I.94), Husaria pod twierdzą 
 (kat. I.95), Husarze u bram fortecy (kat. I.96).

V.62  Mężczyzna w stroju Kozaka, siedzący 
w zaimprowizowanym namiocie — 
model do obrazu Zadymka w stepie z 1885 
(kat. I.168), lata 70.–80. XIX w.

fotograf nieznany, Monachium
odbitka fotograficzna na papierze albuminowym, karton, 11,9 × 16,9 [15,5 × 19,5]
niesygn.
własność Macieja stachury

V.63  Mężczyzna w stroju Kozaka — model 
do nieokreślonego obrazu, lata 70. XIX w. 

fotograf nieznany
odbitka fotograficzna
miejsce przechowywania nieznane
Reprodukcja w: Klarecki 2012, il. 64.
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fotograf nieznany, Monachium
odbitka fotograficzna na papierze albuminowym, karton, 14,5 × 13,4 [23,8 × 15,8]
niesygn.
własność Macieja stachury

Fotografia wykorzystana przy malowaniu obrazu Wyjazd Jana III 
i Marysieńki z Wilanowa, 1897 (kat. I.249) (jako pierwowzór postaci 
husarza z chorągwią jadącego z prawej strony sań królewskich). 

Fotografia została wykonana wcześniej, w latach 70. Powstała 
wówczas prawdopodobnie większa liczba zdjęć (niezachowanych 
do dziś) utrwalających modela w różnych ujęciach, przygotowa-
nych jako studia do kompozycji z lat ok. 1875–1877: Husarz polski 
(kat. I.93), Szkic postaci husarza (kat. I.94), Husaria pod twierdzą 
 (kat. I.95), Husarze u bram fortecy (kat. I.96).

V.62  Mężczyzna w stroju Kozaka, siedzący 
w zaimprowizowanym namiocie — 
model do obrazu Zadymka w stepie z 1885 
(kat. I.168), lata 70.–80. XIX w.

fotograf nieznany, Monachium
odbitka fotograficzna na papierze albuminowym, karton, 11,9 × 16,9 [15,5 × 19,5]
niesygn.
własność Macieja stachury

V.63  Mężczyzna w stroju Kozaka — model 
do nieokreślonego obrazu, lata 70. XIX w. 

fotograf nieznany
odbitka fotograficzna
miejsce przechowywania nieznane
Reprodukcja w: Klarecki 2012, il. 64.
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V.64  Mężczyzna w stroju Kozaka — model  
do nieokreślonego obrazu, lata 70. XIX w. 

fotograf nieznany
odbitka fotograficzna
miejsce przechowywania nieznane
Reprodukcja w: Palacz 1997, s. 81; Klarecki 2012, il. 64.

V.65  Kazimierz nad Wisłą. Stary zajazd przy 
narożniku Rynku i ulicy Nadwiślańskiej, 
ok. 1875

fotograf nieznany
odbitka fotograficzna na papierze albuminowym, karton, 10,5 × 13,5 
[13 × 16]
niesygn.
Muzeum narodowe w warszawie, nr inw. Di 29268 Mnw
Dar pośmiertny Józefa Brandta przekazany przez rodzinę 17.08.1920.

Fotografia wykorzystana przy malowaniu obrazów 
Postój w miasteczku, 1881 (kat. I.135) i Powrót z końskiego jarmarku,  
po 1881 (kat. I.136).

V.66  Kazimierz nad Wisłą. Domy 
w południowo-wschodnim narożniku 
Rynku, ok. 1875

fotograf nieznany
odbitka fotograficzna na papierze albuminowym, karton, 10,5 × 13,7 
[13,1 × 15,8]
niesygn.
Muzeum narodowe w warszawie, nr inw. Di 28898 Mnw
Dar pośmiertny Józefa Brandta przekazany przez rodzinę 17.08.1920.

V.67  Kazimierz nad Wisłą. Domy 
w południowej pierzei Rynku — 
m.in. kamienice Przybyłów 
Pod św. Mikołajem i Pod św. Krzysztofem, 
ok. 1875

fotograf nieznany
odbitka fotograficzna na papierze albuminowym, karton, 10,9 × 14 
[13,5 × 16,1]
niesygn.
Muzeum narodowe w warszawie, nr inw. Di 29267 Mnw
Dar pośmiertny Józefa Brandta przekazany przez rodzinę 17.08.1920.

V.68  Kazimierz nad Wisłą. Rynek — widok  
od strony fary, ok. 1875

fotograf nieznany
odbitka fotograficzna na papierze albuminowym, karton, 10,4 × 13,7 
[13 × 15,8]
niesygn.
Muzeum narodowe w warszawie, nr inw. Di 29320 Mnw
Dar pośmiertny Józefa Brandta przekazany przez rodzinę 17.08.1920.

V.69  Kazimierz nad Wisłą. Fara — widok  
od strony Rynku, ok. 1875

fotograf nieznany
odbitka fotograficzna na papierze albuminowym, karton, 10,5 × 13,7 
[13,4 × 16,1]
niesygn.
Muzeum narodowe w warszawie, nr inw. Di 28912 Mnw 
Dar pośmiertny Józefa Brandta przekazany przez rodzinę 17.08.1920.

V.70  Kazimierz nad Wisłą. Dolina Grodarza 
widziana od południa, po prawej szpital 
i kościół św. Anny, w głębi fara oraz 
zamek, ok. 1875

fotograf nieznany
odbitka fotograficzna na papierze albuminowym, karton, 10,6 × 13,7 
[13,6 × 16,4]
niesygn.
Muzeum narodowe w warszawie, nr inw. Di 29319 Mnw
Dar pośmiertny Józefa Brandta przekazany przez rodzinę 17.08.1920.

V.71  Kazimierz nad Wisłą. Domy w górnej 
części Rynku i Góra Trzech Krzyży, 
ok. 1875

fotograf nieznany
odbitka fotograficzna na papierze albuminowym, karton, 10,5 × 13,7 
[13,1 × 15,8]
niesygn.
Muzeum narodowe w warszawie, nr inw. Di 94281 Mnw
Dar pośmiertny Józefa Brandta przekazany przez rodzinę 17.08.1920.
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V.64  Mężczyzna w stroju Kozaka — model  
do nieokreślonego obrazu, lata 70. XIX w. 

fotograf nieznany
odbitka fotograficzna
miejsce przechowywania nieznane
Reprodukcja w: Palacz 1997, s. 81; Klarecki 2012, il. 64.

V.65  Kazimierz nad Wisłą. Stary zajazd przy 
narożniku Rynku i ulicy Nadwiślańskiej, 
ok. 1875

fotograf nieznany
odbitka fotograficzna na papierze albuminowym, karton, 10,5 × 13,5 
[13 × 16]
niesygn.
Muzeum narodowe w warszawie, nr inw. Di 29268 Mnw
Dar pośmiertny Józefa Brandta przekazany przez rodzinę 17.08.1920.

Fotografia wykorzystana przy malowaniu obrazów 
Postój w miasteczku, 1881 (kat. I.135) i Powrót z końskiego jarmarku,  
po 1881 (kat. I.136).

V.66  Kazimierz nad Wisłą. Domy 
w południowo-wschodnim narożniku 
Rynku, ok. 1875

fotograf nieznany
odbitka fotograficzna na papierze albuminowym, karton, 10,5 × 13,7 
[13,1 × 15,8]
niesygn.
Muzeum narodowe w warszawie, nr inw. Di 28898 Mnw
Dar pośmiertny Józefa Brandta przekazany przez rodzinę 17.08.1920.

V.67  Kazimierz nad Wisłą. Domy 
w południowej pierzei Rynku — 
m.in. kamienice Przybyłów 
Pod św. Mikołajem i Pod św. Krzysztofem, 
ok. 1875

fotograf nieznany
odbitka fotograficzna na papierze albuminowym, karton, 10,9 × 14 
[13,5 × 16,1]
niesygn.
Muzeum narodowe w warszawie, nr inw. Di 29267 Mnw
Dar pośmiertny Józefa Brandta przekazany przez rodzinę 17.08.1920.

V.68  Kazimierz nad Wisłą. Rynek — widok  
od strony fary, ok. 1875

fotograf nieznany
odbitka fotograficzna na papierze albuminowym, karton, 10,4 × 13,7 
[13 × 15,8]
niesygn.
Muzeum narodowe w warszawie, nr inw. Di 29320 Mnw
Dar pośmiertny Józefa Brandta przekazany przez rodzinę 17.08.1920.

V.69  Kazimierz nad Wisłą. Fara — widok  
od strony Rynku, ok. 1875

fotograf nieznany
odbitka fotograficzna na papierze albuminowym, karton, 10,5 × 13,7 
[13,4 × 16,1]
niesygn.
Muzeum narodowe w warszawie, nr inw. Di 28912 Mnw 
Dar pośmiertny Józefa Brandta przekazany przez rodzinę 17.08.1920.

V.70  Kazimierz nad Wisłą. Dolina Grodarza 
widziana od południa, po prawej szpital 
i kościół św. Anny, w głębi fara oraz 
zamek, ok. 1875

fotograf nieznany
odbitka fotograficzna na papierze albuminowym, karton, 10,6 × 13,7 
[13,6 × 16,4]
niesygn.
Muzeum narodowe w warszawie, nr inw. Di 29319 Mnw
Dar pośmiertny Józefa Brandta przekazany przez rodzinę 17.08.1920.

V.71  Kazimierz nad Wisłą. Domy w górnej 
części Rynku i Góra Trzech Krzyży, 
ok. 1875

fotograf nieznany
odbitka fotograficzna na papierze albuminowym, karton, 10,5 × 13,7 
[13,1 × 15,8]
niesygn.
Muzeum narodowe w warszawie, nr inw. Di 94281 Mnw
Dar pośmiertny Józefa Brandta przekazany przez rodzinę 17.08.1920.
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V.72  Kazimierz nad Wisłą. Spichlerz Pod 
Bożą Męką na końcu Krakowskiego 
Przedmieścia, w grupie spichlerzy przy 
przeprawie do Janowca, ok. 1875

fotograf nieznany
odbitka fotograficzna na papierze albuminowym, karton, 10,5 × 13,4 
[12,7 × 15,5]
niesygn.
Muzeum narodowe w warszawie, nr inw. Di 29260 Mnw
Dar pośmiertny Józefa Brandta przekazany przez rodzinę 17.08.1920.

V.73  Kazimierz nad Wisłą. Potok Grodarz, 
kamienica Celejowska i przyległe domy 
przy ul. Senatorskiej, ok. 1890

fotograf nieznany
odbitka fotograficzna na papierze albuminowym, karton, 10,3 × 13,8
niesygn.
Muzeum narodowe w warszawie, nr inw. Di 29266 Mnw
Dar pośmiertny Józefa Brandta przekazany przez rodzinę 17.08.1920.

V.74  Drewniane zabudowania gospodarcze, 
lata 70.–80. XIX w. 

fotograf nieznany
odbitka fotograficzna na papierze albuminowym, karton, 17,1 × 23 
[24,1 × 34,4]
niesygn.
Muzeum narodowe w warszawie, nr inw. Di 28856 Mnw
Dar pośmiertny Józefa Brandta przekazany przez rodzinę 17.08.1920.

Fotografia wykorzystana przy malowaniu obrazu Napad, 1892 
(kat. I.217).

V.75  Wieś w Radomskiem. Płoty,  
lata 80. XIX w.

fot. Józef Grodzicki (1854–1939)
odbitka fotograficzna na papierze albuminowym, karton, 8,1 × 11,4 
[9,1 × 14,4]
sygn. verso kartonu, pośrodku pieczątka tuszowa: ZAKŁAD |  
FOTOGRAFICZNY | JóZEFA GRODZiCKiEGO | w Radomiu.
Muzeum narodowe w warszawie, nr inw. Di 29307 Mnw
Dar pośmiertny Józefa Brandta przekazany przez rodzinę 17.08.1920.

V.76  Wieś w Radomskiem. Chaty,  
lata 80. XIX w.

fot. Józef Grodzicki (1854–1939)
odbitka fotograficzna na papierze albuminowym, karton, 11,9 × 17,6 
[16,2 × 21,1]
sygn., verso kartonu, pośrodku pieczątka tuszowa: ZAKŁAD |  
FOTOGRAFICZNY | JóZEFA GRODZiCKiEGO | w Radomiu.
Muzeum narodowe w warszawie, nr inw. Di 28865 Mnw
Dar pośmiertny Józefa Brandta przekazany przez rodzinę 17.08.1920.

V.77  Wóz mołdawski zaprzężony w dwie pary 
wołów, lata 80. XIX w.

fotograf nieznany [Michał Greim (1828–1911)?]
odbitka fotograficzna na papierze albuminowym, karton, 18,9 × 25,2 
[20,6 × 27,7]
niesygn.
Muzeum narodowe w warszawie, nr inw. Di 27810 Mnw
Dar pośmiertny Józefa Brandta przekazany przez rodzinę 17.08.1920.

V.78  Besarabia. Wieśniacy [Cyganie] 
przed lepiankami, lata 80. XIX w. 

fotograf nieznany [Michał Greim (1828–1911)?]
odbitka fotograficzna na papierze albuminowym, karton, 18,1 × 23,7 
[20,7 × 27,8]
niesygn.
Muzeum narodowe w warszawie, nr inw. Di 29293 Mnw
Dar pośmiertny Józefa Brandta przekazany przez rodzinę 17.08.1920.

Fotografia wykorzystana przy malowaniu obrazu Szałas cygański, 
1889 (kat. I.206).

V.79  Besarabia. Pejzaż ze stadem bawołów 
w rzece, lata 80. XIX w.

fotograf nieznany [Michał Greim (1828–1911)?]
odbitka fotograficzna na papierze albuminowym, karton, 18,4 × 23,4 
[20,5 × 27,8]
niesygn.
Muzeum narodowe w warszawie, nr inw. Di 29292 Mnw
Dar pośmiertny Józefa Brandta przekazany przez rodzinę 17.08.1920.
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V.72  Kazimierz nad Wisłą. Spichlerz Pod 
Bożą Męką na końcu Krakowskiego 
Przedmieścia, w grupie spichlerzy przy 
przeprawie do Janowca, ok. 1875

fotograf nieznany
odbitka fotograficzna na papierze albuminowym, karton, 10,5 × 13,4 
[12,7 × 15,5]
niesygn.
Muzeum narodowe w warszawie, nr inw. Di 29260 Mnw
Dar pośmiertny Józefa Brandta przekazany przez rodzinę 17.08.1920.

V.73  Kazimierz nad Wisłą. Potok Grodarz, 
kamienica Celejowska i przyległe domy 
przy ul. Senatorskiej, ok. 1890

fotograf nieznany
odbitka fotograficzna na papierze albuminowym, karton, 10,3 × 13,8
niesygn.
Muzeum narodowe w warszawie, nr inw. Di 29266 Mnw
Dar pośmiertny Józefa Brandta przekazany przez rodzinę 17.08.1920.

V.74  Drewniane zabudowania gospodarcze, 
lata 70.–80. XIX w. 

fotograf nieznany
odbitka fotograficzna na papierze albuminowym, karton, 17,1 × 23 
[24,1 × 34,4]
niesygn.
Muzeum narodowe w warszawie, nr inw. Di 28856 Mnw
Dar pośmiertny Józefa Brandta przekazany przez rodzinę 17.08.1920.

Fotografia wykorzystana przy malowaniu obrazu Napad, 1892 
(kat. I.217).

V.75  Wieś w Radomskiem. Płoty,  
lata 80. XIX w.

fot. Józef Grodzicki (1854–1939)
odbitka fotograficzna na papierze albuminowym, karton, 8,1 × 11,4 
[9,1 × 14,4]
sygn. verso kartonu, pośrodku pieczątka tuszowa: ZAKŁAD |  
FOTOGRAFICZNY | JóZEFA GRODZiCKiEGO | w Radomiu.
Muzeum narodowe w warszawie, nr inw. Di 29307 Mnw
Dar pośmiertny Józefa Brandta przekazany przez rodzinę 17.08.1920.

V.76  Wieś w Radomskiem. Chaty,  
lata 80. XIX w.

fot. Józef Grodzicki (1854–1939)
odbitka fotograficzna na papierze albuminowym, karton, 11,9 × 17,6 
[16,2 × 21,1]
sygn., verso kartonu, pośrodku pieczątka tuszowa: ZAKŁAD |  
FOTOGRAFICZNY | JóZEFA GRODZiCKiEGO | w Radomiu.
Muzeum narodowe w warszawie, nr inw. Di 28865 Mnw
Dar pośmiertny Józefa Brandta przekazany przez rodzinę 17.08.1920.

V.77  Wóz mołdawski zaprzężony w dwie pary 
wołów, lata 80. XIX w.

fotograf nieznany [Michał Greim (1828–1911)?]
odbitka fotograficzna na papierze albuminowym, karton, 18,9 × 25,2 
[20,6 × 27,7]
niesygn.
Muzeum narodowe w warszawie, nr inw. Di 27810 Mnw
Dar pośmiertny Józefa Brandta przekazany przez rodzinę 17.08.1920.

V.78  Besarabia. Wieśniacy [Cyganie] 
przed lepiankami, lata 80. XIX w. 

fotograf nieznany [Michał Greim (1828–1911)?]
odbitka fotograficzna na papierze albuminowym, karton, 18,1 × 23,7 
[20,7 × 27,8]
niesygn.
Muzeum narodowe w warszawie, nr inw. Di 29293 Mnw
Dar pośmiertny Józefa Brandta przekazany przez rodzinę 17.08.1920.

Fotografia wykorzystana przy malowaniu obrazu Szałas cygański, 
1889 (kat. I.206).

V.79  Besarabia. Pejzaż ze stadem bawołów 
w rzece, lata 80. XIX w.

fotograf nieznany [Michał Greim (1828–1911)?]
odbitka fotograficzna na papierze albuminowym, karton, 18,4 × 23,4 
[20,5 × 27,8]
niesygn.
Muzeum narodowe w warszawie, nr inw. Di 29292 Mnw
Dar pośmiertny Józefa Brandta przekazany przez rodzinę 17.08.1920.
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V.80  Sanie paradne Ludwika II Bawarskiego 
z lat 1871–1874, z królewskiej powozowni 
w Monachium, ok. 1880

fotograf nieznany, Monachium
odbitka fotograficzna na papierze albuminowym, karton, 15,9 × 12 
[23,3 × 15,9]
niesygn.
Muzeum narodowe w warszawie, nr inw. Di 27814 Mnw
Dar pośmiertny Józefa Brandta przekazany przez rodzinę 17.08.1920.

Fotografia wykorzystana przy malowaniu obrazu Wyjazd Jana III 
i Marysieńki z Wilanowa, 1897 (kat. I.249).

W zbiorach rodzinnych znajduje się powiększenie oryginalnej od-
bitki, opatrzone na kartonie odręcznym opisem (błędnym): Sanki 
Sobieskiej, żony Kurfirsta Bawarsk[nieczyt.] | fotografja w Monachium.

V.81  Koń w czapraku do sań paradnych 
z czasów Kurfürsta Karla Albrechta, 
z lat 1737–1738, z królewskiej siodlarni 
w Monachium, ok. 1880

fotograf nieznany, Monachium
odbitka fotograficzna na papierze albuminowym, karton, 11,5 × 16,4 
[15,7 × 23,5]
niesygn.
Muzeum narodowe w warszawie, nr inw. Di 91534 Mnw
Dar pośmiertny Józefa Brandta przekazany przez rodzinę 17.08.1920.

Fotografia wykorzystana przy malowaniu obrazów Wyjazd  
z Wilanowa, ok. 1882–1883 (kat. I.158), Wyjazd królowej Marysieńki  
z Wilanowa, 1884 (kat. I.160) i Wyjazd Jana III i Marysieńki z Wila-
nowa, 1897 (kat. I.249).

V.82  Koń w czapraku do sań paradnych 
z czasów Kurfürsta Karla Albrechta, 
z lat 1737–1738, z królewskiej siodlarni 
w Monachium, ok. 1880 

fotograf nieznany, Monachium
odbitka fotograficzna na papierze albuminowym, karton, 11,5 × 9,4
niesygn.
Muzeum narodowe w warszawie, nr inw. Di 28060/1 Mnw
Dar pośmiertny Józefa Brandta przekazany przez rodzinę 17.08.1920.

Fotografia wykorzystana przy malowaniu obrazów Wyjazd  
z Wilanowa, ok. 1882–1883 (kat. I.158), Wyjazd królowej Marysieńki  
z Wilanowa, 1884 (kat. I.160) i Wyjazd Jana III i Marysieńki z Wila-
nowa, 1897 (kat. I.249).

W zbiorach rodzinnych znajduje się powiększenie oryginalnej 
odbitki, opatrzone na kartonie odręcznym opisem: Do „Kuligu” 
fotografowane w Monachium | Dworskie kapy bawarskie.

V.83  Koń w czapraku do sań paradnych 
z czasów Kurfürsta Karla Albrechta, 
z lat 1737–1738, z królewskiej siodlarni 
w Monachium, ok. 1880

fotograf nieznany, Monachium
odbitka fotograficzna na papierze albuminowym, karton, 11,6 × 9,6 
[12,3 × 10,3]
niesygn.
Muzeum narodowe w warszawie, nr inw. Di 28060/2 Mnw
Dar pośmiertny Józefa Brandta przekazany przez rodzinę 17.08.1920.

Fotografia wykorzystana przy malowaniu obrazów Wyjazd  
z Wilanowa, ok. 1882–1883 (kat. I.158), Wyjazd królowej Marysieńki  
z Wilanowa, 1884 (kat. I.160) i Wyjazd Jana III i Marysieńki z Wila-
nowa, 1897 (kat. I.249).

W zbiorach rodzinnych znajduje się powiększenie oryginalnej 
odbitki, opatrzone na kartonie odręcznym opisem: Fotografje 
robione za specjalnem | pozwoleniem Xięcia Regenta Luitpolda | Dworskie 
kapy bawarskie.

V.84  Chaise à porteur de Philippe V  
(des remises du palais de Madrid) 
[Lektyka Filipa V, z wozowni pałacu 
w Madrycie], lata 70. XIX w.

fot. Juan Laurent (1816–1886), Madryt
odbitka fotograficzna na papierze albuminowym, karton, 32 × 25
sygn., recto odbitki, u dołu, z negatywu: 256. Chaise à porteur de 
Philippe V. (des remises du palais de Madrid). J. Laurent. Madrid.
recto kartonu, p.d., piórem: Czachórski 1883.
własność rodziny

V.85  Ozdobny czaprak koński, na ekspozycji 
muzealnej, lata 70.–80. XIX w.

fotograf nieznany
odbitka fotograficzna na papierze albuminowym, karton, 20 × 24
własność rodziny
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V.80  Sanie paradne Ludwika II Bawarskiego 
z lat 1871–1874, z królewskiej powozowni 
w Monachium, ok. 1880

fotograf nieznany, Monachium
odbitka fotograficzna na papierze albuminowym, karton, 15,9 × 12 
[23,3 × 15,9]
niesygn.
Muzeum narodowe w warszawie, nr inw. Di 27814 Mnw
Dar pośmiertny Józefa Brandta przekazany przez rodzinę 17.08.1920.

Fotografia wykorzystana przy malowaniu obrazu Wyjazd Jana III 
i Marysieńki z Wilanowa, 1897 (kat. I.249).

W zbiorach rodzinnych znajduje się powiększenie oryginalnej od-
bitki, opatrzone na kartonie odręcznym opisem (błędnym): Sanki 
Sobieskiej, żony Kurfirsta Bawarsk[nieczyt.] | fotografja w Monachium.

V.81  Koń w czapraku do sań paradnych 
z czasów Kurfürsta Karla Albrechta, 
z lat 1737–1738, z królewskiej siodlarni 
w Monachium, ok. 1880

fotograf nieznany, Monachium
odbitka fotograficzna na papierze albuminowym, karton, 11,5 × 16,4 
[15,7 × 23,5]
niesygn.
Muzeum narodowe w warszawie, nr inw. Di 91534 Mnw
Dar pośmiertny Józefa Brandta przekazany przez rodzinę 17.08.1920.

Fotografia wykorzystana przy malowaniu obrazów Wyjazd  
z Wilanowa, ok. 1882–1883 (kat. I.158), Wyjazd królowej Marysieńki  
z Wilanowa, 1884 (kat. I.160) i Wyjazd Jana III i Marysieńki z Wila-
nowa, 1897 (kat. I.249).

V.82  Koń w czapraku do sań paradnych 
z czasów Kurfürsta Karla Albrechta, 
z lat 1737–1738, z królewskiej siodlarni 
w Monachium, ok. 1880 

fotograf nieznany, Monachium
odbitka fotograficzna na papierze albuminowym, karton, 11,5 × 9,4
niesygn.
Muzeum narodowe w warszawie, nr inw. Di 28060/1 Mnw
Dar pośmiertny Józefa Brandta przekazany przez rodzinę 17.08.1920.

Fotografia wykorzystana przy malowaniu obrazów Wyjazd  
z Wilanowa, ok. 1882–1883 (kat. I.158), Wyjazd królowej Marysieńki  
z Wilanowa, 1884 (kat. I.160) i Wyjazd Jana III i Marysieńki z Wila-
nowa, 1897 (kat. I.249).

W zbiorach rodzinnych znajduje się powiększenie oryginalnej 
odbitki, opatrzone na kartonie odręcznym opisem: Do „Kuligu” 
fotografowane w Monachium | Dworskie kapy bawarskie.

V.83  Koń w czapraku do sań paradnych 
z czasów Kurfürsta Karla Albrechta, 
z lat 1737–1738, z królewskiej siodlarni 
w Monachium, ok. 1880

fotograf nieznany, Monachium
odbitka fotograficzna na papierze albuminowym, karton, 11,6 × 9,6 
[12,3 × 10,3]
niesygn.
Muzeum narodowe w warszawie, nr inw. Di 28060/2 Mnw
Dar pośmiertny Józefa Brandta przekazany przez rodzinę 17.08.1920.

Fotografia wykorzystana przy malowaniu obrazów Wyjazd  
z Wilanowa, ok. 1882–1883 (kat. I.158), Wyjazd królowej Marysieńki  
z Wilanowa, 1884 (kat. I.160) i Wyjazd Jana III i Marysieńki z Wila-
nowa, 1897 (kat. I.249).

W zbiorach rodzinnych znajduje się powiększenie oryginalnej 
odbitki, opatrzone na kartonie odręcznym opisem: Fotografje 
robione za specjalnem | pozwoleniem Xięcia Regenta Luitpolda | Dworskie 
kapy bawarskie.

V.84  Chaise à porteur de Philippe V  
(des remises du palais de Madrid) 
[Lektyka Filipa V, z wozowni pałacu 
w Madrycie], lata 70. XIX w.

fot. Juan Laurent (1816–1886), Madryt
odbitka fotograficzna na papierze albuminowym, karton, 32 × 25
sygn., recto odbitki, u dołu, z negatywu: 256. Chaise à porteur de 
Philippe V. (des remises du palais de Madrid). J. Laurent. Madrid.
recto kartonu, p.d., piórem: Czachórski 1883.
własność rodziny

V.85  Ozdobny czaprak koński, na ekspozycji 
muzealnej, lata 70.–80. XIX w.

fotograf nieznany
odbitka fotograficzna na papierze albuminowym, karton, 20 × 24
własność rodziny
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V.86  Wilanów. Pałac — widok od strony 
podjazdu (fotografia z naniesioną 
ołówkiem siatką linii), ok. 1870–1875

fot. Kloch i Dutkiewicz, warszawa
odbitka fotograficzna na papierze albuminowym, karton, ołówek, 
19,5 × 29
własność rodziny

Fotografia wykorzystana przy malowaniu obrazu Wyjazd Jana III 
i Marysieńki z Wilanowa, 1897 (kat. I.249).

V.87  Wilanów. Pałac — widok fasady 
centralnego skrzydła (fotografia 
z naniesioną ołówkiem siatką linii), 
ok. 1880

fot. Konrad Brandel (1838–1920)
odbitka fotograficzna na papierze albuminowym, karton, 25 × 32
własność rodziny

Fotografia wykorzystana przy malowaniu obrazów Wyjazd  
z Wilanowa, ok. 1882–1883 (kat. I.158) i Wyjazd królowej Marysieńki  
z Wilanowa, 1884 (kat. I.160).

V.88  Wilanów. Pałac — widok od strony 
podjazdu, ok. 1880

fot. Konrad Brandel (1838–1920)
odbitka fotograficzna na papierze albuminowym, karton, 25 × 32
własność rodziny

V.89  Wilanów. Brama wjazdowa do pałacu, 
ok. 1880

fot. Konrad Brandel (1838–1920)
odbitka fotograficzna na papierze albuminowym, karton, 18,2 × 25,6
własność rodziny

V.90  Popiersie Jana III Sobieskiego (gips, 
XVII/XIX w.), z kolekcji wilanowskiej, 
lata 90. XIX w.

fot. Rubens, warszawa
odbitka fotograficzna na papierze kolodionowym, karton, 14,2 × 10,1 
[16,6 × 10,6]
sygn., recto kartonu, na dolnym marginesie, suchy odcisk pieczęci 
wklęsłej, złocony, po lewej: „Rubens”; po prawej: w WARSZAW-
IE.; verso kartonu, ozdobna litografia: FOTOGRAFJA | Rubens | 
w WARSZAWIE | NOWY ŚWIAT No 43 | [mniejszą czcionką:] LIT. 
OTTON FLECK W WARSZAWIE. 
verso kartonu, przy górnej krawędzi piórem: [niewidoczne] Jana III 
Muzeum narodowe w warszawie, nr inw. Di 39990 Mnw
Dar pośmiertny Józefa Brandta przekazany przez rodzinę 17.08.1920.

Fotografia pozyskana prawdopodobnie jako materiał pomocniczy 
przy malowaniu obrazu Wyjazd Jana III i Marysieńki z Wilanowa, 
1897 (kat. I.249).

V.91  Portret Rozalii Antoniny Kajetany 
Popowicz-Sarkisiewicz (1805–1893), 
ksieni benedyktynek ormiańskich  
we Lwowie, 1880–1887

fot. Edward Trzemeski (1843–1905)
odbitka fotograficzna na papierze albuminowym, karton, 16,1 × 10,5 
[16,6 × 11,5]
niesygn.
Muzeum narodowe w warszawie, nr inw. Di 31700 Mnw
Dar pośmiertny Józefa Brandta przekazany przez rodzinę 17.08.1920.

Fotografia pozyskana prawdopodobnie jako materiał pomocniczy 
przy malowaniu obrazów Modlitwa, 1893 (kat. I.218) i Modlitwa 
w stepie, 1894 (kat. I.220).

V.92  Fotografia portretu malarskiego ksieni 
benedyktynek ormiańskich we Lwowie, 
Marianny Kolumby Nadejówny  
(1827–1839) [?], lata 80. XIX w.

fotograf nieznany, Lwów
odbitka fotograficzna na papierze albuminowym, karton, 15,3 × 11,1 
[16,7 × 11,4]
niesygn.
Muzeum narodowe w warszawie, nr inw. Di 31690 Mnw
Dar pośmiertny Józefa Brandta przekazany przez rodzinę 17.08.1920.

Fotografia pozyskana prawdopodobnie jako materiał pomocniczy 
przy malowaniu obrazów Modlitwa, 1893 (kat. I.218) i Modlitwa 
w stepie, 1894 (kat. I.220).
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V.86  Wilanów. Pałac — widok od strony 
podjazdu (fotografia z naniesioną 
ołówkiem siatką linii), ok. 1870–1875

fot. Kloch i Dutkiewicz, warszawa
odbitka fotograficzna na papierze albuminowym, karton, ołówek, 
19,5 × 29
własność rodziny

Fotografia wykorzystana przy malowaniu obrazu Wyjazd Jana III 
i Marysieńki z Wilanowa, 1897 (kat. I.249).

V.87  Wilanów. Pałac — widok fasady 
centralnego skrzydła (fotografia 
z naniesioną ołówkiem siatką linii), 
ok. 1880

fot. Konrad Brandel (1838–1920)
odbitka fotograficzna na papierze albuminowym, karton, 25 × 32
własność rodziny

Fotografia wykorzystana przy malowaniu obrazów Wyjazd  
z Wilanowa, ok. 1882–1883 (kat. I.158) i Wyjazd królowej Marysieńki  
z Wilanowa, 1884 (kat. I.160).

V.88  Wilanów. Pałac — widok od strony 
podjazdu, ok. 1880

fot. Konrad Brandel (1838–1920)
odbitka fotograficzna na papierze albuminowym, karton, 25 × 32
własność rodziny

V.89  Wilanów. Brama wjazdowa do pałacu, 
ok. 1880

fot. Konrad Brandel (1838–1920)
odbitka fotograficzna na papierze albuminowym, karton, 18,2 × 25,6
własność rodziny

V.90  Popiersie Jana III Sobieskiego (gips, 
XVII/XIX w.), z kolekcji wilanowskiej, 
lata 90. XIX w.

fot. Rubens, warszawa
odbitka fotograficzna na papierze kolodionowym, karton, 14,2 × 10,1 
[16,6 × 10,6]
sygn., recto kartonu, na dolnym marginesie, suchy odcisk pieczęci 
wklęsłej, złocony, po lewej: „Rubens”; po prawej: w WARSZAW-
IE.; verso kartonu, ozdobna litografia: FOTOGRAFJA | Rubens | 
w WARSZAWIE | NOWY ŚWIAT No 43 | [mniejszą czcionką:] LIT. 
OTTON FLECK W WARSZAWIE. 
verso kartonu, przy górnej krawędzi piórem: [niewidoczne] Jana III 
Muzeum narodowe w warszawie, nr inw. Di 39990 Mnw
Dar pośmiertny Józefa Brandta przekazany przez rodzinę 17.08.1920.

Fotografia pozyskana prawdopodobnie jako materiał pomocniczy 
przy malowaniu obrazu Wyjazd Jana III i Marysieńki z Wilanowa, 
1897 (kat. I.249).

V.91  Portret Rozalii Antoniny Kajetany 
Popowicz-Sarkisiewicz (1805–1893), 
ksieni benedyktynek ormiańskich  
we Lwowie, 1880–1887

fot. Edward Trzemeski (1843–1905)
odbitka fotograficzna na papierze albuminowym, karton, 16,1 × 10,5 
[16,6 × 11,5]
niesygn.
Muzeum narodowe w warszawie, nr inw. Di 31700 Mnw
Dar pośmiertny Józefa Brandta przekazany przez rodzinę 17.08.1920.

Fotografia pozyskana prawdopodobnie jako materiał pomocniczy 
przy malowaniu obrazów Modlitwa, 1893 (kat. I.218) i Modlitwa 
w stepie, 1894 (kat. I.220).

V.92  Fotografia portretu malarskiego ksieni 
benedyktynek ormiańskich we Lwowie, 
Marianny Kolumby Nadejówny  
(1827–1839) [?], lata 80. XIX w.

fotograf nieznany, Lwów
odbitka fotograficzna na papierze albuminowym, karton, 15,3 × 11,1 
[16,7 × 11,4]
niesygn.
Muzeum narodowe w warszawie, nr inw. Di 31690 Mnw
Dar pośmiertny Józefa Brandta przekazany przez rodzinę 17.08.1920.

Fotografia pozyskana prawdopodobnie jako materiał pomocniczy 
przy malowaniu obrazów Modlitwa, 1893 (kat. I.218) i Modlitwa 
w stepie, 1894 (kat. I.220).
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V.93  Orońsko. Bryczka zaprzężona w trójkę 
koni, ok. 1880

fotograf nieznany
odbitka fotograficzna na papierze albuminowym, karton, 16,5 × 18,8 
[24 × 31,5]
niesygn.
recto kartonu, p.d. ołówkiem: Orońsk
Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, nr inw. MJM Dspl. 208
Kupiony w 1990.

Fotografia wykorzystana przy malowaniu obrazów Karczma  
w stepie, 1881 (kat. I.128) oraz Przygoda w podróży, przed/lub 1906 
(kat. I.299).

V.94  Orońsko. Jeździec na koniu i luzak, 
ok. 1880–1882 

fotograf nieznany
odbitka fotograficzna na papierze albuminowym, karton, 17 × 19,1 
[23,6 × 32]
niesygn.
recto kartonu, u dołu ołówkiem: Orońsko
Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, nr inw. CRP/AH/333
Dar Franciszka Daszewskiego.

Fotografia wykorzystana przy malowaniu obrazów Na polanie, 1882 
(kat. I.137), Polowanie na lisa, ok. 1888–1890 (kat. I.203) oraz Zaganiacz 
na koniu, ok. 1890 (kat. I.204).

V.95  Orońsko. Praczki, ok. 1880–1882 

fotograf nieznany
odbitka fotograficzna na papierze albuminowym, karton, 17 × 19,3 
[24 × 32,3]
niesygn.
recto kartonu, u dołu ołówkiem: Orońskie baby
Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, nr inw. CRP/AH/343
Dar Franciszka Daszewskiego.

Inscenizacja do obrazu Pogawędka z młodymi praczkami, 1882 
(kat. I.142).

V.98  Orońsko. Scena rodzajowa przy starej 
kuchni czeladnej, 1882

fotograf nieznany
odbitka fotograficzna, 18,1 × 20
niesygn.
recto, u dołu ołówkiem: Stara kuchnia
Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, nr inw. CRP/AH/329
Dar Franciszka Daszewskiego. 

Fotografia wykorzystana przy malowaniu obrazu Przed karczmą, 
1885 (kat. I.167).

W grupie włościan i służby siedzi malarz Kazimierz Alchimowicz 
(w centrum kadru, zwrócony twarzą w stronę obiektywu), który 
latem 1882 roku odwiedził Józefa Brandta w Orońsku.

V.99–100  Orońsko. Scena rodzajowa 
przy starej kuchni czeladnej, 1882

fotograf nieznany

dwie odbitki z tego samego negatywu:

odbitka fotograficzna na papierze albuminowym, karton, 16,8 × 19 
[24 × 32,2]
niesygn.
recto kartonu, u dołu ołówkiem: Stara kuchnia czeladna w Orońsku
Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, nr inw. CRP/AH/342
Dar Franciszka Daszewskiego.

odbitka fotograficzna, 19,8 × 20,7
niesygn.
Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, nr inw. CRP/AH/322
Dar Franciszka Daszewskiego. 

W grupie włościan i służby siedzi malarz Kazimierz Alchimowicz 
(w centrum kadru, zwrócony twarzą w stronę obiektywu), który 
latem 1882 roku odwiedził Józefa Brandta w Orońsku.

V.96–97  Orońsko. Scena rodzajowa 
przy studni, ok. 1880–1882

fotograf nieznany

dwie odbitki z tego samego negatywu:

odbitka fotograficzna na papierze albuminowym, karton, 16 × 18,7 
[23,9 × 32]
niesygn.
recto kartonu, u dołu ołówkiem: Studnia w Orońsku
Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, nr inw. CRP/AH/338
Dar Franciszka Daszewskiego.
 
odbitka fotograficzna na papierze albuminowym, karton, 15,8 × 19,2 
[24 × 31,7]
niesygn.
recto kartonu, p.d. ołówkiem: Orońsk
Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, nr inw. MJM Dspl. 224
Kupiona w 1990.

Fotografia wykorzystana przy malowaniu obrazu Wyjazd na 
polowanie, 1883 (kat. I.149).
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V.93  Orońsko. Bryczka zaprzężona w trójkę 
koni, ok. 1880

fotograf nieznany
odbitka fotograficzna na papierze albuminowym, karton, 16,5 × 18,8 
[24 × 31,5]
niesygn.
recto kartonu, p.d. ołówkiem: Orońsk
Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, nr inw. MJM Dspl. 208
Kupiony w 1990.

Fotografia wykorzystana przy malowaniu obrazów Karczma  
w stepie, 1881 (kat. I.128) oraz Przygoda w podróży, przed/lub 1906 
(kat. I.299).

V.94  Orońsko. Jeździec na koniu i luzak, 
ok. 1880–1882 

fotograf nieznany
odbitka fotograficzna na papierze albuminowym, karton, 17 × 19,1 
[23,6 × 32]
niesygn.
recto kartonu, u dołu ołówkiem: Orońsko
Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, nr inw. CRP/AH/333
Dar Franciszka Daszewskiego.

Fotografia wykorzystana przy malowaniu obrazów Na polanie, 1882 
(kat. I.137), Polowanie na lisa, ok. 1888–1890 (kat. I.203) oraz Zaganiacz 
na koniu, ok. 1890 (kat. I.204).

V.95  Orońsko. Praczki, ok. 1880–1882 

fotograf nieznany
odbitka fotograficzna na papierze albuminowym, karton, 17 × 19,3 
[24 × 32,3]
niesygn.
recto kartonu, u dołu ołówkiem: Orońskie baby
Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, nr inw. CRP/AH/343
Dar Franciszka Daszewskiego.

Inscenizacja do obrazu Pogawędka z młodymi praczkami, 1882 
(kat. I.142).

V.98  Orońsko. Scena rodzajowa przy starej 
kuchni czeladnej, 1882

fotograf nieznany
odbitka fotograficzna, 18,1 × 20
niesygn.
recto, u dołu ołówkiem: Stara kuchnia
Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, nr inw. CRP/AH/329
Dar Franciszka Daszewskiego. 

Fotografia wykorzystana przy malowaniu obrazu Przed karczmą, 
1885 (kat. I.167).

W grupie włościan i służby siedzi malarz Kazimierz Alchimowicz 
(w centrum kadru, zwrócony twarzą w stronę obiektywu), który 
latem 1882 roku odwiedził Józefa Brandta w Orońsku.

V.99–100  Orońsko. Scena rodzajowa 
przy starej kuchni czeladnej, 1882

fotograf nieznany

dwie odbitki z tego samego negatywu:

odbitka fotograficzna na papierze albuminowym, karton, 16,8 × 19 
[24 × 32,2]
niesygn.
recto kartonu, u dołu ołówkiem: Stara kuchnia czeladna w Orońsku
Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, nr inw. CRP/AH/342
Dar Franciszka Daszewskiego.

odbitka fotograficzna, 19,8 × 20,7
niesygn.
Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, nr inw. CRP/AH/322
Dar Franciszka Daszewskiego. 

W grupie włościan i służby siedzi malarz Kazimierz Alchimowicz 
(w centrum kadru, zwrócony twarzą w stronę obiektywu), który 
latem 1882 roku odwiedził Józefa Brandta w Orońsku.

V.96–97  Orońsko. Scena rodzajowa 
przy studni, ok. 1880–1882

fotograf nieznany

dwie odbitki z tego samego negatywu:

odbitka fotograficzna na papierze albuminowym, karton, 16 × 18,7 
[23,9 × 32]
niesygn.
recto kartonu, u dołu ołówkiem: Studnia w Orońsku
Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, nr inw. CRP/AH/338
Dar Franciszka Daszewskiego.
 
odbitka fotograficzna na papierze albuminowym, karton, 15,8 × 19,2 
[24 × 31,7]
niesygn.
recto kartonu, p.d. ołówkiem: Orońsk
Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, nr inw. MJM Dspl. 224
Kupiona w 1990.

Fotografia wykorzystana przy malowaniu obrazu Wyjazd na 
polowanie, 1883 (kat. I.149).
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V.101–102   Orońsko. Scena rodzajowa 
przed starą kuchnią czeladną, 1882

fotograf nieznany

dwie odbitki z tego samego negatywu:

odbitka fotograficzna, 18,7 × 20,7 
niesygn.
verso ołówkiem: Orońsko
Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, nr inw. CRP/AH/321
Dar Franciszka Daszewskiego.

odbitka fotograficzna, 19,2 × 20,4 
niesygn.
verso ołówkiem: Orońsko
Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, nr inw. CRP/AH/320
Dar Franciszka Daszewskiego.

Fotografia wykorzystana przy malowaniu obrazu Przystanek przed 
gospodą, 1883 (kat. I.148).

V.103–104  Orońsko. Jeździec na koniu i luzak, 
ok. 1880–1883

fotograf nieznany

dwie odbitki z tego samego negatywu:

odbitka fotograficzna, 19,3 × 21
niesygn.
verso ołówkiem: Orońsko
Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, nr inw. CRP/AH/330
Dar Franciszka Daszewskiego.

odbitka fotograficzna, 19,2 × 20,7
niesygn.
recto, u dołu ołówkiem: Orońsko
Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, nr inw. CRP/AH/331
Dar Franciszka Daszewskiego.

Fotografia wykorzystana przy malowaniu obrazu Stajenny z wier-
zchowcami, 1883 (kat. I.147).

V.105  Orońsko. Jeździec na koniu i koń luzak, 
ok. 1880–1883

fotograf nieznany
odbitka fotograficzna, 14 × 16,5
niesygn.
verso ołówkiem: Orońsko
Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, nr inw. CRP/AH/346
Dar Franciszka Daszewskiego.

V.106  Orońsko. Myśliwi na wozie 
zaprzężonym w cztery konie, 
przed stajniami, ok. 1880–1883

fotograf nieznany
odbitka fotograficzna, 18 × 20
niesygn.
verso ołówkiem: Orońsko
Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, nr inw. CRP/AH/332
Dar Franciszka Daszewskiego.

Inscenizacja do obrazu Wyjazd na polowanie, 1883 (kat. I.150).

V.107  Orońsko. Grupa wieśniaków, 
ok. 1880–1883

fotograf nieznany
odbitka fotograficzna, 18,9 × 20,5
niesygn.
verso ołówkiem: Orońsko
Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, nr inw. CRP/AH/324
Dar Franciszka Daszewskiego. 

Fotografia (postać kobiety z dzieckiem) wykorzystana przy ma-
lowaniu obrazu Wyjazd na polowanie, 1883 (kat. I.150).

V.108  Orońsko. Stajenny z dwoma końmi, 
ok. 1880–1883 

fotograf nieznany
odbitka fotograficzna, 18,9 × 20,8
niesygn.
recto, l.d. ołówkiem: Orońsko
Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, nr inw. CRP/AH/326
Dar Franciszka Daszewskiego.

Fotografia wykorzystana przy malowaniu obrazów Wyjazd na 
polowanie, 1883 (kat. I.150) i Jarmark w Bałcie na Podolu, 1886 (kat. 
I.181).

V.109  Orońsko. Jeździec i dziewczyna 
przy studni, ok. 1880–1884

fotograf nieznany
odbitka fotograficzna
miejsce przechowywania nieznane
Reprodukcja w: Palacz 1997, s. 152; Klarecki 2012, il. 58. 

Fotografia wykorzystana przy malowaniu obrazu Rozmowa przy 
studni, 1884 (kat. I.161).
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ok. 1880–1883

fotograf nieznany
odbitka fotograficzna, 14 × 16,5
niesygn.
verso ołówkiem: Orońsko
Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, nr inw. CRP/AH/346
Dar Franciszka Daszewskiego.

V.106  Orońsko. Myśliwi na wozie 
zaprzężonym w cztery konie, 
przed stajniami, ok. 1880–1883

fotograf nieznany
odbitka fotograficzna, 18 × 20
niesygn.
verso ołówkiem: Orońsko
Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, nr inw. CRP/AH/332
Dar Franciszka Daszewskiego.

Inscenizacja do obrazu Wyjazd na polowanie, 1883 (kat. I.150).
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Reprodukcja w: Palacz 1997, s. 152; Klarecki 2012, il. 58. 
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V.110  Orońsko. Furmanka zaprzężona 
w dwa konie, ok. 1880–1884

fot. Józef Grodzicki (1854–1939)
odbitka fotograficzna na papierze albuminowym, karton, 16,8 × 19 
[24,2 × 31,7]
sygn., recto kartonu, na dolnym marginesie piórem: J. Grodzicki 
w Radomiu.
recto kartonu, p.d. ołówkiem: Orońsk
własność Macieja stachury

Inscenizacja do obrazu Spotkanie na moście, 1884 (kat. I.162).

V.111–112  Orońsko. Stary stróż w stroju 
myśliwego — model do obrazów 
Przed polowaniem z ok. 1882–1886  
(kat. I.146) i Tracze z 1886 (kat. I.179), 
1. poł. lat 80. XIX w.

fotograf nieznany

dwie odbitki z tego samego negatywu:

odbitka fotograficzna na papierze albuminowym, karton, 14 × 9,8 
[20,1 × 16]
niesygn.
Muzeum narodowe w warszawie, nr inw. Di 29865 Mnw
Dar pośmiertny Józefa Brandta przekazany przez rodzinę 17.08.1920.

odbitka fotograficzna, 17,2 × 13,7
niesygn.
verso ołówkiem: Stary stróż | w Orońsku
Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, nr inw. CRP/AH/349
Dar Franciszka Daszewskiego.

V.113  Orońsko. Scena na folwarku,  
1. poł. lat 80. XIX w.

fotograf nieznany
odbitka fotograficzna, 19,2 × 21
niesygn.
verso ołówkiem: Orońsko
Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, nr inw. CRP/AH/325
Dar Franciszka Daszewskiego.

Fotografia wykorzystana przy malowaniu obrazów Przed polowan-
iem, ok. 1882–1886 (kat. I.146) i Szałas cygański, 1889 (kat. I.206).

V.114  Orońsko. Józef Brandt z dwoma 
mężczyznami — modele do obrazu 
Jarmark w Bałcie na Podolu z 1886  
(kat. I.181), 1. poł. lat 80. XIX w.

fot. Józef Grodzicki (1854–1939)
odbitka fotograficzna na papierze albuminowym, karton
sygn., recto kartonu, na dolnym marginesie pieczątka tuszowa: 
ZAKŁAD | FOTOGRAFICZNY | JÓZEFA GRODZICKIEGO | w Radomiu.
recto kartonu, odręcznie, po lewej: Tatar przyjechał | z towarem; 
po prawej: Józef Brandt kupuje | od Tatara towary
miejsce przechowywania nieznane
Reprodukcja w: Palacz 1997, s. 84; Klarecki 2012, il. 59.

V.115  Orońsko. Włościanin na wozie, 
ok. 1880–1887

fot. Józef Grodzicki (1854–1939)
odbitka fotograficzna na papierze albuminowym, karton, 17,2 × 19 
[23,4 × 33,4]
sygn., recto i verso kartonu, pieczątka tuszowa: ZAKŁAD |  
FOTOGRAFICZNY | JÓZEFA GRODZICKIEGO | w Radomiu.
recto kartonu, na dolnym marginesie piórem: Orońsk
Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, nr inw. CRP/AH/339
Dar Franciszka Daszewskiego.

Fotografia wykorzystana przy malowaniu obrazu Wyjazd na 
polowanie, 1887 (kat. I.188).

V.116  Orońsko. Dwóch mężczyzn w bryczce 
zaprzężonej w konia, ok. 1880–1887

fotograf nieznany
odbitka fotograficzna na papierze albuminowym, karton, 17,4 × 18,9 
[23,6 × 31,9]
niesygn.
własność Macieja stachury

Inscenizacja do obrazu Bryczka tatarska, 1887 (kat. I.189).
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V.117  Orońsko. Apoloniusz Kędzierski 
(na koniu), Marian Zarembski 
i Józef Brandt, lata 80. XIX w.

fot. Józef Grodzicki (1854–1939)
odbitka fotograficzna na papierze albuminowym, karton, 18,9 × 17,5 
[23,8 × 31,7]
sygn., recto kartonu na dolnym marginesie i verso kartonu, pieczątki 
tuszowe: ZAKŁAD | FOTOGRAFICZNY | JóZEFA GRODZiCKiEGO | 
w Radomiu.
recto kartonu, u dołu ołówkiem: A. Kędzierski Zarębski; po prawej: 
w Orońsku 
własność Macieja stachury

Inscenizacja do obrazu Na jarmarku (Historia konia III), ok. 1885–
1888 (kat. I.174).

V.118  Orońsko. Furmanka zaprzężona 
w czwórkę koni przed bramą folwarku, 
lata 80. XIX w.

fot. Józef Grodzicki (1854–1939)
odbitka fotograficzna na papierze albuminowym, karton, 16,4 × 24,2 
[25,3 × 32,2]
sygn., verso kartonu, pieczątka tuszowa: ZAKŁAD |  
FOTOGRAFICZNY | JóZEFA GRODZiCKiEGO | w Radomiu.
recto kartonu, p.d. ołówkiem: na polowanie Orońsk
własność Macieja stachury

Inscenizacja do obrazu Zajazd, przed/lub 1903 (kat. I.284). Fotogra-
fia wykorzystana także przy malowaniu akwareli Na polowanie, 1890 
lub 1891 (kat. II.324) i obrazu Leśniczówka, ok. 1900 (kat. I.274).

V.119  Orońsko. Scena rodzajowa przy starej 
kuchni czeladnej (wieśniacy przy 
samowarze), lata 80. XIX w. 

fot. Józef Grodzicki (1854–1939)
odbitka fotograficzna na papierze albuminowym, karton, 18 × 22,5 
[23,5 × 33,4]
sygn., recto i verso kartonu, pieczątka tuszowa: ZAKŁAD |  
FOTOGRAFICZNY | JóZEFA GRODZiCKiEGO | w Radomiu.
recto kartonu, na dolnym marginesie piórem: Stara kuchnia w Orońsku
Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, nr inw. CRP/AH/335
Dar Franciszka Daszewskiego.

V.120  Orońsko. Jeździec na koniu i luzak,  
lata 80. XIX w.

fotograf nieznany
odbitka fotograficzna, 19,5 × 21
niesygn.
verso ołówkiem: Orońsko
Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, nr inw. CRP/AH/323
Dar Franciszka Daszewskiego.

V.121  Orońsko. Wóz zaprzężony 
w cztery konie i luzak przed stodołą 
dworską, lata 80. XIX w.

fotograf nieznany
odbitka fotograficzna, 19,3 × 21
niesygn.
verso ołówkiem: Orońsko
Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, nr inw. CRP/AH/327
Dar Franciszka Daszewskiego.

V.122  Orońsko. Stary Skowron, stangret 
Jakub i Franek Piwowarek w strojach 
myśliwskich (modele do nieokreślonego 
obrazu), lata 80. XIX w.

fotograf nieznany
odbitka fotograficzna, 19,1 × 27
niesygn.
verso ołówkiem: Stary Skowron — Jakób stangret | i Franek  
Piwowarek | Orońsko
Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, nr inw. CRP/AH/328
Dar Franciszka Daszewskiego.

V.123  Orońsko. Jeździec na koniu, 
lata 80. XIX w.

fotograf nieznany
odbitka fotograficzna, 17 × 14
niesygn.
Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, nr inw. CRP/AH/344
Dar Franciszka Daszewskiego.

V.124  Orońsko. Józef Brandt i jeździec 
na koniu, lata 80. XIX w.

fotograf nieznany
odbitka fotograficzna, 14,2 × 16,7
niesygn.
recto, po prawej piórem: Józef Brandt | Orońsk
Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, nr inw. CRP/AH/345
Dar Franciszka Daszewskiego.
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Dar Franciszka Daszewskiego.

V.120  Orońsko. Jeździec na koniu i luzak,  
lata 80. XIX w.

fotograf nieznany
odbitka fotograficzna, 19,5 × 21
niesygn.
verso ołówkiem: Orońsko
Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, nr inw. CRP/AH/323
Dar Franciszka Daszewskiego.

V.121  Orońsko. Wóz zaprzężony 
w cztery konie i luzak przed stodołą 
dworską, lata 80. XIX w.

fotograf nieznany
odbitka fotograficzna, 19,3 × 21
niesygn.
verso ołówkiem: Orońsko
Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, nr inw. CRP/AH/327
Dar Franciszka Daszewskiego.

V.122  Orońsko. Stary Skowron, stangret 
Jakub i Franek Piwowarek w strojach 
myśliwskich (modele do nieokreślonego 
obrazu), lata 80. XIX w.

fotograf nieznany
odbitka fotograficzna, 19,1 × 27
niesygn.
verso ołówkiem: Stary Skowron — Jakób stangret | i Franek  
Piwowarek | Orońsko
Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, nr inw. CRP/AH/328
Dar Franciszka Daszewskiego.

V.123  Orońsko. Jeździec na koniu, 
lata 80. XIX w.

fotograf nieznany
odbitka fotograficzna, 17 × 14
niesygn.
Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, nr inw. CRP/AH/344
Dar Franciszka Daszewskiego.

V.124  Orońsko. Józef Brandt i jeździec 
na koniu, lata 80. XIX w.

fotograf nieznany
odbitka fotograficzna, 14,2 × 16,7
niesygn.
recto, po prawej piórem: Józef Brandt | Orońsk
Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, nr inw. CRP/AH/345
Dar Franciszka Daszewskiego.
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V.125  Orońsko. Karmienie psów,  
lata 80. XIX w.

fotograf nieznany
odbitka fotograficzna, 17,4 × 14,2
niesygn.
verso ołówkiem: Orońsko
Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, nr inw. CRP/AH/347
Dar Franciszka Daszewskiego.

V.126  Orońsko. Karmienie psów,  
lata 80. XIX w.

fotograf nieznany
odbitka fotograficzna, 17 × 14
niesygn.
verso ołówkiem: Orońsko
Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, nr inw. CRP/AH/348
Dar Franciszka Daszewskiego.

V.127  Orońsko. Fragment ogrodu 
warzywnego — dynie, 1. poł. lat 80. 
XIX w.

fotograf nieznany
odbitka fotograficzna, 14 × 17,7
niesygn.
recto, p.d. piórem: Orońsk dynie
Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, nr inw. CRP/AH/350
Dar Franciszka Daszewskiego.

Fotografia wykorzystana przy malowaniu obrazu Przed karczmą, 
1885 (kat. I.167).

V.128  Orońsko. Fragment ogrodu 
warzywnego — zagon z kapustą,  
1. poł. lat 80. XIX w.

fotograf nieznany
odbitka fotograficzna, 22 × 18,5
niesygn.
recto, l.d. piórem: Orońsk | Kapusta
Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, nr inw. CRP/AH/351
Dar Franciszka Daszewskiego.

Fotografia wykorzystana przy malowaniu obrazu Przed karczmą, 
1885 (kat. I.167).

V.129  Orońsko. Stado koni, lata 80. XIX w.

fot. Józef Grodzicki (1854–1939)
odbitka fotograficzna na papierze albuminowym, karton, 17,4 × 18,8 
[23,8 × 32]
sygn., recto i verso kartonu, pieczątka tuszowa: ZAKŁAD |  
FOTOGRAFICZNY | JóZEFA GRODZiCKiEGO | w Radomiu.
recto kartonu, na dolnym marginesie piórem: Orońsko
Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, nr inw. CRP/AH/341
Dar Franciszka Daszewskiego.

Fotografia wykorzystana przy malowaniu obrazu Na pastwisku, 
ok. 1887 (kat. I.190).

V.130  Orońsko. Bryczka zaprzężona w cztery 
konie, lata 80. XIX w.

fotograf nieznany
odbitka fotograficzna na papierze albuminowym, karton, 16,7 × 18,9 
[24 × 32]
niesygn.
recto kartonu, na dolnym marginesie ołówkiem, po lewej: Jakób | 
stangret; po prawej: Józef Brandt powozi
Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, nr inw. CRP/AH/340
Dar Franciszka Daszewskiego.

V.131  Orońsko. Kobieta na koniu w asyście 
dwóch mężczyzn, lata 80. XIX w.

fotograf nieznany 
odbitka fotograficzna
miejsce przechowywania nieznane
Reprodukcja z archiwum Tomasza Palacza.

Fotografia wykorzystana przy malowaniu obrazu Wyjazd na 
polowanie, ok. 1888 (kat. I.198).

V.132  Orońsko. Józef Brandt i Władysław 
Czachórski na wozie, lata 80. XIX w.

fot. Józef Grodzicki (1854–1939)
odbitka fotograficzna na papierze albuminowym, karton, 17 × 22,2 
[21,2 × 27,8]
sygn., verso kartonu, pieczątka tuszowa: ZAKŁAD |  
FOTOGRAFICZNY | JóZEFA GRODZiCKiEGO | w Radomiu.
recto kartonu, u dołu ołówkiem: Czachórski Brandt Orońsko 
Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, nr inw. MJM Dspl. 77
Dar rodziny artysty w 1973.

Fotografia wykorzystana przy malowaniu obrazu Wyjazd na 
polowanie, ok. 1888 (kat. I.198).



292 293FOTOGRAFiE Z KOLEKCJi JóZEFA BRAnDTAJÓZEF BRANDT 1841–1915

V.125  Orońsko. Karmienie psów,  
lata 80. XIX w.

fotograf nieznany
odbitka fotograficzna, 17,4 × 14,2
niesygn.
verso ołówkiem: Orońsko
Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, nr inw. CRP/AH/347
Dar Franciszka Daszewskiego.

V.126  Orońsko. Karmienie psów,  
lata 80. XIX w.

fotograf nieznany
odbitka fotograficzna, 17 × 14
niesygn.
verso ołówkiem: Orońsko
Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, nr inw. CRP/AH/348
Dar Franciszka Daszewskiego.

V.127  Orońsko. Fragment ogrodu 
warzywnego — dynie, 1. poł. lat 80. 
XIX w.

fotograf nieznany
odbitka fotograficzna, 14 × 17,7
niesygn.
recto, p.d. piórem: Orońsk dynie
Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, nr inw. CRP/AH/350
Dar Franciszka Daszewskiego.

Fotografia wykorzystana przy malowaniu obrazu Przed karczmą, 
1885 (kat. I.167).

V.128  Orońsko. Fragment ogrodu 
warzywnego — zagon z kapustą,  
1. poł. lat 80. XIX w.

fotograf nieznany
odbitka fotograficzna, 22 × 18,5
niesygn.
recto, l.d. piórem: Orońsk | Kapusta
Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, nr inw. CRP/AH/351
Dar Franciszka Daszewskiego.

Fotografia wykorzystana przy malowaniu obrazu Przed karczmą, 
1885 (kat. I.167).

V.129  Orońsko. Stado koni, lata 80. XIX w.

fot. Józef Grodzicki (1854–1939)
odbitka fotograficzna na papierze albuminowym, karton, 17,4 × 18,8 
[23,8 × 32]
sygn., recto i verso kartonu, pieczątka tuszowa: ZAKŁAD |  
FOTOGRAFICZNY | JóZEFA GRODZiCKiEGO | w Radomiu.
recto kartonu, na dolnym marginesie piórem: Orońsko
Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, nr inw. CRP/AH/341
Dar Franciszka Daszewskiego.

Fotografia wykorzystana przy malowaniu obrazu Na pastwisku, 
ok. 1887 (kat. I.190).

V.130  Orońsko. Bryczka zaprzężona w cztery 
konie, lata 80. XIX w.

fotograf nieznany
odbitka fotograficzna na papierze albuminowym, karton, 16,7 × 18,9 
[24 × 32]
niesygn.
recto kartonu, na dolnym marginesie ołówkiem, po lewej: Jakób | 
stangret; po prawej: Józef Brandt powozi
Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, nr inw. CRP/AH/340
Dar Franciszka Daszewskiego.

V.131  Orońsko. Kobieta na koniu w asyście 
dwóch mężczyzn, lata 80. XIX w.

fotograf nieznany 
odbitka fotograficzna
miejsce przechowywania nieznane
Reprodukcja z archiwum Tomasza Palacza.

Fotografia wykorzystana przy malowaniu obrazu Wyjazd na 
polowanie, ok. 1888 (kat. I.198).

V.132  Orońsko. Józef Brandt i Władysław 
Czachórski na wozie, lata 80. XIX w.

fot. Józef Grodzicki (1854–1939)
odbitka fotograficzna na papierze albuminowym, karton, 17 × 22,2 
[21,2 × 27,8]
sygn., verso kartonu, pieczątka tuszowa: ZAKŁAD |  
FOTOGRAFICZNY | JóZEFA GRODZiCKiEGO | w Radomiu.
recto kartonu, u dołu ołówkiem: Czachórski Brandt Orońsko 
Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, nr inw. MJM Dspl. 77
Dar rodziny artysty w 1973.

Fotografia wykorzystana przy malowaniu obrazu Wyjazd na 
polowanie, ok. 1888 (kat. I.198).
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V.133  Orońsko. Apoloniusz Kędzierski 
na wozie, lata 80. XIX w.

fot. Józef Grodzicki (1854–1939)
odbitka fotograficzna na papierze albuminowym, karton, 17,2 × 22,5 
[21,5 × 27,8]
sygn., verso kartonu, pieczątka tuszowa: ZAKŁAD |  
FOTOGRAFICZNY | JóZEFA GRODZiCKiEGO | w Radomiu.
recto kartonu, p.d. ołówkiem: Apoloniusz Kędzierski | w Orońsku; 
verso kartonu, ołówkiem: Apol. Kędzierski | Orońsko
Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, nr inw. MJM Dspl. 76
Dar rodziny artysty w 1973.

V.134  Orońsko. Apoloniusz Kędzierski 
na bryczce, lata 80. XIX w.

fot. Józef Grodzicki (1854–1939)
odbitka fotograficzna na papierze albuminowym, karton, 16,8 × 23,9 
[25,2 × 35]
sygn., recto odbitki, l.d. suchy odcisk pieczęci wklęsłej: Józef 
Grodzicki
Muzeum narodowe w warszawie, nr inw. Di 27809 Mnw
Dar pośmiertny Józefa Brandta przekazany przez rodzinę 17.08.1920.

Fotografia wykorzystana przy malowaniu akwareli W drodze, 
przed/lub 1891 (kat. II.322).

V.135  Orońsko. Józef Brandt i chłopak 
na koniu ze snopem siana — artysta 
ustawiający modela do obrazu 
Furażer z ok. 1886–1890 (kat. I.185), 
ok. 1885–1890 

fot. Józef Grodzicki (1854–1939)
odbitka fotograficzna na papierze albuminowym, karton, 17 × 19,5 
[21,8 × 27,3]
sygn., recto kartonu, litografowane, po lewej: Zakład Fotograficzny 
J. Grodzickiego; po prawej: w Radomiu.
verso kartonu, ołówkiem: art. Brandt z Orońska | Ze zbiorów x. Jana 
Wiśniewskiego | Borkowce
Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, nr inw. MJM Dspl. 103
Z dawnych zbiorów muzealnych, najprawdopodobniej dar ks. Jana 
wiśniewskiego.

V.136  Orońsko. Scena przy stajniach — 
Józef Brandt pozujący modela do 
obrazu, lata 80.–90. XIX w.

fotograf nieznany
odbitka fotograficzna na papierze albuminowym, karton, 16,7 × 18,3 
[24,1 × 32]
niesygn.
recto kartonu, na dolnym marginesie ołówkiem: Józef Brandt 
w Orońsku
Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, nr inw. CRP/AH/337
Dar Franciszka Daszewskiego.

V.137  Orońsko. Józef Brandt przy letniej 
pracowni, tzw. ulu, lata 80.–90. XIX w. 

fotograf nieznany
odbitka fotograficzna na papierze albuminowym, karton, 17 × 24 
[24,7 × 34,7]
niesygn.
recto kartonu, na dolnym marginesie ołówkiem: Józef Brandt i letnia 
pracownia
Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, nr inw. CRP/AH/334
Dar Franciszka Daszewskiego.

Fotografia wykorzystana przy malowaniu obrazu Alarm, przed/lub 
1896 (kat. I.235).

V.138  Orońsko. Jeździec na koniu 
ze strzelbą — model do obrazu  
Na forpocztach z ok. 1897 (kat. I.252),  
lata 80. XIX w.

fotograf nieznany
odbitka fotograficzna
miejsce przechowywania nieznane
Reprodukcja w: Klarecki 2012, il. 67.

V.139  Apoloniusz Kędzierski, w sukmanie, 
na polanie w Orońsku, z koniem i psem, 
lata 80.–90. XIX w. 

fot. Józef Grodzicki (1854–1939)
odbitka fotograficzna na papierze albuminowym, karton, 5,6 × 8,9 
[6,6 × 10,6]
sygn., recto kartonu, na prawym marginesie druk: J. GRODZICKI 
w RADOMIU.; verso kartonu, ozdobna litografia: Otwarte codziennie 
od 10 rano do 5 w. | JÓZEF GRODZICKI | FOTOGRAFIA  
ARTYSTYCZNA | ULICA LUBELSKA | w | RADOMIU | Na żądanie  
można mieć kopje. | [mniejszą czcionką:] K. Krziwanek. Wien.
verso kartonu, rękopis piórem: Apol. Kędzierski w sukmanie | 
na polance w | Orońsku
Muzeum narodowe w warszawie, nr inw. Di 133371 Mnw
Kupiony w 2016.

Fotografia wykorzystana przy malowaniu obrazu Na polowaniu, 
1899 (kat. I.264).
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V.133  Orońsko. Apoloniusz Kędzierski 
na wozie, lata 80. XIX w.

fot. Józef Grodzicki (1854–1939)
odbitka fotograficzna na papierze albuminowym, karton, 17,2 × 22,5 
[21,5 × 27,8]
sygn., verso kartonu, pieczątka tuszowa: ZAKŁAD |  
FOTOGRAFICZNY | JóZEFA GRODZiCKiEGO | w Radomiu.
recto kartonu, p.d. ołówkiem: Apoloniusz Kędzierski | w Orońsku; 
verso kartonu, ołówkiem: Apol. Kędzierski | Orońsko
Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, nr inw. MJM Dspl. 76
Dar rodziny artysty w 1973.

V.134  Orońsko. Apoloniusz Kędzierski 
na bryczce, lata 80. XIX w.

fot. Józef Grodzicki (1854–1939)
odbitka fotograficzna na papierze albuminowym, karton, 16,8 × 23,9 
[25,2 × 35]
sygn., recto odbitki, l.d. suchy odcisk pieczęci wklęsłej: Józef 
Grodzicki
Muzeum narodowe w warszawie, nr inw. Di 27809 Mnw
Dar pośmiertny Józefa Brandta przekazany przez rodzinę 17.08.1920.

Fotografia wykorzystana przy malowaniu akwareli W drodze, 
przed/lub 1891 (kat. II.322).

V.135  Orońsko. Józef Brandt i chłopak 
na koniu ze snopem siana — artysta 
ustawiający modela do obrazu 
Furażer z ok. 1886–1890 (kat. I.185), 
ok. 1885–1890 

fot. Józef Grodzicki (1854–1939)
odbitka fotograficzna na papierze albuminowym, karton, 17 × 19,5 
[21,8 × 27,3]
sygn., recto kartonu, litografowane, po lewej: Zakład Fotograficzny 
J. Grodzickiego; po prawej: w Radomiu.
verso kartonu, ołówkiem: art. Brandt z Orońska | Ze zbiorów x. Jana 
Wiśniewskiego | Borkowce
Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, nr inw. MJM Dspl. 103
Z dawnych zbiorów muzealnych, najprawdopodobniej dar ks. Jana 
wiśniewskiego.

V.136  Orońsko. Scena przy stajniach — 
Józef Brandt pozujący modela do 
obrazu, lata 80.–90. XIX w.

fotograf nieznany
odbitka fotograficzna na papierze albuminowym, karton, 16,7 × 18,3 
[24,1 × 32]
niesygn.
recto kartonu, na dolnym marginesie ołówkiem: Józef Brandt 
w Orońsku
Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, nr inw. CRP/AH/337
Dar Franciszka Daszewskiego.

V.137  Orońsko. Józef Brandt przy letniej 
pracowni, tzw. ulu, lata 80.–90. XIX w. 

fotograf nieznany
odbitka fotograficzna na papierze albuminowym, karton, 17 × 24 
[24,7 × 34,7]
niesygn.
recto kartonu, na dolnym marginesie ołówkiem: Józef Brandt i letnia 
pracownia
Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, nr inw. CRP/AH/334
Dar Franciszka Daszewskiego.

Fotografia wykorzystana przy malowaniu obrazu Alarm, przed/lub 
1896 (kat. I.235).

V.138  Orońsko. Jeździec na koniu 
ze strzelbą — model do obrazu  
Na forpocztach z ok. 1897 (kat. I.252),  
lata 80. XIX w.

fotograf nieznany
odbitka fotograficzna
miejsce przechowywania nieznane
Reprodukcja w: Klarecki 2012, il. 67.

V.139  Apoloniusz Kędzierski, w sukmanie, 
na polanie w Orońsku, z koniem i psem, 
lata 80.–90. XIX w. 

fot. Józef Grodzicki (1854–1939)
odbitka fotograficzna na papierze albuminowym, karton, 5,6 × 8,9 
[6,6 × 10,6]
sygn., recto kartonu, na prawym marginesie druk: J. GRODZICKI 
w RADOMIU.; verso kartonu, ozdobna litografia: Otwarte codziennie 
od 10 rano do 5 w. | JÓZEF GRODZICKI | FOTOGRAFIA  
ARTYSTYCZNA | ULICA LUBELSKA | w | RADOMIU | Na żądanie  
można mieć kopje. | [mniejszą czcionką:] K. Krziwanek. Wien.
verso kartonu, rękopis piórem: Apol. Kędzierski w sukmanie | 
na polance w | Orońsku
Muzeum narodowe w warszawie, nr inw. Di 133371 Mnw
Kupiony w 2016.

Fotografia wykorzystana przy malowaniu obrazu Na polowaniu, 
1899 (kat. I.264).
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V.140  Orońsko. Przed starą kuchnią czeladną, 
lata 80.–90. XIX w.

fot. Józef Grodzicki (1854–1939)
odbitka fotograficzna na papierze albuminowym, karton, 5,6 × 8,6 
[6,7 × 10,7]
sygn., recto kartonu, na prawym marginesie druk: J. GRODZICKI 
w RADOMIU.; verso kartonu, ozdobna litografia: Otwarte codziennie 
od 10 rano do 5 w. | JÓZEF GRODZICKI | FOTOGRAFIA  
ARTYSTYCZNA | ULICA LUBELSKA | w | RADOMIU | Na żądanie 
można mieć kopje. | [mniejszą czcionką:] K. Krziwanek. Wien.
Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, nr inw. MJM Dspl. 186
Dar z 1989.

V.141  Orońsko. Koń z hodowli Józefa Brandta, 
lata 80.–90. XIX w.

fot. Józef Grodzicki (1854–1939)
odbitka fotograficzna na papierze albuminowym, karton, 9,7 × 13,7 
[16,2 × 10,8] 
sygn., recto kartonu, litografowane, po lewej: Grodzicki; po prawej: 
w RADOM. [sic]; verso kartonu, litografowane: Klisze przechowują 
się dwa lata. | J. GRODZICKI | w | RADOMIU | Zakład otwarty  
codziennie od 10tej rano do 5ej po południu.
verso kartonu, u góry ołówkiem: Orońsko
Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, nr inw. CRP/AH/301
Dar Franciszka Daszewskiego.

V.142  Orońsko. Koń z hodowli Józefa Brandta, 
lata 80.–90. XIX w.

fotograf nieznany
odbitka fotograficzna, 9 × 12
niesygn.
recto, u dołu piórem: Orońsk
Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, nr inw. CRP/AH/353
Dar Franciszka Daszewskiego.

V.143  Orońsko. Koń z hodowli Józefa Brandta, 
lata 80.–90. XIX w.

fotograf nieznany
odbitka fotograficzna, 8,8 × 12
niesygn.
recto, u dołu piórem: Orońsk
Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, nr inw. CRP/AH/354
Dar Franciszka Daszewskiego.

V.144  Orońsko. Koń z hodowli Józefa Brandta, 
lata 80.–90. XIX w.

fotograf nieznany
odbitka fotograficzna, 9 × 12
niesygn.
recto, u dołu ołówkiem: Orońsk
Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, nr inw. CRP/AH/355
Dar Franciszka Daszewskiego.

V.145  Kanał w Orońsku, 1901

fotograf nieznany
odbitka fotograficzna, karton, 12,2 × 17 [13,8 × 18,8]
niesygn.
recto kartonu, na dolnym marginesie piórem: Kanał w Orońsku 1901.
Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, nr inw. MJM Dspl. 214
Kupiony w 1990.
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V.140  Orońsko. Przed starą kuchnią czeladną, 
lata 80.–90. XIX w.

fot. Józef Grodzicki (1854–1939)
odbitka fotograficzna na papierze albuminowym, karton, 5,6 × 8,6 
[6,7 × 10,7]
sygn., recto kartonu, na prawym marginesie druk: J. GRODZICKI 
w RADOMIU.; verso kartonu, ozdobna litografia: Otwarte codziennie 
od 10 rano do 5 w. | JÓZEF GRODZICKI | FOTOGRAFIA  
ARTYSTYCZNA | ULICA LUBELSKA | w | RADOMIU | Na żądanie 
można mieć kopje. | [mniejszą czcionką:] K. Krziwanek. Wien.
Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, nr inw. MJM Dspl. 186
Dar z 1989.

V.141  Orońsko. Koń z hodowli Józefa Brandta, 
lata 80.–90. XIX w.

fot. Józef Grodzicki (1854–1939)
odbitka fotograficzna na papierze albuminowym, karton, 9,7 × 13,7 
[16,2 × 10,8] 
sygn., recto kartonu, litografowane, po lewej: Grodzicki; po prawej: 
w RADOM. [sic]; verso kartonu, litografowane: Klisze przechowują 
się dwa lata. | J. GRODZICKI | w | RADOMIU | Zakład otwarty  
codziennie od 10tej rano do 5ej po południu.
verso kartonu, u góry ołówkiem: Orońsko
Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, nr inw. CRP/AH/301
Dar Franciszka Daszewskiego.

V.142  Orońsko. Koń z hodowli Józefa Brandta, 
lata 80.–90. XIX w.

fotograf nieznany
odbitka fotograficzna, 9 × 12
niesygn.
recto, u dołu piórem: Orońsk
Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, nr inw. CRP/AH/353
Dar Franciszka Daszewskiego.

V.143  Orońsko. Koń z hodowli Józefa Brandta, 
lata 80.–90. XIX w.

fotograf nieznany
odbitka fotograficzna, 8,8 × 12
niesygn.
recto, u dołu piórem: Orońsk
Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, nr inw. CRP/AH/354
Dar Franciszka Daszewskiego.

V.144  Orońsko. Koń z hodowli Józefa Brandta, 
lata 80.–90. XIX w.

fotograf nieznany
odbitka fotograficzna, 9 × 12
niesygn.
recto, u dołu ołówkiem: Orońsk
Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, nr inw. CRP/AH/355
Dar Franciszka Daszewskiego.

V.145  Kanał w Orońsku, 1901

fotograf nieznany
odbitka fotograficzna, karton, 12,2 × 17 [13,8 × 18,8]
niesygn.
recto kartonu, na dolnym marginesie piórem: Kanał w Orońsku 1901.
Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, nr inw. MJM Dspl. 214
Kupiony w 1990.
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