O Autorze i jego książce pisze w recenzji wydawniczej prof, dr Zdzisław
Żygulski:
„Kazimierz Olszański jest najznakomitszym znawcą życia i twórczości
rodu Kossaków, posiadającym w swym dorobku edycję Wspomnień Woj
ciecha Kossaka (Pax, 1971 i 1973), entuzjastycznie przyjęty przez społe
czeństwo album Wojciech Kossak (Ossolineum, trzy wydania: 1976, 1982,
1984) oraz nagrodzone jako wybitne osiągnięcie edytorskie Listy do żony
i przyjaciół Wojciecha Kossaka (Wydawnictwo Literackie, 1985). Przedło
żona mi do recenzji książka, obszerna albumowa monografia Juliusza Kos
saka, jest kolejnym doniosłym dziełem na tym polu. [...]
Ilustracje stanowią równoważną z tekstem co do wartości, rozbudowaną
i spójną część dzieła Olszańskiego Juliusz Kossak. Trzeba od razu stwierdzić,
że pod tym względem Olszański przewyższył wszystkich swoich poprzedni
ków, zarówno Witkiewicza, w którego książce znalazło się (prócz 270
ilustracji) zaledwie sześć barwnych reprodukcji, jak i Masłowskiego, który
zresztą nie miał wpływu na dobór ilustracji do tekstu opublikowanego już po
jego śmierci. Olszański dokonał ogromnej kwerendy i dotarł do wszelkich
dostępnych dziś (z pozycji naszego kraju) źródeł ilustracyjnych. Zgromadził
również reprodukcje i fotografie Kossakowskich prac rozproszonych (w rę
kach prywatnych, w kolekcjach zagranicznych) oraz dzieł zaginionych. Owa
imponująca liczba ilustracji, 819 sztuk, w tym więcej niż połowa barwnych,
daje niemal pełny przegląd Kossakowskiego dorobku [...]. Ilustracje zostały
podzielone na dwie grupy. Za pomocą stu rysunków, rycin i fotografii
zilustrowano tekst, w części zaś albumowej zestawiono 719 reprodukcji
barwnych i czarno-białych, dokumentujących zasadniczy zrąb artystycznego
dorobku Juliusza Kossaka. We wszystkim rządzi zasada chronologii i tylko
w niektórych przypadkach jest ona naruszona na rzecz bardziej przejrzystego
układu rzeczowo-tematycznego. Układ ten jest prawidłowy [...], autor,
wyręczając grafika, wykonał całkowitą makietę publikacji i zrobił to w sposób
fachowy. [...]
Nowa książka o Juliuszu Kossaku napisana, zilustrowana i ułożona
przez Kazimierza Olszańskiego przyjęta będzie przez czytelników z równym
entuzjazmem, jak monografia o Wojciechu Kossaku, a Wydawnictwu przy
niesie chlubę”.
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Wprowadzenie
Mimo ogromnego znaczenia, do jakiego Juliusz
Kossak doszedł w polskim malarstwie i ilustratorstwie,
mimo że sztuka jego osiągnęła najszerszy zasięg popular
ności w naszym społeczeństwie i dzierży ją od 130 lat —
malarz ten nie posiada dotąd nowoczesnej i wyczerpu
jącej monografii historycznej, w pełni wykorzystującej
dochowane źródła i materiały. Istnieje na temat artysty
literatura zaledwie cząstkowa i rozdrobniona w artyku
łach przyczynkarskich, w omówieniach słownikowych
i w uogólnieniach podręcznikowych, bądź w krótkich
popularnych ujęciach — wciąż jednak brak jest zarówno
całościowego zebrania i opracowania w jednej książce
dostępnego nam materiału, jak i ukazania możliwie
największej liczby wartościowych jego dzieł, które do
trwały do naszych czasów w oryginale lub choćby
w dawnych fotografiach, drzeworytach czy reprodu
kcjach.
Wydana w roku 1900 praca Stanisława Witkiewicza
Juliusz Kossak (wyd. 2. w 1906, wyd. 3. w 1912),
nazwana wówczas „najbardziej polską książką”, była
genialną improwizacją, zbiorem myśli, których podmio
tem był wprawdzie Kossak, ale w której rozwijał Wi
tkiewicz własne poglądy z zakresu sztuki, estetyki,
filozofii, historii; była też wybitnym dziełem literackim,
pełnym uwielbienia dla Kossaka i hołdem złożonym mu
przez znakomitego krytyka i malarza. Książka ta długo
zadowalała wymagania współczesnych czytelników, je
dnak roli monografii w dzisiejszym jej rozumieniu i fun
kcji już nie spełnia. Nie wykorzystywała bowiem źródeł,
zawierała niewystarczający materiał biograficzny, nie
przestrzegała chronologii, zawartość merytoryczna zo
stała w niej wymieszana z rozważaniami wprawdzie
interesującymi, jednak często dygresyjnymi. Książka
posiada ponadto jeden podstawowy niedostatek, który
wtedy był nie do uniknięcia: przy dość urozmaiconym
i obfitym, jak na owe czasy, materiale ilustracyjnym (276
reprodukcji), bardzo mało jest w niej ilustracji kolo
rowych (tylko 6), co przy dzisiejszych wymaganiach
stawianych publikacjom z zakresu sztuki jest brakiem
zasadniczym.

Od roku 1912, w którym wyszło ostatnie, trzecie
wydanie książki Witkiewicza, nie ukazała się żadna
większa praca na temat Juliusza Kossaka. Dopiero
w r. 1948 w serii „Wiedza Powszechna” (zeszyt VIII)
pojawił się niewielki, popularny szkic Wacława Husar
skiego Juliusz Kossak (z 12 ilustracjami), przedstawia
jący, mimo niesprzyjającego temu malarstwu okresu,
całkiem poprawnie sylwetkę artysty na tle jego obrazów.
Literackim, powieściowym ujęciem dziejów rodzin
nych w wielkim stylu była książka wnuczki Juliusza,
Zofii Kossak, pt. Dziedzictwo, wydawana w trzech
częściach w latach 1956—1967. Część pierwsza, po
czątkowo z podtytułem Juliusz i Zofia, spełniała jeszcze
zadanie rodzinnej opowieści biograficznej, ale dwie
następne z sagi rodu Kossaków przekształciły się w epos
narodowy o powstaniu styczniowym, w którym wątek
rodzinny przewijał się już tylko wąskim nurtem. Pisanie
dalszych tomów tej urzekającej powieści udaremniła
śmierć autorki w r. 1968. O ile warstwa historyczna
dotycząca okresu powstania jest w książce zgodna z fa
ktami, o tyle w dziejach rodzinnych, zwłaszcza w ich
początkach, w pewnych szczegółach odbiega od nich, nie
naruszając zasadniczego zrębu faktografii, ani całościo
wego obrazu losów rodziny, ubarwia go jedynie w nie
których wątkach, uzyskując walor wybitnej powieścio
wej epopei.
Wraz z renesansem Kossaków w r. 1971 wyszła
drukiem w Ossolineum popularnonaukowa, nieduża
książeczka Zygmunta Bieleckiego pt. Juliusz Kossak
(z 45 reprodukcjami), obiektywnie charakteryzująca
postać i twórczość malarza, niewolna jednak od wielu
omyłek w faktach. W roku 1974 w Wydawnictwie
Literackim wydane zostało w tomie II Pism zebranych
Stanisława Witkiewicza czwarte wznowienie książki
Juliusz Kossak (nie ilustrowane) ze wstępem i komen
tarzami Marii Olszanieckiej.
Wreszcie w roku 1984 na rynku księgarskim pojawiła
się opublikowana przez Wydawnictwa Artystyczne
i Filmowe książka-album pt. Juliusz Kossak z tekstem
Macieja Masłowskiego, napisanym w r. 1974, opartym
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na części tylko istniejących źródeł, przy tym z dość
osobliwą miejscami ich interpretacją. Kreśli w niej autor
żywot i dorobek Kossaka, dokonuje analiz i ocen, czasem
na przekór ustalonym faktom i opiniom, a bardziej
według własnych skojarzeń, przekornych, wątpliwych,
byle innych, nie pozbawionych niekiedy oryginalności,
częściej zaskakujących dowolnością. Narracja nierówna:
relacjonująca i cytująca, lekka, barwna, swobodna, cza
sami zbyt swobodna, to znów ironiczna i kpiąca.
Nie piszę tu recenzji z książki Masłowskiego, ale
winienem się do niej ustosunkować. Nie mogę więc nie
zasygnalizować wielu zastrzeżeń do dziwnych nieraz
wniosków i konstatacji autora, jak choćby kilku wybra
nych przykładowo: traktowanie jego sztuki jako quantité
négligeable, jak częste określanie krakowskiej twórczo
ści Kossaka mianem „wyrobnictwa”, nielicznych tylko
prac „arcyciekawymi”, całej zaś reszty „morzem kiczów”, jak twierdzenie o zgubnym wpływie malarstwa
syna na ojca, jak ciągłe wmawianie, że malował dla
pieniędzy, wreszcie, że był „tragiczną figurą”, bo za
miast tworzyć dzieła sztuki, musiał malować kiepskie
obrazki na utrzymanie rodziny, z niewybredną radą, jak
należało temu zapobiec. Dziwna książka, więcej w niej
ironii niż obiektywizmu, a przy tym ta wieczna nasza
wada ściągania w dół każdego, kto wyrastał ponad
innych. Może też niechęć powstała na podłożu kon
kurencji wobec pamięci ojca autora, Stanisława Ma
słowskiego, także malarza i akwarelisty.
Do tekstu Masłowskiego dorobiono grafikę albumo
wą. Ta jednak, mimo zewnętrznie dość efektownej
formy (druk w Jugosławii), pod względem merytory
cznym nie zaspokaja oczekiwań. Ilustracji jest mało
(71 kolorowych i 47 czarno-białych), dobór ich jest
w większości przypadkowy, brak ważnych, choć do
stępnych obiektów, układ ich w znacznej części nie
trzyma się chronologii. W sumie — książka nie osiągnęła
poziomu, na jaki zasługiwał Juliusz Kossak.
Potrzeba źródłowego dopełnienia biografii Juliusza
Kossaka, wyplenienia z niej przelicznych błędów na
rosłych w ciągu niemal stu lat, wreszcie ukazania
w dużym zestawie ikonograficznym ogromnego doro
bku twórczego najznakomitszego polskiego akwarelisty —
stała się koniecznym zadaniem do zrealizowania.
Wychodząc tej potrzebie naprzeciw, zamierzeniem
moim od wielu lat było opracowanie i napisanie takiej
książki o Juliuszu Kossaku, która mogłaby zaspokoić
oczekiwania dzisiejszych czytelników, wypełnić niedo
statki i luki w biografii artysty, oczyścić ją z błędów
i legend, jakie w dalszym ciągu otaczają tę postać. Aby
lepiej poznać i ocenić osobowość Kossaka, jego twór
czość i życie prywatne, domowe, pracowniane, towa
rzyskie i publiczne, trzeba było bezwzględnie zebrać
i wyzyskać istniejące i dostępne źródła, a więc doku
menty zawierające materiał dowodowy: księgi metry
kalne, kontrakt kupna „Wygody”, akta Towarzystw
Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie i Lwowie oraz
Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie, katalogi wystaw
obrazów; dalej, sięgnąć do około dwustu dochowanych
listów Juliusza Kossaka i jego żony Zofii, przemawia
jących językiem bezpośrednim i autentycznym, w części
tylko zebranych i wydanych drukiem, w większości
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rozrzuconych po bibliotekach i archiwach, do 9-stronicowej własnoręcznie napisanej „Autobiografii” artysty,
do Listów i Wspomnień Wojciecha Kossaka, do wzmia
nek we współczesnych pamiętnikach i wspomnieniach.
Wreszcie wykorzystać należało ogromną ilość różnolitego materiału, zawartego w ówczesnej prasie i w cza
sopismach, głównie warszawskich, krakowskich i lwow
skich z lat 1847—1939, owych bieżących notatek i do
niesień prasowych, opisów, wspomnień, sprawozdań,
artykułów, recenzji i nekrologów pisanych za życia
artysty i po jego śmierci, krytyk i omówień z trzech
wystaw pośmiertnych i po opublikowaniu pierwszej
o nim książki Stanisława Witkiewicza.
Ten źródłowy materiał, rękopiśmienny i drukowany,
jest w tej książce niejednokrotnie przytaczany i cytowa
ny in extenso dla ukazania nie tylko współczesnych
poglądów, ocen i sądów o artyście i jego dziełach, ale
również dla oddania autentycznego obrazu, tła, klimatu
i kolorytu epoki, w której żył i tworzył. Tak pojęty
materiał źródłowy uznaję bowiem za bardziej wartościo
wy i przydatny w książce od większości późniejszych
XX-wiecznych krytyk, opinii i zapatrywań na twórczość
Juliusza Kossaka, zresztą mocno już przestarzałych
i błędnych. Nie mnożę ich również sam, nie będąc
przekonany o ich potrzebie. Malarstwo Kossaka cechuje
wyjątkowa prostota i czytelność, zrozumiała dla każde
go. Tym pozyskał przed wiekiem społeczeństwo dla
sztuki i tym zasłużył się najbardziej w historii malarstwa
polskiego.
Dostarczyć natomiast pragnę czytelnikom i przy
szłym badaczom tworzywa pomocnego przy wyrabianiu
sobie własnego poglądu na twórczość Kossaka i jej
znaczenie dla społeczeństwa i kraju o tak odmiennych od
innych zbiorowości cechach, tradycjach, losach narodu
i państwa i powiązanej z tym malarstwem historii. Przy
takich założeniach sądy i oceny niejednego teoretyka
sztuki nie mają dla tych rozważań większego znaczenia.
Drugim podstawowym założeniem tej książki było
zgromadzenie możliwie licznego materiału ilustracyj
nego w reprodukcjach, zwłaszcza kolorowych, po raz
chyba pierwszy w polskim edytorstwie tak szeroko
prezentowanych, co uznano za celowe w monograficznie
potraktowanej edycji. Celowe jest to również z innego
względu. Obrazy Juliusza Kossaka, malowane nietrwałą
techniką akwarelową, są dziś, po z górą stu latach, za
grożone zniszczeniem ich warstwy malarskiej. Przepisy
muzealne nie zalecają nawet wystawiania akwarel, a jeśli
już, to nie dłużej niż przez parę miesięcy. Reproduko
wanie ich w albumie spełni też funkcje dokumenta
cyjne i może zastąpić oglądanie ich w oryginale.
I tak: w części tekstowej zamieszczono 100 ilustracji,
tj. fotografii dokumentalnych, rysunków i szkiców,
związanych z biografią. Właściwa część ilustracyjna
zawiera 720 reprodukcji (420 kolorowych i 300 czarno-białych) z obrazów olejnych, akwarel, gwaszów, szki
ców i rysunków artysty. Pomieszczono tu prawie wszy
stkie prace Juliusza Kossaka, jakie znajdują się w krajo
wych zbiorach muzealnych — około 350 obiektów, ze
zbiorów prywatnych zostało udostępnionych jedynie
110 obrazów, a z kolekcji zagranicznych zaledwie 10,
wreszcie z fotografii i reprodukcji w książkach, czaso

pismach i wydawnictwach albumowych wybrano 350
ilustracji.
W sumie, ten liczący ponad 800 reprodukcji materiał
ikonograficzny, wybrany z przeogromnej twórczości
malarskiej i ilustratorskiej Juliusza Kossaka, jest repre
zentatywny dla całości jego dorobku artystycznego z tą
właściwą mu różnorodnością i wszechstronnością te
matyczną, dzięki której został uznany za malarza naj
bardziej swojskiego, rodzimego, zrozumiałego dla wszy
stkich, tak w pałacu, jak w chacie wiejskiej, na całym
ziem polskich obszarze.
W układzie i rozmieszczeniu ilustracji przyjęto zasa
dę chronologii prac jako jedyną dla uwidocznienia ewo
lucji form malarskich, rozwoju talentu i doskonalenia
umiejętności artystycznych, wreszcie ukazania okresu
końcowego. Nieliczne odstępstwa od tej zasady stoso
wano w przypadkach łączenia obrazów o bardzo zbieżnej
tematyce z okresu nie więcej niż kilku lat w przód
i wstecz, a to dla ukazania podobieństw lub różnic
typów, form, czy rodzajów prac. Większość omawia
nych i wymienionych tutaj obrazów znajdzie czytelnik
reprodukowane w tym albumie (z numerami na margi
nesach tekstu dla łatwiejszego ich odnalezienia).
Żywimy nadzieję, że przy takim założeniu i opra
cowaniu tekstu o charakterze źródłowej biografii i tak
obfitym zaprezentowaniu prac artysty — można będzie
ułatwić czytelnikom doskonalsze poznanie fenomenu
postaci i twórczości Juliusza Kossaka, którego dzieła
w polskiej sztuce, historii i świadomości społeczeństwa
posiadają wymiar ponadczasowy i walor nieprzemija
jący.

Legenda

i prawda o początkach rodu

Już na wstępie biografii Juliusza Kossaka winien
jestem dokonać sprostowania pierwszego błędu, tj. daty
urodzenia artysty.
W całej dotychczasowej biografistyce Kossaka roz
powszechniona została błędna data jego urodzin: 15 gru
dnia 1824 r., podczas gdy w istocie urodził się 29 pa
ździernika 1824 r.1 Ta nieprawdziwa data egzystuje od
85 lat, tj. od śmierci artysty w r. 1899, kiedy to liczne
nekrologi i artykuły prasowe zaczęły tę właśnie datę
wymieniać. Za życia Juliusza nie pojawiła się nigdy, ani
w druku, ani w rękopisie, data dzienna i miesięczna
urodzenia, a jedynie roczna: 1824. Nie spotkałem się też
z żadną wzmianką o dniu obchodzenia jego urodzin.
Dopiero po śmierci artysty za nekrologami powtórzyły
tamtą błędną datę i inne publikacje: monografie, opra
cowania, rozprawy, podręczniki, a za nimi encyklopedie,
słowniki, leksykony itp., poczynając od pierwszej mo
nografii Juliusza Kossaka, napisanej przez Stanisława
Witkiewicza w r.1899, poprzez Polski Słownik Biogra
ficzny, aż po ostatnio wydaną w r. 1984 książkę Macieja
Masłowskiego pt. Juliusz Kossak. Wszystkie, jedne za
drugimi powtarzały ten błąd i żaden z autorów nie
pokusił się o sprawdzenie tej informacji. A źródło i to
najbardziej miarodajne w tym zakresie — metryka
kościelna — istnieje i jest dostępne.
Dla badacza interesujący jest nie tylko sam fakt, ale
i jego przyczyny — a więc jak doszło do powstania tamtej

błędnej daty i dlaczego? Najprawdopodobniej pocho
dziła ona od rodziny, a ściślej, od wdowy, Zofii Juliuszowej Kossakowej, która taką datę podała do klepsydr
i przekazała autorom nekrologów i artykułów w prasie.
Sama rzecz w sobie jest wprawdzie może drobna, ale
niebłaha, a na tyle interesująca, że warta prześledzenia,
zwłaszcza że początek swój bierze w umiejętnie two
rzonej legendzie rodzinnej, dorobionej później z powo
du różnych, mało ważnych przyczyn i przydania sobie
oryginalności i fantazji.
Otóż w rodzinie Kossaków istniała taka fantazyjna,
wymyślona wersja o początkach familii, związana z na
rodzinami właśnie Juliusza Kossaka, pierworodnego
potomka państwa Michała i Antoniny z Sobolewskich
Kossaków. Rozpowszechnił ją bezwiednie Aleksander
Piskor, poszukiwacz dawnych facecji, odwiedzający nie
raz w latach trzydziestych XX wieku Wojciecha Kossaka
w Warszawie, i to, czego dowiedział się o jego ojcu,
Juliuszu, napisał w swej książce wydanej w r. 1939
pt. Siedem ekscelencji i jedna dama.
„Niedawno — pisał Piskor — odwiedziłem Wojcie
cha Kossaka w jego pracowni malarskiej, mieszczącej się
na szóstym piętrze w hotelu Bristol [...]. Pragnąłem od
pana Wojciecha dowiedzieć się jeszcze kilku szczegółów
z życia pana Juliusza”. I tu nastąpiła jakoby opowieść
rodzinna Wojciecha Kossaka, utrwalona w tradycji
rodu, a przekazana w druku przez Piskora:
„Kobiety są dziwne i nieodgadnione. Michałowa
Kossakowa miała w sobie nadmiar kobiecości, dlatego
trudno osądzić przyczyny jej postępowania. Gdy znaj
dowała się w dziewiątym miesiącu ciąży, zapragnęła
nagle odwiedzić Kraków i nikt nie potrafił jej wytłu
maczyć, że musi siedzieć w domu. Pewnego dnia wy
jechała z własnej wioski Kniahinin, położonej nad
Sanem, lecz nie zdążyła daleko zajechać. W drodze
uczuła bóle porodowe, przystanęła przeto w najbliższym
miasteczku Wiśniczu i 15 grudnia 1824 roku urodziła
dużego, zdrowego chłopca. Wróciła potem pośpiesznie
do domu, aby czym prędzej ochrzcić syna w sąsiedniej
unickiej cerkwi. Nadaję ci imię Juliusz — powiedział do
krzyczącego malca greckokatolicki paroch. Malec bo
wiem pochodził z rodziny, która Rusinów uważała za
odmianę Polaków i nie robiła różnicy między wyzna
niem rzymskim a greckim”2.
Całe to opowiadanie niewiele ma wspólnego z pra
wdą. Fakty są bowiem inne. Otóż ojciec Juliusza, Michał
Kossak (1798—1833), pochodzący ze zubożałej szla
chty, mieszkał we Lwowie i jako 19-letni młodzieniec,
mając studia prawnicze, rozpoczął w r. 1817 pracę
w lwowskim Sądzie Apelacyjnym w charakterze akcyzysty. Już w roku następnym, 1818, przeniesiony został
do Stanisławowa jako aktuariusz sądowy tamtejszego
Sądu Kryminalnego, awansując po pięciu latach do
stopnia radcy-protokolanta. W mieście tym spędził
blisko siedem lat, tu też poznał i ożenił się z panną
Antoniną Sobolewską (1800—1884), córką adwokata
Leona Sobolewskiego i Antoniny z Szawłowskich. Kie
dy odbył się ich ślub? — niestety, nie wiadomo. Panna
była zamożna, gdyż Sobolewscy, według przekazów
rodzinnych, posiadali rzekomo wieś Kniahinin nad
Sanem i jakieś domy we Lwowie.
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Nas jednak interesuje wciąż, kiedy dokładnie Mi
chałowie Kossakowie przyjechali do Nowego Wiśnicza,
gdyż w ten sposób zbliżamy się do wyświetlenia zagadki
tego „przypadkowego” połogu w Wiśniczu, pospieszne
go powrotu do domu i związanego z tym chrztu
w cerkwi.
Wydawany corocznie urzędowy austriacki Schema
tismus des Königreiches Galizien und Lodomerien notuje
w roczniku 1824 radcę-protokolanta Michała Kossaka
jeszcze w Stanisławowie, lecz następny, za rok 1825, już
w Sądzie Kryminalnym w Nowym Wiśniczu na stano
wisku radcy sądowego {Kriminalrath, consiliarius'). Ale
w jakim miesiącu 1824 r. Kossakowie byli już w Wi
śniczu? Odpowiedzi udzieliły akta Sądu Kryminalnego
w Wiśniczu, przechowywane w Archiwum Państwo
wym w Krakowie3, gdzie podpisy pana konsyliarza
Michała Kossaka figurują na protokołach sesji sądowych
już od 2 października 1824 r. Można zatem przyjąć, że
Kossakowie przyjechali do Wiśnicza najpóźniej we
wrześniu 1824 r., tj. na dwa miesiące przed urodzeniem
się dziecka.
A więc nie fanaberyjna wycieczka pani konsyliarzowej w dziewiątym miesiącu ciąży, w zimie, ze Stani
sławowa do Krakowa i przypadkowy połóg po drodze,
lecz służbowe przeniesienie męża do sądu w Wiśniczu,
wcale nie w ostatniej chwili — a może właśnie zamie
rzony wyjazd w celu np. zmiany miejsca zamieszkania
i odbycia porodu już w nowym domu; nie było też
pośpiesznego powrotu do domu, aby ochrzcić dziecko
w cerkwi. W Wiśniczu Kossakowie przebywali przez
pięć lat, tu urodziło się im czworo dzieci: Juliusz (1824),
bliźnięta Leon i Ludwina (1827)4 oraz Władysław
(1828). I dopiero w r. 1830 Michała Kossaka władze
znów przeniosły do Sądu Kryminalnego we Lwowie,
gdzie pracował przez następne cztery lata i gdzie zmarł
w r. 1833 w wieku 35 lat, pozostawiając młodą wdowę
(która nb. przeżyła męża o 51 lat) z pięciorgiem małych
dzieci, bo urodziły się jeszcze dwie córki, Wiktoria
i Maria (choć do dziś imiona ich nie są pewne).
Kolejna kwerenda nastąpiła w parafii Nowy Wi
śnicz, gdzie w księdze metrykalnej urodzeń za rok 1824
i 1825 na stronie 85 w pozycji 82 znajduje się wpis: „Die
29 Octobris 1824 natus est Fortunatus Julius [...] Paren
tes Michael Kossak et Antonina de Sobolewski Kossakowa
A więc urodził się 29 października. W tym samym
dniu nastąpił tzw. chrzest z wody, co czyniono w obawie,
aby dziecko nie zmarło poganinem, gdyż właściwy
chrzest z pompą i zjazdem rodziny i gości urządzano
w późniejszym terminie wraz z hucznymi chrzcinami.
W tej samej księdze na stronie 88 w pozycji 9 czytamy
zapis notujący pod dniem 31 stycznia 1825 r. ceremoniał
kościelnego chrztu Fortunata Juliusza.
Ponieważ w parafii w Wiśniczu znajdują się z tych lat
jedynie skrócone wtóropisy metryk, oryginały bowiem
spłonęły podczas pożaru Wiśnicza w r. 1863, w poszu
kiwaniu więc pełnego odpisu metryki urodzenia Juliusza
Kossaka przeprowadziłem kwerendę w parafii Grocho
wy w Kaliskiem, gdzie artysta w r. 1855 brał ślub
z Zofią Gałczyńską i musiał w tym celu przedłożyć
z Wiśnicza odpis metryki swego urodzenia w pełnym
brzmieniu. Akt taki odnalazł się w Archiwum Diecez-
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Fig. 1. Fotokopia metryki
z r. 1824

urodzenia Juliusza

Kossaka

jalnym we Włocławku, w którym to dokumencie prze
pisano „de verbo ad verbum” całą metrykę urodzenia
i chrztu Juliusza: „Anno Domini 1824, die vigésima nona
Octobris” jako ,Jilius legitimi thori”, i dalej opis cere
monii chrztu kościelnego w dniu 31 stycznia 1825 z wy
mienieniem chrzestnych i świadków. Zwraca uwagę
znamienny szczegół: na chrzciny Juliusza nie przyjechał
do Wiśnicza nikt z rodziny, poza Eleonorą z Sobo
lewskich Bełchacką, właścicielką dóbr w Samborskiem;
w uroczystości uczestniczyli wyłącznie koledzy z sądu
wiśnickiego i notable z cyrkułu bocheńskiego. Rodzi
cami chrzestnymi Juliusza, która to funkcja posiadała
wtedy dużo większe niż dziś znaczenie, byli: prezes sądu
w Wiśniczu Florian Mateusz Ruschbaschan i żona
komisarza cyrkułu z Bochni, Henryka Martinowicz.
Jaki mógł być zatem cel ukrywania przed rodziną
prawdziwej daty urodzenia pierworodnego dziecka Michałostwa Kossaków i przesuwania jej naprzód o 47 dni?
Bywało, że próbowano w ten sposób odmładzać dziew
czynki, o wiele rzadziej chłopców, a jeśli już, to uro-

Fig. 2. Domy drewniane w Wiśniczu jeszcze przed pożarem, rys. J. Matejki

dzonych z końcem roku przepisywano na początek roku
następnego, aby opóźnić czas wyjścia ich z domu
rodzicielskiego, wyjazdu do szkół czy poboru do wojska.
Tu zaś datę przesunięto naprzód, ale w obrębie tego
samego roku, nie chodziło więc o tamte względy. Mogła
być zatem tylko jedna przyczyna, dzisiaj błaha, kiedyś
daleko ważniejsza: „wcześniak”. Nie znając jednak daty
zawarcia związku małżeńskiego rodziców Juliusza, twier
dzenia powyższego nie stawiam, choć oczywiście możli
wości takiej nie wykluczam.
Już tylko z ciekawości zajrzałem do grubych foliałów
Spisów ludności miasta Krakowa5, sporządzanych co 10
lat dla użytku spisów powszechnych, bezcennego źródła
dla różnego rodzaju poszukiwań, mniej warto
ściowego przy sprawdzaniu dat, gdyż w kartach spiso
wych dane podawali sami mieszkańcy, myląc się umy
ślnie czy nieświadomie właśnie w datach urodzenia,
w czym celowały zwłaszcza kobiety. W omawianych
spisach Juliuszowie Kossakowie figurują dwa razy,
w r. 1880 i 1890 i w nich przy Juliuszu Kossaku zapisana
jest dwukrotnie data jego urodzenia: 18 października
1824, a więc powtarza się październik.
Jeśli wskazujemy na rodzinę jako sprawcę ukrycia
prawdziwej daty urodzenia Juliusza, to uwolnić trzeba
od tego zarzutu samego artystę, który np. w obszernej,
9-stronicowej „Autobiografii”, napisanej własnoręcznie
około r. 1864 na prośbę K. W. Wójcickiego dla „Biblio
teki Warszawskiej”, „Kłosów” czy Encyklopedii Orgel
branda6, podaje tylko roczną datę swego urodzenia: rok
1824.
Wątpliwości też budzi wspomniana przez Witkie
wicza, Piskora i powtarzających po nich autorów „wła
sna wioska Kniahinin (lub Kniehinin) nad Sanem”.
W rzeczywistości tak nad Sanem, jak i na całym jego

dorzeczu brak wsi o takiej nazwie; istnieje ich kilka, ale
znacznie dalej na wschód, w powiatach dubieńskim,
kamienieckim, wilejskim. Istniała natomiast pod Sta
nisławowem wieś Knihinin jako współwłasność Sobo
lewskich, która później stanowiła przysiółek czy kolonię
na przedmieściu Stanisławowa. Byłaby to zatem maję
tność ziemska, ale nie Kossaków, lecz rodziny żony,
Sobolewskich. W legendzie rodzinnej Kossaków posia
danie własnej wsi czy choćby majętności ziemskiej
tkwiło dość mocno jako widomy znak przynależności do
stanu szlacheckiego, z którego jednakże pozostał im
tylko herb „Kos” o trzech pasach czerwonych na skos,
na srebrnym tle tarczy7.
Natomiast wersja puszczona w obieg przez Piskora,
o chrzcie Juliusza Kossaka w unickiej cerkwi nie po
krywała się ze stwierdzeniem samego artysty, który
zaraz w drugim zdaniu swej „Autobiografii” napisał:
„Okrzczono mnie na obrządek łaciński”. Posłużyła
natomiast jako koronny argument twierdzeniom ze
strony ukraińskiej, że Kossakowie byli Ukraińcami. Tak
np. „Dilo” z 21 maja 1939 narzekało na zaborczość
kulturalną Polaków, którzy zaanektowali sobie Juliusza
Kossaka, mimo że chrzczony był w cerkwi i malował
często tematy ukraińskie. Zapytany w tej kwestii przez
Mariana Dienstl-Dąbrowę Wojciech Kossak odpowie
dział: „Ojciec mój to jeden z owych licznych przedsta
wicieli polskich rodów, które żyły w sąsiedzkiej zgodzie
z pobratymczymi Rusinami, nie zakłóconej różnicą
obrządków [...]. Za dawnych czasów jechało się wśród
nocy i zamieci do kościoła lub cerkwi, aby się ochrzcić,
żenić lub pochować, a paroch i proboszcz zasiadali
wspólnie do biesiadnego stołu bez żadnej obrazy Bo
skiej. «Sława Bohu» odpowiadało się równie życzliwie,
jak «Niech będzie pochwalony» [...]. Ale to ochrzczone
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w cerkiewce dziecko było nie tylko solą tej ziemi, ale jej
polskości najczystszym kryształem”8.
Do piątego roku życia Juliusz przebywał w Wiśni
czu. Biegał zapewne uliczkami miasteczka, podcieniami
o starej drewnianej zabudowie, widocznej jeszcze na
rysunkach Matejki, która później doszczętnie spłonęła
w pożarze Wiśnicza w lipcu 1863 r. Radca sądowy
Michał Kossak mieszkał z rodziną najpierw w domu pod
numerem 231, później na Podzamczu nr 133, wreszcie
w samym Zamku Wiśnickim. Po paru latach, 22 marca
1827, przyszedł na świat brat, Leon Robert, wraz
z bliźniaczą siostrą, Ludwiną Joanną, a w r. 1828 jeszcze
jeden brat, Władysław Sylwester. Malownicza ta miej
scowość z romantycznymi murami zamku Kmitów i Lu
bomirskich oddziałała swą poetyką na dziecięcą wyobra
źnię przyszłego artysty, a legendy krążące wśród miej
scowego ludu znalazły w przyszłych jego pracach pla
styczny wyraz.

Zaczęło się we lwowie
W roku 1830 radca Michał Kossak został przenie
siony do Lwowa, do pracy w Sądzie Kryminalnym,
i cała rodzina znalazła się w stolicy prowincji; Juliusz
uczęszczał do szkoły powszechnej, gdy w r. 1833 zmarl
ojciec, zostawiając młodą żonę i pięcioro dzieci. Ich
wychowaniu matka poświęciła się wyłącznie i podobno
Fig. 3. Dom drewniany w Wiśniczu, rys. J. Matejki
Fig. 4. Fotokopia świadectwa szkolnego J. Kossaka z r. 1840
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psuła je nadmiernym dogadzaniem. O Juliuszu mówiła,
że jego nic nie mogło zepsuć, gdyż zawsze był „rozsądny
i dobry”, takim pozostał. Pani konsyliarzowa nie była
stworzona do interesów i majątek z wolna topniał.
Synów chciała wykształcić, córki miały wyjść za mąż, ale
to udało się tylko jednej.
Juliusz w roku 1835 wstąpił do gimnazjum ojców
Bazylianów we Lwowie, jednak uczył się w nim tylko
przez dwa lata (klasy I i II), na następne trzy lata (klasy
III, IV, V) przeniósł się do gimnazjum w Stanisławo
wie, a ostatnią, VI klasę kończył w gimnazjum w Buczaczu. Nie wiemy dlaczego wyjechał z domu ze Lwowa na
cztery lata nauki. Zachowało się świadectwo końcowe Ju
liusza z wszystkich sześciu klas gimnazjalnych, wydane
przez gimnazjum w Buczaczu dnia 15 sierpnia 1840 r.,
z 81 notami ze wszystkich przedmiotów. Uderza zna
komita przewaga stopni celujących (eminentes') i bardzo
dobrych (przńzas); za całe sześć lat gimnazjum otrzymał
tylko dwie noty dobre (secundas~) 9.
Juliusz od wczesnej młodości wykazywał nieprze
ciętne zdolności artystyczne. Już w gimnazjum lwo
wskim rysował z zapałem karykatury nauczycieli i ko
legów, które budziły powszechne uznanie. Wśród szkol
nych kolegów znalazł pierwszą publiczność, która uznała
i oceniła jego talent. Nawet ojcowie-profesorowie chwa
lili rysunki Kossaka i jego zdolności, ale mówili zawsze,
„co mu z tego przyjdzie?” i nie doradzali obrania
niepewnego zawodu malarza.
Najbardziej jednak obawiała się tego matka, pragnęła
gorąco, aby jej najstarszy syn, przyszły opiekun rodziny,
zrobił wielką karierę urzędniczą jako sędzia, by poszedł

śladami ojca i nie chciała nawet słyszeć o jakichś studiach
artystycznych. Ulegając prośbom matki, Juliusz zapisał
się w r. 1842 na wydział prawa w Uniwersytecie
Lwowskim. Jako akademik czuł się świetnie, studia nie
sprawiały mu trudności, współżycie z kolegami układało
się dobrze, gdyż z natury był wesoły i uczynny, a ołówek
jednał mu naokoło wielu przyjaciół.
Wydziału prawa jednak, zdaje się, nie ukończył,
w r. 1844 doszedł do czwartego roku przebywania na
uniwersytecie, ale był to już kres jego studiowania.
W różnych informacjach przewijają się wzmianki, że
Kossak studia swe przeciągał, że zimą wracał do Lwowa
i kontynuował je, ale często przerywane, bardzo powoli
zbliżały się ku końcowi; to znów, że ukończył studia
dopiero po stłumieniu rewolucji w r. 1849. Wydaje się,
że gdyby tak było, sam artysta nie omieszkałby przyznać
się do tego, np. w swej „Autobiografii”.
Myśląc dalej niezłomnie o zawodzie artysty, zapisał
się do szkoły rysunkowej Jana Maszkowskiego, jedynego
wówczas we Lwowie nauczyciela rysunków i malarza.
Były to pierwsze lekcje plastyki w życiu Juliusza.
„Maszkowski nie zrobił żadnej talentowi Kossaka
krzywdy — napisał Witkiewicz. — Zdolność i indy
widualność ucznia były wyższe niż nauczyciela” 10,
niemniej lekcje te pozwoliły mu zapoznać się nieco
z techniką rysunku i warunkami pracy malarskiej, dzięki
czemu jego żywiołowy talent zyskał cenne podstawy do
swego rozwoju.

Samodzielna

droga

Ponieważ matka wciąż była przeciwna zamiarom
syna, a rodzeństwo także nie pochwalało jego planów,
Juliusz postanowił zrzec się przypadających mu resztek

ojcowizny na rzecz braci i sióstr i na własne ryzyko, bez
pomocy domu, mając za cały kapitał te swoje 20 lat,
o własnych silach zostać malarzem. W przytaczanej już
parę razy „Autobiografii” artysty, którą cytować przyj
dzie nam jeszcze kilkakrotnie, Kossak tak o tym pisał:
„Chociaż rodzinie mojej pozostał majątek, jednak matka
moja, pozostawszy młodą bardzo wdową z pięciorgiem
dzieci, nie mogła interesów tak poprowadzić, żeby
majątek nie ucierpiał, i dzięki opiekunom i krewnym
wszystko po trosze przeszło w inne ręce. Funduszów
więc dla mnie nie było z domu. Sam musiałem o sobie
w nowym zawodzie myśleć”.
I oto ta ryzykowna próba młodemu zapaleńcowi
w pełni się powiodła. Cytujemy z „Autobiografii”:
„Chwila sposobności porzucenia prawa i chwycenia za
wodu artystycznego łatwo nadeszła. Zacny hrabia
Kazimierz Dzieduszycki, mąż z wszech miar niepospo
lity, jak prawie wszyscy z rodziny tej, pierwszy, widząc
moje rysunki, dodał mi odwagi do chwycenia się zawodu
dosyć niepewnego. Jemu niech będzie wiadomą wdzię
czność do śmierci za wszystko dobre, co mi z mojego
zawodu przypadło. Byłem na pierwszym roku prawa,
mając lat osiemnaście, kiedy on mnie zaprosił do siebie
na wieś do Niesłuchowa pode Lwowem. Oprócz wycho
wania domowego i szkolnego brakowało mi dużo bardzo. .
W jego zacnym domu wszystko inaczej zobaczyłem —
sam zamiłowany rysownik i historyk, całymi dniami
przesiadywał ze mną, wskazując skarby naszych dziejów
i naszego kraju. Zaczęliśmy dzieło, które wskutek okoli
czności zostało nie skończonym i nie wydanym: Tablice
historyczne, każden wiek miał swój osobny arkusz, na
którym były opracowane najważniejsze cztery fakta: wy
nalazki, wizerunki i dzieje z naszej przeszłości. Miało to

Fig. 5. Urzędnicy Gubernium we Lwowie, rys. J. Kossaka z 1844—48
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Fig. 6. Wojskowi na ulicach i w parkach lwowskich (jw.)
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służyć dla młodzieży do nauki. Polubił mnie bardzo i my
ślą! tylko, jak by w dalszą drogę zawodu mnie popchnąć.
Sam niemajętny [...], porobił mi stosunki prowadzące do
celu, ale wypadki różnie opóźniały mój wyjazd, a przy
tym powodzenie, jakiego doznawałem ze wszech stron
nie bardzo mnie i wypędzało z kraju. Łatwość, z jaką
układałem sceny z życia, łowów, jarmarków, zjazdów,
uchwycanie podobieństwa na pierwszy rzut oka, znajo
mość konia, jakiej szczególnie się poświęcałem, zrobiły
mnie oblubieńcem całej niemal zamożnej szlachty Gali
cji. Nie ma prawie dworu na Podolu, Pokuciu, ziemi
przemyskiej, gdzie bym nie był zaproszony, nie było
konia pięknego, którego bym nie portretował”.
Ważnym wydarzeniem w karierze artystycznej Kossaka
było urządzone w jesieni 1844 r. przez Alfreda Potockiego
w jego dobrach łańcuckich wielkie polowanie par force
w stylu angielskim. Zaproszony na nie młody artysta
zaznajomił się z całym gronem ówczesnych magnatów
galicyjskich: z Janem Stadnickim, Leonem Rzewuskim,
Kazimierzem Starzeriskim, Konstantym Branickim,
Alfredem, Adamem i Maurycym Potockimi. Wykonał
z tej imprezy dziesięć akwarel z portretami uczestniczą
cych w niej arystokratów i od razu pozyskał ich życzli
wość. Polowanie to opisał pamiętnikarz tamtych lat,
Ksawery Prek: „Kossak, młody człowiek z talentem,
rodem z Tarnowskiego, zrobił bardzo doskonałą szkicę
całego tego polowania. Profile myśliwych tak są podobne,
że wszyscy spostrzegłszy ten talent wysoki zrobili skład
kę na tego młodego, aby mógł za granicą wydoskonalić
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się w rysunku, którego dotąd mało się jeszcze uczył. Jak
to czasem szczęście niespodziewanie się znajdzie” lł.
Pieniędzy zebrano jednak chyba za mało, bo na wyjazd
nie starczyło. W dziesięć lat później, w r. 1854, według
tych szkiców wykonał Juliusz dużą akwarelę Polowanie
w Łańcucie, w której widoczne są znaczne postępy
w pracy malarskiej, jakie artysta poczynił.
Gdy w roku 1844 Władysław Rozwadowski z Rajta
rowie (pow. Sambor) sprowadził ze Wschodu sześć
ogierów i dwie klacze arabskie, Kossak natychmiast
wszystkie te konie sportretowal. Zwrócił nań wtedy
uwagę obecny tam Piotr Michałowski, który zaprosił go
na trzy dni do siebie, do Bolestraszyc w Przemyskiem,
pokazał mu swoje prace i powiedział wtedy Kossakowi te
pamiętne słowa: „Młodzieńcze, jeśli chcesz konie malo
wać, do czego widzę w tobie wrodzony talent, ucz się
przede wszystkim anatomii konia, bez tego przyszłość
twego talentu zwichnięta. Że młody Kossak usłuchał tej
mądrej rady, przyszłość dowiodła” 12. „Z Rajtarowie
dojeżdża! Kossak do Bolestraszyc, gdzie często przeby
wał w swym majątku Piotr Michałowski. Ile tam skorzy
stał jego talent, każdy łatwo zrozumie” 13. Młody amator
pędzla, o ustalonym już jednak wyraźnie kierunku,
otrzymał od mistrza pierwsze poważne wtajemniczenia
w sekrety kunsztu malarskiego. Mimo że lekcje odbywały
się nieregularnie, to jednak wywarły znaczny wpływ na
ukształtowanie się techniki rysunku Kossaka. W notatach Szczęsnego Morawskiego czytamy: „Kossak [...]
zwrócił uwagę Michałowskiego, który go na trzy dni
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do siebie zabrał [...] i sławne swe rysunki pokazał,
tłumacząc co potrzebnym sądził. To zrobiło epokę
w młodym rysowniku. Odtąd widoczny i szybki postęp
czynił i daleko by już był postąpił, gdyby mu piękna
powierzchowność i ujmujący charakter mniej przyjaciół
obojej płci jednały” 14.
W pełni potwierdza te opinie i wysoko ocenia
korzyści, które wyniósł z kontaktów z Michałowskim
sam Kossak w „Autobiografii”: „Z malarzy, któr[z]y mi
radami i swoją nauką nie szczędzili dopomóc [...],
wymienić muszę śp. Piotra Michałowskiego, najznako
mitszego malarza koni i akwarelisty, któren poznawszy
mnie w Rytarowicach u hr. Rozwadowskiego, gdzie
przyjechał araby sprowadzone oglądać i widząc moje
rysunki, zaprosił do siebie do Bolestraszyc pod Prze
myślem, gdzie mi wszystkie swoje skarby talentu i pracy
pokazał, nie szczędząc rad godnych mistrza, dziś mi
jeszcze drogich” 1S.
Podczas tych kilku zaledwie spotkań w Bolestraszycach
20-letni Kossak patrzył z czcią i atencją na sławnego
męża stanu, dostojnika obytego w całej Europie, zamoż
nego ziemianina i wybitnego malarza. Z tym większym
nabożeństwem i uwielbieniem oglądał jego prace, gdyż
znajdował w nich to, o czym sam marzył: konie i batalie,
malowane z wyjątkową siłą i życiem, w głębokiej tonacji
barw. Było to dla niego olśnieniem, jak i rady usłyszane
od mistrza. Ale młody malarz nie przejął stylu malo
wania Michałowskiego, wyrabiał sobie własną wizję
odtwarzania świata, własne spojrzenie i wyczucie konia,
jeźdźca, widzenie scen bitewnych i rodzajowych, przy
rody i pejzażu rodzimego. W przyszłości, ustępując
mistrzowi pod niektórymi względami, zwłaszcza formy
malarskiej, w innych zyskał nad nim przewagę. Przede
wszystkim koń Kossaka jest w każdej postaci polski, czy
to drobny piękny arab, czy rycerski koń bojowy, bach
mat czy cugant szlachecki, koń w bitwie, podczas łowów,
jarmarków, w stadninie, na wyścigach, na stepie, w pracy
na roli, w pańskim zaprzęgu czy w żydowskiej furce —
w każdym typie i charakterze odmienny, ale zawsze
polski. Michałowski wychowany na sztuce francuskiej
malował konie przeważnie w typie ciężkich i grubych
perszeronów, fryzów i normandów, zapełniał nimi sceny
bitewne, rewie, targi, sadzał na nie oddziały krakusów,
szwoleżerów, ułanów, lisowczyków, Czarnieckiego, Na
poleona, amazonki, dzieci. Takich koni w Polsce prawie
nie było, podobnie jak ciężkich ładownych wozów,
dyliżansów pocztowych i zaprzęgów typu zachodniego.
Natomiast takich scen z życia, związanych z koniem
i wsią, w jakich celowały prace Kossaka, tak rysowanych
postaci i sylwetek szlachty i żołnierzy, zbroi, mundurów,
aż do najrdzenniejszych i najdrobniejszych szczegółów —
u Michałowskiego nie znajdziemy, jak i obrazów tak
bogato i harmonijnie skomponowanych. Kossak wyrobił
sobie z czasem własny, niepowtarzalny styl i genre,
w niczym niepodobny do Michałowskiego. Znamy za
ledwie cztery prace Kossaka wzorowane na Michałow
skim: dwie kopie z jego Portretów konnych oficera
belgijskiego (bez daty), Powrót z sianokosów (1854) i Trzy
białe konie przy wozie (1857).
Powróćmy jednak do dalszych peregrynacji Kossaka
po wschodnich kresach dawnej Rzeczypospolitej. W Raj-

tarowicach poznał Juliusz prawie całą utytułowaną Gali
cję wschodnią: Leona Sapiehę, Zdzisława Zamoy
skiego, Tytusa Działyńskiego, Drohojowskich, Dzieduszyckich, Fredrów, wielu uczestników wojen napoleoń
skich i powstania listopadowego. Na podstawie ich
opisów malował m.in. Chłopickiego pod Grochowem,
Skrzyneckiego ze sztabem, Odbicie ppłka Gawrońskiego
z niewoli kozackiej.
W roku 1844 odbyły się we Lwowie pierwsze wyścigi
konne, a Kossak namalował z nich kilka akwarel; jedna
przedstawiała zwycięstwo klaczy Storch w biegu o na
grodę, inną był szkic do Wyścigów konnych we Lwowie
z r. 1845, w chwili gdy 8 koni dobiega do mety, a z obu
stron toru stoi 19 sportretowanych osób z towarzystwa
lwowsko-galicyjskiego. Obraz z tego wczesnego szkicu
sepiowego powstał w 45 lat później, bo w r. 1890, i był
własnością Kasyna Narodowego we Lwowie.
Spomiędzy ludzi, którzy wywarli znaczny wpływ na
rozwój artystyczny Juliusza Kossaka, wspomnieć należy
Szczęsnego Morawskiego i Jana Gwalberta Pawlikow
skiego. Zwłaszcza ten ostatni otworzył przed artystą
bogate swe zbiory w Medyce, aby z nich mógł do syta
korzystać.
Kossak miał przez cale życie wokół siebie samych
życzliwych mu ludzi, samych przyjaciół i wielbicieli jego
sztuki — można powiedzieć, że był prawdziwym „dzieFig. 7. Sceny z życia Jarczowiec (jw.)
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Fig. 9. Sylwetki przyjaciół malarza (jw.)
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ckiem szczęścia”. Ale też przyniósł ze sobą na świat te
wszystkie właściwości w swojej psychice, które zapew
niły mu pełną harmonię z otaczającym go życiem, trafiał
na ludzi, stosunki, obyczaje i zjawiska, które w zadzi
wiający sposób łączyły się z jego naturą, usposobieniem
i upodobaniami. I biegło mu to życie w zupełnej zgodzie
z tym, co przedstawiały jego obrazy, a ta jego twórczość
była po prostu najodpowiedniejszą sferą dla jego chara
kteru, natury i widzenia świata. Ta zgodność między
życiem artysty i jego dziełem występowała u Kossaka
bez najmniejszych zakłóceń przez cały jego żywot.

Szkoła jarczowiecka
I oto na kolejnym jego etapie natrafił Kossak znów
na przyjazną i bardzo pokrewną mu duszę — słowem na
Juliusza Dzieduszyckiego. Pisał: „W tej porze właśnie,
a był to rok 1845, hr. Juliusz Dzieduszycki i Władysław
Rozwadowski sprowadzili znakomite transporta koni
arabskich. Gdzie były konie, tam i artysty konieczna
była potrzeba. Przyjechałem do Jarczowiec pod Zborowem, poznałem się z kochanym p. Juliuszem, człowie
kiem pełnym wykształcenia, poezji i serca, pokochałem
go jak brata, przyjaciela” 16.
Postać Juliusza hr. Dzieduszyckiego (1817—1884)
jest nierozerwalnie związana z historią hodowli koni
arabskich w Polsce. „Złoty wiek” stadniny w Jarczowcach
datuje się od r. 1840, od chwili nabycia w Arabii
najsłynniejszego ogiera, Bagdada. Na jej rozwój nie
szczędził hrabia ani kosztów, ani trudu. Z następnej
wyprawy do Arabii przywiózł w r. 1845 siedem ogierów
Fig. 10. Przygody galicyjskiego epikurejczyka (jw.)
Fig. 11. Dzieje romansowe Juliusza Dzieduszyckiego (jw.)
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(Abucheil, Merdżenkir, Abiat, Azet, Turchmen, Koheilan, Adsgar) i trzy klacze (Gazella, Miecha i Sahara),
z których rozrodziły się trzy sławne rody najczystszej
krwi arabów. Wszystkie te konie sportretował w akwa
relach Kossak.
W Jarczowcach, przy pałacu, do którego podjeżdżało
się wprost z podolskiego stepu, wybudował Dzieduszycki
specjalne stajnie. Z długiej stajni dla ogierów prowa
dziły bezpośrednie drzwi do jadalni pałacu, a ze stajni
źrebaków — do salonu. Te stajnie urządzone były
z przepychem, wyłożone marmurami i wyścielone per
skimi kobiercami; w luksusowych boksach, zaproje
ktowanych przez dziedzica, wisiały olbrzymie lustra,
w których przeglądały się konie. Klacze trzymano
w nieco skromniejszych pomieszczeniach obok pałacu
i na folwarkach.
„Wielki koniuszy” chciał mieć koniecznie portrety
swoich ukochanych koni i poszukiwał w tym celu we
Lwowie malarza. Kilku z nich nawet się obraziło na jego
propozycję: „My, panie hrabio, malujemy landszafty
i ludzi, a nie bydlęta”. Dowiedział się wreszcie, że jest
taki jeden, co maluje konie. Odszukał go we Lwowie,
słyszał już nawet o nim od Kazimierza Dzieduszyckiego
z Niesłuchowa. Podobno dwaj Juliusze popili solidnie
i zawarli przyjaźń „na wieki”. Hrabia był starszy
o siedem lat od malarza, ale temperamenty ich i poglądy
były podobne. Obaj kochali konie, polowania, gonitwy,
szlacheckie wypitki i wybitki. Kossak pojechał do Jarczowiec na kilka miesięcy, a przebywał tam z przerwami
pięć lat (1845—50). Narysował i namalował wszystkie
jarczowieckie ogiery i klacze; portretował Juliusza Dzie
duszyckiego na jego ulubionych koniach, ten zaś otoczył
go najtroskliwszą opieką.
Szczęsny Morawski pisał o Kossaku z tych lat:
„Talent wielki. Rysunki jego z natury wierne, jak
daguerotyp. Kompozycje bujne i pięknie grupowane,
tym piękniej, że będąc uczniem natury i własnej zdol
ności, nie zna prawideł akademicznych i swobodnie
wyobraźnią buja. Jego force są szkice ołówkiem, piórem
i akwarelą, gdzie konie niepospolitą rolę grają [...]. I to
szkoła jego. Na tej drodze postępując coraz śmielej,
zwrócił oko wszystkich koniarzy i liczne miewał za
mówienia” 17.
W Jarczowcach Juliusz Kossak — jak pisał Witkie
wicz — „zaczął po prostu malować obrazy tak jak umiał,
a umiał bardzo mało — nic prawie — zaczął odtwarzać
bezpośrednie wrażenia swoje z życia, otaczających go
ludzi i natury [...]. Na stepach ubielonych rosą, w lasach
złotych jesienią, w stajni wśród cudownych koni, przy
prowadzonych z Arabii, nie było nudnych profesorów,
antyków, śpiących modeli, tego całego szablonowego,
martwego ducha owoczesnych szkół i akademii. Był
świat szeroki, koń lotny jak wiatr, smycz ścigłych jak
myśl chartów, dobrzy i dziwaczni towarzysze, młoda,
świeża i rwąca się do życia dusza, wszystko to załamy
wało się w talencie Kossaka i prowadziło najprzód do
twórczości, a potem do uczenia się samej roboty” 18.
Dla pełniejszego obrazu oddajmy również głos
Piskorowi, który w ubarwionym, trochę ufantazjowanym opisie maluje to życie jarczowieckie obu Juliuszów:
„Mieszkali tak, jak przystało na prawdziwych epiku-
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Fig. 12. Ciąg dalszy przygód (jw.)

rejczyków. Zmęczony całodziennym uganianiem na
koniu Dzieduszycki zapalał fajkę, kładł się w stajni na
perski dywan i czytywał... klasyków łacińskich. Szcze
gólnie lubił ody Horacego. Carpe diem — to był
rozkoszny sens życia. Kossak z coraz większym upodo
baniem naśladował przyjaciela. Gdy literatura nużyła —
spraszali gości. Wieczorem przyjeżdżali znajomi i krewni,
w pałacu zbierało się doborowe towarzystwo. Pili dosko
nałe wino, rozmawiali o koniach i o kobietach, potem
dopiero o polityce. Żartowali z siebie nawzajem, ich
żarty notował młody artysta, tworząc świetną serię
szkiców i karykatur, przedstawiających różne obrazki
z jarczowieckiego życia. Jeszcze zabawiali się wesoło,
a już dworskie dziewuchy myły w łaźni przybyłe
z wiosek dziewczęta, które w nocy miały dzielić łoża
z «panami». Amatorek nie brakowało, ponieważ od hoj
nych panów otrzymywały za swoją miłosną uprzejmość
hojne wynagrodzenie. O świcie chwilowe kochanki
wracały do nędznych, wiejskich chałup, zachwycone
dworskim przepychem i uradowane paru monetami, na
które zwykle niecierpliwie wyczekiwali ojcowie, bracia,
a nawet mężowie” ”.
Gdy Aleksander Piskor pytał Wojciecha Kossaka
w latach trzydziestych o różne szczegóły z życia jego
ojca, kiedy to m.in. wysłuchał zmyślonej w rodzinie
opowieści o okolicznościach urodzin ojcowych, pytał
wówczas także, które lata wspominał Juliusz jako
„dawne dobre czasy”, czy okres przeżyty w Warszawie,
w Paryżu, czy Krakowie, czy też może, gdy jako 20-to-

paroletni młodzian konno uganiał po stepach podolskich,
pił, hulał, a w wolnych chwilach malował? Wojciech
Kossak potwierdził, że ojciec najmilej wspominał nie
okres pełnego powodzenia i sławy, ale właśnie lata swej
młodości, dziarskiej, junackiej, pełnej przygód i swo
body, okres, który zamykała wojna austriacko-węgierska
w 1849 r. Dlatego pewną akwarelę, z Leonem Rzewuskim
i Władysławem Dzieduszyckim konno na wyścigach
lwowskich, podpisał u dołu: „les bons vieux temps 1845”.
Nawet „krwawy rok” 1846 nie zakłócił w Jarczowcach spokoju. Rabacja dotknęła tylko zachodnią Galicję,
tam też doszło do mordowania panów i do zbrojnego
powstańczego wybuchu. Natomiast we wschodniej Ga
licji była cisza; planowano tu akcję na Brzeżany, ale
później odwołano wszystko. Obaj Juliusze rozczarowani
postanowili na własną rękę wystąpić zbrojnie i opanować
Brzeżany. W lutym 1846 zebrali uzbrojonych dworskich
kozaków, podeszli pod miasto i urządzili zasadzkę. Gdy
na drodze pojawił się oddział piechoty austriackiej, padł
sygnał do ataku. Kozacy wystrzelili i z okrzykiem ruszyli
naprzód. Austriacy w panice uciekli do lasu, a oddział
Dzieduszyckiego wszedł do miasta. Nikt nie został
zabity, ani nawet ranny. Ale na wieść, że wojsko ruszyło
z odsieczą, oddział powrócił do Jarczowiec, a kozacy, jak
gdyby nic, poszli do swoich zajęć. Żandarmi jednak
odnaleźli dziedzica i zamknęli go w areszcie. Kossak
szybko wyjechał do Lwowa i władze się o nim nie
dowiedziały, Dzieduszycki zaś po zatuszowaniu sprawy,
dopiero po pół roku wyszedł z więzienia20.
W Jarczowcach Juliusz Kossak poznał Wincentego
Pola i odtąd te dwa tak bliskie sobie talenty miały się
doskonale uzupełniać. Pol pisał i rymował, a Kossak
swoim pędzlem dopełniał te rycerskie rapsody i pieśni
i dodawał im wdzięku, często jeszcze wymowniejszego.
Poza Jarczowcami Kossak goszczony był i malował
w Jezupolu u Władysława Dzieduszyckiego, w Sławucie
u Romana ks. Sanguszki, w Kiernasówce u Seweryna
Drohojowskiego, w Podhorcach u Leona Rzewuskiego.
44 Z r. 1846 pochodzi akwarela Stadnina Stanisława Dunin-Borkowskiego w Winniczkach z portretem właścicie
la, niewolniczo naśladująca kolorowane angielskie ry
ciny, trochę twarda i sztywna, ale z wielką prawdą
i głęboką obserwacją.

wywarła na Juliusza dodatni wpływ, że Aniela była Jego
muzą, gdyż interesowała się jego pracami i zachęcała go
jeszcze w tym kierunku. Jej album z wpisami, rysunkami
i akwarelami różnych artystów znajduje się w Muzeum
Teatralnym w Warszawie, a w albumie mieści się, co jest
przecież wymowne, aż 20 prac Juliusza, głównie portre
tów ze świata literatury, sztuki, arystokracji, jest też
i jego autoportret. Osobno namalował również akwarelę
Pokój Anieli Aszpergerowej, widać łączył z nim jakieś
miłe przeżycia. W tych portretach ze sztambucha lwo
wskiej aktorki, których połowę tu reprodukujemy, ujaFig. 14. Franciszek Liszt, portret z natury, 1847

Znów we lwowie
Wiosną 1847 r. Lwów odwiedził z koncertami Fran
ciszek Liszt. Urządzano na jego cześć wystawne obiady
i bale. Przyjęcie wydano też w sali Zakładu Ossolińskich
z udziałem artystów. Wśród zgromadzonych był i Juliusz
Kossak, który wyrysował jeden z najlepszych portretów
Liszta, opatrzony przez kompozytora na znak uznania
autografem. Na przyjęciu obecna była gwiazda teatru
lwowskiego, Aniela Aszpergerowa, za którą szalała złota
młodzież, a Juliusz był jej cichym wielbicielem. Po
koncercie został jej przedstawiony, a ona uśmiechała się
do niego cały wieczór. Młody malarz odprowadził
piękną aktorkę do domu i podobno rozkochał się w niej
bez pamięci. Ona przyjmowała uczucia jego i w ciągu
dwu lat ostentacyjnie wyróżniała go z grona swych
adoratorów. Przypuszczać można, że ta pierwsza miłość
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wnia się wielka, od wczesnych lat, umiejętność portre
towania ludzi, czego mu wciąż krytycy odmawiali.
Pierwsze wystąpienie publiczne Juliusza Kossaka
miało miejsce we Lwowie w r. 1847 na wystawie
obrazów urządzonej w gmachu Ossolineum. Zgroma
dzono tu obrazy kilku malarzy lwowskich, wypożyczone
od prywatnych właścicieli. Wystawa wzbudziła w mie
ście sensację i była tłumnie oglądana. Najbardziej po
dobały się prace trzech młodych artystów: Juliusza
Kossaka, Aleksandra Raczyńskiego i Kornela Szlegla.
Mieszczanie chwalili Szlegla, natomiast przyjezdna
szlachta jednogłośnie opowiedziała się za Kossakiem,
gdyż w jego pracach widziała konie, jak żywe.
Szczęsny Morawski napisał w recenzji z wystawy, że
„Juliusz Kossak najznakomiciej objawił się jedną akwarelą i dwoma rysunkami. Krakowska furmanka przy
najtyczance zajeżdża przed dwór szlachecki z gankiem
[...]. Kto zna te dwory polskie i te czwórki różnobarwne
z dzwoniącymi chomątami i te lipy, te topole, jakże mu
milo zobaczyć je, pięknie i wiernie oddane, z tym
zamyślonym niebem naszym. Że akwarela lepszą być
może, nie przeczę, ale że ta więcej jak dobra, trudno nie
przyznać [...], cały układ bardzo pełen życia i prawdy,
a przy tym piękny. Pan Piotr Michałowski [...] nie
powstydzi się kilkodniowego ucznia swego, którego
talent całą jego zwrócił uwagę [...]. Jeżeli się p. Kossak
tak obznajomi z postacią ludzką, jak zna konia, i jeżeli
porzuciwszy drobiazgowe robótki akwarelą weźmie się
do techniki olejnej, może talent swój w nieskończoność
rozwinąć, ale na to trzeba wytrwałej pracy i akademii”.
Obu rysunkom Kossaka przypisuje Morawski wiele
zalet: Powrót chłopa sankami „więcej dobitności w kre
śleniu pojedyńczych części posiada”, a Popas trzech koni
i źrebięcia u woza „od znawców za najlepszą z wysta
wionych p. Kossaka robót uznana, tak ciepło w niej
pochwycone życie”21.
Był to głos krytyka, ale i malarza, tym bardziej cenny,
bo nie zdawkowy. Morawski radził też Kossakowi,
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Fig. 15. Karykatura Władysława Dzieduszyckiego, [1845]

podobnie jak czynili to później i inni krytycy, aby artysta
zaczął malować olejno, gdyż akwarela uważana była za
technikę znacznie niższego szczebla, nim się wreszcie nie
przekonano, do jakiego stopnia doskonałości i w niej
można było dojść. Dzięki staraniom Morawskiego wy
dana została we Lwowie w r. 1848, nakładem Ossoli
neum, książeczka Jana Nepomucena Kamińskiego pt.
Przypadek na odpuście z ilustracjami drzeworytniczymi
Kossaka. Była to pierwsza publikacja drukiem rycin
artysty. W późniejszych latach będzie tych publikacji,
i to coraz lepszych, jeszcze wiele — zapewnią one
Juliuszowi Kossakowi jedno z pierwszych miejsc w ilustratorstwie polskim.
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Fig. 18. Wiosna Narodów we Lwowie, 1848

W latach 1846—48 Galicja poczęła się budzić z za
stoju kulturalnego, marazmu społecznego i politycznej
martwoty. Pańszczyzna i wyzysk chłopów zdawały się
zbliżać ku końcowi, spiski niepodległościowo-powstańcze przybierały na sile, a idee demokratyczne zyskiwały
coraz więcej zwolenników. Krwawy rok 1846 był tra
giczną lekcją dla szlachty galicyjskiej, rok 1848 rozbu
dził żywioł nadziei, wiary i złudzeń w „wiosnę naro
dów”. Tymczasem rzeczywistość pozostawała wciąż bez
zmian, na wsi po staremu widmo pańszczyzny, w mia
stach niedostatek i nędza.
Fig. 19. Ludwik Stecki, 1848

Niczego z tych rzeczy nie ma u Kossaka, w jego
obrazach życie wsi jest nadal sielankowe, pogodne,
„widziane z okien dworu”, odbywają się wspaniałe
zabawy i zjazdy, malownicze polowania i wyścigi, pasą
się piękne stada koni, lud wiejski w barwnych strojach
stanowi tło, element uzupełniający dziarskie wizerunki
szlachciców. Kossak-malarz jest w pełni optymistą,
szczęśliwym i pogodnym człowiekiem, z dobrą i współczującą naturą, a życie śmieje się do niego dzielnością
i siłą, ruchem i fantazją, rozmachem i temperamentem,
„prawdą, dobrem i pięknem” — i takie też są jego
Fig. 20. Olimpiusz Miłoradow, 1848
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Fig. 21. Wiktor Rzewuski z panią Listowską,
karnawał lwowski w zimie 1850 r.

Fig. 22. Hr. Dzieduszycki z panią Seheli (jw.)

Fig. 23. Juliusz Kossak z Janem Zawadzkim (jw.)

Fig. 24. Władysław Szczepański z panią Grabowską (jw.)
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Fig. 25. Karszniewicz z Krzeczonowiczówną (jw.)

Fig. 26. Rybczyński z panią Heleną Rzewuską (jw.)

Fig. 27. Oficer austriacki z panną w tańcu (jw.)

Fig. 28. W tańcu (jw.)
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obrazy. Juliusz Kossak w swej polskiej, prawej i patrio
tycznej duszy solidaryzował się z ruchem spiskowym,
nieobce mu były zarówno kwestie społeczne, jak i cele
polityczne. Z młodzieńczą brawurą wziął udział w eska
padzie zbrojnej w lutym 1846 r. w Brzeżanach, wierny
swej dewizie „być gotowym”.
Gdy 18 marca 1848 r. dotarła do Lwowa wieść
o wydarzeniach w Wiedniu, w nastrojach powszechnego
entuzjazmu 23-letni artysta zaciągnął się od razu do
Gwardii Narodowej i uczestniczył w demonstracjach
akademickich. Oddajmy głos samemu Kossakowi, który
tak opisał w „Autobiografii” swój udział w Wiośnie
Ludów: „Czterdziesty ósmy, jak wszystkich, tak i mnie
zajął, od marca do lipca nosiłem karabin i mustrowałem
jako sierżant w 3-ciej komp[anii] Gwardii Narodowej
pod komendą kapitana Aleksandra Fredry, a że do
konika ciągnie, przy formowaniu się konnicy wstąpiłem.
Mając ślicznego siwka i śliczne wąsy, byłem skrzydło
wym i kiedy Dwernicki przyjechał do Lwowa i najle
pszego ułana pierwszego dnia przysłano mu na ordynans, mnie ten zaszczyt spotkał. Ułanka skończyła się
w listopadzie bombardowaniem Lwowa i ledwo żeśmy
cało wyszli.
Oprócz wojaczki i polityka nie próżnowała, kiedy
Święty Jur podkręcony przez Stadiona zaęzął naszej
sprawie bruździć, tak jak do dziś czynią, uformował się
Komitet Rusinów-Polaków, między innymi i mnie jako
«Rusina z dida pradida» wybrano do deputacji mającej
jechać do Wiednia i Pragi. Jechał i Dzieduszycki Juliusz,
wybraliśmy się w drogę. Na wołowej skórze nie spisałby
wszystkiego, cośmy widzieli i słyszeli, a trafiliśmy
wiedzeni właśnie na barykady i Sturmpetycje, stamtąd
do Pragi, gdzieśmy byli do ostatniej chwili bombami
Windischgratza wypędzeni. Portrety wszystkich znako
mitości sekcji polsko-ruskiej miałem w moim albumie,
a rysunki balu sławiańskiego w kostiumach wszystkich
narodowości i wizerunki prawdziwe i nadzwyczaj po
dobne pozostały może jako jedyna pamiątka tego wszy
stkiego. Wyżej wymienione rysunki znajdują się w zbio
rze p. Gwalberta Pawlikowskiego w Medyce”.
Kossak i Dzieduszycki uczestniczyli w Kongresie
Słowiańskim w Pradze, a czynnie działali w sekcji
polsko-ruskiej, w której zostali zaliczeni do Rusinów
jako przybywający ze wschodniej Galicji22. Obaj Ju
liusze opowiadali się za jednością historyczną i kultu
ralną Polaków i Rusinów w Galicji i protestowali
przeciwko zamiarom podzielenia Galicji na okręgi polski
i ruski, propagowali pomiędzy Rusinami hasła zgody
z Polakami w myśl idei pansłowiańskich. W połowie
czerwca Windischgratz rozpoczął generalną rozprawę
z buntem, na ulicach Pragi rozgorzały walki z wojskiem.
Kossak pomagał stawiać barykady, wziął też udział w ich
obronie, w końcu musiał uchodzić z miasta przed
aresztowaniem. Wrócił do Lwowa. Ale i Lwów nie
uniknął losu Pragi; 2 listopada generał Hammerstein
zaczął z armat ostrzeliwać miasto. Gwardia Narodowa
poczęła wznosić barykady i stawiać opór, ale wynik walki
był już przesądzony — Lwów skapitulował. Złudzenia
wolności się rozwiały.
Po rewolucyjnych przygodach roku 1848 Kossak
osiadł we Lwowie, oddając się bez reszty malarstwu.
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Skończyły się „dawne dobre czasy”. Młodzież udawała
się na Węgry, aby bić się dalej z Austriakami. Tak
uczynił młodszy brat Juliusza, Leon Kossak, który
z wojska austriackiego przeszedł do pułków węgierskich
i walczył na Węgrzech w korpusie generała Bema, m.in.
pod Vilagos. Podobnie drugi brat, Władysław Kossak,
odbył całą kampanię węgierską w korpusie generała
Wysockiego i doszedł do stopnia oficera-adiutanta.
Juliusz jednak uważał, że popieranie Węgrów, ujarzmicieli Słowian, w wojnie z Austrią nie było słuszne ze
słowiańskiego punktu widzenia. W ogóle polityka i re
wolucja przestały go interesować, za to ze zdwojoną
energią zajął się sztuką, oczywiście własną.
Z wolna począł się umacniać w przekonaniu, że jego
zdolności artystyczne jakby zatrzymały się w swym
rozwoju, że osiągnął już maksimum tego, do czego mógł
dojść jako malarz-samouk, że powinien rozpocząć fa
chowe studia artystyczne, które od czasu nauki u Maszkowskiego we Lwowie całkowicie zarzucił. Pisał co
prawda, że skoro „w akademii nie zacząłem, nie straci
łem tego, co kraj daje, stąd rodzaj mój od wszystkich
zrozumiany i łubiany”23, niemniej konieczność pogłę
bienia studiów malarskich nurtowała go coraz bardziej
i pragnienie wyjazdu za granicę stało się jego gorącym
marzeniem. Niestety, finanse nie pozwalały na to, trzeba
było czekać na jakąś szczęśliwą okazję.
W latach 1850—51 Kossak przebywał i malował we
Lwowie. Powstały w tym okresie m. in. akwarele: Klacz
ze źrebięciem, Bryczka ukraińska, Odjazd sankami sprzed
teatru lwowskiego, Baletnice po kolacji, W pogoni (1850)
i pierwsze obrazy olejne: Polowanie z sani na lisa2Ą,
Patrol Kozaków na podjeździe, Kościuszko i książę Józef
(1851), oraz akwarele: Zakończenie biegu od rogatki
Gródeckiej do poczty w Bartatowie z 28 jeźdźcami,
znanymi z nazwisk uczestnikami biegu, wśród nich
również postać artysty25, dwa Portrety konne oficerów
belgijskich (kopie z Michałowskiego).
Do malarstwa Kossaka pierwszych dziesięciu lat,
gdzieś do roku 1851, zgłaszał swoje prawa Lwów — był
on wtedy lwowskim malarzem. Ze Lwowa wyszedł
uczeń Maszkowskiego, przyjaciel Morawskiego i Pola,
a przede wszystkim Dzieduszyckich i Rozwadowskich.
Tutaj studiował na uniwersytecie, tu nabył wszech
stronne wykształcenie i obycie towarzyskie, do Lwowa
wracał z Jarczowiec, Jezupola i Koropca, ze Lwowa
ruszyły w Polskę pierwsze kossakowskie konie, tutaj też
rozwinął się Kossak-malarz. Z teki Jana Zawadzkiego,
przechowywanej w Galerii Narodowej miasta Lwowa,
pochodzi osiem satyrycznych rysunków piórkiem: Lwo
wski karnawał Kossaka w zimie 1850 r., na których
artysta podchwycił humorystyczne scenki z balu lwo
wskiego beau monde’u. Ta żyłka karykaturzysty, podpatrywacza życia, została mu do końca26. We Lwowie
uczył przez pewien czas rysunku Artura Grottgera.
W kwietniu 1851 r. „Biblioteka Warszawska” usi
łowała zdopingować Kossaka do tworzenia większych
prac. W artykule O malarzach lwowskich pisano: „Ju
liusza Kossaka uważamy za najwięcej uzdolnionego,
najgenialniejszego z naszych malarzy; nie mówimy przez
to, żeby stał na najwyższym szczeblu sztuki, przeciwnie,
przy ogromnym talencie, przy natchnionej twórczo-
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Fig. 29. Baletnice po kolacji, 1850
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ści, nie ma artystycznego wykształcenia. Szkice jego są
pełne prawdy, życia i siły, ale brak im poprawności
rysunku. Do najpiękniejszych jego utworów należy
Album rosyjskie. Ale p. Kossakowi zbywa na pracy, wy
trwałości, nauce! [...]. Czas już wziąć się do większych
utworów. P. Kossak zapomina, że z odebranych talen
tów trzeba zdać rachunek Bogu i ludziom, że lepiej jest
nic nie umieć, niż zmarnować wiele. Niech p. Kossak nie
zapomina, że powołanie jego jest służbą dla rodaków, że
mamy prawo wielbić talent, karcić opieszałość”27. Może
i przejął się tym apelem, skoro wkrótce krakowski
„Czas” doniósł: „Miłą jest wiadomość, iż pan Kossak
obdarzony od natury [...] wziął się do dzieła, które może
go postawić w rzędzie pierwszych artystów, tym zaś jest
obraz historyczny przedstawiający Herburta w bitwie pod
Sokalem, gdy się na oślep rzuca w tłumy Tatarów”28.

Petersburg, wiedeń, peszt
Z końcem 1851 r. Kossakowi nadarzyła się okazja
pierwszej większej wyprawy za granicę i to w celach
artystycznych. Oddajmy mu głos: „1851 roku, w mie
siącu grudniu, wpada do mnie p. Antoni Mysłowski,
znakomity amator koni, posiadacz znakomitych stadnin
arabskich i angielskich w Koropcu, u którego już nieraz
byłem i co było w stajni malowałem, wielki mój dobro
dziej i przyjaciel. — Pojedziemy! — Gdzie? — Nie pytaj
się [...]. Pojechaliśmy. Przejechali Wołyń, bawili w Sław[uc]ie, Podole, Ukrainę, w Białocerkwi rozdzieliliśmy
się, bo Braniccy nie chcieli mnie puścić i tam malowałem

i konie, i psy, i wilki, i kozaków. Nie pominę względów
i przyjaźni p. Władysława Branickiego, z którym przez
Kijów, gdzie byłem na kontraktach, Moskwę, pojecha
łem do Petersburga [...]. I tu moja gwiazda artystyczna
sprzyjała, bo kiedy nieboszczyk car Mikołaj zobaczy!
u hr. Orłowa czwórkę karą uprzężoną do powozu, którą
bawiąc w Białocerkwi jeździł, wymalowaną moją ręką,
zażądał kilku portretów koni i innych prac moich.
Zrobiłem sześć akwarel przedstawiających typy i sceny
z węgierskiej wojny, co się tak podobało, że i następca
tronu podobnego zażądał — i byłoby dalej tak szło, ale
nie dla mnie Petersburg, brakowało czegoś, co się nie da
napisać”.
„Wyjechałem w czerwcu 1852 — pisał dalej Kossak—
przejechałem przez Warszawę do Wiednia, zobaczyć się
z bratem Leonem, którego od [18]48 nie widziałem,
a który służył wtenczas w hułanach i stał pod Wiedniem.
Bawiłem w Wiedniu i jego okolicach, jeżdżąc z ułanami,
malując rotmistrzów i jenerałów, aż wymalowałem oficerstwo dla brata. Ponieważ pułk zmieniał leże i szedł do
Węgier pod Peszt, więc i ja z nimi udałem się w marsz
[...]. Przejechałem połowę Węgier, bawiłem parę tygo
dni w Peszcie, a właśnie były sławne przeglądy wojsk, na
których cesarz austriacki i dzisiejszy rosyjski udział
brali, było dużo do widzenia dla artysty, a szczególnie
malarza scen wojennych i koni.
Ale trzeba było pożegnać Węgry — ciągnie swą
opowieść artysta — i na zimowe leże wyruszyć. W Pe
tersburgu czekało dużo roboty dla mnie, poznałem się
zresztą i z znakomitymi artystami, jak Williwald bata
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lista, New historyczny malarz, ziomek i kolega Stra
szyński, z którym ilustrowaliśmy Plejadę dla Maurycego
Wolffa, znajomość u dworu, najwyższe protekcje, na
leżało korzystać z tego. Wyjechałem z Wiednia na
Warszawę do Petersburga, było to w październiku 1852.
Przyjechałem do Warszawy, stanąłem w Angielskim
Hotelu na kilka dni. Ale Warszawa, zalotnica wielka, jak
poznałem bliżej, co w tej Warszawie siedzi, jakie życie,
jakie serca, że tu jest to, czego gdzie indziej trudno, a jak
jeszcze poczciwi ludzie zaczęli garnąć do siebie tego, co
jak pokochał — to i Petersburga się odechciało i dobrze
było w Warszawie”29.
W Petersburgu zatem spędził Kossak pół roku (od
stycznia do czerwca 1852), a nie półtora, jak dotąd
utrzymywano. Po raz pierwszy zetknął się z wielkim
malarstwem europejskim w tamtejszych muzeach i zbio
rach, zachwycał się zwłaszcza dziełami malarza bitew
i polowań Antoine’a Fr. van der Meulena, studiował
i kopiował obrazy dawnych mistrzów. Swoimi pracami
wzbudził również podziw w Petersburgu, nawet w kręgu
dworu carskiego, znajdując nabywców na swoje obrazy,
tak że zebrał nawet pewien kapitał, który przeznaczał
na wymarzoną podróż do Paryża. W Petersburgu wy
dawca Bolesław Maurycy Wolff, przygotowując wyda
nie zbioru poetów i pisarzy pt. Plejada polska, powierzył
kilku malarzom naszym, w tym Kossakowi, ilustrowanie

tego dzieła. Kossak wykonał przeszło 30 rysunków do
poematu K. Brodzińskiego Wiesław, J. Słowackiego Jan
Bielecki i W. Pola Przygody p. Benedykta Winnickiego.
Plejada polska wyszła w Petersburgu w r.1857.
Józef Ignacy Kraszewski, pisząc w tych latach ko
respondencje do „Gazety Warszawskiej”, w swoich
listach do redakcji zaliczał Kossaka do grona utalento
wanej młodzieży artystycznej, która zajęła już poczesne
miejsce we współczesnej sztuce polskiej, określał artystę
jako „talent prawdziwie narodowy”. W liście do redakcji
z lipca 1852 chwalił oglądane rysunki Kossaka do
Plejady polskiej, który jako „uczeń Michałowskiego,
wyborowy akwarelista i malarz koni, od dawna dał się
zaszczytnie poznać za granicą. Akwarele jego, bitwy,
potyczki, stada itp. uderzają wielką śmiałością rysunku,
werwą, żywotnością, naturalnością postaci i ogniem
prawdziwego talentu, niepospolicie już wykształconego.
Na czas tylko przybywszy do Rosji z hr. Branickim,
znajdując się w Petersburgu, p. Juliusz Kossak miał
szczęście zostać wezwanym do rysowania koni stajni
Najjaśn. Pana i zapewne osiądzie stale w stolicy”30.
Ale Kossak nie osiadł w Petersburgu, nie spoczął na
już zdobytych laurach, świadomy własnych braków
w systematycznej wiedzy wybrał się w lecie 1852 do
Wiednia, gdzie przez krótki czas malował w pracowni
Ferdynanda Waldmullera, wraz z Henrykiem Roda

Fig. 30. Czterej przyjaciele: Tomasz Zahorowski, Franciszek Kostrzewski, Juliusz Kossak, Konstanty Pathie, 1852
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kowskim, Franciszkiem Tępą, Leopoldem Lófflerem
i Michelem Zichym. Potwierdza to Wojciech Gerson,
pisząc, że Kossak „początki wykształcenia w malarstwie
wziął w Wiedniu, gdzie studiował w pracowni Waldmullera”31. Natura pędzi artystę z Wiednia po nowe
wrażenia na Węgry. Miał na zimę wracać do Petersbur
ga, w październiku 1852 przejeżdżał przez Warszawę,
gdzie chciał zabawić zaledwie trzy dni — a został w niej
przez trzy lata.

Na warszawskim

bruku

Kossak nie był przedtem nigdy w Warszawie, ale od
razu urzekł go klimat i urok tego miasta. Dotychczasowe
arystokratyczno-ziemiariskie towarzystwo zamienił te
raz na krąg cyganerii artystycznej, mniej dystyngowa
nej, ale za to jeszcze weselszej. 28-letni malarz o po
godnym i koleżeńskim usposobieniu z miejsca zdobył
sympatię grona młodszych od siebie malarzy ze Szkoły
Sztuk Pięknych, zżył się z nimi i zaprzyjaźnił. Byli to
wypróbowani towarzysze fachu na dobre i na złe:
Franciszek Kostrzewski, Józef Szermentowski, Woj
ciech Gerson, Henryk Pillati, Józef Brodowski, Ignacy
Gierdziejewski i kilku innych. Spoiwem i dobrym
duchem tego kółka malarskiego był Marcin Olszyński,
trochę redaktor i wydawca, trochę rysownik i fotograf,
a przede wszystkim mecenas i opiekun sztuk pięknych
i artystów. Przyjęli oni Kossaka z otwartymi ramionami,
a on poczuł się wśród nich jak u siebie. Wszystkich ich
łączyło umiłowanie sztuki — i wspólna bieda.
Pieniądze zarobione w Petersburgu szybko stopnia
ły, trzeba je było zarabiać, ale nie w ten sposób jak
dotychczas, bo w ówczesnej mieszczańskiej Warszawie
trudno było znaleźć nabywców na obrazy, trzeba było
chwycić się innej pracy. Kossak, optymista życiowy,
podjął się takiej, jaka się nadarzała. Było nią retuszo
wanie i kolorowanie fotografii w zakładzie Józefa Giwartowskiego i Ferdynanda Klocha. Mieszkanie Kos
saka upodabniało się wtedy do warsztatu retuszerskiego,
zatrudniającego kilku malarzy. Roboty było sporo i za
robek nie najgorszy, ważniejsze prace wykonywał Kossak
sam. „Takie zastosowanie na razie znalazł jeden z naj
większych talentów naszej sztuki w stolicy kraju” —
pisał Witkiewicz32. Podejmował się również takich prac
rysowniczych, jak ilustracje do powieści podróżniczych
doktora Teodora Tripplina, bardzo naiwnych i zmy
ślonych, ale bardzo wówczas czytanych. Przy tym
znajdował jednak Kossak dość czasu, aby nie zanie
dbywać całkowicie sztuki. Malował więc portrety konne
i w dalszym ciągu tematy szlacheckie, rodzajowe, ale
i typy miejskie, przy czym nieustannie uczył się, rozwijał
i doskonalił.
Przez te dziesięć początkowych lat poczynił Juliusz
w kunszcie malarskim znaczne postępy. Zaczynając od
młodzieńczych rysunków na ławie szkolnej we Lwowie,
portrecików i karykatur kolegów i nauczycieli, poprzez
szkołę rysunkową Maszkowskiego i szkołę jarczowiecką
rysowania i malowania z natury, trwożliwe i mozolne,
twarde i drobiazgowe, czasem naiwne i dyletanckie
wzorowanie się na kolorowych angielskich sztychach,
poprzez próby wiernego, ale nieudolnego jeszcze portre-

Fig. 31. Autokarykatura, 1852

towania koni o cienkich sarnich nogach, wąskich ka
dłubach, schematycznie rysowanych małych i suchych
łbach, nazbyt idealizowanych ruchach i upiększonych
pozach, o płasko, ilustracyjnie traktowanych postaciach,
bardziej kolorowanych niż malowanych — przechodził
Kossak do form coraz bardziej precyzyjnych, o płyn
nych, miękkich i delikatnych liniach, do coraz większej
biegłości ręki, bystrości oka, do subtelności i wrażli
wości odczucia, trafności w oddawaniu kształtu, ruchu
i indywidualności rysowanego czy malowanego konia
lub człowieka — zaczynał tworzyć z natury i własnej
wyobraźni kompozycje rodzajowe, myśliwskie, wreszcie
historyczno-batalistyczne. Wychodził Kossak z tych
prób, studiów i poszukiwań indywidualnego stylu, sa
modzielnego i oryginalnego rodzaju twórczości coraz
bardziej perfekcyjnie. Od czasu krótkiego pobytu w Pe
tersburgu, a zwłaszcza od przyjazdu do Warszawy
i zetknięcia się z grupą młodych malarzy, osiągał arty
sta coraz większą dojrzałość, doskonaloną ciągłą pra
cą, biegłość w posługiwaniu się akwarelą, nie wypeł
niał już tylko konturu farbą, ale kształtował bryły
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malarskie z pomocą światłocienia i natężania barw, uzy
skiwał delikatną gamę kolorystyczną, utrzymaną w złotawo-brązowym tonie, osiągał wreszcie nienaganną for
mę kompozycyjną swych obrazów, ujawniając dużą
wyobraźnię i wielką różnorodność w niezliczonej ilości
scen i ujęć.
Kiedy Juliusz Kossak w r. 1844 stawiać począł
pierwsze kroki na drodze malarskiej, sztuka nasza za
ledwie wegetowała. Mimo istnienia od r. 1818 Szkoły
Sztuk Pięknych w Krakowie, a od 1844 w Warszawie,
wpływ ich w latach czterdziestych i pięćdziesiątych na
rozwój polskiego malarstwa był niewielki. Tematy pol
skie zaczęli do sztuki wprowadzać Norblin, Orłowski,
Michałowski, Suchodolski, ale były to dopiero początki
i o nikłym zasięgu oddziaływania. Ogół bardzo mało
interesował się sztuką, sfery inteligenckie poza portre
tami i obrazami religijnymi nie znały się na sztuce, nie
rozumiały jej i obrazów, prócz garstki miłośników, nie
kupowały. Zbiorów prawie nie było, wystaw nie znano
i nie bardzo było co wystawiać, nie istniały ani Towa
rzystwa Sztuk Pięknych, ani pisma ilustrowane. Po
wszechnie mniemano, że tylko zagranica posiadać może
monopol w sztuce, a do własnych artystów i ich twór
czości odnoszono się z niedowierzaniem.
Pomiędzy tymi malarzami, a pojawieniem się Grott
gera i Matejki, leżała niemal pustka nie wypełniona
niczym. I w tę pustkę wszedł Juliusz Kossak, zajmując
w sztuce poczesne miejsce, wniósł bowiem w polskie
malarstwo pierwiastek taki, o który twórczość tamtych
wielkich kusić się nie mogła — stał się pierwszym
popularyzatorem sztuki narodowej. „Jego utwory —
pisał Jerzy Mycielski — miłe zawsze, szlachetne, pełne
rycerskiego ducha przeszłości, a odczucia charakteru
rodzimego w człowieku, w zwierzęciu, w krajobrazie
i w całej przyrodzie, docierają pierwsze w całej pełni we
wszystkie sfery polskiego społeczeństwa na całym ziem
polskich obszarze [...]. Łatwość i przystępność obrazów
Kossaka, ich wdzięk, poezja prosta i prawdziwa, a za
razem i pewne sentymentalne tchnienie stają się mo
tywami ich popularności, a cała jego długoletnia ilustra
torska działalność jest jednym z walnych, pomocnych
w tej mierze momentów [...]. To jest sam rdzeń sta
nowiska, jakie Kossak na zawsze w dziejach sztuki
polskiej zajmie, a jakim stoi niedaleko od samych jej
szczytów”33.
Kossak posiadał w pełni warunki, aby stać się
popularyzatorem: wielki talent, gorące uczucie i zrozu
mienie wszystkich cech polskiego życia, typu i kraj
obrazu, ukochanie piękna i swojskości. Był pierwszym,
którego prace, rozchwytywane po pałacach i dworach
możnych, docierały, jeśli jeszcze nie pod strzechy, to
pod gontowe dachy dworków, do izb mieszczańskich, na
probostwa i do domków dzierżawców. Zrozumiano je
tam od razu i pokochano, pojęto, że to swojskie ma
larstwo i że do nich dotarło. Wielu hreczkosiejów
dlatego tylko brało później akcje Towarzystw Sztuk
Pięknych w Krakowie, Warszawie i Lwowie, że do
rozlosowania i wygrania szły akwarele Kossaka, wiele też
reprodukcji robiono z jego obrazów.
Wincenty Łoś napisał o Juliuszu bardzo prawdziwe
słowa: „indywidualizm Kossaka sprawił, iż dokonał on
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jednej z najtrudniejszych sztuk malarskich, że prze
mówił do szerokich kół, poruszył nimi, zawładnął nimi
na bardzo długo, i to za pomocą nie olbrzymich rozmia
rami i szczęśliwych treścią obrazów, tylko za pomocą
akwarelek. A o ile trudniej przemówić akwarelą [...], ale
dar ten posiadł on w tak wysokim stopniu, że obrazy jego
równie silnie przemówiły do wyobraźni ludzi nie ma
jących pojęcia o sztuce i podziwiających w nich nie
wykonanie i technikę, tylko treść i poezję. W tym leży
wielki artysta, bo w samej technice, której ślepo i
bezmyślnie hołduje dzisiejsze pokolenie, leży tylko
rzemieślnik. A popularność [...] oto to, co dopiero arty
ście może dać przekonanie, że jest artystą”34.
Nim jednak do tego doszło, na drodze Kossaka do
sztuki piętrzyły się niemałe przeszkody. Współredaktor
„Gazety Warszawskiej” i przyjaciel Kossaka, Józef
Kenig pisał: „Oj, twarde to były, twarde lata, tak od
r. 1853 poza 1855! Kossak jednak nie tracił otuchy. I to
minie — mawiał zawsze — trzeba tylko wytrwać, nie dać
się złamać, przed cierpliwością i pracą nawet diabli
pierzchną”35.
Zbierali się w tych ciężkich latach wokół Marcina
Olszyńskiego młodzi malarze i rzeźbiarze, beztroska
bohema warszawska. Bawiono się, żartowano, dysku
towano i spierano się, pisano i od razu rysowano
i malowano sytuacyjne ilustracje. Tak powstały w latach
1850—1862 słynne albumy Olszyńskiego, będące ry
sowaną kroniką tamtych lat polskiej sztuki. Albumów
tych było siedem, uzupełniano je fotografiami i wy
cinkami z gazet; było w nich niemało rysunków i szki
ców Kossaka. Podczas ostatniej wojny, wywiezione
przez Niemców, zaginęły, po wojnie odnalazły się tylko
trzy (IV, V, VI) i te znajdują się obecnie w zbiorach
Muzeum Narodowego w Warszawie. Zostały one opra
cowane i wydane w r. 1955 w tomie: Warszawska „cy
ganeria” malarska przez Stefana Kozakiewicza i Andrze
ja Ryszkiewicza.

Sylwetka

i osobowość artysty

W dotychczasowych rozważaniach, obrazujących
koleje życia i twórczość początkowego okresu 30-letniego artysty, brak cech własnych bohatera, czyli jego
konterfektu zewnętrznego i charakterystyki osobowości
Juliusza Kossaka.
Odznaczał się nieprzeciętną urodą i aparycją, i to
w powszechnym odczuciu, w każdej wypowiedzi znają
cych go osób. Józef Kenig, który poznał Kossaka w mło
dzieńczym wieku, pisał: „osobowość mistrza podbiła nas
zupełnie. Tak skończonej piękności męskiej, a przy tym
tak charakterystycznej, tak oryginalnej, takiej jakiejś
odrębnej nie zdarzyło nam się spotkać. Pan Juliusz był
wówczas młodzieńcem wysmukłym, dobrego, ale nie
zbyt wybujałego wzrostu, doskonale zbudowanym, o ru
chach swobodnych i elastycznych, z bardzo gęstą, cie
mną czupryną, którą nosił ostrzyżoną dość krótko [...].
Leciutki, puszysty wąsik ledwo się zarysowywał i nie za
powiadał wcale owych sumiastych wąsów, zdobiących teraz
tę twarz i dziś jeszcze piękną, bo pełną charakteru. Obej
ście też młodego artysty, pełne uprzejmości, ale wskazują
ce obytego już z dobrym towarzystwem człowieka, odzna-

Fig. 32. Kossak i Kostrzewski w przyszłości, 1854

czającego się niezmierną skromnością, ale bez najmniej
szej sztywności, jednało mu serca” 36.
Redaktor naczelny „Tygodnika Ilustrowanego”,
Ludwik Jenike, charakteryzował go bardzo podobnie:
„Okazałej postawy, twarzy pełnej, ozdobionej wąsem
zawiesistym, o rysach regularnych, z wyrazem łago
dnym, przypominającym nieco oblicze Sobieskiego,
37-letni Juliusz był w owym czasie pod względem
zewnętrznym postacią iście typową. Charakteru przy
tym słodkiego, wylanego i zawsze równego, z odcieniem
mocno optymistycznym, umiał sobie jednać ogólną
sympatię nie tylko w gronie kolegów, lecz także w sze
rokich kołach towarzyskich” 37.
Władysław Rabski pisał na łamach „Kuriera War
szawskiego”: „W owych to latach studenckich, a potem
Fig. 33. Kossak, Olszyński i Kostrzewski w przyszłości,
1854
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jako żołnierz w r. 1848 Juliusz Kossak zadzierżgnął
węzły serdecznej przyjaźni z młodą arystokracją gali
cyjską i ta przyjaźń towarzyszyła mu aż do ostatniej
chwili żywota. Był rozrywany po dworach i pałacach.
Jego dowcip, serdeczność i talent królowały na kuligach
i łowach. Gdzie sokoły puszczano na czaple, lub charty
za wilkami, tam bez Kossaka obyć się nie mogło. Kochali
go wszyscy, a i on miłował rycerskie zabawy i z nich
czerpał motywy do najświetniejszych obrazów [...].
I, rzecz dziwna, kochali Kossaka nawet koledzy malarze,
którzy jak wiadomo nie grzeszą zbytkiem uczuć korpo
racyjnych. Ale bo też w duszy jego nie postało nigdy
uczucie małodusznej zawiści. Serce miał otwarte i dłoń
miał otwartą [...]. Przepiękna postać!”38.
Wspominał Władysław Maleszewski z okresu pracy
Kossaka w „Tygodniku Ilustrowanym”: „Od razu
chwycił nas za serca, a myśmy od razu do niego
przylgnęli. Łatwo było Kossakowi nas podbić na samym
wstępie, posiadał do tego wszelkie warunki: był typem
urodziwego Polaka; tęgo zbudowany, niósł się wyniośle,
niby jakiś wódz rozdziany ze zbroi, patrzał zawsze
prosto w oczy, kiedy z kim rozmawiał [...]. Przechodnie,
nie tylko kobiety, przystawali na chodniku, aby się
przyjrzeć pięknemu malarzowi” 39.
W lwowskim „Łowcu” wspominał jakiś myśliwy:
„Cóż to był za miły towarzysz, strzelby nie brał ze sobą,
ale do wszystkiego należał, na najwyższe połoniny się
drapał przez dziewicze knieje. Wszystko mu było dobre,
wszystko go interesowało, wszystko widział i wszystko
w tej zacnej i kochanej swej głowie notował. A ten humor
złoty! biada strzelcowi, co kozę ustrzelił albo do nie
dźwiedzia spudłował. Lepiej by sforami dostać, niż przy
Kossaku podobnie się spisać. W jednej chwili rzecz
uwieczniona ad aeternam rei memoriam ku radości
wszystkich i delikwenta także, bo dla niego rysunek” 40.
Wydawca „Świata” krakowskiego, Zygmunt Sarne
cki, pisał: „Czterdzieści kilka lat go znałem. Pół wieku
blisko patrzałem na życie jego płynące pełnym, wezbra
nym a czystym jak woda źródlana strumieniem [...].
Każdy nowy talent [...] budził w nim nie zawiść, lecz
radość i dumę. Najżyczliwszym, najprzyjaźniejszym aplau
zem witał triumfy: Grottgera, Matejki, Gierymskiego,
Brandta, Chełmońskiego, Siemiradzkiego i tylu innych.
Każdy młody mógł liczyć zawsze na jego pomoc
i poparcie. W Paryżu zmusił poniekąd Brandta, żeby
poświęcił się malarstwu, w Krakowie Tadeusza Ajdukiewicza pchnął na drogę sukcesów i uznania. Wszystkim,
co umiał i wiedział, co posiadał i czym rozporządzał,
dzielił się po bratersku, nie obrażając nigdy niczyjej
miłości własnej, nie stawiając się względem protego
wanego na wyżynach profesorskich lub na tronie dobro
czyńcy, lecz traktując go zawsze, jak równego sobie.
Gdym zwrócił na to kiedyś uwagę, rzekł skromnie:
Widzisz, mój stary, chleba i dobrej rady nigdy szczę
dzić nie należy, bo tylko tym sposobem możesz spłacić
dług, jaki zaciągnąłeś u tych, którzy ciebie karmili
i uczyli. Trzeba to jednak czynić uprzejmie, delikatnie,
żeby jaki taki nie spostrzegł się, że chcesz burmistrzować
i nad nim przewodzić. Tym, co go uczyli, jakże sam był
wdzięczny!” 41.
Józef Kenig pisał jeszcze, że zdziwił go szacunek,
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Fig. 34. Juliusz Kossak z czasów pobytu w Warszawie,
fot. [1854]

Fig. 35. Juliusz Kossak, fot. z ok. 1854

z jakim Kossak wyrażał się o starszych malarzach, np.
o Januarym Suchodolskim. O Franciszku Kostrzewskim
mawiał: „Co za ogromny talent, zobaczysz, co on da,
czym będzie, jeżeli dotrzyma tego, co obiecuje, jeżeli
wytrwa w tym swoim kierunku, jeżeli popracuje su
miennie nad techniką”42. Józef Brandt powiedział
o Kossaku publicznie: „jeśli jestem czym, winienem to
jemu”. Wobec artystów cechował Juliusza absolutny
brak zawiści, zawsze był pierwszym, który mawiał
o koledze: „oto talent! i cieszył się, skoro przepowiednia
ta się sprawdziła” 43. Kiedyś młody uczeń w drzeworytni
„Tygodnika”, Jan Kryński, zdradzał talent rzeźbiarski,
Kossak pokazał jego prace w Towarzystwie Zachęty
Sztuk Pięknych i pomógł mu w uzyskaniu stypendium
do Rzymu44. W r. 1853 polecał Leonardowi Straszyń
skiemu w Paryżu „utalentowanych chłopców, Józefa
Brodowskiego i Wojciecha Gersona; podzielisz moje
zdanie, gdy zobaczysz dzieła tych młodych geniuszów,
bądź im kolegą, radą i uczynkiem [...], zrób co Cię
proszę, a wdzięczny będę, jak za siebie samego”4S.
W r. 1867 Maks Gierymski pisał o Kossaku z Monachium:
„Nie znalem dotąd może więcej życzliwego dla mnie
człowieka, jak w nim znalazłem” 46. Kossak wprowadził
Gierymskiego do kilku czasopism warszawskich i po
magał mu w uzyskaniu stypendium rządowego. Nama
wiany do olbrzymich kompozycji, Kossak odpowiadał,
że to rola Matejki, a on czuje się tylko giermkiem do
niesienia przed nim berła, ale nie współzawodnikiem.
Przed obrazem Mistrza Sobieski pod Wiedniem złożył
kwiaty jako oznakę hołdu dla dzieła47. Gdy rozeszła się
wieść, że Matejko maluje Bitwę pod Grunwaldem, że
pierwszy raz w życiu przyjdzie mu malować konie, jeden

Kossak stanowczo twierdził, że geniusz Matejki potrafi
każdą trudność zwalczyć.
Od jesieni 1852 r., kiedy to Kossak zrezygnował
z powtórnej podróży do Petersburga i pozostał w War
szawie, nie tracił czasu nadaremnie, skoro zaintereso
wana nim prasa warszawska w grudniu 1852 donosiła:
„Przy tak częstych przykładach obojętności i zniechę
cenia, milo jest spotkać młodego artystę, co pracuje
i kształcąc się ciągle, daleko posunął swój talent na
pięknej drodze sztuki [...] i obudził dla siebie sympatię
[...]. Mówimy tu o panu Juliuszu Kossaku. Z nazwi
skiem tym kilkakrotnie, tak w naszym, jak i w zagrani
cznych pismach czytelnicy nasi musieli się spotkać, jego
akwarele w Petersburgu i w Wiedniu piękny mu już
rozgłos uczyniły [...]. Z prób, które widzieliśmy, oce
niamy w nim widoczny talent do obrazów charaktery
stycznych i byłoby do życzenia, żeby się puścił na tę
drogę tak mało jeszcze uprawną, a tak szerokie pole u nas
do rozwinięcia się mającą”48.
Kossak marzył jednak o wyjeździe do Paryża. Do
przebywającego w tym mieście Leonarda Straszyńskiego
pisał w liście z 14 września 1853: „Warszawa poczciwa,
miła, kochana od stóp do głów, ale nie ma czego dłużej
w niej siedzieć, trzeba ruszać dalej, bo czas ubiega na
zabawach, a sztuka, poczciwa nasza dobrodziejka, śpi —
śpi [...]. Mieliśmy razem jechać, co? Paszport raz mi już
odpalili do Paryża Niemcy, nie wiem dlaczego. Drugi
raz podałem i czekam, jak jeszcze nie dostanę, to do
Petersburga sunę, bo mnie angażują na pewne [...]
ruble” 49.
Wyjazd za granicę mimo różnych przeszkód sta
wał się coraz bardziej realny. Kossak chciał przed
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wyjazdem wykończyć zamówienia na obrazy i por ne we Lwowie razem, spacery na Wysoki Zamek, posie
trety, aby zebrać konieczne środki finansowe, a prócz dzenia artystyczne i u mnie, i u Ciebie, kiedy to się
tego pragnął namalować kilka większych i znaczących malowało miniatury [...]. A we Wiedniu [...], czyż to
kompozycji, aby wyrównać kredyt pokładanych w nim . Franka poczciwego, artysty kochanego, nigdy nie tylko,
przez tzw. szeroką opinię nadziei.W oczekiwaniu na że nie zapomniałem, ale nie zapominam i zapomnąć nie
paszport do Paryża pracował intensywnie: wykonał mogę. Pro secundo: okoliczności miały nas zbliżyć, ale
dwa portrety konne hr. Adama Krasińskiego, „oba przeklęte moje przeznaczenie, że zupełnie co innego się
wyborne, pełne smaku”, o czym z pochwałami donosiła dzieje, jak to, co sobie zamyślam i wtenczas nie dało mi
prasa50. Natomiast fachowy „Pamiętnik Sztuk Pięk uskutecznić tego, na com się cieszył naprzód. Wracając
nych” krytycznie dodawał, że „pracom jego nęcącym z Wiednia, wracałem z panem hr. Adamem P[otockim]
powabem życia, siły i kolorytu brak poprawności przypadkiem, jadąc do Warszawy. Koniecznie chciał
w rysunku”. Najbardziej poszukiwane są jego konne mnie wziąć na Wschód z sobą, obiecałem mu, dał mi dwa
portrety, w których „umie oddać właściwy każdej termina i nic z tego wszystkiego. Tam bylibyśmy się
rasie koni charakter” 51. W r. 1854 namalował akwarelę zobaczyli. Do Paryża już wiesz od kiedy jadę? Po
arkuszowej wielkości Polowanie par force u hr. Potockich Kijowach, Moskwach, Petersburgach siedziałem po
w Łańcucie (do której szkic powstał w 1844), „gdzie kilka miesięcy, [w] Warszawie siedzę już drugi roczek
osoby i konie z wielką rozmaitością i życiem są oddane”, nieuroku. A Paryż? na łasce pana Zygmunta Rodakow
wykonał kilka portretów konnych uczestników tych skiego, któren mi w połowie marca jeszcze obiecał od
polowań i wyścigów oraz parę ilustracji do powieści samego pana namiestnika Gołuchowskiego przysłać
paszport, a tymczasem już połowa maja blisko, oj, tak
Zygmunta Kaczkowskiego Bracia ślubni i Murdellio.
Przede wszystkim jednak zdecydował się artysta na mój kochany, nieszczęśliwy ten Paryż, nie wiem dlaczego
pierwszą w dużym formacie akwarelę historyczno-bata- dla mnie tylko? a teraz właśnie mógłbym jechać!
Co się tyczy naszej poczciwej kochanki, która nas
listyczną: Śmierć Stefana Potockiego pod Żółtymi Wodami,
zamówioną przez Augusta Potockiego z Wilanowa, nigdy nie opuszcza, nam się nigdy nie sprzeniewierza,
o czym od razu doniósł „Dziennik Warszawski”: „Pan nawet swoim kosztem dosyć porządnie utrzymuje, wstęp
Juliusz Kossak [...] ma wkrótce ukończyć obraz history między porządnych ludzi i kredyt wyrabia — poczesnej
czny, wyobrażający bitwę pod Żółtymi Wodami [...]. Na i pięknej sztuki — co się tyczy tej, muszę Ci donieść,
obrazie p. Kossaka ruch wielki, każda postać żyje [...], że nigdy o niej nie zapomniałem i tak, jak dla córek Ewy
konie wszystkie prześlicznie narysowane [...]. Szkoda bywałem ślepo wierny i bywam niestety, tak tym bar
tego obrazu, że nie olejno malowany. Na takie rozmiary dziej o Niej pamiętam.
[...] obraz wodnymi farbami niesłychanie trudny do
Pracuję ciągle i staram się o ile możności robić
wykonania”52. Feliks Faleriski pisał po 15 latach postępy i Bogu dzięki lizie to jakoś, jest i doświadczenia
w „Tygodniku Ilustrowanym”: „Tak dramatycznej trochę i wprawy i fantazji nie brak — tylko — tylko. Ty
kompozycji, takiego ruchu, życia, werwy, nareszcie wiesz co? Tyś artysta, Ty mnie zrozumiesz, tego brak, że
takiej pędzla zamaszystości, pewności barw, potęgi nim się skończy jakie smarowidło, to jeszcze jako tako
tonów, doprawdy, można by się nie powstydzić wobec człowiek się cieszy, że może będzie coś lepszego, tymEuropy” 53.
Ciekawe spostrzeżenia i relacje z okresu pierwszego Fig. 37. Konstanty Branicki i Cohen, 1854
pobytu artysty w Warszawie zawiera list Kossaka do
Franciszka Tępy w Paryżu, pisany 7 maja 1854: „Drogi
Franciszku! Twoje przypomnienie się niezmiernie mnie
ucieszyło, ale dziwi mnie, jak Ty mnie zapytywać
możesz, czy ja nie zapomniał? — zaczyna Juliusz
„z lwowska”. — Czyż można zapomnieć chwile spędzoFig. 36. Kossak przy fortepianie i w rozmowie
z Kostrzewskim
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Fig. 38. Turniej rycerski na zamku krakowskim
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czasem zamiast finis coronat opus, clapsit gloria mundi —
immer der alte Nazi (!). Pomimo tego pracuję ciągle, do
olejnego zabieram się, maluję parę dni i rzucam, bo nie
mam sposobu wykręcić się od akwareli, które robię na
łokcie długości i szerokości, tak Panie Dobrodzieju, a Ty
wiesz, że to potu czoła kosztuje zasmarować najwięk
szego Wattmanna, jaki egzystuje, dać temu kolor, czy
stość i siłę, wszystkie obstalunki akwarelą, dlatego że
rzadkość i moda. Mego rodzaju zawsze się trzymam, to
jest: portrety amazonek i Sarmatów konno, sceny
z powieści naszych, gdzie konie, sceny z historii, polo
wania itp., co doskonale płacą i ciągle mam obstalunki.
Ostatnia akwarela już skończona i w środę oddam,
Bitwa pod Żółtymi Wodami, gdzie zginął Stefan Potocki
za czasów Władysława IV, bardzo tu się podobała nie
tylko amatorom i znawcom, ale i artyści tutejsi, którzy
jak wszędzie, niestety, kochają się jak psy z kotami,
oddają dużo pochwał, może nie zasłużonych, ale cóż
robić? — przyszlę wam fotografię z obrazu zdjętą, to wy
tam swoje powiecie; długa na dwa blisko łokcie i półtora
szeroka, grup głównych, robiących całość z grupą środ
kową, gdzie figuruje Potocki spadający z konia — pięć,
samych figur dwadzieścia, koni osiem, nie licząc w to
głów ludzkich i końskich, rąk, nóg, zadków i półdupków,
nosów na kopy; fatalnie się biją, to sobie muszę przy
znać, aż trzeszczy wszystko, widać że o życie idzie i to
ludzi znakomitych i odważnych, o reszcie nie mogę
pisać, bo byś mógł myśleć, żem już zgłupiał na starość.
Dosyć, że starałem się przez kilka miesięcy pracując
powoli, z namysłem, i dosyć mi się udało, pomimo
trudności. Teraz zacznę dla pana hr. Włodzimierza
polowanie z Dzieduszyckimi [...]” 54.
Zapowiedziane na końcu listu polowanie, to akwarela Wyjazd na polowanie u Dzieduszyckich w Poturzycy,
malowane już w Paryżu w r. 1855. Natomiast Żółte
Wody to najlepszy i największy obraz Kossaka z pierw
szego okresu twórczości przed wyjazdem do Paryża.
Skomponowany z olbrzymim rozmachem, oddającym
wiernie zgiełk bitewny wraz z kłębowiskiem ciał ludz
kich i końskich, z doskonałym podziałem akcji na trzy
plany, z rozłożeniem partii ciemnych i jasnej, w której
centrum widnieje postać Potockiego na białym, stają
cym dęba koniu, i co szczególnie zaskakujące —
z przepysznym niebem. Kompozycja częściowo wzoro
wana na schemacie obrazów z XVII wieku współgra
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całkowicie z tematyką tego stulecia. Kossak, idąc
w kierunku malarstwa historycznego, kształcił się w tej
dziedzinie, czytał wiele, uczył się wiele i nie zaczął
obrazu, gdy nie przestudiował faktów, na których obraz
miał być oparty, gdy nie poznał realiów epoki. Naj
większą trudnością podnoszoną przez jednych krytyków,
czy błędem według innych było to, że malowany akwa
relą obraz usiłował osiągnąć efekty właściwe malarstwu
olejnemu, a przecież zasada akwareli polega na wydo
bywaniu jasnych barw kolorami przeźroczystymi, nie
zaś na kładzeniu grubych, nieprzejrzystych cieni
i wydobywaniu światła białą farbą. Żółte Wody określono
jako dzieło, które „może iść śmiało w porównanie
z sławnymi w tym rodzaju malowidłami w muzeum
Towarzystwa malarzy akwarelowych w Londynie” 5S.
Zaraz po Żółtych Wodach powstał drugi obraz histo
ryczny wielkich rozmiarów, tym razem olejny: Jan
Kazimierz w bitwie pod Beresteczkiem, komponowany
i rysowany przez Kossaka, a malowany olejno na płótnie
przez Józefa Brodowskiego. „Dzieło to prawdziwie zna
mienite — pisał recenzent „Gazety Warszawskiej” —
mogłoby śmiało stanąć na najdobrańszej wystawie [...]
porównać je niemal można z arcydziełami pędzla [...]
koryfeów niderlandzkiej szkoły” 56. Oba obrazy wysta
wiono w lutym 1855 w Towarzystwie Przyjaciół Sztuk
Pięknych w Krakowie i oba odniosły olbrzymi sukces
i wywołały bardzo pochlebne recenzje.
Przed wyjazdem za granicę Kossak nie ustawał
w tworzeniu prac wielkoformatowych. Kolejnym jego
dziełem z r. 1855 była duża akwarela Polowanie na lisa
w Białej Cerkwi u Ksawerego Branickiego. „Pełno tu
życia, ludzie, konie i psy, a traktowanie i koloryt całej
akwareli najlepsze z tych, jakie w obrazach tego artysty
dotąd spotkaliśmy, prócz tego wszystkie portrety osób
składających poczet myśliwski dokładnie podobne” S7.
W tym czasie artysta wykonał dla Potockich wiele
zamówionych obrazów. W pałacu w Wilanowie, w tzw.
Sali akwarel Kossaka, wisiało dziesięć jego obrazów:
cztery portrety koni Augusta Potockiego, cztery konne
portrety Stanisławostwa Potockich na tle Natolina
i Alfredowej Potockiej z synem oraz Bitwa pod Żółtymi
Wodami i Polowanie w Białej Cerkwi. Ponadto w albumie
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dla Augustowej Potockiej było kilka akwarel Juliusza,
którymi zachwycał się Kraszewski, pisząc, że „są praw
dziwą ozdobą albumu [...], w najdrobniejszej figurze jest
to życie i dusza, której nic nie zastąpi; mimowolnie
Michałowski i Orłowski przychodzą ci na myśl”58.
Również album dla hr. Branickiego zdobiły malunki
Kossaka oraz kilka jego ilustracji do pieśni Lermontowa
Bajuszki baju, gdzie każda pieśń odtworzona była
w obrazku59.
Prasa warszawska doniosła o jeszcze jednym obrazie
Kossaka, pierwszym olejnym większych rozmiarów,
o Bitwie pod Malborkiem (lub Oblężenie Malborka},
wykonanym na zamówienie prywatne; Kossak zaczął go
w Warszawie, a kończył w Paryżu. Obraz ten, niestety,
nie jest nam znany, nawet z reprodukcji; wiemy tylko, że
przedstawiał scenę z czasów wojen szwedzkich za Jana
Kazimierza. „Rysunek i układ grup [...] prześliczne,
wierność historyczna ściśle zachowana [...]. Zawsze ży
czyliśmy sobie widzieć p. Kossaka pracu; tcego olejno,
szkoda bowiem, żeby tak wielki talent wyłącznie wod
nymi się zajmował farbami”. Inne pismo dodawało, że
Kossak „postara się dowieść, że nie skrępował swego
talentu jedną manierą i że łatwo mu przejść od akwareli
do oleju” 60.
Nie podzielał tego zdania Kraszewski, pisał bowiem:
„Nie sądzimy z innymi, aby koniecznie potrzeba naglić
Kossaka do malowania olejno [...], wybór powinien być
zostawiony samemu artyście. Papier z płótnem, olej
z wodą, nie widzimy jak by się o pierwszeństwo sprze
czać mogły; wszystkie środki są dobre, skoro myśl się
przez nie wciela silnie i w pełni. Niech więc p. Kossak
maluje, jak chce, byle malował i pracował [...]. Życze
niem powodzenia i prędkiego do nas powrotu żegnamy
go wyjeżdżającego — niech nam dużo nowych rzeczy zza
granicy przywiezie”61.
Inny publicysta warszawski obligował Kossaka
w interesie sztuki polskiej: „Wszyscy życzliwi młodemu
artyście od dawna radzili mu ten wyjazd. Wróci zapewne
z teką wzbogaconą, bogdajby tylko nie zajęły mu tam
wiele czasu zbyt łatwe zyski [...], spodziewamy się
i rachujemy na niego, że więcej tam będzie studiował,
niźli sam tworzył”62.

Miłość i

małżeństwo

Nim jeszcze Kossak wyjechał do Paryża zaszło w jego
życiu jedno bardzo ważne wydarzenie, które wywarło
olbrzymi wpływ, powiedzmy od razu: dodatni, na
przyszłość całej rodziny Kossaków i losy sztuki polskiej.
W ostatnim przed wyjazdem za granicę, tak przecież
pracowitym roku, przy wszystkich swoich problemach
bytowych i artystycznych, przy tylu wykonanych wiel
kich obrazach — zdołał Kossak jeszcze poznać swą
wybrankę, zakochać się w niej, rozkochać pannę i zyskać
wzajemność, zdobyć akceptację i zgodę jej rodziny
z wyższej i zamożniejszej sfery niż jego, wreszcie ożenić
się i zorganizować daleki i długi wyjazd. Juliusz
w „Autobiografii” napisał o swym ożenku krótko
i prosto: „W r. 1855, idąc Krakowskim Przedmieściem,
zobaczyłem śliczną brunetę, idącą z p. Biernacką, żoną
artysty skrzypka i przyjaciela jeszcze z Galicji. Jakby we

Fig. 40. Zofia z Gałczyńskich Juliuszowa Kossakowa, fot.
[1860]

mnie strzelił, nie wyszła mi już z głowy ta postać i, Bogu
najwyższemu dzięki, nie wychodzi, bo jest moją naj
droższą żoną — Zofia z Gałczyńskich. Ożeniłem się
i oprócz żony znalazłem nowych rodziców i siostry,
kochanych, jedynych” 63. A więc konkury i cała reszta
poszły jak z bicza strzelił; nie wiemy, w jakim miesiącu,
może już w styczniu, ujrzał pannę na ulicy, a z końcem
sierpnia było po ślubie. Tempo błyskawiczne, miłość od
pierwszego spojrzenia i finał szczęśliwy, tzn. ślub
w siedem miesięcy.
Inaczej trochę opisuje te dzieje w sto lat później
wnuczka artysty i znakomita pisarka, Zofia Kossak-Szczucka-Szatkowska w pierwszym tomie swego Dziedzictwa.
Tam całe te zabiegi trwały znacznie dłużej i nie poszły
tak łatwo. Juliusz musiał konkurować wytrwale, jeździć
do Siąszyc w Kaliskie, przesiadywać, malować, by
wreszcie uzyskać zgodę rodziny, potem jeszcze prze
trwać rok próby, czy uczucia nie miną, i dopiero wesele.
Chyba, żeby Juliusz w „Autobiografii” pomylił rok,
albo, co bardziej prawdopodobne, wnuczka artysty
przedłużyła i ubarwiła tę romansową historię, gdyż
tamten pośpiech nie był w dobrym tonie.
Jeszcze inną wersję o początku tego narzeczeństwa
podał Józef Skarbek Borowski, że Kossak „zaproszony
do Radziejowic, uroczej siedziby hr. Adamów Krasiń
skich, poznaje tam piękną pannę, Zofię Gałczyńską,
z którą wkrótce się żeni” 64, ale Borowski wiele poprzeinaczał, więc nie zasługuje na wiarę, chociaż istnienie
akwareli z r. 1877, na której Kossak z Adamem Krasiri-
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Fig. 41. Wojciech Gałczyński, fot. współczesnego portretu

Fig. 42. Aniela z Kurnatowskich Gałczyńska, fot.

skim jadą z oświadczynami do Siąszyc, wskazywałoby na
jakiś związek Krasińskich z tym mariażem.
Zofia Gałczyńska urodziła się 20 lipca 1834 r.
(zmarła 14 grudnia 1923), była córką Wojciecha Gał
czyńskiego, właściciela Siąszyc, oficera w powstaniu
1831 r., który ranny pod Grochowem dostał się do
niewoli i przesiedział dwa i pół roku na Sybirze, i Anieli
z Kurnatowskich Gałczyńskiej, autorki rękopiśmien
nych „Wspomnień” rodzinnych. Jej prawnuczka, Zofia
Kossak, w Dziedzictwie poczyniła szereg nieścisłości
biograficznych, choć wydaje się, że powinna znać manu
skrypt „Wspomnień” swej prababki, która dokładnie
notowała wszystkie urodzenia, śluby i zgony w rodzinie.
Ślub 31-letniego Juliusza Kossaka, znanego już w kraju
bardzo obiecującego malarza, z 21-letnią Zofią Gałczyń
ską, słynną z urody i charakteru, odbył się 25 sierpnia
1855 r. w Grochówach, a wesele w Siąszycach. Według
wersji rodzinnej wyjazd Juliuszów do Paryża doszedł do
skutku przy walnej pomocy finansowej teściów, choć
pewne jest, że Juliusz zdołał zgromadzić za obrazy też
niemały fundusz. Najważniejsze, że marzenie się speł
niło.

czyńska pisze, chyba błędnie, że bawili tam osiem
miesięcy — K. O.] przyjechaliśmy do Paryża [...]. I nie
zawiodłem się w oczekiwaniu moim, zobaczyłem wielkie
dzieła, wielką pracę i wielkich ludzi w wielkim narodzie
[...]. Żyłem z tym szlachetnym narodem pięć lat i w nim
jednym mamy prawdziwego przyjaciela”. W Brukseli
oglądał w muzeach malarstwo, tu też powstała akwarela
Kafarek jako motyw z Mohorta oraz świetny Portret
Lelewela piórkiem.
W Paryżu pierwsze kroki skierował artysta do uwiel
bianego mistrza, Horacego Verneta, cieszącego się
w Polsce dużą popularnością. Jego litografie i kopie
z obrazów o tematyce batalistycznej były szeroko
w kraju rozpowszechnione, zwłaszcza Somosierra malo
wana dla Wincentego Krasińskiego i Śmierć księcia
Józefa Poniatowskiego. W Polsce rozgłaszano, że Kossak
został życzliwie przyjęty przez Verneta, że studiował
w jego pracowni, że był jego uczniem i malował pod jego
wpływem.
Juliusz napisał o tym lakonicznie jedno zdanie:
„Poznać Verneta, słyszeć od niego słowo było także
moim marzeniem, i to się spełniło, przyjął mnie jak
najszczerzej, otworzył dla mnie swoją pracownię
w każdej chwili i na domiar grzeczności trzymał mi
Wojtka do chrztu” 65.
Wojciech Kossak w swych Wspomnieniach tak opisał
to ostatnie wydarzenie: „Rodzice moi, oczekując tylko
jednego z nas, prosili przyjaciela mego ojca, Jana
Działyriskiego z Kórnika, na ojca chrzestnego. W osta
tniej jednak chwili mistrz Horacy Vernet, batalista
stojący wtenczas u szczytu sławy i wielkości, a mojego

Nareszcie paryż
„Po ślubie w miesiącu wrześniu — czytamy
w „Autobiografii” — wyjechałem z żoną za granicę
w celu kształcenia się na serio i zdobycia tego, czego
w domu nie można było dostać, i zwiedziwszy Berlin,
Brukselę, Antwerpię, a właściwiej jak zbiory sztuki, po
miesięcznym pobycie w Brukseli [teściowa Aniela Gał
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ojca nie tylko nauczyciel, ale i szczery przyjaciel, sam
swoją kandydaturę postawił. Odmówić nie można, jeden
z nich musi iść w drugą parę. Przybycie nasze [bliźnia
ków — K. O.] rozwiązało tę kwestię; mnie jako tego,
który pierwszy światło dzienne zobaczył, dano Vemetowi,
Tadeusza — panu Działyńskiemu” 66.
„Gazeta Warszawska” z ostatniego grudnia 1855
donosiła: „Chodzi najprzód o małe sprostowanie. Jedna
z gazet opisała dramatycznie widzenie się Verneta
z Kossakiem, poznanie się starego orła z młodym
orlęciem, uściski wzajemne i ogólną radość na widok
kartonu Bitwy pod Malborkiem. Otóż proszono nas,
byśmy donieśli, że jakkolwiek Vernet jest wielkim
malarzem, a p. Kossak w istocie człowiek z talentem,
zaznajomienie to nie od razu tak poszło. Vernet [...] jest
człowiekiem pracowitym, siedzi z paletą w ręku od rana
do zmierzchu i pracuje naprawdę [...]. Że zaś ma
obstalunków wiele, nie bardzo rad, by mu się złazili do
pracowni z rozmaitych końców świata; przyjdzie kto,
więc przyjmie grzecznie [...], ale nie zaprasza i pracowni
swej na rózcież nie otwiera. Tak też było i z p. Kos
sakiem, przyjęto go, ale nie zaproszono, dopiero po
prezentacji przez księżnę z R. 67, Vernet naprawdę
postrzegł, że ma przed sobą człowieka z talentem,
oglądnął roboty (nie był to jednak osławiony Malbork,
bo ten dopiero w tych dniach stąd wyprawiony został),
robił uwagi, objaśniał je kredą na ziemi, zaprosił do
siebie więcej po koleżeńsku, jak po mistrzowsku itd.
Zdaje się, że ta znajomość [...] talentem się pomiędzy
obydwoma utwierdzi. Tymczasem Kossak pracuje po
staremu [...], uczy się, rysuje z natury etc. [...]. Kossak
stanąć musi tam, gdzie mu kiedyś wróżono”68.

Kwestia edukacji Kossaka u Verneta odżyła znów
przy okazji jubileuszu artysty w r. 1889, gdy w prasie
zaroiło się od okolicznościowych artykułów. I wtedy
Wojciech Gerson, kolega Kossaka z czasów paryskich,
wystąpił, prostując błędne wersje. W artykule Juliusz
Kossak jako artysta czytamy: „Pisano w dziennikach
warszawskich, że w 1855 w Paryżu Vernet ucałował
Kossaka, zachwycony jego pracami i że Kossak pod jego
kierunkiem kształcił się dalej. Z tej powiastki prawdą
niewątpliwą jest tylko to, że Vernet uprzejmie przyjął
Kossaka; wierzyć także należy, iż mógł być bardzo zajęty
bogactwem, trafnością i oryginalnością jego pomysłów,
o kształceniu się zaś Kossaka pod kierownictwem Verneta, to już zupełna bajka”. Kossak zajęty w Paryżu
niesłychanie płodną twórczością „zaledwie miał czas na
wykonanie niewielkiej liczby studiów głów i figur lu
dzkich w prywatnej tzw. akademii, czyli po prostu
pracowni malarskiej zbiorowej, konie zaś studiowaliśmy
razem parę miesięcy w r. 1857 w lecie w pracowni (przy
ul. Lamartine)69, którą wynalazłem, ugodziłem i do
której zaprosiłem był bawiących podówczas w Paryżu
kolegów: Kossaka, Henryka Pillatiego, Sypniewskiego,
Raczyńskiego, Tepę i innych. Przytaczam te szczegóły
dlatego, aby uwydatnić jedną z najważniejszych stron
talentu i działalności Kossaka: samorodność stawiającą
go na stanowisku zupełnie osobistym, na które wpływy
postronne działały w sposób bardzo pośredni”70.
Ale oto znów wpływ Verneta na Kossaka odżył
w r. 1897 pod piórem historyka sztuki Jerzego Mycielskiego, który w książce Sto lat dziejów malarstwa w Pol
sce napisał, że Kossak „napawał się coraz to więcej
wzorami francuskiego batalisty do tego stopnia, że

Fig. 43. Wojciech Gałczyński, teść artysty [1855]

Fig. 44. Wojciech Gałczyński na tle zabudowań
folwarcznych, 1855
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Fig. 45. Joachim Lelewel, portret z natury, 1855

stanowczo i wyłącznie tylko za jego ucznia spóźnionego
i nie niewolniczego, ale całkiem od utworów Vern eta
zależnego uważanym być musi”, że wziął od Verneta
sposób komponowania wojennych epizodów i wzór
konia uheroizowanego i wyidealizowanego71.
Kwestia ta jeszcze raz wypłynęła po zgonie artysty
w r. 1899, gdy w licznych nekrologach znów poruszano
zależność Kossaka od Verneta. I ponownie powrócił do
sprawy Gerson w polemice z Tadeuszem Jaroszyńskim
pisząc, że Kossak podczas całego pobytu w Paryżu był
tylko dwa razy u Verneta, a pierwowzór konia wziął
z obserwacji natury i malował go tak samo przed, jak
i po Paryżu. Jaroszyński podtrzymał jednak swój pogląd
o wpływie Verneta na naszego artystę, „co nie wyklucza
oryginalności i samorodności talentu Kossaka”72.
Wspomniany już Zygmunt Sarnecki w nekrologu
Kossaka w r. 1899 pisał: „Pamiętam go jeszcze w pra
cowni Horacego Verneta. Jakąż dla niego cześć wyzna
wał, jakim otaczał szacunkiem i miłością! A nie było
w tym nic robionego, sztucznego, bałwochwalczego, bo
nie przejął się nawet manierą mistrza w takim stopniu,
jaki w niego u nas wmawiano, głosząc go niewolniczym
naśladowcą. To co w Kossaku wydaje się vernetowskie,
przypomina raczej Carla (ojca), a nie Horacego. Musiał
widocznie sumiennie studiować jego kolorowane rysunki
[...] i z nich niejedno sobie przyswoić”73.
A jak sprawę stosunku Kossaka do Verneta przed
stawia w r. 1900 Stanisław Witkiewicz w swej książce
Juliusz Kossaki — by zakończyć ten dość długi wywód
świadków i komentatorów tych wydarzeń. Witkiewicz
przytoczył dwa zdania dialogu artystów i tyleż swojej
oceny. „Vernet przyjął Kossaka bardzo życzliwie, ale
szkoły swojej nie miał, a zapytany, do kogo należy się
udać po naukę, odrzekł: Do nikogo. Obserwować naturę
i tworzyć, oto szkoła, której panu potrzeba. Ja nie jestem
w stanie niczego pana nauczyć. Zresztą ja już schodzę,
pan wstępuje i pan zajdzie daleko — i dodał z poczuciem
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wartości i powagi swego zdania. — To ja panu mówię.
Zdanie to było słuszne, rada najmędrsza, jaką można
było dać Kossakowi. Zresztą Kossak miał większy talent
i bujniejszy temperament od Verneta; głębsze poczucie
prawdy, jaśniejszą i ściślejszą obserwację i przeszedł już
najlepszą szkołę tworzenia pod bezpośrednim wraże
niem natury — życia”74.
W Paryżu w roku 1855 Kossak nawiązał serdeczne
stosunki koleżeńskie z grupą malarzy polskich przeby
wających nad Sekwaną: z Henrykiem Rodakowskim,
Leonem Kaplińskim, Tępą, Gersonem, Pillatim, Stra
szyńskim, Sypniewskim, Chlebowskim. Zbliżył się też
do J. B. Zaleskiego, C. K. Norwida, Józefa Ordęgi,
zetknął się z czołowymi postaciami emigracji polistopadowej: z księciem Adamem Czartoryskim, generałami
Władysławem Zamoyskim, Henrykiem Dembińskim,
Michałem Mycielskim, a także z Ludwikiem Miero
sławskim. Częste obcowanie z oficerami z armii Króle
stwa Polskiego i starszą jeszcze generacją żołnierzy
napoleońskich, słuchanie opowiadań o ich przeżyciach
było dla artysty niewyczerpanym źródłem obserwacji,
typów i tematów malarskich.
Pociągały go muzea, kolekcje i zbiory paryskie,
kopiował w galeriach Luwru i Luxemburga m. in. konie
Théodore Géricaulta, obrazy C. Troyona, pejzaże Sa
lomona van Ruysdaela i Nicolaesa Berchema, Marię de
Medicis konno z obrazu P.P. Rubensa. Dzieła wielkich
artystów wywrzeć mogły tylko korzystny wpływ na jego
twórczość. Jednocześnie, zdając sobie sprawę z wła
snych braków, pogłębiał znajomość w swoim temacie:
studiował ruchy koni na torach wyścigowych, placach
musztry, w ujeżdżalniach, a ich anatomię w rzeźniach.
W maju 1856 r. posłał Kossak do Krakowa na
wystawę trzy swoje prace: Kafarka konno, Mohorta
drzemiącego i Panią Pupardową. Miały wielu amatorów
do kupna, ale wszystkich wyprzedził Adam Potocki,
kupując je za 500 złr. „Niechże więc — pisano —
szanowni artyści nie narzekają na brak kupujących, a tak
malują, aby się dobijano o nich”75. To samo pismo
donosiło: „Wiemy, że Kossak nie ustaje w pracy i z ciągle
nowym zapałem garnie się do korzystania z wszelkich
ułatwień, jakie w tej stolicy sztuki przedstawiają się dla
zdolnego i chcącego pracować nad wykształceniem
swoim artysty”76.
W roku 1855 kończy Kossak w Paryżu zaczęte w Pol
sce dwa obrazy: olejny Bitwa pod Malborkiem i akwarelę
Polowanie w Poturzycy, z portretami Dzieduszyckich,
o cudownie rozplanowanej, niebanalnej kompozycji,
z pełnym uroku pejzażem; z prawej strony obrazu
widzimy autoportret stojącego ze szkicownikiem artysty. W porównaniu do dawniejszych jego obrazów,
postęp widoczny. W Paryżu technika Kossaka pozbyła
się prowincjonalizmu. Dotychczasowe prace były kolo
rowanymi akwarelą rysunkami, teraz stały się naprawdę
malowane. Koloryt ich zdobył miękkość i harmonię,
utrzymany był w tonie głębokim, o szerokiej skali
przejść od barw jasnych do ciemnych. Od dawniejszej
sylwetowości przechodził Kossak do plastyczności uję
cia ciał w bryłę wydobywaną za pomocą światłocienia.
Rysunek i kompozycja stały się bardziej prawidłowe. Ale
charakter jego twórczości nie stracił w otoczeniu fran-
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cuskim rodzimego indywidualizmu. Obrazy malowane
w Paryżu świadczą o osiągniętej dojrzałości, opanowa
niu rzemiosła i ostatecznym ukształtowaniu się formy.
Tym walorom odpowiadał obraz malowany akwa
relą, ale na sposób olejny: Portret konny hr. Kazimierza
Łubieńskiego z córką Emilią (1856), który mógł się
znaleźć w najlepszej galerii malarstwa europejskiego.
Konie opanowane w swym kształcie, ruchu, budowie są
świetne, jeźdźcy przestają być dodatkiem do wierzchow
ców. Łubieński, na ciężkim ogierze, posiada prawdziwie
męski charakter, a jego córka, na nerwowej klaczy, jest
pełna kobiecego wdzięku. Obraz cechuje intensywny
koloryt i wytworny styl. W tym samym roku powstała
poetycka, najbardziej rodzima przez swój podolski krajobraz akwarela Przeprawa rotmistrza pancernego przez
Dniestr: przez spokojne, szeroko rozlane wody płynie
prom, a na nim cały orszak rotmistrza ze służbą i hajdu
kami, końmi, psami i wyładowanym wozem; pejzaż
pełen jest nastroju ciszy letniego dnia i czaru podolskiej
równiny. W zimowym zaś pejzażu ukazał Polowanie na
lisa z chartami z r. 1857. Wreszcie akwarela z r. 1857
o odmiennym temacie, Stadnina na stepie przy studni,
urzeka pięknem koni pierwszego planu z siwą klaczą
w centrum i uroczym krajobrazem ukraińskim. Z olej
nych obrazów najbardziej reprezentatywny jest Mohort
prezentujący stadninę (1858), gdzie na płaskim stepie
ukrainnym do pasącego się stada koni arabskich różnej
maści podjeżdża orszak konny z księciem Józefem
Poniatowskim, kawalerami i damami, wśród nich pię
kność warszawska generałowa Pupardowa, a Mohort
ręką wskazuje na konie.
W Paryżu Juliuszowie zamieszkali początkowo na
odległym Champ de Mars, po pół roku przenieśli się do
lepszego mieszkania, choć też na V piętrze, ale z praco
wnią, przy rue des Vanneaux 39 na przedmieściu Saint
Germain, z widokiem na zieleńce Esplanady i Pałac
Inwalidów. Z okien swej pracowni mógł artysta robić
studia nieba i pejzażu. Kossakowie stanowili tak piękną
parę, że nawet w Paryżu, gdzie na ulicach widzieć można
było tyle niezwykłych typów i mało kto robił wrażenie,
przechodnie oglądali się za nimi. Zofia, wysoka bru
netka, uchodziła za piękność. Leon Kapliński donosił
Lenartowiczowi: „Sztuka narodowa zaczyna być licznie
reprezentowana w Paryżu. Jest tu Kossak, bardzo
uzdolniony człowiek, z prześliczną młodziutką żonką,
jedną z tych, co rumienią się i bledną”77. Henryk
Rodakowski wykonał w Paryżu portrecik pani Juliuszowej, a później portret Juliusza.
Kiedyś namówił Kossak przyjaciół malarzy, aby
posłali swe obrazy na wystawę do Warszawy; gdy potem
na próżno szukali o nich wzmianek w pismach war
szawskich, rozpisujących się natomiast o występach
niemieckiej orkiestry Bilsego, Kossak odpowiedział na
to żartobliwym rysunkiem Orkiestra artystów (1856), co
miało być przytykiem dla nie interesujących się sztuką
polską dziennikarzy warszawskich78. Z r. 1857 pochodzi
akwarela Kossaka Pracownia Rodakowskiego w Paryżu,
wykonana z dokładnością miniatury, z portretami Ro
dakowskiego, Kapliriskiego i własnym.
Prywatne życie młodego małżeństwa w Paryżu,
skreślone tak pięknie epickim piórem przez wnuczkę

artysty, Zofię Kossak w Dziedzictwie, różni się w pe
wnych szczegółach od innych przekazów. Na przykład
Aniela Gałczyńska, matka Juliuszowej, w swych „Wspo
mnieniach” pisze, że była u córki w Paryżu przez trzy
miesiące w okresie jej pierwszego porodu i z końcem
lutego 1857 pospiesznie wróciła (a nie córka Zofia) do
Siąszyc, do umierającego męża. Ale ważniejsza, niż to
nawet, byłaby dla nas wiadomość, czy cytowane w Dzie
dzictwie listy Juliuszowej z Paryża do Siąszyc, z taką
ilością realiów, w ogóle istniały i dlaczego wzajemnie
sobie przeczą opisy wspomnień prababki z narracją
powieści prawnuczki.
Juliuszowie nie opływali w Paryżu w dostatki, mieli
okresy poważnych trudności finansowych. W maju 1856
Juliusz pisał np. do Jana Działyńskiego do Kórnika:
„gdybyś wiedział, w jakim dziś ambarasie jestem z po
wodu wyjazdu mamy o 11 -tej, golizny mojej i kolegów
przyjaciół, to byś nie sądził za ostro mojej śmiałości.
Podobało się Panu Stado przy studni — ofiaruję je Panu,
prosząc o pożyczenie trzystu franków na 14 dni”79.
Incydent powtórzył się w r. 1859, i znów Kossak pisał do
Jadwigi z Działyriskich Zamoyskiej: „za wiele znana
łaskawość Pani, żeby się nie ośmielić zapukać do znanej
Jej dobroci serca [...] o pożyczkę dwustu franków do
oddania w końcu miesiąca”80.
Sytuacja musiała być wtedy o wiele jeszcze groźniej
sza, skoro o pożyczkę odważyła się prosić kobieta, nie
angażowana zazwyczaj do podobnych spraw, połączo
nych w dodatku z odsłanianiem rodzinnych niepowo
dzeń. A jednak ambitna i dumna Zofia Kossakowa
w lutym 1859 r. pisze do Jana Działyńskiego długi list,
z którego niemałe wyjątki przytaczam, gdyż dotyczą one
ważnych życiowych spraw samego Kossaka, mających
związek prawie bezpośredni z jego twórczością. Z tych
samych powodów, w tajemnicy przed mężem, odważyła
się Zofia działać na własną rękę.
„[...] Od czasu, jak nas Pan Hrabia widziałeś tak
szczęśliwych w Paryżu, dużo się rzeczy zmieniło. Ze
śmiercią mego najdroższego Ojca straciliśmy także bar
dzo wiele pod względem materialnym. Mąż mój, którego
talent koniecznie wymaga dłuższego pobytu w Paryżu,
podwoił starania, żeby wystarczyć wydatkom, jakie
Fig. 46. Koncert artystów, karykatura, 1856
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pobyt tutaj za sobą pociąga. Pracując więc dla zarobku,
nie może pracować dla sztuki, dla sławy, na czym
Nigdy jednak tak źle nie było, jak
najwięcej tracimy
teraz [...]. Postanowiłam sobie koniecznie [...] z tych
kłopotów go wybawić i dlatego to pierwszy raz przed
sięwzięłam co w tajemnicy przed nim uczynić [...].
Całym więc moim marzeniem jest zaciągnąć pożyczkę
3000 rubli sr. na mój posag [...] na lat dwa najwięcej, bo
do tego czasu wieś nasza musi być dla działów sprzedaną
[...]. Błagam Pana, Hrabio, wybacz niedoświadczeniu
kobiety, która dotychczas nawet nie przypuszczała, że to
pieniędzy kiedy zabraknąć może, ani nikogo jeszcze o nie
prosiła, i nie powiększaj Pan mego upokorzenia [...].
Zaklinam Pana, nie odrzucaj mej prośby i nie zwlekaj
odpowiedzi...”81.
Odpowiedzi na ów dramatyczny list nie było, po
życzki również. Po ośmiu miesiącach Zofia listem z 18 pa
ździernika 1859 przeprasza Działyńskiego: „ [...] Ten
szalony list ciąży mi jednak na sercu tak bardzo, że nie
mogę się powstrzymać, aby Pana za niego nie przeprosić
[...] dałabym naprawdę wiele za to, żeby ten nieszczęsny
list nigdy nie został napisany...”82. Wojciech Kossak
pisał po latach: „Mój ojciec z sercem na dłoni każdemu
wierzy, nie przypuszcza złego na świecie, nie chciał
w Paryżu nikomu przysługi odmawiać, za tego ręczyć
u krawca, tamtemu pożyczyć na parę dni, trzeciemu
pozycję wyrobić i skończyło się na tym, że «ten złoty
Julek, ten poczciwy Kossak» tracił czas i pieniądze,
a mama także tak samo jak mój ojciec widziała, że to
z najszlachetniejszych pobudek [...]. Niech mnie Pan
Bóg broni od żalu jakiegokolwiek do niego, najzacniej
szego ojca, jest on po prostu za dobry i za łatwowierny
[...], nie umiejący rozróżniać dobrych uczynków od
potrzebnych a zbytecznych zupełnie”83.
Obraz to trochę inny od sielankowej Arkadii Dzie
dzictwa. Masłowski bezceremonialnie napisał, że to
„bajka, wdzięcznie zainscenizowana, niezupełnie pra
wdziwa, wyssana z serdecznego palca”, że to „nie nawet
vie romancée, lecz vie imaginée”84. Jest w Dziedzictwie,
istotnie, wiele nieścisłości i oprzeć się na jego faktografii
nie można, ale czyta się tę książkę z prawdziwym
wzruszeniem i można powiedzieć, jak o tym krytyku
Sienkiewicza: „Górka mądrości i Giewont talentu”.
Twórczość paryska Kossaka nie j est nam znana w ca
łości. Część jej, malowana dla emigracji polskiej, bądź
sprzedana w Paryżu, do kraju nie wróciła i nie znamy jej
niestety nawet z reprodukcji. Z obrazów znanych i re
produkowanych w tej książce, poza wspomnianymi już
powyżej, wymienić możemy z prac olejnych: studium
Głowy konia (1855), Lisowczyk (kopia z Rembrandta)
i dwa konne portrety: Walentego Abramowicza i małego
Ponińskiego (1859). Z akwarel: Dwaj kozacy konno,
Masztalerz z parą koni, Polowanie z chartami na lisa
(1856), Trzy białe konie przy zaprzęgu, Scena w mia
steczku (malowana wspólnie z F. Kostrzewskim w 1857),
Wycieczka księżnej Hamilton (kuzyny cesarza Napoleo
na III) w góry Pireneje (1858), Para cesarska Napole
on III z żoną Eugenią konno, Kirgizi, Ułani austriaccy,
Powrót z wojny krymskiej, i portrety: Jana Tarnowskiego,
Władysława i Witolda Zamoyskich na koniu (1859),
Cesarza Franciszka Józefa konno (dla m. Stanisławowa).
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Prócz tego wykonał w Paryżu ok. 1860 r. ilustracje do
utworów literackich, takich jak: Śpiewy historyczne
J. U. Niemcewicza, 19 rys. (wyd. 1876); Pieśń o ziemi
naszej W. Pola, 8 rys. (wyd. 1865); Zawsze oni K. Suffczyńskiego, 40 rys. (wyd. 1875); Manfred i Mazepa
Byrona w tłumaczeniu M. Chodźki (1858/59).
Na wystawę malarstwa w Paryżu, otwartą 15 czerwca
1857 r. w pałacu na Polach Elizejskich, Kossak posłał
swą akwarelę Stadnina przy studni95. „Kossak nie zatra
cił w Paryżu — jak pisał Witkiewicz — ani swojej
odrębności narodowej [...], starał się na bruk paryski
przenieść choć mały promień tej ziemi, do której był tak
bardzo przywiązany”86.
Odwiedzający stolicę Francji w r. 1857 literat Zenon
Fisz napisał w swych Listach z podróży, że pierwsze
kroki w Paryżu skierował do pracowni Kossaka, gdzie
znalazł się „otoczony obrazami i szkicami koni arab
skich, angielskich, polskich [...] powitał mnie mężczyzna
pięknych rysów, o ładnym polskim wąsie, szczery,
serdeczny [...]. Takiej zgody autora z dziełem w każdym
rysie obyczajowym i artystycznym nie zdarzyło mi się
spotkać jeszcze [...]. Studiuje on konie, robi je doskonale,
ale nie jest to abstrakcyjne pojęcie strony pięknej tego
zwierzęcia. Nie, on go maluje, bo go rozumie, bo go
kocha [...]. Kossak już trzy obrazy wziął z Mohorta”:
Mohortowe stado, Mohorta orzącego swój zagon i Kafarka oraz Bitwę pod Malborkiem i przygotowywane na
Fig. 47. Cesarz Franciszek Józef w mundurze pułku
krakusów, 1866
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wystawę Stado koni przy studni. „Czym jest Vernet dla kszość jego prac nabywana była przez odbiorców w kra
Francuzów, tym Kossak będzie dla nas, jest wielka ju, nie widział potrzeby malowania ich poza krajem.
pokrewność idei w tych obydwu malarzach i dziwna Powiększająca się rodzina, gdyż oprócz bliźniaków urotożsamość uczucia [...]. Chciałbym, żeby Kossak, kształ . dził się Juliuszom w r. 1858 trzeci syn, Stefan, większe
cąc się na francuskich wzorach, nie zapomniał wyłą wydatki i koszty utrzymania w Paryżu i, co nie mniej
cznych cech narodu swego [...], dla uzupełnienia pę istotne, oddalenie od rodziny, od kraju i ziemi, z którą
dzlem bohaterskich czynów widzim w pędzlu Kossaka tak nierozerwalnie złączona była jego sztuka — przy
wszelkie potrzebne do tego warunki [...]. Niech idzie za spieszały i czyniły jego powrót nieodzownym.
sercem, a wszystko, co z tego popędu zrobi, zrobi do
brze — jest to według mego przekonania jedyna rada, Powrót do warszawy
jaką Kossakowi dać można”87.
Wracał Kossak do Warszawy akurat w chwili, kiedy
Kraszewski w czasie swego pobytu w Paryżu odwie
poczęły
nad nią gromadzić się chmury. W naładowanej
dzał pracownie naszych malarzy. W towarzystwie Kos
saka zwiedził we wrześniu 1858 r. pracownię Roda atmosferze rozpoczętych manifestacji religijno-patrio
kowskiego88. Był także w paryskiej pracowni Kossaka, tycznych, odgłosów walk Garibaldiego w Italii i war
o którym napisał, że ten „choć się tu z pewnością szawskiego zjazdu trzech cesarzy-rozbiorców Polski
nauczyć już nic nie mógł, bo od wielu artystów miejsco zanosiło się na nieuchronny wybuch. Przyjazd Kossa
wych daleko więcej umiał [...], urodził się znać na ków do Warszawy nie nastąpił w dniu, w którym padło
akwarelistę, maluje on ładnie bardzo olejno, lecz nigdy od kul rosyjskich pięciu poległych, tj. 27 lutego 1861 r.,
tak swobodnym nie jest, tak sobą, jak w tym najtrud jak napisała w Dziedzictwie Zofia Kossak92, ale cztery
niejszym sposobie malowania, który się akwarelą zowie. miesiące wcześniej, tj. w październiku 1860 r. Józef
Sprawia to natura artysty, który ma rzut pewny, śmiały, Szermentowski pisał 14 października 1860 z Paryża do
nie potrzebujący tych łatwych poprawek, które olejne Marcina Olszyńskiego: „Kossaka macie już niezawodnie
malowanie dopuszcza [...]. Akwarele olbrzymich roz w Warszawie. Pani Kossak jest bardzo miła pani”93.
miarów tworzy z łatwością nadzwyczajną, pędzel to Również krakowski „Czas” z 18 października 1860
szeroki, rysunek śmiały, pociąg pewny, ręka mistrzo notował: „W tych dniach przybył do Warszawy z Paryża
wska. W ostatnich obrazach nawet znaleźliśmy to, co p. Juliusz Kossak [...]. Obecnie ma on stale osiedlić się
rzadko dawne miewały, krajobrazy prześliczne i pełne w Warszawie, z czego współtowarzysze jego bardzo się
cieszą w przekonaniu, że znowu, jak poprzednio, roz
charakteru”89.
W odróżnieniu od Kraszewskiego, który nie nama dmucha tę iskrę ku sztuce, której jest godnym przed
wiał Kossaka do przejścia na technikę olejną i przy stawicielem”94. Ten sam dziennik donosił, że w dniach
znawał akwareli rangę bardzo wysoką, Wojciech Gerson 20—21 grudnia 1860 r. Kossak przebywał w Krakowie
uważał, że tylko olejne malowanie umożliwia osiągnięcie i Lwowie.
A jak przyjęła powracającego z Paryża artystę prasa
odpowiednich efektów. Gerson zapytywał w listach
przebywającego w Paryżu Franciszka Tepę „jak też warszawska? — np. „Tygodnik Ilustrowany”, który
Kossakowi idzie olejne malowanie naturalnej wielkości? przecież wiązał jakieś plany z przyjazdem do kraju
to ciekawa rzecz”. „Parę akwareli tu [w Warszawie] wy Kossaka. Z końcem listopada 1860 czytamy w tym
stawił, znać w nich postęp, ale szkoda, że to zawsze tylko piśmie: „Zaczynamy od powitania powracającego z dłu
akwarele, przy jego kompozytorskim talencie zdałaby się giego pobytu za granicą p. Kossaka. Sympatia powsze
też i potężniejsza technika”. Wreszcie z końcem czerwca chna, jaka go otacza, chęć zobaczenia co za owoce
1860 r. pytał Tepę: „Co Kossak porabia, czy się do nas przyniosła podróż i nauka u obcych poprowadziła nas
nie wybiera? tak tu coś mówią, ale zdania są rozmaite, najprzód do niego [...]. Przyjemnie nam było spostrzec,
widać, że i on niezdecydowany”90. Jeszcze „Gazeta że zapatrywanie się na akwarelistów francuskich i an
Warszawska” doniosła, że artysta kończy w Pa gielskich [...] przyniosło mu w technice znaczne ko
ryżu wielką akwarelę Obóz lisowczyków pod Halbersztad- rzyści. Widać większą wprawę w czyściejszym, śmiel
tem i olejny Portret Dzierżanowskiego, jeszcze „Kurier szym kładzeniu koloru, więcej miękkości w modelowa
Wileński” opisywał dwa obrazy wysłane z Paryża na niu, przeżroczystości w silnych tonach”. Prace, które
wystawę do Wilna: Stadninę Mohorta i Morsztyna pod pokazał, jak Portret konny Napoleona III, Pasek szuka
jący języka, a zwłaszcza kopia obrazu holenderskiego
Chocimiem9', ale były to już ostatnie echa paryskie.
Zbliżał się czas powrotu do Polski. Co skłoniło pejzażysty Berchema — pisano -— jest zbyt twarda, brak
Juliusza do opuszczenia stolicy sztuki? — może miał już jej przeżroczystości, koloru, lekkości chmur i nieba,
z Warszawy propozycję objęcia pracy w „Tygodniku „wstrzymać się więc musimy z sądem do chwili, gdy [...]
Ilustrowanym”, czy też to, że, jak pisał Kraszewski, jaką znaczniejszą pracą odkryje nam nową stronę swego
„niczego więcej nauczyć się tu już nie mógł”? — może talentu [...] obrazem godnym nadziei, jakie ogół w nim
z tych wszystkich przyczyn po trochu? Wydaje się pokłada. Rodzaj jego jako malarza bitew nastręczy mu
jednak, że istotnym powodem było to, że malując wciąż łatwą sposobność pokazania siły swego talentu [...],
tematy wyłącznie polskie i takim przesiąknięte duchem, niecierpliwie czekamy ukazania się podobnego dzie
przyjmowane też najchętniej przez rodaków, nie chciał ła”95.
W styczniu 1861 r. pojechał do wschodniej Galicji,
tworzyć innych. Widząc to żywe zainteresowanie ro
dzimej opinii jego sztuką, utwierdzał się jeszcze w ko gdzie kilka tygodni bawił w Koropcu, malując stadniny.
nieczności tworzenia dla swoich. Gdy w dodatku wię Kraszewski pisał w liście z Warszawy z 13 maja 1861 do
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pierwszym polskim pismem ilustrowanym i stanął od
razu na wysokim poziomie.

Współpraca z „tygodnikiem

Fig. 48. Porucznik Kościuszko przed wojewodzianką
Ludwiką Sosnowską, 1860

150—153

wydawcy poznańskiego Jana Konstantego Żupańskiego,
polecając mu gorąco wydanie „powieści w rodzaju
Soplicowskim” Kajetana Suffczyńskiego pt. Zawsze oni,
z czasów kościuszkowskich, z 40 rysunkami Juliusza
Kossaka. Według słów Kraszewskiego „będzie to miało
powodzenie niezmierne”. Książka ta wyszła drukiem we
wspaniałym wydaniu, ale dopiero w 1875 r. (wydanie
drugie w 1917)96.
W Warszawie zamieszkali Kossakowie w domu Fritcha, na rogu Alei Jerozolimskich (nr 12) i Nowego
Światu. Rodzina powiększyła się o dwie córki: 13
kwietnia 1861 r. przyszła na świat Zofia, a 19 września
1862 Jadwiga. Ojciec szczególnie kochał Zofię, posiadała
zdolności rysunkowe i uczęszczała później w Krakowie
na kursy Adriana Baranieckiego, uczyła się też rysunków
u Matejki, jednak po wyjściu za mąż za Kazimierza
Romańskiego, plenipotenta dóbr Potockich, zaprzestała
malować. Najmłodsza z dzieci, Jadwiga, poślubiła swego
kuzyna, Zygmunta Unruga, a córka jej, również Jadwi
ga, była później żoną Stanisława Ignacego Witkiewicza.
Juliuszowie z pięciorgiem dzieci przeżywali w War
szawie niełatwe lata powstania styczniowego i popo
wstaniowego terroru, nie tylko przecież politycznego
i narodowego, ale i w dziedzinie sztuki skrępowanej
ostrą cenzurą. Jako malarz tematów historycznych miał
wtedy Kossak ograniczoną znacznie swobodę tworzenia
w swym rodzaju. Również sytuacja materialna rodziny
była trudna. W październiku 1862 przeprowadzili się na
Leszno do domu Brodowskich. Juliusz począł rozglądać
się za zajęciem stałym; myślał o oferowanej mu pracy
w „Tygodniku Ilustrowanym”, ale na razie nie docho
dziła ona do skutku. Założony w Warszawie w jesieni
1859 r. „Tygodnik” (wychodził od 1 X 1859) był
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ilustrowanym”

Kossak zaczął tedy zamieszczać w „Tygodniku”
swoje kompozycje. Pierwszy rysunek artysty w tym
piśmie, przedstawiający Lisowczyka na koniu (jeszcze
nie sygnowany jego nazwiskiem) ukazał się w numerze
10 z dnia 3 grudnia 1859, a więc nadesłany został do
redakcji jeszcze z Paryża. Następne rysował już w kraju.
Tymczasem sytuacja polityczna w Warszawie za
ostrzała się niemal z dnia na dzień. W niespełna sześć
miesięcy po przybyciu z Paryża Kossaków miała tu
miejsce w dniu 8 kwietnia 1861 r. masakra na Placu
Zamkowym, podczas której zginęło około 200 osób.
W zajściach tych uczestniczył również Kossak (dodajmy:
na pięć dni przed urodzeniem się córki). Wypadki
z 8 kwietnia wspominał po 40 latach ich świadek,
Władysław Maleszewski, w artykule Sesja przerwana97.
„Wielki stół redakcyjny obsiedli spółpracownicy
«Tygodnika Ilustrowanego», wsłuchani w spis rzeczy do
przyszłego numeru [...]. Niejeden wieczór przeszedł na
uważnym słuchaniu artykułów do druku, na krytyko
waniu ich lub na udzielaniu sobie wzajemnym nowin
politycznych, wstrząsających całym miastem [...], czoła
zasępiały się groźnie, zęby się zacinały, a palce mięły
papier, jaki był pod ręką [...]. W takim usposobieniu
odbywały się sesje w epoce ogólnego fermentu [...],
w epoce wypadków, którymi rządziła siła niewidzialna,
zwana rządem podziemnym lub narodowym [...]. Pię
trzyły się nadzieje nieprawdopodobne, którym nikt z nas
nie śmiał i nie chciał zaprzeczyć, bo niezbędna nam do
życia była nadzieja bezgraniczna, ślepa, szalona, gotowa
do wszelkich ofiar [...]. «Tygodnik» był zwykle ostoją dla
gości ze świata literacko-artystycznego [...]. Do gości
najpożądańszych należał także Juliusz Kossak [...].
Wtem wpadł do redakcji hałas dolatujący z oficyny
drukarskiej [...], zerwaliśmy się od stołu i pobiegli do
okien [...]. Z tłumu odezwał się jakiś głos młody, silny,
zdawało się, że podlatują ku nam pięście zaciśnięte [...]. —
Panowie, robicie sesję, a tam trupy! [...]. — Unger nie
wiedział, jak tumult uspokoić, odstąpił od okna, a wów
czas Jenike zaczął przemawiać do młodzieży rozsądnie,
ale wnet był zagłuszony [...]. — Co robić, panie Juliu
szu? — zapytał redaktor. Kossak zaś prosto z mostu
odpowiedział: — Iść razem z nimi! — Rada jego była tak
stanowczo wypowiedziana, że nikt nie zaoponował,
nawet Unger [...]. — Ano, to chodźmy [...]. — Kossak,
któremu w milczeniu powierzyliśmy dowództwo, prze
mówił, wychyliwszy się z okna: — Panowie, idziemy
z wami, ale powiedzcie, dokąd? — Na Stare Miasto! —
odpowiedziano chórem i Kossaka obdarzono gromkimi
oklaskami [...]. Z Krakowskiego Przedmieścia odgłos
pocztarskiej trąbki przedarł się do nas. Trąbka wygrywała
Mazurka Dąbrowskiego [...]. Trąbka grała, a przed
pocztarkiem przechodnie uchylali czapek i kapeluszy.
I myśmy uczynili to samo [...]. Niektórzy koledzy
zamierzali iść co prędzej do domu i zaczęli wymijać tłum
uliczny, co się tłoczył ku ulicy Świętojańskiej. Rejteradę
powstrzymał Kossak, który wysunął się na czoło kole-
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gów, pełen brawury i zarazem spokoju. — Panowie,
przyrzekliśmy towarzyszom, że pójdziemy z nimi, teraz
nie wolno się nam cofać — przemówił, a Jenike powtó
rzył. — Co będzie, to będzie, ale słowo dane — i ujął
pana Juliusza za rękę, aby ich nie rozdzieliła publiczność
[...]. Złączywszy się z gromadką członków Towarzystwa
Rolniczego, których obrady zostały przerwane podobnie
jak nasze, ruszyliśmy naprzód ku Placowi Zamkowemu.
Dotarliśmy do katedry Św. Jana i jeszcze kilkadziesiąt
kroków poza kościół Pijarski. Tłum przyparł nas do
muru [...]. Widzieliśmy tylko urywek tragedii, ale i to
wystarczyło [...]. Trwogą przykuł nas do miejsca odgłos
jęków, płaczu, złorzeczeń, pisk dzieci, ryk nieludzki,
burza rozszalałej rozpaczy, wypieranej z pola walki,
powalonej na ziemię, tratowanej kopytami koni żandarmskich, oślepianych iskrami i dymem pochodni.
Tłum wypierany z Rynku pędził na oślep [...]. I myśmy
z miejsca swego ustąpić musieli, porwani prądem [...].
Na Placu Zamkowym nie mogliśmy się już dorachować,
wielu się rozpierzchło, ale Kossak pozostał [...]. Na
naszą żałosną skargę, żeśmy tratowanym pomóc nie
mogli, odpowiedział: — Aleśmy byli gotowi! «Być
gotowym» w imię sprawy publicznej stało się hasłem
charakteru Kossaka, mógłby je był wpisać do swego
herbu rodowego...”
Mimo wrzenia w Warszawie i w Królestwie, gro
żącego zbrojnym wybuchem, sytuacja na odcinku cen
zury nie osiągnęła jeszcze stanu całkowitego zabronienia
wszelkich narodowych treści, których resztki błąkały się
po szpaltach pism. Kossakowi reprodukowano w „Tygo
dniku”: Ubiory polskie z XVI—XVIII wieku i Ubiory
tegoczesne, Hucuły wędrowne, Typy i ubiory ludowe z Ru
si Czerwonej96, sygnowane literami JK. W r. 1862
pojawiły się nawet kompozycje historyczne: Przeddzień
bitwy pod Kirchholmem, Aleksander Morsztyn pod Chocimiem, Poddanie się arcyks. Maksymiliana pod Byczyną,
Czarniecki pod Warką, Chodkiewicz pod Kirchholmem,
Żółkiewski pod Cecorą" — wszystkie drzeworyty wykonał Jan Styfi. Morsztyna pod Chocimiem, którego
sygnował już nazwiskiem : J. Kossak, omówił „Tygo
dnik” piórem K. W.Wójcickiego. Był to obraz olejny,
ilustracja do Wojny chocimskiej Wacława Potockiego;
Morsztyn na koniu ciągnie złapanego na arkan Tatarzyna,
„koloryt świeży, energiczny i prawdziwy, łączy się
z wybornym rysunkiem konia [...], p. Kossak przy takich
przymiotach mógłby śmiało wyjść z ciasnego kółka
maleńkich epizodów na szersze historii pole [...]. Pan
Kossak dostał wiele, wiele też od niego mamy prawo
wymagać”100.
Od 25 stycznia 1862 „Tygodnik Ilustrowany” roz
począł reprodukowanie cyklu rysunków Kossaka pt.
Dawne ubiory i uzbrojenia. Artysta czerpał ze źródeł
takich, jak: z pamiątek historycznych po świątyniach, ze
zbiorów prywatnych i dzieł dawnych, np. z Legendy
o św. Jadwidze, z Pontyfikatu Ciołka, z Kodeksu Behema,
z Kroniki Bielskiego, z Gniazda cnoty Papro
ckiego, ze Zwierciadła Reja, z Gwagnina, Dolabelli itp.
Pod każdym rysunkiem objaśniano w podpisie, co
przedstawia i skąd wzięto wzór. Układ był chronologi
czny i zaczynał się od wieku X, a kończył na XVII.
Łącznie przez blisko pięć lat, tj. do r. 1866, „Tygodnik”

zamieścił 104 rysunki w tej serii. Można przypuszczać,
że oryginały do całego cyklu były podkolorowane, gdyż
bez tego efekt ich i trud opracowania byłby w dużej
mierze zmarnowany. Porównując tę serię z Ubiorami
w Polsce Matejki, określonymi jako „grupy woskowych
figur”, Kossakowi przyznawano wyższość, gdyż wzbo
gacił on swe ilustracje dodatkowymi elementami, jak
wnętrza, tło, sprzęty, akcesoria, konie, obyczaj, ruch.
„Zbiór ten jest jedynym w malarstwie polskim doku
mentem metodycznych studiów Kossaka nad dziejami
kultury polskiej”101. Tę doskonałą kolekcję kostiumów
historycznych powinien każdy malarz polski znać
i posiadać.
Po blisko rocznym reprodukowaniu w piśmie swych
prac Kossak został nareszcie etatowym pracownikiem
„Tygodnika Ilustrowanego”. Od 1 marca 1862 r. objął
po Janie Lewickim kierownictwo działu artystycznego
pisma. „Kurier Warszawski” donosząc o tym wyrażał
ufność, że nie zawiedzie on pokładanych w nim nadziei,
„zwłaszcza po tak pięknych utworach, z którymi w «Ty
godniku» już wystąpił”102. Redaktor naczelny, Ludwik
Jenike, pisał, że Kossaka wybrano na to stanowisko
jednomyślnie, a czym było to dla „Tygodnika”, „świad
czą najwymowniej roczniki, które dzielny ołówek artysty
ozdobił mnóstwem rysunków”. Najważniejszą rzeczą
było zorganizowanie własnej drzeworytni. Oprócz kilku
Niemców z Lipska, Francuza De la Haye i Czecha
J. Pokornego, pracowała liczna młodzież polska, jak:
J. Styfi, A. Regulski, E. Gorazdowski, K. Krzyżanow
ski, K. Przykorski, L. Fryk, F. Zabłocki, J. Holewiński,
A. Karmański, E. Nicz, A. Zajkowski. Wszyscy oni nie
mogli obyć się bez rady, bez stałej umiejętnej pomocy.
Znaleźli ją w Kossaku, który nie tylko doglądał starannie
ich robót, ale nadto dawał im lekcje rysunku, wiedząc
z doświadczenia, że znajomość tego jest nieodzowna dla
dobrego drzeworytnika103. Sam artysta wykonywał ró
wnież wiele swoich rysunków na klockach drzewory
tniczych.
Dzięki Kossakowi poziom artystyczny „Tygodnika”
doszedł do tak wysokiego stopnia, że ilustracje w nim
mogły śmiało rywalizować z zagranicznymi. Artysta
zdobił kolejne roczniki licznymi własnymi pracami,
wlewając w pismo ducha czysto rodzimej sztuki. Gerson
pisał, że ilustracyjne zdolności Kossaka odbiły się wy
raźnie na całym wydawnictwie. Ilustrowanie powieści,
podań, legend, przysłów, bieżących wydarzeń, scen
historycznych i rodzajowych, poematów, ubiorów, mo
dy, portretów i karykatur — świetne było w oddaniu
prawdy, ruchu, werwy i fantazji. Sypały się te rysunki,
szkice i obrazki spod ręki Kossaka z zadziwiającą obfi
tością, a wszystkie swojskie i zrozumiałe dla każdego104.
„Gazeta Polska” piórem Kraszewskiego, omawiając
„Tygodnik Ilustrowany” po czterech latach istnienia,
stwierdzała: „Pod względem artystycznym kierunek
złożony w ręce Kossaka najlepszą stanowi rękojmię
takiego postępu dla wszystkich, którzy znają prawdziwie
narodowy jego talent”105.
W okresie swojej pracy w „Tygodniku” zamieścił
w nim Kossak ilustracje do takich utworów literackich,
jak: K. W. Wójcickiego Diabeł Boruta — 6 rycin i Po
danie o czarnoksiężniku Twardowskim — 10 rycin (obie
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pozycje w 1862), W. Zawadzkiego Obrazy Rusi Czer
wonej — 22 ryciny (1864, wydanie osobne 1869),
T. T. Jeża Pamiętniki starającego się — 95 rycin (1865/66,
wyd. osobne 1869), W. Pola Rok myśliwca — 12 rycin
powstałych w 1854 (drukowanych w „Tygodniku” 1866,
a w „Kłosach” 1877, wyd. osobne 1866 i 1870), W. Pola
Obrazy z życia i natury, przy których Kossakowi
pomagał w pejzażu A. Schouppe (1867). Prócz tego poza
„Tygodnikiem” ukazały się w tych latach ilustracje
Kossaka w osobnych wydaniach: W. Pola Pacholę het
mańskie (1862) i w dwóch książeczkach J. Chęcińskiego
Opowiadania historyczne i Dzień grzecznego Władzia
(1867). Zamieszczał również swoje ryciny w warsza
wskim tygodniku „Przyjaciel Dzieci”: w latach 1861
—62 i 1864 ilustracje do Gabriela Hołubka z historii
polskiej dla młodzieży, rysunki do opowiadania K. W. Wój
cickiego Stary Maciuś i inne.
Z tych ilustracji wyróżniają się rysunki do Roku
myśliwca i do Pamiętników starającego się. W ocenie
Witkiewicza zyskały miano arcydzieł. Pol dal opis zwy
czajów i prawideł łowieckich, wyglądu natury, fauny
i flory w różnych porach roku i roli w tym człowieka.
A co pisze o Kossaku Witkiewicz, rozkoszujący się
Rokiem na przestrzeni 10 stron swej pięknej książki.
Podzielam jego zachwyt i powołuję zeń tylko trzy
zdania: „Kossak stworzył z tego nie fachową, ciasną,
myśliwską ilustrację wiadomości łowieckich, lecz pieśń
o piękności i uroku swej ziemi [...]. Jeżeli co dowodzi
wszechstronności talentu Kossaka, jego nadzwyczajne
go bogactwa, różnorodności zjawisk, które był zdolny
pojmować, to Rok myśliwca. Kossak to wielki magnat
sztuki, z którego przelewa się przez brzegi niewyczer
pane bogactwo formy” 106. Natomiast wartość literacką
Pamiętników Jeża prześcignęły jeszcze przepyszne ilu
stracje Kossaka, w których typy bohaterów i sceny
zbiorowe żyją własnym życiem i pozostają w pamięci.
Jakość rycin w druku zależała od drzeworytników.
Wśród nich wybijali się: Regulski, Przykorski, Fryk
i Gorazdowski. Spod rylca tego ostatniego wychodziły
rysunki Kossaka przeważnie w nieskazitelnej formie
oryginałów. Cały okres kierownictwa Kossaka w „Tygo
dniku” znamionuje ciągły postęp artystyczny drzewo
rytów w piśmie.

codziennych rozmów i dramatów wynikających z przy
musowego milczenia. „Tygodnik” staje się z koniecz
ności szary i bezbarwny, zasilając przeważnie swój dział
artystyczny widokami miejscowości, miast, kościołów
i ruin.
Wyjątkowy stan rzeczy uwidacznia się przede wszy
stkim w działalności Kossaka; jest on wyraźnie skrępo
wany nakazem płynącym z góry. Nie ma już ani jednej
bitwy, ani jednego fragmentu z przeszłości, które z taką
maestrią wskrzeszał w ciągu zeszłego jeszcze roku.
Oprócz idących w dalszym ciągu Dawnych ubiorów
i uzbrojeń zamieścił w r. 1863 podobiznę Ogiera Siglawi,
Pokaz koni arabskich na pustyni, trzy ilustracje Puszczy
białowieskiej, a poza „Tygodnikiem” namalował m.in.
obrazy: Woźnica warszawski, Pikieta ułanów z r. 1809
z tytułem Puk, puk w okieneczko, Legenda o Matce
Boskiej Koprzywnickiej i wspaniałą kompozycję Hetman
na mogile z rozhukanym stadem koni pędzących ze
wszystkich stron na wezwanie białego araba hetmań
skiego; ten ostatni temat zaczerpnięty z poematu Pola
Pacholę hetmańskie mógł być rozumiany jako alegoria
wzywająca na hasło hetmana do wspólnego czynu,
działania, zrywu, walki.
Nie mógł Kossak, rzecz jasna, zamieszczać w „Ty
godniku”, ani reprodukować gdzie indziej sygnowanych
swych prac z tematyki powstańczej. Nie oznacza to
jednak, że ich nie robił, choć musial czynić to w ukryciu,
w konspiracji, nie pokazując ich nawet znajomym.
Znamy kilka takich ilustracji, np. Karykatura Wielo
polskiego, upozowanego na Sobieskiego z pomnika
w Łazienkach, tratującego dwóch znienawidzonych
urzędników w rządzie Królestwa (A. Kruzenszterna
i R. Hubego), jak Pacyfikacja miasteczka, Pościg Kozaków
za wozem z powstańcami, Powstaniec z dubeltówką,
Kozacy prowadzą brankę jako szkic do obrazu Konwój
więźniów wyprowadzanych z Cytadeli na transport w głąb
Rosji. W licznych ilustracjach z walk powstańczych,
publikowanych w tym czasie anonimowo w prasie
zagranicznej, znalazłaby się niejedna praca Kossaka, jak
np. Branka więźniów czy Wyjście partii107.
Były i poważniejsze prace, dowodzące kontaktów
Kossaka z Rządem Narodowym. Przed 12 maja 1863
Wydział Wojny opracował instrukcję o umundurowaniu
wojska, do której dołączone było 6 akwarelowych rysunków
Kossaka z projektami ubiorów formacji powstańczych108:
„Polska łzami, krwią zalana”
ułan i strzelec konny; pociągi (tabory) i krakus konny;
Od początku tragicznego roku 1863, wraz z wybu krakus pieszy, kosynier, generał i adiutant; żuaw, lekarz,
chem powstania, nastała w „Tygodniku” cisza, złowroga szeregowy piechoty i oficer; artylerzyści, oficer i szeregowy
cisza. Minął okres konspiracji, „dzieci Warszawy” w ubiorze marszowym; żołnierz piechoty liniowej, oficer
ruszają w lasy, Komitet Centralny ogłasza swój mani i urzędnicy administracji.
fest, biją się wszędzie po kraju, przepełnione są więzie
W kwietniu 1863 r. Kossak pojechał z wizytą do
nia, na stokach Cytadeli wyrastają szubienice, na Sybir rodziny żony do Siąszyc w Kaliskie i był tam świadkiem
ciągną konwoje zesłańców, tragedia dwóch lat kończy się wyruszenia do walki z niedalekich Pyzdr powstańczego
ofiarą Traugutta i towarzyszy — a w „Tygodniku” cicho oddziału pułkownika Edmunda Taczanowskiego, w któ
o tym i głucho. Cenzura nie pozwala nawet na najlżejszą rym znajdowali się również krewni jego żony. W tym też
aluzję. Zycie toczy się tragiczną falą obok pisma, niezale czasie czy z emigracji, czy ze strony Rządu Narodowego
żnie od niego. Nasuwa się natrętne pytanie, co dziać się zwrócono się do Kossaka o namalowanie obrazu dla
musiało w duszy pisarzy i artystów współczesnych, księcia Napoleona Bonaparte (bratanka cesarza Napole
zmuszonych snuć cotygodniowe pasmo piśmiennicze, ona I), który wygłosił w senacie francuskim mowę za
nie mogących dać wyrazu temu, co rozpierało ich dusze,' sprawą polską, a obraz miał być wyrazem wdzięczności
co było przedmiotem najgorętszego ich zainteresowania, Polaków za tę mowę.
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„Mój ojciec — wspomina Wojciech Kossak — nie
dbając, czym to groziło, wziął się natychmiast do dzieła
i wykonał wielką akwarelę, przedstawiającą Wyjście
oddziału Taczanowskiego z Pyzdr w Kaliskiem [...].
Wszystko tam wzięte z życia i prawdziwe, sylweta tego
starego miasteczka i starszyzna jadąca na czele, i szere
gowi, między nimi ksiądz Rafał, kapucyn w habicie
i słomianym kapeluszu a z dubeltówką na plecach; panie
w powozach spłakane, moja babka i ciotki, Pułaska
i Wyganowska, żegnają się z młodymi mężami, a małe
chłopaki wiejskie, uginając się pod ciężkimi widłami,
ciągną także na wojnę. Były to czasy najgorsze, areszto
wania doszły do zenitu. Mój ojciec zrobił na prośbę
swoich przyjaciół przynajmniej to ustępstwo, że po
robocie w pracowni kazał zamykać obraz w łazience.
Pewnego wieczoru [...] rewizja, jak zwykle. Weszli
niespodzianie bez dzwonka, bez pukania, rodzicom
z miejsc ruszyć się nie pozwolili. Oficer, z lodowatą
grzecznością, poprosił ojca o klucz do pracowni, matkę
zaś o klucz od biurka. Przeszukali wszystko, przegląd
nęli i przetrząśli papiery i listy [...], do jednej łazienki nie
weszli, a tam właśnie był ów karygodny obraz [...]. Dla
mnie akwarela ta jest arcydziełem, wisi ona w Paryżu
w Musée Napoleon i niepoślednie tam miejsce zajmuje”109.
Niestety, w Polsce obraz ten nie jest znany.
W półtora roku później, w 1865, namalował Juliusz
wspaniałą akwarelę: Bitwa pod Ignacewem, którą znał
z opisu uczestników, będącą kresem oddziału Tacza
nowskiego. Obraz ten reprodukujemy w tym albumie,
a oryginał znajduje się w zbiorach Muzeum Historycz
nego m. Warszawy.
Już po śmierci Juliusza Kossaka nieugięty zoil kry
tyki, Antoni Sygietyriski, zarzucał artyście brak zaanga
żowania w tematykę roku 1863. W latach trzydziestych
XX wieku Mieczysław Wallis, przy okazji wystawy
Artura Grottgera w Warszawie, napisał że: „w malar
stwie Juliusza Kossaka [...] próżno byśmy szukali jakichś
ech powstania styczniowego”, na co K. W. Zawodziński
stwierdził, że „żywot ten [Kossaka] jeszcze pełen jest
zagadek [...]. Jeśli chodzi o rok 1863 wiadomo, że
Kossak, żonaty już i dzieciaty, był wówczas od roku
kierownikiem artystycznym «Tygodnika Ilustrowanego»
i że ze względów cenzuralnych powstanie było mu jako
temat oficjalnie wzbronione” n0. Zawodziński dodawał,
że szereg współczesnych rycin z powstania w prasie
zagranicznej zdradza rękę Kossaka i że artysta ten
wykonał wtedy projekty umundurowania wojsk powstań
czych. „Brał więc Juliusz [...] udział swym pędzlem
w organizowaniu sił narodu w owym momencie”.
Aluzje Sygietyńskiego stanowią niezrozumiały zarzut
wobec Kossaka, nie liczący się z działaniem cenzury,
która wówczas nawet z książek kucharskich w zdaniu:
„gotować na wolnym ogniu”, usuwała słowo „wolnym”.
Mógł Grottger w Wiedniu tworzyć swe natchnione
wizje styczniowe, mógł Gierymski w Monachium malo
wać patrole powstańcze. Nie mógł tego czynić Kossak
w Warszawie w latach 1861—68.
Ale Juliusz Kossak przyjął, może bezwiednie, może
celowo, inną taktykę. Wszak nie na darmo był malarzem-optymistą, strony życia tragiczne, ból i cierpienia
nie przemawiały do jego wyobraźni artystycznej tak

silnie, jak dzielność i fantazja. Bitwy Kossaka nie mają
ani dramatyzmu i patosu Matejki, ani tragicznej głębi
Grottgera. Kossak dostrzega w bitwach element męstwa
i odwagi, a przede wszystkim walor malowniczości
i piękna. Na tragiczny przebieg dziejów polskich, które
przyszło mu przeżywać, począwszy od rabacji galicyj
skiej, dramatu i męczeństwa zrywu styczniowego i re
presji popowstaniowych, Kossak zdawał się w swej
twórczości nie reagować. W najsroższym czasie malar
stwo jego nacechowane było pogodnym, niezmąconym
spokojem.
Ale myliłby się ten, kto by jak Sygietyński sądził, że
artysta był niewrażliwy na ogrom bólu i nieszczęść
narodu, na jego beznadziejną walkę. Nie! Cala jego
twórczość była właśnie tą zdumiewającą reakcją, pełną
optymizmu, tężyzny, nadziei. Chcial pokonać niewiarę,
rozpacz, przełamać ducha depresji, zgnębienia. Im
cięższe ciosy spadały na kraj, na ludzi, tym pogodniejsza,
chwilami wprost triumfalna była jego twórczość. Kossak
wyśpiewuje pieśń chwały przyrody ojczystej, obyczaju,
życia polskiego. I te obrazy, o dziwo, zdają się spełniać
tak pojętą przez artystę rolę, stają się jakby krynicą wody
krzepiącej. Na wiele lat przed Sienkiewiczem rozwinął
Kossak swą twórczość „ku pokrzepieniu serc”, tak jak na
wiele lat przed nim odkrył chwałę XVII stulecia, wieku
nieszczęść, klęsk, pożogi, potopu, ale i niezmożonej siły
narodu, który się w końcu podniósł, otrząsnął i zwy
ciężył. Optymizm w obrazach Kossaka, który miał być
źródłem mocy, przetrwania dla współrodaków, umac
niał, radował, porywał. Tym optymizmem odegrał Kossak
niebagatelną rolę w życiu społeczeństwa, w którym
zasięg jego wpływów był większy niż któregokolwiek ze
współczesnych mu malarzy.

Fig. 49. Legionista polski w Hiszpanii, 1860
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Juliusz Kossak nie poszedł do powstańczej partyzan
tki. Nie służył w wojsku, poza krótkim epizodem
w r. 1848, kiedy to-trzej bracia Kossakowie chwycili za
broń, teraz obciążony liczną rodziną, na której utrzy
manie musiał zarabiać, związany stałą pracą w „Tygod
niku Ilustrowanym”, przydatny w innego rodzaju pra
cach na rzecz organizacji, wreszcie zobligowany do
działania na takiej niwie sztuki, na której, jak się okazało,
nikt go nie zastąpił — nie zdecydował się na wojaczkę.
Za to obaj jego bracia, Leon i Władysław, stanęli
w szeregach walczących.
Leon Kossak (1827—1877), którego w tym miejscu
należałoby krótko przedstawić, młodszy brat Juliusza,
był żołnierzem z zamiłowania i zaczął od służby
w ułanach austriackich. Na wieść o powstaniu na
Węgrzech w 1848 r. porzucił służbę w pułku austriackim,
przeszedł na stronę węgierską i walczył w korpusie
generała Józefa Bema, m.in. pod Vilagos. Po kapitulacji
Węgrów w 1849 Leon, uchodząc przez Karpaty do
Galicji, został ujęty przez warty chłopskie i oddany
władzom austriackim, które wcieliły go do wojska.
Jakimś cudem darowano mu dezercję, a nawet w 1852
dosłużył się stopnia porucznika huzarów. Ale w r. 1856
na odgłos formowania legionu polskiego w Turcji, złożył
dymisję i pojechał do Paryża zaciągnąć się do legionu,
jednak pokój paryski zwichnął te zamiary. Leon nie miał
gdzie walczyć, do wojska austriackiego też nie mógł
wracać, wyjechał więc do Australii, w ślad za bratem
Władysławem, szukać złota. Wnet jednak wrócił do
Paryża, rok 1859 zastał go w Liverpoolu, w dodatku bez
środków do życia, a w 1860 znalazł się w szeregach
Garibaldiego we Włoszech, z którym odbył kampanię
neapolitańską — po czym miał już dość obcej wojaczki
iw 1861 wrócił do Lwowa.
Niezależnie od żołnierki „Leon Kossak młodszy”
miał drugą pasję — do pędzla, a raczej pędzelka i piórka,
gdyż malował po amatorsku, ale z talentem, małe, niemal
miniaturowe akwarelki, gwasze, rysuneczki o tematach
batalistycznych i rodzajowych, wykazujące wiele znajo
mości cech żołnierza i konia, pełne życia, o popraw
nym rysunku i miłym kolorycie. Przypominały one
nieco kompozycje Juliusza z lat czterdziestych. „Był to
wielki talent malarski — napisał o nim Witkiewicz —
jego szkice obozowe, ilustracje codziennego życia żoł
nierskiego cechuje nadzwyczajne poczucie charakteru,
ruchu i ogromna zdolność wydobywania światła z kartki
akwarelowej” 111. Po powrocie z Sybiru Leon próbował
dalej malować, ale zaniedbany talent nie mógł się już
należycie rozwinąć. Kilka jego prac pokazano na wysta
wie malarstwa we Lwowie w r. 1894 i 1930.
Niewiele dochowało się prac Leona Kossaka: Spot
kanie i Biwak nocny (Muzeum Zofii Kossak w Górkach
Wielkich), dwie Sceny batalistyczne i dwa Szkice batali
styczne z r. 1845 (Muzeum Narodowe w Warszawie),
Utarczka nocna z r. 1847, Scena z kampanii węgierskiej,
Bitwa z kampanii węgierskiej, Utarczka ułanów polskich
z Moskalami (Biblioteka Ossolineum we Wrocławiu)
oraz cztery Sceny wojenne z bitew napoleońskich i dwa
obrazki rodzajowe Wyjazd na polowanie i Powrót
z polowania (zbiory prywatne).
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Sterany w obcych służbach, walczący o niepolskie
sprawy, marzył o szeregach narodowych. Gdy w sty
czniu 1863 wybuchło w Królestwie powstanie, Leon już
w marcu przedostał się z oddziałem płka L. Cze
chowskiego w Lubelskie, powiększając zastępy jego
obrońców. W sierpniu walczył w oddziałach J. Ruckiego
i K. Krysińskiego pod Chruśliną, Żyżynem i Fajsła
wicami, a 25 grudnia w zgrupowaniu gen. Heydenreicha-Kruka, w randze kapitana, odznaczył się w bitwie
pod Kockiem, gdzie jednak został ranny i dostał się do
niewoli. Skazany na osiem lat ciężkich robót w katordze,
przebywał w Siwakowej na Syberii. Starania o uwolnie
nie z niewoli rosyjskiej poddanych galicyjskich, prowa
dzone przez posła księdza L. Ruczkę, w przypadku
Kossaka nie przyniosły rezultatu; jako ciężko obwinio
nemu władze carskie odmówiły ułaskawienia. Około
1873 r. w stanie daleko posuniętej choroby powrócił
z Syberii podobno do Krakowa, według innych wzmianek
osiadł na rogatce mytniczej w Krystynopolu, gdzie nie
odzyskawszy już zdrowia zmarł 18 czerwca 1877 (?)112.
Najmłodszy z trzech braci, Władysław Kossak
(1828—1918), rozpoczęte na Uniwersytecie Lwowskim
w 1845 studia przerwał z powodu wypadków 1848 r. we
Lwowie, po których wyprawił się wraz z bratem Leonem
do powstania węgierskiego. W stopniu podporucznika
służył tam w 1. pułku ułanów w legionie polskim gen.
Józefa Wysockiego i odbył z nim całą kampanię od
Aradu, poprzez Szolnok do kapitulacji pod Vilagos. Po
uwolnieniu z obozu internowanych w Kutahyi dotarł do
Anglii, a w 1852 razem ze swym przyjacielem Leopoldem
Kabatem popłynął do Australii w poszukiwaniu złota.
Wszedł tam do służby w angielskiej policji konnej
w stopniu porucznika, w 1860 awansował na komisarza.
Gdy w marcu 1863 r. do Australii dotarła wieść
o wybuchu w Polsce powstania, Władysław odpłynął do
Europy i w końcu lata znalazł się w kraju. Tu razem
z bratem Leonem wziął udział w kampanii zimowej gen.
Heydenreicha-Kruka w Lubelskiem. Jeszcze w grudniu
1865 bawił w Krakowie i Lwowie, ale później wyjechał
do Anglii i ożenił się z Angielką, Elizą Scott, z którą miał
trzy córki. W r. 1871 znów mieszkał we Lwowie, ale
w 1874 powrócił z rodziną do Australii. Po 15 latach
małżeństwa rozwiódł się i ożenił powtórnie, z Polką,
Marią Stelaską, z którą miał znów trzy córki oraz syna.
Najstarsza jego córka, Marcelina, wydała po angielsku
dwa tomiki wierszy (Poems) o tematyce polskiej113.

Malowanie pod cenzurą
Gdy Juliusz Kossak zjawił się z końcem października
1860 w Warszawie, w tym właśnie czasie powstawało tu
Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych, jako drugie po
krakowskim, założonym w r. 1854. Na zwołanym
13 grudnia 1860 r. zebraniu ogólnym powstającego
Towarzystwa, w skład Komitetu wybranych zostało
sześciu tzw. miłośników sztuki i sześciu artystów, wśród
nich Kossak, który był najmłodszy w tym gronie (liczył
wtedy 36 lat), a mimo to wybierany stale, aż do r. 1868,
tj. do swego wyjazdu do Monachium. W Towarzystwie
Zachęty Kossak pracował ofiarnie i pożytecznie, położył
też w Warszawie niezatarte zasługi dla naszej sztuki,
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przede wszystkim dla ilustratorstwa, wywierając wpływ
na całe pokolenie artystów. Towarzystwo 3 października
1863 przyznało Kossakowi premium za rysunek history
czny z dziejów dawniejszych polskich w wysokości 200
rubli114, na premię zaś dla członków za rok 1863 wydana
została reprodukcja obrazu z r. 1854 Kossaka i Brodow
skiego Bitwa pod Beresteczkiem (litogr. W. Walkiewicz,
druk Korn et Co. Berlin).
Malarz i krytyk sztuki Ludwik Buszar pisał w „Ty
godniku Ilustrowanym”, że „w charakterze artysty
cznym Kossaka jest coś z geniuszu mistrzów holender
skich, najpowszedniejsze sprawy [...] nabierają pod jego
pędzlem znaczenia moralnego [...]. Czy jednak na pole
historyczne talent artysty tego z takąż samą przewagą
przenieść się zdoła?” 115 W tymże piśmie w r. 1862
chwalono pierwszą kompozycję (druga pochodziła
z r. 1873): Koń Przybysława Sreniawity (zwaną też
Bialonóżką'). Według legendy koń owego Przybysława,
zabrany przez nieprzyjaciela czy sprzedany na Węgrzech,
wrócił po kilku latach do swego pana, przyprowadzając
ze sobą całe stado. „Kori-bohater — pisano — uszlachet
niony i dosyć scharakteryzowany, konie przyswojone są
piękne [...], w ugrupowaniu widać wiele łatwości
i swobody” ”6. Z lat 1861—64 pochodzą cztery portrety
konne, trzy olejne: Antoniego Rosco-Bogdanowicza,
Jeźdźca w rogatywce, Jeźdźca w maciejówce i jeden
akwarelą Portret Aleksandra Tykla w cylindrze.
W roku 1864 Kossak wykonał Karykaturę okoliczno
ściową na 5-lecie zespołu redakcyjnego „Tygodnika
Ilustrowanego”. Na szczycie uformowanej z roczników
pisma piramidy widzimy jego wydawcę Józefa Ungra,
jak łapie siatką na motyle listy pieniężne od prenume
ratorów. Niżej na prawo stoi redaktor naczelny Ludwik
Jenike i dźwiga stosy roczników, obok niego W. Szyma
nowski, K. W. Wójcicki, a dalej współpracownicy:
J. Bartoszewicz, F. H. Lewestam, F. Sobieszczański
i inni. W tle po lewej na skrzydlatym pegazie F. Faleński,
pod nim spada z rusztowania W. L. Anczyc, po drugiej
stronie na prawo stęskniony w Krakowie K. Kaszewski.
Niżej cała brać artystów spieszy ze swoimi dziełami:
J. Kossak, J. Polkowski, F. Kostrzewski, W. Gerson,
F. Tegazzo, J. Cegliński, H. Pillati (upadł przez butelki),
u dołu po prawej drzeworytnicy: J. Styfi, A. Regulski,
E. Gorazdowski, K. Krzyżanowski117.
Z roku 1865 pochodzą cztery akwarele przedsta
wiające typy krakowskie z końmi prowadzonymi na
jarmark do miasteczka, z pysznie uchwyconym chara
kterem i ruchem koni i ludzi, a z r. 1866 takie prace, jak:
W stajni z dwoma końmi i portret 10-letnich bliźniaków
Wojciecha i Tadeusza na kucykach, uczestniczących, jak
widać, w polowaniu w Siąszycach, bo z przytroczonymi
do siodeł zającami. W latach 1866—68 powstały cztery
sceny z Polowaniami z chartami na zające, w tym jedna
olejna z Polowania w Radziejowicach. Z tego okresu
również, choć nie datowane, pochodzą akwarele malo
wane na deskach, tzw. cztery typy koni i ludzi: Prądzyński na arabie, Fredro na angliku, Krakowiak na mierzynie
i Żyd na szkapie, świetnie oddające cechy odmienne
u każdego jeźdźca i każdego konia.
W szczególnie trudnych w Warszawie popowstanio
wych latach, w warunkach represji i tępienia wszelkich

przejawów narodowych, malarz, którego cała twórczość
tkwiła w tym właśnie rodzaju, znalazł się w wyjątkowo
ciężkim położeniu.
Wspominał Wojciech Kossak: „Było to w roku 1865
albo szóstym. Tu w Warszawie, do pracowni mojego
ojca [...] wszedł młody powstaniec, bo takim go
moimi oczyma dziecka, które ich tylu widziało, pojąłem.
Smukły, żywy, z piękną głową o profilu drapieżnego
ptaka, a pięknych, łagodnych oczach czarnych, w burce
i świtce powstańczej, wszedł jak wcielenie młodości
dziarskiej i bitnej [...]. Zobaczyłem tego gościa
w ramionach mojego ojca. Chyba nigdy mistrz i uczeń
nie odpowiadali lepiej temu pojęciu, jak tych dwóch
kochanych ludzi [...]. Taka radość była w oczach mego
ojca, a takie przywiązanie i głęboka cześć w zachowaniu
się powstańca, że to już wystarczyło, aby ta wizyta
utrwaliła się w mej pamięci na zawsze. To był Artur
Grottger, ukochany uczeń, a wtenczas już twórca War
szawy, Polonii i Lituanii’'’118.
Mimo tej niełatwej sytuacji, często ryzykując bez
pieczeństwo własne i swej rodziny, Kossak poza tema
tyką rodzajową malował jednak wydarzenia i epizody
z przeszłości historycznej, pełne blasku polskiego oręża,
wzniecające nadzieję i wiarę w zwycięstwo. Nie mógł
obrazów tych wystawiać w ówczesnej Warszawie czy
gdzie indziej; prawdopodobnie robił je na prywatne
zamówienia. I tak w r. 1864 powstała akwarela Somo
sierra, ale nie przedstawiała ona la charge brillante, lecz
chwilę po niej, kiedy 2. szwadron pod dowództwem
Tomasza Łubieńskiego otrzymuje od Napoleona rozkaz
wsparcia ataku szwadronu Kozietulskiego. Na pierw
szym planie wybija się postać Napoleona na białym
Fig. 50. Karykatura okolicznościowa redakcji „Tygodnika
Ilustrowanego”, 1864
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arabie, trochę przyciężka, ale wiadomo, że cesarz słabo
trzymał się na koniu. Z lewej Kozietulski, któremu zaraz
po rozpoczęciu szarży ubito konia, pieszo zdaje raport
Napoleonowi, a jeszcze za nim niosą rannego Niegolew
skiego. Kossak, podobnie jak inni malarze, nie ubierał
szwoleżerów w jasne płaszcze, którymi byli okryci w tym
zimnym dniu 30 listopada, gdyż nie chciał przesłaniać
tych zgrabnych sylwetek odzianych w piękne granatowe
z amarantowymi wyłogami mundury. Nie znamy obrazu
Juliusza przedstawiającego samą szarżę w wąwozie,
wiemy tylko z korespondencji Kossaka z Władysławem
Bełzą, że artysta namalował w r. 1884/85 Somosierrę dla
Sokołowskich, o czym będzie mowa dalej, pod r. 1884.
Podobno też w zbiorach Franciszka hr. Łubieńskiego —
jak pisał Aleksander Rembowski — znajdowała się
akwarela wyobrażająca natarcie szwoleżerów i zdobycie
dział hiszpańskich 119.
Na akwareli z roku 1866 przedstawił scenę Szarży
pułku krakusów pod dowództwem Tomasza Łubieńskiego
w r. 1831 na Rosjan w Proszowicach, na innej, z r. 1867,
ten sam Tomasz Łubieński pod Wagram, otoczony przez
Austriaków, tnie szablą hr. Starhemberga, a szwoleże
rowie tak dzielnie odpierali szablami lance austriackie,
a zdobycznymi tak sprawnie władali, że po bitwie
Napoleon włączył lance do uzbrojenia szwoleżerów jako
broń szczególnie dla nich odpowiednią. W akwareli
z r. 1866, wystawionej w Zachęcie, Jarmark w Habelswerde,
przedstawiona jest scena z dziejów lisowczyków, przy
słanych na Śląsk przez króla Zygmunta III na pomoc
cesarzowi. Oddział tej pięknej jazdy pod dowództwem
pika Strojnowskiego po odniesionym zwycięstwie wjeżdża
do miasta i spotyka się z niemiecką piechotą i rajtarami
obładowanymi łupami. Jest w tym obrazie zetknięcie
dwóch temperamentów: polskiej dzielności i fantazji
z niemiecką chciwością i grabieżą.
W okresie wojny prusko-włosko-austriackiej w lecie
1866 Kossak z obowiązku ilustratorskiego wykonał dla
„Tygodnika Ilustrowanego” kilka rysunków z działań
wojennych, jak: Utarczkę pod Oświęcimiem, Bitwę pod
Nachodem, Bitwę pod Sadową, a nawet Bitwę morską pod
Lissą, które zastępowały w piśmie nie istniejącą jeszcze
fotografię scen ruchomych. Nie trwało to nawet tak
długo, np. Sadowa, którą artysta rysował wprost na
klocku drzeworytniczym, ukazała się w piśmie w 25 dni
po bitwie.
W roku 1867 ilustrował artysta Obrazy z życia
i natury Wincentego Pola, drukowane w „Tygodniku”.
Kossak w liście do poety z 24 marca 1867 pisał: „W tych
dniach odesłałem część trzecią Z puszczy, znowu coś
pięknego, coś nowego [...]. Pracuję właśnie nad rysun
kami drugiej części, chcąc o ile możności stać godnie
przy takich pięknościach, jak to wszystko, co czytam.
Wziąłem do pomocy szanownego mojego kolegę Schouppego, jednego z najznakomitszych rysowników naszych
co do krajobrazów [...]. Z puszczy nie mogę inaczej, jak
tylko za uwagami kochanego Pana pójść, bo któż lepiej
zobaczyć i wyrysować potrafi?”. W innym liście Kossaka
do Pola, z 31 stycznia 1868, będącym odpowiedzią
malarza na komplementy poety, zapewne po rysunkach
do Roku myśliwca, czytamy: „Jak tu odpisać na takie
słowa niezasłużonej części i przyjaźni? [...]. Wierzaj mi,
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Szanowny Panie, że chwile z Wami przepędzone w życiu
uroczystościami zostaną”. Dalej Juliusz informował
poetę o stanie ilustracji do Obrazów z życia i natury.
„Zacharyasz [Jan Zachariasiewicz] zastał mnie nad
Obrazami z Krain Stepowych. Do Rugii drzeworyty już
prawie gotowe, do Beskidu w robocie [...], człek zawsze
więcej by rad, jak może. Co do rapsodu o królu Janie,
wielką chęcią służę, racz mi drogi Panie Wincenty bliżej
określić, a choćby i przyjechać na parę dni do Krakowa,
gdyby to ułatwiło interes Panu kochanemu, to uczynię.
Szczęśliwy byłbym, gdybym mógł znowu coś pamiątko
wego zrobić, a to pójdzie tylko z Wami, drogi Panie
Wincenty” 120.
Na wystawę światową w Paryżu w r. 1867, gdzie
pokazano prace trzech polskich artystów: Gersona,
Kostrzewskiego i Kossaka, ten ostatni przygotował dwie
akwarele: Targowisko końskie na Pradze (1866) i Kozacy
w pochodzie. Prasa zajęła się Targiem na Pradze. „Jest to
cała epopeja końskiego rodu [...]. Wszystko to żyje
i uwija się [...], obraz ten powinien podobać się Fran
cuzom, którzy lubią naturę schwytaną na gorącym
uczynku”. W innym piśmie też chwalono: „Ludzie
i konie natłoczeni [...], ale wszystko tam pięknie
i zgrabnie ułożone, nic nie zawadza”121.
Po upływie roku opinie uległy znacznemu zaostrze
niu. Korespondent „Kłosów” pisał z Paryża: „Nie mogę
nie wyrazić jednej pretensji do tego znakomitego artysty.
Czemu on nie czerpie w bogatych, a prawie nie tkniętych
jeszcze materiałach, tak nadających się do rodzaju jego
talentu? [...] Akwarele te [...] są prześliczne, ale to
obrazki [...]. Wiele od tego wymaga się, komu wiele jest
danym. Kossak jest artystą pierwszorzędnym, w sile lat
i talentu, domagamy się przeto od niego arcydzieł”.
F. Faleński w „Tygodniku Ilustrowanym” temat Targu
ujął jeszcze ostrzej: „Stawiamy tu stanowcze weto [...].
Do Paryża należało każdemu wyprawić najcelniejFig. 51. Kozak z listem, 1860
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sze swoje dzieło”. U Kossaka za takie uważano Bitwę pod
Żółtymi Wodami, której „doprawdy można by się nie
powstydzić wobec Europy. Pan Kossak jest niepospoli
tym malarzem historycznym [...], co go tedy skłonić,
mogło tak niekorzystny zrobić wyjątek?”122. Żółte Wody
widocznie nie mogły pojechać do Paryża, gdyż od
kilkunastu lat były już własnością Potockich.
Uczestnictwo w międzynarodowej wystawie było
okazją na tyle wyjątkową, że Kossak w ślad za swymi
obrazami pojechał we wrześniu 1867 r. do Paryża,
wstępując w obie strony do Monachium, a do Warszawy
powrócił 3 października 1867, obraz zaś (Targ na
Pradze} dotarł do Warszawy 12 lutego 1868 i od razu
posłany został na wystawę do TPSP do Lwowa, gdzie
sprzedano go za 600 złr123. Widocznie Targ koński
podobał się, skoro w latach 1868—69 sporządził Kossak
dwie mniejsze repliki tego tematu.
Na wystawie obrazów w Dreźnie w sierpniu 1868
wśród prac polskich malarzy znalazły się też dwie
akwarele Juliusza Kossaka, „zwracające powszechną
uwagę nawet w dziennikarstwie tamtejszym, bardzo
zawistnym dla wszystkiego co obce, wywołują one
pochlebne uwagi”124.
Wtedy również powstało kilka świetnych obrazów,
jak Koncert Jankiela z polonezem, malowany na ślub
szwagierki Józefy Gałczyńskiej z Józefem Helbichem;
Portret konny Władysława Rawicza', poetycki Wyjazd na
polowanie z sokołem, powtarzany później dwukrotnie
(w 1882 i 1894); olejno Amazonka w czerni na białym
arabie; Bitwa pod Miłosławiem z Ludwikiem Unrugiem,
poległym w r. 1848, i druga, wyobrażająca Śmierć
Kazimierza Unruga w r. 1863 pod Kołem', wreszcie następna kompozycja Jarmarku końskiego pod Warszawą.

Ilustracje do „pana Tadeusza”
Pomiędzy rokiem 1867 a 1868 w twórczości Juliusza
Kossaka natrafiamy na bardzo znaczące wydarzenie,
które jednakże nie zostało uwieńczone powodzeniem.
Chodzi mianowicie o zamierzone ilustrowanie przez
artystę Pana Tadeusza. Kossak miał już wtedy za sobą
niemałe osiągnięcia na tym polu, by wymienić tylko
ważniejsze utwory, które do tej pory ilustrował: Pieśń
o ziemi naszej W. Pola, Zawsze oni K. Suffczyriskiego,
Obrazy Rusi Czerwonej W. Zawadzkiego, Pamiętniki
starającego się T. T. Jeża, Rok myśliwca Pola, tegoż
Obrazy z życia i natury. Do tego przez 8 lat sprawował
w Warszawie kierownictwo artystyczne „Tygodnika
Ilustrowanego”. Był więc Kossak aktualnie najznamie
nitszym polskim ilustratorem. I wtedy pojawiła się ze
strony księgarza poznańskiego, Jana Konstantego Żupańskiego, kolejna propozycja: luksusowego wydania
Mickiewiczowskiego Pana Tadeusza z ilustracjami Ju
liusza Kossaka. Artysta z radością przyjął propozycję,
z zapałem wziął się do pracy, wykonał dużą część
rysunków i złożył je u wydawcy. Ten jednak na skutek
ogromnych kosztów tak luksusowego wydania dzieła,
poniechał całego przedsięwzięcia i wycofał się z kon
traktu. Pozostałe u niego rysunki Kossaka, w części już
na klockach drzeworytniczych, w olbrzymiej większości
prawie zupełnie nam nie znane, przepadły i nie odna

lazły się do tej pory. Istniejące o nich wzmianki w róż
nych źródłach i czasopismach zasługują tym bardziej na
przypomnienie.
Pierwsza wiadomość o nich pochodzi z listu J. I. Kra
szewskiego, pisanego z Drezna 19 lutego 1869, do
Walerego Eliasza-Radzikowskiego: „Widziałem te ilu
stracje Kossaka, jest para scen z końmi ładna, inne
drobne i nic tak szczególnego. Będą drzeworytowane,
ale Żupański się ociąga, bo koszt znaczny [...]. Już to
sztuce i literaturze u nas — pożal się Boże”12s. Notabene
ilustracje te miał razem z Kossakiem wykonywać Eliasz-Radzikowski.
Druga wzmianka zawarta jest w liście Kossaka,
pisanym z Monachium 28 lutego 1869, do Marcina
Olszyńskiego: „Antosia Zaleskiego kochanego uściskaj
ode mnie i pozdrów serdecznie. Chwile z nim prze
pędzone w naszym domowym kółeczku, rysowanie Pana
Tadeusza, są to wspomnienia nie zapomniane nigdy
i żadnymi monachijskimi swobodami nie zastąpione”126.
Trzecią informację znajdujemy w „Tygodniku Ilustro
wanym”, w korespondencji z Poznania z 13 marca 1869:
„Żupański zamierza wydać Pana Tadeusza z ilustra
cjami, które wykonywają Kossak i A. Zaleski. Z tych już
od dawna 12 jest w Lipsku w ręku ksylografów [...].
Wydanie to obliczone na 12 tys. talarów, zawierać będzie
120 ilustracji w dużym formacie i mnóstwo drobnych”127.
Następna wiadomość pochodzi z petersburskiego
„Kraju”, który cytuje list profesora uniwersytetów w
Kazaniu i Charkowie, Antoniego Stanisławskiego (ojca
pejzażysty Jana): „W sierpniu r. 1869 miałem spo
sobność oglądania u J. K. Żupańskiego w Poznaniu
kilku dużych kaszt, napełnionych rysunkami na drzewie
Juliusza Kossaka, które służyć miały za ilustracje do
Pana Tadeusza [...]. Miało to być wydanie przepychu,
a najgłówniejszą jego ozdobę stanowić miały rysunki
Kossaka. Jakoż istotnie były to przepyszne, pełne życia,
prawdy, wyrazistości i doskonałego zrozumienia tekstu
ilustracje [...], szczególną werwą odznaczały się rysunki,
w których figurowały konie. Niezależnie od tego wszy
stkie inne rysunki mile wpadały w oko i chwytały za
serce. A było tych rysunków, większych i mniej
szych, bardzo dużo. Niektóre z nich, jak mi Żupański
mówił, wysłane już były przez niego do Paryża do
najlepszych ksylografów [...]. Należałoby tedy — dodała
redakcja „Kraju” — wyszukać rysunki Kossaka i podać
światu. Spadkobiercy J. K. Żupańskiego lub nabywca
jego księgarni muszą o nich coś wiedzieć”128.
Inne pisma również wyrażały swoje opinie i doda
wały nieco szczegółów. „Czas” w r. 1872 pisał, że
początkowo Żupański zaproponował ilustracje do pierw
szej połowy utworu Eliaszowi, a Kossakowi do drugiej.
Później jednak „zgodzono się na to, że najwłaściwiej
będzie, aby jeden artysta zajął się ilustracjami do całego
poematu, inaczej w wykonaniu artystycznym nie będzie
jedności myśli. Samemu więc Kossakowi polecono zająć
się pracą, z której się też wywiązał chlubnie. Talent jego
jaśnieje tam w całej sile. Jeszcze przed trzema laty
oglądałem wszystkie rysunki Kossaka gotowe; do każdej
księgi jeden wielki miedzioryt in quarto i dziesięć
drobniejszych drzeworytów”129. Ten sam dziennik
w r. 1875 donosił za pismami warszawskimi, że wyda-
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wnictwo Gebethnera i Wolffa zamierza wydać Pana
Tadeusza z ilustracjami Andriollego i Kossaka, dodając,
że pierwszemu z artystów przydałoby się „mniej prze
sadnej maniery”’30. W „Kłosach”, w korespondencji
z Poznania z 2 czerwca 1874 pisano: „Doczekamy się
niedługo nowego wydania arcydzieła nieśmiertelnego
Adama z ilustracjami Juliusza Kossaka [...]. Imię
p. Kossaka zupełnie nas pod tym względem zaspokoić
może, bo jeżeli kto zdolny jest uzupełnić, odtworzyć
i uplastycznić myśl Mickiewicza, to zaiste utalentowany
artysta, któremu już tyle prześlicznych zawdzięczamy
akwareli i obrazków”13'.
I znów Kraszewski w liście z 5 maja 1878 do EliaszaRadzikowskiego: „Do Pana Tadeusza, o ile wiem, jest
już 100 rysunków na drzewie gotowych, 20 brak je
szcze”. Eliasz zaś skarżył się pisarzowi na nielo
jalność Kossaka, który nie zgodził się na wspólne z nim
ilustrowanie. Pretensje o to żywił długo; jeszcze
w r. 1881 w liście do Kraszewskiego zjadliwie charakte
ryzował Kossaka na stolcu prezesa Koła Artysty
czno-Literackiego jako „naczelnika lokai pańskich”, co
razem z synem „wystawiają sceny z recepcji magnac
kich, cesarskich, wojskowych austriackich, bo to im
popłaca” 132. Już dawno po wygaśnięciu projektu
Żupariskiego „Czas” w r. 1886 donosił, że po wykonaniu
ilustracji do Potopu „Kossak weźmie się do ilustrowania
Pana Tadeusza, a i tu talent jego znajdzie obszerne pole
i zaznaczy się pewno oryginalnymi pomysłami [...].
Takiego wszakże ilustratora dla tej epopei narodowej
musi pragnąć każdy” 133. Wreszcie Wojciech Gerson
w lutym 1899 w „Tygodniku Polskim”, wyrażając
ogólny zachwyt nad ilustracjami Kossaka napisał, że
„takimi zapewne były i nieszczęśliwym trafem zaginione
w Poznaniu, a robione dla Żupariskiego ilustracje do
dwóch pierwszych ksiąg Pana Tadeusza w liczbie czter
dziestu” ł34.
Sam Kossak przywiązywał wielkie znaczenie do
sprawy swoich ilustracji do Pana Tadeusza. Dowodzą
tego słowa jego listu do Żupariskiego na początku całego
przedsięwzięcia, przytoczone przez nabywcę księgarni
po Żupariskim, Zygmunta Celichowskiego, w liście do
Jana Gebethnera z 28 kwietnia 1899 r.13S: „Uważać będę
takowe — pisał Kossak — jako koronę artystycznego
mego pracownictwa; z całą duszą i zapasami wspomnień,
studiów i wyobrażeń rodzimych i artystycznych wezmę
się do pracy, a w każdym razie roszczę sobie pozostawić
Panu w ręku dzieło (jeżeli Bóg pozwoli skończyć), które
dla potomności naszej, chociażby nie wydane, drogą
stanowić będzie pamiątkę”.
Stanisław Witkiewicz, pisząc w r. 1899 swą książkę
o Kossaku, potrzebował materiału biograficznego i ilustra
cyjnego. Wiele pomocy udzieliła mu rodzina zmarłego
artysty, trochę pomógł wydawca, czyli Jan Gebethner.
Witkiewicz poszukiwał m.in. właśnie tych rysunków
i bliższych na ten temat wiadomości — i w tej kwestii
nalegał na Gebethnera, przewidując, że ten potrafi coś
uzyskać od nowego właściciela firmy, Z. Celichowskiego.
Nie mylił się. Z początkiem maja 1899 dotarł do
Witkiewicza list Celichowskiego do Gebethnera z 28
kwietnia, a w nim sporo szczegółów w nieznanej mu
sprawie. Przytoczmy go więc w całości:
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„Łaskawy Panie! — pisał Celichowski. — Dla róż
nych przeszkód nie mogłem się prędzej zabrać do
odpowiedzi na łaskawy list Pański w sprawie rysunków
J. Kossaka do ilustracji Pana Tadeusza. Wreszcie odło
żywszy wszystko na bok, zabrałem się do tej sprawy i oto
moja odpowiedź.
Nabywając księgarnię od p. Stef. Żupariskiego, przy
wiązywałem wielką wagę przede wszystkim do zasobów
wydawniczych, do rysunków, płyt, rękopisów itp. [...].
Do tej ostatniej kategorii zaliczam nabycie rysunków
Kossaka. O ilustrowanym wydaniu Pana Tadeusza
mówiłem z śp. J. K. Żupariskim — miało to być chef
d’oeuvres jego działalności wydawniczej. Nie dożył
tego. Obliczał koszt wydania bardzo wysoko, może się
później bał przystąpić do wydania tak kosztownego,
widząc słabnącą gotowość kupowania drogich książek.
Z tych projektów pozostały ilustracje do 2 pierwszych
ksiąg Pana Tadeusza. Jak z korespondencji księgarskiej
widzę, na to ilustrowane wydanie miało się złożyć dwóch
artystów: J. Kossak i Antoni Zaleski. Miało być 25
rysunków większych (10 x 8 cali) i 100 mniejszych.
Koszt, a raczej cena tych rysunków, była obliczana na
2000 talarów (po 1/2 talara za cal2). Wycięcie tych
rysunków było obliczane za 25 większych po 300 fran
ków = 7500 franków (2025 tal.), 100 mniejszych na
972 tal. Same ilustracje (bez papieru) obliczane więc
były na 5000 talarów [ok. 18 500 franków]. Śp. J. Kossak
z wielkim zapałem zabierał się do tego dzieła —
i owocem tej pracy jest zbiór 23 rysunków i to: 4 większe
(Zosia na płocie, Gospodarstwo, Polowanie z chartami
i Gerwazy i Hrabia w sieni zamku)-, 13 średnich od 10—
35 cali2 (Mickiewicz, Najśw. Panna Ostrobramska, Bry
ka przy bramie, Tadeusz przy zegarze, Wieczerza,
Ostatni woźny, Legionista, Rejent z Asesorem, Jacek
Soplica pod zamkiem Stolnika, Zosia w ogródku, Spór
rozstrzygnięty, Wojski z klapką i Telimena)-, 6 małych
(4 c.), tworzących inicjały i końcówki: inicjały O — L— K
(Kusy i Sokół), końcówki: Grobowiec (do Wstępu),
Robak, Grzyby. Z tych rysunków jest parę już wyciętych
i to: inicjał L, końcówka Grzyby i Bryka przy bramie.
Śp. Kossak był stanowczo zwolennikiem reprodukcji
ksylograficznej jako najlepiej oddającej rysunek artysty.
Czy to dlatego, że inne ilustracje zbyt go absorbo
wały, czy to, że znalazł inne korzystniejsze pole twór
czości artystycznej, czy wreszcie może dlatego, że Antoni
Zaleski nie dopisał, dość że Kossak zaczął sam wątpić
o dokonaniu ilustrowanego wydania Pana Tadeusza.
[Tu zdanie z listu Kossaka cytowane powyżej]. Tyle
więc wagi przykładał do tej pracy, a jakby przewidywał,
że nie wykończy tego dzieła.
Jakkolwiek umiem szanować i kochać takie pamiątki
i gdybym był zamożnym, to pod żadnym warunkiem nie
pozbywałbym się takowych, to jednakże gotów byłbym
sprzedać te rysunki, gdybym znalazł amatora i nabywcę,
co by zechcial odpowiednią zapłacić cenę. Za normę
biorę to, jak artyści sami pracę swą oceniali, tj. 1/2 talara,
czyli 1 m. 50 fen. za cal2. Cali2 mają klocki wedle
przybliżonego obliczenia przeszło 600, cena wypadałaby
więc 900 marek. Na niepewne losy jednakże klocków do
Warszawy posyłać bym nie mógł. Przy dzisiejszych
ułatwionych sposobach reprodukcji nie miałbym gwa-
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rancji, czyby kto niepowołany i nieuprawniony nie zdjął
np. odbitek fotograficznych, a przez to pozbawił moje
rysunki znaczenia [...]. Nie chciałbym rozbijać ani
rozpraszać tej kolekcji, lecz pragnąłbym ją utrzymać
w całości. — Dr Celichowski”.
Poza owym listem nie uzyskał Witkiewicz więcej od
obu wydawców, nawet fotografii tych rysunków (poza
jednym), o co szczególnie zabiegał. W rezultacie
w książce o Kossaku mógł zamieścić tylko jeden rysunek:
Sędzia i Telimena. W prasie zaś ówczesnej doszukać się
można zaledwie kilku reprodukcji z przypuszczalnego
zbioru: Grzybobranie, Bitwa, Koncert Wojskiego, Polonez, Asesor z Rejentem i Winieta Mickiewiczowska
i kilku osobnych akwarel z tematu: Zjazd na radę
w Dobrzyniu, Polowanie z chartami i Koncert Jankiela
z polonezem. Cztery pierwsze z wymienionych figurują
na płytkach kościanych na tzw. skrzynce dzikowskiej
z autografem Pana Tadeusza (obecnie w Bibliotece
Ossolineum we Wrocławiu). Prócz tego istnieje jeszcze
w Muzeum Narodowym w Warszawie (Rys. Pol. 159608)
zbiór 12 ołówkowych rysunków Kossaka (w formacie
25 x 33 cm) z Pana Tadeusza, przedstawiających sceny
grupowe, z podpisami u dołu i oznaczeniami u góry
(Obraz I, II, III, IV, IV, VI, VI, VII, VIII, IX, X, XI).
Trudno rozstrzygnąć czy rysunki te wchodziły do
zestawu przygotowywanego do edycji, raczej były to
próby szukania kompozycji i układu scen do poszcze
gólnych części (ksiąg) poematu. Niestety, zbyt cienka
kreska i zacierający się kontur uniemożliwia w tym
stanie uzyskanie wyraźnych fotografii.
Niepewna jest również liczba planowanych i już
wykonanych przez artystę rysunków, oddanych do
obróbki reprodukcyjnej. „Tygodnik Ilustrowany” w r.
1869 pisał, że ma być 120 rysunków dużych i mnóstwo
drobnych, z tego 12 jest już u ksylografów w Lipsku;
Stanisławski w sierpniu 1869 widział kilka dużych kaszt
z drzeworytami, a było tych rysunków bardzo dużo,
niektóre już u ksylografów w Paryżu; „Czas” w 1872
podawał, że wszystkie rysunki są gotowe, do każdej
księgi 1 większy i 10 drobniejszych (czyli razem 132);
Kraszewski w 1878 notował, że 100 drzeworytów jest
gotowych, brak jeszcze 20; Gerson w 1899 wspomniał
o 40 ilustracjach do dwóch pierwszych ksiąg; wreszcie
Celichowski w 1899 wyliczył, że zaplanowano rysunków
25 większych i 100 mniejszych, z tego wykonano, ale
tylko do dwóch pierwszych ksiąg, 23 rysunki na płytkach
drewnianych — i to ostatnie wyliczenie, jako zestawione
z dokumentów księgarni, wydaje się najbardziej praw
dopodobne.
Dlaczego tyle miejsca poświęcam tej sprawie? Uwa
żam ją bowiem za kapitalną w twórczości Kossaka
i w ilustratorstwie polskim, tym bardziej jeszcze, że nie
zrealizowaną, bez odnalezienia nawet pozostałych, istnie
jących przecież rysunków — ale i nie bez nadziei na ich
kiedyś wypłynięcie.
Witkiewicz formułował to tak: „Jeżeli był w Polsce
malarz, który znaczną część obrazów Pana Tadeusza
mógł dobrze odtworzyć — to nim był bezspornie
Kossak. Ilustrator Roku myśliwca, znający wieś polską,
ludzi i przyrodę jak nikt inny, twórca tak nadzwy
czajnego obrazu puszcz litewskich, tylu i takiego chara

kteru obrazów myśliwskich, miał w swoim talencie
i w zebranych w życiu wrażeniach i studiach materiał
nadzwyczaj bogaty, dostateczny, aby podołać z chwałą
takiemu zadaniu” 136. Natomiast, według tegoż krytyka,
„najmniej odpowiedni do ilustrowania Pana Tadeusza
talent, to talent Andriollego. Zmanierowany doszczęt
nie, pozbawiony dwóch kapitalnych cech poematu Mi
ckiewicza: prostoty i prawdy, jak również znajomości
życia i ludzi [...], talent na wskroś ornamentacyjny [...]
wydał rzecz całkiem chybioną” 137.
Kossak, według sugestii Witkiewicza, bał się Pana
Tadeusza i odpowiedzialności za postawienie swego
nazwiska obok nazwiska Mickiewicza, czuł się skrępo
wany w swobodzie tworzenia, nie tak, jak przy ilustro
waniu Pola, Jeża, Bodzantowicza, Kraszewskiego czy
Sienkiewicza, wobec których czul się zupełnie równy
i odpowiedzialny tylko za siebie. Nie przekonuje mnie
ten pogląd, to nie lęk Kossaka przed doniosłym zada
niem, któremu mógłby nie sprostać, nie przytłaczająca
osobowość genialnego poety, co mogło go nawet dopin
gować, ani inne skrępowania. Kossak nie zawiódł, wszak
pisał, że uważać to będzie za „koronę artystycznego
mego pracownictwa” i „z całą duszą wezmę się do
pracy”, podjął przecież niełatwe zadanie i wykonał już
znaczną jego część — to wydawca się cofnął w obawie, że
nie podoła wielkim kosztom publikacji. Nie znamy
wprawdzie rysunków, które artysta wykonał do dzieła,
ale nie znamy też jakichkolwiek nieudanych rysunków,
które by wyszły spod jego ręki, a trudności tworzenia czy
obaw przed pracą Kossak nie doświadczał nigdy. Prze
konuje o tym jego ogromna i różnorodna twórczość.
I dlatego domysł Witkiewicza nie był słuszny, jak i tych,
którzy go po nim powtarzali.
Dziś możemy sobie powiedzieć bez domysłów, że
rezygnacja czy finansowa niemożność wydania wtedy
przez Żupariskiego takiej właśnie edycji tego klejnotu
narodowej poezji, zilustrowanej przez najbardziej po
wołanego do tej roli artystę polskiego, jedynego, który
mógł ten klejnot ozdobić równie wspaniałą oprawą —
jest niepowetowaną stratą. Takich ilustracji, jakie on by
potrafił wykonać, nikt nam już nie stworzy.
Niezależnie od ilustracji Kossaka do Pana Tadeusza
istniał, o czym tylko nielicznym było wiadomo, zbiór 24
akwarel Juliusza jednego formatu (17 x 12 cm), małowanych w r. 1872 do tzw. żywych obrazów z tego
utworu, zainscenizowanych w krakowskim teatrze w 1872
przez Marcelinę z Radziwiłłów Czartoryską. Były to
popularne ówcześnie imprezy, urządzane z dokumen
talną ścisłością realiów, projektowane często przez artys
tów. Otóż Czartoryska uprosiła Kossaka o namalowanie
kilkunastu najgłówniejszych postaci utworu w kostiu
mach z epoki, które miały stanowić wzór typów i ubiorów
dla wykonawców ról bohaterów poematu i cały ten zbiór
później od artysty otrzymała. Odtąd o akwarelkach tych
nie tyle słuch zaginął, ile one same.
Aliści we wszystkowiedzącym „Czasie” pojawiła się
w maju 1872 r. informacja, w której czytamy: „Mieliśmy
sposobność oglądania zbioru akwarel pędzla J. Kossaka,
ale że zbiór ten dorywczo rzuconych typów powstał
wskutek projektu mającego być niespodzianką dla kra
kowskiej publiczności, chcieliśmy dochować sekretu
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[...]. Tymczasem sekret ogłasza inne pismo. Coś po akwarelkach dał artysta tak świetnie odczute konterfekty
dobnego nam się wydarzyło z owym zbiorem typów postaci Mickiewiczowych, to jakie mogły być rysunki
z Pana Tadeusza, gdyśmy w «Afiszu Teatralnym» wy przeznaczone do trwałej publikacji?
czytali o nim wzmiankę — i odtąd wyrzekliśmy się
Po tym długim, lecz merytorycznie dla twórczości
dyskrecji. Pan Tadeusz nie miał dotąd szczęścia do artysty ważnym wywodzie, powracamy do dalszych
ilustracji. Postacie jego zbyt plastyczne, poeta tak nam je losów jego malarskiego żywota.
piórem odmalował, że one nam znane, widzialne [...],
każdy z nas się wżył i wpatrzył w te postacie i w ten cały Roczny pobyt w Monachium
swojski, własny świat. Próbujący ilustracji artyści nie
pojmowali tajemnicy owej plastyczności [...], wpadli
Zdaje się, że dobre dotychczas stosunki w „Tygod
w pospolitość [...]. P. Kossak rzucił od niechcenia szereg niku Ilustrowanym” zaczęły się nieco psuć, poza tym
postaci niewykończonych, jakoby tylko na wzór dla Kossak począł odczuwać, że działalność ilustratorska
projektowanego przedstawienia obrazów żywych z Pana wywiera częściowo ujemny wpływ na jego twórczość
Tadeusza. Tworząc dorywczo, nie wiedział może arty malarską, zmusza go do rozdrabniania wysiłków.
sta, że miasto szkiców stroju, tworzy portrety. Zaletą W połowie 1868 r. Kossak, myśląc o nowym wyjeździe
tych typów jest podobieństwo. Nie potrzebujesz czytać za granicę, zdał ster nawy artystycznej „Tygodnika”
podpisu, rzuciwszy okiem poznajesz, nazywasz sam po Franciszkowi Tegazzo, zdolnemu i wyrobionemu ry
imieniu Starostę, Podkomorzego, Zosię, Tadeusza, sownikowi portretów, który jednak był artystą małego
Telimenę itd. Jaki tam jest Maciek nad Maćkami, wymiaru, a „Tygodnik” za jego czasów „utracił chara
Kropiciel, Rejent, Gerwazy, a jaki Jankiel! Niewykoń- kter czysto polskiej ilustracji, jaki mu Kossak nadał” 142.
czenie, dorywczość widoczna, ale podobieństwo zadzi W tej sytuacji dojrzał wreszcie plan wyjazdu Kossaka do
wiające. Tak jest, podobieństwo, bo postacie Pana Monachium w celu, jak mówił „orzeźwienia się i nabra
Tadeusza, aby nas zadowolniły, muszą odpowiadać nia animuszu”. Jak zwykle przed dłuższym wyjazdem,
temu obrazowi, tej fotografii, jaką słońce poezji odbiło artysta podejmował jakąś większą pracę, tak i teraz
na dnie naszej duszy, muszą być podobne. P. Kossak namalował dużą akwarelę (w formacie największego
zbiorem tych typów odkrył drogę do ilustracji Pana arkusza Wattmanna) przedstawiającą Bitwę pod Custozzą,
Tadeusza, bodajby sam zechciał na nią wstąpić” 138.
tj. atak 13. p. ułanów galicyjskich, ściślej krakowskich,
Wychodzący w Krakowie periodyk pn. „Afisz Tea pod dowództwem płka Maksymiliana Rodakowskiego
tralny” w dniu 28 kwietnia 1872 zapowiedział wysta (brata malarza Henryka), 24 czerwca 1866, na czworo
wienie żywych obrazów z Pana Tadeusza w teatrze bok włoskich bersalierów pod Custozzą na lombardzkiej
krakowskim i wykonanie prżez Juliusza Kossaka akwa- równinie. Było to bodaj jedyne zwycięstwo austriackie
relek do nich, ale — jak pisano — „zamiar ten nie mógł za panowania cesarza Franciszka Józefa. Obraz zamówili
przyjść w tym roku do skutku, lecz wykonanym będzie u artysty oficerowie pułku dla hrabiego Trani, którego
w przyszłym”. I rzeczywiście, w marcu 1873 wysta imię pułk nosił. Przed odesłaniem akwareli do Wiednia
wiono w teatrze trzy razy (w dniach 11, 12 i 13 marca) została ona pokazana w pracowni Kossaka przy ulicy
żywe obrazy, z których dochód przeznaczono na szpital Chmielnej (nr 1565, w domu Cybulskiego) w Warszawie,
dla chorych dzieci i na Stowarzyszenie Bratniej Pomocy o czym doniósł „Kurier Warszawski” i „Kłosy”: „Układ,
młodzieży uniwersyteckiej, a Kossak, prócz sporządze rysunek i koloryt odznaczają się zaletami właściwymi
nia 24 akwarelek, sprawował jeszcze kierownictwo arty wszystkim pracom Kossaka. Ze szkiców przed paru
styczne nad przedstawieniem. Pokazano osiem żywych miesiącami przywiezionych z Galicji artysta dokonał na
obrazów: Powrót panicza, Grzybobranie, Łowy, Kłótnia, swej akwareli portrety większej części oficerów i żoł
Bitwa, Spowiedź Robaka, Rozmowa dziewczyny z ułanem nierzy” 143. Obraz znajduje się obecnie w zbiorach
i Przedstawienie wodzom par narzeczonych oraz na końcu Heeresgeschichtliches Museum — Arsenał w Wiedniu,
Polonez139. Recenzja w „Afiszu Teatralnym” bardzo skąd jest tutaj reprodukowany.
ciepło omówiła tę imprezę, podkreślając tłumną fre
Korzystając z okazji wysyłania Custozzy do Wiednia,
kwencję publiczności, wkład pracy księżnej Czartory postanowił z obrazem tym wyjechać do naddunajskiej
skiej, grę aktorów i udział w niej Juliusza: „Całe stolicy. W październiku 1868 r. zabawił jakiś czas
powodzenie przedstawienia przypisać winniśmy umiejęt w Wiedniu, ale krótko, gdyż nie zastał tam żadnej z osób
nemu kierownictwu pana Kossaka, a przede wszystkim zainteresowanych prezentem dla hr. Trani. Zabrał więc
znakomitym jego typom” 14°. Ale akwarelki Kossaka obraz i pojechał z nim do Monachium, aby tam jeszcze
znikły i nie były nigdzie publikowane.
nad nim popracować 144. O zamiarze przyjazdu Juliusza
Zupełnie nieoczekiwanie kolekcja 24 akwarel Juliusza do Monachium pisał już z końcem maja 1868 Maks
Kossaka, przedstawiających bohaterów Mickiewiczow Gierymski14S: „P. Kossak podobno wybiera się także do
skiej epopei, została odnaleziona w r. 1985 w prywat nas; cieszę się z tego niewymownie”.
nych zbiorach obecnego ich właściciela, dra Adama
Dwunastomiesięczny, pierwszy pobyt Kossaka w Mo
Czartoryskiego w Zakopanem, potomka Marceliny nachium, w głównym ośrodku malarstwa realistyczne
Czartoryskiej141. Akwarelki te stanowią niezwykle cenną go, gdzie artysta doskonalił swe umiejętności w praco
pozycję w ikonografii Kossakowskiej i zarazem Mickie wni słynnego ówcześnie batalisty Franza Adama, wpły
wiczowskiej, a wobec zaginięcia właściwych rysunków nął wydatnie na jego twórczość w kierunku utrwalenia
Kossaka do Pana Tadeusza znaczenie ich jeszcze wzra . tendencji realistycznych. Również cała artystyczna
sta. Jeśli w robionych dorywczo i tylko na doraźny cel atmosfera Monachium, wraz z gronem dobrze zapowia-
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Fig. 52. Juliusz Kossak w Monachium w
M. Gierymski
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dających się polskich malarzy, jak: Maksymilian i Ale
ksander Gierymscy, Józef Brandt, Władysław Małecki,
Ludwik Kurella, wywarły znaczny wpływ na Kossaka.
Obrazy jego malowane w Monachium i po powrocie
stamtąd należą do najlepszych, jakie wyszły spod jego
ręki. Były to dwa olejne obrazy: Portret jeźdźca na
białym arabie i Polowanie na lisa z sani (1869) oraz
doskonale akwarele: Stadnina Mohorta (1869) i Stado
hetmańskie Jana Tarnowskiego (1870), replika Jarmarku
na konie pod Warszawą (1869)146, Jarmark pod Św.
Jurem we Lwowie i świetny Omnibus warszawski (1869),
który z krakowskiej wystawy w TPSP kupiła za 300 złr
znana nam już księżna Marcelina Czartoryska.
Z okresu pobytu artysty w Monachium, tj. od
początku roku 1869, aż do końca życia w Krakowie do
r. 1899, pozostało 60-kilka interesujących listów Juliusza
i Zofii Kossaków, pisanych do Marcina Olszyńskiego
w Warszawie. Listy te znajdują się w zbiorach Instytutu
Sztuki PAN w Warszawie, a zostały opracowane
i opublikowane w r. 1955 przez Stefana Kozakiewicza
i Andrzeja Ryszkiewicza w tomie pt. Warszawska „cyga
neria” malarska. Będą tu one często i obficie cytowane,
jednak nie podług stron wydanej książki, a według
sygnatur oryginałów (IS PAN rkps 9, k...), ponieważ,
chcąc dotrzeć do samego źródła, korzystałem również
z tych ostatnich 147.
Dopiero po upływie dwóch miesięcy od wyjazdu do
Monachium pisał Juliusz do Olszyńskiego w liście z dnia
4 stycznia 1869 r.: „Zdaje mi się, że nie bez ciekawości
będzie dla Ciebie przy tej sposobności opisać Ci, jak się

tu urządziłem, co robię i co porabiają koledzy, z których
wielu i Ty znasz. Bo musisz wiedzieć, że w obecnej
chwili Monachium cieszy się całą kolonią artystów
. Polaków, i tak masz tu: Brandta, Małeckiego, Kurellę,
dwóch Gierymskich, Pillatiego, Swieszewskiego, Benedyktowicza, Redlicha sztycharza. Z Księstwa Poznańskie
go: Laszczyńskiego, Szembeka i Szolca, nawet Piwnicki,
ten co to u mnie kiedyś malował, może być policzonym
do tego kółka; jak widzisz, kompanijka niemała. Życie
tutejsze artystyczne bardzo przyjemne, koleżeńskie, a co
najlepiej — tanie [...]. Maluję w pracowni Adama, która
się składa z 3 atelij, jedno przy drugim, komunikujących
się między sobą — i tak w pierwszej maluje sam Adam
i jedna uczennica, bardzo ładna i z talentem dziew
czynka, w dnie zaś, kiedy w Akademii nie ma kursów,
młodszy Gierymski robi studia pod przewodnictwem
poczciwego Adama, w drugiej przyległej maluję ja
i starszy Gierymski, w trzeciej Brandt.
Rano o 9-tej schodzimy się do roboty, o 12-tej
idziemy wszyscy razem [...] na obiad, gdzie zwykle już
zastajemy Laszczyńskiego i Pillatiego. Zasiadamy przy
jednym stole i dopiero jedzenie, gawęda — zwykle
kawalerska i bardzo wesoła — przeplatana rozmową
o sztuce; koło 1-szej wracamy znowu każdy do swojego
kąta. Koło 5-tej wyruszamy wraz [z] Adamem, któren
cały dzień z nami, bardzo nas wszystkich lubi i bez nas
się nie rusza, znowu kupą do kawiarni na drugim prawie
końcu miasta odległej, jednej z piękniejszych w Mona
chium — Tambozego [...]. Gdybyś chciał, ażebym co do
«Kłosów» wyrysował, to mi tylko napisz, calówkę mam,
drzewka tu dostanie, a transport nie tak drogi [...].
Gdybyście mieli powieść jaką Jeża, to by była najlepsza
rzecz [...]”148.
W następnym liście, z 28 lutego 1869, dalej omawiał
Kossak z przyjacielem, który był przecież kierownikiem
artystycznym konkurencyjnych „Kłosów”, sprawy już
przesłanych rysunków i dostarczania nowych, jak np.
Roboty w polu w Miechowskiem: Wiosna, Lato, Jesień
i Zima, rysowanych według szkiców K. Tyssona, i inne.
„Proponuję rysunek nowego Targu końskiego na Pradze
podług akwareli dużej, którą zrobiłem do Lwowa,
a która obecnie na wystawie tutejszej się znajduje [...],
w każdym razie lepsza, jak tamten Targ na Pradze. Co
do ceny, to ażeby uniknąć kopiejek, ułamków itp., będę
się rachował na sztuki, mając jako normę calówkę polską
i licząc od cala od 14 złp do 2 zip [...]. Widzę Ungra
[zjżymającego się i Jenikego oburzonego na niecność
mojego postępowania, ale służyłem im dość długo i
miałem za to liche postępowanie Ungra ze mną, niech
poczuje moją stratę; zresztą pisząc do niego wyjeżdżając
z Warszawy powiedziałem, że od współpracownictwa
dla «Tygodnika» nie odsuwam się, mogli się więc zgłosić
do mnie. Widać, że się doskonale beze mnie obejść mogą
[...]. Ja skończyłem, jak Ci wspominam wyżej, dużą
akwarelę do Lwowa, wysłałem obrazek do Krakowa,
a teraz kończę obrazek olejny Polowanie na lisa, także do
Lwowa” 149.
Działalność ilustratorska Kossaka zataczała coraz
szersze kręgi, sięgając w każdą dziedzinę życia i w różno
rodną tematykę, od historycznej, czerpanej z wyobraźni
malarskiej, do wydarzeń współczesnych, odtwarzanych
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z natury. Rysowanie do pism ilustrowanych przynosiło
niezbyt duże, ale stałe dochody artystom. Przy licznej
rodzinie potrzeby finansowe stale wzrastały, a jedynym
źródłem utrzymania był pędzel Juliusza. Energiczna
i zapobiegliwa żona artysty w liście do Olszyńskiego
zapewniała, że „Julo po wakacjach chłopców ma wrócić
do Monachium. Jeżeli Pan chcesz jeszcze jakich rysun
ków do «Kłosów», przyślij Pan drzewek i plany do
Siąszyc, jak Julo przyjedzie, to już ja biorę na siebie, że
wyrysuje, co tylko Pan zechce” 150 — zapewniała ko
chająca małżonka, a pracowity mąż i troskliwy ojciec
harował posłusznie, aby podołać tym wszystkim po
trzebom. Nie rokowało to dobroczynnego wpływu na
rozwój jego kunsztu artystycznego, na pogłębianie war
tości malarskich — ale dopiero w przyszłości, bo na razie
sił i wytrwałości starczało na wszystko.
„Tu zresztą nic nowego — pisał z Monachium —
wszyscy siedzimy i smarujemy, bo zresztą nic innego nie
ma do robienia, wieczór dopiero wychodzimy razem
i resztę wieczoru przepędzamy na gawędach przy piwie
i muzyce [...]. Maluję na tutejszą wystawę, która
w sierpniu będzie otwartą, Przegląd stada Mohorta,
dużą akwarelę [...]” 1S1. Była to praca z okresu „pierw
szego Monachium”, najbardziej reprezentatywna, cho
ciaż stanowiła replikę obrazu olejnego, wykonanego
w r. 1858 w Paryżu, jednak daleko piękniejsza, o specy
ficznym dla artysty uroku. Mohort prezentuje swe stado
wspaniałych arabów księciu Józefowi Poniatowskiemu
i jego orszakowi oficerów i amazonek strojnych w te
swoje fraczki, peruki, żaboty, koronki, białe rękawiczki,
wśród których króluje pani Pupardowa. Cała ta ele
gancka młodzież siedzi na pysznych anglikach. „Jak
wszystko, co robi ten artysta, tak i ta scena ma pełno
poezji, to pewna, że obraz ten nosi charakter właściwy
nam. Dość spojrzeć, aby powiedzieć: to polski obraz” —
kończy swe wrażenia z wystawy monachijski korespon
dent krakowskiego „Czasu” 152. Akwarelę tę wystawiono
w r. 1870 w Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych
w Krakowie i wydano jako premię dla członków Towa
rzystwa w kolorowej i dużej reprodukcji, a sam obraz
zakupiła za niewspółmiernie niską cenę, 790 złr, Eugenia
J anuszkiewiczowa.
W sprawie dalszych rysunków do „Kłosów” pisał
Kossak z Monachium do Olszyńskiego: „Nie pisałem
tak długo do Ciebie, bo chciałem coś stanowczego
donieść. Wiem, że interes pisma przede wszystkim, więc
od niego zaczynam. Był tu Lewental, odwiedził mnie
w atelier, przy czym poznał i Kurellę, i Gierymskich,
wspominając o rysunkach, o które Ty do mnie pisałeś,
prosił również tych panów o rysunki z obrazów na
wystawie będących. Wzięliśmy się zatem do roboty
i zrobili, co następuje: ja wyrysowałem Jesień, Zimę
i Aleję Ujazdowską, razem cali 260, za co będziesz tak
dobry i przyszlesz, jak można najprędzej, stosując się do
umowy — 50 talarów, Psy, Roraty, Omnibus później, bo
teraz muszę co innego malować [...].
Powyższe rysunki jutro wyjdą pocztą do Warszawy
w jednej skrzyneczce, pilnuj więc, ażeby znowu się gdzie
nie zawieruszyły, i daj je dobrym rytownikom do
wycięcia, a mam nadzieję, że do ozdoby pisma niemało
się przyczynią. Co do cenzury — nie będzie żadnej
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Fig. 53. Zofia Kossakowa z dziećmi:
i Jadwigą, fot. z ok. 1867

Stefanem, Zofią

kwestii, bo nie ma nic w nich takiego, co by ich razić
mogło; Mohorta mojego ani myśleć, bo są polskie
mundury i stroje, dlatego wcale nie mam pretensji,
ażebym figurował między obrazami z wystawy tutejszej
[...]; teraz do Ciebie należy przyśpieszenie reszty, pie
niądze w talarach przyszłej [...]. Ja tu zabawię jeszcze do
końca września; co się dalej ze mną stanie, czy wrócę tu
na zimę, czy zostanę w Krakowie — nie wiem dziś, bo
projekta ciągle się zmieniają” 153.
Dnia 5 września Kossak donosił z Monachium
Olszyńskiemu: „Ja tu zabawię jeszcze do połowy paź
dziernika, bo jak Ci zapewne wiadomo, Zosia, która jest
już z dziećmi w Krakowie, dopiero w październiku
będzie mieć gotowe i urządzone dla nas pomieszkanie
[...]. Maluję teraz dużą akwarelę Jarmark pod Sw.Jurem
we Lwowie, mógłbym zrobić rysunek dla was dosyć
ciekawy dla miejscowości i strojów ludowych” 154

A

JEDNAK KRAKÓW

Z końcem lata 1869 r. rozeszła się wiadomość, że
Kossakowie przenoszą się z Warszawy na stały pobyt do
Krakowa. Przyczyny tej nieoczekiwanej decyzji odsłonił
Juliusz Kossak w liście do Teofila Lenartowicza z 10
września 1869 r., pisząc: „Wiesz, co się z biedną Polską
dzieje, że wychować dzieci w Warszawie niepodobna,
korzystam więc z mojego austriackiego poddaństwa
i przenoszę się do Krakowa na stałe mieszkanie, co
nastąpi w przyszłej połowie miesiąca października, po
nieważ chłopców na pensję z początku oddałem, a żona
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z córkami tylko została, korzystam więc z chwili i ażeby widoki i że marzę o tym, ażeby Panu przyszła myśl
wydatków uszczuplić, przez ten rok żona była u siostry szczęśliwa na wiosnę wyjechać na trawę. W takim razie
na wsi, chłopcy w Krakowie, a ja przybyłem do Mona proszę pamiętać, że w naszym ogrodzie jest trawnik
chium dla odświeżenia się, dla zobaczenia co nowego .śliczny, a w pracowni Jula otomanka, na której by się
w sztuce, bo w Warszawie zaschnąć można” 155. Tę samą Panu wybornie spało”157.
Jak wyglądała ta posiadłość, słynna na całą Polskę
przyczynę wymieniał syn artysty, Wojciech Kossak,
pisząc w swych Wspomnieniach: „W roku 1867 wprowa siedziba i gniazdo rodzinne Kossaków od prawie 120 lat,
dzono do gimnazjów warszawskich język wykładowy istniejąca do dziś? W chwili osiedlenia się w niej Juliusza
rosyjski. Moi rodzice dla wychowania nas w szkołach Kossaka z rodziną w r. 1869 dworek-willa, zwany
polskich, przenieśli się na stały pobyt do Krakowa” I56. „Wygodą”, później „Kossakówką”, stanowił posesję
Nie bez znaczenia był też wzgląd na terror popowsta przy ulicy Zwierzynieckiej 90 w Krakowie, położoną
niowy w Warszawie i ostrą cenzurę w Królestwie, przy placu Latarnia, przemianowanym po śmierci ar
uniemożliwiającą malowanie, a zwłaszcza publikowanie tysty w r. 1899 na plac Juliusza Kossaka. Willa zbu
dowana została w r. 1806 w stylu neoklasycznym na wzór
obrazów o treści historycznej i narodowej.
Zaraz po przyjeździe do Krakowa w drugiej połowie dworku Pod Lipkami księcia Józefa Poniatowskiego.
października 1869 r. Juliusz z zachwytem opisywał Cała posesja położona była tuż za mostem, przy ujściu do
przyjacielowi uroki nowego „pomieszkania”. List dato Wisły Rudawy (później zasypanej). Składała się z czte
wany jest: Kraków, 26 października 1869: „Kochany rech budynków: 1) z głównej willi z pięterkiem, mu
Marcinie! Jestem od tygodnia w Krakowie między rowanej i na biało otynkowanej, z zielonymi futrynami
moimi najdroższymi istotami. Moja najdroższa Zosia okien i drzwi, z werandą od frontu, stanowiącej mieszka
wynalazła tak doskonałe pomieszkanie i tak go ślicznie nie Juliuszów, potem Wojciechów; 2) z oficyny po
urządziła, że po monachijskich samotnościach i knaj prawej, parterowej, gdzie z początku miał pracownię
pach zdaje mi się być w raju. Zastałem wszystkich Juliusz i gdzie mieszkał chwilowo brat, Leon Kossak, po
zdrowych i wesołych, ale przy tym wszystkim trzeba powrocie z Sybiru, a potem wdowa Juliuszowa i stąd
myśleć o dalszym! Chwilowo zabieram się do rysunków zwanej Domem Babci; w r. 1911 został przebudowany
na drzewie, naturalnie dla «Kłosów» [...]”. Zofia Kos- na secesyjną piętrową willę, w której osiadł Jerzy Kossak
sakowa dopisuje się do listu męża: „Julo pisze, że z rodziną, mieszkającą tu do dzisiaj; 3) z oficyny po
zadowolniony z mieszkania, ja dodam jeszcze, że miesz lewej, mieszczącej później pracownie Juliusza i Wojcie
kamy nie w Krakowie, ale pod Krakowem, że mamy cha, ze zbiorami mundurów i rekwizytów; ponieważ
ogródek, domek śliczny, z którego najpiękniejsze mamy wystawała trochę na ulicę, Niemcy w 1941 kazali ją
Fig. 54. Juliusz Kossak w Krakowie, fot. [1870]

Fig. 55. Zofia Kossakowa, fot. [1870]
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Fig. 56. Widok na „Kossakówkę” z ogrodem, fot.

zburzyć; 4) z zabudowań gospodarczych w narożniku
południowo-zachodnim, a w nich mieszkania służby,
stajnie i szopy. Pomiędzy tymi budynkami rozciągały się
trzy ogrody pełne starych drzew, krzewów, kwiatów
i grządek z jarzynami; ogród środkowy, jakby park
w stylu angielskim, z cienistymi drzewami i ogromną
lipą, pod którą siadywali goście na trzcinowych fotelach,
przetrwał okrojony i zapuszczony do dziś.
Według tradycji rodzinnej dom ten należał w prze
szłości do Wincentego Pola, który rzekomo miał go
Kossakowi sprzedać, ale źródła nie potwierdzają tego.
Kontrakt sprzedaży i kupna zawarty 31 lipca 1871
wymienia Marię Zaleską, która nabyła tę posiadłość
w r. 1864 od Wincentego Kołodziejskiego za 9000 złr,
a w r. 1871 sprzedała Zofii Kossakowej za 15 000 złr.
Wiemy nawet, jak p. Kossakowa uiściła zapłatę: kosztów
hipotecznych 3318, gotówką 7000, a resztę tj. 4682 —
później, na które zresztą wzięła pożyczkę z banku. Pani
malarzowa przepłaciła, bo dokonane po pięciu miesią
cach urzędowe oszacowanie określiło wartość tej real
ności na 8800 złr158. W r. 1884, tj. przed ślubem
Wojciecha Kossaka, prawo własności do willi zapisano
na imię Marii Kisielnickiej. Widać z tego, że w rodzinie
Kossaków mężczyźni nie dysponowali majątkiem ani
nawet większą gotówką, którą musiały za nich wykładać
majętniejsze żony.

W

PRACOWNI NA „KOSSAKÓWCE”

Od stycznia 1870 r. Juliusz pracował już normalnie
w swojej pracowni krakowskiej — malował akwarelą,
czasem olejem, rysował i wycinał swoje ryciny w drze
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wie. W liście z 8 stycznia 1870 informował Olszyńskiego,
że wysyła do „Kłosów” siedem ilustracji do Odysei,
a należność za nie wynosi 60 rubli. „Mój Marcinku
kochany, tylko nie przewlekaj, bo tylko w takim razie
rysowanie na drzewie mozolne, połączone z studiowa
niem na nowo starożytności greckich i czytaniem kla
syków w kilku tłumaczeniach opłaca się, jeżeli na
pieniądze liczyć można prędko [...]. Cóż Ci zresztą
doniosę z Krakowa? u nas przynajmniej zdrowo i we
soło, w Krakowie po staremu namawiam tutejszych
artystów do współpracownictwa, ale nim się dzisiej
szy Kraków ruszy, to długo trzeba czekać”159. W po
równaniu z ruchliwą grupą młodych warszawskich ma
larzy, krakowskie środowisko artystyczne charakteryzo
wał Kossak, jak widać, bez entuzjazmu.
W kolejnym liście z 28 stycznia 1870 donosił re
daktorowi „Kłosów”, że przygotowuje dlań dalsze ry
sunki do Odysei, „oprócz tego może się znajdzie jaki
pomysł, na przykład: transport wina z Węgier, góralskie
wózki, konie, uprząż, ubiory Górali, wszystko z natury
wzięte, jako też miejscowość, myślę, że to przydać się
może. Ale uprzedzam, że format ulubiony Franka
Kostrzewskiego, na całą stronicę! [...]. Gdybyś mi
zapasik drzewek mógł przysłać, to by bardzo dobrze
było, bo tu ambarasy wielkie i koszta w sprowadzaniu
z Lipska”160.
W korespondencji z tego okresu, którą tu w wy
jątkach cytujemy, sporo miejsca zajmowały targi po
między artystą a wydawcą w przedmiocie wielkości jego
rysunków w reprodukcji i ceny za cal kwadratowy.
Wydawcy starali się ograniczać rozmiary ilustracji i za
niżali stawki za powierzchnię rysunków, często „za

Fig. 57. Szkic do Odysei, 1870

325 326

niebo” nie chcieli płacić wcale. A przecież rysowanie dla
pism było jednym ze sposobów zarobkowania artystów.
Juliusz, wbrew panującej o nim opinii godzącego się na
wszystko i nie zabiegającego o wysokie stawki za swe
prace, potrafił jednak bronić swoich interesów — może
pod wpływem zapobiegliwej żony — zdobywał się nieraz
na stawianie warunków i dochodzenie swoich racji.
Chodziło jednak nie tylko o stawki, ale i o inne
trudności, jakie czyniono mu zwłaszcza w „Kłosach”.
Gdy w lipcu 1870 r. wybuchła wojna francusko-pruska,
„Tygodnik Ilustrowany” zwrócił się do Kossaka o rysowanie wypadków wojennych, artysta zaczął nadsyłać
do tego pisma szereg kartonów batalistycznych. Do
„Kłosów” też przesyłał rysunki z wojny, mimo że spo
tykały go tam różnorakie uciążliwości i choć kierowni
kiem artystycznym był tam jego wieloletni przyjaciel,
Marcin Olszyński. List do niego z 26 sierpnia 1870 jest
tego znamiennym przykładem.
„Odpisuję Ci zaraz na Twój list z 22, bo widzę
z niego, że jesteś w usposobieniu żalu do mnie, że do tej
pory nie otrzymałeś nic z rysunków moich z placu boju
[...]. Odpisuję kategorycznie na Twoje zarzuty. Primo:
na dziesięć dni przed Twoim listem otrzymałem list od
Jenikego wzywający mnie do rysowania scen wojen
nych; nie mając wtenczas ani kawałka drzewa odpisałem,
że drzewek nie mam [...]. Wtem otrzymuję zaraz w kilka
dni drzewka dla «Tygodnika» i Twój list. Przyznaj sam,
że nie będąc związany żadną umową ani obowiązkami
dla pana Lewentala, oddałem pierwszeństwo temu, co
się pierwej zgłosił i, co najgorsza, drzewka przysłał [...],
nie zapomniałem i o Tobie, bo dwa drzewka są gotowe:
Napoleon III z synem pod Saarbrücken i Grupa Turkosów
obozujących, a dwa większe po 70 są już narysowane:
Bitwa pod Weissenburgiem i Szarża kirasjerów pod
Wörth. Możesz liczyć na te rysunki, że w przyszłym
tygodniu będziesz je mieć przez okazję, a w miarę
wypadków i dalej, jeżeli notabene nie będziecie panowie
grymasić.
Bo daruj, kochany Marcinku, ale z Twej korespon
dencji nie mogłem wnosić, ażebyście mnie bardzo
potrzebowali. Na projekta moje własne prawie nigdy nie
miewałem odpowiedzi korzystnej, przysyłałeś fotografie
jakie, z których kopie żądałeś, chowałem w kieszeń
upokorzenia podobne i rysowałem, co Pan kazał, z mia
rami nacierałeś mi uszów, ażebym się nie wyrywał

z większymi, jak między 7 x 10; nie ufaliście mojej
sztuce, tylko szkice pierwej każecie sobie przysyłać, czy
będą godne «Kłosów», czy nie. To wszystko bolało i nie
dziw się, że nie bardzo zachęcało do rysowania. «Ty
godnik» zaś bezwarunkowo wszystko, co tylko zechcę
przysłać, przyjmuje i jeszcze dziękuje, że do ozdoby
pisma przyczyniam się, co — wyznać muszę — przy
jemniej jest, jak nic nie wiedzieć (jak np. o Odysei), albo
niesłuszne uwagi.
Daruj, kochany Marcinku, że się z żalem rozpisałem
[...], zawsze jestem gotów z moimi usługami dla «Kło
sów», a że prędzej wam scen wojennych nie przysłałem,
to w tym przyczyna, że drzewek nie miałem. Jeżeli więc
chcesz oddać mi tę rubrykę w «Kłosach», to dobrze, jeżeli
zaś nie, to mi donieś [...]. I co do ceny musimy się
porozumieć, ponieważ na rublach się traci, a na złote
liczy, więc bądź tak dobry i przedstaw panu Lewentalowi, że rubla liczyć będziemy 6 złp. Jest to dla was małą
różnicą, a dla mnie ważną rzeczą, bo muszę tracić na
rublach, nie wiedząc na jaką pamiątkę”161.
Nie znamy odpowiedzi Olszyńskiego na ów gorzki
list, ale musiała być również nie pozbawiona zarzutów
i żalów, skoro Kossak pod datą 3 września pisał: „Twoją
ekskuzę dziś rano odebrałem [...], i Ty miałeś rację, i ja!
Co było na sercu, słusznie czy nie, wypowiedzianym
zostało obopólnie [...]. Rozumiem bardzo, jak dziś
rzeczy tylko na czasie będące są poszukiwanymi przez
publiczność, dawać je więc musicie śpiesznie, ja też
starać się będę w moich rysunkach dawać rzeczy, które
są zawsze na czasie [...]”162.
Wprawdzie przyjaciele zapewnili siebie, że „stara
nasza przyjaźń i dawne stosunki nasze na niczym nie
ucierpiały”, ale dalszą korespondencję z „Kossakówki”
przejęła pani Zofia i jako roztropny anioł pokoju do
niosła Olszyńskiemu, że „Julo tak ma oczy zmęczone
przez ciągłe rysowanie, że mnie pozwolił się wyręczyć
w napisaniu listu do dobrego Pana...”, po czym przeszła
po kobiecemu na tematy rodzinne, o dzieciach, że „dwaj
starsi mnie już dorastają [...]. Wojtek maluje na dobre
i wielkie ma zamiłowanie do sztuki, zdaje się, że nie
zechce być czym innym, jak artystą. Tadeuszek zawsze
Fig. 58. Szkic do Odysei, 1870
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demu zwierzęciu, że oko prawie się oderwać nie może
[...]. W całym stadzie ani jednego konia, który by był
umieszczony na próżno”165. Ten drugi obraz to Powi
tanie Jana III przez wojewodę ruskiego Marka Matczyńskiego na strusowskim stepie z piękną stadniną na pier
wszym planie i orszakiem króla. Akwarelę tę pragnął
zakupić hr. Wiktor Baworowski, wcześniej jednak uczy
niła to pani Mańkowska z Podola za kwotę 1000 fl166.
Akwarelową kopię z tego obrazu wykonał w r. 1874
Wojciech Kossak z pomocą Juliusza, jak świadczy
sygnatura „JW. Kossak” i atest na odwrocie ręką syna.
Kopia namalowana jest w tak podobnym do Juliusza
stylu, że można ją uznać w większości za dzieło ojca,
w które 18-letni Wojciech, studiujący wtedy w Aka
demii Monachijskiej, włożył zapewne mniej pracy, mógł
natomiast wykazać się nim w Monachium.

Fig. 59. Krakowiak na koniu, 1880
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trwa przy swoim zamiarze zostania medykiem [...].
Stefan ma reputację w klasie doskonałego ucznia [...].
Zochna i Jadwinia także już do książki są zaprzężone
i takie już duże są z nich panienki, że bardzo niedługo
możesz Pan do której z nich rozpocząć konkurę [,..]”163.
W tym pierwszym roku pobytu w Krakowie Kossak
wykonywał nie tylko same ilustracje i rysunki do cza
sopism warszawskich, jak mogłoby się wydawać z po
wyżej cytowanej korespondencji. W r. 1870 powstały
pierwsze jego prace o motywach krakowskich, jak m. in.:
Targ na Kleparzu, Targ na konie pod Wawelem (zaku
piony za 200 złr), Wyścigi konne na Błoniach, duża
i reprezentacyjna akwarela Stado hetmańskie Jana Tar
nowskiego oraz Piotr Dunin ze Skrzynna bierze w niewolę
Wołodara przemyskiego (sprzedana za 300 złr), Bitwa
z Tatarami — wszystko prace na wysokim poziomie
artystycznym. Nic więc dziwnego, że z Warszawy pisano
z wymówką: „Chcielibyśmy zapytać znów pana Kossa
ka, co znaczy na wystawie [w Zachęcie] seria jego koni i
konnych portretów? Jeżeli p. Kossak nie chce nadesłać
nowej jakiej pracy, to dawno malowane a mało interesu
jące rzeczy powinien by dać komukolwiek prywat
nemu w komis, lecz nie wystawiać ich w salonach
Towarzystwa. Od więcej udarowanych, więcej też wy
magać mamy prawo. Lepiej więc nic nie wystawiać, niż
pracami, z których dziś już artysta niezawodnie sam jest
niezadowolony, nadwerężać prawdziwym talentem zdo
bytą sławę”164.
Kossak widać wziął sobie te słowa krytyki do serca
i w następnym roku wysłał na warszawski Salon Sztuk
Pięknych przepyszne dwie, pełne poezji i nastroju
stadniny, które zaliczono do „najpiękniejszych nabyt
ków wystawy”. „Artysta ten — pisano — ciągle malując
konie, pomimo tego nie wpada w monotonność. Każdy
obraz Kossaka tchnie różnorodnością w pomysłach [...].
Jeden z nich, wzięty z poematu Pola, wyobraża Stado
hetmańskie, drugi przenosi nas do szlacheckiego stada na
Ukrainie. Szczególnie ostatni jest znakomity; artysta nie
krępowany niczym w fantazji tyle nadał swobody każ

54

337

338

Wincenty Pol, który ostatnie swe lata przeżywał
w Krakowie, na półtora roku przed śmiercią przesłał
Kossakowi, 12 kwietnia 1871, wierszowane życzenia
imieninowe o 44 zwrotkach, zatytułowane „Bożą kry
nicę Juliuszowi Kossakowi na wiązanie składa Wincenty
Pol”:
„Hej! ptaku, ptaku pancernego znaku!
My w ślady Twoje dążym myślą czystą,
Ofiarą ziemi, miłością ognistą!
Pięknieś się wyniósł, drogi nam Kossaku!
Jeszcześmy oba z tej Bożej krynicy
Czerpali siły, jak ducha dziedzicy
I Wielkiej Matki wierni spadkobiercę [...]
Z tą wielką wiarą kładę te wyrazy,
A co by było w nich niezrozumiałe,
Ty Narodowi podaj przez obrazy
Na wielką Bożej tej krynicy chwałę! [...]”167

Dziwne było pokrewieństwo tych dwóch natur
i dwóch zdolności: Pola i Kossaka. Były to jakby dwie
strony jednego natchnienia. Pol już w r. 1839 w roz
prawie O malarstwie, ubolewając nad zanikiem u nas
sztuki wskazywał, jakie warunki winien spełniać dosko
nały malarz polski: miałby on swój talent oprzeć na
znajomości i ukochaniu przyrody ziemi ojczystej, ludu
polskiego i rycerskiej przeszłości narodu, „żeby poezja
życia stała się poezją sztuki”. Nie domyślał się wtedy, że
jego idealny malarz żyje już i wnet zacznie jego ocze
kiwania wprowadzać w życie, że ten malarz stanie się
niebawem jego zapalonym wielbicielem, a ilustrując
i popularyzując jego poezję, przyda jej jeszcze wdzięku
swym gorącym pędzlem, a w pewnej mierze nawet ją
przewyższy.
W ciągu lata 1871, jako reminiscencje po zeszło
rocznych wyścigach konnych w Krakowie, powstały
portrety Władysława Tuczyńskiego na Elektrze w chwili
skoku przez przeszkodę, oraz drugi, Kazimierza Tuczyń
skiego skaczącego na Meteorze16S. I jeszcze jeden Portret
konny Ignacego Kruszewskiego w mundurze generała
armii belgijskiej, którego głowa malowana jest, jak pisał
Witkiewicz, „ze ścisłością meissonierowską”.
W połowie października 1871 r. wybrał się Juliusz
Kossak wraz z przyjacielem, Józefem Brandtem, w trwa
jącą prawie miesiąc podróż po Galicji, której celem było
poznanie i zebranie materiału, zrobienie studiów i szki-
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Fig. 60. Wincenty Pol, winieta do Mohorta, 1860
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ców do obrazów z okresu Sobieskiego, jakim obaj artyści
byli zafascynowani. Szlak ich wiódł przez miejsca upamię
tnione pobytem Sobieskiego, słynne z kolekcji histo
rycznych i znanych stadnin koni. Kossak cały ten teren
znał dobrze, był więc przewodnikiem w podróży, którą
znów dokładnie opisał Brandt w czterech długich listach
do rodziny z 13 rysunkami obu artystów169.
Podróż odbywali koleją z Krakowa na Tarnów,
odwiedzając w Gumniskach wspaniałą stadninę arabską
Sanguszków, sławną jeszcze od czasów hetmana Tar
nowskiego, gdzie Kossak oprócz szeregu studiów namalował pięknego ogiera imieniem Carogród. Dalszym
etapem wyprawy był Lwów z bogatymi zbiorami Lu
bomirskich (Ossolineami) i Dzieduszyckich. We Lwo
wie artystom towarzyszył najmłodszy „brat Julka, Wła
dysław, który obecnie we Lwowie mieszka” 17°. Stamtąd
najętymi furmankami pojechali do Żółkwi i do zamku
w Podhorcach, pełnego zbroi, oręża, chorągwi, buriczuków i namiotów tureckich z samej wyprawy wie
deńskiej, ponadto obrazów, sprzętów, ubiorów, ozdób
i wszelkich dzieł sztuki, stanowiących dla obu artystów
przebogate pole do studiów i szkiców wykorzystywa
nych w ich późniejszych obrazach. Dalszy szlak podróży
prowadził na Tarnopol, gdzie odbywały się akurat
wyścigi konne, na Strusów ze słynną stadniną Baworowskiego, Trembowlę, Podhajce, skąd niedaleko „do
Kozowej, ażeby odwiedzić siostrę Julka, która jest za
panem Żurowskim”171, wreszcie do Stanisławowa —
i w powrotną drogę przez Lwów do Krakowa.
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SZCZYTU TWÓRCZOŚCI I UZNANIA

Plonem tej podróży były dwie znacznych rozmiarów
akwarele Kossaka z r. 1871: Stadnina księcia Romana

Sanguszki w Slawucie (1872) i Król Jan III pod Wiedniem (1871). W pierwszej, na łące pod lasem pasie się
stado arabów, w środku stoi właściciel, za nim nieżyjący
już malarz nazwiskiem Giuseppe Baticci. Pyszna jest
biała kobyła jako typ matki, którą artysta umieszczał
jeszcze w kilku innych stadninach. Jan III na Kahlen
bergu był bodaj pierwszym obrazem Juliusza z tematu
wiedeńskiego. Przedstawia króla na pysznym bułanym
koniu imieniem Pałasz, błogosławiącego krzyżem cho
rągiew królewicza Aleksandra prowadzoną przez po
rucznika Zbierzchowskiego, która w 150 ludzi i koni
w szalonej szarży poszła w dół, w sam środek tureckiego
wojska. Była to próba terenu, po której nastąpiło decy
dujące natarcie 20 tysięcy jazdy poprowadzonej osobi
ście przez króla. Na obrazie w akcji skomponowanej
w lewo, doskonała sylwetka jeźdźca i konia rysuje się na
tle nieba zaciągniętego mgłami i dymem. A koń stoi,
jakby przejęty wielkością chwili, poważny, zasłuchany
w tętent galopujących swych towarzyszy tam w dole.
W orszaku stojącym za królem jest wiele charakterysty
cznych postaci, jak np. rotmistrz, na białym koniu
podjeżdżający z dołu z meldunkiem czy po rozkazy.
Scenę tę malował jeszcze parę razy w mniejszym for
macie, a jedną z nich o akcji zwróconej w prawo.
W latach późniejszych, szczególnie w dwusetną rocznicę
wiedeńskiej wiktorii, skomponował Kossak wiele obra
zów w tym temacie, niestety, nie namalował samej szarży
husarii na tureckie pozycje172.
Juliusz Kossak, osiadając w Krakowie w jesieni
1869 r., wszedł od razu w krąg tutejszego życia inte
lektualnego i artystycznego. W lutym 1871 został czyn
nym członkiem Towarzystwa Naukowego Krakowskie
go173. Gdy Towarzystwo przekształciło się w Akademię
Umiejętności, Kossak, w grudniu 1872, został człon
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kiem nadzwyczajnym AU (tytuł ten nadawano automa
tycznie b. członkom TNK), którą to godność, dodajmy,
bardzo zaszczytną, zachował do końca życia. W r. 1874
został też powołany na członka Komisji Historii Sztuki
AU, zasiadając w niej także do śmierci174. W listopadzie
1872 zanosiło się na zatrudnienie artysty w Szkole Sztuk
Pięknych w Krakowie. Wtedy to zgromadzenie profe
sorów Szkoły wystąpiło do władz o zatwierdzenie kandy
datury Kossaka do objęcia katedry malarstwa „krajowidoków” z pensją 500 złr miesięcznie, wycofano się po
trzech miesiącach, gdyż artysta „jakkolwiek przyjął z po
czątku ten obowiązek, potem jednak zrzekł się dla zbyt
szczupłego wynagrodzenia”175.
W roku 1872 Kossak wykonał szereg udanych por
tretów. Cykl ten otwierały portrety Potockich z pod
krakowskich Krzeszowic. Rozpoczął już w r. 1871
akwarelą Powozik babuni Arturowej Potockiej, przygo
towując się do wielkiego obrazu portretowo-rodzajowego Powrót ze spaceru konnego w Krzeszowicach
(1872/73), zwanego też Kawalkadą (a nawet Kawalkatąj).
Na tle pałacu krzeszowickiego rodzina Potockich w li
czbie kilkunastu osób, mężczyźni i damy na koniach —
kobiety z dziećmi na schodach pałacowych witają je
zdnych. Wszystkie osoby zostały sportretowane; foto
grafii przed malowaniem dostarczył artyście znany fo
tograf krakowski Walery Rzewuski, a byli tam: Ada
mowie i Arturowie Potoccy, panny: Maria, Wanda
i Andzia Potockie, hr. Zamoyscy, hr. Władysławowie
Krasińscy. „Powab, wdzięk i elegancja współzawodni
czą tu z życiem i ruchem”. Obraz miał powodzenie
i artysta dwukrotnie powtarzał go na zamówienie portre
towanych. Widoczny w centrum kompozycji luminarz
konserwatystów galicyjskich, Adam Potocki na białej
klaczy imieniem Panna, zmarł przed zakończeniem
obrazu. Toteż Kossak jeszcze w tym samym roku
malował Portret Adama Potockiego na owej Pannie i na
tle pięknego pejzażu z ruinami zamku w Tenczynie.
Portret ten należy do szczególnie udanych.
Jeszcze lepszy w swym wyrazie i szyku jest Portret
Eustachego Sanguszki jako adiutanta Kościuszki. W bar
wnym mundurze oficera kawalerii narodowej, o pięknej
twarzy zwróconej na widza, z elegancją i kawaleryjskim
zacięciem siedzi na ognistym ogierze ze swego sanguszkowskiego stada, zupełnie podobnym do Szumki pod
Księciem Józefem (z r. 1879), na tle pochodu wojska na
drugim planie. I trzeci, Portret Aleksandra Branickiego
na rozpędzonym angliku ze swego stada w Janiszówce,
podczas polowania par force. Prócz tego z r. 1872 należy
wymienić jeszcze obrazy: Zmiana pozycji w bitwie pod
Wawrem, gdy Leon Rzewuski z żołnierzami zabiera
armatę sprzed linii nieprzyjaciela i ostrzeliwany wraca
bez strat z działem; pejzaż zasnuty dymem armat,
postawa Rzewuskiego znamionuje energię dowódcy,
w grupie żołnierzy ruch i odwaga. Na drugim obrazie
wydarzenie sprzed roku, z wojny francusko-pruskiej,
Odwrót armii Bourbakiego, która zmuszona została do
przekroczenia granicy szwajcarskiej; pochód rozbitego
korpusu francuskiego przypomina odwrót Wielkiej
Armii z Rosji w 1812, którego to tematu Juliusz
właściwie nie malował nigdy, przekazując go niejako
synowi Wojciechowi, rozmiłowanemu w tej epopei.
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W roku 1872, w związku z przygotowaniami do
Wystawy Powszechnej w Wiedniu na r. 1873, utworzo
na została w Krakowie 6-osobowa Komisja, mająca zająć
się urządzeniem ekspozycji sztuki polskiej. Zaproszony
do niej (obok Matejki, Pola i prezesa AU Józefa Majera)
Kossak począł przygotowywać na wystawę dużą akwa
relę Stanisław Rewera Potocki przyjmuje wyoraną buławę.
Kompozycja przedstawia Potockiego jadącego kolasą
w sześć tarantów, otoczonego dworskim i rycerskim
pocztem, gdy wracając z wyprawy wojennej w r. 1651
w drodze na sejm, na którym otrzymał hetmaństwo
polne, odbiera z rąk wieśniaka wyoraną proroczo z ziemi
buławę. Cała scena pełna jest ruchu, choć orszak właśnie
się zatrzymał. Od strojnego i buńczucznego pocztu
odbija para wołów z pługiem i parobkiem na pierwszym
planie, na tle świeżo rozoranej ziemi, a rozmowa wieś
niaka z magnatem, obserwowana przez cały dwór,
zawiera głębszą myśl. Bogactwo i różnolitość typów
ludzkich i końskich, tak pojedynczych postaci, jak grup
i całej sceny, połączone ze swojskim krajobrazem w śmia
łych i zarazem lekkich zarysach. Koloryt obrazu, jak na
akwarelę, niezwykle silny, sprawia wrażenie olejnego
malowania. Obraz o rozmiarach 70 x 160 cm, zaczęty
w Krakowie w 1872 r., ukończył artysta w Monachium
w 1873. Barwną jego reprodukcję, wykonaną w zakła
dzie Lemerciera w Paryżu, wydało TPSP w Krakowie
jako premię dla swych członków na r. 1877/78. Współ
cześnie wystawiany był: w Wiedniu i w Krakowie
(1873), we Lwowie (1874), w Warszawie (1875). Kossak
w liście z 15 grudnia 1873 pisał: „Rewerę na wiosnę
poszlę do Londynu, gdzie Wystawa w kwietniu [1874]
otwartą będzie (International)”176.
Obraz zyskał bardzo pozytywne recenzje. Stanisław
Tarnowski w r. 1873, pisząc o artystach polskich na
wystawie wiedeńskiej177 stwierdzał, że „akwarele Kos
saka zawsze i wszędzie muszą się liczyć do najpiękniej
szych”, wymieniał jeszcze Stado Mohorta, Stadninę
w Slawucie, Rodakowskiego pod Custozzą, Omnibus war
szawski, Powrót ze spaceru w Krzeszowicach i Jana III na
Kahlenbergu, a o Rewerze utrzymywał, że „to jedna
z najpiękniejszych i najbardziej eon amore wykonanych
robót p. Kossaka”. Aleksander Lesser o tejże wystawie
pisał178: „Przyznać trzeba, że Kossak tą rażą znakomicie
wystąpił” i wymieniał prócz Rewery jeszcze Targ koński
w Krakowie i Stado Przybyslawa Sreniawity „odznacza
jące się starannością i wielkim wykończeniem”.
Józef Kenig w 1875 ocenił Rewerę jako „niewymo
wnie piękną kompozycję”, a twórcę jej nazwał „najdziel
niejszym poetą szlacheckiej przeszłości”179. Józef Woj
ciechowski zachwycał się akwarelą „z taką silą i z taką
delikatnością wykonaną”, w której „przebija prawda
epoki, prawda charakterystyki duchowej i prawda barw
[...], świetność kompozycji i układu” 18°. Wreszcie Hen
ryk Struve nazwał obraz nagrodzony wspólnie z innymi
dziełami tego artysty medalem na Wystawie Powszech
nej w Wiedniu — „utworem mistrzowskim w całym
znaczeniu tego słowa”, a Kossaka określił jako tego,
który „środki artystyczne akwareli podniósł do najwyż
szego stopnia [...], zajmując jedno z najpierwszych
miejsc wśród akwarelistów naszego czasu”181.
Jeden tylko głos oceny obrazu był nieprzychylny:

344

303 333

263 314

332 342
344

317 336

344

Fig. 61. Białonóżka, wg akw. ojca rysował Wojciech Kossak, 1874
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autor M. w warszawskim „Tygodniku Mód i Powieści”
z r. 1875 pisał o Rewerze, że „nie ma tam ruchu ni
spokoju, ci jadą, owi stoją [...]. Scena nie budzi wcale
interesu. Aktorzy milczą [...], widzowie sztywni [...].
Grzeszymy, jeśli szczerość zwie się grzechem [...].
Konie, choćby z największą prawdą malowane, rzadko
zyskują poklask [...]. Zdolniśmy wielbić tę siłę talentu,
myśl jednak ludzka żąda czegoś więcej. Chcemy du
cha”182, a my — dodajmy — i sensu w recenzji.
O jednej jeszcze akwareli Kossaka z wystawy wie
deńskiej w 1873 wypadałoby wspomnieć — jest to Stado
Przybysława Sreniawity (zwana też Białonóżką). Arty
sta zilustrował w niej starodawną legendę z XIV wieku.
Paprocki, czerpiąc z Długosza, pisał: Na górze pod
Proszowicami miał dwór swój Przybysław, rycerz herbu
Srzeniawa. Ten sprzedał konia do Węgier, który potem
we trzy lata przyszedł do niego i stado wielkie z sobą
przygnał, a u wrót stojąc rżał, kopiąc nogą aż pan
usłyszał i wpuścił w dwór konia owego. Na tym miejscu
Przybysław postawił kościół, a ową górę zwą Koniuszą.
Tyle legenda, a w obrazie Kossaka, jakiż wymowny jest
ruch tego konia witającego się ze swoim dawnym panem:
pochylił łeb, położył uszy i grzebie kopytem, czekając na
pochwałę i pieszczotę pana. Stado za nim stojące wyraża
onieśmielenie, ciekawość i wyczekiwanie. Pejzaż i roś
linność cudowna, jak w raju czy w Arkadii183.
Zimę 1872/73 spędził Juliusz Kossak znów w Mo
nachium. Wpływ pobytu w artystycznej atmosferze
ośrodka sztuki europejskiej dawał się odczuć natych
miast w podniesieniu na wyższy stopień komponowa
nych i opracowywanych w całości i w szczegółach jego
obrazów oraz w technicznym ich ujęciu. Każdy, choćby

krótki pobyt artysty za granicą owocował u niego od razu
lepszymi jakościowo pracami, wykonanymi jeszcze
przed wyjazdem, najczęściej już z myślą o wystawieniu
na tamtym terenie, później malowanymi na miejscu
pobytu, wreszcie po powrocie do kraju. Niestety, był to
już ostatni wyjazd Juliusza do zachodnich ognisk sztuki.
Około połowy listopada 1872 przybył Kossak do Mo
nachium, mając tu grono licznych przyjaciół, zarówno
starszych malarzy, jak i młodych, którym wciąż po
magał.
Po świeżo otrzymanym przez Maksa Gierymskiego
w Berlinie złotym medalu, na przyjęciu z tej okazji „był
też Kossak, który właśnie w wilię dnia tego przyjechał na
parę miesięcy”184. Jan Rosen wspominał pod r. 1872:
„Zima spędzona w Monachium zaznaczyła się dla mnie
szczególnie bytnością Juliusza Kossaka. Pracował on
wówczas nad obrazem przedstawiającym Hetmana Rewerę [...]. Kossak mimo rozgłośnej sławy i wielkiej
pozycji poczuł żywą sympatię dla mnie i otaczał wielką
życzliwością nieśmiałego jeszcze «Rosia», jak mnie na
zywał. Czułem się cudownie w tej artystycznej atmo
sferze”185. Wkrótce potem Kossak odprowadzany na
dworzec przez 72 (!) rodaków opuścił Monachium.
Jeszcze w pierwszych dniach listopada 1873 wpadł, na
krótko już, do Monachium, odwożąc syna Wojciecha na
studia w tamtejszej Akademii, a w drodze powrotnej
zawadził tylko o Wiedeń w związku z urządzaną tam
wystawą malarstwa. Z tegoż roku 1873 pochodzą dwie
świetne akwarele, choć w zupełnie odmiennym temacie:
jedna to August Krasiński pod Ostrołęką i druga Pałac
Czartoryskich w Sieniawie.
Ale oto znów po trzech latach przerwy odżyła
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korespondencja z Marcinem Olszyńskim. Kossak w li
ście z Krakowa, z 19 maja 1873, donosił przyjacielowi:
„Nie odmówiłem wezwaniu szanownego pana Lewentala wydawcy, ażebym zrobił Otwarcie Akademii Kra
kowskiej przez jego cesarską Mość arcyksięcia Karola
Ludwika — ciężka to praca, ale tyle mi zabiera pracy, że
się nie spodziewałem, bo nie chcąc komponowanych do
psa podobnych konwencjonalnych figur rysować, zada
łem sobie samemu podobiznami zapełnić salę, więc
figurez-vous, że mam robotę, a do tego maj tegoroczny
w Krakowie tak się rozhulał, rozfetował, że ja jako jeden
z ludzi oddających się urbanis officiis i niby civis
Cracoviensis dzień po dniu czasem, zamiast rysować lub
malować, latać muszę bez skrzydeł po ludziach —
przyjmowaliśmy świetnie arcyksięcia, teraz Matejce
owacjami sypiemy za to, że odmówił Czechom ich
świetnym propozycjom. Ale pomimo tego wszystkiego
rysunek będzie niezadługo” 186.
Istotnie, duży drzeworyt zamieszczony w „Kłosach”
ilustrował, jak fotografia, uroczystość otwarcia Akademii
Umiejętności w Krakowie w dniu 7 maja 1873, na której
w prezydium sportretowani zostali (od lewej): marszałek
sejmu galicyjskiego Leon Sapieha, minister dla Galicji
Florian Ziemiałkowski, namiestnik Galicji Agenor Gołuchowski, arcyksiążę Karol Ludwik, prezes Akademii
Józef Majer i jej sekretarz generalny Józef Szujski;
wśród publiczności wiele twarzy też sportretowanych,
stoi tam również sam artysta.
Z tych listów Juliusza i Zofii Kossaków do Marcina
Olszyńskiego wyłania się, obok spraw związanych ze
sztuką, również żywy i ciekawy obraz prywatno-domowych stosunków w rodzinie malarza, jak i atmosfera
„Kossakówki”, która później, w miarę dorastania dru
giego pokolenia, stawała się salonem towarzyskim
i artystycznym Krakowa, zyskując na „popularności
otwartego domu, który — jak wspominał Wojciech
Kossak — dzięki wysokiej towarzyskiej kulturze wielkiej
pani, jaką była moja matka, by! punktem zbornym

inteligencji towarzystwa krakowskiego. Modrzejewska,
Reszkowie, Lenartowicz, Asnyk, Bartels, Chełmoński,
brat Albert (Chmielowski), Anczyc kochali mego ojca
i «Kossakówka» co dzień była pełna gości. Gdy moje
śliczne siostry (Romańska i Unrużyna) podrosły, wnio
sły w tę atmosferę kochającej się rodziny urok swojej
młodości” 187.
Z listu Zofii Kossakowej do Olszyńskiego z 9 listo
pada 1873: „Julo przedwczoraj powrócił z Monachium,
gdzie odwiózł naszego malarzyka, jak mi się pusto
w domu zrobiło po odjeżdzie jednego dziecka, to Pan nie
uwierzy [...]. Gdyby Pan szczęśliwym trafem zajrzał do
nas, niezawodnie zastałby Pan Jula przy sztaludze, mnie
przy nim z książką, a po kwadransie już i panienki,
i chłopcy [...]. Julo znowu parę ładnych rzeczy wymalo
wał, mój album przeto z jego fotografiami powiększa się
wciąż, ale moja chciwość nie ma granic, więc przypo
minam znowu kochanemu Panu obiecane mi foto
grafie” ,88.
Gdy w roku 1873 dokonało się w Krakowie połącze
nie dwóch towarzystw grupujących artystów: Towarzy
stwa Przyjaciół Sztuk Pięknych i Towarzystwa Wzaje
mnej Pomocy Artystów, co miało wielkie znaczenie dla
rozwoju sztuki, jak i pomocy finansowej dla artystów,
wówczas w poczet członków dyrekcji TPSP wybrano
Juliusza Kossaka, który pełnił tę funkcję w ciągu 12 lat,
tj. do r. 1885. W tym samym czasie, dwukrotnie
(w 1. 1874—76 i 1882—84), wybierany był członkiem
Komisji Rozpoznawczej TPSP. Odtąd począł uczestni
czyć coraz intensywniej w życiu artystycznym i społe
cznym miasta, w licznych komitetach i komisjach orga
nizujących wystawy, jubileusze, różne akcje, imprezy
miejskie i dobroczynne, a zawsze połączone z dodatkową
pracą i darowaniem • obrazka. A on? — mimo tak
wytężonej, ogromnej pracy nie odmawiał prawie nikomu,
a przynajmniej bardzo rzadko. Był naturą nastawioną na
zadowalanie ludzi, zaspokajanie ich chęci posiadania
jego prac, na udzielanie się towarzyskie, chętnie biorąc

Fig. 62. Jarmark na konie w Bałcie, wg akw. ojca rysował Wojciech Kossak, 1877
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Fig. 63. Polowanie na niedźwiedzia w Siankach i Użoku,
1874
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także udział w życiu zbiorowym. Znajdował więc artysta
czas i na drobniejsze prace ilustratorskie, które nie leżały
w polu jego zainteresowań i specjalności, a o które dał się
po prostu uprosić, jak np. rysunki do książeczki dla
dzieci Bajki i powiastki Stanisława Jachowicza (wyd.
1873 i 1890).
Latem 1874 roku Kossak z Brandtem odbyli znów
wycieczkę, tym razem do Bałty i Chocimia, na słynne
targi koni, z której obaj artyści zebrali obfity materiał
wrażeń, obserwacji, pomysłów i szkiców z natury do
planowanych kompozycji. Kossak namalował z tej wyprawy dwie mniejsze sceny W drodze do Bałty, tj. obu
malarzy jadących furką; dalej trzy duże akwarele przedstawiające Jarmark na konie w Bałcie: jedną z wózkiem
ciągnionym przez czwórkę siwków (za którymi widać
obu artystów) pośród mnóstwa koni i ludzi; drugą
z grupą napędzanych koni na pierwszym planie, na tle
całego miasteczka i wiatraków (z widocznymi postaciami
ich obu, z prawej strony); trzecią z wjeżdżającą na targ
między konie furą z żydowskimi kupcami189. Poza tym
kilka motywów z Bałty z Tabuńczykiem zaganiającym
parę koni ze stada pasącego się na drugim planie, na tle
wiatraków (jeden motyw olejny z r. 1879). Wreszcie
kompozycja znana tylko z opisu sprawozdawcy w „Kło
sach” z krakowskiej wystawy w TPSP: „Pełna werwy
i młodzieńczego ognia akwarela Oddziełenie tabunu
w Bałcie jest tego dowodem. Rozhukane konie rwą się na
wszystkie strony, smagane biczami przez poganiaczy.

Z bryczki dwóch eleganckich panów przygląda się temu,
na lewo stoi koń osiodłany, kolo niego leży zadumane
źrebię. W dali tumany jarmarcznej kurzawy, a spoza niej
widać rozsiadłe się miasteczko, za nim zielone wzgórze
z wiatrakami. Wszystko to narysowane wiernie, wybor
nie i śmiało. Taki w tym wszystkim harmonijny chaos,
że oko oderwać się nie może” 19°.
Pani Kossakowa donosiła Olszyńskiemu: „Julo Bałtę
obrabia, zrobił jedną akwarelę, która teraz jest na
wystawie, a ma już zamówienia na trzy inne w tym
samym mniej więcej rodzaju”191. W tymże liście,
z 15 lutego 1875, zapobiegliwa małżonka pana Juliusza
prosiła ich wspólnego przyjaciela o spowodowanie
jakiejś pozytywnej recenzji z Rewery Potockiego, aby
szybciej ją sprzedać. „Kiedy Julo zdecydował się —
pisała — posłać Rewerę do Warszawy, sam przyrzekł, że
napisze do p. Keniga prosząc go, aby coś w swej gazecie
napisał o tej akwareli, żeby uwagę publiczności zwrócić
na ten biedny obraz, który był zamówiony przez dwie
panie Potockie: Arturową i Alfredową. Tymczasem
pierwsza po stracie syna (pana Adama) straciła świa
domość wszystkiego, co się dzieje na Bożym świecie,
a druga skąpa i chciwa, w prezencie to by go przyjęła, ale
za guldeny to nie! Otóż chcąc, żeby obraz znalazł
nabywcę w Warszawie, trzeba by, żeby w piśmie, które
najwięcej jest czytanym, ktoś go pochwalił, a Julo
zniechęcony reklamami o obrazach Matejki, Brandta
etc. etc. nie chce teraz napisać do Keniga i gniewa się,
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kiedy mu o tym przypominam. Niech więc mój Pocie
szyciel drogi zrobi tak, żeby troszkę pohałasować
w Warszawie tym Rewerą, który jedzie i jedzie, a do
naszej kieszeni dojechać nie może, co jest bardzo dla nas
dolegliwym [...]. Chcialabym Julowi mimo jego woli
i sobie troszkę spokoju zapewnić” 192.
Przesadne były obawy pani Juliuszowej, bo Kenig
już tydzień wcześniej w „Gazecie Warszawskiej” chwa
lił Rewerę, a tuż po nim „Tygodnik Ilustrowany”
i „Kłosy”, tak że w sumie obraz miał 6 recenzji.
Niezależnie od tego sam Juliusz, wcześniej jeszcze,
z myślą o reklamie prosił Olszyńskiego, by na warszaw
skim pokazie jego obrazu, „kiedy wiele osób na wystawie
będzie, stawać z kułakiem przy oku przed Rewerą
i niechcącym zawsze parę krzeseł przysunąć przed
obraz, ęa fait du bien”193. Artysta wycenił Rewerę
w Warszawie na 3000 rubli, co wielu wydawało się ceną
wygórowaną. Ostatecznie obraz kupił Artur Potocki.
Jeszcze we wrześniu 1872 r. książę Adam Sapieha
urządził wielkie polowanie na niedźwiedzie w swoich
dobrach w Karpatach na granicy węgierskiej, we wsi
Sianki po stronie galicyjskiej i w Użoku po węgierskiej.
Na polowanie sprosił gości, m.in. księcia Romana Sanguszkę, hr. A. Zamoyskiego, hr. M. Żółtowskiego
z synem, panów Leszczyńskiego, Monasterskiego oraz
Juliusza Kossaka z synem Wojtkiem. Kossak wykonał
z tego polowania dla gospodarza najpierw dwa albumy
szkiców akwarelowych; dochował się jeden z nich
(w Muzeum Czartoryskich w Krakowie): Przygody
353—356 myśliwskie w Siankach i Użoku (1872), zawierający 12
humorystycznych akwarel. Wreszcie w r. 1874 ukończył
cztery wielkie akwarele dla Adama Sapiehy z Polowania
351—360 na niedźwiedzia, w których artysta sportretował z natury
uczestników tej wyprawy, nie omijając siebie i syna, no
i koni, psów i niedźwiedzia, a wszystko to we wspaniałej
scenerii karpackich borów z zapadliskami, jarami
i łożyskami górskich potoków, to znów lasów pnących
się po zboczach, uroczych połonin i oświetlonych szczy
tów gór nad nimi, dotarł do samego matecznika
z osaczonym przez psy niedźwiedziem, wreszcie zakoń
czył powrotem myśliwych do wsi, z cerkiewką na tle
lasów, gór i nieba. Cudowny pejzaż w tych obrazach,
roślinność, potężne splątane drzewa, głazy, korzenie,
oraz refleksy światła i cieni ujawniły, do jakiego stopnia
doskonałości w oddaniu natury potrafił dojść artysta.
Henryk Struve pisał o nich w „Kłosach”: „Wszyscy
krytycy, jak u nas, tak i za granicą, wychwalają jednozgodnie w utworach Kossaka nadzwyczajną lekkość
i poprawność rysunku, żywość i elegancję kompozycji,
wreszcie biegłość i staranność wykończenia [...]. Z naszej
strony dodajemy tylko, że poczytujemy artyście za
szczególną zasługę, iż nie poddaj e się owej kolorystycznej
efektomanii, która dziś i nad akwarelą władać zaczyna
i ją popycha do naśladowania malarstwa olejnego [...].
Odrębność polega na tym, że głównymi środkami arty
stycznymi akwareli nie są barwy, lecz rysunek i cienio
wanie, używające barwy tylko jako środka pomocni
czego. Artysta nasz jasno pojmuje ten charakter akwa
reli” 194.
Z roku 1874 pochodzą trzy podobne do siebie
345 346 348 w kompozycji Stadniny przed zagrodą, z parą flirtują-
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cych koni na pierwszym planie, oraz kilka portretów:
Chłopiec (mały Branicki?) na niezgrabnym kucw, Roman
Potocki na koniu Gentleman ze stadniny w Stawiszczach,
idącym w pięknym kłusie; Wladyslaw Hieronim Sanguszko na tle bitwy, na bułanym arabie, jako adiutant
naczelnego wodza wojsk polskich w powstaniu listopa
dowym; olejny Portret Wincentego Pola oraz druga
kompozycja Morsztyna pod Chocimiem (pierwszą jako
ilustrację do Wojny chocimskiej Wacława Potockiego
wykonał w 1862).
W roku 1875 ukazała się, w pięknej szacie edytorskiej
u J. K. Żupariskiego w Poznaniu, powieść Kajetana
Suffczyńskiego (Bodzantowicza) pt. Zawsze oni z 40
rysunkami Kossaka, w tym z podobiznami W. Pola
i K. Suffczyńskiego na frontyspisie, wykonanymi jeszcze
w r. 1861 i oczekującymi 14 lat na wydanie. „Czas” pisał
o nich w artykule pt. Ołówek Kossaka pod natchnieniem
muzy narodowej: „Któż lepiej od niego mógł ołówkiem
opowiedzieć tę naszą Iliadę i Odyseję, te upokorzenia
i klęski, porywy, nadzieje i triumfy, świat Pamiętników
Soplicy, Pana Tadeusza i gawęd Pola? Kossak zna go
najlepiej, ukochał go i swobodnie w nim się obraca. Nikt
nie mógł lepiej od niego wykonać ilustracji do powieści
Suffczyńskiego” 19S.
Od roku 1869 trwała współpraca Kossaka z „Kło
sami”, w których zamieszczał swoje rysunki, i od tyluż
lat toczył z pismem tym spory, głównie z powodu
niższych niż w „Tygodniku Ilustrowanym” stawek za
cal kwadratowy ilustracji. I niewiele mógł tu pomóc
Olszyński, pełniący w „Kłosach” funkcję kierownika
artystycznego, bo przeszkody stwarzał Kossakowi wła
ściciel pisma, Salomon Lewental. Tym razem chodziło
o zapłatę dla syna, Wojciecha, który od r. 1874 począł
zamieszczać w „Kłosach” swoje pierwsze rysunki, jak
i przerysy z prac ojca.
Juliusz donosił Olszyńskiemu w liście z 9 lipca 1875:
„Od pana Lewentala wiesz zapewne, jakie stanęły między
mną a redakcją, raczej wydawcą, nowe umowy [...],
przystał na 2 złp za cal za rysunki Wojtka, ażeby
i «Kłosy», które pierwsze wystąpiły z rysunkami tego
młodego mistrza, miały kiedy niekiedy jego rysunki. Za
wybór i cenzuralność ja ręczę, bo pod tym względem
jestem wymagający od młodych, puszczających się na
świat artystów” 196. W sumie w latach 1874—78 „Kłosy”
zamieściły 12 rysunków Wojciecha, a „Tygodnik Ilu
strowany” 21. W tej liczbie samych przerysów z obra
zów ojca było w obu pismach 10, były to: Powitanie króla
Jana III na strusowskim stepie (kopia wykonana wspólnie
przez ojca i syna), Stado Przybyslawa Sreniawity, Emir
Rzewuski na pustyni, Arabczyk (1874), Polowanie
w guberni podolskiej (1876), Na stanowisku, Kulturträger
w kłopotach, Jarmark na konie w Bałcie, Powrót
z połowania (1877), Kafarek, Polowanie na niedźwiedzia
w Karpatach (1878)197.
W tymże roku 1875 namalował Juliusz trzy obrazy
olejne: jeden mały Rekonesans w Hiszpanii (za 200 fl)
i dwa dużych rozmiarów: Wzięcie do niewoli partyzanta
pruskiego Schilla w r. 1813 przez ułanów polskich por.
Józefa Kaszyca i drugi Rozbicie brygady pruskiej przez
ułanów Kaszyca, oba wykonane zapewne na zamówienie
potomków owego dzielnego porucznika. Powstała rów-
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Fig. 65. Okładka książki K. Suffczyńskiego Zawsze oni,
Poznań 1875

nież akwarela o pięknym, głębokim kolorycie Stefan
Czarniecki pod Płockiem na moment przed przeprawą
wpław przez Wisłę, gdy na swym tarancie wchodzi
pierwszy na krę, podnosi czapkę do góry i zachęca
jadących za nim żołnierzy. Wódz ten często przeprawiał
się wpław przez rzeki, którymi zasłaniał się nieprzyjaciel.
Podobne ujęcie powtórzył Kossak w 1879 w Czarnie426 ckim podczas przeprawy na wyspę Alsen.
Prócz tego powstało w r. 1875 kilka scen rodzajo368 367 wych, jak Przejażdżka rodzinna, Dwa wierzchowce ze
375 stajennym, Amazonka na spacerze. W czerwcu tego roku
artysta pojechał do Lwowa na wyścigi konne, gdzie —
390
jak pisał — „mam oprócz innych i Przedświta sławnego
malować”198, tj. konia ze stada Jana Tarnowskiego
z Chorzelowa, zdobywcę laurów na torach Wiednia,
Pesztu, Preszburga, Baden-Baden, Warszawy (portret
Przedświta przeznaczony był dla Jockey Clubu wiedeń391 skiego); sportretował też mniejszą końską sławę, Ogiera
393
Olesia oraz dwie sceny z wyścigów: Wejście na tor
394
i Zwycięzca idący do wagi.
Ukoronowaniem twórczości 1875 roku była duża
akwarela historyczna, starannie wypracowana w szcze
gółach, zapełniona tłumem postaci (około 40), w części
portretowanych według starych wizerunków: Elekcja
383
Jana Kazimierza. Na otwartą przestrzeń pod Wolą
wjeżdża orszak wiodący nowo obranego elekta: na
przodzie na białym koniu ksiądz w komży z krzyżem, za
nim konno otoczony hajdukami marszałek sejmu Filip
Obuchowicz z laską marszałkowską, za nim, także na
białym koniu, prowadzonym przez Turczynków, pry
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mas Maciej Łubieński, wskazujący na obranego króla, za
którym chorągwie, senatorowie, rycerstwo, szlachta
rzucająca czapki w górę; po prawej wśród stojących
dygnitarzy widać kanclerza Ossolińskiego, Lubomir
skiego, Kazanowskiego, Radziejowskiego. W prasie ówcze
snej pisano o obrazie: „utwór ten znakomitego artysty do
najcelniejszych prac jego należy”; „odznacza się świet
nym kolorytem i genialną kompozycją [...], zjednał
artyście sławę jednego z najlepszych akwarelistów Euro
py”; „praca w swoim rodzaju mistrzowska, owoc talentu
na wskroś dojrzałego”; „bogactwo i malownicza rozmai
tość ubiorów” 199.
Z przełomu roku 1875/76 pochodzą cztery akwarele
z zaprzęgami chłopskimi: Wózek góralski o jednym
zerwanym koniku, załadowany pniami drzew; Flisacy
(włóczki) powracający z flisu na dwukółkach (podobny
temat w 1888); Bronowanie w Krakowskiem, klucz ośmiu
bron idących w rzędzie, widocznych od tyłu; i Czwórka
krakowska sprzężona z pustym drabiniastym wozem,
jadącym po snopy, na którym Krakowiak strzela z ba
ta — szczególnie w dwóch ostatnich kompozycjach daje
się odczuć specyficzną swojskość.
Wciąż pociągały Kossaka tematy z przeszłości dzie
jowej, które pojmował jako dokumenty i świadectwa
wydarzeń. W tym czasie odżyły kontakty z przyjacielem
od r. 1848 i z pobytu w Paryżu, synem komediopisarza,
Janem Aleksandrem Fredrą, również komediopisarzem
i rysownikiem, który prosił Juliusza o obrazy z historii
rodziny Fredrów, co rozpoczęło się dopiero 5 lat później.
Teraz zaś powstał projekt malowania bitwy z powstania
węgierskiego, pod Temeszwarem (9 sierpnia 1849),
w której Fredro brał udział, a Kossak miał już wcześniej
obszerny opis tej bitwy od innego jej uczestnika, majora
Kosielińskiego, i niemal wezwanie do zrobienia z tego
obrazu. W liście Juliusza do Fredry z 6 marca 1876
czytamy: „Kochany Olesiu [...], towarzyszu broni
i ołówka [...]. Nim się zabiorę do Somosierry, wołałbym
zrobić Affaire pod Temeszwarem dla pamiątki żyjących
jeszcze [...]. Jak przyjadę do Lwowa, musimy jeszcze
jedną zrobić konferencję i szkic detaliczny przy Tobie,
ażeby rzecz była prawdziwą i pamiątkową”200. Dopiero
jednak po 15 latach, tj. w r. 1891, tuż przed śmiercią
przyjaciela, obraz Jan Aleksander Fredro pod Temesz
warem został ukończony. Po śmierci Kossaka obraz ten,
reprodukowany w różnych publikacjach, opatrzono błę
dnym podpisem jako Aleksander Fredro (ojciec) pod
Hanau (zob. przypis 297).
W roku 1876 powstały dwa doskonałe portrety konne
oficerów z powstania listopadowego: Władysław Sanguszko pod Grochowem i Franciszek Wodzicki na czele
pułku krakusów oraz zbiorowy portret Rodziny Sapiehów,
ściślej dwóch dam i dwóch chłopców podczas prze
jażdżki konnej na tle pięknego pejzażu z zamkiem
krasiczyńskim w oddali. Na wymienienie zasługują
również dwie sceny wojenno-rodzajowe: Luzak z osio
dłanym białym koniem, pędzący wzdłuż taborów, i Szwo
leżer Poniński pod Somosierrą, gdy porywa na siodło
Hiszpana, bo potrzeba było „języka” (podobna akwarela
z r. 1891).
Najbardziej jednak reprezentatywnym dziełem z r. 1876
jest poetyczna akwarela większego wymiaru: Kafarek —
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Fig. 66. Kafarek, wg akw. ojca rysował Wojciech Kossak,
1878
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wyjazd na polowanie z sokołem. Jest to scena z ulubio
nego i często eksploatowanego Mohorta, przedstawiająca
liczny orszak wytwornego towarzystwa na koniach,
podążający za dziwnym jeźdźcem na srokatym koniu,
z kogutem z tyłu na siodle. Był to Kafarek, trębacz
w wojsku, którego co rano budził oswojony kogut, a on
z kolei obóz. W pierwszym szeregu jadących widać
Mohorta, Księcia Józefa, panią Pupardową i Eustachego
Sanguszkę, przodem psy, a na dalszym planie pasie się
stadnina. Temat podobny do Przeglądu stada Mohorta
z r. 1869, z tym samym romantycznym, bezkresnym
i smutnym stepem podolskim.
Rok 1877 przyniósł m. in. obrazy: Kossak z Adamem
hr. Krasińskim (według Witkiewicza: z Branickim) jadą
powozem do pp. Gałczyńskich do Siąszyc — wspomnie
nie oświadczyn artysty; Wesele krakowskie wraca z koś
cioła do wsi na ścigających się na drodze dwu rozpę
dzonych wozach; Powrót z zabawy kuligiem w kilka par
sani o bladym świcie z bielejącego między topolami
dworku; Huculi w drodze na jarmark w swych barwnych
strojach, obładowani różnymi wyrobami; Oddział Ko
zaków dońskich na niskich koniach a wysokich kulbakach; Na stanowisku, na ośnieżonym stepie konny dojeżdżacz z dwoma chartami wypatruje zwierzyny; Kon
ny portret mężczyzny (St. Sozańskiego?) w mundurze
oficera austriackiego; 12 szkiców ołówkowych w formie
winiet do poszczególnych miesięcy w Kalendarzu pol
skim, zamieszczonych tu w czterech przykładach: rysu
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nek Kossaka i obok drzeworyt E. Gorazdowskiego,
reprodukowany w „Kłosach”, dla uwidocznienia pracy
artysty i rytownika201.
Z lat 1876—80 pochodzą liczne wizerunki koni,
które artyście towarzyszyły przez całą twórczość i były
jej nieodłącznym tematem. Tym razem przestawione są
same, bez człowieka — konie różnych ras i typów,
charakterów i usposobień, narowów i humorów. Mło
dość— radosna, swobodna, beztroska i piękna, Starość —
smutna, w jarzmie pracy niszczącej, nie nęci nawet
obrok; tu Ogier arabski prezentuje nienaganne, klasy
czne kształty, tam Koń osiodłany i pies kuszą myśliwego
do polowania; jest i Wystawa koni rasowych, zadba
nych, wdzięczących się, to znów Klacz ze źrebięciem,
pełna macierzyńskiej miłości pokazuje mu już Skok
przez przeszkodę. Te i inne ujęcia koni były przez artystę
powtarzane i przetwarzane nieustannie, stanowiąc w je
go twórczości ulubiony rodzaj.
Wtedy też, w roku 1877, powstał jego pierwszy
Farys, Beduin na czarnym koniu, stojący w mroku
i tumanach pustynnych, między szkieletami, ale na
stępne — a powracał do tej postaci jeszcze pięć razy
(w 1878, 1887, 1892 i dwukrotnie w 1898) — już w sza
leńczym, niepohamowanym pędzie, na przekór pustyni,
huraganom, śmierci, w samotnej walce z mrokiem,
burzą i opadającymi go sępami. To nie tylko Emir
z Mickiewiczowskiego poematu — to symbol swobody,
wcielenie nieokiełznanej natury człowieka i konia, tak
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Fig. 67. Zofia Kossakowa z synami: Wojciechem
i Tadeuszem, fot. [1876]

Fig. 68. Zofia i Jadwiga Kossakówny, fot. [1876]

bliski duchowo Kossakowi, który zawsze czuł się mło
dym, nie znużonym w swych tematach. Ostatniego
Farysa malował na kilka tygodni przed śmiercią, ale
i w nim zawarta jest ta niepokonana siła życia, świeżość
uczuć, które artysta zachował do końca.
Tymczasem podrastało już następne pokolenie Kos
saków i podążało w ślady ojca. Najstarszy syn Wojciech,
wykazujący od dziecka zamiłowanie i uzdolnienia do
sztuki, w r. 1871 rozpoczął studia w krakowskiej Szkole
Sztuk Pięknych, od 1873 w Akademii Monachijskiej,
gdzie w 1874 otrzymał pierwsze odznaczenie, brązowy
medal akademicki; od tego roku zaczął już publikować
swoje prace w pismach warszawskich, w 1877 wyjechał
na pięcioletnie studia do Paryża; wystawiać począł od
1878 w Paryżu i w Krakowie, od 1880 w Warszawie, od
1881 w Wiedniu. A najukochańsza córka Juliusza —
Zofia? W 16. roku życia, jak pisała matka, „uczy się
rysować od ojca i brata i wielkie okazuje zdolności”202.
„Zochna postępy robi w rysunku, uczy się teraz rysować
na drzewkach, ale tylko wieczorami, bo od rana do 1-szej
w południe rysuje antyki w szkole, która tu jest dla
panien pod przewodnictwem Lipińskiego” 203; uczę
szczała też na kursy A. Baranieckiego w Krakowie, gdzie
rysunków uczyła się u Matejki; w r. 1879 „Tygodnik
Ilustrowany” reprodukował jej rysunek Żebraka ukraiń
skiego. Wszystko to jednak po jej wyjściu za mąż zostało
zaniechane, zaprzepaszczone.

Zmienne koleje powodzenia
Juliusz Kossak po przyjeżdzie do Krakowa cieszył
się początkowo wielkim uznaniem i powodzeniem, póź
niej — jak pisał Witkiewicz — gdy sława Matejki w mie
ście tak małym jak Kraków przesłoniła wszystkich
malarzy, czy też wskutek rozwinięcia się innych gustów
i mód, wokół Kossaka poczęła wytwarzać się pewna
próżnia, a sława jego wydawała się zmniejszać. Nie
powodzenia te nie zachwiały jednak pogody jego umysłu
ani wrodzonego optymizmu, nie obudziły w nim za
wiści. Wobec wszelkich trosk zwykł był mawiać: „abyśmy
tylko zdrowi byli”, ale odczuwał je boleśnie. Mniej
doceniany w samym Krakowie, nie stracił Kossak uroku
i powodzenia dla reszty kraju. Nie miał w sobie nic
z próżności i z przesadnej miłości własnej. Gdy mu
powtórzono czyjąś o nim nieprzychylną opinię, Kossak
uśmiechnął się i odrzekł, że zdanie to jest słuszne. Kiedy
dziwiono się jego niskim cenom, jakie brał za obrazki
i zwracano uwagę, ile zarabiają na nim handlarze, mówił:
„ niech zarabiają, mnie to bardzo cieszy, a ja więcej brać
nie mogę, bo to więcej nie warte”.
Bardziej realnie odczuwała to żona, zwierzając się
w r. 1878 Olszyńskiemu: „Julo maluje dużo i doprawdy,
bez zaślepienia to mówię, coraz piękniejsze robi akwa
rele, ale za takie niskie ceny, że mnie rozpacz ogarnia, jak
na to patrzę. Zdaje mu się, że wszyscy ci początkujący
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dom 300 miesięcznie, 3600 rocznie, nie licząc podróży
i innych nadzwyczajności, więc dlatego często deficyt
[...], że oprócz tego, jeżeli ma ze 1200 fi żydowskich
długów, to najwyżej”206. Mimo że roczny dochód Ju
liusza dorównywał wtedy rocznej płacy prezydenta
miasta Krakowa, nie był to jednak dochód wielki,
zważywszy że artysta miał na utrzymaniu liczną rodzinę,
a nie posiadał żadnego majątku ani innych źródeł
przychodów.
O ile prywatnym amatorom i wielbicielom swej
sztuki nie stawiał wysokich cen, to dla redakcji pism był
daleko surowszy wiedząc, że niemało na nim zarabiają.
Przez lata całe trwały spory z „Kłosami”: „Już od roku
przeszło prosiłem o podwyżkę — powtarza znów Ol
szyńskiemu — rysowałem po dawnych cenach i nic.
A przyznam Ci się, że moje rysunki może i tyle warte co
innych, młodszych. Ale w tej materii nie będę już mówił,
bo boli. «Tygodnik Powszechny» także szturmuje do
mojej teki, od biedy więc znajdzie się jeszcze robota”207.
W roku 1878 odnotowujemy takie obrazy, jak: Wy
jazd na polowanie w Rusiatyczach (59 x 97 cm), Odjazd
sprzed dworku p. Oczosalskiego na polowanie, scena,
w której sportretowana została znajoma artyście rodzina,
bo tylko w takim przypadku umieszczał w niej swój
konterfekt, całość bardzo swojska i urocza; dalej, wielce
udana akwarela z historii rodu, Janusz Skumin Tyszkie
wicz przekracza Dźwinę pod Turborgiem, obraz poka
zany na Salonie paryskim, przedstawiający chorągiew
husarską, podchodzącą z płaskiego brzegu do rzeki i szu
kającą brodu, który właśnie odnalazł przewodnik z psem,
całość skomponowana doskonale. Godzi się też wspoFig. 69. Jadwiga i Zofia Kossakówny w strojach
ukraińskich, fot. [1877]
Fig. 70. Wojciech Kossak, fot. 1878

lepiej od niego malują, że jego epoka już minęła etc. etc.,
kiedy Rodakowski Henryk, znawca jakich mało i sam
taki znakomity artysta, za każdym nowym obrazem jemu
powtarza, że teraz tak maluje i komponuje, jak nigdy
dawniej, że wciąż robi postępy. Niechaj drogi Pan nie
wspomina mu nigdy o tej mojej skardze, która mimo
woli się wydarła, ale przy okazji «podbije mu bębenka»
i coś tak wspomni, że on się jeszcze nie przejadł, bo to jest
jego teraz mania, ale tak, żeby się nie domyślił, że to ja
Panu o tym pisałam”204. W kilkanaście miesięcy później,
odpowiadając na list Olszyńskiego, w którym ten pisał,
że „myśli ciągle nad tym, ażeby dla Julka należne mu
uznanie wywołać”, pani Zofia gorąco dziękowała przy
jacielowi: „Niechaj Pan Bóg zapłaci za tę przyjaźń
niezmienną drogiego Pana dla Jula, żeby Pan wiedział,
jakie on prześliczne rzeczy teraz porobił [...], od nieja
kiego czasu jego talent nowej nabrał werwy, ale powie
dzieć mu to, rozgniewa się zaraz i wszystkich tych
młodych fabrykantów więcej ceni jak siebie, utrzymuje,
że on już wyszedł z mody”205.
Układający swoje plany matrymonialne w r. 1884
syn, Wojciech, pisał do narzeczonej: „Miałem wczoraj
bardzo długą i wyczerpującą konwersację z Tatką co do
stanu jego interesów [...]. Pytałem się więc Tatki, ile ma
przeciętnie dochodu, powiedział: od 5 do 6 tysięcy
rocznie. Jest to mniej, jak ja mam [!], ale co prawda to
wina Tatki, że tak bajecznie tanio robi. Wydaje na sam
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będzie pozbyć się tej pisaniny o drobne, przysyłając mi
grube”. Dnia 12 grudnia 1878 czytamy: „Serdecznie
dziękuję Ci za przesyłkę 600 fi. w.a., które mi były wielką
pomocą w chwili krytycznej, których niestety przy
dorastających dziatkach nie brak. Bądź pewnym, że nie
będę nadużywał Twojej życzliwości i dobrych chęci, że
potrafię utrzymać się w stosunku wykonania akwarel do
zaliczek pieniężnych, nie narażając nas na najmniejsze
chociażby niejasności [...]. Na rachunek zatem już wy
brałem 800 fl”. I na tym chwilowo korespondencja
ucichła. Na Kossaka czekało mnóstwo innych rzeczy do
malowania oraz spraw do załatwienia, musial też zbierać
materiały do obrazów Fredry.

Fig. 71. Szkic do obrazu Tyszkiewicz przekracza Dźwinę

Wzrost płodności artystycznej

mnieć kilka akwarel z różnych lat malowanych dla
hr. Wilhelma Siemieńskiego-Lewickiego z Chorostkowa z Portretem konnym właściciela, jego żony i córki oraz
przyjaciół, których woził swymi powozami i końmi:
Zaprzęg czterokonny (z 1872), Siemieńska z córką Mela
nią w bryczce w dwa konie o pięknym chodzie (1877),
Koczyk jednokonny (1878), Kareta w cztery kasztany
z ośmiu pasażerami (1888), powozi właściciel W. Siemieński i taki sam Zaprzęg pięciokonny z siedmiu
pasażerami i właścicielem na koźle (1891).
Ukończenie Grunwaldu przez Matejkę we wrześniu
1878 r. stało się bezpośrednią przyczyną urządzenia
w Krakowie w dniu 29 października uroczystego obcho
du ku czci Mistrza, połączonego z wręczeniem mu berła
jako symbolu panowania w sztuce polskiej. Kossak na
zamówienie redakcji obu czasopism ilustrowanych wy
rysował dwie sceny: dla „Kłosów” Wręczenie berła, dla
„Tygodnika ” Ucztę na cześć Matejki.
Kontakt nawiązany w r. 1876 z Janem Aleksandrem
Fredrą zaowocować miał w niedługim czasie wielkim
zamówieniem cyklu 12 akwarel ilustrujących 500-letnią przeszłość rodu Fredrów. Według umowy Kossak
miał w ciągu trzech lat (1880—1882) wykonać wszystkie
12 obrazów, w rzeczywistości praca przeciągnęła się do
pięciu lat. Przedsięwzięcie było duże i odpowiedzialne,
połączone z wyszukiwaniem opisów wydarzeń począ
wszy od XIV wieku, ze studiami ubiorów, uzbrojenia,
gdyż Kossak dbał zawsze o wierność realiów. W r. 1880
ukończył artysta zaledwie dwie pierwsze akwarele, po
czym nastąpiła dwuletnia prawie przerwa. Natomiast
już w listopadzie 1878 Juliusz upraszał przyjaciela
o zaliczki. Dochowało się 7 listów Kossaka do Fredry
z okresu realizowania tego zamówienia, ciekawych,
odzwierciedlających sytuację i warunki, w jakich pra
cował208. Pod datą 4 listopada 1878 znajdujemy kwit
Kossaka na 200 fl, była to pierwsza zaliczka od Olesia.
Już więcej słów na ten temat w liście z 30 listopada tr.:
„Pisałeś i mówiłeś — «pisz, jeżeli Ci drobnych
potrzeba». Otóż korzystam z tego upoważnienia, bo
rzeczywiście bardzo mi ciężko z drobnymi, a palę się
do roboty, do której szkice już robię i które będę Ci
posyłał pod Twoją radę, bo chciałbym, ażebyś zupełnie
był zadowolnionym. Niech Cię nie przestrasza moje
pisanie o drobne, bo to tylko chwilowe, że mam wielkie
wydatki, a głowę chciałbym mieć spokojną, a najlepiej

Rok 1879 był w twórczości Kossaka rokiem szcze
gólnie płodnym w szereg znakomitych prac, tak w za
kresie kompozycji historyczno-rodzajowych, jak portre
tów i ilustracji do powieści, wreszcie aktualnych wyda
rzeń. Zaczął od cyklu tzw. Czterech bohaterów na
koniach: Stefana Czarnieckiego na tarantowatym koniu,
który śmiało schodzi na wpół zamarzniętą krę zatoki
przy wyspie Alsen, jeździec koniem nie kieruje, pewny
jego instynktu, koń nie trwoży się, bo zna roztropność
jeźdźca; Jana III na ulubionym koniu czystej rasy
polskiej Pałasz, obserwującego z Kahlenbergu atak
husarii; Naczelnika Kościuszki na koniu z roziskrzonym
okiem i rozdętą chrapą, wiodącego kosynierów do ataku
na armaty; wreszcie Księcia Józefa Poniatowskiego na
ognistym karym ogierze Szumka, w swej tak charakte
rystycznej żołnierskiej sylwetce, z burką u ramion.
Z tych czterech obrazów zostały wykonane reprodukcje
w formie barwnych druków akwarelowych w wielkości
naturalnej w zakładzie artystycznym W. Seitza w Wandsbeck pod Hamburgiem i były tak łudząco podobne do
oryginałów, że można się było omylić. Sprzedawane
były, o czym donosiła prasa, pojedynczo po 5 rubli
srebrnych, a w całej serii w passepartout i w ramach po
40 rub. sr. Wymieniony zakład wykonał w następnych
latach jeszcze kilka barwnych dużych reprodukcji
z obrazów Juliusza, podobnie jak inne zakłady repro
dukcyjne w Wiedniu, Paryżu, Berlinie i Lwowie. Re
produkcje te, o znakomitej technice wykonania, cieszyły
się wielkim wzięciem i rozchodziły się szeroko wśród
wielbicieli Kossaka ze sfer uboższych, w miasteczkach
i wsiach, trafiając rzeczywiście pod strzechy. Spełniały
tam doniosłą rolę w szerzeniu i popularyzowaniu naro
dowej i patriotycznej sztuki.
W recenzji z warszawskiej wystawy w 1879 pisano
w „Biesiadzie Literackiej”: „Kossak nie stworzy dra
matu, to prawda, ale jak odtwarza obyczaje dawnej
Polski! W jego obrazach poznasz się ze szlachtą, z ry
cerstwem w chwilach utarczki, swarów lub w chwilach
krotochwilnych szlacheckiej swobody. Malarz to ser
deczny, nie przelewa zanadto krwi, a chociaż atakiem
pod Custozzą zachwycił w boju ostrzelanych znawców,
gotów jednak zawsze zmazać bitwę, aby namalować
zgodę. Nie grzeszący ani sentymentalizmem, ani roz
marzony przeszłością wybiera przedmioty, co chwyci
wszy za serce i głowę zawrócić potrafią”209.
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Karta legitymacyjna
do glosowania przy wyborze pełnomocnika parafialnego na

sześciolecie od d. 15 Listopada 1879 do d. 15 Listopada 1885.

Z magistratu stół. król, miasta Krakowa
dnia 3 Listopada 1879.

Informacya.
Glosować należy w katolickiej parafii swego zamieszkania i obrządku i to na męzczyzne

w tejże parafii zamieszkałego i tamże czynne prawo wyboru mającego
Wybory odbędą się w kancelaryacb właściwych parafii w terminach następujących-

Glosuję na pana

Kraków dtiM

Listopada 1673.

Fig. 72. Urzędowy blankiet z r. 1879 zapełniony rysunkami artysty
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Z szeregu portretów wykonanych w r. 1879 wyróżnia
Wielki talent kompozycyjny i malarski objawił się
w takich kolejnych pracach, jak we wspaniałej akwareli się Portret Leona Sapiehy jadącego na arabie z rozkazem
Odsiecz Smoleńska przez Chodkiewicza w roku 1611, od sztabu w którejś z bitew roku 1831 oraz kolejny
który przybywa pod miasto z wojskiem (zakupionej na Kościuszko z kosynierami. 7 tematów rodzajowych na
wystawie w TPSP w Krakowie za cenę 450 złr) wymienienie zasługują: Napad wilków na sanie z czwóri w długim na dwa metry obrazie olejnym Stado ką koni, Luzak w orszaku podróżnym, Wesele wiejskie
taurowskie, przedstawiającym, obok kilkunastu pięk przed karczmą, Myśliwy na koniu z chartami (malowany
nych portretów koni rasy angielskiej, wizerunek ich do albumu dla J. I. Kraszewskiego).
Z końcem lata 1879 sprawa obrazów dla Fredry
właściciela, Dionizego Trzeciaka, stojącego po lewej
stronie, w pobliżu figury Matki Boskiej. Oba obrazy postąpiła na tyle, że było już o czym pisać. W liście
Kossak w liście z 2 czerwca 1879 proponował posłać na z 18 września 1879 Juliusz, czyniąc aluzję do pierwszego
wystawę do Lwowa, pisząc: „spodziewam się przyjętymi obrazu, w którym praszczur Fredrów pokonał w po
będą tak przez szanowną Dyrekcję [TPSP], jak też jedynku Niemca, donosił przyjacielowi o daleko posu
niętych już pracach: „Friede Herr! tak wołał powalony
i publiczność zawsze tyle łaskawą dla mnie”210.
Pełna uroku jest inna akwarela, ujęta w stylu jakby przez Dobiesława, Twojego protoplastę, Niemiec bu
dworskiego rokoka: Polowanie Jana III z sokołem na tny, i tak woła wcale nie butny [Kossak] powalony
czaple w Wilanowie, gdzie Sobieski z Marysieńką i sy moralnie przez Jednorożca IX wieku. A za co? że mając
nami, w otoczeniu dworu, wszyscy na koniach, z pyszną rozłożoną pracę artystyczną na 3 lata (przypomnij sobie
na pierwszym planie grupą trzech polujących z końmi umowę) nie pospieszał, ale z namysłem szukając i wer
i psami, uczestniczy w łowach na tle pięknego pejzażu ze tując po starych materiałach sumiennie i z zamiłowa
stawem i grupą rudziejących drzew, z zarysem zamku niem zabrał się do dzieła? Porzuć więc urazy i, jak
w oddali; najpiękniej sylwetuje się na pierwszym planie Dobiesław, nie zabijaj, ale podaj rękę i uściskajmy się,
koń bez jeźdźca i pies; cały obraz pełen powietrza. nabierając ochoty do dalszej pracy. Zabrałem się na
Barwną reprodukcję tego obrazu (łitogr. E. Dubois), dobre i z prawdziwą rozkoszą siedzę nad akwarelami.
wykonaną w chromołitografii u Lemerciera w Paryżu, Dobiesława i Andrzeja Maksymiliana wykończyłem zurozsyłało jako roczną premię za rok 1884 swoim człon pełnie, Jana na Bukowinie i Andrzeja odbierającego
kom Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w War .jeńców skomponowałem i podmalowałem zupełnie, nie
wykończyłem tylko, ponieważ chciałem pierwej doświadszawie.
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czyć, do jakiego stopnia mam kolorów używać [...].
Posyłam Ci obydwie, ażebyś miał mniej więcej wyobra
żenie, jak ja te rzeczy pojmuję i ażebyś był tak dobry
i zrobił mi swoje uwagi, bo akwarel nie wystawię, aż jak
będzie komplet, a wtenczas wystawiać będę w Krakowie,
Warszawie, Lwowie [...]. Im więcej w tej robocie siedzę,
tym więcej zamiłowania do niej nabieram [...]. Korzys
tać chcę z umowy naszej i prosić o przysłanie trochę
grosza, bo bardzo chuda fara, a ciężkie miesiące rat,
terminów itp. przyjemności! Bis dat, qui cito dat —
więc poskrob się w bujną czuprynę, weź klucz od
wertheimówki i wyjm z tysiączek guldenów [...], wpakuj
w kopertę, nie pokrop się lakiem w pośpiechu i każ oddać
na pocztę [...]. A gdy zobaczysz początek galerii fami
lijnej [...], kiedy usłyszysz co już dziś mówią o tym ci, co
te rzeczy widzieli u mnie, udobruchasz się i powiesz
sobie: nie żałuję, warto było na chwałę imienia, na
przykład dla drugich i dla sztuki tej, której rodzaj na
Kossaku się kończy”211.
A za tydzień, 26 września 1879: „Przysłana zaliczka
nowa w kwocie 800 fl w.a. doda mi nowych sił i pozwoli
swobodnie bujać mojej wyobraźni po lubaczowskich
polach, nadbosforskich wybrzeżach itp.” — jak opisowo
określał obrazy: Franciszek Fredro rozbija Tatarów pod
Lubaczowem i Wjazd Wawrzyńca Fredry w poselstwie do
Stambułu. Tymczasem ukończenie wymienionych obra
zów musiało znów się odwlec, gdyż czas upływał artyście
na takich imprezach, jak jubileusz Kraszewskiego,
utworzenie Muzeum Narodowego w Krakowie, czy
wizyta cesarza Franciszka Józefa w Galicji i związane
z nią malowanie aż 8 obrazów zapełnionych tłumem
postaci oraz innych akwarel.
I tak kolejno, w październiku 1879 r., urządzono
w Krakowie wspaniały jubileusz 50-lecia pracy pisar
skiej J. I. Kraszewskiego, który dzięki udziałowi w nim
delegatów z trzech zaborów zamienił się w ogólnonaro
dową manifestację. Już w lutym zawiązał się 5-osobowy
komitet organizacyjny; w skład jego wchodził Juliusz
Kossak, który pracy tej poświęcił wiele czasu i wysiłku.
Przede wszystkim wykonał 17 ilustracji do powieści
Kraszewskiego Grzechy hetmańskie, która odcinkami
ukazywała się w „Kłosach” w r. 1879 i osobno w wy
daniu książkowym w Warszawie. Zajął się też organi
zacją albumu prac malarzy polskich jako daru jubi
leuszowego dla pisarza — zgodnie ze swoją dewizą: „ja
do każdego poczciwego dzieła gotów, wezmę udział
w tym”212.
Był to album zawierający 70 prac od tyluż artystów:
szkiców olejnych, akwarel i rysunków, które oprawne
razem wypełniły ten okazały dar213. Wcześniej jeszcze,
bo w grudniu 1877, wykończył Kossak rysunek okoli
cznościowy J. I. Kraszewski w otoczeniu postaci i scen
z jego utworów, wydany jako roczna premia dla czy
telników „Kłosów” za pierwsze półrocze 1879214. Na
stępnie dla „Tygodnika Ilustrowanego” i „Kłosów”
wykonał kilka rysunków już z samej uroczystości: Po
chód do Sukiennic, Wręczanie darów Kraszewskiemu,
Obiad w Sukiennicach i Bal w Sukiennicach.
Z jubileuszem Kraszewskiego wiązała się sprawa
założenia Muzeum Narodowego w Krakowie. W dniu
5 października 1879 r. Henryk Siemiradzki w atmo

sferze ogólnego uniesienia ofiarował miastu obraz Po
chodnie Nerona z przeznaczeniem dla przyszłego Mu
zeum w odrestaurowanych Sukiennicach. Następnego
dnia zgłosili swój akces do tej inicjatywy malarze:
J. Kossak, W. Łuszczkiewicz, K. Pochwalski, W. Prusz
kowski, T. Ajdukiewicz, H. Lipiński, L. Lóffler i inni,
deklarując ofiarowanie po jednym swym obrazie na
rzecz Muzeum. Kossak był entuzjastą tej idei i jednym
z naj czynniej szych członków komitetu organizacyjnego,
a później (od r. 1883) Komitetu Wykonawczego, zwa
nego Wydziałem, który przejął ogólne kierownictwo
powstającej instytucji, a składał się: z przewodniczącego
J. Matejki, z jego zastępcy Faustyna Jakubowskiego oraz
Mariana Sokołowskiego i Juliusza Kossaka; dyrektorem
Muzeum wybrany został przez Wydział Władysław
Łuszczkiewicz.
Tamte pierwsze kroki powstawania Muzeum opisał
Kossak Olszyńskiemu w liście z 18 listopada 1879: „Jak
Ci wiadomo, na zebraniu [6 X] założyliśmy wspólnie
z artystami warszawskimi podstawę do mającego się
utworzyć Muzeum Sztuk Pięknych Narodowego. Akt
spisano, dary porobili jedni zaraz, drudzy się zobowią
zali, podpisali, zaczynając od Siemiradzkiego, wszyscy
obecni, a drugiego dnia i inni bawiący w Krakowie
artyści. Zgromadzenie artystów wybrało ze swego grona
p. Kossaka, Lipińskiego i Łuszczkiewicza do popierania
sprawy wystawy — wręczyliśmy naszą uchwałę pre
zydentowi pod opiekę i dla popierania dalszego”21S.
Od czasu wejścia Kossaka do Komitetu Muzeum i do
Wydziału (27 VII 1883), w którym był obok Matejki
drugim reprezentantem artystów, gdyż Sokołowski był
historykiem sztuki, a wiceprezydent Jakubowski pra
wnikiem, zasiadał Juliusz z górą siedem lat w zarządzie
muzealnym, w którym Matejko z Sokołowskim zajmo
wali się głównie gromadzeniem zbiorów, organizacją
działów i ekspozycją, Jakubowski sprawami administra
cyjno-finansowymi, zaś Kossak, którego wpływ był
raczej mniejszy, współdziałał przy dokonywaniu zaku
pów216. Ingerencja Matejki sięgała we wszystkie sprawy,
także zakupów; gdy w r. 1886 nabywano do Muzeum
akwarelę Kossaka Stadnina na Podolu (74 x 130 cm) za
500 fl, natomiast Śmierć Elenai J. Malczewskiego za
1000, a Zdjęcie z krzyża J. Unierzyckiego za 1200 fl217,
to cenę Stadniny trudno uznać za wygórowaną, a obec
ność w Komisji Kossaka za sprzyjającą jego interesom.
Aby zamknąć już działalność Kossaka w Muzeum,
wybiegnijmy naprzód: gdy 28 listopada 1890 r. ustąpiło
statutowo pięciu członków Komitetu, a wśród nich
Kossak, który jednocześnie odszedł i z Wydziału, miej
sca jego w tym ostatnim, aż do śmierci Matejki, nikt już
nie objął i Wydział obradował w zmniejszonym skła
dzie.

Warszawski jubileusz artysty
A jednak w okresie tak wzmożonej pracy artystycznej
na najdojrzalszym poziomie i tak chętnego udzielania się
społecznego, sława i powodzenie Kossaka, szczególnie
w Krakowie, wydawały się zmniejszać, a to, co malował
traciło częściowo powszechne uznanie. Artysta nie oka
zując tego na zewnątrz, wewnętrznie odczuwał to dot-
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Fig. 73. Juliusz Kossak w stroju lisowczyka, fot. [1880]

kliwie. Dostrzegała to żona i szukała sposobu, jak by się
temu przeciwstawić, zapobiec, jeśli w Krakowie trudno,
to w Warszawie zorganizować coś, co wiarę w siebie
Juliusza mogłoby podtrzymać. I znów, jak to już nieraz
czyniła, w tajemnicy przed mężem napisała do Olszyń
skiego list datowany 1 lutego 1880:
„Mówił mi Ajdukiewicz o poczciwych Pana zamia
rach i o poleceniu do mnie, żebym Jula do Warszawy
wyprawiła. Ja tego nie dokażę ani prośbami, ani wynu
dzeniem, przeciwnie, mogę tylko popsuć całą sprawę.
Trzeba, drogi Panie, użyć jakiegoś fortelu, coś wymyślić
takiego, żeby to było w jego interesie osobistym [...] lub
żebyście w kilku napisali do niego, może go to rozczuli.
No, już nie wiem co radzić, bo upór Jula jest nie do
przełamania, a ja wiem z doświadczenia, co znaczy
reklama [...]. Takie podniesienie Jula w opinii jest
konieczne, bo zaczyna zupełnie wychodzić z mody.
Zrób, drogi Pan, coś energicznego nie rachując na mnie,
bo moje prośby niestety nic nie znaczą”218.
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I ta zabiegająca tak wytrwale o sławę męża kobieta
dopięła swego, potrafiła doprowadzić do tego, że grupa
warszawskich przyjaciół Juliusza z inspiracji Marcina
Olszyńskiego urządziła w dniu 12 kwietnia 1880 r.,
właściwie bez żadnej formalnej okazji, jak tylko imienin
artysty czy przyjazdu jego do Warszawy po 12-letniej
nieobecności, uroczystość w skali jubileuszu. Sto kilka
dziesiąt osób sproszono do Resursy Kupieckiej w War
szawie na ucztę (składkową), zapraszając na bankiet ten
Kossaka, aby uczcić jego zasługi dla sztuki polskiej.
Przemówień wygłoszono 15 (w kolejności): Wojciech
Gerson, Wacław Szymanowski, Aleksander Lesser,
Edward Leo, Wincenty Majewski, Aleksander Kraushar, Zygmunt Sarnecki, Marian Gawalewicz, Władysław
Maleszewski, Józef Hiż, Adam Pług, Kalikst Potkariski,
Marian Szwojnicki, Józef Sporny, Michał E. Andriolli.
Wśród 40 telegramów nadeszły m.in. od: Abramowicza,
Ajdukiewicza, Axentowicza, Brandta, Chełmińskiego,
Cynka, Czachórskiego, Eysmonda, Fałata, Kozakie
wicza, Lentza, Lipińskiego, Lófflera, Łuszczkiewicza,
Malczewskiego, Matejki, Pochwalskiego, Rybkowskiego, Siemiradzkiego, Szernera, Tondosa, Welońskiego,
Wierusza-Kowalskiego, Żmurki.
O uroczystości i o artyście pisała wtedy szeroko
w okolicznościowych artykułach prasa warszawska.
Naczelny redaktor „Echa” Zygmunt Sarnecki pisał
m.in., że w czasach, kiedy malarstwo polskie zaczynało
stawiać pierwsze kroki, Juliusz Kossak z gromadką
artystów ożywionych miłością dla rodzimej sztuki toro
wał ścieżki dla Matejków, Grottgerów, Brandtów, Cheł
mońskich 219. Naczelny z „Kłosów”, Antoni Pietkiewicz
(Adam Pług), obok nakreślenia sylwetki i twórczości
Kossaka podnosił jego zasługi jako znakomitego malarza
historycznego, najprzedniejszego polskiego akwarelisty
i niezrównanego malarza koni; szczególną wagę przy
kładał do jego prac ilustratorskich i ich znaczenia
w popularyzowaniu sztuki i literatury w dziewiczym
niemal pod tym względem społeczeństwie 220.
W „Tygodniku Ilustrowanym” sekretarz redakcji
Stanisław Rzętkowski, a więc kolega Juliusza z okresu
pracy jego w piśmie, wspominał, że „Kossak nie zesta
rzał się przez te lata [...], rumiana zawsze, otwarta
i szczerze uśmiechnięta twarz jego nosi na sobie tę cechę
niespożytej nigdy młodości, która żyje świeżością uczuć,
zapałem, ukochaniem piękna i ideału [...]. Zdarzyło nam
się widzieć nieraz, jak tworzył. Dziwnie to było swo
bodne. Jego figury wyrastały pod śmiałymi rzutami
pędzla z siłą i werwą młodzieńczą. Każda postać nie jest
wymyślona, ale odczuta, nie potrzeba jej odgadywać,
jest szczera, jasna [...]. Jak konie Kossaka, tak i jego
ludzie [...] mają taką wyrazistość, że się pomylić nie
podobna [...]. Świadczy ona, że artysta istotnie tworzy,
a nie wymyśla, nie koncypuje mozolnie, nie mędrkuje
nad swymi kreacjami [...]. Nie ma w pracach jego ani
odrobiny naśladownictwa. I właśnie ta niepodległość
talentu wyróżnia go i czyni znakomitym”221.
„Biesiada Literacka” piórem swego redaktora Wła
dysława Maleszewskiego donosiła, że na ręce jubilata
nadeszło z Krakowa, Rzymu, Monachium, Wiednia 40
telegramów ze słowami czci i przyjaźni. Redaktor
pamiętał Juliusza, jak ten „nikomu nie odmawiał ry-

Fig. 74. Przyjaciele od lat trzydziestu: Franciszek Kostrzewski, Juliusz Kossak i Marcin Olszyński, fot. 1880
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sunku [...], szkice całą garścią rozsypywał, a ani przez
myśl mu przejdzie, aby je mógł spieniężać [...]. Kossak
z młodzieńczym zapałem rwie się wciąż do pracy, kresu
jego działalności ani widać” 222.
Najwięcej radości i satysfakcji miała Zofia Kossakowa: „Wszystko się udało doskonale, świetnie —
dziękowała Olszyńskiemu w liście z 21 kwietnia 1880 —
Julo powrócił z Warszawy wesoły, odmłodniał, rozczu
lony tak serdecznym przyjęciem, słowem inny człowiek,
a komu to zawdzięczamy? Kochanemu Panu Marcin
kowi. Czytając sprawozdania we wszystkich warszaw
skich pismach, wszędzie rozpoznawałam drogiego Pana
urządzenie, pomysły, słowem, wiem doskonale, żeś Pan
był duszą tego wszystkiego” 223.
Stanowczo za wcześnie urządzono Kossakowi ten
jubileusz, miał zaledwie 56 lat, był w pełni sił twórczych,
malował coraz więcej i coraz lepiej — obawy żony były
przesadne — jego optymizm i pracowitość były nie
spożyte, pomysły kompozycji niewyczerpane. Oto jeden
z często powtarzanych tematów: Luzak pancernych na tle
bitwy — w oddali huczy burza i wre bój, z boku żołnierz
podprowadza białego osiodłanego w rząd bojowy araba
dla rotmistrza, który tam walczy i gdy ubiją pod nim
konia, chce mieć pod ręką drugiego. A koń nerwowo
przebiera nogami, chrapami wietrzy bliską bitwę, cały
spięty, ale nie spłoszony, nie lęka się, przeciwnie, rwie

się do pędu, przed nim pies bacznie wypatruje pana.
Temat powtarzany, ale ujęcie niepowtarzalne, to jeden
z najlepszych obrazów Kossaka. Drugi obraz — sie
lanka: Chrzestna matka, ładna panienka z dworu pod
jeżdża pod wieś koczykiem w dwa pstrokate i nerwowe
kuce, z tyłu stangret, panna wręcza chrześniaczce ko
rale, wszyscy są zadowoleni. Scenka rodzajowa, banal
na, optymistyczna, krytyk powiedziałby, że solidarystyczna, oglądana z okien dworu, nie wstrząsa dramatem.
Jest za to nastrojowa, przyjemna i swojska, panowie nie
wyłącznie bili chłopów. Zbędny jest tylko bocian na
dachu. Akwarela w cenie 500 złr wylosowana została
z wystawy TPSP w Krakowie; Towarzystwo wydało ją
jako premię dla członków w barwnej chromolitografii
(pogardliwie nazywanej oleodrukiem) w zakładzie Seitza
w Wandsbeck. Inne akwarele: Lisowczycy wracają po
bitwie, prowadząc dwa zdobyczne konie-fryzy wiozą
dwa sztandary (cena 300 złr); Bracia Lipscy w walce
z Turkami pod Chocimiem (345 złr); Dwie amazonki
kłusem (czy nie córki artysty, Jadwiga i Zofia?).
Mimo że już rok wcześniej pisał Kossak do
J. A. Fredry, że posyła mu dwa pierwsze obrazy z serii
fredrowskiej, to jednak oba posiadają datę: 1880. Pier
wszy to Dobiesław Mierzb, protoplasta rodu, przed
dworem i królem Kazimierzem Wielkim w r. 1363 toczy
pojedynek z Niemcem, którego powala, ale darowuje mu
życie, gdy ten błagalnie woła „Friede Herr” (pokój,
panie), za co król nadał mu nazwisko Fredro. Na tle wież
i baszt Krakowa przed rozłożystym dębem siedzi pod
baldachimem król, wokół dworzanie, rycerstwo, mie
szczanie, niewiasty — obserwują pojedynek. Scena
tłumna, nietypowa dla niego, mimo to kompozycyjny
majstersztyk, ruchy, gesty, pozy, a zwłaszcza tak wyty
kane Kossakowi twarze malowane z zadziwiającą pro
stotą, ale z prawdą i życiem. I drugi, o podobnych
zaletach obraz z r. 1880: Andrzej Fredro wojewoda
podolski odbija jeńców Tatarom, którzy spustoszywszy
Podole w r. 1498 uprowadzili w jasyr 4 tysiące ludzi;
Fredro jak Salwator wjeżdża w rozradowany tłum
mężczyzn, kobiet i dzieci, a rycerze rozcinają pęta
oswobodzonym. Te pierwsze dwa obrazy fredrowskie
o tak rozbudowanej i urozmaiconej akcji, z taką ilością
wypracowanych postaci i realiów, nakładały na artystę
niejako obowiązek podobnego ujęcia następnych. Wy
magało to czasu, spokojnej głowy, odrywało od innych
prac i zajęć.

Cesarz Franciszek Józef w krakowie
A właśnie z końcem lata 1880 wydarzyła się rzecz
wielkiej wagi: zjechał do Galicji w podróży inspekcyj
nej cesarz Franciszek Józef. W Galicji wiązano z tym
wiele nadziei, w Krakowie np. chciano uzyskać od
cesarza zgodę bądź obietnicę zlikwidowania koszar
wojskowych na Wawelu i oddania tego zdewastowanego
zabytku miastu, co się wtedy powiodło, ale dokonało
w ćwierć wieku później. Przyjazd cesarza poprzedziła
ogromna akcja propagandowa, mająca wzmóc jeszcze
nastroje lojalistyczne i entuzjazm do osoby monarchy,
otoczonego aurą przyjaciela Polaków. Całemu pobytowi
towarzyszyły wystawne i kosztowne uroczystości. 1 wrze-
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Fig. 75. Rysunki z pobytu Kossaków w Zakopanem [1881]
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śnia cesarz odbył uroczysty wjazd do Krakowa i zabawił
w nim cztery dni, kwaterując w pałacu Pod Baranami
u Potockich. Wizytował katedrę na Wawelu, Muzeum
Książąt Czartoryskich, Uniwersytet, Akademię Umiejęt
ności, Szkołę Sztuk Pięknych i osobno pracownię
Matejki.
W tych hołdach nie mogło zabraknąć artystów, dla
których przewidziano zadanie odrębne. Postanowiono
mianowicie sporządzić okazały album akwarel, ilustru
jący pobyt monarchy w Galicji i ofiarować go — piekąc
dwie pieczenie przy jednym ogniu — jako prezent
ślubny od władz krajowych galicyjskich następcy tronu,
synowi cesarza, arcyksięciu Rudolfowi, którego zarę
czyny z księżniczką belgijską Stefanią odbywały się
w tym właśnie czasie. Specjalny komitet zamówił
u wybitnych polskich malarzy dwadzieścia akwarel.
Zaproszony również do udziału w tej akcji Juliusz
Kossak namalował jeszcze w r. 1880 dwie akwarele:
Wjazd cesarza do Krakowa i Banderię Krakusów pod
Wawelem eskortującą cesarza. Na pierwszej: z Barbakanu
w kierunku Bramy Floriańskiej jadą dwa powozy,
w pierwszym, zaprzężonym w czwórkę cudnych siw
ków, siedzi w kontuszu polskim o barwach miasta
prezydent Mikołaj Zyblikiewicz, za nim parokonny
powóz z cesarzem i towarzyszącym mu arcyksięciem
Albrechtem (zwycięzcą spod Custozzy), po obu stro
nach tłumy widzów, chorągwie, flagi miejskie, w okien
ku jednej z wieżyczek Barbakanu dwie małe flagi, polska
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i austriacka. Jest w obrazie tym piękna architektura
Krakowa, zieleń Plant, konie o niezawodnej gracji,
władcza postać gospodarza miasta, publiczność krakow
ska, z której 30-kilka osób jest sportretowanych — i na
drugim planie, prawie na szarym końcu cztery półpostacie austriackie, wśród nich drobna figurka cesarza 224.
Na drugiej akwareli: rozpędzona w galopie banderia
70-kilku Krakusów na chłopskich, wypucowanych ko
niach, jakby szwadron reprezentacyjny kawalerii naro
dowej, na tle całej sylwety Wawelu — a gdzieś w środku
na dalekim planie niknie mały powóz, w nim ledwie
widoczny cesarz. Na obu obrazach manifestacja pol
skości, cesarza trudno w ogóle dostrzec — wymowna
kompozycja i proporcje, niełatwo dopatrzyć się w nich
hołdu wiernopoddańczego.
Sprawa wykończenia i oddania prac do albumu była
pilna, zbliżał się termin ślubu Rudolfa (10 maja 1881),
a miał to być przecież prezent na tę okazję. Juliusz
kończył już swoje i donosił o tym w liście z 27 marca tr.
Rodakowskiemu: „Ciekawym bardzo akwarel, które już
macie w posiadaniu; mnie się zdaje, że z niektórymi
będzie ciężka sprawa, jeżeli to mają być rzeczy niekonie
cznie unter dem Hund [pod psem]. Ja kuję Bal
, w Ratuszu lwowskim i miałbym już gotowy, gdyby nie
ciągle nowe potrzeby portretów, szczególnie pań. Pisałem
już do Trzemeskiego [fotografa], ażeby mi przysłał co
może. W tych dniach będzie koniec, a chcę wszystkie
razem już Komitetowi przedstawić” 225
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Ostatecznie w r. 1881 zostały wykonane wszystkie
akwarele (jednakowego formatu 39 x 57 cm) przez
następujących artystów: po jednej — Jana Matejkę,
Henryka Rodakowskiego, Hipolita Lipińskiego, Frań- .
ciszka Tepę, Andrzeja Grabowskiego, Wojciecha Gra
bowskiego, Tadeusza Rybkowskiego, Aleksandra Ra
czyńskiego; po dwie — Tadeusza Ajdukiewicza, Anto
niego Kozakiewicza, Wojciecha Kossaka, i sześć Juliusza
Kossaka, specjalisty-ilustratora, a o to właśnie chodziło,
że będzie w nich portretował uczestników. Z wszystkich
tych dwudziestu akwarel najlepiej malowane są obrazy
Juliusza Kossaka i to zarówno od strony kompozycji, jak
i wykończenia; są bardziej wypracowane, z najsilniej
szym wyakcentowaniem motywów polskich, a zminima
lizowaniem elementów austriacko-cesarskich.
Zatrzymajmy się przy nich. Juliusz powtórzył tu
dwie namalowane już w zeszłym roku kompozycje:
Wjazd cesarza do Krakowa i Banderię krakowską pod
Wawelem, ale ze zmianami w wielu szczegółach, np.
Wjazd ujął w przeciwnym kierunku i z wyraźnymi
różnicami. Trzecią kompozycją Kossaka było Wesele
krakowskie, wjeżdżające z impetem na Rynek, wiwa
tujące w stronę okien pałacu Pod Baranami, skąd pewnie
patrzył cesarz. Czwarta to Przywitanie cesarza w Krysowicach (pod Przemyślem), gdzie kwaterował, ucze
stnicząc w manewrach wojskowych. I znów podobna
kompozycja — na tle pięknego parku i zabudowań
pałacu Stadnickich, na pierwszym planie tłum chłopów
ruskich z delegacją w pokłonie przed cesarzem, który
w grupie kilku oficerów stoi dalej, w głębi. Następną
akwarelę, Bal w Ratuszu lwowskim, wypełnia około
70 postaci, w połowie portretowanych (!), panowie
w strojach polskich ustawiają się z paniami do poloneza,
a za nimi pod baldachimem mała półpostać cesarza.
Wreszcie ostatnia kompozycja (w kolejności dni trzecia):
Wizyta cesarza w pracowni Matejki, podobno narzucona
przez Mistrza Komitetowi, podczas której podarował
cesarzowi obraz Zjazd królów Jagiellonów z cesarzem
Maksymilianem pod Wiedniem w r. 1515, a wcześniej
wyraził życzenie — jak wspominał Wojciech Kossak —
„aby Juliusz Kossak w albumie przedstawiającym sceny
z tej wizyty uwiecznił cesarza z Matejką w jego pra
cowni. Mój kochany ojciec wziął to ze strony humory
stycznej i zrobił mu tę przyjemność” 226. W akwareli tej
na tle bogatego wnętrza pracowni ukazał Juliusz Matejkę,
namiestnika Galicji Alfreda Potockiego, cesarza, Teo
dorę Matejkową, prezydenta Zyblikiewicza, sekretarza
Mistrza Mariana Gorzkowskiego, dzieci gospodarza
oraz arcyks. Albrechta z adiutantem.
Nie wiemy czy prezent z 28 akwarel polskich malarzy
przypadł cesarzowi do gustu, czy obdarowany nimi
arcyksiążę Rudolf wykazał nimi większe zainteresowa
nie. Małżeństwo arcyksięcia nie wróżyło trwałego zwią
zku, w 1889 Rudolf zginął w Mayerlingu, a wdowa
Stefania wyszła powtórnie za mąż za arystokratę węgier
skiego i wywiozła z Wiednia wszystko, co mogła. W ten
prawdopodobnie sposób kolekcja ta znalazła się na
Węgrzech i trafiła do opactwa oo. Benedyktynów
w Pannonhalma. Stamtąd, jako nie mająca dla Węgrów
większego znaczenia, została po stu latach nabyta przez
stronę polską do zbiorów Muzeum Narodowego w Kra

kowie, które część jej pokazało, po raz pierwszy
w Polsce, na wystawie Kossaków w r. 1986. Pierwszy raz
również sześć akwarel Juliusza Kossaka z tego zbioru
reprodukujemy w niniejszym albumie.

Prezes

koła artystyczno-literackiego

Schyłek roku 1880 zapisał się w biografii Juliusza
Kossaka udziałem w powołaniu do życia w Krakowie
Koła Artystyczno-Literackiego, które za cel postawiło
sobie rozbudzenie życia towarzyskiego między arty
stami i literatami oraz popieranie literatury i sztuki. Na
zebraniu w dniu 14 listopada w sali Muzeum Przemy
słowego dokonano wyboru członków zarządu, tzw.
Wydziału: prezesem został Juliusz Kossak, wicepreze
sem Adam Asnyk, sekretarzami Kazimierz Bartoszewicz
i Michał Chyliński, powołano też 12 członków Wydziału.
Kossak cieszył się powszechnym szacunkiem i autory
tetem, jego takt, serdeczny stosunek do ludzi i umieję
tność łagodzenia konfliktów zyskiwały mu przyjaciół,
wrogów nie miał nawet w gronie artystów, był więc
ideałem prezesa i pozostawał nim przez 18 lat, do
śmierci. Po którychś wyborach Michał Bałucki prostym
toastem utrafi! w sedno:
„My wybieramy Kossaka.
Dlaczego? bo zacna dusza.
Zdrowie Pana Juliusza!”

Oprócz członków zwyczajnych, którymi mogli być
tylko artyści i literaci, należeli do Koła członkowie nad
zwyczajni, czyli wszyscy miłośnicy sztuki i literatury.
W dniu 6 stycznia 1881 odbyło się zebranie około 60
członków Koła we własnym już lokalu, w Rynku Głów
nym nr 16 na pierwszym piętrze, po czym wszyscy
zasiedli do wspólnej wieczerzy. Brakło tylko Jana Matejki,
Józefa Szujskiego i Stanisława Tarnowskiego, ale dwaj
pierwsi „wieczorem wychodzić nie mogą, ostatni zaś
wyjechał z odczytami”. Toasty rozpoczął prezes, wy
chylając kielich na cześć członków, Artur Bartels prze
mówił dowcipnym wierszem, a Kazimierz Bartoszewicz
palnął okolicznościowy toast:
„Więc zdrowie naszych wodzów podnoszę z okrzykiem:
Niech żyje Juliusz Kossak z Adamem Asnykiem!”

Koło miało założyć bibliotekę z czytelnią pism,
gromadzić dzieła sztuki, organizować odczyty i dys
kusje, konkursy, prowadzić akcję wydawniczą, obcho
dzić jubileusze twórców, przyjmować znamienitych
gości, uczestniczyć w obchodach i imprezach, urządzać
zabawy, przyjęcia i bale składkowe. Raz w roku, na
walnym zgromadzeniu członków, Wydział zdawał spra
wę z czynności i finansów Koła — i trzeba mu bezstron
nie przyznać, że zadania te wypełniał, a Koło zyskiwało
liczącą się pozycję w życiu kulturalnym miasta.
Nim jeszcze zdołało działalność swoją rozwinąć,
„Przegląd Tygodniowy”, organ młodych pozytywistów
warszawskich, najbardziej ówcześnie radykalnych, pisał:
„A cóż porabia Koło Artystyczno-Literackie? Bóg
zapłać, miewa się dobrze... je sobie i pije, bawi się [...].
Że pan Kossak umie pysznie malować konie, wie o tym
cała Polska, że wygląda wspaniale, elegancko, jakby
stworzony byl do krzesła prezydialnego wiemy o tym
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ale będąc uprzywilejowanym arystokracji i władz
maestrem, nie mógłby zawsze robić tego, co by chciał
[...]. W Krakowie przydałaby się instytucja żwawsza,
młodsza, która by trochę tutejszych safandulów roz
ruszała [...]. Kossak na prezesa się nie nadaje, cechuje go
bojaźń i oględność. Wybrano go powtórnie prezesem, bo
gwarantuje, że Koło będzie spokojne i nie będzie konspirowało” 227. Radykał z „Przeglądu” chciał pewnie
Koło namówić na rewolucję socjalną.
CYKLE: FREDROWSKI I ODSIECZY WIEDEŃSKIEJ
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Po przeszło rocznej przerwie nadszedł czas, aby
przyspieszyć malowanie serii fredrowskiej. Z końcem
maja 1881 Juliusz pisał do przyjaciela: „Jeżeli chcesz
mieć cztery pierwsze, to Ci zaraz wyszlę. Nie gniewaj
się, że się opóźniłem [...] powód, że drobnymi robótkami
dla codziennego chleba zajmując się, do większych
dobrać się nie jestem w stanie [...] Wielkość samych
akwareli: epizody historyczne 48 x 71 centymetrów,
portretów 56 x 44, epizody format podłużny, portrety
stojący” 228.
Nie ukończył jednak w r. 1881 żadnej akwareli dla
Fredry, choć pracował nad nimi, niemniej nie był
skłonny do wysyłania poszczególnych obrazów poza
teren pracowni, chciał je mieć wszystkie pod ręką dla
nadania im jednolitego kolorytu i nastroju. W tymże
roku wystawił w TPSP w Krakowie kilka swych mniej
szych prac, zakupionych przez Towarzystwo, a następ
nie rozlosowanych wśród członków: Handlarz koni nad
przewozem (125 zlr), Nowe targowisko na konie pod
Wawelem (200 złr), Czwórka balagulska, Piotr Lipski na
harcach pod Chocimiem (250 złr), Rewizja w drodze.
W tym czasie syn Juliusza, 25-letni Wojciech, roz
począł błyskawiczną karierę, osiągając swoimi płótnami,
malowanymi olejno, z wielką werwą i talentem, znaczne
sukcesy. W r. 1878 zadebiutował na Salonie paryskim
świetnym Autoportretem w mundurze ułańskim, w 1881
w Kunstlerhausie w Wiedniu Portretem Mikołaja Zybli
kiewicza, malowanym jakby vandayckowską techniką
i obrazem Manewry pod Sądową Wisznią; Manewry
sprzedał od razu w Krakowie za 700 złr, a Zyblikiewicza
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złożył w darze miastu. Start syna do kariery był szybszy
niż ojca, a ceny jego obrazów wyższe niż ceny akwarel
Juliusza. Wojciech w porównaniu z samoukiem ojcem,
żyjącym raczej skromnie, wszedł w życie z większym
kapitałem w postaci stabilnego domu, rodziny, warun
ków materialnych, a przede wszystkim ojca, który
wpajał mu zamiłowanie do sztuki i prawidła malarskie,
z większym zasobem umiejętności nabytych w uczel
niach malarskich, z większą, jak to się dziś określa, siłą
przebicia, pewnością siebie, fantazją. Juliusz nigdy nie
poważyłby się, jak uczynił to 24-letni Wojciech, na
publiczne w Salonie paryskim wycięcie swego płótna
z ramy i demonstracyjne wyniesienie go z wystawy
z powodu złego zawieszenia, ani na postawienie ceny
2000 zlr, jak syn za Artylerię w ogniu, zakupioną z listy
cesarskiej do muzeum w Budapeszcie.
Tymczasem mianowanie Zyblikiewicza w styczniu
1881 marszałkiem krajowym, do czego walnie przyczy
niła się wizyta Franciszka Józefa w Galicji, oznaczało
odejście jego z Krakowa i przeniesienie do Lwowa. Na
pożegnanie zasłużonego prezydenta urządzono w Su
kiennicach 28 lutego 1881 wielki bal kostiumowo-historyczny, który Juliusz Kossak przedstawił w dużej akwa
reli (1882), niezwykle wypracowanej, bo z 50 portretami
uczestników balu. W tłum zgromadzonych na sali gości
wpada balet krakowski, a wodzirej zaprasza prezydenta,
stojącego w towarzystwie Jadwigi Łuszczewskiej (Deo
tymy), aby poprowadził poloneza. Z lewej strony obrazu
stoi w mundurze 2. p. ułanów Królestwa Polskiego
Wojciech Kossak, a za nim widać głowę Juliusza.
Fig. 77. Trzej muszkieterzy: Wojciech, Stefan i Tadeusz
Kossakowie, fot. [1876]
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Widocznie jednak Fredro naciskał przyjaciela na
szybsze zakończenie serii akwarel i posłał nawet większy
zadatek, skoro Kossak pisał w liście do niego z 20 sty
cznia 1882: „Dziękuję Ci serdecznie za przysłanie mi.
1200 fl jako należytość za dalszy ciąg obrazów pamią
tkowych z Twojej rodziny: Wawrzyńca poselstwo do
Stambułu, Franciszka obronę Lubaczowa i Portret bisku
pa Aleksandra [...]. Z niecierpliwością pewną zabie
ram się do Peterswalden, Hanau itd. Wyszukałem, że
pułk 6. ułanów nazywał się pułkiem «dzieci warsza
wskich», mam więc i wzór mundurów” 229.
Z wzmiankowanych i nie wymienionych w tym liście
prac wykonał Kossak, sygnując datą 1882, cztery obrazy:
Jan Fredro ocala króla Jana Olbrachta na Bukowinie
w r. 1497, w chwili, gdy chmara Wołochów i Tatarów
dotarła już do kolasy królewskiej, wojewoda ruski na
czele rycerstwa wpada im na karki, zwala z koni ich
wodzów, nieprzyjaciel uchodzi, król uratowany, ale
Fredro z ran umiera; Portret Andrzeja Maksymiliana
Fredry, wojewody podolskiego w r. 1679, zwanego dla
wielkiej wiedzy Tacytem polskim; Franciszek Fredro
pod Lubaczowem rozbija Tatarów w r. 1520, wpadając
w kilkadziesiąt koni w nocnej wycieczce w środek kosza
tatarskiego, a zabijając samego Murzę Dauleta, zmusił
Tatarów do odstąpienia od oblężenia zamku; wreszcie
Portret Aleksandra Fredry, biskupa przemyskiego wr. 1724,
hojnego fundatora kościołów i restauratora katedry
przemyskiej. Resztę akwarel z cyklu Fredrowie (tzn.
pięć) wykonał w latach 1883—84, co zanotujemy dalej.
Kossak przez całe życie malował i rysował mniejsze
i większe epizody i duże obrazy z najbardziej ulubionego
przez siebie utworu Wincentego Pola, z rapsodu rycer
skiego Mohort. W r. 1882 na propozycję wydawcy
lwowskiego Hermana Altenberga wykonał 24 ilustracje
do tego poematu, wydanego w tymże roku w ozdobnej
edycji albumowej. „Prawda”, chwaląc piękne wydaw
nictwo, ubolewała, że druk, papier, oprawa i część
drzeworytów 230 — wszystko obce, tylko pióro i ołówek
polskie. Uważano, że ilustracje Kossaka stoją nierównie
wyżej od Andriollego231. Według „Niwy” Mohort
z rysunkami Kossaka staje na równi z podobnymi
wydawnictwami zagranicznymi, „trudno było o szczę
śliwszy wybór ilustratora [...], rysunki wykonane są
pysznie, z ogniem i żołnierską werwą” 232.
Zbliżająca się 200 rocznica odsieczy wiedeńskiej
wywołała szereg przygotowań do uroczystych obcho
dów w Krakowie, w których starano się zaakcentować
decydujące znaczenie polskiej pomocy i udziału w niej
króla Jana III, zwłaszcza wobec przejawianej niechęci
i rezerwy Austriaków, pomniejszających rolę Polski
w zwycięstwie nad Turkami. Prace malarskie i wydaw
nictwa artystyczne miały w tym względzie szczególną,
bo trwałą wymowę. Kossak, niezależnie od działalności
kierowanego przez siebie Koła Artystyczno-Literackiego,
wziął bezpośredni udział w tej akcji. Wykonał 6 świet
nych ilustracji do Dyaryusza wiedeńskiej okazji roku 1683
Mikołaja Dyakowskiego, który ukazał się drukiem
w r. 1883 w Warszawie nakładem „Kłosów” (ilustracje
Kossaka rytował E. Gorazdowski) oraz szereg innych
rysunków i akwarel z tej wyprawy, jak Sztandar proroka,
a przede wszystkim szczególnie odpowiadający mu mo

tyw Wjazdu Jana III do Wiednia po odniesionej wiktorii,
który w latach 1883—1897 komponował cztery razy.
W roku 1882 artysta wykonał większych rozmiarów
akwarelę Sztandar proroka. Na pobojowisko zasłane
ciałami ludzi i koni, rozbitymi armatami i szczątkami
umocnień wjeżdża król Jan III z husarią, witany przez
austriackich książąt i dowódców. Naprzeciw króla pędzi
cwałem dwóch husarzy, owych „domini tigrides” (pa
nów w tygrysach), jak nazywali ich Austriacy, ze zdo
bytą chorągwią wezyra. Obraz wystawiony był w TPSP
w Krakowie i został przez Towarzystwo zakupiony za
900 złr z zamiarem wydania go w barwnej reprodukcji
jako premia dla członków. Aliści wtrącił się w sprawę
„Przegląd Tygodniowy” twierdząc, że aby chromolitografia była staranna, musi być poprawnie wykonany
oryginał. „Przegląd” chwalił wprawdzie kompozycję
obrazu, ruch, żywość i zamaszystość postaci, ale — jak
pisano — „Kossak pożałował czasu i nie wywiązał się
odpowiednio z zadania [...], wszystko nie wykończone,
szczegóły uzbrojenia, odzieży etc. ledwo pozaznaczane
na oryginale, w kopiach wyjdą zamazane”. Zarząd
Towarzystwa — komentowano — powinien odesłać
akwarelę artyście do poprawek, ale krępuje się. „My,
stojący na boku, mamy tę możność i obowiązek zwróce
nia uwagi pana Kossaka na konieczność staranniejszego
wykończenia szczegółów w Odsieczy. Jeżeli majstrzy
fuszerować będą, cóż przyjdzie robić fuszerom?” 233.
Zarzut nie był słuszny. Kossak malował obraz na
wystawę, w szczegółach wykończył go tak samo, jak inne
swe obrazy, z których odbijano reprodukcje bez szkody
dla ich wyrazistości. Ale przejął się krytyką i namalował
kopię pierwszego, większą i olejno, z tak przesadnie
i kontrastowo wyakcentowanymi konturami i szcze
gółami, że rażą one w ogólnej tonacji przejaskrawieniami
i sztywnością, pozbawiając obraz właściwej Juliuszowi
płynności i delikatności linii i płaszczyzn. Z tej olejnej
kopii wykonano w zakładzie S. Czeigera w Wiedniu
chromolitografię, w której właśnie uwidoczniły się, ale
jako wady, te wszystkie wyrazistości, twarde linie
i kontrasty. Niepotrzebnie artysta poszedł za niekom
petentnymi glosami krytyków.
Kossak po kilka razy malował postacie polskich
bohaterów i wodzów, trudno i zbędnie dociekać czy
z własnej podniety, czy wskutek obstalunków jego
wielbicieli, a najpewniej z obu tych przyczyn. Tym
razem w r. 1882 na prywatne zamówienie do galerii
jakiegoś kolekcjonera wykonał cztery wielkie akwarele
z konnymi wizerunkami: Jana Henryka Dąbrowskiego,
prowadzącego legionistów do walki, Kazimierza Puła
skiego konfederata barskiego, Naczelnika Kościuszkę
z jego chłopskim wojskiem i Księcia Józefa w bitwie pod
Zieleńcami, tym razem na białym wierzchowcu.
Na przełomie roku 1882/83 powstał interesujący cykl
czterech różnych polowań: na wilki, na dropie, na lisa
i na wilki z powloką. Kossak rysował i malował dużo scen
myśliwskich, był w nich ten sam temperament, którym
pędził pocztowych i ułanów za wrogiem, ten sam ruch
człowieka w walce ze zwierzęciem, co i ściganym nie
przyjacielem. Każde z tych polowań wymagało odrębne
go sposobu podchodzenia, ścigania, osaczania. Z tych
czterech polowań zachowały się trzy szkice sepią
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Fig. 78. Bal kostiumowy w Kole Artystyczno-Literackim w Krakowie, 1883
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i gwaszem z r. 1882 takiego samego formatu, jak
i późniejsze cztery obrazy akwarelą i gwaszem z r. 1883.
W Polowaniu stepowym na wilka szkic różni się zasadniczo od obrazu w ustawieniu figur, wyraża niepohamo
waną ekspresję myśliwych, koni, psów i wściekłą obronę
wilka, dzikość stepu i groźnego burzowego nieba. Siła,
ruch, zajadłość i walka o życie u człowieka i zwierząt,
inna w każdym przypadku. W Polowaniu z chartami na
dropie jest pęd po stepie za stadem dropi podrywających
się ciężko z ziemi, psy konkurują z końmi w ściganiu
ptactwa, step faluje jak jezioro, mgła poranna ściele się
w dali. Polowanie na lisa, z sań wjeżdżających na pagórek
widać lisa, który pomknął po śniegu jak błyskawica, za
nim popędziły charty w step bezkresny, przykryty śnie
giem, a nad nim wiszą ciężkie śniegowe chmury; szkic od
obrazu różni się znacznie, skomponowane są w dwie
przeciwne strony. Wreszcie Polowanie na wilki z powloką
w nocy przy świetle księżyca, na saniach jadą myśliwi,
z tyłu wlecze się wiązka grochowin, za którą biegną wilki
wabione kwikiem prosięcia w saniach i dostają się pod
kule myśliwych.
Z tego samego roku pochodzi jeszcze inna akwarela:
Polowanie na zająca, gdzie grupa myśliwych z amazonką
ogląda upolowanego zająca, którego dojeżdżacz trzyma
za skoki, z lewej piękna para chartów odpoczywających
po biegu; oraz scena rodzajowa: Wesele krakowskie, któ
re z kościoła zajeżdża wprost przed karczmę, wreszcie
Targ koński na Groblach pod Wawelem.
W lutym 1883 r. ukazała się książka profesora Szkoły
Weterynarii we Lwowie, Antoniego Barańskiego, pt.
Chów koni, z 21 rysunkami Kossaka przedstawiającymi
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konie polskie różnych ras krajowych. Pisano o nich, że
„ilustracje jego posiadają zawsze obok doskonałego
rysunku wyższość prawdziwie artystycznych kompo
zycji” 234.
Związany z obchodami odsieczy Wiednia był urzą
dzony 5 lutego 1883 przez Kolo Artystyczno-Literackie
wielki bal kostiumowy w Sukiennicach, z którego dochód
(ponad 4000 zlr) przeznaczono na zakup rzeźby Piusa
Welońskiego Gladiator dla Muzeum w Poznaniu. Bal
zgromadził około tysiąca osób, a zaczął się od pochodu
historycznego z czasów Sobieskiego. W roli i przebraniu
króla wystąpił sam prezes Koła, urodą przypominający
Jana III, dla ścisłości zgoliwszy nawet swoją brodę; za
nim królewicz Jakub w czerwonym żupanie, z sokołem
na rękawicy, prowadzi „Sławę” (panią B.) — to Wojciech
Kossak; w roli rotmistrza pancernych — malarz Broni
sław Abramowicz.
Komitetowi obchodu 200 rocznicy odsieczy wiedeń
skiej pod przewodnictwem Juliusza Kossaka udało się
przełamać obawy konserwatywnych władz galicyjskich
i doprowadzić do sprowadzenia do Krakowa wielo
tysięcznej delegacji chłopskiej, nadając tym sposobem
uroczystościom charakter ludowy23S.
W tymże roku ukończył Kossak trzy następne
akwarele z cyklu fredrowskiego, którego malowanie
zbliżało się ku końcowi. Kolejnym obrazem był Waw
rzyniec Fredro wjeżdżający w poselstwie do Stambułu
w r. 1500, stanowił on według opinii Witkiewicza drugie
(obok szkicu do obrazu Hetman z 1863) dzieło, w którym
talent artysty wzniósł się do szczytu i wyraził „przewagę
duszy nad materialną siłą i bogactwem”. O ile wjazdy
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posłów Rzeczypospolitej, a głównie Ossolińskiego do
Rzymu w 1633, olśniewały przepychem i tłumnym
orszakiem, o tyle wjazd Fredry do Konstantynopola
uderzyć może przeciwieństwem: polski poseł wjeżdża
samotny, bez żadnego orszaku, pośród strojnych ba
szów, w ciżbę janczarów i ścisk pospólstwa tureckiego,
na przecudnym białym arabie, ubranym w rząd lśnią
cy od złota i diamentów, sam „piękny, rozumny i wyż
szy kulturą nad cały ten tłum sułtańskich niewolni
ków” — w tle świątynie i las minaretów 236.
Następne dwa obrazy to sceny wojenne z kampanii
1813 r., w których Fredrowie uczestniczyli, stojąc
wiernie do końca przy Bogu Wojny. Seweryn Fredro pod
Peterswaldem jako szef szwadronu w 200 koni rozbił pułk
czarnych huzarów pruskich, a brygadier Wojciechowski
ujął ich pułkownika, syna Blüchera, i ściągnął za kołnierz
z konia. Drugi obraz to Aleksander Fredro pod Hanau,
„kiedy kula armatnia, przetorowawszy sobie drogę przez
gałęzie dębów, ominęła cesarza ze sztabem i wybrała
sobie moją biedną szkapę, uderzona w łopatkę usiadła
jak pies na zadzie, odpiąłem mantelzak, ściągnąłem
munsztuk i nie wstydzę się powiedzieć ze łzami w oczach
objąłem i przycisnąłem do piersi ten łeb bulany, co się ku
mnie zwracał, jak gdyby wzywał pomocy” 237.
Rok 1883 zamknął Kossak czterema akwarelami
dużego formatu z wyobrażeniem scen historycznych.
Pierwszy obraz: Łokietek i Florian Szary po bitwie pod
Plowcami w r. 1331 (wydany w heliograwiurze jako
premia Tow. Zachęty w 1914) przedstawia pobojowisko
zasłane trupami, na które wjeżdża na białym koniu król
Łokietek z rycerstwem polskim, nad nimi las propor
ców. Zatrzymuje się przy rannym rycerzu, w którego
brzuchu utkwiły 3 włócznie, a on rękami podtrzymuje
wnętrzności; król nadał mu herb „Jelita”, był on proto
plastą rodu Zamoyskich. O obrazie tym sam artysta
pisał: „pracę tę uważam za jedną z najbardziej podno
szących moje artystyczne zasługi [...], za dzieło, którym
się szczycę”238.
Następnym obrazem był Wjazd Jana III do Wiednia
w r. 1683, nazajutrz po odniesionym zwycięstwie; był to
pierwszy z czterech Wjazdów, malowanych w latach
1883—1897. Jan III na czele orszaku rycerzy polskich
i niemieckich, książąt i generałów wjeżdża triumfalnie
do miasta, przed nim młody Turczyn prowadzi karego
konia wezyra, a na samym przedzie husarz wiezie
najważniejsze trofeum, chorągiew proroka, którą na
drugi dzień prześle król papieżowi ze słowami: „Venimus, vidimus, Deus vicit!” Króla wita rozradowany
tłum wiedeńczyków, wyciągają doń ręce, całują po sza
tach, butach, strzemionach, płaczą, śmieją się, krzyczą
„ave Salvator!”, w obrazie słychać niemal zgiełk, wi
waty, stukot kopyt o bruk, parskanie koni, chrzęst zbroi,
bicie dzwonów. Ten ostatni triumf wojenny dawnej
Rzeczypospolitej był wtedy tak ważny, że Kossak utrwa
lił go w kilku replikach. Jeszcze inny obraz z kampanii
wiedeńskiej Sobieskiego, zwycięska Bitwa pod Parka
nami z 9 października 1683, a więc druga, bo pierwsza
była porażką, która o włos mogła się skończyć śmiercią
króla. W centrum obrazu ranny turecki pasza na białym
koniu pojmany w niewolę, wkoło wre bitwa.
Wreszcie ostatnia historyczna kompozycja z r. 1883:

Hasło i odzew —przegląd nocny, ilustracja do poematu
Mikołaja Bołoz-Antoniewicza. Na odgłos trąb i bębnów
powstają, jak na apel poległych, tłumy żołnierzy, for
mują się w konne szwadrony i w bataliony piechoty
i ciągną ze sztandarami na wezwanie wodzów: szwole
żerowie, kirasjerzy, kosynierzy, czwartacy, z lancami,
kosami, karabinami, szablami. Z mgły wyłaniają się
sylwety Wawelu i wież Warszawy. To jakby epopeja
męstwa, krwi i chwały żołnierza polskiego, ginącego
w obronie rozszarpanej ojczyzny, wizje z powstałych już
dzieł artysty i tych jeszcze nie namalowanych, bo tym
obrazem nie zakończył Kossak swoich wojennych kom
pozycji, jak pisał Witkiewicz239, lecz tworzył je nadal, do
śmierci.
Tymczasem wciąż jeszcze nie została ukończona
seria fredrowska; do 12 obrazów brakowało jeszcze 3
i umowa z trzech lat wydłużyła się do pięciu. Ostatnie 3
obrazy ukończył artysta w r. 1884, były to: Stanisław
(Jan) Fredro, kasztelan czernihowski, przyprowadza
swoją chorągiew pod Smoleńsk w r. 1633; drugi obraz to
Edward Fredro jako kapitan 6. pułku ułanów („dzieci
warszawskich”) w bitwie pod Kałuszynem w r. 1831,
osłaniał marsz głównego korpusu wojska na Siedlce,
a gdy został ranny w udo, nie chcąc iść do lazaretu, kazał
sobie nogę obandażować na siodle i dalej dowodził puł
kiem; wreszcie ostatni, to Portret Aleksandra Fredry, ko
mediopisarza, w jego lwowskim mieszkaniu, przy pul
picie, na którym pisał. Tego Fredrę Kossak znal osobi
ście, portret jednak malował już po jego śmierci i musiał
go wykonać, podobnie jak dwa poprzednie (wojewodę
i biskupa), kopiując z zachowanych dawnych portretów
czy fotografii. Portret komediopisarza należał do szcze
gólnie udanych i był kolejnym przykładem, że i w dzie
dzinie portretu Kossak potrafił sobie radzić nie najgo
rzej, choć krytyka zarzucała mu w tym niedostatki.
Przed odesłaniem całego kompletu akwarel właści
cielowi do Beńkowej Wiszni, zostały one w październiku
1884 wystawione we Lwowie i połową serii w Warsza
wie. Prasa zareagowała zgodnym chórem pochwał:
w „Kłosach” pisano, że dzieje pojedynczych rodzin są
u nas historią narodu, a artysta ukazał całą tę skarbnicę
tradycji rodzinnych na tle dziejów naszych. Podkreślano
„dziwnie barwny i wyrazisty koloryt obrazów”240, czym
istotnie odbiegały one nieco od właściwego Kossakowi
zabarwienia. „Bluszcz” zachwycał się „zdumiewającą
rozmaitością pomysłów, przepysznym grupowaniem,
doskonałością rysunku, pięknością kolorytu, a zwłaszcza
tym życiem tchnącym z każdego obrazu”. Zapowiadano,
że po wystawie w Peszcie, dokąd je obecnie wysłano,
zostaną pokazane w Warszawie241. „Czas” podkreślał,
że obrazy te głębokim odczuciem dziejowego ducha
wznoszą się ponad zwykły poziom, że choć malowane
techniką z natury swej niewielką, to jednak artysta jest
w niej niezrównany242. W „Biesiadzie Literackiej” Wła
dysław Zawadzki po wystawieniu części tych obrazów
w Warszawie pisał: „nie wiedzieć, co bardziej podziwiać,
czy bogactwo fantazji w ugrupowaniu i układzie kompo
zycji, czy nieskazitelną doskonałość rysunku w oddaniu
ludzi, koni i najdrobniejszych szczegółów jak najwier
niej wystudiowanych, czy rozkoszować się życiem z ka
żdej sceny wionącym, przepychem kolorytu, doskonale
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Fig. 79. Salon Fredrów w Beńkowej Wiszni z akwarelami J. Kossaka (fot.)
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zawsze dobranym. Tyle tu wszędzie życia, ruchu, po
wietrza, perspektywy, iż śmiało powiedzieć da się, że
Kossak sam siebie tutaj przewyższył i że obrazy te
zaliczyć należy do jego arcydzieł”243.
Odmiennego natomiast zdania był znów „Przegląd
Tygodniowy”, który pisał z warszawskiej wystawy, że
„pokazuje nam ona przyrodzoną Kossakowi łatwość
kompozycji i poczucie charakteru, obok równie wrodzo
nej niebaczności na poprawność rysunku [...], który
bywa błędny nawet w koniach [...]. Na Wjeżdzie do
Carogrodu janczarowie, murzyni etc. lepsi są od samego
Fredry, który ma oblicze nic nie mówiące [...]. [W Bitwie
pod Hanau] głowa cesarza więcej namazana niż nama
lowana staje nam za dowód, że pan Kossak trochę
zanadto się spieszy z obstalunkowanymi robotami. Portrety (trzy) dopełniające kolekcję są najsłabszą stroną
tego całego zbioru, bo nawet w kolorycie zawiodły, który
jest mdły i szary”244. Opinia ta zupełnie nie pokrywa się
z obiektywną oceną tych dzieł i nie odpowiada rzeczy
wistości. Wymienione zarzuty trafiały przysłowiową
„kulą w płot”, albo recenzent obrazów nie oglądał.
Akwarele te należą do najlepszych osiągnięć sztuki
Kossaka, wypracowane zostały rzetelnie, a wykonane
z wielką dbałością i talentem.
W marcu 1884 r. otrzymał Kossak zamówienie z To
warzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych na obraz olejny,
przedstawiający Bitwę pod Raszynem według motywów
z obrazu Januarego Suchodolskiego (chodziło o śmierć
Cypriana Godebskiego) wraz z portretami występują
cych tam postaci245. Juliusz zamówienie przyjął, ale
wykonał zupełnie inną w układzie kompozycję Raszyna,
na której książę Józef ze sztabem pędzi do bitwy,
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a z naprzeciwka żołnierze niosą ciało Godebskiego.
Obraz namalował razem z synem Wojciechem, olejno;
był to bodaj jeden z kilku przypadków wspólnego obrazu
ojca i syna.
W tymże roku wykonał Juliusz cztery mniejsze obra
zki do najnowszej powieści Sienkiewicza Ogniem i mie
czem: Skrzetuskiego z Podbipiętą w drodze do Łubniów
i Bohuna z Zagłobą jadących do Rozłogów (kosztowały po
200 złr, a łącznie 300) oraz dwa szkice: Zagłoba zdobywa
chorągiew i Podbipiętą z Półjanem pod Konstantynowem.
Była to jakby próba pędzla przed rozpoczęciem w roku
następnym cyklu 12 obrazów do dzieła Sienkiewicza,
które w imaginacji polskiej stopiło się nierozdzielnie
z kartonami Kossaka. I jeszcze jedno preludium przed
wejściem w XVII stulecie, przepyszny IFjuzń Jerzego
Ossolińskiego do Rzymu w r. 1633 w poselstwie do
papieża Urbana V4II w orszaku 300 osób, obraz, który
znamy tylko z drzeworytu J. Schiibelera246.
Wtedy też rozpoczął malowanie następnej sagi ro
dzinnej, Dunin-Borkowskich (złożonej z 9 obrazów), dla
których poprzednio wykonał już dwie akwarele: Sta
dninę Stanisława Borkowskiego (w 1846) i obraz Piotr
Dunin bierze w niewolę Wolodara (w 1870). Obecnie
namalował znów dwie kompozycje: Piotr Dunin-Borkowski, oboźny koronny, w bitwie pod Moskwą w r. 1611
i Jerzy Dunin-Borkowski ginie w bitwie z Tatarami pod
Wiśniowcem w r. 1674, a żonę jego biorą w jasyr.
Wśród rodzajowych scen warto wymienić akwarelkę
Do kościoła, gdzie przez wieś zasypaną śniegiem mkną
sanki chłopskie w dwa grube mierzyny, w saniach dwie
zakutane baby śmieją się do powożącego, niemal słychać
dzwonki, skrzyp śniegu i sań, parskanie koni i krakanie
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wron. Inna akwarela — Powódź', wieś zalana, dwa
przerażone konie na jakimś pagórku i to źrebię, które
prawdziwego strachu jeszcze nie zaznało. I wreszcie
wdzięczny Portret amazonki, hrabianki A. Ścibor-Marchockiej na pięknym białym arabie, choć z lekka odsta
jącą prawą tylną nogą wierzchowca.
Z zachowanych listów Kossaka do Władysława Bełzy
we Lwowie pochodzi wiadomość, że Juliusz namalował
jednak atak szwoleżerów na baterie Somosierry, o czym
nie wiedział Stanisław Witkiewicz, a Aleksander Rem
bowski tylko słyszał, że taki obraz znajdował się w zbio
rach Franciszka Łubieńskiego247. Nie znamy go (czy
ich) ani z reprodukcji, ani z fotografii, jedynie ten
pierwszy z opisu w owej korespondencji z Bełzą. 30
kwietnia 1884 pisał Kossak do Bełzy: „Somosierra bar
dzo się kwalifikuje dla pp. Sokołowskich, bo tam dwóch
braci Sokołowskich zginęło, szczególnie wachmistrz
młody w obronie Niegolewskiego na armatach hisz
pańskich, ten moment wybrałem i już jest podmalowany. Kiedy Napoleon przejeżdżał baterie zdobyte,
dwóch braci śmiertelnie rannych, widząc Napoleona,
zawołali jeszcze: Vive 1’Empereur! Cesarz spojrzał się na
nich i pokazując ich marszałkowi Berthier rzeki: Sont-ils
braves ces Polonais. Mam na to własnoręczny opis
szarży i zdobycia wąwozu do śp. Piotra Michałowskiego
samego Niegolewskiego, dając[y] mu szczegóły do obra
zu, jaki miał sam śp. Piotr Michałowski, sławny mistrz,
wykonać”248.
Ponieważ propozycję Kossaka przyjęto, więc 15
września 1884 donosił on do Lwowa: „Co do Somosierry
z przyjemnością podejmę się za cenę 500 fi, ale na swoją
niekorzyść, bo do formatu dodać trzeba szerokości
najmniej 10 cm, ażeby odpowiadał format układowi,
szarża będzie szła w górę, więc na wysokość biorę miarę
[...] O zaliczkę proszę, bo to będzie bodźcem, ażeby nie
odkładać roboty”249. Widocznie Sokołowscy podpowia
dali artyście fabułę do obrazu, a Kossak miał wątpli
wości faktograficzne, pisał zatem do Bełzy, który po
średniczył w tej sprawie, w liście z 19 grudnia: „Co do
projektu umieszczenia młodego pana Sokołowskiego
w Somosierze w chwili, kiedy go zdobi Legią Napoleon,
zajdzie kwestia, którą rozpatrzyć musimy, a to dlatego,
że tego faktu nie było. Sokołowscy bracia obydwa padli
podczas szarży, jeden z nich wachmistrz przy Niego
lewskim na ostatniej już baterii, i ten moment już
zacząłem, zobaczysz kochany Pan w Krakowie [...]
w żadnych pamiętnikach nie ma wzmianki o podobnym
fakcie, lepiej być ścisłym w oddawaniu momentów
z przeszłości świetnej”250. 7 stycznia 1885 dziękuje za
250 fi zaliczki na Somosierrę dla Sokołowskiego, obraz —
stwierdza — będzie gotów na 1 marca tr. „Mam
nadzieję, że godnie odpowiem zadaniu dla mnie tak
miłemu”251. Wreszcie w ostatniej kartce w tej sprawie
z 12 czerwca 1885 prosił Bełzę o adres właściciela
obrazu: „Pan Krywult, któren ma na wystawie w War
szawie Somosierrę wielmożnego Sokołowskiego, zgubił
adres dla wysłania gdzie się należy”252.
Zarzuty stawiane artyście, że szedł w swej twórczości
za inspiracją zamawiającego obraz, nie odpowiadały
często prawdzie. Ustępliwość ta nie sięgała zbyt daleko,
dotyczyła raczej elementów trzeciorzędnych, natomiast

w kwestiach merytorycznych Kossak trzymał się faktów
i realiów, stąd historyczna i dokumentalna wartość tego
malarstwa.
W roku 1885 Kossak wykonał akwarelę Próba lancy,
scena rozgrywa się w Schönbrunn w r. 1809 przed
Napoleonem i gen. Krasińskim. Na szwoleżera Wiktora
Romana wypuszczono trzech dragonów gwardii, z któ
rej to próby wyszedł on zwycięsko, zrzucając z siodła
przeciwników. Z tego obrazu rzeźbiarz Antoni Kurzawa
zrobił wypukłorzeźbę, którą wytłaczano miedzioryty
posrebrzane w wymiarze 9 x 20 cm. W lutym tr. Juliusz
pisał do Bełzy, że może się podjąć „wykonania sceny
Śmierć Czarnieckiego, naturalnie, że tu konie głównymi
są aktorami”253 — i tworzy kapitalny obraz, na którym
do łoża hetmana podchodzi jego koń, pochyla łeb do ręki
pana z prawdziwą końską czułością, za nimi stoi krąg
zatroskanych rycerzy, jeden klęczy i płacze. A hetman,
który dopiero na łożu śmierci uzyskał buławę polną,
wyciąga rękę z pożegnalnym gestem tylko do tego
posmutniałego zwierzęcia. Inny przykład przywiązania
konia do człowieka wyraził artysta, jakże prosto, w akwa
reli Zwiastun nieszczęścia', od przejeżdżającego obok wsi
oddziału wojska odrywa się biały koń w pełnym opo
rządzeniu, ale z pustym siodłem, i pędzi jak oszalały do
znanej sobie zagrody, gdzie kobieta z chłopcem wiedzą
już co to oznacza. Jeszcze tylko jedna akwarela: Kazi
mierz Pułaski z konfederatami barskimi pod Częstocho
wą — i już na długi czas pogrążył się artysta w ulubioną
epokę XVII stulecia, w wiek klęsk, nieszczęść, ale
i chwały oręża polskiego.
Namalował w roku 1885 dwie wersje Aleksandra
Morsztyna pod Chocimiem, który ciągnie złapanego na
arkan Tatarzyna (w tym jedną dla Morsztyna, wicekonsula angielskiego w Warszawie254), oraz Taniec ta
tarski, gdzie doświadczony harcownik polski chce złapać
Tatara za kark, a ten wymyka mu się spod ręki na swym
lotnym jak sarna, srokatym koniu. Wreszcie dwa wi
zerunki konne: Stanisław Żółkiewski hetman wielki
koronny na czele rycerstwa i Jan Karol Chodkiewicz
hetman wielki litewski z husarią.

Ilustracje do „ogniem i mieczem”
W tymże roku 1885 zajął się Kossak na dobre
ilustracjami do Ogniem i mieczem Sienkiewicza, które
rozpoczął mniejszymi szkicami już w roku poprzednim.
Od 2 maja 1883 zaczęto drukować odcinkami w war
szawskim „Słowie” tę arcypowieść Sienkiewiczowską,
która stała się odtąd najpowszechniej w Polsce czytaną
lekturą. Kolejne odcinki były prawdziwym przeżyciem
dla czytających, ludzie przy spotkaniach zaczynali roz
mowę od wiadomości tragicznych bądź radosnych: „Bar
wzięty” lub „Skrzetuski przeszedł”. Jako osobna ksią
żka wyszło Ogniem i mieczem w r. 1884, osiągając niespo
tykane dotąd zainteresowanie czytelników. Musiała też
wywrzeć ogromny wpływ i na Kossaka, któremu epoka
ta była szczególnie bliska, a książka wydobyła z niego
najgłębsze pokłady jego talentu, porwała wyobraźnię
i roznieciła twórczy zapal. Pisał 30 kwietnia 1884 do
Lwowa do Bełzy: „Co do rysunków do Ogniem i mieczem
dla Trzemeskiego, rzucam się jak kot z pęcherzem,
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ogromna robota”255. W rok później donosił: „prócz tych
12-tu mam 40 obrazów również godnych ilustrowania
i należących do całości [...], wszystkie dla p. Trzemeskiego”256.
Podstawowe 12 ilustracji, wykonane gwaszem, sepią
i piórkiem w formacie 33 x 50 cm, były przeznaczone do
sfotografowania w zakładzie E. Trzemeskiego we Lwo
wie w celu wydania albumu z reprodukcjami, który
począł ukazywać się zeszytami, nawet jeszcze przed
ukończeniem całej serii. W styczniu 1886 wyszedł w efe
ktownej okładce pierwszy zeszyt z czterema początko
wymi kartonami, później drugi i trzeci zeszyt zawiera
jące również po cztery ilustracje. W całości album ukazał
się dopiero w r. 1898 i 1899 (2 wyd.), wcześniej
natomiast, bo w r. 1886, wyszło wydanie książkowe
Ogniem i mieczem z ilustracjami Kossaka.
W cykl tych 12 obrazów wchodziły wykonane
w 1885 r.: Spotkanie Skrzetuskiego z Chmielnickim na
Dzikich Polach, Przygoda w drodze do Łubniów, Pochód
Chmielnickiego z Tuhaj-Bejem, Napad Bohuna na Kurcewiczów w Rozłogach, Książę Jeremi Wiśniowiecki na
mogile, Podbipięta z Półjanem pod Konstantynowem, oraz
ukończone w r. 1886: Zagłoba zdobywa chorągiew,
Pojedynek Wołodyjowskiego z Bohunem, Hełena z Za
głobą, Wołodyjowskim i Rzędzianem w ucieczce z Czortowego Jaru, Śmierć Longinusa Podbipięty, Przeprawa
Skrzetuskiego przez staw, Skrzetuski przed królem w To
porowie. Prócz tego poza serią namalował jeszcze: Spot
kanie Chmielnickiego z Tuhaj-Bejem, Bohun uwozi He
lenę do Czortowego Jaru, Pan Zagłoba na weselu. Nie
wiemy dlaczego Juliusz prawie w ogóle nie ilustrował
dwóch następnych powieści Sienkiewiczowskiej Trylo
gii, także drukowanych w „Słowie” i również, a nawet
więcej popularnych. Z Potopu znamy zaledwie parę jego
prac, jak: Kmicicowa kompania i Kmicic z Oleńką na
kuligu, a z Pana Wołodyjowskiego tylko jedną: Basia
i Azja (1888). Natomiast Wojciech Kossak wykonał
jedną ilustrację do Ogniem i mieczem: Podbipięta wypeł
nia swój ślub (1885) i jedną do Potopu: Kmicic wobec Jana
Kazimierza w kościele głogowskim (1886), obie reprodu
kowały „Kłosy”.
Najbardziej z Juliuszowej serii sienkiewiczowskiej
podobały się: romantyczna scena — Przygoda w drodze
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do Łubniów, pełna bojowego ducha — Książę Jeremi na
mogiłę, komizmu bitewnego — Zagłoba zdobywa cho
rągiew, wzniosła i bohaterska — Śmierć Podbipięty.
Uznanie krytyki wywołało Spotkanie Chmielnickiego
z Tuhaj-Bejem i Pan Zagłoba na weselu, co znalazło
potwierdzenie w wyborze tych obrazów na premie
Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie na
rok 1894 i 190 0 257.
Jeden tylko „Przegląd Tygodniowy”, konsekwent
nie niechętny Kossakowi, zarzucił Spotkaniu, że „sami
bohaterowie kozackich wojen niewesoło wyglądają, Tuhaj-Bej jest pospolity, a Chmielnickiego oblicza nie
widać prawie, bo go pan Kossak bokiem do widzów
zwrócił”258. Wręcz odwrotnie Witkiewicz widział w Spo
tkaniu „obraz, z którego życie wydziera się z nieokieł
znaną siłą i rozmachem. Dwie dzicze spotykają się z ta
kim zapamiętaniem, z takim szalonym ruchem, wrza
skiem i hałasem, że ziemia zdaje się drżeć pod nimi.
Świetne postacie Chmielnickiego i Tuhaj-Beja wydzie
rają się ze skłębionego tłumu swoim szczególnym cha
rakterem. Grupa Kozaków na przodzie, wyrzucających
czapki w górę i rwących spinające się konie, wystraszone
i podniecone wrzawą, jest nieporównana w ruchu”259.
Całą serię 12 ilustracji do Ogniem i mieczem nabył na
własność Jerzy hr. Dunin-Borkowski. Nie wiadomo, na
jakim tle (może tych obrazów?) doszło przy tym do
zatargu z Trzemeskim, który chciał oddać sprawę do
sądu za pobraną zaliczkę 200 fl. Kossak w liście do Bełzy
prosił go o załagodzenie sporu z Trzemeskim, dając mu
prawo fotografowania wszystkich swoich obrazów „na
wyłączną jego korzyść”. „Proszę uwzględnić — pisał
Juliusz — że i ja muszę pracować na chleb codzienny nie
tylko dla siebie, ale i całej rodziny, więc muszę się
z czasem i robotami liczyć. W zimie nie mogłem
[malować] jak myślalem, bo mi oczy nie dopisują,
a oprócz tego z powodu ślubów i pogrzebów w rodzinie,
co mi zabrało kilka miesięcy”260.
Juliusz wspominał tu ślub najstarszego syna, Woj
ciecha, który ożenił się 16 lipca 1884 z Marią Kisielnicką, z rodziny ziemiańskiej w Stawiskach pod Łomżą,
co pociągnęło za sobą niemałe wydatki Kossaków, oraz
pogrzeb matki Juliusza, Antoniny Kossakowej, który
odbył się 5 października 1884 we Lwowie. Na „Kossakówce” nie było nigdy za wiele pieniędzy, a zawsze za
dużo wydatków. Po osiedleniu się tu młodego małżeń
stwa Wojciechów, powstała konieczność przebudowy
domu, urządzenia nowej pracowni, przeniesienia się
Juliuszów do oficyny — wydatki ciągle rosły. I stąd
w listach Juliusza takie wzmianki, jak ta do Bełzy:
„Ośmiel się, kochany i łaskawy Panie, przyszłej co
możesz ofiarować i zabieraj szczęśliwie Krakowia
ka”2^ — nie były rzadkością.
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Chcąc zasilić chronicznie szczupłą kasę, Juliusz brał
się za wszelkie możliwe prace, a ilustratorstwo należało
do takich, które zapewniały szybką zapłatę, poza tym
była to zawsze ulubiona przez artystę dziedzina. W r. 1885
wykonał 20 ilustracji do albumowego wydania poematu
Kazimierza Brodzińskiego Wiesław. Ozdobna ta książka
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Fig. 81. Dom Kossaków, tzw. Domek Babci, fot. [1890]
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wyszła w Warszawie w 1886 nakładem Maurycego
Orgelbranda, w drukarni F. A. Brockhausa w Lipsku.
W tym samym roku wykonał wraz ze Stanisławem
Tondosem cykl 24 akwarelowych widoków Krakowa pt.
Klejnoty miasta Krakowa, w których architekturę ma
lował Tondos, a ludzi, konie i całe sceny miejskie —
Kossak. Piękne chromolitografie, nie ustępujące w ni
czym wydawnictwom zagranicznym, wykonane zostały
w Drukarni Związkowej w Krakowie, a wyszły nakła
dem J. Kutrzeby i J. Murczyńskiego w r. 1886.

Jak już pisałem wyżej, w r. 1885 Juliusz Kossak
zrzekł się członkostwa dyrekcji Towarzystwa Przyjaciół
Sztuk Pięknych w Krakowie, wycofał się również z Ko
misji Rozpoznawczej Towarzystwa, w której miał za
wsze określone zdanie, mówiąc szczerze co myślał,
w formie grzecznej, ale stanowczej. Dzięki tej postawie
dano mu do zrozumienia, że to wiek jego nie pozwala mu
iść z duchem czasu. Kiedy w kilka lat później propo
nowano mu znów przyjęcie udziału w Komisji Rozpo
znawczej, Kossak odpowiedział, że przez ubiegłe lata nie
tylko nie odmłodniał, ale zestarzał się jeszcze bardziej
i tym mniej jest zdolny ocenić nowe kierunki w sztuce262.
Ale Juliusz był jeszcze od r. 1886 członkiem Komitetu
nagród malarskich im. Probusa Barczewskiego w Aka
demii Umiejętności, które miały szczególne znaczenie
jakby dyplomu honorowego od nie istniejącego państwa
polskiego. Gdy w r. 1887 rozważano kandydaturę Woj
ciecha Kossaka z Olszynką Grochowską i Jacka Mal

czewskiego z obrazem Na etapie w drodze na Sybir,
wówczas Juliusz „dla zapewnienia bezstronności” usu
nął się z jury — i nagrodę większością tylko jednego
głosu otrzymał Malczewski263. A Olszynką i bez nagro
dy przyniosła Wojciechowi rozgłos i sławę; reprodu
kowana w niezliczonych ilościach, znana szeroko w całej
Polsce, wryła się trwale w pamięć Polaków i ukształto
wała naszą wizję tych „polskich Termopil”.
Wśród innych prac Juliusza malowanych w r. 1886
należy wymienić: Polowanie na Podolu, Wjazd posła
Potockiego do Stambułu (nieznany, 56 x 91 cm)264, Jerzy
Dunin-Borkowski wprowadza pod buńczukiem Augusta II
do Drezna w r. 1719 i tenże Borkowskijako chorąży ziemi
sanockiej w r. 1764 (dwa dalsze obrazy z sagi rodu),
Rotmistrz chorągwi pancernej w karacenie i szyszaku oraz
Pachołek z koniem, w obu akwarelach białe araby ubrane
są w bogate czapraki i rzędy malowane z oryginałów ze
zbiorów Czartoryskich; dwa motywy z powstania listo
padowego: Generał Jan Skrzynecki ze sztabem i Szarża
jazdy poznańskiej pod Rajgrodem, duża scena spod
Racławic Kościuszko z kosynierami w ataku na baterię
rosyjską, Portret konny Tadeusza Kossaka w mundurze
porucznika ułanów austriackich. Wreszcie arcydzieło
stadnin, największa rozmiarem i poziomem dzieła sztu
ki: Stadnina na Podolu, skomponowana znakomicie:
w rozległym pejzażu stepu, łączącego się na horyzoncie
z niebem, pasie się stado koni różnych maści, po lewej,
kara klacz ze stulonymi uszami w skupieniu karmi
źrebię, po prawej, brązowa odgania inną od swego
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źrebięcia, jakby chciała gryźć, w środku obrazu biała
kobyła skubiąca trawę, a obok leży źrebak. Tę białą
Kossak umieszczał w paru innych stadninach i na niej
jako wiernym typie matki skupiał uwagę patrzących.
W stadninach, w których portretował konie właściciela,
był częściowo skrępowany życzeniem zamawiającego,
inne odtwarzał ze swobodą i prawdą, mogąc dowolnie
wydobywać charaktery i typy.
W roku 1887 odżyły znów kontakty Kossaka z Janem
Aleksandrem Fredrą, u którego w rezydencji już od
trzech lat wisialo 12 przepysznych akwarel cyklu fre
drowskiego. Tym razem przyjaciel pośredniczył w za
mówieniu u artysty obrazów z polowania na niedźwie
dzia u krewnych jego żony Jabłonowskich oraz ich
portretów. Juliusz w liście z 6 lipca 1887 pisał: „Kocha
ny Olesiu! Pomimo najlepszych chęci nie byłem w mo
żności uiścić moich marzeń [by] odwiedzić Cię w Berikowej Wiszni [i] zobaczyć plejadę Fredrów na miejscu”.
Donosił dalej przyjacielowi, że wykonał już szkice do
dwóch obrazów z polowań u śp. Kazimierza Jabłono
wskiego, które przesyła mu dla poczynienia uwag.
„Podobieństw na szkicu być nie może, mniej więcej
tylko charakterystyka, idzie głównie o układ i przed
stawienie rzeczy”. Co zaś do portretów hr. Stefanowej
i hr. Henryka Jabłonowskich, otrzymał zaraz przy
zawarciu umowy 200 fl, a teraz 800, choć nigdy nie żądał
całości przed ukończeniem. „Co do ceny portretów
konnych, to szczerze Ci powiem, że taniej jak po 300 fl
(kiedy dla Ciebie po 400 fl) nie jestem w stanie”265. „Za
pochwałę szkiców dziękuję, za «ale» również — pisał
Kossak 15 lipca — bo komu miłe zdanie przychylne, ten
powinien przyjmować i krytykę, tym bardziej że na to
szkice robiłem [...]. Wszystkie «ale» przez Ciebie posta
wione uwzględniam najzupełniej [...]. Mam nadzieję, że
się wywiążę z zadania tak, że nic nie będzie do zarzu
cenia. Na 400 fl przystaję”266. A w liście z 7 sierpnia:
„Dziękuję za wszelkie informacje co do obrazów dla hr.
Stefana; rozprawa z niedźwiedzicą już podmalowana,
wielkość samej akwareli 85 [cm] długa, 57 wysoka [...],
szkiców już nie posyłałem, tylko zabrałem się do roboty
ostro!” Inną batalię z armatami zrobił w wymiarach
60 x 54 cm. W portrecie hr. Ludwika fezik zmienił na
batorówkę, hajdawery i buty z ostrogami, „ale kolory
wołałbym tradycyjne [...]. Znasz mnie, że nie lubię się
chwalić, ale ci, co widzieli na ukończeniu akwarelę,
mówią że to najlepsza?”267
I ostatni już list do Fredry, z 14 sierpnia 1887,
w którym dopytując się szczegółów co do malowanego
właśnie polowania, przypomina z młodości swej łowy,
w których brał udział, „ale, mój drogi, wybacz, mam
taką naturę, że jak mam jakąś rzecz przed sobą do
wykonania, a do tego tak zajmującą jak tradycje prze
szłości [...], rad bym jak najwięcej mieć szczegółów,
ażeby to, co robię, było ile możności do prawdy podo
bnym [...]. Dzisiejsi znakomici artyści malują takie
polowania [...] na saniach kacapskich, jak herbatę wożą,
trójka hołobli z dzwonkami zaprzężoną, woźnica stoi
i pali z harapa! myśliwy leży na saniach ze strzelbą,
a przy nim leżą na słomie buldook! i wyżeł angielski!!
Takiego myśliwego rozciągnąć i wsypać mu z 50 sfór
w skórę [...]. Wspomnienia z polowań [...], w których
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udział brałem i tam się uczyłem tego, co dziś moją
artystyczną specjalność stanowi”268.
Z kilkunastu obrazów malowanych w r. 1887 na
uwagę zasługują: dwie sceny z polowań: na jednej —
przez kopny śnieg przedzierają się sanie w dwa tęgie
mierzyny, w chwili gdy myśliwy dojrzał zwierzę i pu
szcza dwa charty, na drugiej — szczwacz, wstrzymując
konia, spuścił charty ze smyczy, bo zając tuż, tuż, na
dalszym planie postacie na koniach i bryczka najeżdżają
w kierunku szaraka. Świetny jest budzący grozę Pochód
Tatarów w tumanach kurzu i dymów, może po spalonej
wsi czy pożarze stepu, ciągną tabory i stado koni, na
pierwszym planie grupa trzech Tatarów, psy i podry
wające się stadko pardw; w innych: Przez stepy jedzie
kozak z bandurką, prowadząc okulbaczonego konia,
może zdobycznego; Wierny towarzysz, koń nad leżącym
w krwi, padłym w bitwie żołnierzem.
Znamienną kompozycję stanowi Książę Józef Poniatowski skaczący do Elstery, obraz namalowany we
dług Horacego Verneta, ale będący — jak pisał Witkie
wicz269 — najsurowszą krytyką francuskiego batalisty;
nie ma w obrazie Kossaka tego banalnego piękna,
słodyczy i elegancji jeźdźca, ani konia, który przed
skokiem do wody odwraca głowę do tyłu, patrzy ludzkim
wzrokiem, rozstawia szeroko nogi i łagodnie spływa do
rzeki. Koń Kossaka (nie biały jak u Verneta, ale kary
Szumka) robi to, co czyni każdy koń rzucając się do
wody, gotuje się uważnie do skoku, nastawia uszy,
Fig. 82. Wyjazd na polowanie, 1888
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rozdyma chrapy, skupia nogi i nigdy nie odwraca gło
wy wstecz; Książę Józef u Kossaka jest nie tak piękny,
wyraźnie ranny, z ręką na temblaku i przynajmniej
bez czaka.
Jeśli chodzi o stosunki wzajemne pomiędzy Kossa
kiem a Matejką, nie tylko w tym czasie, ale zawsze, to
były one poprawne, a Juliusz w pełni uznawał geniusz
i prymat Mistrza. Wojciech Kossak wspominał: „Z moim
ojcem stosunki były przyjazne, niemniej miałem wra
żenie, że Matejko zazdrościł mojemu ojcu, pomimo że
sam miał jej tyle, popularności, otwartego domu”270.
Na jednym z posiedzeń komisji oceniającej prace nade
słane na wystawę krakowską Kossak zwrócił uwagę Ma
tejki na katalog wystawy, pytając, czy Mistrz nie zechce
dać swego rysunku do katalogu. — „A pan co dajesz, pa
nie Juliuszu? — zapytał Matejko. — Naturalnie konia —
rzekł z uśmiechem Kossak. — No to zostawże tam
miejsce na jeźdźca, to ja nań twego Wojtka wsadzę”271.
A Juliusz po staremu był w ciągłych potrzebach
finansowych. Gdy nowo założone w Krakowie pismo literacko-artystyczne „Świat”, w osobie Zygmunta Sar
neckiego, zamówiło u niego rysunki, Kossak pisał do
redaktora: „Nieznośne wydatki zmuszają mnie do uda
nia się do Was jako dyrygującego częścią artystyczną
o koleżeńską przysługę a concik w stosunku do umówio
nej ceny za całość, to jest 120 fl. Wynadgrodzicie mi
w dwójnasób pracę, czyniąc zadosyć mojej prośbie,
a mam nadzieję, że będziecie zadowolnieni”272.
Wśród wielu współczesnych artyście prób ocen
i charakterystyk, drukowanych na łamach czasopism,
często zdawkowych, powierzchownych, rzadziej wni
kających w istotę — jeden bodaj Wincenty Łoś w r. 1887
rzucił kilka myśli trafiających w sedno jego sztuki i jej
znaczenie: „Kossak jako akwarelista i portrecista koni
jest znakomitością nie polską, lecz europejską. Gdyby
się był urodził lub wsławił Anglikiem czy Francuzem,
sława jego byłaby dziś doszła do zenitu rozgłosu euro
pejskiego [...]. Polskie społeczeństwo dopiero się kształ
cące [...] otoczyło imię Kossaka sławą, na jaką je stać było
[...]. Jeden jest tylko malarz wpośród legionów malarzy
dzisiejszych, który konia tak zrozumiał, odczuł, wyide
alizował [...], jest on poetą pędzla [...]. Ta sława będzie
zawsze dla nas stokroć razy większą niż dla obcych, gdyż
poezja pędzla Kossaka jest czysto narodowa [...], spra
wia, iż on do ciemnych mas nawet tak mówi, jak mówili
nasi poeci, jak przemówił niedawno Sienkiewicz [...].
W jakże potężnym stopniu posiadł Kossak dar mówienia
obrazami, skoro one równie silnie przemówiły do imaginacji ludzi nie mających pojęcia o sztuce i podziwiają
cych w akwareli Kossaka treść i poezję, a nie wykonanie
i technikę [...]. Kossak jest najpopularniejszym z na
szych malarzy. A popularność malarza jest zenitem jego
artyzmu [...]. Kossak stał się tak sławnym, iż przestał być
sławnym”273. Myśl swą dokończył Łoś w 8 lat później,
ale jeszcze za życia artysty, pisząc: „Tym tylko możemy
sobie wytłumaczyć fakt, że Kossak dziś już powoli
schodzi z areny rozgłosu, schodzi z wielkiej areny
wystaw, medali i zaszczytów, malarz, którego w tym lub
owym już prześcignięto, ale którego miejsca w naszej
sztuce nikt nie zajmie. Talent to mający swe wybitne
cechy, dla których pozostanie zawsze wielkim”274.

Fig. 83. Nad Wisłą pod Wawelem, 1892

Kossak niewątpliwie znał artykuł Łosia, znajomego
od lat krakowskiego literata i kolekcjonera, ale zapewne
nie miał jeszcze zamiaru schodzić z areny, czego do
wodem wcale niemała dalsza twórczość, acz naturalny
przy 63 latach ubytek sil i pewne wyczerpywanie się
talentu dawały znać o sobie. Z roku 1888 warto odno
tować prace, nie gorsze od poprzednich: Szef szwadronu
szwoleżerów Szeptycki pod Rheims w r. 1814 bierze
w niewolę batalion piechoty pruskiej z majorem i dzia
łami otaczanymi sprawnie przez polskich szwoleżerów;
scena z polowania — Wilk osaczony przez psy odgryza
się im zajadle, kozacy zachęcają psy do ataku, zbliżają się
myśliwi, stary dziedzic z długą fajką, panienka w nie
bieskiej kurteczce podjeżdża odważnie do przodu, pej
zaż z bujną stepową roślinnością, za rzeką spokojna wieś,
a tu za chwilę rozegra się śmiertelna walka zwierząt. Inna
scena — Arcyksiążę Rudolf Habsburg z żoną Stefanią
w powozie pod Wawelem w czasie podróży po Galicji
w r. 1882, w otoczeniu banderii Krakusów, podobna do
akwareli, na której cesarz Franciszek Józef przejeżdża
pod Wawelem w takiej samej eskorcie, tylko tu powóz
z Rudolfem znajduje się na pierwszym planie, bo —
Rudolf nie pochwalał centralizmu cesarzy i do Polaków
żywił spore sympatie.
W latach 1888—89 malował coraz więcej scen ro
dzajowych, przeważnie z dwóch regionów Polski, zna
nych artyście najlepiej, z Podola i Pokucia oraz z Kra
kowskiego: Powrót flisaków (poprzednia wersja z r. 1875),
Motywy z polowań, Drużba krakowski na mierzynie,
Dwaj drużbowie na czele wesela krakowskiego, Powrót
z miasteczka, Góral i Góralka, Hucuł i Hucułka na
zwinnych górskich konikach stąpających ostrożnie po
stromych ścieżkach, Chłop ruski w drodze na jarmark,
Kozak jadący kłusem, dwie wersje Spotkanie przy studni
i Kozak konia napowaw Dziuba wodu brała i znów dwie
wersje z pieśni „Tam na błoniu”: Stoi ułan na wedecie,
A dziewczyna jak malina oraz Piosnka o koniku żoł
nierskim.
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W roku 1889 Juliusz skończył 65 lat życia, dwóch
synów już pożenił, jedną córkę wydał za mąż, miał już
dwóch wnuków, Jerzego i Witolda. Ten pierwszy wnuk,
syn Wojciecha, upatrywany był na następcę w trzecim
pokoleniu dynastii malarskiej, co miało się w przyszłości
zrealizować. Dzieci opuszczały dom rodzinny, w „Kossakówce” pozostał tylko Wojciech z rodziną. Pracownia
Juliusza sąsiadowała z pracownią syna, przedzielona
tylko kotarą, co nie przeszkadzało im w rozmowie.
Nieraz ojciec uśmiechał się wyrozumiale, gdy słyszał
w pracowni obok wygłaszane śmiałe poglądy młodych
malarzy, mających „starych” za nic, obiecujących świat
przewrócić do góry nogami. Może im mówił wówczas:
„obyście tylko tyle, co my, zrobili”.

Jubileusz krakowski
W dziewięć lat po jubileuszu, jaki w r. 1880 urządziła
Kossakowi Warszawa, teraz, w 1889, zdobył się na
podobny gest Kraków. Jako okazję jedne pisma poda
wały 50-lecie pracy artystycznej, inne 40-lecie, licząc od
pierwszej publicznej wystawy (datując ją zresztą błę
dnie). Tymczasem ta pierwsza data zastałaby Juliusza
jeszcze w V klasie gimnazjum w Stanisławowie, druga
zaś malującego już od 5 lat artystę (przyjmując za
początek jego twórczości rok 1844); najsłuszniejsza
trzecia okazja, tj. od pierwszej wystawy prac w r. 1847
we Lwowie, stanowiłaby 42 rocznicę. Ale mniejsza
o okazje i obliczenia, najważniejsze, że Kraków, który na
ogół Kossaków nigdy nie rozpieszczał, uczcił artystę tyle
zasłużonego dla sławy tego miasta.
Pierwsza myśl urządzenia jubileuszu działalności
artystycznej Juliusza Kossaka powstała 16 marca 1889
w krakowskim Klubie malarzy i rzeźbiarzy (zwanym
Klubem artystów). Redakcja krakowskiego „Świata”,
który pierwszy tę wiadomość zamieścił, dodała od siebie,
że „tej dobrej myśli przyklaskujemy serdecznie i go
rąco”275. Na tej fali Koło Artystyczno-Literackie w Kra
kowie, 11 kwietnia tr., uczciło jubileusz 40-lecia pracy
Kossaka (swojego prezesa) bankietem wydanym na jego
cześć, wręczono mu srebrny puchar, a między gratu
lacjami nadszedł telegram z Wiednia od 20 posłów
polskich276. Z początkiem maja ogłoszono, że „Klub
artystów (adres: Kraków, ul. Szczepańska 11) postano
wił obchodzić w rb. 50 rocznicę zawodowej pracy
Juliusza Kossaka; jubilatowi wręczona ma być księga
pamiątkowa z rysunkami oraz album z fotografiami [...],
zbiór ten zapowiada się świetnie, wiele prac już napły
nęło. Do oddania hołdu takiej zasłudze nie potrzeba
wezwań i nawoływań, wszyscy władający pędzlem i dłu
tem chętnie spieszą, aby mu cześć swoją wyrazić”277.
W dalszym ciągu informowano, że uroczystość odbędzie
się w pierwszych dniach czerwca, a album wzbogaca się
z każdym dniem, że napłynęło już przeszło 80 szkiców
olejnych, akwarel, gwaszów i rysunków także z War
szawy, Monachium i Paryża, że oprawa księgi będzie
artystyczna z medalionem Tadeusza Błotnickiego na
wierzchu, a od tyłu z rysunkiem Piotra Stachiewicza278.
Jubileusz Juliusza Kossaka odbył się dnia 3 czerwca
1889 r. w południe w salach wystaw Towarzystwa
Przyjaciół Sztuk Pięknych w Sukiennicach na I piętrze,
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Fig. 84. Biust Juliusza Kossaka, dłuta T. Rygiera [1890]

gdzie licznie zgromadzili się artyści, przyjaciele i wiel
biciele talentu Kossaka. W pierwszej sali wchodzących
witały rozłożone karty albumu 60 prac malarskich
artystów polskich, m. in. H. Rodakowskiego, W. Ger
sona, F. Kostrzewskiego, L. Benedyktowicza, A. Pio
trowskiego, J. Malczewskiego, P. Stachiewicza, J. Styki,
L. Picarda, R. Kochanowskiego, W. Kossaka i wielu in
nych. W głębi sali głównej estrada przystrojona kobier
cami, zielenią palm, obok ustawione dary dla jubilata,
między którymi królował wspaniały, grubo brązowany
biust Kossaka wykonany przez Teodora Rygiera, po
piersie w medalionie rytowane przez Tadeusza Błotni
ckiego i inne podarunki. Miejsce honorowe zajęła ro
dzina jubilata. Obok niej zasiedli: prezydent miasta
Feliks Szlachtowski, biskup Franciszek Krasiński, ksiądz
Józef Pelczar, Oskar Kolberg i reszta publiczności.
Kilka minut po 12-tej wszedł do sali jubilat otoczony
przez deputację artystów, fotel obok zajęła małżonka,
a panie obsypały estradę kwiatami, bukiety zaś złożyły
u stóp jubilata. Jako gospodarz pierwszy przemówił
sekretarz krakowskiego TPSP Zygmunt Cieszkowski,
następnie wiceprezes Klubu artystów Antoni Piotrow
ski, ofiarując mu imieniem artystów polskich wspaniały
album pamiątkowy. Po innych przemówieniach i ży
czeniach odczytano adres uznania Szkoły Sztuk Pię
knych w Krakowie podpisany przez wszystkich profe
sorów z dyrektorem na czele i osobno uprzejmy list

Matejki, usprawiedliwiający jego nieobecność na obcho
dzie, piękny list Teofila Lenartowicza z Florencji, Zyg
munta Kaczkowskiego z Paryża, Henryka Sienkiewicza
z Kissingen, Józefa Brandta z Monachium, Alfreda Szcze
pańskiego z Wiednia, Adama Asnyka ze Lwowa, od To
warzystwa Literatów i Artystów czeskich w Pradze
i telegramy z Wiednia, Warszawy, Poznania, Lwowa.
Zabawny czterowiersz nadesłał Władysław Bełza:
„Panie Juliuszu, to nie jest emfaza,
Gdy podziw dla Ciebie bierze rymu szaty,
Bo kto z nas tylko dosiada pegaza,
Zawsze ma w myśli Kossaka bachmaty!”

a dwuwiersz Jan Zachariasiewicz:
„Malowałeś dawne boje i obecne nasze klęski,
Żyj tak długo, byś malował nasz ostatni marsz zwycięski!”

Wzruszony głęboko jubilat podziękował krótko
mówcom i dawcom upominków. Żegnano się zaprosze
niem na wieczorną ucztę279.
O godzinie 19-tej tegoż dnia w wielkiej sali Hotelu
Saskiego odbył się bankiet, na którym zasiadło do stołu
w podkowę blisko 90 biesiadników. Jubilat siedział
pomiędzy biskupem Krasińskim a prezesem Akademii
Józefem Majerem, dalej zasiadło kilku posłów polskich
do Rady Państwa, profesorów Uniwersytetu Jagielloń
skiego, redaktorów pism, adwokatów, lekarzy, radców
miejskich, architektów, artystów i oczywiście damy.
Pierwszy zabrał głos prezes Majer, kończąc toastem na
cześć artysty, rzeźbiarz Rygier wzniósł zdrowie żony
jubilata, malarz Ludomir Benedyktowicz w świetnym
przemówieniu podniósł szczególne zasługi Kossaka dla
sztuki polskiej i świadomości narodu, Stanisław Zathey
pedagogiczne znaczenie jego malarstwa, Stanisław Tomkowicz postawę obywatelską, p. Milaszewski przypo
mniał młodość i służbę Juliusza w Gwardii Narodowej
w 1848. Dowcipnymi słowami rozbawił biesiadników
Michał Bałucki, składając Kossakowi podziękowanie
w imieniu tak przezeń umiłowanych koni. Wreszcie
b. prezydent miasta Ferdynand Weigel wzniósł toast:
„kochajmy Kossaka!” I jeszcze telegramy od redakcji
pism warszawskich, lwowskich, poznańskich, od rodzin
arystokracji i od własnej rodziny: Kisielnickich z Łom
ży, Dziembowskich z Rokitna oraz Matyldy i Janiny
Kossak ze Lwowa280.
Warto przytoczyć tu za „Czasem” fragment z prze
mówienia Ludomira Benedyktowicza, bezrękiego ma
larza, który utracił ręce w powstaniu 1863 r.: „W naszym
życiu porozbiorowym, wśród tej strasznej i ciężkiej
niewoli [...] widok takich obrazów, jak Juliusza Kossaka,
działa zbawiennie i orzeźwiająco [...], podnosi w nas
ducha narodowego i chroni od zwątpienia, bo mówi nam
w sposób dobitny, żeśmy byli narodem potężnym,
żeśmy przez tyle wieków walczyli za wolność, że przy
wszelkich grzechach i wadach naszych mieliśmy i wiel
kie cnoty, i że naród, który taką posiada przeszłość nigdy
zginąć nie może [...]. Stojąc w obliczu tej pięknej epopei
narodowej, którą wypisał pędzlem geniusz Kossaka,
w każdym polskim sercu odezwie się echo naszej nie
śmiertelnej pieśni: «Jeszcze Polska nie zginęła!» [...].
Oświadczam ci, że cię cenimy jako Mistrza tak wysoko,
jak na to zasługujesz, że cię kochamy wszyscy za twój

charakter tak wyjątkowo wolny od wszelkiej zawiści
artystycznej [...]. Mówca zakończył okrzykiem: «Niech
żyje Juliusz Kossak!»”281.
Z rozrzewnieniem i skromnie podziękował jubilat.
Z kolei Wojciech Kossak podziękował artystom za
udział tak serdeczny, a w szczególności komitetowi
urządzającemu jubileusz.
Nieuczestniczenie Matejki w albumie dla Kossaka
i nieobecność na uroczystościach jubileuszowych dość
niemiłe zrobiły w Krakowie wrażenie, a prasa zapyty
wała „czy wielki nasz Mistrz nie mógł się tam zmieścić,
gdzie chodziło o uznanie cudzej zasługi?” 282, a przede
wszystkim wiadomość wydrukowana w „Czasie” już
4 czerwca, że adres Szkoły Sztuk Pięknych „podpisał
Gorzkowski w zastępstwie słabego dyr. Matejki” stała
się przyczyną sprostowania tej informacji w następnym
numerze pisma i przesłania za kilka dni do redakcji
„Czasu” pełnej treści owego adresu z datą 1 czerwca
1889, wysłanego do Juliusza Kossaka:
„Wielmożny Panie! Wobec hołdów składanych Ci od
kół artystycznych w chwili przypadającego jubileuszu
półwiekowej pracy, pragnie również grono nauczyciel
skie krakowskiej Szkoły Sztuk Pięknych zaznaczyć ze
swej strony uznanie tyloletniej Twej artystycznej czyn
ności, słusznie przynoszącej Ci chwałę, a społeczeństwu
naszemu niemałą pociechę [...]. Przed laty pragnęliśmy
Cię mieć uczestnikiem prac naszych w Szkole jako
kierownika nauki ojczystego pejzażu, dowód, że uzna
waliśmy zawsze Twe zasługi w sztuce, a do nich przede
wszystkim zaliczyć musimy, że daleki od zasady «sztu
ka dla sztuki» oparłeś Twe prace na studiach ojczy
stej przyrody, a niezliczonymi akwarelami i rysunka
mi wskazałeś młodemu pokoleniu artystów znaczenie
w sztuce polskiego świata, miejscowych ludowych ty
pów i tradycji życia narodowego.
Zasługi te przyznać Ci będą musiały i następne
pokolenia nasze, bo dzieła sztuki wypływające z nie
starzejącej się miłości do kraju budzić interes zawsze
muszą. Racz więc przyjąć, Wielmożny Panie, ten szczery
wyraz przekonań naszych i należnego Ci uszanowania.
(—) Jan Matejko, Władysław Łuszczkiewicz, Leopold
Lóffler, Florian Cynk, Izydor Jabłoński, Feliks Szynalewski, Walery Gadomski, Ludwik Teichmann, Win
centy Zakrzewski, Jan Rotter, Józef Łepkowski” 283.
W pojubileuszowych echach Adam Pług pisał w „Kło
sach”, że „znacznie wcześniej i bodaj że serdeczniej
uczciła Kossaka Warszawa, gdy do niej w r. 1880
przybył w gościnę [...]. Gdyby porównać tamte sprzed
9 lat przemowy z tym, co się dzisiaj o Kossaku mówi
i pisze, to by okazało się, że mimo nowych prądów
w sztuce naszej od owego czasu powstałych, sąd o nim
się wcale nie zmienił i niczyja się ręka nie targnęła na
zerwanie bodaj jednego listka z tego wieńca wawrzy
nowego, który wtedy jemu przeznaczono. Jak był, tak
jest i dotąd mistrzem w swoim rodzaju” 284.
Uznanie przyjaciół, braci malarskiej i całego niemal
kraju musiało przynieść Kossakowi dużą satysfakcję,
było też niewątpliwie znaczną podnietą w dalszym
malowaniu, choć ten tytan pracy i bez tego by tworzył
z nie mniejszym zapałem. Z okazji jubileuszu 40-lecia
pracy artystycznej został mu również nadany Krzyż
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Kawalerski Orderu cesarza Franciszka Józefa, który
wręczono mu w lutym 1890 r.
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Ale pomimo tych wszystkich splendorów kłopoty
finansowe nie chciały się zmniejszać. „A teraz sprawa
najprzykrzejsza — pisał we wrześniu 1889 do Bełzy —
ostatni kwartał roku. Konieczność wyjechania do Anto
nin, [gdzie] mają mnie prosić o kilka grubszych obrazów
[...]. Więc, drogi Panie Władysławie, polecam się przyja
źni i proszę o jak najrychlejsze przysłanie mi, co
możebne! Rachunek nasz jest taki: 3 rysunki ä 55 fi,
razem 165 fi, zaliczki otrzymałem 100 fi, pozostaje dla
mnie 65 fl [...]. Polecam więc kochanemu Panu moją
sprawę gorąco i proszę, ażeby to między nami tylko
pozostało” 285.
Efektem wizyty antoniriskiej był duży obraz Polo
wanie par force w Antoninach z portretami Potockich,
z masą psów i koni, a owe 3 rysunki, których razem
wykonał 5, to ilustracje do Grażyny Mickiewicza przy
gotowywane dla wydawcy lwowskiego H. Altenberga.
W następnym liście donosił Kossak Bełzie, który współ
pracował z księgarnią Altenberga, że 7 rysunków do
Konrada Wallenroda jest już na ukończeniu i że na
15 stycznia 1890 będą wszystkie gotowe, a, jak pisano
w „Świecie”: „nikt bardziej z artystów naszych nie
nadawał się do ilustrowania Grażyny i Konrada Wallen
roda, jak Juliusz Kossak” 286. Wszystkie 5 ilustracji do
Grażyny, wystawione na wystawie pośmiertnej Juliusza
Kossaka w warszawskiej Zachęcie w r. 1899, kupił książę
Aleksander Lubecki.
W połowie października 1889 pojechał Kossak do
Lwowa, gdzie namalował zamówioną przez tamtejsze
Kasyno Narodowe (zwane Kasynem Końskim) wielką
akwarelę, przedstawiającą Pierwsze wyścigi konne we
Lwowie z 2 sierpnia 1845. Dochował się duży szkic
sepiowy do tego obrazu malowany w r. 1845, z którego
dopiero po 45 latach artysta wykonał obraz, zachowując
tę samą kompozycję i układ; tak na szkicu, jak i w obrazie
sportretował kilkanaście obecnych tam osób.
Kossak widocznie miał w tym czasie duże wydatki,
bo prośby o wypłaty zaliczek, i to nawet niewielkich
kwot, pojawiają się w wielu jego listach do Bełzy.
„Święta za plecami — pisał 19 grudnia 1889 — wydatki
na wszystkie boki, gdyby Pan Władysław był grzeczny
i przysłał ä conto tych trzech rysunków 50 fl odwrotną
pocztą, bardzo byłbym obowiązany i starał się zasłużyć
na zaufanie”, a w dwa tygodnie później zapytywał: „czy
byście nie zrobili chwilowo wyjątku i przysłali mi
ä conto 65 fl? mam ciężkich terminów i drobnych
wydatków masę [...], proszę o telegraficzną odpowiedź
na mój koszt” 287.
Ten człowiek o gołębim sercu miał naprawdę w sobie
wiele optymizmu i życzliwości, gdy będąc bez pie
niędzy i sam, bo wszyscy rozjechali się na wakacje, pisał
tak pogodny list do synowej: „Najdroższa Maryleczko,
synowo najukochańsza! Liścik milutki z wiadomościami
o skarbach moich jedynych wielką mi przyjemność
sprawił i o ile rad jestem, że się Maryleczka odżywia,
a Maciuś [Jerzy], kochany kolega, podpasza, o tyle cieszę
się na powrót Państwa na Wygodę [...]. Ja siedzę
w pracowni i smaruję i to nowe rzeczy! Proszę powie-
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Fig. 85. Autokarykatura

dzieć Maciusiowi, że Dziadzia maluje Krakowskie wesele,
Tam na błoniu, Kozak konia napowaw, ale i pana
Baworowskiego na różnych koniach, są to nowości, ale
cieszą się wielkim popytem, jak to dziś mówią” 288.
Jak opowiadał zaprzyjaźniony z Kossakami Win
centy Łoś, gdy dzieci państwa Juliuszów opuściły już
„Wygodę”, zakładając własne rodziny, Juliusz „uznał za
stosowne zmniejszyć kwotę pieniężną, jaką codziennie
odwiecznym zwyczajem dawał na domowe wydatki. Tą
kwotą była «piątka», a zredukowana została do «trójki», co
wywołało niezadowolenie żony-matki. Więc dzieci,
które właśnie do rodziców zjechały, urządziły oficjalną
deputację do ojca. — O cóż wam chodzi? — spytał
Kossak. — Przychodzimy w deputacji — odparł Woj
tek — do pana prezesa w imieniu całej rodziny bardzo
strapionej zmienionym humorem pani prezesowej. —
A więc?... — By pan prezes raczył powrócić do piątki.
I Prezio zapewne powrócił do piątki, która powinna
zostać w historii sztuki. Bo któż wie, czy nie jej po części
wypadnie zawdzięczyć tę nieustającą płodność Kossaka,
może by i Wojtek mniej w swej pracowni siedział, gdyby
za kotarą nie miał Prezia, który na zawołanie to zabawi,
to pouczy” 289.
Na temat tej nieustającej płodności Kossaków różni
teoretycy sztuki mieli później zgoła odmienne poglądy,
rozliczali ich z tych małych obrazków tak samo, jak
z twórczości w pełni wartościowej, wyznaczali granice
lat, poza którymi wszystko już było powielanym, drob-
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nym rzemiosłem, wytwórczością. Jakież duże upro
szczenie! Nawet w ostatnich latach życia Kossakowie
tworzyli jeszcze ambitne, wykonane z talentem prace,
przeczące opiniom o starczej nieudolności, a prócz tego
drobne obrazki z malowanych już tematów i motywów.
Ale czy nawet te ostatnie nie spełniały swej niemałej roli
w upowszechnianiu tej sztuki w społeczeństwie, w po
pularyzowaniu jej w uboższych warstwach, które nie
stać było na znaczniejszy wydatek? Czy taki słabszy
obrazek Kossaka na ścianie u oficjalisty, urzędnika,
kupca czy rolnika nie zbliżał go do sztuki, nie wzbudzał
sentymentu dla swojskich czy narodowych tematów, nie
był najcenniejszą rzeczą, pamiątką ratowaną z płonącego
domu? To, że po stu latach ucisku i klęsk więcej było serc
i umysłów czujących po polsku, to w niemałym stopniu
dzieło tych obrazów czy ich reprodukcji.
Juliusz Kossak, choć doszedł do takiej perfekcji
w malowaniu ulubionych tematów, nie chciał zastygnąć
w rutynie i niekiedy malując dla własnego użytku czy dla
rodziny, a więc rzeczy nie przeznaczone na wystawę, ani
do oglądania przez krytyków, próbował pewnych ekspe
rymentów, nowości, szerszej techniki, operowania śmie
lej barwną plamą. Józef Kenig, wybitny publicysta
i krytyk, pisał, że gdy w połowie lat osiemdziesiątych
odwiedził w Krakowie Kossaka, ten pokazywał mu
w pracowni swój nowy obraz. „Po rozpatrzeniu się w tej
pracy — pisał Kenig — znalazłem nie tylko świeże
motywy, lecz w wykończeniu niektóre takie subtelności,
jakich w dawniejszych jego pracach nie przypominałem
sobie. Zwróciwszy się więc do niego rzekłem: — Julku,
ty się ciągle uczysz! — On zapytał, w czym się tego
dopatrzyłem. Więc, ile mogłem, na szczegółach obrazu
wykazywałem mu dowody postępu. On zaś uściskał
mnie i rzeki: — Bóg ci zapłać, bracie, większej pochwały
nie mógłby mi nikt powiedzieć. Tak, uczę się ciągle,
badam, szukam. Bóg łaskaw, niekiedy znajduję. Chciałbym tak przebyć do końca, ta nauka mnie trzyma
i odgania starość” 290.
Kiedyś odwiedził pracownię Kossaka Wojciech Ger
son z córką Marią, też malarką. „Jakie to trudne, konie
w ruchu — ozwałam się — nigdy bym tego nie umiała. —
Trudne? nie — podjął żywo Kossak — to tylko trzeba
naszkicować z pamięci, a szczegóły potem wystudiować
z natury. To bardzo łatwo. — Tak, to bardzo łatwo —
roześmiał się mój ojciec — tylko to trzeba umieć” 291.

Technika malarska

kossaka

Jest to udziałem niemal wszystkich wielkich arty
stów, że po okresie największego powodzenia i sławy
blask ich słabnie, przesłonięty pojawianiem się nowych
talentów. Tak było i z Kossakiem, który słynął jako
największy polski ilustrator i najpierwszy polski akwa
relista. Później sławę ilustratora posiadł również Andriolli,
a w akwareli zabłysnął siłą barwy i nową techniką Julian
Fałat. Ale nie zmniejszyło to uznania dla sztuki Kossaka,
którego łatwość kompozycji, wielość i różnorodność
tematów była ogromna, jak i nadzwyczajna wyrazistość
akcji. Każdy ruch, każda czynność ludzi i zwierząt
tłumaczy się jasno i wyraźnie. Niezwykle wyrobiony

Fig. 86. Juliusz Kossak przy pracy, mai. W. Kossak, 1889

zmysł obserwacyjny ułatwiał artyście dostrzeganie rysów
i cech najbardziej znamiennych i typowych, które zazna
czał śmiałym konturem, uzyskując tą drogą najbardziej
odpowiadający danej sytuacji wyraz. Prócz tego zdumie
wająca pamięć plastyczna, rejestrująca takie mnóstwo
kształtów, że umożliwiało to artyście tworzenie z pa
mięci, co w dużym stopniu ułatwiało swobodę kompo
zycji. Gdy inni malarze musieli posługiwać się modelami,
rekwizytami, kostiumami czy fotografią, Kossak malo
wał z pamięci, najtrudniejsze pozy, skrócenia, ruchy
i figury, układ draperii, szczegóły ubiorów, zbroi,
uprzęży etc. — na wszystko wystarczała mu jego żywa
wyobraźnia, szeroka i bujna fantazja i polot poetycki.
Jedni zarzucali mu kontur, którym obwodził zarys
każdej postaci i przedmiotu, inni blady koloryt i konwencjonalność w układaniu barw, nawet wynajdywali
mu błędy w rysunku — a dzieła Kossaka wtedy właśnie
zyskiwały coraz więcej popularności przez swą silę
indywidualizmu, osobiste pojmowanie kształtu, potęgę
fantazji, niepowtarzalny urok i wielki smak artystyczny.
Gdy Kossak zaczynał malować, nieodłączną cechą akwa
reli, wręcz zaletą, była konwencjonalność kolorytu, tzn.
drzewa były zielonawe, niebo błękitnawe, twarze różowo-brunatne itd., typowa była też nikłość i bladość
akwareli. Gdy zbliżał się do końca swej twórczości,
wodną farbą uzyskiwano już kolor zbliżony do natury,
podobnie jak i olejną. Używanie wody czy oleju jako
środka technicznego nie zmieniało estetycznych wyma
gań w malarstwie, harmonia i prawda kolorystyczna
obowiązywała tak malarza używającego farb olejnych,
jak i akwarelistę.
Przez całe życie jedyną mistrzynią i wzorem dla
Kossaka była natura, którą oko jego rejestrowało z foto
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graficzną dokładnością, a umysł zapamiętywał — i stąd
malowanie z pamięci. Witkiewicz w Sztuce i krytyce
u nas pisał: „Kossak cały swój materiał malarski nosi
w sobie. Proszę pójść do jego pracowni — nie ma tam
śladu tych wszystkich rzeczy tak koniecznych dla dzi
siejszego malarza. Jego pracownia jest to zwykły pokój,
parę sztalug z podmalowanymi akwarelami, parę rysun
ków na stole, sztych Verneta na ścianie, czapka szwole
żera jako pamiątka — i to wszystko. Gdzie są te
kostiumy, te szczególne oświetlenia, ta przestrzeń do
ustawiania modelu, to wszystko, co jest niezbędnym dla
dzisiejszej sztuki, dążącej do zgłębienia, do znurtowania
życia za pomocą mnóstwa prób i doświadczeń, gdzie ta
cala mnogość i rozmaitość studiów [...]. Nic z tego! On
ma wszystko w swojej głowie, zredukowane, ściśnięte do
rozmiarów i sił potrzebnych w jego sztuce. On ma jedne
i te same środki raz na zawsze i do wszystkiego. On
szybkim i pewnym konturem naznacza [...], wszystko
obrysowane rudą linią, następnie zalane w granicach
kształtów bladymi tonami barw lokalnych i rudą też
farbą podznaczone w cieniach — i obraz gotów” 292.
Z powyższą kwestią wiąże się sprawa techniki malo
wania przez Juliusza Kossaka jego obrazów akwarelo
wych. Ponieważ farby wodne są przeźroczyste, nie
można pokrywać ciemnych tonów jasnymi, lecz na
odwrót; nie można więc w akwareli niczego zamalować
ani zetrzeć ścierką czy gąbką bez śladu, jak dzieje się to
w malarstwie olejnym. Stąd konieczność uświadomienia
sobie przez malarza całej kompozycji obrazu przed
malowaniem i nakładania farb we właściwej kolejności,
nie można tu niczego poprawiać ani zmieniać — w czym
dodatkowa duża trudność techniki akwarelowej. Stąd
też konieczność sporządzania dokładnych szkiców kom
pozycji, zwłaszcza przy większych obrazach o rozbudo
wanej akcji, wypełnionych wielu postaciami, a takimi
były w większości akwarele Kossaka.
Każdą większą kompozycję artysta opracowywał
starannie, najpierw w szkicach, a potem dokładnie
odtwarzał w obrazie. Przy tak rzetelnej robocie, często
o charakterze dokumentalnym, szkice były nieodzowne.
U Kossaka kolejność pracy była następująca. Najpierw
rysował ołówkiem zarys całej kompozycji: czynił to
cienką i subtelną kreską, zarazem pewną i stanowczą.
Niekiedy na rysunku pociągał grubą linią pewne kon
tury, np. twarze portretowanych osób czy kształty
postaci. Z kolei na tym szkicu rysował kratkę, która
miała mu ułatwić przeniesienie całej kompozycji na
także pokratkowaną powierzchnię akwareli. Dla unik
nięcia kratkowania Kossak posługiwał się też zeszytem
o papierze milimetrowym i w nim szkicował. Innym
sposobem przeniesienia szkicu na tło obrazu było przekalkowanie go. Nierzadko wykonywał Kossak jeszcze
następny szkic sepiowy z wykończonym linearnym
szkieletem konturowym, czasem cieniowanym sjeną
paloną i ołówkiem, a niekiedy sporządzał ponadto szkic
akwarelowy, w którym poszukiwał najodpowiedniejszych
kolorystycznych rozwiązań. Słowem, nie zaczął wcze
śniej kłaść farb na właściwym obrazie, dopóki cała
kompozycja nie została rysunkowo i kolorystycznie
przygotowana. Te wszystkie zabiegi miały doprowadzić
artystę do najtrafniejszego rezultatu końcowego.
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O znaczeniu szkiców w pracach Kossaka pisali:
Stanisław Witkiewicz, Antoni Sygietyński i Mieczysław
Gębarowicz. Witkiewicz, zachwycając się finezyjną
i subtelną kreską szkiców ołówkowych Kossaka, żało
wał, że niektóre ich elementy, odcienie i niuanse ginęły
po drodze i nie znajdowały wiernego odbicia w obra
zach. Tenże autor szczególnym zachwytem obdarzał
prosty szkic ołówkowy do obrazu Hetman, o którym
pisał, że „powinien być umieszczony między najwięk
szymi arcydziełami polskiej sztuki”. Reprodukujemy go
w albumie obok obrazu, jaki po nim powstał, którego
zresztą Witkiewicz nie widział. Obrazy malowane po
dług szkiców nazywał Witkiewicz w przenośni autokopiami Kossaka w rozumieniu ich funkcji i kolejności
powstawania. Sygietyński widział w kaligraficznych
szkicach Kossaka — manierę, ale jednocześnie pisał, że
„szkice i notaty Kossaka to skarby nieprzebrane arty
zmu i dokumenty drogocenne życia i z nimi powinien on
wejść wielkimi drzwiami do panteonu sztuki narodo
wej”293. Gębarowicz, opisując technikę szkicowania
Kossaka i przejście od szkicu do obrazu, odsłaniał
i analizował proces malowania artysty i fakturę jego
obrazów 294. Natomiast Maciej Masłowski przed kilku
laty zrobił z tego „odkrycie” — nazwał szkicowniki
Kossaka „haniebnymi”, a obrazy z nich powstałe okre
ślił złośliwie mianem „autofalsyfikatów” 29S, czym do
szedł do absurdu, myląc normalne funkcje szkicu, ale
i ukazując zarazem, do jakich nonsensów może dopro
wadzić wydumana spekulacja krytyka.
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Z DALA OD WYSTAW

Juliusz Kossak, mimo że do końca nie ustawał
w malowaniu, to jednak z upływem lat coraz rzadziej
i coraz mniej wystawiał. W Towarzystwie Przyjaciół
Sztuk Pięknych w Krakowie w r. 1888 pokazał tylko
1 pracę, w 1889 — 2, tyle samo w r. 1890, w 1891
wystawił w Krakowie 1 akwarelę i 12 ilustracji do
Grażyny i Konrada Wallenroda, a w TPSP we Lwowie
pokazał 2 prace i sprzedał 11, w latach 1892—94
w Krakowie nie wystawił ani jednej pracy, za to we
Lwowie w tych trzech latach pokazał łącznie 7 prac
i sprzedał 10, w latach 1895—97 wystawiał w Krakowie
po 1 pracy rocznie, a w 1898 (ostatnim roku przed
śmiercią) pokazał w tym mieście po raz drugi 12
ilustracji do wspomnianych poematów Mickiewicza.
To zmniejszanie się ilości wystawianych prac nie
wypływało stąd, że z pracowni artysty nie wychodziło
już tyle, co dotychczas, liczących się i godnych pokaza
nia dzieł, więcej zaś, jak mówiono, drobnych motywów
i powtarzanych tematów. Główną, prawdziwą przy
czyną było to, że Juliusz zrażony zanikającym zaintere
sowaniem krytyków jego twórczością, unikał oficjalnych
wystaw i większe swe prace, wykonywane przeważnie na
zamówienia prywatne (np. dla Gniewoszów, Dunin-Borkowskich), bez wystawiania wysyłał wprost nabywcom.
Na tę właśnie przyczynę wskazuje wyraźnie list żony
artysty, pisany już po śmierci Kossaka: „Nieraz mnie
serce bolało widząc, jak podnosili mierne talenta nowi
krytycy, a Jula mojego biednego uważali za artystę,
którego czas już minął. On w swej skromności uwierzył

626-

■637

sumienności w studiowaniu natury, całą twórczość
Kossaka cechuje zdrowy i szlachetny idealizm, lubujący
się w pięknej treści, w pięknej linii, w nieskazitelnym
rysunku i w harmonii kolorytu.
W tym sensie oceniała Kossaka współczesna prasa po
ostatnim jubileuszu krakowskim, w okresie wycofy
wania się artysty z wystaw i przejścia na malowanie
bardziej dla prywatnego kręgu odbiorców.
Z roku 1890 pochodzą m.in. prace: Mickiewicz
w Turcji na przejażdżce myśliwskiej pod Burgas
w towarzystwie gen. Władysława Zamoyskiego i Sadyka
Paszy; Za waszą i naszą wolność malowana jako karta
tytułowa do Albumu uczestników powstania węgier
skiego 1848/49 (założonego w 40. rocznicę przez Felicjana
Szybalskiego); Potyczka 2. pułku ułanów w 1831
z Kozakami dońskimi', Powrót z wojny do wsi oraz świetna
akwarela pt. Zakłika na koniu Sokół (mylnie tytułowana
Sobieski pod Chocimiem') jako typ bitnego szlachcica,
którego męstwo przeszło do pieśni ludowej:

652

645

644
641
651

„A to jedzie Zaklika,
Srokosz pod nim bryka,
Pan Zaklika z Wojsławic
Bił Tatary do granic”,

o którym wieść gminna niosła, że:

Fig. 87. Portret Juliusza Kossaka, mai. K. Pochwalski [1890]

w to i chociaż talent jego zupełnie się nie cofał, kryl się
niemal ze swymi obrazami, a tutaj zwłaszcza w Krakowie
zupełnie ich na wystawę nie dawał” 296.
Kossak jednak się nie zestarzał, zatrzymał tę samą
wybitną indywidualność, ten sam śmiały rzut pędzla,
młody, pełen werwy, zamaszysty, dzielny. Raczej to, że
nie chciał się zmienić, że nie poszedł z nowymi prądami,
przytłumiło jego rozgłos. Pozostał artystą swych czasów,
kiedy natchnienie ceniono więcej niż wykonanie, kiedy
najpierw pytano się: co?, a potem dopiero: jak? Kossak
w tym rozumieniu pchnął sztukę na nowe tory, pokazał,
że tych ludzi, konie, lasy, pola, stepy, całą przyrodę, te
zaścianki szlacheckie, zagrody wieśniacze, myśliwych,
jeźdźców, rycerzy, ich ubiory, broń, zwyczaje i zajęcia —
że to wszystko od dawna prosiło się o utrwalenie
ołówkiem i pędzlem. I znalazł Kossak nieprzeliczone
mnóstwo typów i odmian o cechach swojskich, przy tym
tak wyidealizowanych, że w tym sensie można uważać go
za ostatniego z naszych romantyków.
W całej sztuce współczesnej trudno znaleźć artystę,
który by cechy te zachował tak silnie, a przy tym w stanie
tak nadzwyczajnej świeżości i co charakterystyczne —
zawsze wybierał strony piękne, unikał brzydoty. Naj
pełniejszy indywidualizm w jego obrazach zyskują konie,
niemal żaden z nich niepodobny do innych — od bie
dnej bronowłoki do rumaka z cugu pańskiego, od dzi
kiego źrebca z tabunu do wytresowanego folbluta, od
chłopskiego konika i żydowskiej szkapy do hetmań
skiego bachmata wyróżnia się każdy sobie właściwą
cechą, temperamentem, charakterem, fantazją, rozmai
tością i bogactwem odcieni. Obok prawdy i wielkiej

„Nim sejm się zgromadził,
Nim król listy przesuszył,
Nim ksiądz kanclerz uradził,
A pan hetman wyruszył
To Zaklika się sprawił
I pobił bez rady”.

W roku 1891 polski księgarz i nakładca, Franciszek
Bondy, w Wiedniu wydał w dużym formacie okazały
Album obrazów historycznych Juliusza Kossaka) była to
właściwie teka z ozdobnie wytłoczoną okładką, zawie
rająca 12 luźnych czarno-białych heliograwiur z wa
żniejszych obrazów artysty wraz z krótkim tekstem
objaśniającym pióra Alfreda Szczepańskiego.
W tymże roku 1891 Kossak wykonał przedostatni
obraz dla Jana Aleksandra Fredry, wspomniany już
uprzednio pod r. 1876; była to akwarela Bitwa pod
Temeszwarem z 9 sierpnia 1849, w której Fredro brał
udział. Kompozycja obrazu została szczegółowo omó
wiona z uczestnikiem bitwy i malarzem jednocześnie 297.
Obraz ten formalnie nie należał do serii 12 akwarel cyklu
fredrowskiego, ale faktycznie może być do niej zaliczony
z uwagi na temat, ujęcie, format, podobnie jak i ostatni
już obraz dla Fredrów: Portret Jana Aleksandra Fredry
na tle jego gabinetu, namalowany w r. 1892, a więc
już po śmierci przyjaciela (która nastąpiła 15 maja 1891).
W ten sposób seria fredrowska zamykałaby się w 14 obra
zach.
Również w roku 1891 zakończył Kossak malowanie
drugiego rodzinnego cyklu: Dunin-Borkowskich, skła
dającego się w sumie z 9 obrazów. Prócz namalowanych
i wymienionych tu już wcześniej 6 akwarel: Stadnina
Borkowskich (1846), Piotr Dunin ze Skrzynna (1870),
inny Piotr pod Moskwą (1884), Jerzy pod Wiśniowcem
(1884), inny Jerzy na czele chorągwi (1886) i znów Jerzy
z Augustem II (1886), do wykonania pozostały jeszcze
3 akwarele: Leszek hr. Dunin-Borkowski w bitwie pod
Mińskiem 14 lipca 1831 jako oficer 3. p. strzelców
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konnych na kasztanie, Edward hr. Dunin-Borkowski na
siwym arabie z chartami, wreszcie Witold hr. Dunin-Bor
kowski na koniu angielskim złotym kasztanie. Właśnie
wszystkie te trzy akwarele zostały w r. 1891 ukończone.
Z wykonanych jeszcze w tymże roku obrazów można
wymienić: Zagłoba zdobywa chorągiew (?), Pod Somosierrą,
Hilary Baranowski rozbija czworobok rosyjski pod Krynką 28 sierpnia 1831, pierwsza kompozycja z kilku
późniejszych Ulani poznańscy z przewodnikiem w r. 1831,
Zaprzęg 5-konny siwków z Chorostkowa z 7 pasażerami,
Wesele krakowskie (wachlarz), niezwykle malownicza
Stadnina na łące, Zbiór siana, Na targ z koniem
i źrebakiem, Powrót z jarmarku, Drużba krakowski.

Ojciec i syn
W tym czasie, kiedy sława Juliusza Kossaka zdawała
się zmniejszać, przygasać — syn jego, Wojciech, począł
odnosić znaczne sukcesy malarskie i wspinać się szybko
po szczeblach kariery. Za płótno z r. 1885 Historia
1. pułku ułanów otrzymał w Wiedniu złoty medal Viribus
unitis, obraz z r. 1886 Hurra! atak strzelców zakupił
cesarz Franciszek Józef do swych prywatnych zbiorów,
inny obraz z r. 1887 Polowanie cesarskie w Godólló
zapewnił mu rozgłos w stolicy monarchii, a jeszcze inny,
Wzięcie do niewoli Tyszkiewicza w odwrocie spod Moskwy,
przyniósł mu w 1890 w Paryżu dyplom honorowy
i palmy akademickie (Mention honorable i les Palmes
académiques), za olbrzymie płótno (3 x 6 m) Szarża
Czerkiesów na Krakowskim Przedmieściu otrzymał w 1892
nagrodę Akademii Umiejętności w Krakowie (z tzw.
fundacji Barczewskiego), wreszcie dwie panoramy,
których Wojciech był głównym twórcą, Racławice we
Lwowie w 1893/94 i Berezyna w Berlinie w 1895/96,
opromieniły go sławą największego batalisty polskiego
i jednego z najlepszych w Europie.
Ojciec na swoje uznanie musiał pracować całe życie,
tj. pół wieku z górą, synowi wystarczyło do zdobycia
Fig. 88. Pracownia Juliusza Kossaka, w głębi siedzi
Wojciech, fot.
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sławy połowę tego. Pracowitość cechowała ich obu
ogromna, wręcz tytaniczna, takich samych rozmiarów
talent był obu udziałem, różniła ich natomiast technika
malarska, zapewniająca już z góry przewagę Wojcie
chowi. Malarstwo akwarelowe nie było wtedy przez
krytyków uznawane za malarstwo historyczne w wielkim
stylu, zarówno z powodu małej powierzchni obrazu, jak
i techniki uboższej w siłę kolorytu. Olej dawał możli
wości kilkakrotnie większe i zapewniał tyleż lepsze
efekty, zwłaszcza przy szybkim tempie i większej łatwo
ści malowania, których niedoścignionym mistrzem był
Wojciech. O ileż trudniej było Juliuszowi dojść do
swego dorobku i osiągnąć dużą pozycję artystyczną
z pomocą tak trudnej i nieefektownej techniki akwa
relowej, a o ile łatwiej Wojciechowi, przy jego biegłości
i szybkości malowania, było osiągnąć techniką olejną
pożądane rezultaty w malarstwie wielkowymiarowym
i panoramicznym, które było specjalnością tego artysty.
Wyższe wartości formy artystycznej Juliusza równo
ważył Wojciech osiągnięciami ilościowymi.
Niełatwo jest, bez popadnięcia w schematyczność
ocen, wykazywać istotne różnice i podobieństwa, war
tości i niedostatki malarstwa ojca i syna — były one tyle
do siebie podobne, co różne. Mimo że obu łączyła
tradycja i temat, różniło ich wiele. A więc nie tylko
technika i forma malarska, ale i sposób traktowania
tematu. Obrazy Wojciecha odznaczały się większym
ładunkiem ekspresji, rozmachu, werwy i brawury, ujaw-

emocjonalne, obaj są przeniknięci tymi samymi uczu
ciami patriotyzmu, obaj przemawiają do polskiej tra
dycji i wyobraźni i trafiają idealnie w odczucia rodaków.

Fig. 89. Juliusz Kossak, fot. [1890]

niały bardziej żywiołowy temperament. Wojciech malo
wał początkowo z dużą precyzją i dokładnością, później,
gdy już w pełni opanował temat i warsztat — szerokimi
i zamaszystymi pociągnięciami pędzla, bez nadmiernej
dbałości w zakresie wykończenia powierzchni obrazu
i subtelności barw. Malarstwo Wojciecha już od środ
kowego okresu cechowało większe zbliżenie do techniki
impresjonizmu. Nie ma w obrazach syna takiej idealizacji i poetyzacji, jak w akwarelach ojca. Nie ma również
łagodnych przejść, ani delikatnych tonacji, występują
raczej efekty ostre i zmiany gwałtowne, a ruch jest
bardziej dosadny, ale i bardziej prawdziwy. Ulubionym
motywem u obu artystów pozostawał koń, ale u Wojcie
cha był to wierzchowiec w typie wojskowego konia
kawaleryjskiego nowszych czasów, a nie Juliuszowy
wyidealizowany arab, inaczej trzymał on szyję i ogon,
inne miał oczy, inne chrapy, inaczej ustawiał nogi.
Odmienna była również sylwetka jeźdźca, przy czym nie
była to tylko różnica okresu, gdzie zagończyka czy
rycerza zastąpił ułan i żołnierz piechoty formacji nowo
czesnej, ale odmiennego stylu. W kompozycji dużych
obrazów i w portretach Wojciech zdecydowanie prze
wyższał Juliusza.
Obaj Kossakowie reprezentują odmienny, indywi
dualny styl w ujmowaniu tych samych tematów, różnią
się od siebie, choć obaj wyrażają te same postawy

W ostatniej dekadzie życia Juliusza Kossaka, gdy sił
już ubywało, można było dostrzec pewne wyczerpywanie
się energii i pomysłów. Malowanie wyłącznie pamię
ciowe, bez studiów z natury i modeli, przynoszące tak
długo pozytywne rezultaty, teraz przybierało postać
maniery, powtarzania tych samych tematów, motywów
i ujęć, podsycanych nieustannymi obstalunkami i po
trzebą zarobku, było twardą koniecznością, ale dorobku
twórczego nie pomnażało. Prawdą jest, że malował
wtedy dużo drobnych obrazków, owych drużbów kra
kowskich, wesela wiejskie, scenki z jarmarków z końmi,
ale nie oznacza to — co pragnę wyraźnie podkreślić — że
u schyłku swych lat Kossak zaprzestał już innej twór
czości, wartościowej i w pełni artystycznej, że nie było go
już na nią stać, choć z natury rzeczy było jej już znacznie
mniej. Z pracowni jego nie przestały wychodzić ambitne
kompozycje historyczne, wypracowane z wielką dba
łością, przeczące głosom o spadku talentu.
Tych dobrych prac wciąż było niemało, tylko że
teraz mniej były one widoczne, mniej głośne — z powo
dów niewystawiania ich, niereklamowania, coraz rzad
szego reprodukowania. Artysta, o czym była już mowa,
zrażony tym niezauważaniem go przez kolegów malarzy
i krytykę, zwłaszcza w Krakowie, zamknął się w swej
pracowni, a większe teraz kontakty utrzymywał ze
Lwowem, gdzie więcej wystawiał, przyjmował zamó
wień i sprzedawał.
Nigdy jednak nie cofał się Kossak przed udziałem
w akcjach społecznych i kulturalnych. W Krakowie,
z racji prezesowania w Kole Artystyczno-Literackim,
nawiązywał bliskie stosunki z artystami i ludźmi pióra.
Był współorganizatorem I Zjazdu Literatów i Artystów
Polskich w r. 1883 w Krakowie, inicjatorem i duszą
wielu imprez urządzanych przez Koło, składkowych uczt
i spotkań dla uczczenia zasług: Siemiradzkiego, Sien
kiewicza, Modrzejewskiej, Bałuckiego, Adama Bełcikowskiego, Zygmunta Noskowskiego, pisarzy czeskich
i tłumaczy literatury polskiej Edwarda Jelinka i Frantiśka Kvapila, Chorwata Augusta Harambaśića i innych.
We Lwowie w 1891/92 zasiadał w jury konkursu na
pomnik Aleksandra Fredry, a w Krakowie w 1882—98
uczestniczył w pracach komitetu budowy pomnika Ada
ma Mickiewicza i przeniesienia zwłok wieszcza na
Wawel.

Cykle:

GNIEWOSZÓW, „PIEŚŃ LEGIONÓW”

W roku 1892 Juliusz przyjął zamówienie od Stani
sława i Włodzimierza Gniewoszów na wykonanie cyklu
8 obrazów z przeszłości historycznej rodu, którego
realizacja przeciągnęła się do 6 lat, a więc o rok dłużej od
liczącego 12 akwarel cyklu fredrowskiego. W transakcji
z Gniewoszami pośredniczyło TPSP we Lwowie, a oso
biście, zaprzyjaźniony z artystą, Władysław Bełza. Jako
pierwsze zostały namalowane dwa obrazy: Cherubin
Gniewosz w bitwie pod Suczawą w r. 1497 i Krzy
sztof Gniewosz ginie w obronie chorągwi pod Chocimiem;

89

Ml
688

649

690
664
665
570 587
623 624
659 620

za pierwszy artysta wyznaczył cenę 350 fl, następne
uzgodniono po 300 fl za obraz298. Obie prace ukazują
wysoki poziom twórczości artysty; na pierwszej Che
rubin Gniewosz, słynny siłacz, z pędzącego konia nabił
na kopię Wołocha i uniósł go w górę, koń i rycerz
demonstrują siłę i impet walki, koń Wołocha wydaje się
jakby również poderwany w górę, opada czterema
nogami na ziemię, wokół wre walka bezwzględna, okru
tna, odtworzona przez Kossaka z dominującym ruchem
i z dosadnym realizmem. Na obrazie spod Chocimia
chmara Turków i Tatarów w dzikim impecie, z wście
kłością godzi dzidami i jataganami w broniącego się
samotnego rycerza, stojącego przy chorągwi, którego
nie zdążą osłonić nadbiegający pancerni.
Z innych obrazów z 1892 r. godnymi wymienienia są:
Mateusz Romer, generał artylerii W. Ks. Litewskiego,
w szwedzkim stroju na ciężkim frezie przejeżdża między
obwałowaniami — postać jakby wyjęta z jakiegoś obrazu
flamandzkiego; dwie akwarele zamówione przez Jana
Bispinga, przedstawiające Płka Adama Bispinga na czele
20 p.p. litewskiej, uformowanego w r. 1812, i w scenie
Wyjazdu na polowanie-, pełna ruchu i werwy bojowej
Potyczka z huzarami austriackimi na rynku miasteczka;
dwie sceny z działań bojowych ułanów poznańskich
w powstaniu listopadowym: Oddział ułanów z przewodnikiem i Schwytanie szpiega', sceny rodzajowe: Powrót z polowania, Stadnina pędzona od wodopoju (wachlarz), Umizgi przy stadninie, Stadnina podolska, Placówka kozacka, Para Hucułów w drodze, Wesele kra
Fig. 90. Okładka do albumu Pieśń Legionów, Lwów 1893
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kowskie pod Wawelem jako winieta na piśmie dziękczyn
nym dla Wiktora Osławskiego za kolekcję darowaną
Muzeum Narodowemu w Krakowie.
Rok 1893 rozpoczął Kossak pracą nad przygotowa
niem siedmiu ilustracji do Pieśni Legionów, tj. do sześciu
zwrotek hymnu narodowego: Jeszcze Polska nie zginęła,
Dal nam przykład Bonaparte, Jak Czarniecki do Pozna
nia, Niemiec, Moskal nie osiędzie, Mamy racławickie
kosy, Mówi ojciec do swej Basi i osobna do refrenu Marsz,
marsz Dąbrowski. Wykonał je na zamówienie księgarni
H. Altenberga we Lwowie, która w tymże roku wydała
okazały album Pieśń Legionów z tekstem histo
rycznym Ludwika Finkla na temat hymnu i świetnymi
reprodukcjami tych ilustracji. Ślady tej pracy znaj
dujemy w dwóch listach Kossaka do nieocenionego
w załatwianiu wszystkich spraw Juliusza we Lwo
wie Władysława Bełzy (podobnie jak przed laty Mar
cina Olszyńskiego w Warszawie), któremu zwierzał
się, że pracuje nad nimi „myśląc nad pojęciem ducha
pieśni”299. Namalował poza tym Berka Joselewicza
pod Kockiem (pierwsza kompozycja Berka pochodziła
z r. 1861) i dwie akwarele z powstania listopadowego:
Patrol ułanów poznańskich poszukujących drogi i Walka
ułanów z huzarami rosyjskimi pod Różanem.
Wykonał również wtedy trzecią akwarelę z cyklu
Gniewoszów: Andrzeja Gniewosza pod Obertynem, jako
rotmistrza własnej chorągwi, obdarowanego za wale
czność przez hetmana Tarnowskiego zdobycznym ko
niem tureckim. I w tej sprawie znów pisał do Bełzy:
„Chcę skończyć dwie duże akwarele dla pana Stanisława
Gniewosza [...], są to pewne obstalunki po 300 fl
akwarela [...], prośba więc do kochanego Pana Włady
sława, czyby tytułem zaliczki z Towarzystwa lub poży
czki, nie byłbyś łaskaw dla mnie wystarać się o 150 fl [...],
zrobisz mi przysługę, której nigdy nie zapomnę [...]. Bóg
da, przyjadę z Gniewoszem i wypijemy buteleczkę
w dobrym towarzystwie, jak bywało dawnymi czasy”300.
Prócz tego jeszcze kilka, jak co roku, rodzajowo-ludowych akwarelek o tematach krakowsko-galicyjskich:
Żniwa, Posłaniec z miasteczka, Dwaj drużbowie, Drużba
krakowski, Drużbowie na weselu ukraińskim.
Śmierć Jana Matejki 1 listopada 1893 nie mogła nie
wywrzeć wrażenia na Kossaku, który zawsze czcił ge
niusz Mistrza, klękając przed jego Grunwaldem, Hołdem
pruskim, Sobieskim. Gdy składał wieniec z róż przed
Hołdem, „nic nie mówił, tylko głośno nozdrzami od
dychał, z oczu sypał iskry”. Nie czuł żalu ani za
niepowołanie go w skład profesorów Szkoły Sztuk
Pięknych w Krakowie, ani za nieobecność na jego
jubileuszu w 1889. W przeddzień pogrzebu Matejki
pisał do Henryka Rodakowskiego: „Dziś o 12-tej zbie
ramy się, tj. delegacja artystów razem z delegacją
kondolencyjną z Koła naszego, ze mną jako prezesem
[...], we frakach i czarnych krawatach. Jeżeli chcesz
oddać [hołd] śp. Matejce [...], to będziemy oczekiwać
[...]. Czy mogę Cię przedstawić do jakiej poważniejszej
pracy w reprezentacji pogrzebowej?”301.
Rok 1893 przyniósł ważne wydarzenie w działalności
artystycznej Kossaków, głównie Wojciecha Kossaka,
związane z malowaniem pierwszej polskiej panoramy
Bitwy pod Racławicami, na Powszechną Wystawę Kra-
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jową w r. 1894 we Lwowie, która zbiegła się z setną
rocznicą bitwy. Już w styczniu 1893 utworzony komitet
panoramy powołał, oprócz komisji administracyjnej,
komisję artystyczną, złożoną z sześciu członków, wśród
nich tylko dwóch malarzy: Józefa Brandta i Juliusza
Kossaka. W kwietniu tr., po powrocie artystów z wizji
terenowej na polach racławickich, w krakowskiej „Kossakówce” trwały prace nad kompozycją czterech olbrzy
mich szkiców. Wojciech Kossak nakreślił wtedy cały ich
zarys, po czym obaj z Janem Styką podzielili się, biorąc
po dwa do dalszego wykończenia. Jednocześnie na
wszystkich czterech szkicach monachijczyk Ludwik
Boller namalował świetny racławicki pejzaż.
Nie wiem i nie mam na to żadnych dowodów, ale nie
wyobrażam sobie, aby Juliusz Kossak, członek komisji
artystycznej panoramy, a zarazem ojciec głównego twór
cy jej kompozycji figuralnej, w którego pracowni szkice
te powstawały, zachował całkowitą bierność wobec
rodzącego się w ich domu dzieła tej miary. Musiał
zapewne w tym uczestniczyć, jeśli nie w formie fizycznej
pomocy, to choćby w sensie pomysłów, koncepcji,
sugestii, dorady. Trudno po prostu wykluczyć jakiś
wpływ jego na prace w tej fazie powstawania pano
ramy.
Do Lwowa Juliusz za często wtedy nie jeździł. Miał
co prawda wiele spraw w tym mieście, trochę jeszcze
wystawiał w lwowskim TPSP, trochę sprzedawał, miał
interesy z Bełzą, to z księgarnią Altenberga, to z Gnie
woszem czy z Romanem Potockim, mieszkał tam ró
wnież syn Stefan z rodziną. Wiosną 1894 kończono
malować panoramę, zbliżał się termin jej odbioru przez
komisję artystyczną, urządzano -— w ramach Powsze
chnej Wystawy Krajowej — Wystawę Sztuki Polskiej,
na której eksponowano około 40 prac Juliusza, m. in.
108 344 takie, jak: Przeprawa przez Dniestr, Rewera Potocki,
2 303 44 433 Płowce, Stadniny Mohorta, Borkowskiego, Taurowska,
-637 672-678 cykle Konrad Wallenrod, Pieśń Legionów, część Gnie
woszów302.
Kossak kończył właśnie czwarty obraz dla Gniewo648 szów: Płk Jan Gniewosz w bitwie pod Pskowem i roz
goryczony pisał do Bełzy: „od miesiąca, jak wysłałem
akwarelę Pod Pskowem [...], czekam na jakąkolwiek
wiadomość [...]. Kochany Pan, sam wstawiając się
w moje położenie w tej sprawie uznasz, że mogę mieć
słuszny żal do zarządu Towarzystwa, jeżeli nie zasługuję
na najmniejszą chociaż wiadomość” 303. W liście do
Rodakowskiego z 16 maja 1894 żalił się, że nie może
pojechać na jutrzejszą sesję do Lwowa, bo „jak zawsze,
tak i dziś wyczekuję pieniędzy i nie mogę się wybrać na
parę dni, ażeby i tu w domu nie zostawić coś, a źródełka
po większej części powyczerpywane chwilowo [...]. A ża
łuję bardzo, bo tak dla mojej osobistej pozycji wobec
komitetu wystawowego, jak też i materialnej, wyjazd
mój do Lwowa jest koniecznym i postanowionym; mam
odebrać od pana Stanisława Gniewosza 300 fl, a od
hr. Romana Potockiego 250 fl za wykonane i już oddane
prace [...]. Gdybyś po starej przyjaźni mógł mi pomóc
chwilowo 50 fl do oddania zaraz we Lwowie, tobyś mi
zrobił wielką łaskę”304.
Pojechał w końcu do Lwowa, był na otwarciu
panoramy w dniu 5 czerwca 1894, widział na własne

Fig. 91. Juliusz Kossak w pracowni, fot. [1893]

oczy olbrzymi jej sukces i zarazem triumf swego syna —
były to chyba ostatnie jego wielkie i radosne chwile
w życiu.

W

CISZY PRACOWNI I W KRĘGU RODZINY

Na co dzień Juliusz Kossak w swojej pracowni
krakowskiej malował bez przestanku małe akwarelki,
przeplatane większymi: Księcia Józefa Poniatowskiego,
Stanisława Lubomirskiego na bojowym koniu z buławą
podniesioną do góry, Luzaka, Motyw z Bałty, Żyda na
koniu. Na co dzień również szamotał się z długami,
pożyczkami i brakiem pieniędzy, ale i umiał cieszyć się
z sukcesów i radości dzieci i wnuków. Ze strony
Wojciecha miał już wnuka Jerzego (ur. w 1886), od
dziecka chwytającego za pędzel i przesiadującego godzi
nami w pracowni dziadka, obserwującego jak on maluje;
ze strony Tadeusza — drugiego wnuka Witolda (ur.
1887), i wnuczkę Zofię (ur. 1890), w przyszłości świetną
pisarkę historyczną, która również zasłynęła pięknymi
obrazami bitew malowanych nie pędzlem, a piórem; od
Wojciecha — dwie wnuczki: Marię (ur. 1891), przyszłą
poetkę liryczną i dramatopisarkę, która chyba po dzia
dku odziedziczyła malarskie poczucie barwy i linii;
Magdalenę (ur. 1894), późniejszą pisarkę satyryczną,
która po ojcu wzięła temperament i radość życia; ze
strony trzeciego syna, Stefana, miał wnuka Karola
(ur. 1896), także nieźle w przyszłości władającego pę
dzlem; od córki Zofii Romańskiej — znów wnuczkę
Marię (ur. 1895), a od drugiej córki Jadwigi — dwie
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wnuczki: Zofię (ur. 1889) i Jadwigę (ur. 1891), później
szą żonę Witkacego.
W następnym roku 1895 powstały w pracowni
Juliusza akwarele na całkiem dobrym poziomie: Książę
671
Józef z gwardią królewską na Placu Zamkowym, Kró657 lewski dar w postaci ognistego rumaka z bogatym rzę684 685
dem, prowadzonego przez kozaków, Żmija, hetman
693
kozacki z psem i sokołem na polowaniu, Wesele krako692
wskie jedzie i jedyny w swoim rodzaju obraz: Południe
robotnika jedzącego obiad, który przyniosła mu żona,
podczas gdy dwa spracowane, zniszczone i smutne konie
przy wozie też posilają się swym obrokiem. Wreszcie
696 piąty obraz z serii gniewoszowskiej: Mikołaj Gniewosz
ratuje króla Jana Kazimierza pod Zborowem, którego to
obrazu nabywca „nie uznał za dosyć dobry”, gdyż
przedstawiał sytuację już po niebezpieczeństwie, króla
uratowanego, a Tatarów uciekających i artysta musiał
698 699
wykonać drugą wersję (w 1897), odpowiadającą życze
niu zamawiającego, zresztą z korzyścią dla nowej, lepszej
kompozycji (o czym niżej).
Mimo tych czy innych trosk, udziałem Juliusza
u schyłku jego lat było to, co nieczęsto się trafia:
spokojna starość. Wnuczka Magdalena zachowała w pa
mięci, a może z opowiadań rodziców, wizję dziadka
Juliusza jako „zażywnego pana z siwymi długimi wąsami
i pięknym orlim nosem. Nosił małą aksamitną bośniacką
czapeczkę, haftowaną złotem, i stale kopcił fajeczkę. Był
pogodny, jowialny, na ustach miał zawsze uśmiech i na
zawołanie jakieś dowcipne powiedzonko. Kochał dzieci
i bawił się nimi [...]. W pracowni dziadzi stały wielkie
oszklone szafy pełne autentycznych starych mundurów
i starej broni. W głębi stal wielki turecki namiot,
wykonany według oryginału ręką babci Juliuszowej. Na
ścianach i kamiennej posadzce wzorzyły się piękne tu
reckie i perskie dywany [...]. Juliusz siedział przy dużym
weneckim oknie na czarnym ceratowym fotelu i malował
przed sztalugą rzeźbioną w łabędzie głowy [...]. Każdą
swoją akwarelę zmywał gąbką z wodą, aby nabrała
przejrzystości i znów, gdy obeschła, kładł na nią farby.
W ostatnich latach jego życia, gdy Kraków zwrócił
oczy na Matejkę, nabywcami Juliusza byli prawie że
wyłącznie mądrzy krakowscy kupcy żydowscy, rozu
miejący swój interes i przeczuwający, że kiedyś obrazy
Kossaka będą w dużej cenie [...]. Towarzystwo dzieci,
które stały za jego plecami, nic mu w pracy nie prze
szkadzało, mniej lubił, gdy do pracowni wkraczała
wspaniała postać jego małżonki [...]. — Mój Julu, czy
dostałeś jakie nowe zamówienie? — A coś tam dostałem,
ale nie wiadomo, kiedy mi zapłacą, bo hrabia X nie ma
pieniędzy. — I pewno znowu za bezcen. — Pewnie. —
Widziałam kupca Immerglucka, czy dał ci jakąś zali
czkę? — A coś tam dał. — A możesz mi powiedzieć, ile?
— A ileś tam. — Wszystko robisz przede mną w ta
jemnicy, a przecież wiesz, że pieniędzy w domu nie ma.
Wszystko tyle kosztuje. Zbliżają się imieniny Zochny. —
Wówczas dziadzio uśmiechał się i wzdychał: Ej, pa
nienki, panienki! — Po czym dodawał — żebyśmy tylko
zdrowi byli”305.
I zdrów był mimo przekroczonej siedemdziesiątki.
Z trudnościami finansowymi jakoś w końcu sobie radził,
a spojrzawszy na swoje życie wstecz mógł doznać

92

Fig. 92. Juliusz Kossak maluje, za nim wnuk Jerzy, fot.
[1893]

uczucia wypełnienia go z pożytkiem dla siebie, rodziny
i ogółu. Sławy i uznania też mu nie brakowało, mógł
dalej robić to, co najbardziej ukochał — malować.
Otoczony kochającą rodziną, w atmosferze spokoju i po
gody dożywał swych lat z poczuciem nie zmarnowanego
życia. Do tego jeszcze zostawiał w pełni godnego siebie
następcę w najstarszym synu, który za jego życia osią
gnął już uznanie i sławę, zdawać się mogło, większą
nawet niż ojciec, i rokował na przyszłość jeszcze więcej.
Ze swoimi małymi akwarelami Juliusz czuł się, być mo
że, oszołomiony ogromem panoramicznych przestrzeni,
ich siłą, rozmachem akcji i dynamiką barw. Ale dożyć
sukcesów syna, to nie to samo, co widzieć sukcesy
obcego artysty.
Właśnie przez cały rok 1895 i pierwszy kwartał 1896
malowana była w Berlinie druga polska panorama
Przejście Wielkiej Armii przez Berezynę, która stała się
kolejnym triumfem Wojciecha Kossaka. Po sukcesie
Racławic konsorcjum krakowskich akcjonariuszy sfi
nansowało nową panoramę o temacie bardziej między
narodowym. Była to znów spółka: Julian Fałat malował
w niej śnieżny pejzaż, w czym był mistrzem, a Wojciech
prawie całą kompozycję figuralną, którą po doświadcze
niach nabytych w Racławicach skomponował i wykonał
z większą jeszcze maestrią. Malowana w Berlinie pano
rama zyskiwała większy rozgłos niż w prowincjonalnym
Lwowie, oglądał ją szerszy krąg europejskich widzów,
roznosząc sławę polskich malarzy. Berezyna zachwyciła
szczególnie cesarza Wilhelma II, który namówił Woj
ciecha Kossaka do pozostania w Berlinie, obiecując
obstalunki na obrazy batalistyczne. Pierwszy obraz
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zamówił cesarz w sierpniu 1897, miało to być duże
płótno z kampanii 1814 r. Kossak wybrał motyw z po
gromu Bluchera przez Napoleona: Grenadierzy króle
wscy w bitwie pod Etoges. Piszę o tym, bo jest z tym.
związany pewien nieznany szczegół. Otóż szkic do tego
obrazu, ołówkowy, ale o bardzo dokładnym konturze,
wykonał Juliusz Kossak, o czym Wojciech nigdzie,
nawet w listach, nie wspomniał. Znalazłem go w zbio
rach jednego z krakowskich kolekcjonerów; został nawet
pokratkowany i zaopatrzony we własnoręczny napis
Wojciecha: „Szkic oryginalny mego śp. Ojca Juliusza”.
Według tego szkicu cała kompozycja w każdym szcze
góle została przeniesiona na płótno obrazu.
W latach 1896—97 Juliusz zamierzał już ostate
cznie ukończyć serię obrazów z Gniewoszami i nama
lował ostatnie cztery akwarele, wspaniale skomponowa
ne, z wieloma postaciami w wiernie oddanym ruchu.
Najpierw dwie, bardziej spokojne sceny: Mikołaja Gnie
wosza przekazującego własną chorągiew na potrzebę
chocimską królewiczowi Władysławowi IV w r. 1620,
i biskupa kujawskiego Mikołaja Albrechta Gniewosza
wyjeżdżającego z Włocławka w r. 1636 w misji posła
Rzeczypospolitej na dwór cesarski do Ratyzbony. Dwie
następne, to bitwy o zadziwiająco brawurowej akcji,
malowane jakby w najlepszym okresie twórczości: Jan
Gniewosz pod Kirchhołmem na czele husarii szarżuje na
ziejący ogniem muszkietów i najeżony pikami czworo
bok szwedzkiej piechoty, widać, że mimo strat w pierw
szych szeregach husarii, żelazna nawała rozbije zastępy
wojska i przejdzie przez nie pierwszym impetem, oraz
Mikołaj Gniewosz w bitwie pod Zborowem w r. 1649, gdy
ratuje Jana Kazimierza od niechybnej niewoli tatarskiej
(za co mu sejmik opatowski nadał tytuł Salwatora) — na
obrazie chmara Tatarów miotająca się wściekle wokół
króla, którego resztkami sił broni poczet monarchy
i dopiero nadlatująca z prawej chorągiew husarska
Gniewosza przyniesie ocalenie. Jest to druga kompo
zycja, po pierwszej nie przyjętej wersji z r. 1895.
Ponieważ pieniądze za owe wykonane już i odesłane
akwarele nie napływały, Kossak w liście do Bełzy żalił się
na milczenie Gniewosza, który będąc w Krakowie nie
zastał go, ale obraz gotowy czekał tylko na ramę
i w końcu wysłany został do Lwowa. „Kochany Panie
Władysławie — pisał — licząc na przyjaźń dawną proszę
o wyjaśnienie tego nieporozumienia i gdybyś mógł
pomówić z p. Gniewoszem, bo według obrachunku [...]
otrzymałem od niego 1050 fl (50 z tego na ramy), a na to
wykonałem i oddałem: 1) Pod Suczawą, 2) Obertynem,
3) Pskowem, 4) Chocim, 5) Włocławek wyjazd biskupa,
razem pięć, licząc podług umowy po 300 fl bez ram,
wypadnie 1500 fl. Jak się pokazuje, przypada dla mnie
jeszcze znaczna kwotka” 306.
Inne prace Kossaka z tych lat to: Spacer powozem
w czwórkę koni, Kupowanie konia ze stadniny (1896),
Wjazd Czarnieckiego do Krakowa, Sobieski tańczy z kowalichą na weselu w Jaworowie, Ułani 2. pułku w marszu
z przewodnikiem, dwie akwarelki rodzinne: córka Jadwi
ga Unrugowa z córkami w powoziku i wnuczki Zofia i Ja
dwiga Unrużanki nad wodą (1897). Wreszcie czwarta re
plika Wjazdu Jana III do Wiednia po zwycięstwie nad
Turkami, największa z wszystkich Wjazdów (71 x 100 cm)

i bardzo starannie wykończona — ostatni duży obraz
Kossaka, malowany na rok przed śmiercią, o którym
w „Tygodniku Ilustrowanym” pisano: „Od dawna już
nie mieliśmy sposobności oglądać na wystawach war
szawskich tak dużego i tak świetnego obrazu akwarelo
wego Juliusza Kossaka; złożył on w tej pracy dowód, iż
pomimo sędziwego wieku, talent jego wcale się nie
starzeje, ale dochowuje dotąd męską siłę i dzielność, jaką
posiadał w pełnym rozkwicie twórczości znakomitego
artysty”307.
Mimo podeszłego wieku Kossak nie zaprzestał ma
lowania, nie chciał nawet podporządkować się prawom
natury i schematom krytyki, wedle których powinien już
malować trzęsącą ręką co najwyżej słabe i malutkie
obrazki, aby można je było wreszcie określić mianem
„schyłkowej twórczości”.
MyCIELSKI O KOSSAKU

Tymczasem w roku 1897 ukazała się książka Jerzego
Mycielskiego, profesora historii sztuki w UJ, pt. Sto lat
dziejów malarstwa w Polsce 1760—1860, w której Juliu
szowi Kossakowi poświęcił autor 34 strony druku. Było
to najobszerniejsze i najbardziej autorytatywne opracoFig. 93. Juliusz Kossak, fot. [1896]
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wanie krytyczne twórczości Kossaka, wydane jeszcze za
życia artysty, doprowadzone do r. 1896. Autor uznał
Kossaka za jednego z najzasłużeriszych nestorów naro
dowego malarstwa i pierwszego popularyzatora polskie;
sztuki, którego prace trafiły pod strzechy, do izb mie
szczańskich, do starych dworków, gdzie je wszędzie od
razu zrozumiano i pokochano. Mycielski rozprawą swą
wprowadził do literatury pewne poglądy na temat
twórczości Kossaka, które przejęte zostały potem przez
innych autorów. Zwrócimy tu uwagę na te tylko, które
zawierają wątpliwe i błędne tezy. Jedną z nich był
niesłuszny pogląd, że Kossak wziął od Verneta sposób
komponowania bitew oraz pierwowzór konia „uheroizowanego i upoetyzowanego” — o czym pisałem już
wcześniej.
Nie przekonuje również zarzut, jakoby prace jego o
tematach z wieków wczesnych były „zupełnie nieuda
ne, banalne i bez wszelkiej dziejowej intuicji”, przy
czym przykłady dobrał najmniej odpowiednie, jak Łokietek pod Plowcami, który to obraz sam artysta kwalifikował dosyć wysoko, jak Tyszkiewicz nad Dżwiną,
Czarniecki pod Płockiem, Elekcja Jana Kazimierza, czy
sceny z wojen Sobieskiego — obrazy, które zaliczam
właśnie do znakomitych dzieł Kossaka, podobnie jak
Odsiecz Smoleńska, Sztandar proroka, Wjazd Sobieskie
go do Wiednia, obrazy z serii fredrowskiej: Dobiesław
Mierzb, Odbicie jeńców Tatarom, Ocalenie króla Olbrachta, Wypad pod Lubartowem czy Wjazd do Stambułu,
a z cyklu gniewoszowego bitwy: Pod Suczawą, Chocimiem, Zborowem, Kirchholmem, które artysta doskona
le odczuł i ukazał nie tyle jako triumfy bohaterów ro
dów, ile dzieła i epizody malowanej historii polskiej.
Mycielski uważał, że w tych obstalunkach Kossak czuł
się skrępowany i przymuszony przez zamawiającego,
a tematy te „nigdy nie były w stanie natchnąć go do
utworów większej wartości”, podczas gdy w istocie
cykle Fredrów i Gniewoszów należą do prawdziwych
klejnotów malarstwa polskiego — nie wszystkie niestety,
bo część z nich przepadła bezpowrotnie.
Mycielski rozpowszechnił też błędny pogląd, który
utrzymał się do dziś, że Kossak „stanowczo portrecistą
nie był i nigdy prawie nie oddał postaci portretowanej
[...] z prawdziwym podobieństwem rysów”. Kossak
i jako ilustrator, i jako malarz tworzył wiele podobizn
konkretnych osób, które rysował i malował z fotografii,
z wizerunków, starych portretów, wreszcie pozujących
z natury. W uchwyceniu nie tylko podobieństwa, ale
i cech charakteru osób portretowanych celował od
najwcześniejszych swych lat, jego lwowskie portrety
z r. 1849 w albumie Anieli Aszpergerowej mogą kon
kurować z najlepszymi fotografiami. Jego konne czy
piesze portrety, jak Łubieńskiego z córką, Walentego
Abramowicza, Wojciecha Gałczyńskiego, brata Wladysława, syna Tadeusza, Władysława Rawicza, Ignacego
Kruszewskiego, Wincentego Pola, Adama Potockiego,
całej familii Potockich, Eustachego i Władysława Sanguszków, Franciszka Wodzickiego, Leona Sapiehy,
Wilhelma Siemieriskiego, Aleksandra i Jana Aleksandra
Fredrów etc. etc. — przeczą tezie Mycielskiego i rehabi
litują Kossaka jako portrecistę ludzi i koni, na których
siedzą, często w ruchu, w akcji. Do tego dodać trzeba
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Fig. 94. Juliusz Kossak, fot. [1897]

cale kompozycje: z polowań, wyścigów, uroczystości,
wjazdów, wizyt, grupujące nierzadko po kilkanaście
i więcej nawet portretowanych postaci, by wymienić
tylko najważniejsze: akwarele z polowań u Potockich
w Łańcucie, u Sapiehów w Karpatach, u Cieleckich
w Byczkowcach, z wyścigów konnych we Lwowie i Kra
kowie, z wizyty cesarza Franciszka Józefa w Galicji,
z otwarcia Akademii Umiejętności, z jubileuszów Kra
szewskiego, Matejki i z balu ku czci Zyblikiewicza,
i tylu innych.
Swe studium o Juliuszu Kossaku kończy Mycielski
w Stu latach słowami, które w różny sposób będą za kilka
już lat powtarzać krytycy i publicyści, że Kossak „wiel
kim artystycznym duchem i twórcą arcydzieł potężnych
nie był i nie jest [...]. Głęboki nie jest prawie nigdy,
porywający i wstrząsający absolutnie nigdy, do myślenia
też i do zastanowienia się nie daje ani razu powodu
swymi zawsze miłymi, łatwymi, niekiedy aż prawie
zdawkowymi utworami, które od razu każde dziecko,
każdy wieśniak zrozumieć i odczuć ich poezję i prawdę
potrafi. Działa też przez to [...] przede wszystkim na
masy, im się podoba i je zachwyca”. W opinii Myciel
skiego była to oczywiście wada, nie zaleta.

W ostatnim roku życia Kossaka, w 1898, spod pędzla
jego wychodziły już przeważnie mniejsze obrazki, ale nic
nie wskazywało, jakby to miały być ostatnie jego prace.
Malował jak zwykle trochę tematów batalistycznych,
trochę rodzajowych, a więc: Potyczkę ułanów poznań
skich z Rosjanami w 1831, Mjra Jana Golkowskiego
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w pościgu za Kozakami dońskimi, Generała Dwernickiego
pod Stoczkiem, Paska pod Lachowicami, Lisowczyków
prowadzących do niewoli bojarów, Powrót z koniem z jar
marku.
<
W dalszym ciągu artysta czuł się dobrze, co dzień
pracował, tyle że nie podejmował już większych i dłuż
szych zamówień. W liście do Zygmunta Sarneckiego
z 9 lipca 1898 pisał: „Z żalem zawód Ci zrobiłem i najniewinniej w świecie, bo za dużo chciałem, na za wiele
zakroiłem, porwałem się. Dziś widzę, że i pomysł mój
niewłaściwy, bo przypomina więcej zbiór dzieł malarza,
jak poety, i że nie jestem w stanie w tak krótkim
przeciągu czasu wykonać. Daruj, ale trudna rada [...].
Żadna inna przeszkoda z mojej strony nie zachodzi, jak
tylko niemożność w tak krótkim czasie, a zawsze za wiele
żądam od siebie i chciałbym więcej jak mogę”308.
W ostatnim znanym liście Kossaka z 22 lipca 1898,
a więc na pół roku przed śmiercią, pisanym do Włady
sława Bełzy do Lwowa, również rezygnował z części
zamówionych prac: „Opóźniłem się z odpowiedzią na
Wasz list z 12 przeszłego miesiąca, bo myślałem, że
ustnie tę sprawę załatwimy. Najsamprzód miałem za
miar przybyć na wyścigi do Lwowa — nie mogłem,
potem myślałem, że na uroczystości mickiewiczowskie
[w Krakowie 26 czerwca] zobaczymy się — nie udało się
[...]. I tak co do mnie, z Ballad'. Trzech Budrysów,
Ucieczkę Farysa — macie, Panicza i dziewczynę ró
wnież; z Sonetów: Strzelca', [z] Wierszy różnych: Redutę
Ordona, Śmierć pułkownika', z Bajek: Trójkę koni — to są
rzeczy z drobnych utworów, których bym się podjął. Do
innych poleciłbym: Kozakiewicza w Monachium, Jan
kowskiego w Paryżu, Stachiewicza w Krakowie, Fałata
w Warszawie [...]” 309.
W grudniu 1898 Juliusz pozował Leonowi Wyczół
kowskiemu do portretu, czego nie czynił od wielu lat.
Pastelowy portret o wymiarach ok. 90 x 120 cm był jego
ostatnim i świetnym wizerunkiem na kilka tygodni
przed zgonem. Po śmierci Kossaka Wyczółkowski spreFig. 95. Portret Juliusza Kossaka, mai. L. Wyczółkowski,
1899

zentował go rodzinie zmarłego artysty z dedykacją:
„Ofiaruję Rodzinie — Leon Wyczółkowski, Kraków
17/11 1899”. Portret ten do lat czterdziestych XX w.
wisiał w salonie na „Kossakówce”, a replika jego znaj
duje się w Muzeum Narodowym w Krakowie. Jeszcze
w wigilię Bożego Narodzenia 1898 Kossak był obecny
w Kole Artystyczno-Literackim i łamał się opłatkiem
z przyjaciółmi.
W styczniu 1899 r. przeziębił się i zachorował, ale jak
donosił „Czas” z 13 stycznia: „Stan zdrowia p. Juliusza
Kossaka jest obecnie pomyślny. Z prawdziwą przyje
mnością możemy stwierdzić, że w krótkim zapewne
czasie podejmie dalej swoją artystyczną działalność”.
Być może wtedy, podczas chwilowego polepszenia,
zasiadł jeszcze do pracy i wykonał dwie akwarelki: Farys
i Budrys dla „Tygodnika Ilustrowanego”, na sztaludze
pozostał także nie dokończony Drużba krakowski na
siwym koniku.
Choroba jednak powróciła, nastąpiło pogorszenie,
przyszło zapalenie płuc, które u osób w późnym wieku
przy ówczesnym stanie medycyny oznaczało śmierć. Do
ostatnich chwil życia zachował świadomość i tę ujmującą
pogodę umysłu. Gdy w przeddzień zgonu wszedł ksiądz
z Ostatnimi Sakramentami, podniósł się, sięgnął ręką
do wąsa i powiedział, że wita najdostojniejszego z gości,
a potem jeszcze prowadził z księdzem Wacławem No
wakowskim, starym przyjacielem, całkiem spokojną
rozmowę, przygotowując się na śmierć. Do ostatnich
chwil przytomnie rozmawiał z rodziną. Potem zasnął
i podczas snu o godzinie 3 nad ranem, a więc już
3 lutego 1899 r., zakończył życie.

Non omnis moriar
Na wieść o tym zgonie wywieszono żałobne flagi
na gmachu Akademii Umiejętności, której zmarły byl
członkiem nadzwyczajnym i w lokalu Koła Artystyczno-Literackiego, któremu prezesował przez 18 lat. Kle
psydry310 od rodziny i od Koła ukazały się na mieście,
a za nimi nekrologi w prasie, informujące o terminie
pogrzebu, wyznaczonym na niedzielę 5 lutego o godzi
nie 3 po południu z domu przy placu Latarnia nr 6 na
cmentarz Rakowicki.
Zwłoki artysty złożone zostały w jego pracowni,
którą zamieniono na żałobną kaplicę, ściany jej wybito
kirem, a na środku ustawiono katafalk, na którym
w czarnej metalowej trumnie umieszczono zwłoki. Przy
niej czuwała wdowa, synowie i córki, przychodzili liczni
przyjaciele, znajomi i obcy, oddając hołd zmarłemu
artyście.
Jeszcze w dzień śmierci, tj. 3 lutego, Wydział Koła
Artystyczno-Literackiego na nadzwyczajnym posiedze
niu uchwalił poczynić kroki w sprawie złożenia zwłok
artysty w grobach zasłużonych Na Skałce. Następnego
dnia, 4 lutego, deputacja Koła w składzie: Michał
Bałucki, Ludomir Benedyktowicz i Jan Wdowiszewski
udała się w tej sprawie do wiceprezydenta Karola
Pieniążka, lecz prezydium miasta odpowiedziało odmo
wnie czy też wymijająco311. W tym samym dniu na ze
braniu kierowników sekcji Rady pod przewodnictwem
wiceprezydenta uchwalono: złożyć wieniec na trumnie
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w imieniu Rady miasta, zapalić na trasie pogrzebu
latarnie miejskie i przesłonić je na znak żałoby krepą,
oprócz tego prezydent na jednym z najbliższych posie
dzeń Rady miejskiej miał wygłosić żałobne wspomnie
nie312. Udział władz miasta w uczczeniu pamięci Kos
saka był tak niewielki, że wywołało to krytykę wielu osób
i dzienników.
W dniu pogrzebu, w niedzielę 5 lutego, od rana
przybywały tłumy krakowian do dworku Kossaków,
nadjeżdżały delegacje z wieńcami. O godzinie 11 przed
południem, na życzenie rodziny, dokonano balsamowa
nia zwłok, które przeprowadził dr Stanisław Ciecha
nowski. Uczyniono to dlatego, gdyż w dalszym ciągu
prowadzone były starania o umieszczenie w przyszłości
zwłok artysty Na Skałce, obok równych mu jego przy
jaciół W. Pola, T. Lenartowicza, A. Asnyka313. Balsa
mowanie przeciągnęło się do godziny 15,30, co opóźniło
pogrzeb. Tymczasem cała ulica Zwierzyniecka, plac
Latarnia i ogród przed willą Kossaków zapełniły się
uczestnikami pogrzebu. Gdy zwłoki wynoszono z domu,
chór odśpiewał pieśń żałobną. Trumna zatrzymała się
przed werandą domu, z którego stopni L. Benedyktowicz żegnał zmarłego w imieniu malarzy.
O godzinie 16 ruszył kondukt pogrzebowy: rozpo
czynały go wieńce niesione przez reprezentantów insty
tucji i studentów Szkoły Sztuk Pięknych, za wieńcami
szedł liczny orszak duchowieństwa, prowadził go ksiądz
kanonik Drohojowski z ks. kanonikiem Puszetem, ks. re
ktorem Tadeuszem Chromeckim. Za duchowieństwem
jechał zaprzężony w cztery konie karawan z czarną
trumną, cały okryty wieńcami, a za nim szła rodzina
i kilkutysięczny tłum publiczności, m.in. prezes AU
Stanisław Tarnowski, wiceprezydent miasta K. Pieniążek
z członkami Rady miejskiej, Szkoła Sztuk Pięknych
z dyrektorem J. Fałatem i profesorami, prorektor UJ
z gronem profesorów, Towarzystwo Przyjaciół Sztuk
Pięknych z prezesem E. Raczyńskim, Koło Artysty
czno-Literackie, Związek Literacki, delegaci lwowskie
go TPSP i Koła Literackiego oraz artyści malarze,
posłowie, prezesi i dyrektorzy urzędów i instytucji,
redaktorzy pism, słowem cała niemal inteligencja i oby
watelstwo Krakowa.
Orszak szedł ul. Zwierzyniecką, Wiślną, przez Ry
nek; na trasie po obu stronach stały tłumy publiczności,
wzdłuż całej drogi płonął gaz w latarniach przewiąza
nych kirem — to wyraz uznania od Rady miasta Kra
kowa dla Kossaka. Tak tłumnego i smutnego pogrzebu
dawno już krakowianie nie oglądali. W Rynku przed
nr 16 kondukt zatrzymał się, a z okna I piętra, lokalu
Kola Artystyczno-Literackiego, w którym ustawiono
popiersie Juliusza Kossaka, Michał Bałucki żegnał pre
zesa Koła, w imieniu Związku Literackiego przemawiał
Marian Zdziechowski. Orszak wszedł w ulicę Floriań
ską, Basztową, Lubicz, Rakowicką i o zmroku dotarł do
bramy cmentarnej. Tu synowie i zięciowie wzięli tru
mnę na ramiona i zanieśli ją do grobu, nad którym księ
ża odśpiewali modlitwy. Wzruszająco powiedział drżą
cym od łez głosem jeden z młodych malarzy krako
wskich: „Za trumną w orszaku żałobnym, jak za trumną
rycerza, poprowadziłbym wiernego towarzysza w ży
ciowej wędrówce, polskiego rumaka w starożytnym
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rzędzie, powiódłbym całe Mohortowskie stado, aby jak
ona «Bialonóżka», zarżało żałośnie nad mogiłą” 314.
Zwłoki złożono w grobowcu rodzinnym, jak poda
wała prasa: „prowizorycznie”, „czasowo tylko, bo Juliusz
Kossak ma spocząć Na Skałce” 31S. „Długo stał tłum
żałobny przed sarkofagiem... Słyszałem głosy oburzenia
na Radę miejską, że nie zdążyła się zebrać w wyma
galnym komplecie w celu powzięcia uchwały, aby zwłoki
zasłużonego artysty [...] pochować na koszt miasta” —
pisał „Tygodnik Polski”, nawiązując do sprawy Skałki,
o której „Kurier Warszawski” nadmieniał: „Niektóre
dzienniki zamieściły wiadomość, iż zwłoki złożono
w krypcie zasłużonych Na Skałce. Wiadomość ta jest
błędną. Zwłoki śp. Kossaka bowiem złożono w grobie
rodzinnym na cmentarzu krakowskim” 316. Zarzuty pod
adresem krakowskiej Rady z powodu Skałki chciał jakby
pomniejszyć wobec rodziny W. Maleszewski, pisząc
w „Biesiadzie Literackiej”, że „Matejko umierając
wyprosił się od piwnicznych grobów Na Skałce [...],
wołał spać pod otwartym niebem na cmentarzu, gdzie
wiosna co roku zagląda [...]. I Kossaka chciano zamknąć
w podziemnym lochu, gdzie ciemno, wilgotno, głucho,
na szczęście ominął go ten zaszczyt, z darniowej mogiły
zobaczy znów sznur żurawi, polowanie na grubego
zwierza i na czaple w wilanowskich sitowiach, usłyszy
szum skrzydeł, skrzyp pługa i szmer sochy” 317.
Rodzina otrzymała mnóstwo depesz kondolencyj
nych: od namiestnika Galicji Leona Piniriskiego i mar
szałka krajowego Stanisława Badeniego, od Józefa
Brandta, Wojciecha Gersona, Romana Szwojnickiego,
od artystów lwowskich, od Zakładu Narodowego im.
Ossolińskich. Nadeszły telegramy od arystokracji: Po
tockich, Lubomirskich, Raczyńskich, Ostrowskich, Wodzickich, Szembeków, Mielżyńskich, Szeptyckich, Sa
piehów, Radziwiłłów, Tarnowskich, Krasickich. Do
Wojciecha Kossaka nadeszła z Berlina depesza od
cesarza Wilhelma 11: „Dowiaduję się ze szczerym żalem,
że straciłeś Pan Ojca i wyrażam z powodu tej bolesnej
straty moje serdeczne współczucie”.
Wreszcie Rada miejska zdobyła się na gest czci
wobec tak zasłużonego dla kraju i dla Krakowa artysty.
Na posiedzeniu nadzwyczajnym w dniu 9 lutego 1899
prezydent, Józef Friedlein, wygłosił wspomnienie po
śmiertne o zmarłym, a radny, Ernest Bandrowski,
zgłosił wniosek nagły, który Rada miejska uchwaliła:
„W uczczeniu pamięci śp. Juliusza Kossaka Rada miasta
nadaj e placowi dotychczas Latarnia zwanemu nazwę
Plac Juliusza Kossaka” 318.
W dniu 15 lutego 1899 na walnym zgromadzeniu
Koła Artystyczno-Literackiego w Krakowie, które za
gaił wiceprezes M. Bałucki pięknym przemówieniem na
cześć nieodżałowanego prezesa, uchwalono przez akla
mację wniosek rzeźbiarza Walerego Gadomskiego, aby
ze składek członków Koła ufundować w kościele Fran
ciszkanów tablicę pamiątkową dla Juliusza Kossaka
(projekt wykonał T. Błotnicki); drugi wniosek dotyczył
inicjatywy zbierania składek we wszystkich trzech zabo
rach celem wystawienia Kossakowi w Krakowie odpo
wiedniego pomnika. Pomnika nie wykonano, natomiast
na ścianie Pałacu Sztuki, budowanego wtedy w Krakowie
przy placu Szczepańskim, wśród sześciu umieszczonych
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tam popiersi artystów znalazł się w r. 1902 również biust
Juliusza Kossaka dłuta T. Rygiera, według wzoru
znanej rzeźby darowanej artyście podczas jego krakow
skiego jubileuszu w r. 1889.
W licznych nekrologach i wspomnieniach pośmiert
nych, zamieszczonych w polskich pismach w r. 1899,
z których część znaczniejszą tu wymieniam3”, próżno
by szukać słów zdawkowych czy przesadnie przychyl
nych, jakie pojawiają się często przy takich okazjach.
Pisano o nim ze szczerym żalem i z prawdziwym
uznaniem, charakteryzując w pełni pozytywnie jego
osobowość, życie i twórczość, bo Juliusz Kossak po
prostu na inną ocenę nigdy nie zasługiwał i innych, jeśli
miały być prawdziwe, mieć nie mógł. Najwyższej próby
są zawarte w wielu z nich zdania, z których każde
mogłoby spełniać rolę motta, idei czy myśli przewodniej
i, co należy z mocą podkreślić, znajdujących pełne
pokrycie w rzeczywistości.
I tak — Stanisław Tomkowicz pisał o nim: „W hi
storii malarstwa polskiego Juliusz Kossak zajmować
będzie zawsze miejsce bardzo zaszczytne” („Czas”
nr 29); Zygmunt Sarnecki: „Jeśli kto przyczynił się
u nas do rozszerzenia miłości dla sztuki, to on nie
zawodnie” („Kur. Warsz.” nr 38); Henryk Piątkowski:
„Pamięć o nim będzie trwała tak długo, jak trwać będzie
malarstwo polskie, gdyż w historii jego nazwisko pozo
stanie związane nierozdzielnie z pierwszymi przebły

skami sztuki narodowej” („Tyg. Ilustr.” nr 7); Józef
Rychter: „Od Kossaka rodzima sztuka nasza bierze
właściwy początek” („Bies. Lit.” nr 10); Stefan Popowski: „Żaden może z polskich malarzy nie miał w całym
społeczeństwie naszym tak stałej sympatii i popularności
jak Kossak” („Bibl. Warsz.” t 1.); Jerzy Mycielski:
„Postać Juliusza Kossaka pozostanie na zawsze w dzie
jach polskiego malarstwa, stał się on pierwszym sztuki
narodowej popularyzatorem” („Przegl. Pol.” t. 3); Józef
Szujski: „Dzięki Kossakowi, Matejce i Grottgerowi
zaczęto wierzyć w przyszłość polskiej sztuki” (Ro
cznik AU); wreszcie Władysław Maleszewski: „Piękny
był żywot artysty, godzien on studiów głębokich, go
dzien długich rozmyślań, godzien uwielbienia i wiecznej
pamięci” („Bies. Lit.” nr 6).
Pierwszy nekrolog wyszedł spod pióra Stanisława
Tomkowicza w krakowskim „Czasie” 320: „Z ciężkim
sercem bierzemy pióro do ręki, ażeby zapisać bolesną
stratę, świeżo poniesioną przez społeczność polską:
Juliusz Kossak nie żyje. Od lat 50-kilku należał on do
najwybitniejszych przedstawicieli świata artystycznego
polskiego, do chlub i chwał naszych, od lat blisko 30
Kraków szczycił i cieszył się posiadaniem go w swoich
murach [...]. Kossak był par excellence ilustratorem i to
w najlepszym tego słowa znaczeniu. Pędzlem i ołówkiem
popularyzował nasze dzieje, naszych bohaterów, naszą
chwalebną przeszłość i szczytną rycerskość, szerokim
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Fig. 97. „Kossakówka”, fot. [1930]

kołom uprzystępniał naszych poetów, kształcił inteli
gencję młodzieży, podnosił serca, szerzył miłość ziemi
ojczystej, miłość przyrody i miłość ludu, wywarł wpływ
na całe pokolenie malarzy [...]. Stał się może naj
popularniejszym z artystów naszych. Obrazy jego, nie
wielkie rozmiarami, z natury swej przystępne były
nawet mniej zamożnym [...], reprodukcje ich rozeszły
się tysiącami, zna je bodaj każde dziecko polskie [...].
Mieliśmy już malarzy większych, lecz nie wiem, czy
który z nich pod względem tego wpływu wychowaw
czego na naród może się mierzyć z Kossakiem [...]. Ze
śmiercią Kossaka zamyka się wielka epoka sztuki pol
skiej i piękna karta w dziejach też naszego miasta”.
Tadeusz Jaroszyński w warszawskim „Głosie” pod
kreślał niezwykłą łatwość kompozycji u Kossaka, różno
rodność podejmowanych tematów, wyrazistość akcji
oraz zdumiewającą pamięć plastyczną321. Władysław
Prokesch w „Wędrowcu” uważał, że w skromniejszej
technice akwareli Kossak zdobył przodujące stanowisko
nie tylko w polskim, lecz i wszechświatowym malar
stwie, że ilustratorstwem swoim dopełniał twórczość
poetów, pisarzy, historyków 322. Stefan Popowski przy
pominał, że Kossak uczył całe pokolenie kochać rodzimą
historię, naturę, że nie miał poprzedników, sam torował
sobie drogę w sztuce, nic od nikogo nie przejął, idea
jego obrazów przemawia mistrzowską prostotą 323.
Natomiast Władysław Rabski w „Kurierze War
szawskim”, idąc za opinią J. Mycielskiego napisał, że
„nie powiodły się artyście wykonane na obstalunek
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kompozycje historyczne, których tematy czerpał z ro
dzinnych kronik Fredrów, Gniewoszów [...]. Są to
utwory banalne [...], sztywne, bez stylu i zimne” 324.
W tonie krytycznym ocenił Kossaka na łamach
„Prawdy” Michał Mutermilch, 25-letni publicysta
o radykalno-lewicowych poglądach. Przyznał wpraw
dzie wyjątkową polskość jego malarstwa, podkreślił
pionierstwo w popularyzowaniu sztuki rodzimej w naj
szerszych warstwach społecznych, ale podniósł też kry
tycznie takie akcenty, jakich dotąd nikt wobec Kossaka
w formie zarzutów nie wytaczał. „Malowana szlachetczyzna, wyidealizowana, sielankowa, nęci wzrok artysty
swą zewnętrzną, strojną, dekoracyjną szatą, lub ciągnie
oczy jego w przeszłość dawną, szumiącą skrzydłami
husarii, dźwięczącą brzękiem szabel, stukiem kopyt [...].
Kossak ani w teraźniejszości, ani w przeszłości nie
doszukiwał się i nie widział tragizmu, nie widział
słabych, często brudnych dusz pod błyszczącym atłasem
kontuszów [...], nie widział nawet rzeki krwi i łez [...].
Zawsze i wszędzie pociągała go tylko strona malownicza,
dekoracyjna przedmiotu, harmonia kolorytu, bujność
ruchów, piękno koni i strojów. Czy można mu brać za
zle takie upodobania? Bynajmniej. Nie jest przecie winą
łabędzia, że jak orzeł szybować nie potrafi [...]. Najle
piej malowane i zdaje się najbardziej podobne są konie
[...]. Natomiast na psychologii człowieka Kossak się
nie zna [...], człowiek jest tylko dodatkiem do konia.
Gdzieniegdzie dobrze pochwyci tylko ruch postaci, lecz
nie potrafi odtworzyć twarzy; toteż portrecistą jest

bardzo słabym [...]. Harmonia barw jest tylko miłą,
kolorystą w szerokim tego słowa znaczeniu nie był
Kossak nigdy. Jego akwarele to tylko podkolorowane
rysunki [...]. Błędy malarskie, których w obrazach je
go nie braknie, nie rzucają się w oczy przeciętnego
widza” 32S.
Ta pierwsza, jeszcze w oględnej formie krytyczna
ocena twórczości Kossaka ze stanowiska ideowego
i artystowskiego będzie się odtąd w różnych odcieniach
pojawiać jako pewnego rodzaju schemat wartościowania
tego malarstwa, wypływający z poglądów i tendencji
nowych kierunków w sztuce, który później w skraj
niejszych jeszcze sformułowaniach wejdzie do kanonu
zasad głoszonych przez tzw. awangardę artystyczną.

Wystawy i opinie
Dosłownie nazajutrz po śmierci Juliusza Kossaka, tj.
już w dniu pogrzebu, krakowskie Towarzystwo Przyja
ciół Sztuk Pięknych w porozumieniu z rodziną artysty
powzięło myśl urządzenia pierwszej indywidualnej wy
stawy jego dzieł, co więcej, przystąpiło od razu do jej
organizowania. W dniach następnych pojawiła się
w dziennikach lwowskich wiadomość, że również lwow
skie TPSP zamierza zorganizować pośmiertną wystawę
obrazów Kossaka we Lwowie. „Czas” pisał: „Nie było
by dobrze, gdyby te dwie wystawy miały wypaść równo
cześnie, bo jedna stanęłaby drugiej w drodze i żadna nie
wypadłaby kompletnie. Wydaje się, że jedna powinna
nastąpić po drugiej. Wystawa krakowska powinna odbyć
się naprzód, a potem dopiero lwowska” 326.
W praktyce wystawa lwowska nie przeszkadzała
krakowskiej ani warszawskiej, którą też wkrótce urzą
dzono, gdyż każda zgromadziła prace artysty z danego
regionu i w sumie ukazano ich więcej, a zwłaszcza nie
musiano jednej wystawy przewozić z miasta do miasta.
W prasie ukazały się doniesienia o organizowaniu tych
wystaw z jednoczesnym apelem do posiadaczy obrazów
Kossaka o ich wypożyczenie. Zgłoszenia i obrazy od
właścicieli prywatnych, bo muzea wtedy jeszcze ich nie
posiadały, napływały chętnie i szybko, a organizatorowie
sprawnie radzili sobie z trudnościami. Bez dziesiątków
etatowych pracowników, bez transportu samochodo
wego, bez komisarzy, plastyków etc. potrafiono zgro
madzić rozproszone po kraju obiekty i zorganizować
duże wystawy: w Krakowie w przeciągu 43 dni, we
Lwowie w 35 dni (obie z wydrukowanym dokładnym
katalogiem), w Warszawie w 80 dni, licząc od chwili
ogłoszenia w prasie do dnia otwarcia wystawy.
Na wystawie w Krakowie otwartej 30 marca,
a zamkniętej 8 maja 1899, zgromadzono 272 prace
Juliusza Kossaka, we Lwowie od 21 marca do końca
kwietnia tr. — 141 prac, w Warszawie od 1 czerwca
wystawiono 212 prac, a więc łącznie zebrano i ekspono
wano 625 prac artysty. Była to liczba jak na jednego
twórcę olbrzymia, ale dzięki temu dawała wyobrażenie
o rozwoju jego talentu i ogromnej pracowitości, która ce
chowała go od najwcześniejszych lat aż do śmierci.
Największa była wystawa krakowska, dzięki energii
dyrekcji TPSP i pomocy L. Benedyktowicza, a również
rodziny zmarłego artysty, która złożyła teki jego rysun-

Fig. 98. Zofia Juliuszowa Kossakowa, fot. [1918]

ków, szkiców i studiów z natury, zupełnie nie znanych,
pozwalających wejrzeć niejako za kulisy jego pracowni,
ocenić sumienność i szczerość. Stała się wspaniałym
hołdem, oddanym pamięci Kossaka. Oglądana była
tłumnie, z olbrzymim zainteresowaniem, wywołała też
niemały oddźwięk w druku. Dochód z niej przeznaczono
w połowie na Schronisko brata Alberta. Na krakowską
wystawę wypożyczono obrazy od 68 właścicieli, wśród
nich z takich kolekcji, jak: J. Skarbka Borowskiego (27),
Potockich (14), Branickich (14), Fredrów (14), Chmurskich (11); na wystawę lwowską użyczyło swych obra
zów 43 właścicieli, w tym: J. Dunin-Borkowski (28),
Dzieduszyccy (28), Gniewoszowie (8). Dokładne kata
logi z wystaw wydano w Krakowie i Lwowie ze wszy
stkimi danymi, jak: tytuł obrazu, rók malowania, te
chnika, format, właściciel, co znacznie ułatwia ich
rozpoznanie; z wystawy w warszawskiej Zachęcie nie
ukazał się niestety taki katalog, jedynie w drukowanym
Sprawozdaniu Komitetu Zachęty Sztuk Pięknych za
rok 1899 zamieszczono sam spis tytułów i to skróconych,
bez innych danych, co prawie uniemożliwia identyfi
kację obrazów. Poznajemy za to rozliczenie finansowe
z tej wystawy: za bilety wstępu uzyskano 950 rubli,
koszty przesyłek, afiszów i urządzenia wyniosły 702
ruble, a z 248 rubli zysku przyznano stypendium
uczniowi klasy rysunkowej, Stanisławowi Bagieńskiemu.
Te trzy wystawy wywołały znaczną ilość recenzji,
omówień i charakterystyk twórczości Kossaka, stano
wiąc lepszą do tego okazję i możliwość niż nekrologi
i wspomnienia pośmiertne. Ujawniają się w nich nie
tylko jak dotychczas w pełni aprobatywne opinie, ale

99

i bardziej wnikliwe spostrzeżenia i ostrzejsze krytyki,
wytykające artyście niedostatki i błędy. Nie bez pożytku
zatem będzie przytoczenie w skrócie ważniejszych z nich
poglądów współczesnych, w większości urzeczonych tą
sztuką, ale i mających przy tym odmienne w pewnych
aspektach spojrzenie.
„Nie można bez głębokiego wrażenia przypatrywać
się wystawie pośmiertnej dzieł Juliusza Kossaka — pisał
Józef Kotarbiński — [...]. Nie olśniewa Kossak siłą
kolorytu, ale prawdziwą rozkoszą jest jego rysunek, jego
linie wyraziste, biegnące miękko, z zamachem, linie,
w których czuć rytm gawędy Pola, albo poloneza
Ogińskiego [...]. Kossak będzie na zawsze wyrazicielem
pierwiastka rodzimego, dziedzicem kultury szlache
ckiej” 327. Obrazy Kossaka — czytamy w „Prawdzie” —
„mają wprost historyczne znaczenie w rozwoju sztuki
polskiej [...], wieje z nich taki swojski duch, tak coś
szczerze naszego, do duszy wprost przemawiającego
charakterem i wyrazem, że oderwać się od nich trudno.
Mamy wszyscy we krwi to ukochanie wiernego naszego
towarzysza — konia, którego psychologię podpatrzył
Kossak, jak chyba nikt drugi” 328. „Wejdźmy i uchylmy
czoła. Tak, to była sztuka prawdziwa — zawołał pod
wrażeniem wystawy Miłosz Kotarbiński — [...]. Z prac
Kossaka bije talent niepospolity, szczery, ruchliwy,
pełen niewysłowionego uroku, niepodrabianej swojskości. Jest to talent na wskroś polski, jeden z tych,
w którym najwybitniej wcielił się charakter narodowy
[...], zwracając się do natury, mistrzyni wszystkich
prawdziwych artystów wszystkich czasów” 329.
Włodzimierz Tetmajer, malarz ludu podkrakow
skiego, przyrównywał obrazy Kossaka z „dokumentami,

jak to niegdyś wyglądała dawna Rzeczpospolita”, na
których typy o zamaszystej, żołniersko-szlachecko-chłopskiej naturze, zabarwionej poetycznością, husarzy, pan
cernych, semenów upodobnione są do dzisiejszych kra
kowskich drużbów, mających w sobie coś z polskiego
ułana i legionisty; nawet wytworne postacie portreto
wanych konno magnatów w polskich mundurach ce
chuje to żołnierskie zacięcie krakowskich chłopów
z konnych banderii, otaczających powozy podczas wizyt
w Krakowie cesarza czy arcyksięcia. Tetmajer zachwy
cał się wieloma Juliuszowymi portretami, np. generała
Kruszewskiego, Sanguszków i starego Fredry, które
Kossaka „znamionują jako kapitalnego, o wielkim za
kroju portrecistę” 33°.
Antoni Sygietyński, zoil ówczesnej krytyki, prze
ciwny wartościowaniu dzieła ze względu na temat,
w artykule Porachunki331 pisał o wystawie Kossaka: „Co
tu koni! co tu koni! A jedne piękniejsze od drugich,
a wszystkie portretowane z natury, choć nieco zmanie
rowane [...]. Indywidualność to znamienita — lecz
jednostronna, obserwator to bystry — lecz drobno
stkowy, rysownik to śmiały — lecz zmanierowany,
malarz to wprawny — lecz zbyt suchy w kolorze,
niewymodelowany w światłocieniu [...] i prawie płaski
w tonie [...]. W zbiorze prac Kossaka nie zbywa na
okazach cudownych [...], są tam arcydzieła obserwacji
i poezji, nad wszystkim jednak góruje panegirysta konia
arabskiego, pięknisia [...] bez wad, istne malowanie” —
kończy Gosławiec, choć wiadomo i na wystawie musiał
to widzieć, że Kossak poza ulubionymi arabami malował
wszelkie typy i urody koni.
Kazimierz Daniłowicz-Strzelbicki w „Wędrowcu”

Fig. 99. Wystawa pośmiertna obrazów Juliusza Kossaka w Zachęcie w Warszawie, fot. 1899
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podkreślał na wstępie „ogromny smak i estetyczne sobie tylko indywidualnością — stanął na takiej wyżynie
wyrafinowanie w obrazach Kossaka, dyskretny i harmo sztuki, na którą niewielu mistrzów dzisiejszych wygra
nijny rozkład barw, arcymiły i pogodny, brak krzykli- molić się zdoła” 33S.
Był i głos kobiety, Heleny Ceysingerówny w „Ty
wości w tonacji, umiar ogromny w potędze kolorysty- cznej”, natomiast dalej pisał krytycznie: „nie widzę godniku Mód i Powieści”, charakteryzujący Kossaka
u Kossaka porywów, nie widzę zgiełku bitew i walk, nie jako artystę tonącego w marzeniach o przeszłości. „Nie
czuję ruchu, który by kipiał i wrzał. Jego konie i jego jest to olbrzymie marzenie tytana Matejki, tak skłonnego
figury «stoją» jeno upozowane, z konwencjonalnymi do wizji posępnych [...]. Marzenie Kossaka to marze
ruchami bez wszelkiej ekspresji i charakteru [...], zabra nie ducha pogodnego, dobywającego momenty niczym
kło mu odczucia prawdy ruchów [...], pewna banalność nie zakłóconego szczęścia, momenty radosnego wyła
w kompozycjach uderza zawsze [...]. Rysunek Kossaka dowania się energii [...]. W bladych, spłowiałych to
często szwankuje, nie ma ani subtelności, ani owej nach występują u niego sceny domowe lub epizody
śmiałości linii” — pisał krytyk, będąc w opinii swej wojenne, niedosięgające jednak nigdy stopnia tragiczne
wyraźnie odosobniony, podobnie jak i w następnej: „Jest go napięcia, nawet gdzie tego wymaga treść obrazu”.
w nim pewna maniera w traktowaniu figur, a szczególnie Nie osiągnęły go według niej cykle ilustracji do Grażyny
koni [...], ulubionym jego typem to koń, którego dzisiaj i Konrada Wallenroda, za to w pełni harmonizuje
prawie nie ma, ów bachmat o wygiętej szyi i wypukłym Kossak z Sienkiewiczem. Autorka zachwyca się nastro
oku w małej suchej głowie o ruchliwych i wydatnych jem w obrazie Bialonóżka, gdzie „klacz biała garnie się
nozdrzach [...] i koń ten w obrazach artysty wcale się nie do ręki pana” (podczas gdy jest to ogier kasztan o białych
zmienia [...], nie zawsze koń Kossaka malowany jest tylko pęcinach); w Spotkaniu Chmielnickiego z Tuhajz prawdą anatomiczną”. Kończy zaś zdaniem-laurką: -Bejem urzeka ją bujność przyrody stepowej; w Spo
„W historii malarstwa polskiego nazwisko Kossaka tkaniu Zagłoby z weselem nie widzi krasy dziewcząt
złotymi wyryte będzie głoskami” 332.
ukraińskich, a Zagłoba jest „skończonym opojem”;
Stefan Popowski w „Bibliotece Warszawskiej” utrzy w Klaczy ze źrebięciem przebija macierzyńska troskli
mywał, źe „z dobrze płatnych obstalunków [...] powsta wość; „bardzo zajmujące są — pisze może na przekór
wały owe portrety konne, damskie i męskie, wymęczone męskim krytykom — twarze niektórych dam, np. w por
podług wymagań właścicieli, cała owa rzemieślnicza ro trecie Maurycowej Potockiej” 336.
bota [...]. Często zdarzyło mi się słyszeć zarzut czyniony
Kossakowi [...], że konie jego nie są prawdziwe, że są Książka Witkiewicza o kossaku i polemiki
romantycznie przesadne”. Ten zarzut Popowski odpie
ra, przywołuje liczne przykłady na znajomość artysty
Po nekrologach i artykułach pośmiertnych poświę
całego świata zwierzęcego. Natomiast za najsłabszą conych Juliuszowi Kossakowi w czasopismach polskich
stronę jego malarstwa uważa twarze ludzkie, a zwłaszcza oraz po trzech wystawach jego prac wraz z ich omówie
kobiece, które „nie mówią nic, są zawsze jednakowe, niami i recenzjami — pora zająć się znaczącym wyda
zawsze banalne i płaskie”. Ale kończy zdaniem: „Od rzeniem literackim, tj. pierwszą książką o Kossaku,
tych, co dają tak ogromnie dużo, nie można wymagać napisaną przez Stanisława Witkiewicza w roku 1899,
więcej jeszcze i dociekać, dlaczego więcej nie dali” 333. a wydaną w 1900. Trzeba przyznać, że współczesna
Władysław Maleszewski po wystawie w Zachęcie społeczność polska, a ściślej mówiąc grupa ludzi
zauważył, że choć minęła już szkoła realizmu w malar z kręgów artystycznych i literackich, w krótkim czasie
stwie na podłożu romantyzmu, obrazy Kossaka przyj wypełniła dług zaciągnięty wobec artysty. Tak jak już
mowane są z niezmiennym zainteresowaniem i budzą w dniu pogrzebu Kossaka podjęto myśl uczczenia jego
wciąż sympatię. „Sadzał na bachmaty hetmanów i królów, pamięci przez urządzenie pośmiertnych wystaw prac
równocześnie na szkapy sadzał chłopów i innych chudo- artysty, tak w niespełna trzy tygodnie od jego śmierci
pachołków, gonił Tatarzyna, równocześnie zająca, wiódł powstał zamiar wydania albumu lub książki obrazującej
zbrojne hufce na boje, równocześnie strojnych dwora jego dzieło. Już 21 lutego 1899 Jan Gebethner, właściciel
ków na zabawę, wypuszczał na pohańców kule i na najpoważniejszej w kraju spółki wydawniczej Gebethner
czaple sokołów — gospodarował w całej przyrodzie, jak i Wolff w Warszawie, zaproponował znanemu mala
u siebie [...]. Galeria dzieł jego posiada charakter rzowi i krytykowi sztuki, Stanisławowi Witkiewiczowi,
czcigodnej pamiątki; oprócz wartości estetycznej, wszy napisanie książki o Juliuszu Kossaku. „Pragnęlibyśmy —
stko w niej zrozumiesz, wszystko odczujesz, przed pisał do Witkiewicza — wydać dobrą i piękną książkę,
każdym obrazem mimowolnie się zatrzymasz” 334.
która by została w naszej literaturze artystycznej i była
Marian Gawalewicz, zachwycony wystawą Kossaka, pamiątką po Kossaku, tak niedocenianym przez więk
napisał na łamach „Kraju” petersburskiego: „Krańcowi szość naszych domorosłych krytyków” 337.
moderniści uważają wprawdzie, że jego technika się
W kilkanaście dni później, 4 marca 1899, „Tygodnik
postarzała, że te akwarele są zanadto wylizane, za Ilustrowany” donosił: „Oto powstała myśl wydania
eleganckie, za słodkie w kolorycie, że obywają się bez albumu Juliusza Kossaka. Album to, które wyjdzie
energicznych plam i kleksów, bez krzyczących tematów nakładem firmy Gebethnera i Wolffa, będzie zawierało
i obdzieranej ze skóry natury, ale tego mu chyba całkowity obraz twórczości Kossaka w ten sposób, że
najbardziej krańcowy zoil nie zaprzeczy, iż popraw obok reprodukcji dzieł zamieszczona będzie ich ocena
nością rysunku, znajomością przedmiotu, studiami krytyczna pióra Stanisława Witkiewicza [...]. Zdaje się
z żywego wzoru i swojskością tematów oraz właściwą nam, że istotnie trudno jest o lepszy wybór człowieka,
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który by uwydatnił wszystko, co Kossak zrobił dla
sztuki. Witkiewicz obdarzony niepospolitą inteligencją
artystyczną [...], bez wątpienia z całą bezstronnością
wykaże prawdziwą wartość zmarłego artysty, a staranne
reprodukcje dadzą możność szerszemu ogółowi zorien
towania się dokładnie w jego twórczości”.
Witkiewicz przyjął propozycję i rozpoczął współ
pracę z wydawcą i z rodziną Kossaka nad zgromadze
niem materiału biograficznego i ilustracyjnego. Wojciech
Kossak pisał 25 marca 1899 z Berlina do żony: „Szkicenbuchy i albumy drogiego Prezia poślę Witkiewiczowi
sam do Krakowa” 338. Pisanie nie zajęło Witkiewiczowi
dużo czasu, mimo że tekst rozrastał się ponad zamie
rzoną początkowo objętość — zamiast wstępu do albumu,
wyszła mu spod pióra pokaźna książka. Napisał ją
błyskawicznie, chyba w pięć miesięcy, skoro cenzor
warszawski już 9 sierpnia 1899 podpisał tekst autora.
Równocześnie rękopis czytał Gebethner i 18 sierpnia
napisał do Witkiewicza entuzjastyczny list: „W tej
chwili skończyłem czytanie Kossaka i nie mam słów, aby
Panu podziękować za odebrane wrażenia [...]. Jestem po
prostu zachwycony! Nie pamiętam książki, która by mi
tak do przekonania trafiła i przyznaj ę szczerze, że
spodziewałem się dużo, lecz rzeczywistość przeszła moje
oczekiwania” 339.
Autor książki mógł być w pełni usatysfakcjonowany
tą opinią wydawcy i pierwszego czytelnika, sam był
także zadowolony ze swej pracy, nazywał ją „książką
optymistyczną”. W listach do siostry pisał, że „chociaż
niektóre optymizmy wypruł z niej cenzor, w każdym
razie jest w niej jasność, która stanowiła podstawę
charakteru Kossaka [...]. Książka będzie jedną ze wspa
nialszych i najbardziej polskich, jakie mamy [...].
Będziecie mieli co oglądać i co czytać zresztą, bo
staruszek przedstawia bardzo ciekawy materiał do roz
maitych rozmyślań” 34°.
Tymczasem książka drukowała się w Krakowie w dru
karni Władysława Ludwika Anczyca. Wreszcie 11 sier
pnia 1900 „Czas” doniósł o wyjściu z druku „wielkiej
monografii o Juliuszu Kossaku pióra Stanisława Wi
tkiewicza [...]. Twórczość tego znakomitego malarza
doczekała się swojego historyka”. W kilka dni później,
22 i 23 sierpnia 1900, ogłosił „Czas” w dwóch odcinkach
pierwszą recenzję z książki zatytułowaną Witkiewicz
o Kossaku, nie podpisaną, a więc można ją uznać za
odredakcyjną: „Najnowsze dzieło Witkiewicza o Kossaku,
które pojawiło się przed paru dniami [...], jest wyczer
pującym i pomnikowym obrazem działalności tyle ce
nionego artysty. Witkiewicza mniej zajmuje jego życie,
jest to głównie monografia malarska, wyświetlająca
naturę talentu Kossaka, pobudki jego twórczości i spo
soby przemawiania do widza, a potrącająca [...] mnóstwo
pytań natury artystycznej, zagadnień z zakresu sztuki,
kwestii polskiego życia społecznego i kulturalnego.
Monografia ta wywoła z pewnością niejeden spór
i polemikę. Witkiewicz gorący i ostry, a często zaciekły
i jednostronny polemista, mówiąc o Kossaku [...], ma
tylko ton entuzjastyczny na ustach; z równie szczerym
zapałem, jak niegdyś [...] atakował Siemiradzkiego
i Matejkę, sławi obecnie talent J. Kossaka. Czy nie
popada miejscami w pewną przesadę? [...]. Oto pytanie,
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na które z pewnością niejeden z krytyków potakująco
odpowie. Ale to rzecz mniejsza — dzieło napisane
prześlicznym językiem, pełne porywających ustępów,
wytwór gorącego serca, głębokiej myśli i wyjątkowej
znajomości przedmiotu [...]. Ile przez ten czas drogi
przeszła sztuka [...], a kartki rysunków Kossaka nie
straciły nic, absolutnie nic na świeżości, jasności i sile
[...]. Tego nie nauczyliśmy się u nikogo, jest to i w treści,
i w formie rzecz polska, przepojona istotą naszej ziemi
i naszej duszy”.
Doniesienia prasowe o ukazaniu się książki w handlu
zamieścił w Krakowie „Czas”, 7 września, a w Warszawie
„Tygodnik Ilustrowany” dopiero 29 września 1900 r.:
książka (album) Juliusz Kossak Witkiewicza zawierała
stron 211, ozdobiona 260 reprodukcjami czarno-białymi
w tekście, 8 światłodrukami, 6 facsimilami kolorowymi
i 2 portretami; kosztowała: wydanie wytworne w formie
większej czwórki, na papierze welinowym, w ozdobnej
oprawie ze złoceniami — w Galicji 26 koron, a wydanie
luksusowe w większym formacie 48 koron, natomiast
w Królestwie Polskim ceny analogiczne: 10 i 18 rubli.
Odtąd dopiero książka zaczęła funkcjonować w obiegu
publicznym.
Po pierwszej recenzji w „Czasie” krakowskim, druga
ukazała się w warszawskiej „Biesiadzie Literackiej”
z 5 października 1900, podpisana literą K.: „Dzieło
Witkiewicza jest apologią talentu i pracy Kossaka [...].
Mniej ceniony w Krakowie, nie przestał nigdy mieć
uroku dla reszty naszego społeczeństwa”. Witkiewicz,
zdaniem K., słusznie twierdzi, że krytyka nasza, nie
uznająca Kossaka za malarza historycznego w wielkim
stylu z tego powodu, że akwarela nie ma na to rzekomo
warunków, pomyliła się srodze. Malarzem history
cznym narodu będzie, niezależnie od tworzywa, zawsze
ten, w którego obrazach „drży tego narodu dusza”. Jako
trzeci recenzent wystąpił w petersburskim „Kraju”
(1900, nr 44) Wiktor Gomulicki, pisząc, że „Witkiewicz
oddal Kossakowi wszystko, co oddać należało. Jego
rozprawa czyni wrażenie dzieła tak skończonego, jak
posąg grecki. Nic tam dodać nie można i nie trzeba [...].
Kossak przez swego sędziego został umieszczony w rzędzie
pierwszym: na stanowisku równym temu, które zajmuje
Matejko [...]. Słusznie p. Witkiewicz nazwał Kossaka
wyobrazicielem polskości. On jest nim zarówno w tema
tach, jak w sposobie ich opracowania. Nie o wszystkich
artystach i literatach powiedzieć to można”.
Tadeusz Jaroszyński pisał w „Gazecie Polskiej”
z 21 listopada 1900: „Z miłości poczęte jest dzieło
Stanisława Witkiewicza o Juliuszu Kossaku. Z każdego
wiersza czuć wielkie ukochanie”. Witkiewicz słusznie
podziwia lekkie i swobodne szkice Kossaka wykonane
bez śladów najmniejszego wysiłku i szukania. Zaletę tę
doskonale rozumie jako malarz, który sam często biedził
się nad skomponowaniem obrazu, kiedy spośród sto
krotnie ścieranych i usuwanych linii i płaszczyzn odnaj
dywał wreszcie kontury właściwego kształtu.
Kazimierz Tetmajer w czterech numerach „Tygod
nika Ilustrowanego” (28 X—1 XII 1900) na kanwie
książki Witkiewicza rozwijał własne spostrzeżenia o
Kossaku, który jego zdaniem nie zawsze powtarza
motyw „z maniery”, ale po prostu z zamiłowania
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Fig. 100. Karta tytułowa książki Stanisława Witkiewicza Juliusz Kossak, Warszawa-Kraków 1900

w temacie. Bócklin malował dwa razy Wilię nad morzem
i Wyspę umarłych. Nie należy zastanawiać się, jaki
powinien artysta być i co i jak malować, ale oceniać to, co
zrobił. Nie dał nam Kossak dramatycznych scen jak
Żeromski, ani tragicznych ludzi jak Grottger czy Mal
czewski, nie dał nam tragedii dziejowych Matejki czy
Słowackiego, ale to, co dał w tym swoim rodzaju, dał tak,
jak mało kto inny. „Zmęczeni i znużeni mózgowcy
i nerwowcy w tę pogodną, spokojną, jasną rzekę twór
czości zanurzamy się z rozkoszą. Doznajemy pewnego
braku, pewnej czczości, pewnej jalowości myśli — tym
lepiej! Wypocznijmy! Niech nam konie rżą, niech nam
stado tętni po stepach! Strzelaj z bicza Krakusie, i dalej
w knieje, w puszcze, za zwierzem!”
Antoni Austen w warszawskim „Ateneum” zwrócił
uwagę na tę cechę książki Witkiewicza, której żaden
z recenzentów dotąd nie poruszył: „Jest to jedna wielka
improwizacja — pisał. — W dziele tym jest o samym
Kossaku względnie niewiele i cała praca nie jest książką
o Kossaku, ale raczej z powodu Kossaka [...], jest on tu
tłem, na którym utalentowany autor maluje przed nami
przepyszne obrazy z najrozmaitszych dziedzin sztuki,
a nawet z różnych gałęzi wiedzy [...]. Witkiewicz nie tyle
jest tu krytykiem, ile wielbicielem entuzjastycznym
Kossaka” 341.
Ton ogólny większości recenzji o dziele Witkiewicza
był aprobatywny i niemal entuzjastyczny, a akcenty
polemiczne dotyczyły nielicznych tylko i drobnych
kwestii. Sam autor, surowy zazwyczaj krytyk, w tej
książce stanął tak zdecydowanie po stronie Kossaka,
jak nigdy i po niczyjej dotąd. „Witkiewicz w żadnej swej

pracy krytycznej — pisze Maria Olszaniecka — nie
zaangażował się tak silnie uczuciowo w twórczość mala
rza, jak w książce o Juliuszu Kossaku [...], świadomie
unikał akcentów krytycznych [...], pragnął przekonać
współczesnych o trwałej wartości dzieł Kossaka” 342.
Krytyka ostra, pryncypialna, i to zarówno Witkie
wicza, jak i Kossaka, wyszła od Antoniego Sygietyriskiego, kolegi Witkiewicza z łamów „Wędrowca”. Za
rzucał on autorowi książki o Kossaku brak obiekty
wizmu, dowolność w dochodzeniu do prawdy, a więc
wyzbycie się zasadniczych cech krytyka; była to ocena
druzgocąca, miejscami złośliwa i w wielu aspektach
niesłuszna. Sygietyriski opublikował swą recenzję pt.
Juliusz Kossak w oświetleniu St. Witkiewicza w 8 nume
rach „Kuriera Warszawskiego” w dniach 13—15 i 19—23
listopada 1900 r. „Książka Witkiewicza — pisał Gosławiec — nie jest ani «arcydziełem krytyki» [...], ani
«pomnikiem postawionym Kossakowi» [...], jest demon
stracją szeregu tez społecznych, psychologicznych, este
tycznych, filozoficznych i zawodowo-malarskich [...],
uskutecznionych na osobie i talencie Kossaka”. Sygietyński zgadzał się z tym, że w twórczości Kossaka widzi
się „wszystko, cokolwiek żyło na obszarze Polski”, że
„jest on malarzem najwybitniejszych cech naszej ziemi”,
zaprzeczał jednak temu, aby Kossak miał być malarzem
cech naszej duszy i malarzem dramatu dziejowego.
„Straszny, krwawy rok 1846 w Galicji [...], a ani śladu
tego nie ma w twórczości Kossaka” — pisał. Malarz wsi
polskiej żył wesoło w Jarczowcach, malował konie,
polowania, stadniny, psiarnie, anegdoty rodzinne. Ale —
dodajmy tu — rok 1846 w Galicji wschodniej miał
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przebieg stosunkowo spokojny, a zresztą Juliusz i tak nie
malował nigdy, przez całe życie, scen tragicznych
i psychicznie daleki był od chęci ich przedstawiania.
Witkiewicz — zdaniem Sygietyńskiego — był
w błędzie, dopatrując się w obrazach Kossaka wyrazu
zbiorowej duszy polskiej: „anegdota szlachecka, choćby
najświetniej opowiedziana, to jeszcze nie streszczenie
temperamentu narodowego” — pisał krytyk; według
niego Kossak w swoich pracach nie dochodził nigdy do
tego stopnia wzruszenia, z którego powstaje tragedia
i dramat. Kossak-optymista widział tylko malowniczość
obrazów i buńczuczność temperamentów. „Kto stanie
przed obrazem Matejki, drgnie całą swoją istotą, kto
weźmie do ręki rysunek Grottgera, dozna bólu w sercu
[...]. Czy jest bodaj jeden obraz Kossaka, który by
w widzu wywołał dreszcz grozy, a choćby zachwytu? Od
obrazów Kossaka odchodzi się z uczuciem zadowolenia,
że to jest interesujące, malownicze, przyjemne w na
stroju, nawet piękne [...], jednak to nie wyraża jakichś
momentów dziejowych, ale ilustracje monografii rodo
wych, a najczęściej anegdot”. Czy ta ostatnia opinia jest
słuszna? Matejką i Grottgerem Kossak tak samo nie
mógłby zostać, jak tamci obaj Kossakiem.
Sygietyński dawał przykład, jak Witkiewicz, zachwycając się Odsieczą wiedeńską Kossaka, charaktery
zował najdokładniej konia pod królem, Sobieskiemu
poświęcił jedno zdanie, grupie towarzyszącej królowi —
drugie, a całą resztę wywodu przeznaczył na omówienie
Pałasza, tego konia-króla. Podobnie w innym obrazie
Kossaka: Śmierć księcia Józefa, którym artysta wyka
zywał błędy u Verneta, Witkiewicz kreślił portret
charakterologiczny konia Szumki, prawidłowo skaczącego do wody. Ale tak „jak Pałasz, choć arcyprawdziwy — pisał Sygietyński — nie odtwarza momentu
dziejowego w Odsieczy wiedeńskiej, tak Szumka, choć
arcyżywy, nie uzmysławia dramatu, jaki się rozegrał nad
brzegiem Elstery”. Dla oddania „zbiorowej duszy na
rodu potrzeba czegoś więcej niż prawdy, kształtu i ruchu
w obrazie, potrzeba wyrazu uczucia” — tymi słowy
Sygietyński odmawiał Kossakowi zdolności odtwarza
nia istoty momentów dziejowych, zarzut wobec artysty
tyleż podstawowy, co dyskusyjny.
Przeszkodą w zilustrowaniu przez Kossaka Pana
Tadeusza był dla Sygietyńskiego nie brak funduszów
u księgarza poznańskiego na luksusowe wydanie dzieła,
lecz to, że Kossak „nie czuł w sobie siły do ujęcia
w kształty tego, co w Panu Tadeuszu drga pod rysami,
że zbywało mu na tragizmie głębokim, nie mówiąc już
o poczuciu dramatu”, tak jakby Ostatni zajazd na Litwie
był dziełem pełnym tragizmu i dramatu, jakby nie mógł
temu sprostać Juliuszowy zmysł obserwacji życia wsi
i cech narodowych polskich, ujętych w nastroju opty
mizmu, czym właśnie wypełniony był utwór Mickie
wiczowy, a w czym celował ołówek i pędzel Kossaka.
Efektownie użyte przez Sygietyńskiego przykłady
w krytyce Kossaka i Witkiewicza były tylko pozornie
trafne; niemal każdy z nich mógł być w polemice
podważony i zdyskredytowany. Ale polemiki takiej nie
było. Bezcelowe było również domaganie się krytyka od
artysty takiego rodzaju i formy twórczości, jakiej on nie
uprawiał, a formułowanie po tej linii zarzutów —
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podobnie bezprzedmiotowe. Konstrukcję i układ książki
Witkiewicza o Kossaku określił Sygietyński jako „wadli
we, nieproporcjonalne, bezplanowe [...]. Jego książka
przedstawia się jak olbrzymia sterta różnego zboża [...],
kto by chciał się nim pożywić, musiałby sam upatrzeć
sobie snopy, powyciągać je ze sterty, omłócić, odwiać,
zemleć na mąkę i potem dopiero użyć odpowiednio”.
Strona ilustracyjna „nie nosi żadnego charakteru, nie
wyraża żadnej indywidualności”; na 276 ilustracji kry
tyk znalazł tylko jeden drzworyt — a jest ich w książce co
najmniej 54. „O ileż byłoby właściwiej i pożyteczniej,
gdyby wydawca zamiast 276 reprodukcji mechani
cznych [...] był dał sto ilustracji w drzeworytach,
akwafortach i podobiznach kolorowych. Zyskałaby na
tym sztuka w ogóle i zyskałby sam Kossak”.
W roku 1901 na temat książki Witkiewicza o Kossaku
wypowiedziało się dwóch krytyków awangardy: Stani
sław Popowski, recenzent sztuki, adwokat z grupy
„odpatków” (współpracownik Stanisława Patka), i Mi
chał Mutermilch, znany z pierwszej krytycznej recenzji
z wystawy pośmiertnej Kossaka. Popowski w „Głosie”
z 1 lutego 1901 powtórzył za Sygietyriskim, że „Kossak
był optymistą, strony życia ciemne, ból i łzy nie prze
mawiały do jego wyobraźni artystycznej tak silnie, jak
śmiech i radość [...], to jest już pewnego rodzaju
jednostronność talentu, zacieśnienie indywidualności,
którego nie zaznacza Witkiewicz”. I dalej, idąc za
Sygietyńskim, pisał: „Nie ma ani jednego obrazu Kossaka,
który by targnął potężnie, aż do bólu, wewnętrznymi
strunami duszy. Obrazami Kossaka można się zachwy
cać, podziwiać w nich doskonałe poczucie kształtów,
pochwycenie charakteru, subtelność linii. Tej wewnę
trznej atoli potęgi, tej skondensowanej energii wraże
niowej, która każdego patrzącego na obraz widza wstrząsa
i przykuwa, szukać by próżno. Taką potęgę, taką moc
piorunową posiadają w malarstwie naszym niektóre
obrazy Chełmońskiego i Matejki”. Z tego wniosku
Popowski wyprowadza następny, nie w pełni trafny, że
„w obrazach Kossaka brak pierwiastka bohaterskości,
potężnej walki wewnętrznej, pasowania się duszy aż do
podarcia na strzępy”. Takich zapasów duchowych
u Kossaka nie ma, bohaterowie jego są dzielni aż do
zuchwalstwa, siedzą na ognistych koniach — i dalej
porównanie jakościowo nieadekwatne — „ale bitwy
Kossaka nie mają ani pierwotnej żywiołowości Grunwaldu
Matejki, ani refleksyjnej głębi Grottgera”. I na koniec
powtarzający się zarzut, że „Kossak dostrzega w wojnie
głównie jej stronę malowniczą”.
Wreszcie o „najbardziej polskiej książce” zabrał głos
na łamach „Prawdy” z 24 sierpnia 1901 Michał Muter
milch. Uważał on, że w całej krytyczno-polemicznej
działalności Witkiewicza odzwierciedlał się z równą siłą
„bujny temperament rasy”, tak jak w rysunkach i akwa
relach Juliusza Kossaka. „Tym pokrewieństwem du
chowym może należy sobie tłumaczyć głęboką cześć
Witkiewicza dla Kossaka i jego sztuki”. Krytyk przy
pomniał tu odrębność zapatrywań Witkiewicza wobec
oficjalnych poglądów estetyków, gdy jeszcze jako mało
znany malarz i literat polemizował z profesorami Stru■vem, Morawskim czy Tarnowskim, i przeciwstawiał im
swoją fantazję i butę: „Piszecie o malarstwie, a wyobra-

żenią nie macie o tym, czym ono jest, jakie są jego środki, skiej, powracającego właśnie z tych powodów do kra
jaki jest jego zakres i cel”. Witkiewicz pysznił się tym, ju — wszystko to było przedmiotem dużego zaintereso
że walcząc z profesorami uniwersytetów przeciwstawiał wania, gorących sporów, ostrych ataków, żarliwej samoich dyplomom — świadectwo nieukończenia trzech klas . obrony artysty odpierającego niesłuszne oskarżenia.
gimnazjalnych w Szawlach.
I chociaż o Juliuszu było już cicho, obrazy jego
Mutermilch nie zgadzał się z Witkiewiczem, że i przeliczne ich reprodukcje towarzyszyły społeczeń
w dziełach Kossaka najwszechstronniej odzwierciedla stwu nieustannie, zagrzewały serca młodych, rozniecały
się charakter, duch i kultura narodu, że był on malarzem miłość do ziemi ojczystej i jej przeszłości, do żołnierza
wsi polskiej i polskiego życia. „Witkiewicz — pisał — i ułana polskiego, budziły nadzieje na walkę o jej
zbyt jednostronnie pojmuje życie polskie, jeśli nazywa niepodległość, były obecne w latach jej zdobywania,
twórczość Kossaka wszechstronnym jego objawem. obrony i organizowania z popiołów państwowego bytu.
Kossak był malarzem tylko zewnętrznej, dekoracyjnej
strony tego życia, która oślepiała przepychem i boga W ODRODZONEJ OJCZYŹNIE
ctwem barw i form, dziarskością i fantazją ruchu [...].
Oto świat ulubiony Kossaka [...], a czy to będzie cały
Tymczasem w latach powojennych, po odzyskaniu
świat? [...], czy to jedyne cechy narodowe polskie? [...]. niepodległości, malarstwo historyczno-batalistyczne,
Dla Kossaka nie istniał nigdy rzeczywisty, codzienny które wizję tę przez dziesiątki lat społeczeństwu ukazy
chłop, na którego twarzy leży wypisana nędza, całe wieki wało najsilniej, obecnie, w odrodzonym państwie znala
trwająca, nic wspólnego nie mająca z fantazją. Dla zło się w sytuacji krytycznej. I mimo wciąż ogromnej
Kossaka nie istniał nigdy ten bezbarwny i bezdenny jego popularności w najszerszych kręgach ogółu, nie
smutek [...], który jest twórcą poezji Słowackiego, bezpieczeństwo nadchodziło i to z dwu kierunków.
muzyki Chopina i krajobrazu Chełmońskiego”.
Z jednej strony rozwijające się dynamicznie, acz bez
Pomimo tylu krytycznych ocen, wysublimowanych większego oddźwięku w społeczeństwie, nowe prądy
myśli, tylu słów, nie pozbawionych w jakimś procen w plastyce, futuryzm, ekspresjonizm, kubizm, wypo
cie racji, proszą się o przypomnienie dwa ostatnie, wiedziały temu malarstwu zdecydowaną walkę jako
jakże słuszne zdania z książki Witkiewicza o Kossaku: sztuce „archaicznej, przeżytej”, nie mającej nic wspól
„W sztuce jego wyraził się wielki artysta i nadzwyczajnie nego z „czystą sztuką”. Z drugiej — władze resortowe,
prawy i prawdziwy człowiek, toteż jego obrazy dla czyli Departament Sztuki, nie mając ani programu, ani
przyszłych badaczy naszej cywilizacji będą dokumen pieniędzy, skłonne były raczej popierać nowe tendencje
tami bezwzględnej wiarogodności. Sztuka Kossaka jest w sztuce. W prasie rozgorzała ostra krytyka mecenatu
jednym z najszczerszych przejawów ludzkiej duszy państwowego nad sztuką. W jednym z artykułów
i najprawdziwszym odtworzeniem polskiego życia”.
z r. 1924 pt. Sztuka polska w powojennej dobie pisano:
„Ogół politykujących społeczników odnosi się do spraw
Duże zainteresowanie opinii publicznej, towarzy polskiej twórczości artystycznej i naukowej, jeśli nie
szące śmierci Juliusza Kossaka, wyrażające się mnogo wprost wrogo, to zupełnie obojętnie. Sztuka polska była
ścią nekrologów i wspomnień o nim w prasie polskiej nam potrzebna — twierdzą — dopóki byliśmy w niewoli;
przez cały rok 1899, serdecznych i gorących, poprzez ona to przekazywała pokoleniom hasła niepodległości,
zorganizowanie trzech wystaw jego twórczości przy dowodząc zarazem wszystkim, że źyjemy. Teraz zaś —
pełnych uznania omówieniach i recenzjach, wreszcie mówią — po odzyskaniu politycznego bytu i własnej
ukazanie się drukiem w r. 1900 sławnej o nim książki państwowości, nie czas na sztukę, ten luksus odłożyć
Stanisława Witkiewicza z kolejną serią ocen entuzja musimy do czasu, kiedy utrwalimy podstawy gospo
stycznych i z nie zawsze trafnymi akcentami kryty darcze naszego młodego państwa” 343.
cznymi — wszystko to wygasło z końcem roku 1901. Ale
W tej niekorzystnej sytuacji nic dziwnego, że dopiero
temat: Kossak pozostał już w zainteresowaniach opinii w ćwierć wieku po śmierci Juliusza Kossaka, a w setną
polskiej, tyle że wypełniał go teraz syn Wojciech, który rocznicę jego urodzin, Towarzystwo Zachęty Sztuk
już od kilku lat bulwersował opinię, zwłaszcza krakow Pięknych w Warszawie 14 lipca 1924 otwarło wystawę
ską, swoimi osiągnięciami, którego rozgłos i powodzenie kilkudziesięciu jego prac. Urządzono ją właściwie przy
zdawały się przyćmiewać sławę ojca. Sukcesy Wojciecha padkowo, mianowicie z powodu bojkotu Zachęty przez
Kossaka odnoszone wtedy w Berlinie były głośniejsze ogół artystów na tle wyborów do zarządu, komitet chcąc
i bardziej efektowne od spokojnej i statecznej sławy czymś jednak zapełnić puste ściany, zgromadził ze
i uznania, będących udziałem Juliusza. Malowanie przez zbiorów prywatnych trochę obrazów Kossaka, trafiając
Wojciecha obrazów dla cesarza Wilhelma II, zabiegi zupełnie przypadkiem właśnie w setną rocznicę urodzin
o trzecią panoramę Somosierra i wykonanie następnej artysty. Wystawa urządzona dorywczo i po amatorsku,
Pod piramidami, oszałamiające blaski, ale i cienie pobytu bez uwzględnienia okresów twórczości Kossaka, dat
polskiego malarza w Berlinie, kontrowersje narosłe jego obrazów, bez żadnego nawet katalogu, „stanowiła
wokół jego postawy i roli na dworze cesarskim, oscy w roku jubileuszowym przykry nieco dysonans z kul
lujące między dwoma biegunami: złośliwym mianem tem, jaki ma dla J. Kossaka cały polski naród [...].
„hofmalera” i, bardziej obiektywnym, polskiego mala Artysta ten zasługiwał na bardziej staranny i szlachetny
rza zdobywającego w Berlinie uznanie i polskiego pa akt pietyzmu” — pisały „Sztuki Piękne” 344.
trioty, rezygnującego z osobistej kariery i zrywającego
Miała ta wystawa jedną bodaj recenzję pióra Mieczy
z cesarzem po procesach wrzesińskich i mowie malbor- sława Wallisa w „Robotniku” 34s, który scharaktery-
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zował pochlebnie kilka obrazów artysty, a po głębszą
analizę tej twórczości odesłał czytelnika do bliższego jej
zarówno czasem, jak i ideałami artystycznymi Stani
sława Witkiewicza i jego „przepięknej książki” o Kossaku.
Od siebie zaś napisał lapidarnie: „Sztuka Kossaka [...]
jest już dzisiaj dla nas sztuką dawną. Pomiędzy nią [...]
a zainteresowaniami i celami sztuki współczesnej leży
przepaść. Dzisiaj musimy zmieniać postawy, musimy się
zdobywać na wysiłek, chcąc odczuć piękno sztuki
Kossaka”.
Po Warszawie przypomniał sobie o Juliuszu Kossaku
Kraków, gdzie z okazji stulecia urodzin malarza Związek
Polskich Artystów Plastyków urządził w Domu Arty
stów wystawę jego prac. „Myśl piękną zrealizowano
fatalnie: zebrano wszystkiego zaledwie 60 prac Kossaka.
Takiej wystawy nie wypadało urządzać w Krakowie,
w mieście, z którym Juliusz Kossak związany byl tylo
ma węzłami. Jeśli wystawa urządzona latem w war
szawskiej Zachęcie nie zasługiwała nawet na nazwę
jubileuszowej, to cóż powiedzieć o krakowskiej?” —
pisano znów w „Sztukach Pięknych” 346.
Stosunkowo najgodniej uczcił „przebrzmiałą ro
cznicę” Lwów, miasto, w którym artysta stawiał w sztuce
pierwsze kroki. Zarząd Muzeum Lubomirskich, a do
kładniej mówiąc, kierujący nim dr Mieczysław Gębarowicz, zorganizował wystawę około 130 obrazów
i szkiców Kossaka, pochodzących przeważnie ze zbio
rów Lubomirskich, Pawlikowskich i prywatnych posia
daczy we Lwowie, w tym rodziny artysty, a więc prac
w większości mało znanych 347. Gębarowicz również
opublikował w „Przeglądzie Warszawskim” w r. 1925
(zesz. 49) artykuł pt. Na marginesie przebrzmiałej ro
cznicy, zamieszczając w nim szereg interesujących spo
strzeżeń. Wystawa — jego zdaniem — odsłoniła pewne
strony w twórczości Kossaka, które dotychczas w olbrzy
mim dorobku artysty ginęły nie dostrzeżone. Pokazała
mianowicie zupełnie nie znane szkice i drobne obrazki
z wczesnej młodości i z ostatnich lat życia. Z jednej
strony były to wykończone akwarele portretów koni,
wykonane w latach 1844—45 dla jego protektorów,
stylizowane według angielskich litografii i w duchu
Verneta czy Adamów (z kolekcji Lubomirskich), z dru
giej — kartki szkicowników (z kolekcji Pawlikowskich),
pozwalające poznać artystę takiego, jakim był w tych
swoich szczerych wypowiedziach dla własnego użytku,
nie krępowany gustami swych mecenasów lub wzglę
dami krytyki. Odchodził w nich od romantycznych
wzorców i rzucał na papier szczegóły tak, jak je sam
widział, świetne studia ruchów i typów, jakich nie ma
w pracach przeznaczonych na zbycie i liczących się
z upodobaniami innych.
Nie zgadzał się Gębarowicz z odmówieniem przez
Mycielskiego Kossakowi zdolności portretowania ludzi.
Dowodził tego na podstawie dwóch małych portrecików
rodzinnych: teścia Wojciecha Gałczyńskiego (1855)
i brata Władysława Kossaka (1864), które „tworzą całość
tak prostą i szczerą i pełną treści, a przy tym pozbawioną
wszelkiej pozy i sztuczności [...], skupienie całej uwagi
na twarzy [...] o takiej sile wyrazu i w rysach, i w bystro
patrzących oczach, że niezrozumiałym się staje ostry
sąd”.
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Jeszcze ciekawsze obserwacje poczynił Gębarowicz
nad końcową fazą twórczości Kossaka. Pokazane z tego
okresu szkice akwarelowe odsłaniają nową stronę tej
bujnej natury, „posiadają one ten sam charakter, co
i szkice młodzieńcze, szczerych i poufnych zwierzeń,
przeznaczonych przez autora do własnego tylko użytku
[...]. To, co w nich uderza, to zwykle szeroka technika,
zarzucająca analityczną drobiazgowość i operująca pla
mą tak śmiało rzucaną, że [...] można by powątpiewać
o ich autentyczności. Podobnie i w kolorycie, zarzuca
jącym zimną oschłość przebija pewna ewolucja”. I jakże
śmiała teza Gębarowicza, że: „nowej podniety dostar
czyć mógł tylko impresjonizm [...]. Rzecz znamienna, że
gdy czynniki oficjalne, wychowane w dawnych trady
cjach, broniły się zażarcie lub atakowały nowy kierunek,
sędziwy Kossak, mający [...] subiektywne prawo do
zakrzepnięcia w rutynie i w swojej manierze, z zacie
kawieniem nadstawia ucho w stronę, skąd dochodził
szum nowego życia. I nie wzdrygał się przed jego
nowatorstwem [...], lecz z młodzieńczą ciekawością
przygląda się nowemu nurtowi, a nawet z nim płynąć
próbuje [...]. I oto w ciszy pracowni powstają szkice
i małe obrazki, w których stary weteran sprawdza hasła
nowej sztuki, stara się je pogłębić i przeniknąć”.
Widać to w obrazkach dla dzieci i wnuków, których
obdarowywał tymi prezencikami: Zagłoba z małymi
Skrzetuskimi (1885), Wnuczka wśród indyków (1897), ale
i na innych, których Gębarowicz nie znal: Portret
wnuków artysty, Wnuczki Zofia i Jadwiga nad wodą,
Jadwiga Unrugowa z córkami w powoziku (1897), Fura
chłopska w dwa mierzyny (1898).
„A obok tego — kończy Gębarowicz — obrazy inne,
przeznaczone na zbycie, mówią utartym i dobrze zna
nym językiem form [...], szkielet rysunkowy, obcią
gnięty grubym konturem. Próbując sil swoich w nowym
kierunku, czyni to potajemnie, dla świata zewnętrznego
musi być takim, jakim go chcą mieć jego zwolennicy”.
Byłby to niewątpliwie — dodajmy — dowód żywot
ności i chęci rozwijania kunsztu malarskiego przez
sędziwego artystę, próbującego eksperymentów z no
wym prądem w sztuce, co może pozytywnie o nim
świadczyć jako o twórcy szukającym wciąż doskonal
szych form. Czy jednak doprowadziłoby go to do
właściwego celu? — Można wątpić i raczej nie żałować,
że pozostał przy swoim indywidualnym stylu, z dosko
nałym jak zawsze rysunkiem z wykończonymi szcze
gółami, z konturem wypełnionym farbami o tak urze
kającym własnym kolorycie i nastroju. Sądzę też, że
w wyniku owego eksperymentowania w obrazkach dla
wnuków, Juliusz przekonał się, że próba nie wypadła
zadowalająco, że lepiej będzie pozostać przy swoim
stylu, odpowiadającym mu, sprawdzonym też w upodo
baniach i gustach odbiorców, których nie ma powodu
uważać wciąż en bloc za niewyrobione, zastygłe, zaco
fane, a twórców rozliczać tylko według stopnia przyjmo
wania przez nich nowości, bez wniknięcia w istotę
konkretnego rodzaju i potrzeby. Wyobraźmy sobie
zresztą przez chwilę Juliuszowe stadniny, polowania,
walki pancernych i ułanów, sceny historyczne i ilustracje
wydarzeń, malowane bez konturów, barwnymi plama
mi, z asymetrią i przypadkowością, w jaskrawej kolory-
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styce — nie byłby to ani impresjonizm, ani przede
wszystkim Kossak.
W latach trzydziestych XX wieku, we wszechogar
niającym zalewie tworów i produktów nowej, awangar«dowej sztuki, jej poszukiwań i szamotań, błyśnie czasem
w antraktach na krótko, w retrospektywnych przeglą
dach jakaś wystawa malarstwa historyczno-batalistycznego, w tym także i Juliusza Kossaka. I tak w r. 1929
na urządzonej w Krakowie w TPSP wystawie „Sto lat
malarstwa polskiego 1800—1900” wśród prac 108 arty
stów pokazano 18 obrazów Juliusza Kossaka 348, w r. 1937
Galeria Narodowa m. Lwowa zorganizowała wystawę
„Sto lat malarstwa lwowskiego 1790—1890”, ekspo
nując 21 prac J. Kossaka 349. W latach 1931—33 w kilku
miastach, w Katowicach, Łodzi, Tarnowie, Przemyślu,
Lwowie, Stanisławowie i Piotrkowie, otwierano wy
stawy „Trzech Generacji Kossaków”, organizowane
przez ośrodki kulturalne tych miast, przy walnej po
mocy samych malarzy (z przeznaczeniem dochodu
z tych wystaw na Polski Czerwony Krzyż czy na Pomoc
Dzieciom Bezrobotnych). Na wystawach tych pokazy
wano przeciętnie po 150 obrazów Kossaków, a fre
kwencja na nich, jak zawsze gdy pojawiało się to
nazwisko, biła rekordy powodzenia. „Szczególnie —
zachęcała miejscowa prasa — młodzież szkolna powinna
jak najszerzej zaznajomić się z wystawą, gdyż arcydzieła
tam zgromadzone jak najdobitniej ilustrują historię
dziejów narodu polskiego”. Rola tych popularnych
wystaw była ogromna nie tylko ze względu na ukazanie
widzom dobrego, w części doskonałego malarstwa bata
listycznego, ale i na wpływ jego na świadomość
i wrażliwość patriotyczną młodzieży.
Niezależnie od tych wystaw, w r. 1933 urządzona
została w Warszawie w Domu Sztuki przy Nowym
Świecie 27 retrospektywna wystawa 60 prac Juliusza
Kossaka, zebranych ze zbiorów prywatnych. Organiza
torem wystawy — rzecz znamienna i ważna — był
dyrektor Domu Sztuki, dr Mieczysław Sterling, recen
zent artystyczny „Kuriera Porannego”, zwalczający
stale i ostro tematowość w malarstwie, a więc i twórczość
Kossaków. Wydany został przy tym staranny katalog
wystawy z dokładnym opisem obiektów i przedmową
autorstwa zapewne samego Sterlinga, charakteryzującą
sztukę Kossaka rzeczowo i rzetelnie. Czytamy w niej:
„Miłość, jaką całe społeczeństwo polskie otacza postać
Juliusza Kossaka, popularność dzieł jego, dająca po
równać się z popularnością dzieł najwybitniejszych
pisarzy, Sienkiewicza czy Prusa, są dowodem, że obrazy
J. Kossaka są do dziś dnia żywe i że wartość ich wychodzi
poza ocenę czysto malarską. Dzieło życia Kossaka stało
się własnością narodu tak, jak własnością jego jest sztuka
ludowa — przez wewnętrzną wspólnotę z podstawo
wymi cechami psychiki polskiej [...]. W Polsce epoki
przedwojennej sztuka była wcieleniem idei narodowej
i dlatego musiała często operować walorami niespoty
kanymi u narodów wolnych. To samo dzieje się z oceną
twórczości Juliusza Kossaka — w wieku utraty samo
dzielności narodu była wyrazem tęsknot do epok minio
nej wolności szlacheckiej [...], trafiła do serc i pozostała
w nich po dzień dzisiejszy” 35°.
„Wystawa Sterlinga” była w r. 1933 wydarzeniem

niemałej miary, toteż wywołała szereg recenzji z pozycji
awangardowych. Pierwszą ogłosił w „Kurierze Poran
nym” sam sprawca wystawy, M. Sterling, pt. Juliusz
Kossak, artysta, który pojednał społeczeństwo ze sztuką351.
„Nie jest prawdą — pisał — że przed J. Kossakiem
w Polsce nie działo się nic w sztuce. Był Michałowski,
był Orłowski, był Brodowski Antoni [...]. Ale faktem dla
nas zostanie, że przed tą epoką sztuka była czymś obcym
dla społeczeństwa [...] i że koniecznością było stworze
nie takiej sztuki, która by jakimikolwiek drogami trafiła
do serc i do oczu ludzi. Trzeba było stworzyć most wio
dący od sztuki do człowieka, a takim mostem nie mogła
być wielka, oddana zagadnieniom sztuka Michałowskiego,
ani wytworna, głęboko malarska sztuka Rodakowskiego.
Tutaj potrzebny był człowiek wielkiego serca [...].
Wielka rola Juliusza Kossaka w historii malarstwa XIX w.
na tym właśnie polega, że stał się pomostem między
zobojętniałą na wszystkie przejawy sztuki publicznością
polską a wielką sztuką [...]. Kossak stworzył sztukę
opowiadającą byt polskiej prostej wolności [...], humor
zawadiacki i wielkie męstwo mówiące o wielkości nie
historii, ale ludzi, którzy własną krwią ją tworzyli [...].
Wielkość Kossaka nie jest wielkością genialnego mala
rza, stwarzającego nowe problemy w sztuce, nową epokę
[...]. Wielkością jego jest doskonałe odczucie człowieka,
ówczesnego społeczeństwa i pokazanie mu znaczenia
sztuki [...]. Kossak był najszlachetniejszym typem wiel
kiego ilustratora i wielkiego popularyzatora sztuki”.
Zarówno wystawa, jak i artykuł Sterlinga nie zyskały
uznania w okopach awangardy i wśród przeciwników
malarstwa Kossaka. Władysław Skoczylas, pisząc w „Ga
zecie Polskiej” o wystawie w Domu Sztuki stwierdzał, że
Kossak jako jeden z najpłodniejszych malarzy obok
obrazów świetnych malował też i bardzo słabe, a wy
stawa ujawnia jego wzloty i upadki. Sterlingowi zarzu
cał dwustronność w działalności organizatorskiej i kry
tycznej, że w druku zwalcza temat w sztuce, a jedno
cześnie organizuje wystawy Kossaka, Gierymskiego,
Matejki. „Byłoby wskazane — zakończył Skoczylas —
aby w czasach telegrafu bez drutu i aeroplanów nie
przywożono do nas spóźnionych idei w starych dyliżan
sach i nie ogłaszano jako nową ewangelię tych kierun
ków, których utwory w Paryżu od dawna spoczęły
w lamusach handlarzy obrazów” 352.
Nawet ówczesny „papież formistów polskich” Kon
rad Winkler zadrwił w „Pionie” ze Skoczylasa pisząc:
„Zrzędni, purytańscy arcykapłani nowoczesnej plastyki
nie mają zapewne zbytniego zaufania do malarstwa tak
wybitnie «tematowego» i «literackiego», jaką jest niewąt
pliwie sztuka Juliusza Kossaka. Ale tematowym było
również malarstwo Delacroix i Goi i Watteau [...].
W sztuce polskiej w drugiej połowie XIX w. temato
wość w plastyce była ponadto usprawiedliwiona po
wszechnym pragnieniem ucieczki przed rzeczywistością
[...]. A jednak z biegiem czasu nauczyliśmy się szanować
i cenić malarstwo Juliusza Kossaka. I nawet wówczas,
kiedy z lamusa [...] wydobyliśmy na światło dzienne
genialnego romantyka, Piotra Michałowskiego — sztuka
Kossaka niewiele na tym straciła [...]. Na wystawie
w Domu Sztuki mamy sposobność zaobserwować, w ja
ki sposób sztuka J. Kossaka w miarę narastania wartości
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własnych indywidualizowała się, jak zacząwszy od bez
pretensjonalnych a szczerych studiów przyrody, wspi
nać się zaczęła na wyższe piętro myśli plastycznej [...]
do zamkniętych w sobie i logicznie zrównoważonych
kompozycji” 353.
Wacław Husarski w „Tygodniku Ilustrowanym”
uznał wybór wystawy Juliusza Kossaka w Domu Sztuki
za szczęśliwy początek stałych pokazów dawnego malar
stwa polskiego, „jest to przecież po Matejce i Grottgerze
najpopularniejszy w Polsce malarz [...]. Usposobieniem
malarskim ten romantyk-realista, celujący w odtwarza
niu konia i psa, a lubujący się w tematach historyczno-batalistycznych, spokrewniony jest blisko z Mi
chałowskim, jest pod wielu względami jego spadkobier
cą [...], jest to ta sama gruntowna znajomość i to samo
rasowe wyczucie konia, jest to wreszcie pokrewny kieru
nek zamiłowań [...]. Jednakże ustępując swemu poprzed
nikowi pod pewnymi względami, ma nad nim Kos
sak pod innymi przewagę: nie dorównując mu potęgą
wizji, przewyższa go jednak żywością i giętkością wy
obraźni, a przede wszystkim niepospolitą łatwością kom
pozycji”. Kossak wykazywał płodność i wszechstron
ność zdumiewającą, rysował i malował dosłownie wszy
stko, i ta nadmierna twórczość sprowadziła z czasem
manieryczność i powierzchowność. „Miał Juliusz Kos
sak dane, by stać się artystą na miarę europejską; nie
stawszy się nim, pozostał jednak jedną z najsympaty
czniejszych postaci w malarstwie polskim, chociaż bez wię
kszych głębi i o charakterze raczej ilustratorskim” 354.
Ostatni na temat „wystawy Sterlinga” wypowiedział
się filar awangardy i formista Tytus Czyżewski, mający
z pozycji swych zapatrywań więcej powodów do krytyki
dawnego malarstwa, dal jednak Kossakowi w wyważo
nej ocenie tak wysoką lokatę, że może być to przykładem
obiektywizmu dla niejednego z dzisiejszych krytyków.
Czyżewski, pisząc w „Kurierze Polskim” o wystawie
Kossaka w Domu Sztuki, zaczął od tego, że do pewnych
bardzo znanych i sławnych malarzy z XIX w. trzeba się
odnieść z dużą dozą krytycyzmu; kryterium osądu
winno się oprzeć na wartościach czysto plastycznych
i estetycznych. W Juliuszu Kossaku tkwił — zdaniem
Czyżewskiego — temperament rasowego malarza, czu
łego na kolor, formę i piękno przyrody, obdarzonego
dużą inteligencją, która skłaniała go do samokrytycy
zmu. Paryż i malarstwo francuskie dały mu wiedzę
i wysubtelniły jego smak malarski, tam przekształcił się
w kulturalnego, wielkiego malarza. Wystawione tu obra
zy „zdumiewają dziś harmonią koloru, dobrą i orygi
nalną formą i prostotą środków malarskich [...], precy
zyjnie komponowane, pokazują nam malarza, który miał
wyrobiony smak na dobrych wzorach i prawdziwe
zrozumienie techniki malarskiej [...]. Wielka prostota
wizji malarskiej, tj. indywidualny sposób przedstawia
nia świata widzialnego [...], zmusza do przebaczenia mu
wielu często błędów technicznych [...]. Jego malowane
andegdoty [...] mile i szczere, nie mają nic wspólnego ze
współczesnym batalizmem lub tromtadracją matejkowską, pseudohistoryczną wernyhoriadą. Juliusz Kossak
będzie nas zawsze bawił anegdotą [...] na swych obra
zach, ale także interesował swym malarstwem pełnym
plastycznych zalet, smaku i kultury” 355.
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Jeszcze w czerwcu 1939 roku w Instytucie Propa
gandy Sztuki w Warszawie na Wystawie Polskiego
Malarstwa Batalistycznego eksponowano m. in. obrazy
Juliusza i Wojciecha Kossaków, w tym samym miesiącu
w Zachęcie z okazji Pierwszego 40-lecia TZSP pokazano
ich również kilka. I tam zastał je wybuch drugiej wojny
światowej. W jej hekatombie wiele Kossakowskich obra
zów zginęło, padło ofiarą pożarów, zniszczeń i rabunków
wroga, były i takie, do których strzelano, kłuto bagne
tami i deptano podkutymi butami — jak żywą tkankę
narodu, ideę niezniszczalną, a dla nich nienawistną sym
bolikę polskości.

Banicja i renesans kossaków
Po wojnie nastał niedobry okres dla sztuki Kossa
ków. Do zastrzeżeń z pozycji czysto formalnych ich
malarstwa, stawianych im przez krytykę jeszcze w latach
dwudziestych i trzydziestych, dołączyły w dobie powo
jennej również zarzuty „ideowo-polityczne”, według
których Kossakowie byli malarzami dworskimi, arysto
kracji i szlachetczyzny, zdeterminowani klasowo, kul
tywujący „bogoojczyźniane”, solidarystyczne i zacho
wawcze tendencje i „swoiście pojęty patriotyzm”. Różni
bojowi publicyści, ideolodzy i krytycy, wsparci quasi-scjentyficznymi teoriami części historyków sztuki,
stworzyli sztuczne formuły w ocenach i schematy war
tości, starając się pomniejszyć i zdezawuować sztukę
Kossaków, wyeliminować ją z dorobku kultury naro
dowej i z obiegu społecznego.
Tendencje te przenikały do podręcznikowych opra
cowań i uniwersyteckich wykładów, wyrabiając u stu
dentów odpowiednie nastawienie. Reszty miała doko
nać polityka przemilczania, niedopuszczania do publi
kacji na ich temat, nieurządzania wystaw, wycofywania
ich obrazów z ekspozycji muzealnych do magazynów.
Do dobrego tonu należały drwiny z malarstwa Kos
saków, co decydować miało o postępowości, o wyż
szym stopniu wyrobienia estetycznego i nowoczesności
w poglądach.
Zgoła odmienny stosunek do sztuki Kossaków miała
większość społeczeństwa, które w dalszym ciągu otacza
ło ją sentymentem i uważało za własność narodową. To
warzyszyła ona marzeniom dwóch pokoleń Polaków
urodzonych w niewoli i trzeciego, dorastającego w nie
podległej ojczyźnie. Należę do tego ostatniego, ukształ
towanego przez tę sztukę od dziecka, przeżywałem z nią
historię mojego narodu i historię osobistą, powiązaną
z tamtą malowaną — i nic nie zdoła mi jej odebrać ani
obrzydzić. Nie była ona dla mnie nigdy „anachroni
czna” ani „przebrzmiała” — przeciwnie, zawsze aktu
alna i piękna, pobudzająca wyobraźnię i ukochanie
ojczystych dziejów i tradycji.
Prawie ćwierć wieku trwała ta „banicja” Kossaków.
Stan ten został przerwany dopiero w r. 1971... wyda
niem Wspomnień Wojciecha Kossaka, tj. tego z rodu, na
którym koncentrowały się zawsze najsilniejsze ataki.
Rozwiązały się języki i pióra. Prasa, radio i telewizja
poęzęły przychylnie, a nawet z uznaniem omawiać tę
postać i twórczość, jakby na nowo odkrytą, a szeroka
opinia przyjęła ten zwrot z zadowoleniem. Rozpoczął się

renesans sztuki Kossaków, oczekiwany od dawna przez
społeczeństwo.
Równocześnie z tym, z okazji stulecia „Kossakówki”, a raczej osiedlenia się Kossaków w Krakowie, obe
cna właścicielka tego domu, pani Gloria Kossak (córka
Jerzego), postanowiła urządzić w dworku prywatne
muzeum i dom pamiątek. W grudniu 1971 r. nastąpiło
uroczyste otwarcie salonu artystycznego wraz z kawiar
nią, gdzie wzorem dawnych lat zaczęły odbywać się
spotkania połączone z wernisażami plastyki, koncerta
mi, wieczorami poetyckimi, prelekcjami, dyskusjami
i prezentacją młodych twórców. Imprez takich przez
trzy kolejne lata odbyło się blisko pięćdziesiąt; począ
tkowo z udziałem znanych artystów i ludzi nauki cieszy
ły się wzięciem, z czasem atrakcyjność ich zmalała,
pozostała tylko kawiarnia, wreszcie w r. 1975 i ta
działalność ustała. Były też wtedy plany urządzenia
w „Kossakówce” muzeum biograficznego Kossaków,
ale to okazało się za trudne tak dla władz miasta, jak
i właścicieli posiadłości — i słuszna w założeniu myśl nie
doczekała się realizacji.
W drugiej połowie roku 1972 Muzeum Historyczne
miasta Krakowa urządziło niewielką wystawę „Motywy
krakowskie w twórczości Kossaków”, na której poka
zano około 40 prac tych artystów z krakowskich zbiorów
muzealnych i prywatnych. Ekspozycja ta wzbudziła
znaczne zainteresowanie publiczności, ale nie wyszła
poza krąg wyłącznie lokalny.
Zasięg w pełni ogólnopolski zdobył wydany w roku
1976 w Ossolineum pierwszy monograficzny album
Wojciecha Kossaka, autorstwa piszącego te słowa, z 300
reprodukcjami prac artysty. 35-tysięczny nakład wyku
piono natychmiast z księgarń, co wtedy nie było jeszcze
zjawiskiem częstym. Recenzje i omówienia, niemal
wszystkie pozytywne, nierzadko entuzjastyczne, podno
siły niezwykły urok tego malarstwa, jego rozmach,
temperament, polskość i patriotyzm, pisano, że czas
zrewidować zbyt surowe poglądy na Kossaka. To samo
powtórzyło się w r. 1982 i 1984 przy opublikowaniu
następnych dwu poszerzonych wydań tego albumu.
Łączny nakład trzech edycji osiągnął już niemałą liczbę
120 tysięcy egzemplarzy. Na fali tej popularności tele
wizja i film nakręciły kilka krótkometrażówek z „Kossakówki”, zaczęto też masowo drukować reprodukcje
obrazów Kossaków, a ceny ich oryginałów w „Desach”
poszły zdecydowanie w górę.
Dużym wydarzeniem była urządzona w roku 1977
przez Muzeum Narodowe w Poznaniu pierwsza po
wojnie większa wystawa prac trzech Kossaków, prezen
tująca sto kilkadziesiąt obrazów. Choć zorganizowana
pośpiesznie (w miejsce innej), trochę z przypadkowym
zestawem obrazów (to, co muzea skłonne były wypo
życzyć), bez żadnego katalogu, wywołała bardzo duże
zainteresowanie i osiągnęła frekwencję pięć razy wyższą
od przeciętnej na wystawach. Dla porównania —
w ciągu ubiegłych 10 lat w tymże muzeum zwiedziło
wystawy356: Andrzeja Wróblewskiego 5004 osoby, Ale
ksandra Kobzdeja 7160 osób, Fernanda Legera 8491,
Hanny Rudzkiej-Cybisowej 9243, Magdaleny Więcek
6258, Tytusa Czyżewskiego 18 261, Jana Berdyszaka
41 593, Tadeusza Brzozowskiego 10 865, Franciszka

Starowieyskiego 6099, Piotra Potworowskiego 5848,
Wojciecha Weissa 19 054, wystawę Kossaków 62 631
osób i Jacka Malczewskiego 74 557 osób (dodajmy:
monograficzną, solidnie przygotowaną i z doskonałym
katalogiem).
Ze sztuką Kossaków związana jest także Panorama
Racławicka. 40-letnia odyseja tego dzieła i kampania
toczona przez społeczeństwo o przywrócenie do życia
tego zabytku jest powszechnie znana i nie muszę jej tu
przypominać. Dopiero w latach 1980—85 udało się
ogromnym wysiłkiem doprowadzić do odnowienia Pa
noramy i jej udostępnienia. Dziś budzi ona zachwyt
powszechny, jest w Polsce najliczniej oglądanym i po
dziwianym zabytkiem malarstwa historycznego. To
życie potwierdziło racje jej obrońców.
Na fali wzrastającego zainteresowania sztuką kossakowską i jej dużej wciąż popularności powstał w roku
1986 w Muzeum Narodowym w Krakowie — z inicjaty
wy znakomitego znawcy dawnej broni i mundurów,
prof. Zdzisława Żygulskiego — pomysł urządzenia
wielkiej wystawy pod nazwą „Kossakowie”. Zakładała
ona ukazanie fenomenu twórczego całej tej utalentowa
nej rodziny, a więc nie tylko jej dorobku malarskiego, ale
i literackiego. Obok obrazów Juliusza, których pokazano
około 140, Wojciecha około 90 i Jerzego około 30, za
sygnalizowano twórczość Leona Kossaka w postaci
6 miniaturowych obrazków i Karola — 10 akwarel.
Zgromadzono tu również dorobek literacki uzdolnio
nych kobiet rodu Kossaków: a więc Zofii Kossak-Szczuckiej, Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej i Magdaleny
Samozwaniec — w postaci rękopisów i książek: powieści
historycznych i autobiograficznych, tomików poezji,
dramatów, utworów scenicznych i satyrycznych. W tym
dziale były także akwarelki Pawlikowskiej do jej wier
szy oraz twórczość literacka Wojciecha, tj. jego Wspo
mnienia i Listy do żony i przyjaciół. Odtworzono pra
cownie Juliusza i Wojciecha oraz salonik na „Kos
sakówce”; obrazom towarzyszyły mundury, zbroje,
broń i akcesoria wojenne, sztandary wojskowe, odzna
czenia, wreszcie gabloty z wydawnictwami, dokumen
tami, fotografiami, pocztówkami i pamiątkami rodzin
nymi357.
Wszystko to jednak zostało na wystawie zdomino
wane przez malarstwo Juliusza, a jeszcze bardziej Woj
ciecha Kossaka. Bo też ich obrazy najsilniej przemawiały
zawsze do uczuć Polaków w przeszłości i obecnie. Jak
dawniej, tak i dziś działał urok i nastrój swojskości,
polskość, dzielność, brawura i temperament, malowane
realistycznie, bo inaczej tego nie można, z życiem
i prawdą, prosto i szczerze, tak jak odczuwali to Kossa
kowie i tak samo atawistycznie i instynktownie rzesze
rodaków. I to właśnie jest najwartościowszą cechą ich
malarstwa, sprawdzoną w odbiorze kilku polskich po
koleń. Krytycy nazywają to „swoiście pojętym patrio
tyzmem”. Czyżby znali inny, prawidłowo pojęty patrio
tyzm w malarstwie batalistycznym?, może w nowościach
formalnych?, bo chyba nie na polu bitwy. Odwaga,
brawura, bohaterstwo i poświęcenie żołnierskie, idące
śmierci naprzeciw, mają od tysiąca lat jednakowy wy
miar i wyraz, i nie odmieni tu niczego sztuka ekspery
mentalna. Albo będzie to malarstwo prawdziwe, albo
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utraci moc przemawiania do ludzi. Albo będzie sztuką
dla garstki estetyków, albo będzie sztuką dla społe
czeństwa.
Wystawa krakowska odniosła sukces prawdziwy
i powszechny. Mówiono, że była to ekspiacja Krakowa
za lata poniewierania sztuką Kossaków. Podczas stu dni
jej trwania (od 14 czerwca do 26 października 1986)
obejrzały ją 82 tysiące widzów i — została zamknięta
w chwili właśnie nasilania się frekwencji.
Reakcje zwiedzających były łatwo dostrzegalne, od
biór jednoznacznie aprobatywny i pełen podziwu. Go
rące, prawdziwe słowa zachwytu, wzruszeń i uwielbie
nia dla tego malarstwa zostały odnotowane, ale tylko
w wystawowej księdze wpisów, bo zwykły obywatel nie
pisze do prasy, nie precyzuje w druku swych poglądów
i wrażeń, nie prowadzi polemik z oponentami. Pisują
zazwyczaj profesjonaliści, prawdziwi i nieprawdziwi.
Prasa jednak w większości oceniła sztukę Kossaków
pozytywnie, wydobywając jej narodowy charakter i pa
triotyzm, podkreślała też zalety malarskie.
Znikomą mniejszość stanowiły artykuły krytyczne,
nie szczędzące słów i ocen surowych, odmawiające
Kossakom tych zalet, którymi słyną i które właśnie
zachwycają widzów. Najbardziej obronną ręką wyszedł
z nich Juliusz Kossak, przed którym krytyka już nieraz
musiała kapitulować. Z tym większym zapałem ataki
zwracały się przeciw Wojciechowi, ale ten arcymistrz
batalistyki i konia bronił się sam siłą swego talentu
i indywidualności, w których nie miał sobie równych.
Trudno też zaakceptować nie w pełni obiektywną
a uproszczoną ocenę malarstwa Jerzego Kossaka, w ja
kiej celowali niektórzy z piszących o wystawie.
Twórczość Kossaków poczęta przed stu kilkunastu
laty, a zakończona przed pół wiekiem, należy już dziś do
historii, i to historii wspaniałych osiągnięć polskiego

malarstwa batalistycznego, dzięki właśnie ich dziełom.
Do dziś w malarstwie tym tkwią korzenie polskiej
tradycji i świadomości narodowej, uczuć i upodobań
trwałych, niewygasłych, przechodzących z pokolenia na
pokolenie. Gdyby nie było w nim tych wartości, po
partych wielkimi talentami malarskimi, to sztuka ich
przeminęłaby w sposób naturalny, byłoby o niej cicho
i to od dawna.
W okresie minionego stulecia pojawiło się w malar
stwie, rozwinęło i przeszło wiele nowych prądów, kie
runków i mód, niektóre nie pozostawiły po sobie nawet
śladu, inne zrobiły oszałamiającą karierę i zyskały zna
czny rozgłos — ale nie osiągnęły najważniejszego: nie
zdołały rozbudzić i utrzymać na dłużej żywych, pra
wdziwych uczuć i nie zdobyły sobie szerszego uznania
u odbiorców. A kogo nie łączy ze sztuką stosunek
głębokiego umiłowania, tego nie łączy ze sztuką nic.
Wartości i piękna tak bardzo polskiej sztuki Kossaków
nie można wpoić temu, kto jej nie czuje. Niektórzy
plastycy i krytycy nie znajdują po prostu klucza do
malarskiej przeszłości własnego narodu.
A malarstwo dawne, romantyczne i tradycyjne, więc
i malarstwo Kossaków, jest po staremu w Polsce oto
czone sentymentem i czcią, by nie rzec patetycznie:
miłością, przez znaczną większość społeczeństwa, które
ceni w nim przede wszystkim treść, ideę, tradycję,
historię i piękno w odtwarzaniu wciąż bliskich sercu
tematów staropolskich i żołnierskich, scen z koniem
i jeźdźcem polskim, malowanych zawsze z tą niedości-

Przypisy
1 K. Olszański, Poprawka do biografii Juliusza Kos
saka [w:] „Przekrój” nr 2006 z 20 XI 1983; W. Kossak,
Listy do żony i przyjaciół, oprać. K. Olszański, Kraków
1985, t. I, s. 41.
2 A. P i s k o r, Siedem ekscelencji ijedna dama, Warszawa
1939, s. 254.
3 Archiwum Państwowe w Krakowie, sygn. SKW 279,
358, 428—432, 719.
4 Ludwina Joanna Kossak zmarła chyba w niemowlę
ctwie, gdyż nie ma o niej dalszych wzmianek.
5 Archiwum Państwowe w Krakowie, Spisy ludności.
6 Autobiografia Juliusza Kossaka — Biblioteka PAN
w Krakowie, rkps 716, t. V, k. 395—399.
7 Herbarz polski, wyd. A. Boniecki, Warszawa 1907,
t. XI, s. 290—291.
8 (m d d), Czy Kossakowie to Ukraińcy? wywiad z mi
strzem Wojciechem Kossakiem na temat artykułu „Dila” —
„Ilustrowany Kurier Codzienny” nr 156 z 8 VI 1939.
9 Świadectwo ukończenia gimnazjum J. Kossaka — Bi
blioteka Ossolineum we Wrocławiu, rkps 14600 III, s. 51.
10 S. Witkiewicz, Juliusz Kossak, Warszawa 1912,
s. 15.
11 F. K. Prek, Czasy i ludzie, oprać. H. Barycz,
Wrocław 1959, s. 252.
12 J. Skarbek Borowski, Juliusz Kossak, wpływ
Piotra Michałowskiego na współczesnych ludzi i na talent
Juliusza Kossaka, Kraków 1900, s. 9.
13 Borowski, op. cit., s. 10.
14 Sz. Morawski, Malarze i rytownicy lwowscy
w r. 1849, „Tygodnik Ilustrowany” nr 47 z 22 XI 1913.
15 Autobiografia, k. 397.
16 Autobiografia, k. 395 v.
17 Morawski, op. cit.
18 Witkiewicz, s. 18.
19 Pi skór, s. 262—263.
20 Pi skór, s. 246—248.
21 Sz. Morawski, Uwagi nad wystawą obrazów ma
larzy krajowych we Lwowie roku 1847, Biblioteka Naukowego
Zakładu im. Ossolińskich, Lwów 1847, t. II, s. 211
—213.
22 W. T. Wisłocki, Kongres słowiański w roku 1848
i sprawa polska, Rocznik Zakładu Narodowego im. Ossoliń
skich, Lwów 1927, 1928, t. I—-II, s. 560, 566, 567.
23 Autobiografia, k. 398 v.
24 Repr. „Świat” (warsz.) nr 11 z r. 1916, s. 5.
25 Repr. „Jeździec i Hodowca” nr 30 z r. 1934, s. 684.
26 Repr. „Sztuka”, Lwów, t. 2, 1912, z. 3, s. 97—104.
27 „Biblioteka Warszawska” 1851, t. 2, s. 176—177.
28 „Czas” nr 19 z 24 I 1852.
29 Autobiografia, k. 397.
30 „Gazeta Warszawska” nr 179 z 11 VII 1852.
31 W. Gerson, Jul. Kossak jako artysta [w:] Józefa
Ungra Kalendarz Warszawski na rok 1890, s. 6.

32 Witkiewicz, s. 30.
33 J. M y c i e 1 s k i, Juliusz Kossak. Wspomnienie po
śmiertne, „Przegląd Polski”, Kraków 1899, t. 2, s. 588.
34 „Tyg. Ilustr.” nr 38 z 21 IX 1895.
35 J. Kenig, Moje poznanie z Kossakiem, „Tyg,. Ilustr.”
nr 335 z 1 VI 1889.
36 Kenig, ibidem.
37 L. J e n i k e, Juliusz Kossak w „Tygodniku”, „Tyg.
Ilustr.” nr 335 z 1 VI 1889.
38 W. R. [W. Rabski], Jeszcze o Kossaku, „Kurier War
szawski” nr 43 z 12 II 1899.
39 W. Maleszewski, Sesja przerwana, „Tyg. Ilustr.” nr 50 z 11 XII 1899.
40 „Łowiec” nr 5 z 1 III 1899.
41 Z. Sarnecki, Chaos wspomnień, „Kur. Warsz.”
nr 38 z 7 II 1899.
42 „Tyg. Ilustr.” nr 335 z 1 VI 1889.
43 „Kurier Codzienny” nr 151 z 2 VI 1889.
44 „Tyg. Ilustr.” nr 335 z 1 VI 1889.
45 Biblioteka Jagiellońska, rkps 7856, t. 6, k. 10—11.
46 M. i A. Gierymscy, Listy i notatki, oprać. J. Sta
rzyński, Wrocław 1973.
47 „Biesiada Literacka” nr 6 z 10 II 1899.
48 „Dziennik Warszawski” nr 331 z 13 XII 1852.
49 Bibl. Jag., rkps 7856, t. 6, k. 10—11.
50 „Gaz. Warsz.” nr 50 z 22 II 1854; „Nowiny” nr 25
z 28 II 1854; „Czas” nr 52 z 4 III 1854.
51 „Pamiętnik Sztuk Pięknych”, Warszawa 1854, t. I,
cz. 3, s. 171.
52 „Dzień. Warsz.” nr 227 z 31 VIII 1853.
53 „Tyg. Ilustr.” nr 16 z 18 IV 1868.
54 M. T r e t e r, Fragmenty korespondencji artystów pol
skich z Franciszkiem Tępą, „Lamus” 1910, z. 8, s. 502—
504.
55 „Dzień. Warsz.” nr 42 z 14 II 1855.
56 „Dzień. Warsz.” nr 243 z 17 IX 1854; „Gaz. Warsz.”
nr 41 z 13 II 1855.
57 „Gaz. Warsz.” nr 87 z 1 IV 1855.
58 „Gaz. Warsz.” nr 217 z 19 VIII 1855.
59 „Gaz. Warsz.” nr 46 z 18 II 1855.
60 „Gaz. Warsz.” nr 87 z 1 IV 1855; „Dzień. Warsz.”
nr 106 z 22 IV 1855.
61 „Gaz. Warsz.” nr 217 z 19 VIII 1855.
62 „Dzień. Warsz.” nr 218 z 20 VIII 1855.
63 Autobiografia, k. 397.
64 Borowski, op. cit., s. 20.
65 Autobiografia, k. 398.
66 W. Kossak, Wspomnienia, oprać. K. Olszań
ski, Warszawa 1971, s. 45.
67 Według Witkiewicza (s. 36) Marcelinę Czartoryską,
a według Borowskiego (s. 19) z listem polecającym od P. Mi
chałowskiego, co nie miało miejsca.
68 „Gaz. Warsz.” nr 346 z 31 XII 1855.

111

69 W „Głosie” 1899 nr 15 Gerson pisał, że pracownia ta
znajdowała się przy ul. Lafitte.
70 „Tyg. Ilustr.” 1889 nr 335, s. 339—340; Józefa Ungra
Kalendarz Warszawski na rok 1890, s. 6—8.
71 J. Mycielski, Sto lat dziejów malarstwa w Polsce
1760—1860, Kraków 1897, s. 591—592.
72 T. Jaroszyński, Juliusz Kossak, wspomnienie pozgonne, „Głos” 1899 nr 6; W. Gerson, Strzępek prawdy
sprzed czterdziestu laty, „Głos” 1899 nr 15.
73 Z. Sarnecki, Chaos wspomnień, „Kur. Warsz.”
nr 38 z 7 II 1899.
74 W i t k i e w i c z, s. 36.
75 „Kronika Wiadomości Krajowych i Zagranicznych”
nr 49 z 27 V 1856.
76 Ibidem, nr 156 z 15 IX 1856.
77 Henryk Rodakowski i jego otoczenie, korespondencja
artysty, oprać. A. Ryszkiewicz, Wrocław 1953, s. 117.
78 Witkiewicz, s. 37; W. Kozicki, Henryk Ro
dakowski, Lwów 1937, s. 170.
79 List J. Kossaka do J. Działyńskiego z Paryża 6 V 1856 —
Biblioteka Kórnicka, rkps 7356, k. 504—505.
80 Ibidem, rkps 7649, k. 72—73.
81 Ibidem, rkps 7356, k. 509—510.
82 Ibidem, k. 507—508.
83 W. Kossak, Listy do żony i przyjaciół, t. I, s. 40.
84 M. Masłowski, Juliusz Kossak, Warszawa 1984,
s. 30.
85 „Kronika Wiad. Kraj, i Zagr.” nr 138 z 28 V 1857.
86 Witkiewicz, s. 36.
87 T. Padał ica [Z. Fisz], Listy z podróży, Wilno 1859,
t. I, s. 336.
88 List J. Kossaka do J. I. Kraszewskiego z 31 VIII 1858 —
Bibl. Jag., rkps 6468, ser. III, t. 9, k. 155.
89 J. I. Kraszewski, Kartki z podróży 1858—1864
roku, księga II, Warszawa 1974, s. 313—314.
90 Listy W. Gersona z Warszawy do F. Tępy w Paryżu
z 1 II 1859, z 21 XII 1860 i z 26 VI 1860 [w:] M.' Treter,
Fragmenty korespondencji... op. cit., s. 485—515.
91 „Gaz. Warsz.” nr 105 z 7 VIII 1860; „Kurier Wileń
ski” 1860 nr 10, s. 80.
92 Z. Kossak, Dziedzictwo, Warszawa 1964, t. II, s. 5
n.; ta sama data znalazła się niestety i w mojej książce: Wojciech
Kossak, 1976, s. 6.
93 Instytut Sztuki PAN w Warszawie, rkps 9, k. 296.
94 „Czas” nr 239 z 18 X 1860.
95 „Tyg. Ilustr.” nr 61 z 24 XI 1860.
96 K. Suffczyński [Bodzantowicz], Zawsze oni, Po
znań 1917, s. 5.
97 „Tyg. Ilustr.” nr 50 z 11 XII 1899.
98 „Tyg. Ilustr.” nr 82, 83, 85 z 20 i 27 IV, z 11 V 1861,
nr 91 z 22 VI i nr 105 z 28 IX 1861.
99 „Tyg. Ilustr.” z 28 IX, 21 XII 1861, z 1 II, 5 IV, 27 IX,
11 X 1862.
100 „Tyg. Ilustr.” nr 119 z 4 I 1862; w latach następnych
wykonał Kossak trzy akwarele Morsztyna pod Chocimiem'.
w 1874 i dwie w 1885.
101 K. W. Zawodziński, Juliusz Kossak jako ilu
strator przeszłości polskiej, „Nauka i Szkoła” 1924, nr 2,
s. 47—51.
102 „Kur. Warsz.” nr 42 z 21 II 1862; „Tyg. Ilustr.”
nr 129 z 15 III 1862.
103 „Tyg. Ilustr.” nr 335 z 1 VI 1889.
104 „Tyg. Ilustr.” nr 354 z 12 X 1889.
105 „Gazeta Polska” nr 290 z 19 XII 1863.
106 Witkiewicz, s. 163, 172.
107 Repr. „Tyg. Ilustr.” nr 10 z 9 III 1907.
108 Obecnie w zbiorach Muzeum Wojska Polskiego
w Warszawie.
109 W. Kossak, Wspomnienia, s. 55—57.
110 M. W a 11 i s — „Wiadomości Literackie” nr 6
z 6 II 1938; K. W. Zawodziński — ibidem nr 10
z 6 III 1938.
111 Witkiewicz, s. 25.

112

112 „Sztandar Polski” (Lwów) nr 14 z 12 X 1884, s. 1—2;
K. Olszański, Kossak Leon [w:] Polski Słownik Biogra
ficzny, z. 61, 1969. Nie udało się niestety sprawdzić tej daty
śmierci ani jej miejsca, w każdym razie w rejestrach cmentarzy
Krakowa nie figuruje. Data urodzenia Leona: 22 III 1827,
potwierdzona metrykalnie, jest w literaturze (podobnie jak
i Juliusza) mylnie podawana na rok 1815 z dodatkową infor
macją, że był starszy od Juliusza o 9 lat (?).
113 L. Paszkowski, Polacy w Australii i Oceanii
1790—1940, Londyn 1962; K. Olszański, Kossak Wła
dysław [w:] PSB, z. 61, 1969.
114 J. Wiercińska, Towarzystwo Zachęty Sztuk Pię
knych w Warszawie, Wrocław 1968, s. 69, 169.
115 „Tyg. Ilustr.” nr 176 z 7 II 1863.
116 „Tyg. Ilustr.” nr 151 z 16 VIII 1862.
117 Biblioteka Narodowa, rkps 7262/2, k. 48—49 — list
J. Kossaka z Warszawy z 24 VIII 1864; „Tyg. Ilustr.” nr 50
z 13 XII 1902.
118 W. Kossak, Wspomnienia, s. 370 — czy jednak
wizyta ta mogła mieć miejsce w Warszawie, w której Grottger
nie był?
"9 „Tyg. Ilustr.” nr 23 z 3 VI 1899.
120 Bibl. Ossol., rkps 7243, s. 73—76; Muzeum W. Pola
w Lublinie, rkps 1, t. II, k. 60—61.
121 „Tyg. Ilustr.” nr 376 z 8 XII 1866; „Tygodnik Mód
i Nowości” nr 50 z 15 XII 1866.
122 „Kłosy” nr 119 z 10 X 1867; „Tyg. Ilustr.” nr 16
z 18 IV 1868.
123 „Kur. Warsz.” nr 222 z 5 X 1867, nr 35 z 13 II 1868,
nr 75 z 3 IV 1868.
124 „Kur. Warsz.” nr 190 z 29 VIII 1868.
125 J. I. Kraszewski, Listy do ... Walerego Eliasza
Radzikowskiego, oprać. W. Danek, Wrocław 1966, s. 258.
126 IS PAN, rkps 9, k. 47.
127 „Tyg. Ilustr.” nr 65 z 26 III 1869.
128 „Kraj” (Petersburg) nr 46 z 30 XI 1894, s. 12.
129 „Czas” nr 294 z 22 XII 1872.
130 „Czas” nr 207 z 11 IX 1875.
131 „Kłosy” nr 467 z 11 VI 1874.
132 Kraszewski, Listy..., s. 349, 350, 360.
133 „Czas” nr 84 z 13 IV 1886.
134 „Tygodnik Polski” nr 6 z 11 II 1899, s. 103.
135 Rękopis listu Z. Celichowskiego do J. Gebethnera,
datowany z Kórnika 28 IV 1899, odnaleziony przez M. Olszaniecką w Muzeum Tatrzańskim w Zakopanem, posiada pod
stawowe znaczenie w przedmiocie ilustracji Kossaka do Pana
Tadeusza. Opierał się na nim S. Witkiewicz w książce o Kos
saku, wykorzystała go w swym opracowaniu Pism zebranych
S. Witkiewicza (t. II: Ju/zasz Kossak, Kraków 1974, s. 529—
531) M. Olszaniecka, przedrukowując po raz pierwszy list
Celichowskiego.
136 Witkiewicz, s. 194.
137 S. Witkiewicz, Sztuka i krytyka u nas, Lwów
1891, s. 474.
138 „Czas” nr 111 z 17 V 1872.
139 „Afisz Teatralny” nr 98, 100, 101, 102 z 8, 11, 12,
13 III 1873.
140 „Afisz Teatralny” nr 103 z 15 III 1873.
141 Kolekcję tę odnalazł p. Zbigniew Swięch, który opu
blikował historię tych akwarel wraz z ich podobiznami w „Prze
kroju” nr 2078—79 z 7 i 14 IV 1985. W rok później,
w 1986, zostały one pokazane na wystawie „Kossakowie”
urządzonej w Muzeum Narodowym w Krakowie; cały ten
zbiór reprodukujemy w tej książce, dziękując zarazem ich
właścicielowi za udostępnienie.
142 „Tyg. Ilustr.” nr 50 z 11 XII 1899.
143 „Kur. Warsz.” nr 243 z 3 XI 1868; „Kłosy” nr 181
z 17 XII 1868.
144 List J. Kossaka z Monachium z 12 XII 1868 — Bibl.
Nar., rkps 7262/2, k. 50.
145 List M. Gierymskiego z Monachium z 28 V 1868 —
'G i e r y m s c y, Listy i notatki.
146 Akwarela miała dwie sygnatury: początkowo z prawej

„Monachium 1869”, obecnie po lewej „Monachium 1863”; ta
ostatnia data jest błędna, gdyż w 1863 Kossak nie był w Mo
nachium.
147 Za tę niewłaściwość edytorską, bez jakiejkolwiek in
tencji pomijania książki S. Kozakiewicza i A. Ryszkiewicza, a jedynie z wymienionej tu przyczyny, Wydawców
przepraszam.
148 IS PAN, rkps 9, k. 44—45.
149 IS PAN, rkps 9, k. 46—47.
150 Kartka z 23 V 1869 — IS PAN, rkps 9, k. 172—173.
151 List z 22 VI 1869 — IS PAN, rkps 9, k. 48—49.
152 „Czas” nr 170 z 29 VII 1869.
153 List z 8 VIII 1869 — IS PAN, rkps 9, k. 50—51.
154 IS PAN, rkps 9, k. 52—53.
155 Bibl. Nar., rkps II 7092, k. 11—12.
156 W. Kossak, Wspomnienia, s. 58.
157 IS PAN, rkps 9, k. 54—55.
158 Kontrakt sprzedaży „Wygody” — zbiory na „Kossakówce”.
159 Bibl. PAN, rkps 716, k. 393—394.
160 IS PAN, rkps 9, k. 60—61.
161 IS PAN, rkps 9, k. 64—66.
162 IS PAN, rkps 9, k. 67—68.
163 List z 15 X 1870 — IS PAN, rkps 9, k. 134—135.
164 „Tyg. Ilustr.” nr 125 z 21 V 1870.
165 „Kur. Warsz.” nr 50 z 4 III 1871; „Bluszcz” nr 10
z 7 III 1871.
166 List |. Kossaka do W. Baworowskiego Z16VI1871 —
Bibl. Ossol., rkps 5985, s. 29—31.
167 Bibl. Jag., rkps 4707.
168 List J. Kossaka do W. Rzewuskiego z 12 VII 1871 —
Bibl. Jag., rkps 4953, t. 3, k. 16—17; „Czas” nr 180 z 9 VIII
1871.
169 Listy te znajdują się w Bibl. Ossol., rkps 14066,
a opublikował je M. Radojewski, Listy Józefa Brandta
ilustrowane przez Juliusza Kossaka z podróży po Galicjiw 1871 r.
[w:] „Ze Skarbca Kultury”, z. 20, Wrocław 1975.
170 Ibidem, s. 16.
171 Ibidem, s. 22.
172 K. O 1 s z a ń s k i, Odsiecz wiedeńska w twórczości
Kossaków, „Arsenał Polski” [nr 2], Kraków 1985, s. 46—50.
173 Ośrodek naukowy krakowski w świetle materiałów To
warzystwa Naukowego Krakowskiego 1841—1871, oprać.
D. Rederowa i K. Stachowska [w:] Rocznik Biblioteki PAN
w Krakowie, R. II, Wrocław 1959, s. 243.
174 Roczniki Zarządu AU w Krakowie, R. 1873 i 1874 do
R. 1897/98.
175 Materiały do dziejów Akademii Sztuk Pięknych
w Krakowie 1816—1895, Wrocław 1959, s. 168, 174.
176 Bibl. PAN, rkps 6435.
177 „Przegląd Polski” 1873, s. 200—201.
178 „Bibl. Warsz.” 1873, t. 4, s. 442.
179 „Gaz. Warsz.” nr 29 z 8 II 1875.
180 „Tyg. Ilustr.” nr 377 z 20 III 1875.
181 „Kłosy” nr 509 z 1 IV i nr 523 z 8 VII 1875.
182 „Tyg. Mód i Powieści” nr 41 z 9 X 1875.
183 „Tyg. Ilustr.” nr 321 z 21 II 1874, do artykułu pióra
L. J e n i k e redakcja dodała drzeworyt z przerysu obrazu
Juliusza wykonanego przez jego 16-letniego syna Wojciecha.
184 List M. Gierymskiego do ojca z 22 XI 1872 — Listy
i notatki.
185 J. Rose n, Wspomnienia 1860—1925, spisała A. Leo,
Warszawa 1933, s. 29—30.
186 IS PAN, rkps 9, k. 69—70.
187 W. Kossak, Wspomnienia, s. 368.
188 IS PAN, rkps 9, k. 138—139.
189 Znaną z przerysu Wojciecha Kossaka, zamieszczoną
w „Kłosach” z maja 1877.
190 „Kłosy” nr 515 z 13 V 1875.
191 List z 15 II 1875 — IS PAN, rkps 9, k. 144.
192 IS PAN, rkps 9, k. 142—143.
193 List J. Kossaka do M. Olszyńskiego z 18 I 1874 —
IS PAN, rkps 9, k. 72.

194 „Kłosy” nr 523 z 8 VII 1875.
195 „Czas” nr 155 z 11 VII 1875.
196 IS PAN, rkps 9, k. 77.
197 K. O 1 s z a ri s k i, Wojciech Kossak, wyd. 2, Kraków
1982, s. 8.
198 IS PAN, rkps 9, k. 75.
199 „Kłosy” nr 564 z 20 IV 1876; „Ruch Literacki” nr 34
z 19 VIII 1876; „Tyg. Ilustr.” nr 32 z 5 VIII 1876; „Czas”
nr 62 z 16 III 1876.
200 Bibl. Nar., rkps 8431, t. I, k. 179—180.
201 Oryginały rysunków znajdują się w Bibl. Ossol.
202 Z listu z 9 XI 1876 — IS PAN, rkps 9, k. 147.
203 Z listu matki z 9 I 1878 — IS PAN, rkps 9, k. 153.
204 Z listu Z. Kossakowej z 9 I 1878 — IS PAN, rkps 9,
k. 152.
205 Z listu Z. Kossakowej z 19 IV 1879 — IS PAN, rkps 9,
k. 156.
206 W. Kossak, Listy do żony i przyjaciół, t. I, s. 107.
207 Z listu do M. Olszyńskiego z 22 III 1878 — IS PAN,
rkps 9, k. 94.
208 Bibl. Nar., rkps 8431, t. I, k. 181—194; por.
A. Skałkowski, Juliusz Kossak a Jan Aleksander Fredro
[w:] Księga pamiątkowa na 50-lecie Gimnazjum im. Jana
Długosza we Lwowie, Lwów 1928, s. 265—274.
209 „Bies. Lit.” nr 176 z 16 V 1879.
210 Bibl. Ossol., rkps 6521, s. 11—14.
211 Bibl. Nar., rkps 8431, t. I, k. 187—188.
212 Z listu do M. Olszyńskiego z 22 III 1878 — IS PAN,
rkps 9, k. 93—94.
213 Album znajduje się w Muzeum Narodowym w Po
znaniu, zawiera m. in. akwarele J. Kossaka Myśliwy konno
z chartami (zob. 424) i W. Kossaka Placówka kawalerii', każdy
obraz posiada u góry dedykację dla Kraszewskiego, a u dołu
owalną fotografię malarza.
214 Z listu J. Kossaka do M. Olszyńskiego z 13 XII 1877 —
IS PAN, rkps 9, k. 91—92.
215 IS PAN, rkps 9, k. 103—104.
216 A. K o p f f, Pierwsze lata Muzeum Narodowego
w Krakowie [w:] Rozprawy i sprawozdania Muzeum Narodo
wego, Kraków 1956, t. IV, s. 285—287.
2,7 A. K o p f f, Rola Matejki w dziejach Muzeum Naro
dowego — ibidem, t. III, s. 9, 13—15.
218 IS PAN, rkps 9, k. 157—158.
219 „Echo” nr 81 z 13 IV 1880.
220 „Kłosy” nr 772 i 773 z 15 i 22 IV 1880.
221 „Tyg. Ilustr.” nr 225 z 17 IV 1880.
222 „Bies. Lit.” nr 225 z 23 IV 1880.
223 IS PAN, rkps 9, k. 159.
224 Reprodukcja kolorowa tego obrazu została wydana
drukiem w zakładzie Seitza w Wandsbeck pod Hamburgiem.
225 IS PAN, rkps l/III, k. 160—161.
226 W. Kossak, Wspomnienia, s. 369.
227 „Przegląd Tygodniowy” nr 5 z 29 I 1882 i nr 21
z 21 V 1882.
228 List J. Kossaka do J. A. Fredry z 28 V 1881 — Bibl.
Nar., rkps 8431, t. I, k. 191—192.
229 Bibl. Nar., rkps 8431, t. I, k. 193—194.
230 Ilustracje do Mohorta wykonali polscy rytownicy:
Andrzej Zajkowski 10 i Zenon Szymański 14.
231 „Prawda” nr 30 z 29 VII 1882.
232 „Niwa” 1883, t. XXIII, s. 223.
233 „Przegląd Tygodniowy” nr 44 z 29 X 1882.
234 „Bluszcz” nr 7 z 14 II 1883.
235 J. B i e n i a r z ó w n a, J. Małecki, Dzieje Kra
kowa, Kraków 1979, t. III, s. 268.
236 Witkiewicz, Juliusz Kossak, s. 153—154.
237 Objaśnienie do obrazów wykonanych przez Juliusza
Kossaka z przeszłości rodziny Fredrów, Kraków 1884.
238 Listy J. Kossaka do T. Mańkowskiej zl5VIillVII
1894 — Bibl. Jag., rkps 7648, t. 18, k. 15—17.
239 Witkiewicz, s. 200.
240 „Kłosy” nr 1010 z 6 XI 1884.
241 „Bluszcz” nr 46 z 12 XI 1884.

113

242 „Czas” nr 271 z 23 XI 1884.
243 „Bies. Lit.” nr 28 z 10 VII 1885.
244 „Przegląd Tygodniowy” nr 27 z 5 VII 1885.
245 List J. Kossaka do M. Olszyńskiego z 23 III 1884 —
IS PAN, rkps 9, k. 110—111.
246 Reprodukowany w „Tygodniku Powszechnym” 1884
II 792.
247 Witkiewicz, s. 145; A. Rembowski w „Tyg.
Ilustr.” nr 23 z 3 VI 1899, s. 449—453.
248 Bibl. Ossol., rkps 6199, s. 12—13.
249 Ibidem, s. 5—8.
250 Ibidem, s. 15—17.
251 Ibidem, s. 19—21.
252 Bibl. Ossol., rkps 12652, s. 255.
253 List do W. Bełzy z 12 II 1885 — Bibl. Ossol., rkps
6199, s. 27—29.
254 Bibl. Nar., rkps 5993, k. 77—78.
255 Bibl. Ossol., rkps 6199, s. 9—14.
256 Ibidem, s. 59—61.
257 Heliotypia, druk. Otto Treitsch w Berlinie; chromolitografia drukowana przez Warszawskie Towarzystwo Arty
styczno-Wydawnicze.
258 „Przegląd Tygodniowy” nr 27 z 5 VII 1885.
259 Witkiewicz, s. 197.
260 Listz30VI 1885 —Bibl. Ossol.,rkps6199, s. 47—50.
261 List z 27 XI 1885 — Bibl. Ossol., rkps 12652,
s. 257—258.
262 Por. Witkiewicz, s. 45.
263 Archiwum PAN Oddział w Krakowie, sygn. tymcz.
PAU 1-27; Rocznik Zarządu AU w Krakowie za r. 1887,
Kraków 1888, s. 148—152.
264 IS PAN, rkps 9, k. 117—118.
265 Bibl. Nar., rkps 8431, t. I, k. 195—196.
266 Ibidem, k. 197—198.
267 Ibidem, k. 199—200.
268 Ibidem, k. 201—203.
269 Witkiewicz, s. 148.
270 W. Kossak, Wspomnienia, s. 368.
271 „Tyg. Ilustr.” nr 245 z 10 IX 1887.
272 List J. Kossaka do Z. Sarneckiego z 23 XII 1887 —
Bibl. Jag., rkps 6714, t. 2, k. 308.
273 „Echo Muzyczne, Teatralne i Artystyczne” nr 203—
204 z 20 i 27 VIII 1887.
274 „Tyg. Ilustr.” nr 38 z 21 IX 1895.
275 „Świat” 1889, s. 144; podał ją również „Kraj” (petersb.)
nr 10 z 22 III 1889.
276 „Świat” 1889, s. 191; „Kraj” nr 14 z 19 IV 1889.
277 „Świat” 1889, s. 167; „Kraj” nr 16 z 3 V 1889.
278 „Świat” 1889, s. 214 i 239.
279 „Czas” nr 127 i 129 z 4 i 6 VI 1889.
280 „Czas” nr 128 z 5 VI 1889 — znów inne imiona sióstr
(?) J. Kossaka; jeszcze inne źródło: list J. Kossaka z 3 II 1893 do
Augusta Łozińskiego (Bibl. Ossol., rkps 6521, s. 19—20),
w którym prosi dyrekcję Fundacji hr. Skarbka o rozłożenie na
trzy raty kwartalne „zaległości w kwocie 420 fl za utrzymanie
mojej siostry Marii”.
281 „Czas” nr 129 z 6 VI 1889.
282 „Kraj” nr 22 z 14 VI 1889; „Bluszcz” nr 25 z 20 VI
1889.
283 „Czas” nr 132 z 9 VI 1889.
284 „Kłosy” nr 1250 z 13 VI 1889.
285 Listz29 IX 1889 — Bibl. Ossol.,rkps 6199, s. 63—65.
286 Bibl. Ossol., rkps 6199, s. 67—68; „Świat” 1889,
s. 527.
287 Bibl. Ossol., rkps 6199, s. 73, 79—81.
288 List J. Kossaka do M. Kossakowej z 17 VIII 1889 —
Bibl. PAN w Krakowie.
289 „Tyg. Ilustr.” nr 38 z 21 IX 1895.
290 J. Kenig, Juliusz Kossak, jeszcze nieco ze wspo
mnień, „Tyg. Ilustr.” nr 9 z 25 II 1899.
291 M. Gerson-Dąbrowska, Polscy artyści, ich
życie i dzieje, Warszawa 1930, s. 166.
292 Witkiewicz, Sztuka i krytyka u nas, s. 473—474.

114

293 Witkiewicz, Juliusz Kossak, s. 62—67; A. S yg i e t y ń s k i „Kur. Warsz.” nr 321 z 20 XI 1900.
294 M. Gębarowicz, Na marginesie przebrzmiałej
rocznicy, „Przegląd Warszawski” 1925, z. 49, s. 59—60.
295 M. Masłowski, Juliusz Kossak, s. 7.
296 List Z. Kossakowej do M. Olszyńskiego z 18 III 1899 —
IS PAN, rkps 9, k. 165—166.
297 Witkiewicz reprodukował ten obraz, ale z błędnym
podpisem jako Aleksander Fredro pod Hanau i złą datą
malowania 1883; ten sam błąd powtórzony został w książce
M. K u k i e 1 a, Dzieje oręża polskiego w epoce napoleońskiej,
Poznań 1912, s. 383 i A. Fredry, Trzy po trzy, War
szawa 1917, s. 25.
298 List J. Kossaka do W. Bełzy z 5 V 1892 — Bibl. Ossol.,
rkps 6199, s. 87—89.
299 Listy z 27 III i 2 IV 1893 — ibidem, s. 91—93
i 95—96.
300 List z 19 VIII 1893 — ibidem, s. 97—100.
301 List J. Kossaka do H. Rodakowskiego z 4 XI 1893 —
Henryk Rodakowski i jego otoczenie, s. 116.
302 Katalog ilustrowany Wystawy Sztuki Polskiej, wyd.
J. Bołoz-Antoniewicz, Lwów 1894.
303 List z 11 V 1894 — Bibl. Ossol., rkps 6199,
s. 101—103.
304 Henryk Rodakowski i jego otoczenie, s. 117.
305 Magdalena Samozwaniec, Maria i Magdalena,
Kraków 1958, s. 23—24.
306 List z 17 I 1897 — Bibl. Ossol., rkps 6199,
s. 109—112.
307 „Tyg. Ilustr.” nr 1 z 1 I 1898.
308 Bibl. Jag., rkps 6714, k. 314, 315.
309 Bibl. Ossol., rkps 6199, s. 113, 114.
310 Bibl. Jag., 224649 klepsydry, t. 10, nr 701 — tam
podano ową błędną datę urodzenia artysty: 15 XII — zob. s. 8.
311 „Kur. Warsz.” nr 35 z 4 II 1899; „Głos” nr 6
z 11 II 1899.
312 „Kur. Warsz.” nr 35 z 4 II 1899.
313 „Czas” nr 30 z 7 II 1899; „Tyg. Ilustr.” nr 7
z 11 II 1899.
314 Ko-rynna w „Tygodniku Polskim” nr 6 z 11 II 1899.
315 „Czas” nr 30 z 7 II 1899; „Kraj” nr 6 z 1899, s. 17.
316 „Tyg. Polski” nr 6 z 11 II 1899 i „Kur. Warsz.” nr 39
z 8 II 1899.
317 Sęp w „Bies. Lit.” nr 6 z 10 II 1899.
318 Dziennik Rozporządzeń m. Krakowa, R. XX: 1899,
Kraków 1900, s. 15, 16; „Kur. Warsz.” nr 41 z 10 II 1899.
319 Ważniejsze nekrologi: S. Tomkowie z, Juliusz
Kossak („Czas” nr 29 z 5 II 1899 i „Kraj” nr 5 z 1899);
W. Rabski, Juliusz Kossak („Kur. Warsz.” nr 34, 35, 43
z 3, 4, 12 II 1899); Z. Sarnecki, Juliusz Kossak, chaos
wspomnień („Kur. Warsz.” nr 38 z 7 II 1899); W. M a 1 eszewski („Bies. Lit.” nr 6 z 10 II 1899); T. Jaro
szyński, Wspomnienie pozgonne i Strzępek prawdy („Głos”
nr6il5zllil5II 1899); H. Piątkowski, Wspomnienie
(„Tyg. Ilustr.” nr 7 z 11 II 1899); W. Gerson, Juliusz
Kossak („Tyg. Pol.” nr 6 z 11 II 1899); J. Kenig, Juliusz
Kossak („Tyg. Ilustr.” nr 8 i 9 z 18 i 25 II 1899);
W. Prokesch („Wędrowiec” nr 6 z 11 II 1899); B u r - s a,
Juliusz Kossak („Wiad. Artyst.” nr 4 z 15 II 1899);
J. M y c i e 1 s k i, Wspomnienie pośmiertne („Przegl. Pol.”
1899, t. 3); S. P o p o w s k i, Wspomnienie pośmiertne („Bibl.
Warsz.” 1899, t. I); J. J. R y c h t e r, W dworku Wygoda
(„Bies. Lit.” nr 8, 9, 10 z 24 II, 3 i 10 III 1899);
M. Mutermilch, Juliusz Kossak („Prawda” nr 29
z 22 VII 1899).
320 „Czas” nr 29 z 5 II 1899 i osobno odbitka.
321 „Głos” nr 6 z 11 II 1899.
322 „Wędrowiec” nr 6 z 11 II 1899.
323 „Bibl. Warsz.” 1899, t. 1, s. 329—337.
324 „Kur. Warsz.” nr 34 z 4 II 1899.
325 „Prawda” nr 29 z 22 VII 1899; pismo to, chyba jedno
z nielicznych, nekrologu w ogóle nie zamieściło, dopiero po
trzech miesiącach omówiło wystawę.

326 „Czas” nr 36 z 14 II 1899.
327 Sincerus — „Słowo” nr 104 z 5 V 1899.
328 „Prawda” nr 18 z 6 V 1899.
329 „Słowo” nr 139 z 20 VI 1899.
330 „Czas” nr 104 z 6 V 1899.
331 Gosławiec — „Gaz. Pol.” nr 116 z 25 V 1899.
332 „Wędrowiec” nr 24 z 17 VI 1899; artykuł ten po
wtórzyło „Ziarno” nr 26 z 29 VI 1899.
333 „Bibl. Warsz.” 1899, t. 3, s. 167—176.
334 Sęp — „Bies. Lit.” nr 25 z 23 VI 1899.
335 Gama — „Kraj” nr 24 z 23 VI 1899.
336 „Tyg. Mód i Powieści” nr 25 z 24 VI 1899.
337 Pisma zebrane S. Witkiewicza, t. II: Juliusz Kossak,
Kraków 1974, Rozprawa wstępna M. Olszanieckiej, s. IX.
338 W. Kossak, Listy do żony i przyjaciół, t. I, s. 445.
339 Pisma zebrane S. Witkiewicza, t. II, s. X.
340 Listy z 18 X i 15 XI 1899 — ibidem, s. IX—X.
341 „Ateneum” 1901, t. II, s. 231—235.
342 Pisma zebrane S. Witkiewicza, t. II, Rozprawa wstę
pna, s. XXXIII i nast. obszernie analizuje błędy w ocenie
Kossaka przez Witkiewicza oraz zarzuty pod adresem ich obu,
wysunięte przez A. Sygietyńskiego.

343 B. Treter—„Sztuki Piękne” R. I: 1924/25, s. 233.
344 Ibidem, s. 44.
345 „Robotnik” nr 200 z 23 XII 1924.
346 „Sztuki Piękne” R. I, s. 237.
347 „Wiadomości Konserwatorskie” Lwów 1924, nr 3;
„Sztuki Piękne” R. I, s. 189.
348 Katalog wystawy TPSP w Krakowie, 1929, oprać.
F. Klein.
349 Katalog wystawy, Lwów 1937, oprać. J. Guttler.
350 Wystawa dzieł Juliusza Kossaka, Warszawa, Dom
Sztuki, listopad—grudzień 1933.
351 „Kurier Poranny” nr 321 z 19 XI 1933.
352 „Gazeta Polska” nr 328 z 27 XI 1933.
353 „Pion” nr 9 z 2 XII 1933.
354 „Tyg. Ilustr.” nr 49 z 3 XII 1933.
355 „Kurier Polski” nr 4 z 4 I 1934.
356 M. B e r d y s z a k o w a, „Biuletyn Rady Artysty
cznej ZPAP” 1978, nr 3.
357 W miejsce katalogu wystawy wydano książeczkę
pt. Kossakowie z biografiami pięciu malarzy i trzech autorek,
z opisowym przewodnikiem po wystawie i spisem ekspono
wanych obiektów (jednak bez szczegółowych danych).
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i reprodukcji, i 2) w części albumowej Katalog reprodukowanych tu prac istniejących w oryginale, znajdujących się w zbiorach
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i fotografie czarno-białe (ale wyłącznie z oryginałów).
1.

Spis

ilustracji zamieszczonych w tekście

PRACY

1. Fotokopia metryki urodzenia Juliusza Kossaka
z r. 1824 (Archiwum Diecezjalne we Włocławku)
Fig.
2. Domy drewniane w Wiśniczu jeszcze przed pożarem,
rys. J. Matejki (repr. „Tyg. Ilustr.” 1866 nr 340)
Fig.
3. Dom drewniany w Wiśniczu, rys. J. Matejki (jw.)
Fig.
4. Fotokopia świadectwa szkolnego J. Kossaka z r. 1840
(Bibl. Ossol., rkps 14600, s. 51)
Fig.
5. Urzędnicy Gubernium we Lwowie, rys. J. Kossaka
z 1844—48 (repr. A. Piskor, Siedem ekscelencji
i jedna dama, 1939)
Fig.
6. Wojskowi na ulicach i w parkach lwowskich (jw.)
Fig.
7. Sceny z życia Jarczowiec (jw.)
Fig.
8. Pogodne życie w Jarczowcach (jw.)
Fig.
9. Sylwetki przyjaciół malarza (jw.)
Fig. 10. Przygody galicyjskiego epikurejczyka (jw.)
Fig. 11. Dzieje romansowe Juliusza Dzieduszyckiego (jw.)
Fig. 12. Ciąg dalszy przygód (jw.)
Fig. 13. Odmiany humoru (jw.)
Fig. 14. Franciszek Liszt, portret z natury, 1847 (repr.
„Sztuka” 1911)
Fig. 15. Karykatura Władysława Dzieduszyckiego, rys. [1845],
22 x 29 cm, Warszawa, Muzeum Narodowe
Fig. 16. Portret gen. Józefa Bema, akw. 1848 (klisza w Mu
zeum Narodowym w Krakowie)
Fig. 17. Walka na barykadzie we Lwowie w r. 1848, rys.
15,5 x 22 cm, Warszawa, Muzeum Narodowe
Fig. 18. Wiosna Narodów we Lwowie w r. 1848 (repr. Piskor)
Fig. 19. Ludwik Stecki, rys. tusz. 1848, 10,6 x 9,5 cm,
Bibl. Ossol.
Fig. 20. Olimpiusz Miłoradow, rys. tusz. 1848,10,8 x 9,3 cm,
Bibl. Ossol.
Fig. 21. Wiktor Rzewuski z panią Listowską, karnawał lwo
wski w zimie 1850 r. (repr. „Sztuka” 1912)
Fig. 22. Hr. Dzieduszycki z panią Seheli (jw.)
Fig. 23. Juliusz Kossak z Janem Zawadzkim (jw.)
Fig. 24. Władysław Szczepański z panią Grabowską (jw.)
Fig. 25. Karszniewicz z Krzeczonowiczówną (jw.)
Fig. 26. Rybczyński z panią Heleną Rzewuską (jw.)
Fig. 27. Oficer austriacki z panną w tańcu (jw.)
Fig. 28. W tańcu, akw. tusz. 13 x 13 cm, Warszawa,
Bibl. Nar.
Fig. 29. Baletnice po kolacji, akw. 1850,24 x 33 cm (repr.)
Fig.
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Fig.

Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.

Fig.

Fig.
Fig.
Fig.
Fig.

30. Czterej przyjaciele: Tomasz Zaborowski, Franciszek
Kostrzewski, Juliusz Kossak, Konstanty Pathie,
rys. tusz. 24 XII 1852, Warszawa, Muzeum Na
rodowe
31. Autokarykatura, rys. oł. 1852, 17 x 10 cm, War
szawa, Muzeum Narodowe
32. Kossak i Kostrzewski w przyszłości, rys. oł. maj
1854, Album IV. M. Olszyńskiego, Warszawa,
Muzeum Narodowe
33. Kossak, Olszyński i Kostrzewski w przyszłości, rys.
oł. maj 1854 (jw.)
34. Juliusz Kossak z czasów pobytu w Warszawie, fot.
z ok. 1854
35. Juliusz Kossak, fot. z ok. 1854
36. Kossak przy fortepianie i w rozmowie z Kostrzewskim, rys. oł. Album V. M. Olszyńskiego, War
szawa, Muzeum Narodowe
37. Konstanty Branicki i Cohen, rys. oł. 1854, 20,5 x
23 cm, Warszawa, Muzeum Narodowe
38. Turniej rycerski na zamku krakowskim, sepia (repr.)
39. Z sokołem na dzikie gęsi, rys. (repr. S. Witkiewicz,
Juliusz Kossak, 1912, s. 123)
40. Zofia z Gałczyńskich Juliuszowa Kossakowa, fot.
z ok. 1860 (zbiory rodziny)
41. Wojciech Gałczyński, fot. współczesnego portretu
(jw.)
42. Aniela z Kurnatowskich Gałczyńska, fot. współ
czesnego portretu (jw.)
43. Wojciech Gałczyński, teść artysty, rys. tusz. [1855]
(jw.)
44. Wojciech Gałczyński na tle zabudowań folwarcznych,
akw. 1855, 12,5 x 9,5 cm, fot. (jw.)
45. Joachim Lelewel, portret z natury, Bruksela 1855,
tusz (klisza w Muzeum Narodowym w Krakowie)
46. Koncert artystów, karykatura, rys. tusz. Paryż 1856
(repr. Witkiewicz, s. 91)
47. Cesarz Franciszek Józef w mundurze pułku kraku
sów, rys. tusz. 1866, 33 x 20,5 cm, Bibl. Ossol.,
rkps 5778
48. Porucznik Kościuszko przed wojewodzianką Ludwiką
Sosnowską, rys. z 1860 do książki K. Suffczyńskiego
Zawsze oni

Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.

Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.

Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.

Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.

Fig.
Fig.
Fig.

Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.

Fig.

49. Legionista polski w Hiszpanii, rys. 1860 (jw.)
50. Karykatura okolicznościowa redakcji „Tygodnika
Ilustrowanego”, akw. J. Kossaka z r. 1864 (repr.
„Tyg. Ilustr.” 1902)
51. Kozak z listem, rys. tusz. 1860 {Zawsze oni)
52. Juliusz Kossak w Monachium w 1869, mai. M. Gie
rymski (repr.)
53. Zofia Kossakowa z dziećmi: Stefanem, Zofią
i Jadwigą, fot. z ok. 1867 (zbiory rodziny)
54. Juliusz Kossak w Krakowie, fot. z ok. 1870 (jw.)
55. Zofia Kossakowa, fot. z ok. 1870 (jw.)
56. Widok na „Kossakówkę” z ogrodem, fot.
57. Szkic do Odysei, rys. 1870 (repr. Witkiewicz,
s. 94)
58. Szkic do Odysei, rys. 1870 (jw.)
59. Krakowiak na koniu, rys. tusz. 1880, 13 x 17 cm,
Rzeszów, Muzeum Okręgowe
60. Wincenty Pol, winieta do Mohorta, 1860 (repr.)
61. Bialonóżka, wg akwareli ojca rysował w 1874
w Monachium Wojciech Kossak (repr. „Tyg.
Ilustr.” 1874)
62. Jarmark na konie w Bałcie, wg akwareli ojca rysował
w 1877 Wojciech Kossak (repr. „Kłosy” 1877)
63. Polowanie na niedźwiedzia w Siankach i Użoku,
szkic oł. 1874, 39 x 27 cm, Warszawa, Muzeum
Narodowe
64. Polowanie na niedźwiedzia w Siankach i Użoku,
szkic oł. 1874, 39 x 27 cm, Warszawa, Muzeum
Narodowe
65. Okładka książki K. Suffczyńskiego Zawsze oni,
Poznań 1875
66. Kafarek z Mohorta, wg akwareli ojca rysował
w 1878 Wojciech Kossak (repr. „Tyg. Ilustr.”
1878)
67. Zofia Kossakowa z synami: Wojciechem i Tadeu
szem, fot. z ok. 1876 (zbiory rodziny)
68. Zofia i Jadwiga Kossakówny, fot. z ok. 1876 (jw.)
69. Jadwiga i Zofia Kossakówny w strojach ukraiń
skich, fot. z ok. 1877 (jw.)
70. Wojciech Kossak, fot. z 1878 (Poznań, Muzeum
Narodowe)
71. Szkic do obrazu Tyszkiewicz przekracza Dżwinę
(repr. Witkiewicz, s. 186)
72. Urzędowy blankiet z r. 1879 zapełniony rysunkami
artysty (jw. s. 124)
73. Juliusz Kossak w stroju lisowczyka, fot. z ok. 1880
(Bibl. PAN w Krakowie)
74. Przyjaciele od lat trzydziestu: Franciszek Kostrzewski, Juliusz Kossak i Marcin Olszyński, fot.
1880
75. Rysunki z pobytu Kossaków w Zakopanem, rys. oł.
[1881] (zbiory rodziny)
76. W stajni, rys. oł. (repr. Witkiewicz, s. 116)
77. Trzej muszkieterzy: Wojciech, Stefan i Tadeusz
Kossakowie, fot. z ok. 1876 (zbiory rodziny)
78. Bal kostiumowy w Kole Artystyczno-Literackim
w Krakowie w r. 1883 (repr. „Tyg. Ilustr.” 1884)
79. Salon Fredrów w Beńkowej Wiszni z akwarelami
J. Kossaka (fot. Bibl. Ossol.)
80. Ulani na postoju, rys. atram. 23 x 30 cm, War
szawa, Muzeum Narodowe
81. Dom Kossaków, tzw. Domek Babci, fot. z ok. 1890
82. Wyjazd na polowanie, winieta, 1888 (repr. „Świat”
1889)
83. Nad Wisłą pod Wawelem, winieta, sepia 1892 (repr.
„Świat” 1892)
84. Biust Juliusza Kossaka, dłuta Teodora Rygiera, na
tle reprodukcji jego obrazów, fot. z ok. 1890
85. Autokarykatura, rys. tusz. (repr. Witkiewicz, s. 7)
86. Juliusz Kossak przy pracy, akw. W. Kossaka z 1889
(repr.)
87. Portret Juliusza Kossaka, mai. K. Pochwalski, olej
[1890], 33,5 x 26 cm (zbiory rodziny)

Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.

Fig.
Fig.
Fig.
Fig.

88. Pracownia Juliusza Kossaka, w głębi siedzi Woj
ciech (fot.)
89. Juliusz Kossak, fot. z ok. 1890
90. Okładka do albumu Pieśń Legionów, Lwów 1893
91. Juliusz Kossak w pracowni, fot. z ok. 1893 (zbiory
rodziny)
92. Juliusz Kossak maluje, za nim wnuk Jerzy, fot. z ok.
1893 (jw.)
93. Juliusz Kossak, fot. z ok. 1896
94. Juliusz Kossak, fot. z ok. 1897
95. Portret Juliusza Kossaka, mai. L. Wyczółkowski,
pastel 1899, ok. 90 x 120 cm (repr.)
96. Grobowiec Kossaków na cmentarzu Rakowickim
w Krakowie, fot. z r. 1984
97. „Kossakówka”, fot. z ok. 1930
98. Zofia Juliuszowa Kossakowa, fot. z ok. 1918
99. Wystawa pośmiertna obrazów Juliusza Kossaka
w Zachęcie w Warszawie w 1899 (fot. współcz.)
100. Karta tytułowa książki Stanisława Witkiewicza
Juliusz Kossak, Warszawa—Kraków 1900

2. Katalog ilustracji w części albumowej

1.

2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.
10.

11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.
23.

Leon Wyczółkowski, Portret Juliusza Kossaka, pastel
1899, 93 x 88 cm, Kraków, Muzeum Narodowe
Biust Juliusza Kossaka dłuta Teodora Rygiera, brąz
1889
Ułan i dziewczyna, rys. oł. Chęciny 9/7 1840,16,5 x 11 cm,
Bibl. Nar. Zb. Graf.
Piast Kołodziej przyjmuje pielgrzymów, piórko tusz,
1844, 19,3 x 14,3 cm, Bibl. Ossol.
Bolesław Chrobry wjeżdża do Kijowa, tusz piórko, 1844,
19.3 x 14,3 cm, Bibl. Ossol.
Arab na koniu, piórko tusz [1845], 19 x 27 cm, Bibl.
Ossol.
Karykatura Aleksandra Raczyńskiego, rys. oł. [1845],
14.3 x 23,3 cm, Bibl. Ossol.
Cygan zagania stado koni, rys. piórko, 1845,25,5 x 39 cm,
wł. pryw.
Juliusz Dzieduszycki zj. Kossakiem na polowaniu, rys. oł.
[1845], 28 x 40 cm, Bibl. Ossol.
Siwa klacz Szaytanka, akw. 1844, 29 x 39 cm, Tarnów,
Muzeum Okręgowe
Ogier arabski z Beduinem, akw. 1844, 30 x 39 cm, Tar
nów, Muzeum Okręgowe
Siwy ogier arabski Obejan, akw. [1844], 30 x 40 cm,
Tarnów, Muzeum Okręgowe
Studium tarantowego ogiera, sepia, 36 x 51 cm, Kraków,
Muzeum Narodowe
Koń kasztan Szeitan, akw. 1844, 26 x 33 cm, wł. pryw.
Klacz ze źrebięciem, akw. 1850, 19,5 x 24,5 cm, Bibl.
Ossol.
Kasztan, szkic, akw. 21 x 29 cm, Kraków, Muzeum
Narodowe
Kara klacz, akw. 42 x 60 cm, Warszawa, Muzeum Na
rodowe
Siwa klacz Hassanka, akw. 28 x 35 cm, Tarnów, Mu
zeum Okręgowe
Szpakowata klacz Mustahara, akw. 28 x 32 cm, Tar
nów, Muzeum Okręgowe
Klacz Miecha, akw. sepia, tusz, 1845, 28 x 37 cm, wł.
pryw.
Klacz Sahara ze źrebięciem, akw. sepia, tusz, 1845,
28 x 36,5 cm, wł. pryw.
Ogier Merdźenkir, akw. sepia, tusz, 1845,28 x 36,5 cm,
wł. pryw.
Ogier Turchmen, akw. sepia, tusz, 1845, 28,5 x 37 cm,
wł. pryw.
Ogier Koheilan, akw. sepia, tusz, 1845, 28 x 37 cm, wł.
pryw.
Ogier Abucheil, akw. sepia, tusz, 1845, 28,5 x 38 cm, wł.
pryw.
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24. Ogier Azet, akw. sepia, tusz, 1845,28 x 37 cm, wł. pryw.
25. Władysław Dzieduszycki na kasztanie, akw. [1846],
22.5 x 16,5 cm, wł. pryw.
26. Juliusz Dzieduszycki na Bagdadzie, akw. [1847], 27 x 22 cm,
Tarnów, Muzeum Okręgowe
27. Juliusz Dzieduszyckina Azecie, akw. [1847], 25 x 36 cm,
Tarnów, Muzeum Okręgowe
28. Juliusz Dzieduszycki na polowaniu, akw. oł. 1847,
16.5 x 25,5 cm, wł. pryw.
29. Juliusz Dzieduszycki z przyjaciółmi na polowaniu, akw.
1844 (repr. Witkiewicz, s. 2)
30. Stadnina Dzieduszyckich w Jarczowcach, akw. 1844,
31 x 50 cm, wł. pryw.
31. Leon Rzewuski konno, akw. 1849, 24 x 32 cm, Warsza
wa, Muzeum Teatralne
32. ITyjuzJ na polowanie u Dzieduszyckich, akw. [1845],
34.5 x 48 cm, wł. pryw.
33. Polowanie w Łańcucie: Alfred Potocki i Leon Rzewuski,
akw. 1844—45, 33 x 41 cm, Warszawa, Muzeum Na
rodowe
34. Polowanie w Łańcucie: Maurycy, Adam i Alfred Potoccy,
akw. 1844—45, 32,5 x 41 cm, Warszawa, Muzeum Na
rodowe
35. Alfred Potocki na polowaniu, akw. 1845, 33 x 42 cm,
Warszawa, Muzeum Narodowe
36. Maurycy Potocki na polowaniu, akw. [1845], 30 x 38 cm,
Warszawa, Muzeum Narodowe
37. Polowanie w Łańcucie: Alfred i Adam Potoccy, Rzewuski,
akw. 1844—45, 32 x 40,5 cm, Warszawa, Muzeum Na
rodowe
38. Polowanie w Łańcucie: Leon Rzewuski, akw. 1844—45,
32.5 x 41 cm, Warszawa, Muzeum Narodowe
39. Polowanie w Łańcucie: Chapmann, akw. 1844—45,
32,5 x 41 cm, Warszawa, Muzeum Narodowe
40. Polowanie par force z udziałem chapmanna, akw. 1845,
33 x 48 cm, Warszawa, Muzeum Narodowe
41. Polowanie w Łańcucie: Adam Potocki i Leon Rzewuski,
Alfred i Maurycy Potoccy, Kazimierz Starzeński i chap
mann, akw. 1844—45,39 x 65 cm, Warszawa, Muzeum
Narodowe
42. Wyścigi konne we Lwowie, sepia, 1845, 37 x 71 cm,
Kraków, Bibl. PAN
43. Polowanie par force w Łańcucie, akw. 1845,56 x 83 cm,
Warszawa, Muzeum Narodowe
44. Stadnina Stanisława Dunin-Borkowskiego w Winniczkach,
akw. 1846, 50 x 86 cm (repr.)
45. Zdarzenie na przejażdżce konnej, olej pł. 1844,42 x 58 cm,
wł. pryw.
46. Galop w dwa konie, akw. 1845, 20 x 22 cm, wł. pryw.
47. Jeździec na polowaniu, akw. [1845], 40 x 53,5 cm, Łań
cut, Zamek
48. Trzech jeźdźców w dżokejkach, akw. 1847, 10,5 x 14,5 cm,
wł. pryw.
49. Krakowiak powożący czwórką koni, rys. oł. 1847,
31 x 48 cm, Bibl. Ossol.
50. Grupa spłoszonych koni, rys. tuszem, [ok. 1850],
24,8 x 32,5 cm, Bibl. Ossol.
51. Najtyczanka albo krakowska furmanka, akw. 1847,
47 x 75 cm (repr. Witkiewicz, s. 3)
52. Nauka jazdy konnej, rys. piórko, ok. 1855, 10 x 15 cm,
Kraków, Muzeum Narodowe
53. Odbicie pika Gawrońskiego z niewoli kozackiej w 1831 r.,
akw. 1845, 43 x 72 cm (repr.)
54. Bitwa pod Nurem, przejście artylerii, tusz, piórko, 1845,
25 x 42 cm, Warszawa, Muzeum Wojska Polskiego
55. Herburt w bitwie z Tatarami pod Sokalemw 1519 r.,akw.
1852 (repr. „Tyg. Ilustr.” 1887, ryt. M. Różański)
56. Śmierć gen. Kickiego pod Ostrołęką, rys. piórko, 1850,
23,3 x 46,7 cm, Bibl. Ossol.
57. Gwardziści lwowscy zr. 1848, akw. 25,3 x 34,3 cm, Bibl.
Ossol.
58. Rok 1848 we Lwowie, akw. 1848, 19 x 24 cm, Państw.
Zbiory Sztuki na Wawelu
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59. StrażnicaGwardiiNarodowejweLwowiewr. 1848(repr.')
60. Swarnost barykada w Pradze w r. 1848, piórko, tusz,
27,7 x 39 cm, Bibl. Ossol.
61. Józef Rodakowski z karabinem, akw. 1848,22,5 x 14,5 cm,
Warszawa, Muzeum Teatralne
62. Gen. J. Dwernicki na przeglądzie Gwardii Narodowej we
Lwowie w 1848, rys. oł., Kraków, Muzeum Narodowe
63. Ogólnosłowiański Kongres w Pradze w 1848, rys. oł.
32 x 100 cm, Bibl. Ossol.
64. Wyścigi konne we Lwowie, rys. oł. [ 1851], 43,5 x 58 cm,
Bibl. Ossol.
65. Bal w Kijowie (lub Żytomierzu), rys. tusz. 1852,
31.5 x 46 cm, Warszawa, Muzeum Narodowe
66. Portret konny oficera belgijskiego w mundurze polowym,
podług Michałowskiego, akw. [po 1850], 52,5 x 41 cm,
Płock, Muzeum Mazowieckie
67. Portret konny oficera belgijskiego w mundurze galowym,
podług Michałowskiego, akw. [po 1850], 52,5 x 41 cm,
Płock, Muzeum Mazowieckie
68. Inspekcja na manewrach austriackich, akw. 1849, 24 x 33 cm,
Warszawa, Muzeum Narodowe
69. Patrol Kozaków, olej pł. 1851, 60,5 x 77 cm, wł. pryw.
70. Chłopicki pod Grochowem, akw. 1850,43 x 62 cm, Kra
ków, Bibl. PAN
71. Kozacy dworscy, akw. 1853, 18 x 22 cm, Warszawa,
Muzeum Narodowe
72. Autoportret artysty, akw. 1849, 21,5 x 14 cm, Warsza
wa, Muzeum Teatralne
73. Autoportret artysty, miniatura, akw. [1855], 7,5 x 5,9 cm,
Warszawa, Muzeum Narodowe
74. Karol Szajnocha, akw. 1849 (repr.)
75. Hilary Meciszewski, akw. 1849, 25,5 x 16,5 cm, War
szawa, Muzeum Teatralne
76. Apolinary Kątski, akw. 1849,25 x 16,5 cm, Warszawa,
Muzeum Teatralne
77. Mikołaj Boloz-Antoniewicz, akw. 1849, 31,5 x 24 cm,
Warszawa, Muzeum Teatralne
78. Kopia portretu hetmana Branickiego, akw.\9,5 x 12,5 cm,
Kraków, Muzeum Narodowe
79. Adam Potocki, akw. 1849, 23 x 16 cm, Warszawa, Mu
zeum Teatralne
80. Leon Rzewuski, akw. oł. 28,5 x 22,5 cm, Kraków, Mu
zeum Narodowe
81. W. Rozwadowski, akw. 1849, 25 x 16,5 cm, Warszawa,
Muzeum Teatralne
82. Jan Nepomucen Kamiński, akw. 1849, 19 x 15 cm, War
szawa, Muzeum Teatralne
83. Juliusz Pfeiffer, akw. 1849, 24 x 17,5 cm, Warszawa,
Muzeum Teatralne
84. Portret mężczyzny w cylindrze na polowaniu, akw. 1854,
44.5 x 36,5 cm, Warszawa, Muzeum Narodowe
85. Portret mężczyzny na wyścigach konnych, akw. 1854,
45 x 36 cm, Warszawa, Muzeum Narodowe
86. Bryczka ukraińska, akw. 1850, 18,3 x 25,4 cm, Bibl.
Ossol.
87. Portret P. Piotrowskiego, 1854 (repr. Witkiewicz, s. 5)
88. Powrót z sianokosów, akw. 1854, 31,2 x 26,5 cm (repr.)
89. Ekwipaż krasiczyński, akw. [1854], Warszawa, Muzeum
Narodowe
90. Dzieci A. Krasińskiego na bryczce, akw. 1854,23,5 x 29,5
cm, Warszawa, Muzeum Narodowe
91. Bitwa pod Żółtymi Wodami, szkic akw. [1854], 51 x 77,5
cm, wł. pryw.
92. Śmierć Stefana Potockiego pod Żółtymi Wodami w r. 1648,
akw. 1854, 74 x 110 cm (repr. Witkiewicz, s. 5)
93. Jan Kazimierz w bitwie pod Beresteczkiem w r. 1651, olej
pł. 1854, sygn.: J. Kossak compo., J. Brodowski mai.
(klisza w Muzeum Narodowym w Krakowie)
94. Polowanie na lisa u hr. Branickich w Białej Cerkwi, akw.
1855, 52 x 78 cm, Warszawa, Muzeum Narodowe
.95. Portret mężczyzny konno z cylindrem w ręku, akw. 1854,
39 x 33 cm, Warszawa, Muzeum Narodowe
96. Portret Wojciecha Gałczyńskiego na Perkunie, akw.

97.
98.
99.

100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.

107.
108.
109.
110.
111.
112.

113.
114.
115.
116.
117.

118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.

128.
129.
130.

131.

1855, 43 x 33 cm, Górki Wielkie, Muzeum Zofii Kos
sak
Pokój myśliwski W. Gałczyńskiego w Siąszycach, akw.
1855,24 x 33 cm, Górki Wielkie, Muzeum Zofii Kossak
Kościółek w Grochówie,gdzie artysta brał ślub, akw. 1855,
14.5 x 19 cm, Górki Wielkie, Muzeum Zofii Kossak
Dwór Gałczyńskich w Siąszycach, akw. 1855, 10 x 14
cm, wl. pryw.
Kafarek, akw. Bruksela 1855, 38 x 31,5 cm, Poznań,
Muzeum Narodowe
Mohort drzemie na drewnianym koniu, akw. Paryż 1855,
32 x 25 cm, Warszawa, Muzeum Narodowe
Mohort na koniu z żołnierzami, akw. [1855], 26 x 32,5 cm,
Kraków, Muzeum Narodowe
Głowa konia, olej pl. 1855, 72 x 60 cm, Warszawa,
Muzeum Narodowe
Bracia ślubni (z powieści Z. Kaczkowskiego), akw. 1855,
46 x 35 cm, Warszawa, Muzeum Narodowe
Utarczka ulana Legii Nadwiślańskiej z kirasjerem rosyj
skim, akw. [ok. 1855], 25 x 32,5 cm, Kraków, Muzeum
Narodowe
Szkic do Przeprawy przez Dniestr, sepia [1856],
15,3 x 26 cm, Kraków, Muzeum Narodowe
Szkic do Przeprawy przez Dniestr, akw. [1856], 43 x 74 cm,
wl. pryw.
Przeprawa rotmistrza pancernego przez Dniestr, akw.
Paryż 1856, 26 x 44 cm, wł. pry w.
Scena na rynku miasteczka (z F. Kostrzewskim), akw.
[ok. 1857], 28 x 42 cm, Warszawa, Muzeum Narodowe
Autoportret przy koniu z psami, akw. 1855,12,5 x 15cm,
wł. pryw.
Polowanie w Poturzycy u Dzieduszyckich, akw. Paryż
1855, 59 x 86,5 cm, Wrocław, Muzeum Narodowe
Portret hr. Łubieńskiego z córką Emilią, akw. 1856,
49 x 42 cm, Warszawa, Muzeum Narodowe
Masztalerz z końmi Dzialyńskich w Kórniku, akw. 1856,
37 x 45 cm, Warszawa, Muzeum Narodowe
W pracowni Kossaka w Paryżu'. J. Kossak, H. Roda
kowski, L. Kapliński, J. A. Fredro, akw. 1856,18 x 22 cm,
wl. pryw.
W pracowni Henryka Rodakowskiego w Paryżu: J. Kos
sak, H. Rodakowski, L. Kapliński (leży), akw. 1857,
37 x 45 cm, Warszawa, Muzeum Narodowe
Trzy białe konie przy zaprzęgu, akw. 1857,10,5 x 15,3 cm,
Kraków, Muzeum UJ
Przygody pana Benedykta Winnickiego, akw. 1857,
43.5 x 53,5 cm, Warszawa, Muzeum Narodowe
Stadnina ukraińska przy studni, akw. 1857,55 x 100 cm,
Kraków, Muzeum Narodowe
Mohort prezentujący stadninę, olej pł. Paryż 1858,
55 x 80,5 cm, Warszawa, Muzeum Narodowe
Władysław i Witold Zamoyscy na koniu, akw. 1859,
40 x 48 cm, Kórnik, Bibl. PAN
Portret konny Jana Tarnowskiego, akw. Paryż 1859,
46 x 37 cm, PZS Wawel
Amazonka na koniu (Cecylia Michałowska?), olej [ok.
1860], 40 x 33 cm, Warszawa, Muzeum Narodowe
Portret chłopca (Ponińskiego ?) na koniu, olej pł. Paryż
1859, 47 x 30 cm, Kraków, Muzeum Narodowe
Dwaj Kozacy konno, akw. 1856, 28 x 20 cm, wł. pryw.
Kirgizi, akw. 1859, 21,5 x 30 cm, Kórnik, Bibl. PAN
Lisowczyk konno z lukiem i obuszkiem, akw. [ok. 1860],
37 x 31 cm, Warszawa, Muzeum Wojska Polskiego
Lisowczyk (yeg Rembrandta), olej pł. [ok. 1860—65],
55 x 45,5 cm, Warszawa, Muzeum Narodowe
Powrót z wojny krymskiej, akw. 1859,59 x 99 cm (klisza
w Inst. Sztuki PAN)
Ułani austriaccy w białych płaszczach, akw. 1859,
28 x 43 cm (fot. w IS PAN)
Lisowczyk (wg Rembrandta), 1859, pierwszy rysunek
J. Kossaka dla „Tyg. Ilustr.”
Portret Walentego Abramowicza, olej pł. 1859,153 x 125 cm
(klisza w Muzeum Narodowym w Warszawie)

132. Polowanie na lisa z chartami w saniach, akw. 1857,
20.5 x 28 cm, Warszawa, Muzeum Narodowe
133. Polowanie na saniach z chartami, akw. (repr.)
134. Woźnica warszawski na saniach, akw. 1863, 35 x 53 cm,
Kraków, Muzeum Narodowe
135. Polowanie na lisa z sani, olej pł. 1869, 35,5 x 58,5 cm,
Kraków, Muzeum Narodowe
136. Portret brata, Władysława Kossaka, akw. [1864],
23 x 16 cm, wł. pryw.
137. Franciszek Tegazzo, kredka, gwasz 1876, 31,4 x 25,7 cm
(fot. w IS PAN)
138. Portret kobiety, akw. 1861 (klisza w Muzeum Narodo
wym w Krakowie)
139. Portrecik kobiety, akw. [ok. 1865—70], 18 x 14 cm, wł.
pryw.
140. Przy ognisku, olej pł. (owal), (fot. Bibl. Narodowa
w Warszawie)
141. Tatry {Pieśń o ziemi naszej W. Pola), sepia piórko, 1860,
22 x 14 cm, Warszawa, Muzeum Narodowe
142. Litwa {Pieśń o ziemi naszej W. Pola), sepia piórko [1860],
21 x 12,5 cm, Warszawa, Muzeum Narodowe
143. Żmudź {Pieśń o ziemi naszej W. Pola), sepia piórko, 1860,
ok. 24 x 14 cm (ryt. S. Łukomski)
144. Wołyń {Pieśń o ziemi naszej W. Pola), sepia piórko [ 1860],
23.5 x 14 cm, Warszawa, Muzeum Narodowe
145. Ukraina {Pieśń o ziemi naszej W. Pola), sepia piórko,
1860, 24 x 14 cm, Warszawa, Muzeum Narodowe
146. Podole, Pobereże {Pieśń o ziemi naszej W. Pola), sepia
piórko [1860], ok. 24 x 14 cm (ryt. J. Outhwaite)
147. Krakowskie, Proszowskie, Kujawy, Sandomierskie {Pieśń
o zieminaszej W. Pola), sepia piórko [1860], ok. 24 x 14cm
(ryt. J. Outhwaite)
148. Legenda o Matce Boskiej Koprzywnickiej, akw. sepia,
1863, 59 x 45 cm, Warszawa, Muzeum Narodowe
149. Święty Jerzy zabija smoka, akw. 35 x 25 cm, wł. pryw.
150. Kiliński na ulicach Warszawy, 1860 (repr. Zawsze oni
K. Suffczyńskiego, 1917)
151. Popas wojska w Okrzei w drodze pod Maciejowice, 1860
(repr. jw.)
152. Odbicie jeńców spod Maciejowic, 1860 (repr. jw.)
153. Dom szlachcica za datcnych czasów, 1860 (repr. jw.)
154. Bolesław Chrobry zdobywa Kijów, rys. [1860] (repr.
Śpiewy historyczne J.U. Niemcewicza, 1876)
155. Jagiełło pod Grunwaldem, rys. [1860] (repr. jw.)
156. Stefan Czarniecki w bitwie ze Szwedami, rys. [1860]
(repr. jw.)
157. Jan III przyjmuje w Wilanowie posłów austriackich, rys.
[1860] (repr. jw.)
158. Pejzaż z krowami, akw. 17,5 x 21,5 cm, Warszawa,
Muzeum Narodowe
159. Pejzażyk z młynem i kościółkiem, akw. 8,5 x 10 cm, wł.
pryw.
160. Pejzażyk podolski, akw. 10,5 x 39,5 cm, wł. pryw.
161. Widok wioski podolskiej, akw. 10,7 x 29 cm, Kraków,
Muzeum Narodowe
162. Pałac Czartoryskich w Sieniawie, akw. 1873, 45 x 80,5 cm,
Kraków, Muzeum Narodowe
163. Aleksander Morsztyn pod Chocimiem, olej 1861 (repr.
„Tyg. Ilustr.” 1861, ryt. J. Styfi)
164. Czarniecki pod Warką, rys. 1862 (repr. „Tyg. Ilustr.”
1862, ryt. J. Styfi)
165. Poddanie się arcyks. Maksymiliana pod Byczyną, rys.
1862 (repr. „Tyg. Ilustr.” 1862, ryt. J. Styfi)
166. Żółkiewski pod Cecorą, sepia piórko [1862], 35,5 x 43 cm,
Warszawa, Muzeum Wojska Polskiego
167. Przeddzień bitwy pod Kirchholmem, rys. 1861 (repr.
„Tyg. Ilustr.” 1861, ryt. J. Styfi)
168. Chodkiewicz pod Kirchholmem, rys. 1862 (repr. „Tyg.
Ilustr.” 1862)
169. Jagiełło pod Grunwaldem, sepia piórko [1862], 36 x 43 cm,
Warszawa, Muzeum Narodowe
170. Pod Chocimiem, akw. 1861 (z Wojny chocimskiej W. Po
tockiego, repr.)
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171. Berek Joselewicz pod Kockiem, akw. 1861, 43 x 36 cm
(litografia)
172. Sadyk Pasza na karym ogierze, akw. [1863], 21 x 24 cm,
Warszawa, Muzeum Narodowe
173. Portret Antoniego Rosco-Bogdanowicza, olej pł. 1861,
78 x 62 cm, wł. pryw.
174. Portret jeźdźca w rogatywce, olej pl. 1863, 70 x 53 cm,
Warszawa, Muzeum Narodowe
175. Portret konny Aleksandra Tykla w cylindrze, akw. 1864,
55 x 45 cm, Warszawa, Muzeum Narodowe
176. Jeździec w maciejówce na białym arabie, olej pl. 1864,
74 x 63 cm, Warszawa, Muzeum Narodowe
177. Pikieta ułanów z r. 1809 — Puk, puk w okieneczko, akw.
1863, wl. pryw.
178. Patrol krakusów w r. 1831 na zwiadach, akw. [ok. 1866],
wł. pryw.
179. Mężczyzna i kobieta w strojach książęcych, rys. 1862,
z cyklu: Dawne ubiory i uzbrojenia, w. X—XVI, nr 1
(repr. „Tyg. Ilustr.” 1862)
180. Rycerz i chłop, w. X, nr 2 (repr. jw.) .
181. Niewiasta i wojownik, w. X, nr 3 (repr. jw)
182. Książę w towarzystwie, w. XII, nr 4 (repr. jw.)
183. Rycerz i włościanin, w. XIII, nr 6 (repr. jw.)
184. Walka o oblubienicę, w. XIII, nr 12 (repr. jw.)
185. Rycerze w pełnym uzbrojeniu, w. XIV, nr 19 (repr. jw.)
186. Wódz w stroju podróżnym, w. XIV, nr 22 (repr. jw.)
187. Towarzysz chorągwi husarskiej, w. XVI, nr 126 (repr. jw.
1865)
188. Król wjeżdża do miasta, w. XVI, nr 105 (repr. jw. 1864)
189. Husarz polski bezskrzydlny, w. XVII (repr. jw.)
190. Tabory wojskowe, krakus — Projekty mundurów w r. 1863,
akw., 17 x 21,5 cm, Warszawa, Muzeum Wojska Pol
skiego
191. Ułan, strzelec konny — jw. 1863, akw. 17 x 21,5 cm,
Warszawa, Muzeum Wojska Polskiego
192. Artyleria: kanonier i oficer, szeregowy i oficer w ubiorze
marszowym — jw. 1863, akw. 17 x 22 cm, Warszawa,
Muzeum Wojska Polskiego
193. Krakus, kosynier, generał i adiutant — jw. 1863, akw.
17 x 21 cm, Warszawa, Muzeum Wojska Polskiego
194. Żuaw, lekarz, szeregowy i oficer piechoty — jw. 1863,
akw. 17 x 21,5 cm, Warszawa, Muzeum Wojska Pols
kiego
195. Administracja, oficer i żołnierz piechoty liniowej — jw.
1863, akw. 17 x 22 cm, Warszawa, Muzeum Wojska
Polskiego
196. Szkic do obrazu Hetman, rys. oł. [1863], 31,5 x 49,5 cm,
Kraków, Muzeum Narodowe
197. Hetman — stado koni, akw. 1863 (fotografia współcz.)
198. Kozacy prowadzą brankę, rys. oł. [1863—64], wł. pryw.
199. Konwój więźniów wyprowadzanych z Cytadeli, akw. [1863]
(współczesna fotografia obrazu)
200. Pacyfikacja miasteczka w r. 1863, sepia, 20 x 25 cm,
Warszawa, Muzeum Wojska Polskiego
201. Kozacy ścigają wóz z powstańcami, sepia, olej pł. [1863],
52 x 74 cm, Opole, Muzeum Śląska Opolskiego
202. Powstaniec konny na widecie w r. 1863, akw. 29 x 21 cm,
wł. pryw.
203. Ordynans konny w r. 1863, akw. 1888, 19,5 x 15,5 cm,
Warszawa, Muzeum Wojska Polskiego
204. Powstaniec na podjeżdzie w r. 1863, akw. 1897 (klisza
Wiedeń, Oester. Nat. Bibl.)
205. Powstaniec pieszy z 1863 r. (repr. „Świat” 1894)
206. Patrol powstańczy w r. 1863, akw. 1879 (repr.)
207. Somosierra — Napoleon daje rozkaz Łubieńskiemu wspar
cia szwadronu Kozietulskiego, akw. 1864 (repr. Witkie
wicz, s. 9)
208. Bitwa pod Iłżą (fot. w IS PAN)
209. Bitwa pod Ignacewem w r. 1863, akw. 1865, 70 x 98 cm,
Warszawa, Muzeum Historyczne
210. Szarża krakusów na Rosjan w Proszowicach, akw. 1866,
48 x 63 cm, Łódź, Muzeum Sztuki
211. Koń polski i koń arabski, rys. 1862 (repr.)
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212. Twardowski tłucze krarnik garncarski swej żony, rys. 1862
(ryt. J. Styfi)
213. Charakterystyka koni w czterech scenach, [1866] (repr.
„Kłosy” 1866)
214. Charakterystyka koni w czterech scenach, [1866] (repr.
„Kłosy” 1866)
215. Jarniccy odmówili „Kto się w opiekę”, [1865] (repr.
Pamiętniki starającego się T. T. Jeża, ryt. A. Karmański)
216. Chrzest Onuferka, [1865] (repr. jw., ryt. L. Fryk)
217. Schodzili się tam sprzedający i kupujący, [ 1865] (repr. j w.,
ryt. F. Z.)
218. Zasadzka rozbójników, [1865] (repr. jw., ryt. K. Krzy
żanowski)
219. Kało Śmilec, [1865] (repr. jw., ryt. W. Czajkowski)
220. Kupiec skłonił się jarmułką, [1865] (repr. jw.)
221. Jarmark na Rusi Czerwonej, 1869 (repr. Obrazy Rusi
Czerwonej W. Zawadzkiego, ryt. K. Krzyżanowski)
222. Słowo się rzekło, kobyła u płotu, 1865(repr. „Tyg. Ilustr.”
1865, ryt. K. Krzyżanowski)
223. Boże Narodzenie, 1868 (repr. „Tyg. Ilustr.” 1868, ryt.
E. Gorazdowski)
224. Krakowiak konno prowadzi białego konia, akw. gwasz
[1865], wł. pryw.
225. Krakowiak z dwoma końmi, sepia z bielą [1865], 32 x 36 cm,
Warszawa, Muzeum Narodowe
226. Krakus z trzema końmi jedzie na jarmark, akw. 1865,
39 x 46 cm, wł. pryw.
227. Chłopiec z dwoma końmi jedzie na jarmark, akw. 1865, wł.
pryw.
228. Styczeń — ilustr. do Roku myśliwca W. Pola, [1865], ryt.
F. Zabłocki
229. Luty — ilustr. jw. [1865], ryt. K. Krzyżanowski
230. Marzec — ilustr. jw. [1865], ryt. E. Gorazdowski
231. Kwiecień — ilustr. jw. [1865], ryt. L. Fryk
232. Maj— ilustr. jw. [1865], ryt. F. Zabłocki
233. Czerwiec — ilustr. jw. [1865], ryt. K. Przykorski
234. Lipiec — ilustr. jw. [1865], ryt. E. Gorazdowski
235. Sierpień — ilustr. jw. [1865], ryt. L. Fryk
236. Wrzesień — ilustr. jw. [1865], ryt. J. Pokorny
237. Październik — ilustr. jw. [1865], ryt. A. Karmański
238. Listopad — ilustr. jw. [1865], ryt. L. Fryk
239. Grudzień — ilustr. jw. [1865], ryt. K. Przykorski
240. Amazonka z psem, akw. 1866,37,5 x 31 cm, Warszawa,
Muzeum Narodowe
241. Chłopczyk na kucu, akw. 1866, 45,5 x 37 cm, Łódź,
Muzeum Sztuki
242. Portret konny Władysława Rawicza, akw. 1868, 50 x 66 cm,
Warszawa, Muzeum Narodowe
243. Bitwa pod Miłosławiemw r. 1848, akw. 1868, 50 x 65 cm,
Poznań, Muzeum Narodowe
244. Wojciech i Tadeusz Kossakowie na kucykach, akw. 1866,
fot.
245. Jarmark w Habelswerde, akw. 1866, 59 x 95 cm, War
szawa, Muzeum Narodowe
246. Jarmark koński pod Warszawą, akw. 1866,63,5 x 102,5 cm,
Wrocław, Muzeum Narodowe
247. Jarmark na konie pod Warszawą, akw. 1868,46 x 78 cm,
Warszawa, Muzeum Narodowe
248. Jarmark na konie pod Warszawą, akw. Monachium 1869
[na obrazie błędnie: 1863], 43 x 68 cm, Łódź, Muzeum
Sztuki
249. W stajni, akw. 1866, 39 x 46 cm, Warszawa, Muzeum
Narodowe
250. Polowanie z chartami na zająca, olej pł. 1866, 63 x 78 cm,
Warszawa, Muzeum Narodowe
251. Polowanie na zająca z chartami, akw. 1867 (repr. „Tyg.
Ilustr.” 1867, ryt. E. Nicz)
252. Polowanie z chartami, akw. 1867 (repr. „Tyg. Ilustr.”
1867, ryt. K. Przykorski)
253. Myśliwy z ogarami, akw. 1868, 39 x 45 cm, Łódź,
Muzeum Sztuki
254. Wyjazd na polowanie z sokołem, akw. 1868, 50 x 65 cm,
Kraków, Muzeum Narodowe

255. Prądzyński na arabie, cykl: Cztery typy koni i ludzi, akw.
deska, 45 x 34 cm, Kraków, Muzeum Narodowe
256. Fredro na angliku, cykl: Cztery typy koni i ludzi, akw.
deska, 45 x 34 cm, Kraków, Muzeum Narodowe
257. Krakowiak na mierzynie, cykl: Cztery typy koni i ludzik
akw. deska, 45 x 34 cm, Kraków, Muzeum Naro
dowe
258. Żyd na szkapie, cykl: Cztery typy koni i ludzi, akw. deska,
45 x 34 cm, Kraków, Muzeum Narodowe
259. Jeńcy szwedzcy prowadzeni przez lisowczyków, sepia
[1868], 35 x 50 cm, Warszawa, Muzeum Wojska Pol
skiego
260. Lisowczycy nad Renem, akw. 1866 (repr. Witkiewicz,
s. 21)
261. Ułani Rodakowskiego, akw. 1866, 36 x 44 cm, Górki
Wielkie, Muzeum Zofii Kossak
262. Kozacy dońscy, akw. 1877, 46,5 x 70,5 cm, Kielce, Mu
zeum Narodowe
263. Atak c.k. 13. pułku ułanów pod dowództwem pika M. Ro
dakowskiego na batalion bersaglierów włoskich w bitwie pod
Custozzą w r. 1866, akw. 1868, ok. 76 x 140 cm,
Wiedeń, Heeresgeschichtliches Museum
264. Bitwa pod Ostrołęką, akw. [1873], 32 x 45 cm, Toruń,
Muzeum Okręgowe
265. Biwak nocą w r. 1831, akw. 1867 (klisza w IS PAN)
266. Tomasz Łubieński pod Wagram w r. 1809, akw. 1867
(repr. Witkiewicz, s. 64)
267. Bitwa pod Sadową 3 VII 1866, rysował na drzewie
J. Kossak (repr. „Tyg. Ilustr.” z 28 VII 1866)
268. Piotr Dunin ze Skrzynna na Borkowicach bierze w niewolę
Wolodara księcia przemyskiego w r. 1122, akw. 1870,
44 x 55 cm (fot.)
269. Winieta Mickiewiczowska, rys. 1890 (repr. „Świat” 1890)
270. Sędzia i Telimena w świątyni dumania, szkic piórkiem
[ok. 1868] (repr. Witkiewicz, s. 193)
271. Polonez i' koncert Jankiela, rys. na płytce kościanej [1873],
6,5 x 19 cm, Skrzynka dzikowska, Bibl. Ossol.
272. Bitwa szlachty z Rosjanami, rys. na płytce kościanej
[1873], 6,5 x 20 cm (jw.)
273. Grzybobranie, Sędzia z Telimeną, rys. na płytce kościanej
[1873], 6,5 x 16,1 cm (jw.)
274. Koncert Wojskiego na rogu, rys. na płytce kościanej
[1873], 6,5 x 16,1 cm (jw.)
275. Tadeusz — seria 24 postaci do „żywych obrazów” z Pa
na Tadeusza, akw. piórko, 1872, 17 x 12 cm, wł. pry w.
276. Zosia w słomianym kapeluszu, akw. 1872, 17 x 12 cm, wł.
pryw.
277. Telimena w różowej sukni, akw. 1872, 17 x 12 cm, wł.
pryw.
278. Hrabia w stroju do konnej jazdy, akw. 1872, 17 x 12 cm,
wł. pryw.
279. Sędzia Soplica w sarafanie, akw. 1872, 17 x 12 cm, wł.
pryw.
280. Soplica w stroju polskim, akw. 1872,17 x 12 cm, wł. pryw.
281. Podkomorzy z tabakierą, akw. 1872,17 x 12 cm, wł. pryw.
282. Wojski z packą na muchy, akw. 1872, 17 x 12 cm, wł.
pryw.
283. Wojski grający na rogu, akw. 1872,17 x 12 cm, wł. pryw.
284. Klucznik Gerwazy, akw. 1872, 17 x 12 cm, wł. pryw.
285. Maciek z „rózeczką”, akw. 1872, 17 x 12 cm, wł. pryw.
286. Maciej Chrzciciel z „kropidłem”, akw. 1872, 17 x 12 cm,
wł. pryw.
287. Ksiądz Robak, akw. 1872, 17 x 12 cm, wł. pryw.
288. Żyd Jankiel, akw. 1872, 17 x 12 cm, wł. pryw.
289. Zosia z wiązką zboża, akw. 1872, 17 x 12 cm, wł. pryw.
290. Zosia z wiankiem na głowie, akw. 1872, 17 x 12 cm, wł.
pryw.
291. Generałowie: Dąbrowski i Kniaziewicz, akw. 1872,
17 x 12 cm, wł. pryw.
292. Tadeusz w mundurze ułana, akw. 1872, 17 x 12 cm, wł.
pryw.
293. Telimena z Podkomorzanką, akw. 1872, 17 x 12 cm, wł.
pryw.

294. Hrabia w mundurze pułkownika, akw. 1872, 17 x 12 cm,
wł. pryw.
295. Asesor i Rejent, akw. 1872, 17 x 12 cm, wł. pryw.
296. Woźny z pozwem, akw. 1872, 17 x 12 cm, wł. pryw.
297. Komisarz Buchman, akw. 1872, 17 x 12 cm, wł. pryw.
298. Kapitan Ryków, akw. 1872, 17 x 12 cm, wł. pryw.
299. Zjazd szlachty na radę w Dobrzyniu, sepia 1882,47 x 75 cm,
Warszawa, Muzeum Narodowe
300. Koncert Jankiela i polonez, akw. 1868, 18 x 25,5 cm, wł.
pryw.
301. Wycz-ha! Rejent z Asesorem i Kusy z Sokołem, akw. rys.
piórkiem, 1890, 25 x 31 cm, wł. pryw.
302. Stado Jana Tarnowskiego — szkic, sepia 1870, 25 x 42 cm,
Warszawa, Muzeum Narodowe
303. Mohort przedstawia stadninę księciu Józefowi i jego świcie,
akw. Monachium 1869, 55 x 134 cm (premia TPSP)
304. Stadnina hetmańska Jana Tarnowskiego, akw. 1870,
67 x 127 cm, Kraków, Muzeum Narodowe
305. Zbiór siana — cykl: Roboty w polu w Miechowskiem, 1869
(repr. „Kłosy” 1869, ryt. J. Holewiński)
306. Zwózka zboża — cykl jw., 1869 (ryt. J. Holewiński)
307. Orka jesienna wołami — cykl jw. 1869 (ryt. J. Holewiriski)
308. Kulig — cykl jw. 1869 (ryt. J. Holewiński)
309. Amazonka na białym arabie, olej 1868, 74 x 63 cm,
Warszawa, Muzeum Narodowe
310. Portret jeźdźca na białym arabie, olej pl., Monachium
1869, 51 x 41 cm, Poznań, Muzeum Narodowe
311. Portret gen. Ignacego Kruszewskiego, akw. 1871, 72 x 63 cm,
PZS Wawel
312. Portret Eustachego Erazma Sanguszki, akw. 1872, 70 x
59 cm, Tarnów, Muzeum Okręgowe
313. Omnibus warszawski — szkic, piórko, atrament [1869],
16 x 24,5 cm, Warszawa, Muzeum Narodowe
314. Omnibus warszawski, akw. Monachium 1869 (repr. „Tyg.
Ilustr.” 1870, ryt. J. Holewiński)
315. Targ na Kleparzu — szkic, rys. oł. [1870], 23 x 28 cm,
Warszawa, Muzeum Narodowe
316. Targ koński na Kleparzu w Krakowie, akw. 1870 (repr.
„Tyg. Ilustr.” 1871, ryt. E. Gorazdowski)
317. Targna konie pod Wawelem, sepia [ok. 1870] 38 x 46 cm,
Warszawa, Muzeum Narodowe
318. Jarmark pod Sw. Jurem we Lwowie, akw. 1870 (repr.
„Kłosy” 1870, ryt. J. Holewiński)
319. Władysław Tuczyński na klaczy Elektra wygrywa bieg
myśliwski o nagrodę m. Krakowa, akw. 1871,40 x 50 cm,
Kraków, Muzeum Narodowe
320. Wyścigi konne na Błoniach w Krakowie, akw. 1870 (repr.
Witkiewicz, s. 139)
321. Z wyścigów konnych w Krakowie, sepia, 27 x 41,5 cm,
Opole, Muzeum Śląska Opolskiego
322. Do stajni, dżokej z dwoma końmi, akw. 1870 (repr.)
323. Aleje Ujazdowskie w Warszawie, akw. 1870 (repr. „Kłosy”
1870, ryt. J. Holewiński)
324. Adres gratulacyjny dla arcyks. Gizeli, akw. 1873, ok.
10 x 20 cmj wł. pryw.
325. Bitwa pod Gravelotte 18 VIII 1870, rys. 1870 (repr.
„Tyg. Ilustr.” 1870, ryt. J. Schübeler)
326. Szarża kirasjerów francuskich pod Sedanem, rys. 1870
(repr. „Tyg. Ilustr.” 1870, ryt. E. Gorazdowski)
327. Szkic do obrazu Odwrót armii Bourbakiego, rys. oł. 1872,
25 x 40 cm, Warszawa, Muzeum Narodowe
328. Rozbitki z armii Bourbakiego, akw. 1872 (repr. Witkie
wicz, s. 84)
329. Koń wyścigowy Carogród ze stada Sanguszków, akw.
1871, 43,5 x 54,5 cm, Tarnów, Muzeum Okręgowe
330. Powozik babuni (Arturowej Potockiej),akw. 1871,48 x
64,5 cm, Warszawa, Muzeum Narodowe
331. Portret konny Adama Potockiego, akw. 1872, 71 x 60 cm,
Warszawa, Muzeum Narodowe
332. Powrót ze spaceru konnego w Krzeszowicach, akw. 1872/73,
72 x 127 cm, Warszawa, Muzeum Narodowe
333. Stadnina ks. Romana Sanguszki w Slawucie, akw. 1871,
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334.
335.
336.
337.

338.

339.
340.
341.
342.

343.
344.
345.

346.
347.
348.
349.

350.
351.
352.
353.
354.
355.
356.
357.
358.
359.
360.

361.
362.

363.
364.
365.

366.

56 x 83 cm (repr. „Tyg. Ilustr.” 1872, ryt. K. Przykorski)
Stadnina koni arabskich (klisza w IS PAN)
Stado Przybysława Śreniawity, szkic sepiowy [1873],
40 x 58 cm, wł. pryw.
Stado Przybysława Śreniawity (Białonóźka), akw. 1873
(repr. Witkiewicz, s. 132)
Wojewoda ruski Marek Matczyński wita króla Jana III na
strusowskim stepie, akw. 1871, [58,5 x 106,5 cm], (repr.
Album obrazów historycznych, Wiedeń 1891)
Wojewoda Matczyński wita króla Jana III na strusowskim
stepie, akw. pł. 1874, 58,5 x 106,5 cm, kopia obrazu
malowana przez Juliusza i Wojciecha Kossaków, wł.
pryw.
Portret hr. Aleksandra Branickiego na koniu ze stada
w Janiszówce, akw. 1872 (repr.)
Emir Rzewuski na pustyni arabskiej, akw. [1874], 38 x
52 cm (repr.)
Jan III na Kahlenbergu, akw. [1871], 44 x 36 cm,
Białystok, Muzeum Okręgowe
Jan III na Kahlenbergu błogosławi szarżę na Turków,
akw. 1871 (litografia)
Zmiana pozycji w bitwie pod Wawrem, akw. 1872, 61 x
94 cm, Warszawa, Muzeum Narodowe
Stanisław Rewera Potocki przyjmuje wyoraną buławę,
akw. Monachium 1873, 69 x 158 cm, Warszawa,
Muzeum Narodowe
Stadnina Dzieduszyckich, akw. 1874, 36,5 x 57 cm,
Nowy Jork, Fundacja Kościuszkowska
Stadnina na pastwisku, akw. 1874 (klisza w Muzeum
Narodowym w Warszawie)
Dwa konie i jeździec, akw. 1873, 33 x 48 cm, wł. pryw.
Na pastwisku — zaloty koni, akw. [1874] (repr. Witkie
wicz, s. 101)
Wincenty Pol i Kajetan Suffczyński, rys. oł. 1871,
18.5 x 16,5 cm, Warszawa, Muzeum Narodowe
Wincenty Pol i Kajetan Suffczyński, rys. 1871 (repr.
z książki Zawsze oni K. Suffczyńskiego, ryt. A. Szretter)
Portret Wincentego Pola, olej pł. 1874, 47,5 x 38,5 cm,
Kraków, Muzeum Narodowe
Winieta o koniku żołnierskim, rys. [1871] (repr. „Tyg.
Ilustr.”, ryt. E. Gorazdowski)
Sporting w Użoku, sepia 1872, 25 x 30 cm, Kraków,
Muzeum Narodowe
Fakt, że pan sekretarz..., sepia 1872, 26 x 30 cm,
Kraków, Muzeum Narodowe
Mamzery i piastuny na przeprawie, sepia 1872, 26,5 x
30.5 cm, Kraków, Muzeum Narodowe
Juliusz Kossak na źrebięciu podjeżdża do klaczy, sepia
1872, 26 x 30,5 cm, Kraków, Muzeum Narodowe
Wyjazd na łowy — polowanie na niedźwiedzia u ks.
Adama Sapiehy w Siankach i Użoku, akw. 1874, 68 x
51 cm, Kraków, Muzeum Narodowe
Odpoczynek myśliwych na połoninie — polowanie w Sian
kach i Użoku, akw. 1874, 68 x 51 cm, Kraków, Muzeum
Narodowe
Niedźwiedź w ostępie osaczony przez psy — polowanie
w Siankach i Użoku, akw. 1874, 68 x 51 cm, Kraków,
Muzeum Narodowe
Powrót z polowania na niedźwiedzia w Siankach i Użoku,
akw. 1874, 68 x 51 cm, Kraków, Muzeum Narodowe
Kossak i Brandt w drodze do Bałty, akw. 1874 (repr.
Witkiewicz, s. 89)
Jarmarkna koniew Bałcie, szkic sepią [1874], 29 x 54,5cm,
wł. pryw.
Jarmark w Bałcie, zaganianie koni, akw. 1874 (repr.
„Tyg. Ilustr.” 1876)
Jarmark na konie w Bałcie, akw. 1874 (repr. Witkiewicz,
s. 111)
Tabuńczyk — motyw z Bałty, akw. 1874,29 x 52,5 cm,
wł. pryw.
Chwytanie koni — motyw z Bałty, olej pł. 1879,
45 x 60 cm, wł. pryw.
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367. Dwa wierzchowce ze stajennym, akw. 1875 (klisza w IS
PAN)
368. Przejażdżka rodzinna, akw. 1875 (repr. „Tyg. Ilustr.”
1875)
369. Otwarcie Akademii Umiejętności w Krakowie w dniu
7 maja 1873 r., akw. [1881], 13 x 26 cm, Kraków,
Bibl. PAN, rkps 6626
370. Otwarcie Akademii Umiejętności w Krakowie, 1873 (repr.
„Kłosy” 1873)
371. Uroczystości jubileuszowe Jana Matejki w Krakowie
29 października 1878 r. (repr. „Kłosy” 1878, ryt.
E. Gorazdowski)
372. Obiad wydany w Sukiennicach w Krakowie na cześć
J. I. Kraszewskiego 4 października 1879 r. (repr.
„Kłosy” 1879)
373. Zofia Szeptycka z synem Andrzejem, sepia [1873],
40 x 53,5 cm, wł. pryw.
374. Chłopiec na kucu (Branicki?), akw. 1874,30 x 38,5 cm,
Kraków, Muzeum Narodowe
375. Portret młodej amazonki z psem, akw. 1875 (fot.
w zbiorach rodziny)
376. Michał Czajkowski (Sadyk Pasza) na czele kozaków
ottomańskich, akw. (klisza w Muzeum Narodowym
w Warszawie)
377. Rodzina Sapiehów na przejażdżce, w tle zamek krasiczyński, akw. 1876 (klisza w Muzeum Narodowym w Kra
kowie)
378. Władysław Hieronim Sanguszko, akw. 1874, 71 x 61 cm,
Tarnów, Muzeum Okręgowe
379. Władysław Sanguszko pod Grochowem, akw. 1876, 55 x
44 cm, Kraków, Muzeum Narodowe
380. Franciszek Wodzicki na czele krakusów w r. 1831, akw.
1876, 58 x 47 cm, Kraków, Muzeum Narodowe
381. Leon Sapieha w powstaniu 1831 r., akw. 1879, 54 x
43 cm, Kraków, Muzeum Narodowe
382. Szwoleżerowie por. Józefa Kaszyca biorą do niewoli
partyzanta niemieckiego Schilla w r. 1813, olej pł. 1875,
69 x 113 cm (klisza w Muzeum Narodowym w Warszawie)
383. Elekcja króla Jana Kazimierza, akw. 1875 (litografia,
premia TPSP)
384. Czarniecki pod Płockiem — szkic, akw. [1875], 54 x
42 cm, Słupsk, Muzeum Pomorza Środkowego
385. Stefan Czarniecki przechodzi Wisłę pod Płockiem, akw.
1875, 55 x 50 cm, Raperswil, Muzeum Polskie
386. Rekonesans w Hiszpanii, olej deska 1875, 21 x 26 cm,
Kraków, Muzeum Narodowe
387. Luzaknatlepochodutaborów,akw.\8K>,44,5 x 55,5cm,
Bibl. Ossol.
388. Luzak z dwoma końmi i psem, akw. (klisza w Muzeum
Narodowym w Warszawie)
389. Luzak w eskorcie powozów, akw. 1879, 37 x 47 cm,
(klisza w IS PAN)
390. Koń wyścigowy Przedświt ze stada chorzelowskiego, akw.
1875, 42 x 54 cm (fot.)
391. Koń wyścigowy, ogier Oleś, akw. 1875,42 x 54 cm (fot.)
392. Roman Potocki na koniu Gentleman ze stadniny w Stawiszczach, akw. [ok. 1874] (repr.)
393. Przedświt przygotowuje się do startu, akw. 1880 (repr.)
394. Koń wyścigowy idący po zwycięstwie do wagi, akw.
[ok. 1875], 37 x 52 cm (klisza w IS PAN)
395. Bronowanie w Krakowskiem, akw. [1875] (repr.)
396. Czwórka krakowska z drabiniastym wozem, akw. 1876
(repr.)
397. Powrót flisaków (włóczków), akw. 1888, 22 x 55 cm,
Kraków, Muzeum Historyczne
398. Kozak trzymający okulbaczonego araba, sepia 1876, 31 x
38 cm, Warszawa, Muzeum Narodowe
399. Adam Krasiński i Kossak w drodze do Siąszyc, sepia
1877, 23 x 35 cm, Warszawa, Muzeum Narodowe
400. Powrót z zabawy kuligiem, akw. 1877, 25,5 x 51 cm,
Warszawa, Muzeum Narodowe
401. Wesele krakowskie pod Kopcem Kościuszki, akw. 1877
(repr. Witkiewicz, s. 115)

402. Budrys z Laszką, akw. 1878, 33 x 48,5 cm, Bydgoszcz,
Muzeum Okręgowe
403. Pan Pasek w bitwie, akw. (fot.)
404. Huculi w drodze na jarmark, 1877 (repr. „Tyg. Ilustr.”
1877)
405. Scena bitewna, akw. 1878 (klisza w Muz. Hist. m.
Krakowa)
406. Wyjazd na polowanie sprzed dworku p. Oczosalskiego,
akw. 1878 (repr. „Tyg. Ilustr.” 1878, ryt. A. Zajkowski)
407. Zapusty w Krakowie, 1880 (repr. „Tyg. Powszech.”
1880)
408. Wyjazd na polowanie z Kafarkiem, akw. 1876, 62 x
126 cm, Poznań, Muzeum Narodowe
409. Janusz Skumin Tyszkiewicz przechodzi Dzwinę pod
Turborgiem, akw. 1878 (repr. Album obrazów history
cznych, 1891)
410. Czerwiec — Kalendarz polski, rys. oł. [1877] 31,5 x
23,5 cm, Bibl. Ossol.
411. Czerwiec — Kalendarz polski, rys. 1877 (repr. „Kłosy”
1877, ryt. E. Gorazdowski)
412. Październik — Kalendarz polski, rys. oł. [1877], 31,5 x
23,5 cm, Bibl. Ossol.
413. Październik — Kalendarz polski, rys. 1877 (repr. „Kłosy”
1877, ryt. E. Gorazdowski)
414. Listopad — Kalendarz polski, rys. oł. [1877], 31,5 x
23,5 cm, Bibl. Ossol.
415. Listopad — Kalendarz polski, rys. 1877 (repr. „Kłosy”
1877, ryt. E. Gorazdowski)
416. Grudzień — Kalendarz polski, rys. oł. [1877], 31,5 x
23.5 cm, Bibl. Ossol.
417. Grudzień — Kalendarz polski, rys. 1877 (repr. „Kłosy”
1877, ryt. E. Gorazdowski)
418. Farys na koniu stojącym, akw. 1877, 39 x 50 cm,
Warszawa, Muzeum Narodowe
419. Farys na pędzącym koniu (w prawo), akw. 1887 (repr.)
420. Farys w galopie na koniu (w lewo), akw. 1878,36 x 44,5 cm,
Płock, Muzeum Mazowieckie
421. Farys na galopującym, koniu (w lewo), akw. 1892, 20,5 x
28.5 cm, Kraków, Muzeum Narodowe
422. Morsztyn pod Chocimiem, akw. 1874, 53 x 44 cm,
Warszawa, Muzeum Wojska Polskiego
423. Konny portret Stanisława Sozańskiego, akw. 1877, 53 x
43 cm, Kraków, Bibl. PAN
424. Myśliwy na koniu z chartami, akw. 1879,17,7 x 25,7 cm,
Poznań, Muzeum Narodowe
425. Polowanie na zająca, akw. 1880,37 x 45 cm, Warszawa,
Muzeum Narodowe
426. Stefan Czarniecki na wyspie Alsen (z serii Czterech
bohaterów'), akw. 1879, 44,5 x 37 cm, wł. pryw.
427. Jan III na Kahlenbergu (z serii Czterech bohaterów), akw.
1879, 44,5 x 37 cm (chromolitografia)
428. Tadeusz Kościuszko z kosynierami (z serii Czterech boha
terów), akw. 1879, 44,5 x 37 cm, Łańcut, Zamek
429. Książę Józef Poniatowski na Szumce (z serii Czterech
bohaterów), akw. 1879, 44,5 x 37 cm, Łańcut, Zamek
430. Odsiecz Smoleńska, akw. 1879, 42 x 97 cm, Warszawa,
Muzeum Narodowe
431. JanlllpolujenaczaplewWilanowie,akw.\S79,ok.60 x
85 cm (chromolitografia, premia TZSP)
432. Polowanie Jana III na czaple, szkic, olej, deseczki [1879],
33 x 45 cm, Kraków, Muzeum Narodowe
433. Stadnina Dionizego Trzeciaka w Taurowie, olej pł. 1879,
175 x 200 cm (repr. „Tyg. Ilustr.” 1884, ryt. M. Klu
czewski)
434. Napad wilków na sanie w czwórkę koni, akw. 1879, 30 x
47 cm, wl. pryw.
435. Do kościoła saniami, akw. 1884, 35 x 25 cm (repr.)
436. Na stanowisku, akw. 1877 (repr. „Tyg. Ilustr.”, ryt.
P. Boczkowski)
437. Przed okienkiem (z pieśni W. Pola), akw. 1880 (repr.
„Kłosy” 1880, ryt. E. Gorazdowski)
438. Dwie amazonki konno (córki ?), akw. 1880 (fotografia
obrazu)

439. Chrzestna matka, akw. 1880 (litografia, premia TPSP)
440. Młodość, akw. 1876 (repr. „Tyg. Ilustr.” 1876, ryt.
K. Przykorski)
441. Starość, akw. 1876 (repr. „Tyg. Ilustr.” 1876, ryt.
M. Kluczewski)
442. Biały ogier arabski w stajni, akw. 1877, 33,5 x 41 cm,
Rzeszów, Muzeum Okręgowe
443. Koń i pies, akw. 1881, 19 x 25 cm, Kraków, Muzeum
Narodowe
444. Konie na wystawie lwowskiej, akw. 1878 (repr. „Tyg.
Ilustr.” 1878)
445. Cztery głowy końskie, akw. 12 x 23 cm, Łańcut, Zamek
446. Siwa kobyła z karym źrebięciem, akw. 1880, wł. pryw.
447. Biały koń i czarne źrebię, akw. gwasz [1880], 23,5 x
30.5 cm, Warszawa, Muzeum Narodowe
448. A oto ten trzpiot jej córką, a moją siostrzenicą, ilustr. do
książki J. I. Kraszewskiego Grzechy hetmańskie, 1879
(repr. „Kłosy” 1879, ryt. E. Gorazdowski)
449. Była to pamiątka rodzinna, 1879 (repr. jw., ryt. E. Gora
zdowski)
450. We wrotach ukazał się konno mężczyzna, 1879 (repr. jw.,
ryt. E. Gorazdowski)
451. Ja jestem twoim ojcem, 1879 (repr. jw., ryt. A. Malinowski)
452. Rewizja wdrodze, akw. 1881 (klisza, Wiedeń Oester.Nat.
Bibl.)
453. Józef Majer jako lekarz w powstaniu listopadowym, akw.
[1881], 14 x 27 cm, Kraków, Bibl. PAN, rkps 6626
454. Portret Wilhelma Siemieńskiego-Lewickiego na koniu,
akw. [1879], 51 x 43 cm, wł. pryw.
455. Zaprzęg 4-konny kasztanów z Chorostkowa bez pasażerów,
akw. 1872, 39 x 77 cm, wł. pryw.
456. U^zZ/zeZznZna Siemieńska-Lewicka z córką Melanią na
spacerze, akw. 1877 (klisza w Muzeum Narodowym
w Warszawie)
457. Zaprzęg (koczyk) W. Siemieńskiego-Lewickiego, akw.
1878 (jw.)
458. Zaprzęg 4-konny kasztanów z 8 pasażerami, akw. 1888,
41 x 84 cm, wł. pryw.
459. Zaprzęg 5-konny siwków z 7 pasażerami, akw. 1891,
43 x 70 cm, wł. pryw.
460. Lisowczycy, akw. 1880, 42 x 55 cm, Kielce, Muzeum
Narodowe
461. Manewry austriackie w Galicji, akw. 1880, 37,5 x 50 cm,
Kraków, Bibl. PAN
462. Luzak pancernych, szkic do obrazu, akw. [1880], 26 x
35 cm, wł. pryw.
463. Luzak pancernych na tle bitwy, akw. 1880, 37,5 x 50 cm,
Kraków, Bibl. PAN
464. Piotr Dunin-Borkowski w bitwie pod Moskwą w 1611 r.,
akw. 1884, 45 x 55 cm (repr.)
465. Jerzy Dunin-Borkowski ginie w bitwie z Tatarami pod
Wiśniowcem w 1674 r., akw. 1884, 44 x 55 cm (repr.)
466. Kościuszko na czele kosynierów, akw. 1879, 43 x 36 cm,
Warszawa, Muzeum Wojska Polskiego
467. Kościuszko prowadzi kosynierów, akw. 1882,48 x 40 cm,
wł. pryw.468. Dąbrowski na czele Legionów, akw. 1882, 46 x 37,5 cm,
Bibl. Ossol.
469. Ks. Józef Poniatowski pod Zieleńcami, akw.1882, 45,5 x
37.5 cm, Kielce, Muzeum Narodowe
470. Dobiesław Mierzb, zw. Friedher (seria fredrowska), akw.
1880, 50 x 75 cm, Warszawa, Muzeum Narodowe
471. Andrzej Fredro odbija jeńców Tatarom (seria fredrowska),
akw. 1880,48 x 68 cm, Warszawa, Muzeum Narodowe
472. Wjazd cesarza Franciszka Józefa do Krakowa, akw. 1880
(litografia)
473. Wjazd cesarza Franciszka Józefa do Krakowa, akw.
1881, 39 x 57 cm, Kraków, Muzeum Narodowe
474. Wesele krakowskie wjeżdża na Rynek, akw. 1881, 39 x
57 cm, Kraków, Muzeum Narodowe
475. Cesarz Franciszek Józef w otoczeniu banderii pod Wawelem,
akw. 1881, 38,5 x 56,5 cm, Kraków, Muzeum Naro
dowe
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476. Cesarz Franciszek Józef w pracowni Matejki, akw. 1881,
39 x 56,5 cm, Kraków, Muzeum Narodowe
477. Przywitanie cesarza Franciszka Józefa w Krysowicach,
akw. 1881, 39 x 57 cm, Kraków, Muzeum Narodowe
478. Cesarz Franciszek Józef na balu w Ratuszu lwowskim,
akw. 1881, 39 x 57 cm, Kraków, Muzeum Narodowe
479. Bal ku czci Mikołaja Zyblikiewicza w Sukiennicach
28 lutego 1881 r., akw. 1882, 49 x 76 cm, Kraków,
Muzeum Narodowe
480. Jan Fredro ocala króla Jana Olbrachta na Bukowinie,
(seria fredrowska), akw. 1882, 48 x 70 cm, Warszawa,
Muzeum Narodowe
481. Stanisław (Jan) Fredro pod Smoleńskiem (seria fre
drowska), akw. 1884, 49 x 72 cm, Warszawa, Muzeum
Narodowe
482. Wesoło płyną narodowe znaki (ilustr. do Mohorta
W. Pola), gwasz 1882 (ryt. A. Zajkowski)
483. Z rozkazu króla mam oddać tę zbroję i konia z rzędem,
gwasz 1882, 29 x 37 cm (jw. ryt. A. Zajkowski)
484. Mohort orze ziemię, w którą wbita jest szabla, gwasz 1882
(jw. ryt. A. Zajkowski)
485. Żył z szablą, niech leży w mogile, gwasz 1882,29 x 37 cm,
wł. pryw.
486. Msza św. na Kahlenbergu przed bitwą, 1882 (repr.
Diariusz M. Dyakowskiego, ryt. E. Gorazdowski)
487. Zdobycie sztandaru wezyra pod Wiedniem, 1882 (repr.
jw., ryt. E. Gorazdowski)
488. Przejazd króla Jana III przez obwałowania do Wiednia,
1882 (repr. jw., ryt. E. Gorazdowski)
489. Spotkanie króla Jana III z ces. Leopoldem, 1882 (repr.
jw., ryt. E. Gorazdowski)
490. Sztandar proroka, akw. 1882, 56 x 94,5 cm, Łódź,
Muzeum Sztuki
491. Sztandar proroka, olej pł. 1882, 81 x 139 cm, Poznań,
Muzeum Narodowe
492. Piotr Lipski pod Chocimiem, akw. 1882 (repr. „Kłosy”
1882)
493. Wjazd króla Jana III do Wiednia nazajutrz po zwycię
stwie, 1883 (repr. „Tyg. Ilustr.” 1883)
494. Bitwa pod Parkanami, akw. 1883, 44,5 x 55,5 cm,
Wrocław, Muzeum Narodowe
495. Wjazd Sobieskiego do Wiednia, akw. 1883, 48 x 70,5 cm,
Wrocław, Muzeum Narodowe
496. Polowanie stepowe na wilka, akw. gwasz 1882,57 x 96 cm,
wł. pryw.
497. Polowanie stepowe na wilka, akw. gwasz 1883, 53 x 98
cm, Bydgoszcz, Muzeum Okręgowe
498. Polowanie na lisa, akw. gwasz 1882, 57 x 96 cm,
wł. pryw.
499. Polowanie na lisa, akw. 1883 (repr. Witkiewicz, s. 131)
500. Polowanie na wilki z powloką, akw. gwasz 1882, 57 x
96 cm, wł. pryw.
501. Polowanie na wilki z powloką, akw. 1883 (repr. Witkie
wicz, s. 131)
502. Polowanie na zająca, akw. 1883, 37 x 55 cm, wł. pryw.
503. Polowanie z chartami na dropie, akw. 1883 (repr. Witkie
wicz, s. 130)
504. Wesele wiejskie przed karczmą, akw. 1879 (repr. „Tyg.
Ilustr.” 1880, ryt. M. Szulie)
505. Wesele krakowskie przed karczmą, akw. 1883, 34 x
47 cm, wł. pryw.
506. Targ koński na Groblach w Krakowie, akw. (fot. obrazu)
507. Targ na konie pod Wawelem (litografia)
508. Franciszek Fredro rozbija Tatarów pod Lubaczowem
(seria fredrowska), akw. 1883, 49,5 x 72 cm, Warszawa,
Muzeum Narodowe
509. Wawrzyniec Fredro wjeżdża w poselstwie do Stambułu
(seria fredrowska), akw. 1883, 47,5 x 70 cm, Warszawa,
Muzeum Narodowe
510. Aleksander Fredro pod Hanau (seria fredrowska), akw.
1883, 47 x 70 cm, Warszawa, Muzeum Narodowe
511. Seweryn Fredro rozbija pułk huzarów pruskich pod Peters-
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512.
513.
514.
515.
516.

517.
518.
519.
520.

521.
522.

523.
524.
525.
526.
527.
528.
529.
530.

531.
532.
533.

534.
535.

536.
537.
538.
539.
540.
541.
542.
543.
544.

545.
546.

waldem (seria fredrowska), akw. 1883, 48 x 70 cm,
Warszawa, Muzeum Narodowe
Łokietek i Florian Szary po bitwie pod Plowcami, akw.
1883, 78 x 123 cm (litografia)
Hasło i odzew, akw. 1883 (repr. Album obrazów history
cznych 1891)
Andrzej Maksymilian Fredro, wojewoda podolski (seria
fredrowska), akw. 1882, 55 x 45 cm, Warszawa,
Muzeum Narodowe
Aleksander Fredro, komediopisarz (seria fredrowska),
akw. 1884, 55,5 x 44 cm, Warszawa, Muzeum Naro
dowe
Edward Fredro w bitwie pod Kałuszynem (seria fredrow
ska), akw. 1884, 48 x 70 cm (repr. „Tyg. Ilustr.” 1900)
Wjazd Jerzego Ossolińskiego do Rzymu w 1633 r., akw.
1884 (repr. „Tyg. Powsz.” 1884, ryt. J. Schubeler)
Ułan 3.p. w paradzie konno, akw. 1883, 18 x 12 cm
(repr.)
Oficer 3.p. ułanów w paradzie konno, akw. 1883, 18 x
12 cm (repr.)
Major i podoficer 3.p. ułanów, akw. 1883, 18 x 12 cm
(repr.)
Kapitan i żołnierz 3.p. ułanów, akw. 1883, 18 x 12 cm
(repr.)
Ks. Józef Poniatowski pod Raszynem, sepia, gwasz 1884,
szkic, 37,5 x 45,5 cm, Warszawa, Muzeum Narodowe
Ks. Józef Poniatowski pod Raszynem (Juliusz i Wojciech),
olej pł. 1884, 97 x 119 cm (repr. Album obrazów
historycznych, 1891)
Morsztyn pod Chocimiem, akw. 1885, wł. pryw.
Aleksander Morsztyn pod Chocimiem, akw. 1885, 37,5 x
55,5 cm, Szczecin, Muzeum Narodowe
Kazimierz Pułaski z konfederatami barskimi pod Często
chową, akw. [1885], 48 x 37 cm (repr. Witkiewicz, s. 81)
Ostatnie chwile Stefana Czarnieckiego, akw. [1885] (repr.
Witkiewicz, s. 173)
Wieść z pola bitwy, akw. [1885] (repr.)
Zwiastun nieszczęścia, akw. 1885 (fot. w IS PAN)
Taniec tatarski, akw. 1885, 39 x 52 cm (repr. Witkie
wicz, s. 147)
Taniec tatarski, akw. 1888, 39 x 52 cm (repr. „Świat”
1889)
Hetman Chodkiewicz pod Kirchholmem, gwasz, oł. [1885],
23 x 32 cm, Toruń, Muzeum Okręgowe
Jan Karol Chodkiewicz, hetman w. lit., akw. 1885, 29 x
22 cm (repr. Witkiewicz, s. 112)
Hetman Rewera Potocki na białym arabie, akw. 1894 (fot.
obrazu)
Stanisław Żółkiewski, hetman w. kor., akw. 1885, 29 x 22
cm (repr. Witkiewicz, s. 112)
Rotmistrz chorągwi pancernej, akw. 1886, 45 x 35 cm,
Kraków, Muzeum Narodowe
Pachołek z koniem, akw. 1886, 35,5 x 45 cm, Kraków,
Muzeum Narodowe
Próba lancy przed Napoleonem, akw. 1885 (klisza w Bibl.
Nar.)
Śmierć ks. Józefa Poniatowskiego w Elsterze, 1887 (repr.
„Tyg. Ilustr.” 1887, ryt. J. Krajewski)
Zagłoba zdobywa chorągiew, 1884, 34 x 26 cm (repr.
„Kłosy” 1884)
Zagłoba z małymi Skrzetuskimi, 1885 (repr. „Przegl.
Warsz.” 1925)
Skrzetuski i Podbipięta, akw. 1884, 42 x 33 cm (repr.
Witkiewicz, s. 140)
Zagłoba i Bohun, akw. 1884, 42 x 33 cm (repr.)
Spotkanie Skrzetuskiego z Chmielnickim na Dzikich
Polach, sepia piórko, 1885, 33 x 50 cm (repr. z Albumu
Ogniem i mieczem)
Przygoda w drodze do Łubniów, sepia piórko, 1885, 33 x
50 cm (repr. jw.)
Pochód Chmielnickiego z Tuhaj Bejem, sepia piórko
[1885], 27 x 47 cm, wł. pryw.

547. Napad Bohuna na Kurcewiczów w Rozłogach, sepia
piórko, 1885, 33 x 50 cm (repr. z Albumu Ogniem
i mieczem)
548. Szkic do Spotkania Chmielnickiego z Tuhaj Bejem, sepia
[1885], 28 x 44,5 cm, Warszawa, Muzeum Narodowe
549. Spotkanie Chmielnickiego z Tuhaj Bejem, akw. 1885,
63 x 98 cm (chromolitografia, premia TZSP)
550. Książę Jeremi Wiśniowiecki na mogile, sepia piórko, 1885,
33 x 50 cm (repr. z Albumu Ogniem i mieczem)
551. Podbipięta z PółjanempodKonstantynowem, sepia piórko,
1885, 33 x 50 cm (repr. jw.)
552. Zagłoba zdobywa chorągiew, sepia piórko, 1886, 33 x
50 cm (repr. jw.)
553. Pojedynek Wołodyjowskiego z Bohunem, sepia piórko,
1886, 33 x 50 cm (repr. jw.)
554. Pan Zagłoba na weselu, akw. 1886 (premia TZSP)
555. Helena z Zagłobą, Wołodyjowskim i Rzędzianem w, ucie
czce z Czortowego Jaru, sepia piórko, 1886, 33 x 50 cm,
(repr. z Albumu Ogniem i mieczem)
556. Śmierć Longinusa Podbipięty, sepia piórko, 1886, 33 x
50 cm (repr. jw.)
557. Przeprawa Skrzetuskiego przez staw, sepia piórko, 1886,
33 x 50 cm (repr. jw.)
558. Skrzetuskiprzed królem w Toporowie, sepia piórko, 1886,
33 x 50 cm (repr. jw.)
559. Basia i Azya, akw. 1888,36 x 44 cm (repr. Witkiewicz,
s. 146)
560. Kmicic z kompanią, sepia gwasz, 1885, 38 x 46 cm,
Warszawa, Muzeum Narodowe
561. Kmicicowa kompania, akw. 1885 (klisza w Muzeum
Narodowym w Warszawie)
562. Kmicic z Oleńką na kuligu, akw. 1885, 36 x 45 cm, wł.
pryw.
563. Kmicic z Oleńką w saniach, akw. 1887 (fot. z obrazu)
564. Jerzy Dunin-Borkowski wprowadza Augusta II pod buńczukiem do Drezna w r. 1719, akw. 1886, 55 x 44 cm (fot.
z obrazu)
565. Przez stepy, akw. 1887 (repr. Witkiewicz, s. 197)
566. Gen. Jan Skrzynecki ze sztabem, akw. 1886 (repr. Album
Wojska Polskiego z 1831 r.)
567. Szarża jazdy poznańskiej pod Rajgrodem, akw. 1886
(repr. jw.)
568. Scena z polowania, akw. 1888, 25 x 17 cm, Warszawa,
Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa
569. Dojeżdżacz z trąbą, akw. 1885,29 x 22,5 cm, Warszawa,
Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa
570. Powrót z polowania, akw. 1892, 19 x 23,5 cm, Warszawa,
Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa
571. Portret hr. Ścibor Marchockiej na koniu, akw. 1884, wł.
pryw.
572. Portret konny Tadeusza Kossaka, akw. 1886,45 x 37 cm,
Górki Wielkie, Muzeum Zofii Kossak
573. Kościuszko z adiutantem, akw. 1887 (klisza w Muzeum
Wojska Polskiego w Warszawie)
574. Kościuszko pod Racławicami, akw. 1886, 50 x 73 cm,
Warszawa, Muzeum Narodowe
575. Pochód Tatarów, sepia, szkic [1887], 23 x 41,5 cm, PZS
Wawel
576. Pochód Tatarów przez step, akw. 1887, 33 x 53 cm, wl.
pryw. (repr. jw.)
577. Rondel i Brama Floriańska, akw. 1886, mai. wraz ze
S. Tondosem (repr. Klejnoty Krakowa, 1886)
578. Kościół Św. Piotra i Pawła, akw. 1886 (repr. jw.)
579. Kościół Św. Floriana na Kleparzu, akw. 1886 (repr. jw.)
580. Widok Zamku na Wawelu i targ na konie, akw. 1886
(repr. jw.)
581. Stadnina na Podolu, akw. 1886, 74 x 130 cm, Kraków,
Muzeum Narodowe
582. Arcyks. Rudolf Habsburg z żoną Stefanią pod Wawelem,
akw. 1888, 60 x 82 cm, Kraków, Muzeum Narodowe
583. Polowanie z chartami na zająca, akw. 1887, 34 x 51 cm
(klisza wIS PAN)

584. Tańce weselne — wachlarz, akw. 1884 (fot.)
585. Wesele krakowskie jedzie — wachlarz, akw. 1891,
33 x 75 cm (repr. Witkiewicz, s. 170)
586. Pochód przez step ukraiński — wac/z/urz (repr. jw., s. 167)
587. Stadnina pędzona od wodopoju — wachlarz, akw. 1892,
36 x 71 cm (repr. „Tyg. Ilustr.” 1899)
588. Luzak w pochodzie wojska, akw. 1887, 46,5 x 37,5 cm,
wł. pryw.
589. Zdobyty sztandar turecki, akw. 1887, ok. 25 x 20 cm, wł.
pryw.
590. Wierny towarzysz, rys. 1887 (repr. „Bies. Lit.” 1902)
591. Wierny konik, akw. 1889 (repr. Witkiewicz, s. 159)
592. Tam na błoniu błyszczy kwiecie, akw. 1885,11,5 x 18 cm,
Górki Wielkie, Muzeum Zofii Kossak
593. Stoi ułan na wedecie, akw. 1889, 36 x 44 cm, wł. pryw.
594. Spotkanie przy studni, akw. 1889, 36 x 44 cm, wl. pryw.
595. Kozak konia napowaw, Dziuba wodu brała, akw. 1889,
38 x 54 cm, Kielce, Muzeum Narodowe
596. Luzak kasztelański, akw. (repr.)
597. Królowa Bona w podróży, akw. 56 x 86,5 cm, Łódź,
Muzeum Sztuki
598. Wjazd Czarnieckiego do Krakowa, gwasz, 38 x 49 cm,
Opole, Muzeum Śląska Opolskiego
599. Potyczka pod Iłżą, olej pł. sepia [1897 ?], 70 x 119 cm,
Kraków, Muzeum Narodowe
600. Powódź, akw. 1884 (repr. Witkiewicz, s. 159)
601. W saniach z psami za tropem, akw. 1887, 29 x 45 cm
(klisza w IS PAN)
602. Zbiór siana, akw. [1891], 34 x 48 cm, wł. pryw.
603. Żniwa, akw. 1893,43 x 83 cm (repr. Witkiewicz, s. 191)
604. Krakowiak na mierzynie, akw. 1888, wl. pryw.
605. Powrót z miasta, akw. gwasz, 1888, 30 x 24 cm (klisza
w IS PAN)
606. Dwaj drużbowie krakowscy, akw. 1888, 27 x 23 cm,
Kraków, Muzeum Narodowe
607. Drużba krakowski, akw. 1891, wł. pryw. (repr.)
608. Góral na koniu, akw. 1888, 30 x 21 cm, wl. pryw.
609. Góralka na koniku, akw. 1888 (klisza w IS PAN)
610. Chłop z fajką na koniu, akw. 1888 (repr.)
611. Kozak z fajką na koniu, akw. 1889 (repr.)
612. Wilk osaczony, akw. 1888, 47 x 74 cm (litografia)
613. Polowanie par force w Antoninach, akw. 1889 (repr.)
614. Dżokej na koniu, akw. 1891, 32,5 x 46,5 cm, wł. pryw.
615. Wyścigi konne we Lwowie 2 sierpnia 1845 r., akw. 1890,
61 x 123 cm (klisza w Bibl. Nar.)
616. Odjazd pana w powozie, akw. 1890, 23,5 x 33,5 cm,
Łańcut, Zamek
617. Wyznanie miłosne na konnej przejażdżce, akw. 1890
(repr.)
618. Na targ z koniem i źrebakiem, akw. 1891, 27,5 x 37 cm,
Bytom, Muzeum Górnośląskie
619. Powrót z jarmarku z koniem, akw. [1891], 21,5 x 29,5 cm,
wł. pryw.
620. Para Hucułów, akw. 1892, 29 x 23 cm, wł. pryw.
621. Para krakowska w drodze z jarmarku, akw. 1892, wł.
pryw.
622. Stadnina na łące, akw. 1891, 32 x 45,5 cm, Kraków,
Muzeum Narodowe
623. Zaloty przy stadninie, akw. 1892, 18,5 x 26 cm, wł.
pryw.
624. Stadnina podolska, akw. 1892 (fot. z obrazu)
625. Kupowanie konia ze stadniny, akw. 1896, 27 x 44 cm, wł.
pryw.
626. Poselstwo krzyżackie przed zamkiem Litawora (ilustr. do
Grażyny N Mickiewicza), akw. sepia 1889, 30,7 x 23,7 cm,
wł. pryw.
627. Grażyna wyjeżdża na łowy, akw. sepia 1889, 30,7 x 23,7 cm
(jw.)
628. Grażyna w komnacie Litawora, akw. sepia 1889,
30,7 x 23,7 cm (jw.)
629. Bitwa z Krzyżakami, akw. sepia 1889, 30,7 x 23,7 cm
(jw.)
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630. Śmierć na stosie, akw. sepia 1889, 30,7 x 23,7 cm (jw.)
631. Niemen oddzielał Litwinów od Krzyżaków (ilustr. do
Konrada Wallenroda A. Mickiewicza), akw. sepia 1889,
30,7 x 23,7 cm
632. Nocne rozmowy Konrada z Aldoną, akw. sepia 1889,
30,7 x 23,7 cm (jw.)
633. Pieśń Wajdeloty, akw. sepia 1889, 30,7 x 23,7 cm (jw.)
634. Apostolstwo krzyżackie na Litwie, akw. sepia 1889,
30,7 x 23,7 cm (jw.)
635. Kiejstutówna i Walter, akw. sepia 1889, 30,7 x 23,7 cm
(jw.)
636. Odwrót Krzyżaków, akw. sepia 1889, 30,7 x 23,7 cm
(jw.)
637. Śmierć Konrada, akw. sepia 1889, 30,7 x 23,7 cm (jw.)
638. Bitwa z Krzyżakami, akw. 1889 (klisza w Bibl. Nar.)
639. Napad Tatarów na wieś, akw. 1890 (klisza, Wiedeń,
Oester. Nat. Bibl.)
640. Napad Krzyżaków na wieś, akw. 1894, 23 x 28,5 cm,
Łódź, Muzeum Sztuki
641. Powrót z wojny do wsi, akw. 1890, 35,5 x 47 cm, War
szawa, Muzeum Narodowe
642. Zagłoba zdobywa chorągiew (?), akw. 1891, 19 x 25 cm,
wł. pryw.
643. Pod Somosierrą, branie języka, akw. 1891 (repr.)
644. Potyczka 2. p. ułanów z Kozakami dońskimi, akw. [1890],
27 x 37 cm, Kraków, Muzeum Narodowe
645. Za waszą i naszą wolność, akw. 1890, 35 x 33 cm,
Kraków, Muzeum Narodowe
646. Jan Aleksander Fredro pod Temeszwarem w r. 1849, akw.
1891, 42 x 70 cm, Warszawa, Muzeum Narodowe
647. Cherubin Gniewosz w bitwie pod Suczawą w r. 1497, akw.
1892, 55 x 84 cm (repr. Witkiewicz, s. 175)
648. Jan Gniewosz w bitwie pod Pskowem w r. 1580, akw. 1894
(klisza w Muzeum Narodowym w Warszawie)
649. Mateusz Romer, gen. artylerii W. Ks. Lit., akw. 1892
(klisza w Bibl. Nar.)
650. Stanisław Lubomirski pod Chocimiem, szkic, sepia [1894],
22 x 19 cm, Poznań, Muzeum Narodowe
651. Pan Zaklika z Wojsławic, akw. 1890, 41 x 55 cm (klisza
w Bibl. Nar.)
652. Mickiewicz w Turcji z Wł. Zamoyskim i Sadykiem Paszą,
akw. 1890, 59 x 47 cm, Poznań, Muzeum Narodowe
653. Berek Joselewicz w bitwie, akw. 1893, 56 x 38 cm, wł.
pryw.
654. Portret mężczyzny w kapeluszu na koniu, akw. 1891 (fot.)
655. Jan Aleksander Fredro (syn), akw. 1892, 55 x 45 cm,
Warszawa, Muzeum Narodowe
656. Luzak w pochodzie wojska, akw. 1893, 34 x 44 cm,
Warszawa, Muzeum Wojska Polskiego
657. Królewski dar, akw. 1895, 31 x 45 cm, wł. pryw.
658. Pod kapliczką (ilustr. do. Wiesława K. Brodzińskiego),
akw. 1891, 32 x 26 cm, Wrocław, Muzeum Narodowe
659. Placówka kozacka, akw. 1892,21 x 27 cm (klisza w Bibl.
Nar.)
660. Szef szwadronu Szeptycki pod Rheims bierze do niewoli
Prusaków, akw. 1888 (repr. Witkiewicz, s. 168)
661. Hilary Baranowski rozbija czworobok rosyjski pod Krynką
w 1831 r., akw. 1891, 38 x 57 cm, Bibl. Jag.
662. Ulani poznańscy w r. 1831 z przewodnikiem, akw. 1891,
32 x 45 cm, Warszawa, Muzeum Narodowe
663. Ułani 2. p. w r. 1831 na zwiadach z przewodnikiem, akw.
1897, 27 x 42 cm, Kraków, Muzeum Narodowe
664. Ulani poznańscy w r. 1831 z przewodnikiem, akw. 1892,
28.5 x 36 cm, Kraków, Muzeum Narodowe
665. Ułani poznańscy, schwytanie szpiega, akw. 1892, 28,5 x
36.5 cm, Bibl. Ossol.
666. Patrol ułanów poznańskich poszukujący drogi, akw. 1893,
27 x 36,5 cm, Kraków, Muzeum Narodowe
667. Walka 1. p. ułanów z huzarami rosyjskimi pod Różanem,
akw. 1893, 30 x 43,5 cm, Warszawa, Muzeum Wojska
Polskiego
668. Bitwa pod Custozzą, akw. 1892, 29 x 43 cm, Łańcut,
Zamek
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669. Gen. Hauke-Bosak podczas rekonesansu, akw. 1894,
33 x 45 cm, wł. pryw.
670. Ks. Józef Poniatowski na bułanym koniu, akw. 1894,
37 x 32 cm, Warszawa, Muzeum Wojska Polskiego
671. Ks. Józef Poniatowski z wojskiem na Placu Zamkowym,
akw. 1895, 38,5 x 50 cm, wł. pryw.
672. ,.Jeszcze Polska nie zginęła” — Pieśń Legionów, akw.
sepia, piórko 1893, 38,5 x 31,5 cm, Wrocław, Muzeum
Narodowe
673. „Dał nam przykład Bonaparte” — Pieśń Legionów, akw.
sepia, piórko 1893, 38,5 x 31,5 cm, Wrocław, Muzeum
Narodowe
674. ,Jak Czarniecki do Poznania” — Pieśń Legionów, akw.
sepia, piórko 1893, 38,5 x 31,5 cm, Wrocław, Muzeum
Narodowe
675. „Niemiec, Moskal nie osiędzie” — Pieśń Legionów, akw.
sepia, piórko 1893, 38,5 x 31,5 cm, Wrocław, Muzeum
Narodowe
676. „Mamy racławickie kosy” — Pieśń Legionów, akw. sepia,
piórko 1893, 38,5 x 31,5 cm, Wrocław, Muzeum Na
rodowe
677. „Mówi ojciec do swej Basi” — Pieśń Legionów, akw.
sepia, piórko 1893, 38,5 x 31,5 cm, Wrocław, Muzeum
Narodowe
678. „Marsz, marsz Dąbrowski z ziemi włoskiej do Polski” —
Pieśń Legionów, akw. sepia, piórko 1893,38,5 x 31,5 cm,
Wrocław, Muzeum Narodowe
679. Jan Henryk Dąbrowski na czele Legionów, akw. 1895
(repr.)
680. Drużba krakowski na koniu, akw. 1893, 44 x 36 cm,
Warszawa, Muzeum Narodowe
681. Posłaniec z miasteczka, akw. 1893 (repr. „Świat” 1893)
682. Dwaj drużbowie weselni, akw. 1893, 32 x 28 cm, wł.
pryw.
683. Drużbowie na weselu ukraińskim, akw. 1893,23,5 x 30,5 cm,
Muzeum UJ
684. Hetman kozacki Żmijana polowaniu z sokołem, akw. 1892,
wł. pryw.
685. Hetman kozacki Żmija poluje z sokołem, akw. 1895,
37 x 47,5 cm, wł. pryw.
686. Motyw z Bałty, akw. 1894, 14,7 x 20,8 cm, wł. pryw.
687. Luzak, akw. 1894, 22 x 30 cm, wł. pryw.
688. Krzysztof Gniewosz ginie w obronie chorągwi pod Choci
miem, akw. 1892,57 x 85 cm, Warszawa, Muzeum Woj
ska Polskiego
689. Wjazd króla Jana III do Wiednia, akw. 1897, 71 x 100 cm,
Warszawa, Muzeum Narodowe
690. Potyczka z huzarami, akw. 1892 (klisza w IS PAN)
691. Czterech Kozaków w pochodzie, akw. 1896, 16 x 25 cm,
Szczecin, Muzeum Narodowe
692. Południe robotnika, akw. 1895 (repr. Witkiewicz, s. 177)
693. Wesele krakowskie jedzie, akw. 1895, 31,5 x 47,5 cm,
Warszawa, Muzeum Narodowe
694. Czwórka kasztanów ciągnie powóz z damami, akw. 1896,
Bydgoszcz, Muzeum Okręgowe
695. Mikołaj Gniewosz, biskup kujawski, wyjeżdża z Włocła
wka w poselstwie do Ratyzbony w 1636 r., akw. 1896,
56 x 86 cm (repr. Witkiewicz, s. 185)
696. Bitwa pod Zborowem, akw. 1895 (repr. Księga chwały
piechoty, 1939)
697. Jan Gniewosz na czele chorągwi husarskiej pod Kirchholmem, akw. 1896, 59 x 88 cm (repr. Witkiewicz, s. 199)
698. Mikołaj Gniewosz ratuje Jana Kazimierza pod Zborowem —
szkic, akw. [1897], 41 x 61,5 cm, wł. pryw.
699. Mikołaj Gniewosz ratuje Jana Kazimierza pod Zborowem,
akw. 1897, 61 x 91 cm (klisza w IS PAN)
700. Jadwiga Unrugowa z córkami w powoziku, akw. 1897,
19,5 x 25 cm, wł. pryw.
701. Zofia i Jadwiga Unrużanki nad wodą, akw. 1897,
23 x 29,5 cm, wł. pryw.
702. Fura chłopska w dwa mierzyny, akw. 1898, 21 x 29 cm,
wł. pryw.
703. Wnuczka wśród indyków, akw. 1897 (fot.)

704. Mjr Jan Gołkowski gromi Kozaków dońskich, akw. 1898,
57 x 99 cm, wł. pryw.
705. Potyczka ułanów poznańskich w r. 1831, akw. 1898, wł.
pryw.
706. Lisowczycy prowadzą bojarów do niewoli, akw. 1898',
40 x 33 cm, Kraków, Bibl. PAN
707. Pan Pasek pod Lachowicami, akw. 1898, 38 x 51 cm,
Bytom, Muzeum Górnośląskie
708. Powrót z koniem z jarmarku, akw. 1898, 22,5 x 30 cm,
Szczecin, Muzeum Narodowe
709. Kolomyjka, akw. 1898, 32,5 x 42,5 cm, Warszawa, Mu
zeum Narodowe
710. Żyd ujeżdżający konia, rys. tusz. [1898], 27 x 20 cm,
Kraków, Muzeum Historyczne
711. Żyd na szkapie, akw. gwasz [1898], 37 x 31 cm, War
szawa, Muzeum Narodowe
712. Spotkanie przy figurze, akw. [1899] (klisza, Wiedeń,
Oester. Nat. Bibl.)
713. Gen. Dwernicki pod Stoczkiem — szkic, rys. oł. [1898],
33 x 50 cm, wł. pryw.

714. Grenadierzy królewscy w bitwie pod Etoges (szkic do
obrazu Wojciecha Kossaka dla ces. Wilhelma II), rys. oł.
[1898], 24 x 48 cm, wł. pryw.
715. Farys — ostatni rysunek nadesłany do „Tygodnika
Ilustrowanego” z końcem 1898 r. (repr. „Tyg. Ilustr.”
1899)
716. Budrys — rysunek robiony na kilka tygodni przed
zgonem [1899] (repr. „Tyg. Ilustr.” 1900)
717. Z jarmarku, akw. 1898, wł. pryw.
718. Drużba krakowski na mierzynie, akw. [1899], 55 x 39 cm,
nie dokończona praca (repr. Witkiewicz, s. 207)
719. Matka, studium głowy klaczy ze źrebięciem, akw. [1899],
17,5 x 22 cm, Łódź, Muzeum Sztuki
Frontyspis: Autoportret artysty, 1849
Wyklejka I: Jan Gniewosz pod Kirchholmem, 1896
Wyklejka II: Hasło i odzew, 1883
Obwoluta I: Stefan Czarniecki przechodzi Wisłę pod Płoc
kiem, 1875
Obwoluta II: Seweryn Fredro pod Peterswaldem, 1883

Summary
The name of the Kossak family has been one of the
best known in Poland for at least 130 years. It is
connected with so many various artistic achievements in
the realm of painting, prose and poetry that without
them Polish culture would be poorer. However, the
Kossaks are usually associated with paintings in which
they achieved great success, in spite of various changes
in values — never experienced lack of popularity in the
widest circles of Polish society.
All three Kossaks — Juliusz, Wojciech and Jerzy —
in this order of importance, are considered by general
public as masters of historic battle-scene painting and
the best portrayers of horses as well as genre scenes.
This is to be expected as a predilection for horse, sword
and military courage is deeply rooted in Polish character
and tradition. The art of the Kossaks is closely connect
ed with national history permeated for over a hundred
years with the struggle and dreams of an independent
state which demanded from many generations ever new
sacrifices for Poland. Thus the great art of those years:
painting and literature especially national poetry inspir
ed our youth.
This predominant role of art in raising and sustain
ing Polish national consciousness was often more
important even than purely formal values. Thus the
Kossaks’ painting, in specifically Polish conditions, had
a double meaning. Is this a thing of the past? Does not
a constant interest in their work evidence its timeless and
lasting values?
The protoplast of the family was Juliusz Kossak, his
equally worthy successor in painting was his eldest son
Wojciech Kossak, and his grandson Jerzy Kossak con
tinued the family tradition. In the second generation the
family was rich in literary talent. In this field women
became famous: the daughter of Tadeusz, author of
historical novels, Zofia Kossak-Szczucka-Szatkowska
and two daughters of Wojciech: the lyrical poet Maria
Pawlikowska-Jasnorzewska and the satirical writer Ma
gdalena Samozwaniec.
This album is devoted to Juliusz Kossak (1824—
1899), excellent water-colourist and splendid illustrator
of the old-Polish way of life and historical scenes whose
prolific art commands admiration. He was one of the
creators of the national trend in Polish painting, render
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ing faithfully as never before Polish reality and past.
A great predilection for horses was characteristic of his
art. He was unequalled in portraying horses, especially
full-blooded and descended from them, the Polish type
of horse. In this no painter in European art can be
compared with him. He painted and drew genre-histo
rical and battle-scenes, full of life and movement in
many water-colours of a fascinating, delicate, gold-brown colouring, in a completely original and indi
vidual style which nobody before him or after him
achieved. From his pencil and brush came as from
a horn of plenty those studs and rides, hunts and races,
fairs and wedding ceremonies, equestrian portraits or
scenes from the history and wars of the ancient Re
public, and insurgent fights for the independence of
Poland closer to the artist. He was best in portraying
silhouettes of XVIIth century knights and Polish
soldiers of the time of the armed insurrections so near to
the heart and dreams of compatriots from one generat
ion to another. This is why Kossak’s art played such an
important role in shaping and sustaining the national
spirit during the partition of the country when people
prayed for „arms and Polish eagles”.
Juliusz Kossak was born on 29 October 1824 in
Nowy Wiśnicz where his father was an official at the court
of law. After six years the family moved to Lvov. At the
school of the Basilian Friars in Lvov Juliusz was already
drawing portraits of school-fellows and teachers, scenes
from life, characteristic and comic types often in cari
cature. He was 9 years old when his father died. Juliusz
was the eldest of five children, and the mother consi
dered him the head of the family, and wanted him to
follow the career of his father i.e. to be a lawyer, but not
a painter. According to his mother’s wish, Juliusz began
law studies at the Lvov University but at the same time
he frequented the drawing school of Jan Maszkowski in
Lvov where he became acquainted with the principles
and technique of painting. In a short time, he gave up
the studies at the university, and began independent,
difficult life of an artist in times when a painter without
a fortune was considered mad and an eccentric.
But he was lucky because he gained friendship and
support of the owner of Jarczowce, Count Juliusz

Dzieduszycki, a passionate horse-breeder, and in a short
time that of nearly all the nobles and aristocrats of
Podole, Wołyń and Ukraine. This charming and ta
lented young man who painted for his patrons faithfull
portraits of their favourite horses and studs as well as
genre-scenes and portraits of their owners was in con
stant demand among them. He was certain of success
and a livelihood, and at the same time had an opportun
ity of painting from nature.
Among the best paintings of these years are: the
series of Riding to hounds in Łańcut (1844—45) and Stud
horses of Dunin-Borkowski (1846). Though the drawing
was yet harsh and colour not perfect, a great talent is
already visible in these pictures. In 1847 Kossak showed
for the first time three of his pictures in a public
exhibition at the National Institute Ossolineum in Lvov
where they were much acclaimed. At this time he begins
to compose historical scenes among which may be
mentioned: General Skrzynecki and his staff and General
Chlopicki at Grochów (1850). These years spent on
adventure and care-free wandering from one hearth to
another, the artist was to remember as the happiest les
bons vieux temps.
A handsome young man of a good carriage of the type
of the old Pole, calling to mind Sobieski’s portraits, of a
good temper, cordial to all, optimistic — was generally
liked. He had an exceptional talent, expert and easy way
of painting, a lightness of hand, a sharp eye and
a congenial visual memory, and therefore did not need
any models or props, and drew on paper with a faultless
precision what he had seen and registered like the lens of
a camera.
In 1851 Count Władysław Branicki of Biała Cerkiew
took him to St. Petersburg where Kossak saw for the
first time the great European art in those museums and
collections. Next year, he went to Vienna and Hungary,
and on his return journey to St. Petersburg he stopped
in Warsaw. Thus he moved from the aristocratic society
to the circle of the bohemian painters of Warsaw who
accepted him as an artist of an established position.
Wojciech Gerson, Henryk Pillati, Franciszek Kostrzewski, Józef Szermentowski and Kossak formed a group
of young painters laying the foundation of an art based
on life, readable for the whole society thus starting the
school of Polish realism.
Kossak painted better and more correctly; the un
skillfulness of the initial stage disappeared — when he
has imitated English and French lithographic etchings
and their useless stylization and stress on colours. In
1854 Kossak painted two very large canvases on historic
themes: The Death of Stefan Potocki at Żółte Wody and
The Battle of Beresteczko which showed the great skill of
his composition and technique of painting.
In 1855 the artist made acquaintance and fell in love
at first sight with Zofia Gałczyńska, the daughter of
a well-off landowner at Siąszyce in the Kujawy region.
He married her, and with the financial help of his
father-in-law, both of them went to Paris where the
young couple stayed for five years. Juliusz took full
advantage of the Paris collections of art, and made

friends among others with the French painter of battle-scenes Horace Vernet. Though Kossak increased his
skill as a painter, he continued to paint Polish themes in
his own style. In Paris he started to paint in oil, but he
always felt most confident as a water-colourist.
Studies in Paris — again independent — taught
Kossak a lot. Pictures made there: Hunting in Poturzyca,
Crossing of the Dniestr, The Battle of Malbork, Portrait of
Łubieński and his daughter, Stud horses of Mohort,
A herd of horses on the steppe at the watering place
revealed values worthy of European art; they already
showed maturity in mastering the craft and plasticity of
silhouettes by means of chiaroscuro. The canvases as
a whole transmit a poetic and idealistic atmosphere,
contrary to the previous ones a bit dry and pedantic
compositions. The austerity of contours and colours
disappears, the drawing becomes soft and refined,
colours subtle. In Paris Kossak began his work as an
illustrator of literary books such as: Śpiewy historyczne
by J. U. Niemcewicz, Pieśń o ziemi naszej and Mohort by
W. Pol, Zawsze oni by K. Suffczyński et al.
In Paris, too, on New Year’s eve 1856/57 twins were
born to Juliusz: Wojciech and Tadeusz. Master Vernet
was god-father to the first one which was a good
prognostic for the boy, the future excellent painter of
battle-scenes. But finances were limited, and the Kossak
family had to come back to Poland.
At the end of 1860 the family was already in Warsaw,
and the next year Juliusz took the job of an artistic
director and head of the woodcutting sector at „Tygo
dnik Ilustrowany”. Kossak’s fertility as an illustrator
was imposing. He made for the magazine a lot of his own
illustrations: the series of Ancient Costumes and Armour,
illustrations for Rok myśliwca by W. Pol and for
Pamiętniki starającego się by T. T. Jeż, thus raising the
art of Polish illustration and woodcutting to the Euro
pean level.
In the tragic period of the January Insurrection
(1863—64), Kossak restricted by severe Russian cen
sorship could not paint anything alluding to the struggle
and martyrology of the Polish nation. We know of only
a few canvases painted in secret: Projects of insurgents’
uniforms, The march out of the Taczanowski regiment out
of Pyzdry and some others. Here Kossak adopted
different tactics: he painted pictures full of optimism,
vigour and hope to overcome mistrust, dispair, depress
ion; the artist presented the beauty of Polish landscape,
customs and way of life which were to be a source of
strength, perseverance. They were to comfort and
sustain.
As the years went by, Kossak’s work as an illustrator
had a negative effect on his own painting. The artist
realized that, and at the end of 1868 he went to Vienna
and then to the Mecca of painters of that time, to
Munich. There, in the circle of Polish painters Ale
ksander and Maksymilian Gierymskis and Józef Brandt,
he worked in the studio of the German battle-scene
painter Franz Adam. In Munich excellent canvases of
distinct realistic tendencies were made (1868—69): The
attack of Rodakowski’s uhlans at Custozza, Mohort

129

presenting his stud horses, Horse-fair near Warsaw, anniversary of the Vienna victory: The standar of the
A Warsaw omnibus, Portrait of a rider on a white Arab, prophet and Jan III entering Vienna as well as two
Portrait of an Amazon.
remarkable historical compositions: Łokietek and Florian
At the end of 1869, Kossak came back to Warsaw. Szary at Plowce and the allegorical picture Watchword
The family had then five children: the twins attended and countersign, then a series of hunting scenes. In
very Russified schools. And it was the wish to ensure the 1880—84 Kossak executed an excellent Fredro series,
children Polish schools as well as the opportunity for ordered by the Fredro family, 12 water-colours repre
him to paint freely on historical Polish themes, induced senting the history of this family as well as historical
the Kossaks to move from Warsaw to Cracow in which, events.
governed by Austria, there were better conditions for
Throughout all Kossak’s painting appeared the
Poles. Here with the wife’s money, the family bought at theme of Mohort, the much liked knight’s rhapsody
Zwierzyniec at the Latarnia place the manor, existing written by the friend of the artist, Wincenty Pol. In 1882
still today, known as „Wygoda”, and later on as Juliusz made illustrations for the whole poem, which
„Kossakówka”. Here for 30 years, till his death in 1899, appeared next year in a luxury edition. In 1885 the artist
Kossak lived and painted, not leaving the town for long. executed a series of 12 water-colours for the famous
Only at the beginning of his settling in Cracow, the novel by Henryk Sienkiewicz Ogniem i mieczem as well
artist went with J. Brandt in 1871 for a longer painting as: Stud horses in Podole (1886), Tartars on the march
tour in Eastern and Southern Galicia. The next year, (1887), A wolf at bay (1888) and 12 pictures for the
they went again together to Balta in the Podole region to romantic poems by Mickiewicz: Konrad Wallenrod and
make studies for the pictures of the time of King Jan III, Grażyna (1889).
at last at the turn of 1872/73 Kossak went to Munich
In spite of all acknowledgement and admiration for
again. The effect of staying in this town, permeated with Kossak’s skill and creative invention, a certain exhaust
the atmosphere of art, is visible in very precise, repre ion of energy, lack of new ideas, and a lowering of
sentative compositions, such as: Voivoda Matczyński standard, due to ever more frequent repetition of the
welcoming Jan III on the Strusowo steppe, Stud horses of same subjects, is visible in the last decade of his life.
the Hetman Jan Tarnowski, Sobieski on Kahlenberg, Stud Painting exclusively from memory, without study from
horses of Przybyslaw Sreniawita and Rewera Potocki nature and the use pale water-colours became a kind of
receives the ploughed-out mace.
mannerism. The number of water-colours of the same
In all those pictures the horse was dominant, repre motives, often literally repeated increased by the press
sented in a masterly way in different aspects and ure of new orders.
positions, types and breeds, in a great variety of
Kossak has been criticised for that mass duplication
movement. It seems that those horses were sometimes of unimportant pictures, devoid of any pictorial value;
even too beautified and idealized in their noble aspect. he was reproached for the execution of sketches or only
Kossak concentrated on the theme of the picture, on sketches were praised and their execution found faulty.
an interesting and readable anecdote which the public Juliusz prepared sketches for nearly all his pictures,
and the customers expected of him. The composition of especially the larger ones. At first he drew with pencil
his canvases was faultless; great collective scenes a design of the action, in the second sketch he elaborated
commanded admiration for their harmonious, simple the appropriate contours of the whole composition often
and clear development of action, spontaneous presen already in colours; this sketch he covered with a net
tation of battle-scenes, the emotion of hunters’ pursuits, which helped him to transfer the sketch on the paper of
decorative and solemn entries of dignitaries and cere the picture. This was the ordinary brush-work for more
monies, charming and idyllic genre-scenes.
complex actions, useful for painters. So it is a purely
The second Cracovian phase abounded in works of academic discussion whether a line on the first sketch is
a very high standard with a faultless drawing, vivid precisely and faithfully put on the paper.
colour and plasticity of silhouettes. This prolific artistic
In the last decade of his life, Kossak became more
creation lasted twenty years (1870—-90). Let us mention interested in the Cracovian people and their picturesque
the best of the artist’s works of that period: four folklore. He painted then many Cracovian wedding
excellent water-colours: Bear hunting at Prince Adam processions on the way to the church or to the inn, scenes
Sapieha’s estate in the Carpathians (1874), The election of representing harvesting, young farm-hands flirting,
King Jan Kazimierz (1875), Departure for hunting with best men mounted on draught horses. These numerous
a trumpeter (1876), Tyszkiewicz crossing the Dźwina water-colours not pretending to great art, simple and
(1878), Portraits of four heroes (Czarniecki, Sobieski, easy as the song of a bird, were made when strength
Kościuszko, Poniatowski), The relief of Smoleńsk, Jan III diminished to cover the family expenses.
shooting herons in Wilanów (1879). On the occasion of the
It does not imply, however, that toward the end of
visit of the Emperor Franz Joseph in Galicia, by the his life Kossak was unable to produce valuable art. He
order of the Galician authorities in 1881 a series of 20 still painted ambitious historical compositions, contra
pictures illustrating this event was painted and later on dicting the opinion about the lowering of his standard
offered to the Emperor. Juliusz Kossak painted six such as: the series Song of the Legions, „Poland has not yet
water-colours of this series. In the years 1882—83, he perished” (1893), series of uhlans’ skirmishes during the
finished a few large canvases on the occasion of the 200
November Insurrection, the series of the battles of the
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Gniewosz family: At Suczawa, Chocim, Smolensk, Kirchholm, Zborow (1892—96), then a year and a half before
his death he executed with precision his best large
canvas Jan III entering Vienna (1897).
Kossak was generally liked. Always gay, kind, help
ful to others, modest, he never imposed. For the last
twenty years of his life, he was Chairman of the ArtisticLiterary Circle, and participated in all intellec
tual trends of that time. Since 1879 he took part in the
action for the foundation of a National Museum in
Cracow, and in 1883 was the member of the Organizing
Committee of this enterprize. „The art of Kossak —
according to Stanislaw Witkiewicz — is one of the most
sincere manifestations of human psyche and the most
faithful representation of the Polish way of life”.
Kossak was the most popular person in Cracow,
when he passed, nearly all men took off their hats. He
died after a brief illness in „Kossakowka” on 3
February 1899. „In the history of Polish painting —
Stanislaw Tomkowicz wrote in his obituary — Juliusz
Kossak will hold a place of honour”.

The present book is the first comprehensive mono
graphic album of the life and art of Juliusz Kossak, based
on existing but scattered manuscripts and printed
sources. The book contains a rich list of the reproduct
ions of the paintings of the artist (720, including 420 in
colour) from Polish museums and partly from private
collections as well as photographs of the more important
pictures of Kossak either not existing in the original or
those that have not been found. In the text of the book,
there are also 100 reproductions and documentary
photos — collected by the author during many years of
his research.
The author is a well-known biographer and student
of the artistic work of the Kossaks: he elaborated and
published Memoirs by Wojciech Kossak (1971 and
1973), monographic album Wojciech Kossak (1976,
1982, 1984) and Letters of W. Kossak (1985) in two
volumes.

TRANSLATED BY TERESA TRUSZKOWSKA

Catalogue of illustrations
The present catalogue contains: 1) a list of illustrations in the monographic text i.e. photos, drawings and reproductions, and
2) in the album part a catalogue of existing works reproduced here as well as lost works and those in unknown hands (the latter are
taken from photos and reproductions). Wherever possible, the ownership of originals or sources of their reproduction are given.
The dimensions given are those of the drawing or water-colour itself and not that of the paper. A separate list contains the names
of photographers who have made colour diapositives and black-and-white photos (exclusively from the originals).
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1. Photocopy of the birth certificate of Juliusz Kossak,
1824 (Diocesan Archives in Włocławek)
2. Wooden houses in Wiśnicz before the fire, drawing
by J. Matejko (repr. „Tyg. Ilustr.”, 1866 N 340)
3. Wooden house in Wiśnicz, drawing by J. Matejko
(as above)
4. Photocopy of Kossak’s school certificate, 1840
(Ossolineum Library, ms 14600, p. 51)
5. Officials of Gubernium in Lvov, drawing by J.
Kossak, 1844—48 (repr. A. Piskor, Siedem eksce
lencji i jedna dama, 1939)
6. Military men in the streets and parks of Lvov (as
above)
7. Scenes from life in Jarczowce (as above)
8. Fine life in Jarczowce (as above)
9. Silhouettes of the artist’s friends (as above)
10. Adventures of a Galician epicurean (as above)
11. Story of Juliusz Dzieduszycki’s love affairs (as
above)
12. Further affairs (as above)
13. A variety of humour (as above)
14. Franz Liszt, portrait from nature, 1847 (repr.
„Sztuka”, Lvov 1911)
15. Caricature of Władysław Dzieduszycki, drawing
(1845), 22 x 29 cm, Warsaw, National Museum
16. Portrait of General Józef Bern, water-colour, 1848
(plate, Cracow, National Museum)
17. Fight at the barricade in Lvov, 1848, drawing
15.5 x 22 cm, Warsaw, National Museum
18. Springtide of Nations in Lvov in 1848 (as abo
ve)
19. Ludwik Stecki, pen-and-ink 1848, Ossolineum
Library
20. Olimpiusz Miloradow, pen-and-ink drawing, 1848,
Ossolineum Library
21. Wiktor Rzewuski and Mrs Listowska, Carnival in
Lvov, winter 1850 (repr. „Sztuka” 1912)
22. Count Dzieduszycki and Mrs. Seheli (as above)
23. Juliusz Kossak and Jan Zawadzki (as above)
24. Władysław Szczepański and Mrs Grabowska (as
above)
25. Karszniewicz and Krzeczonowiczówna (as above)
26. Rybczyński and Mrs Helena Rzewuska (as above)
27. An Austrian officer dancing with a young lady (as
above)
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28. Dancing, water-colour, pen-and-ink 13 x 13 cm,
Warsaw, National Library
29. Ballet-dancers after supper, water-colour, 1850,
24 x 33 cm
30. Four friends: Tomasz Zahorowski, Franciszek
Kostrzewski, Juliusz Kossak, Konstanty Pathie,
drawing, pen-and-ink, 24 XII 1852, Warsaw,
National Museum
31. Self-portrait in caricature, pencil drawing, 1852,
17 x 10 cm, Warsaw, National Museum
32. Kossak and Kostrzewski in the future, pencil
drawing, May 1854. Album IV of M. Olszyński,
Warsaw, National Museum
33. Kossak, Olszyński and Kostrzewski in the future,
pencil drawing, May 1854 (as above)
34. Juliusz Kossak during his stay in Warsaw, phot,
about 1854
35. Juliusz Kossak, phot, about 1854
36. Kossak at the piano talking to Kostrzewski, pencil
drawing. Album V of M. Olszyński, Warsaw,
National Museum
37. Konstanty Branicki and Cohen, pencil drawing
1854, 20.5 x 23 cm, Warsaw, National Museum
38. A tournament at the Cracow Castle, sepia
39. Falconing wild geese, drawing (repr. of S. Witkie
wicz, Juliusz Kossak, 1912, p. 123)
40. Zofia née Gałczyńska, wife of Juliusz Kossak, phot,
about 1860 (family collection)
41. Wojciech Gałczyński, contemporary portrait, phot,
(as above)
42. Aniela née Kurnatowska, wife of Gałczyński, con
temporary portrait, phot, (as above)
43. Wojciech Gałczyński, father-in-law of the artist,
drawing pen-and-ink [1855] (as above)
44. Wojciech Gałczyński against the background of
farm buildings, water-colour 1855, 12.5 x 9.5 cm,
phot, (as above)
45. Joachim Lelewel, portrait from nature, Brussels
1855, pen-and-ink drawing (plate, Cracow, Nation
al Museum)
46. Artists’ concert, caricature, pen-and-ink drawing,
Paris 1856 (repr. Witkiewicz, p. 91)
47. Emperor Franz Joseph in the uniform of the
regiment of Krakusy, pen-and-ink drawing, 1866,
33 x 20.5 cm, Ossolineum Library, ms 5778
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48. Lieutenant Kościuszko and the voivoda’s daughter
Ludwika Sosnowska, drawing 1860 from the book
by K. Suffczyński, Zawsze oni
49. Polish legionary in Spain, drawing 1860 (as above)
50. Caricature of the editorial staff of „Tygodnik
Ilustrowany”, water-colour by J. Kossak, 1864
(repr. „Tyg. Ilustr.” 1902)
51. Cossack with a letter, pen-and-ink drawing 1860
(Zawsze oni)
52. Portrait ofjuliusz Kossak in Munich, 1869, painted
by M. Gierymski (repr.)
53. Mrs Zofia Kossak with her children: Stefan, Zofia
and Jadwiga, phot. c. 1867 (family collection)
54. Juliusz Kossak in Cracow, phot. c. 1870 (as above)
55. Mrs Zofia Kossak, phot. c. 1870 (as above)
56. A view of „Kossakówka” and the garden, phot.
57. Sketch for „Odyssey”, drawing 1870 (repr. Witkie
wicz, p. 94)
58. Sketch for „Odyssey”, drawing 1870 (as above)
59. A Cracovian on horseback, pen-and-ink drawing
1880, 13 x 17 cm, Rzeszów, District Museum
60. Wincenty Pol, vignette for Mohort, 1860
61. Białonóżka (Whiteleg), painted by Wojciech Kos
sak after his father’s water-colour, Munich 1874
(repr. „Tyg. Ilustr.” 1874)
62. A horse-fair in Balta, painted in 1877 by Wojciech
Kossak after the water-colour of his father (repr.
„Kłosy” 1877)
63. Bear-hunting in Sianki and Użok, pencil sketch
1874, 39 x 27 cm, Warsaw, National Museum
64. Bear-hunting in Sianki and Użok, pencil sketch
1874, 39 x 27 cm, Warsaw, National Museum
65. A binding of the book by E. Suffczyński, Zawsze
oni, Poznań, 1875
66. Trumpeter („Kafarek”) from Mohort, painted by
Wojciech Kossak after his father’s water-colour,
1878 (repr. „Tyg. Ilustr.” 1878)
67. Mrs Zofia Kossak with her sons: Wojciech and
Tadeusz, phot, about 1876 (family collection)
68. Zofia and Jadwiga Kossak, phot, about 1876 (as
above)
69. Jadwiga and Zofia Kossak in Ukrainian costumes,
phot, about 1877 (as above)
70. Wojciech Kossak, phot. 1878 (Poznań, National
Museum)
71. Sketch for the painting: Tyszkiewicz crossing the
river Dźwina (repr. Witkiewicz, p. 186)
72. An official form of 1879 filled with drawings by the
artist (as above, 124)
73. Juliusz Kossak in the uniform of Polish cavalryman
(lisowczyk), phot. c. 1880 (PAN Library in Cra
cow)
74. Friends for thirty years: Franciszek Kostrzewski,
Juliusz Kossak and Marcin Olszyński, phot. 1880
75. Drawings made during the Kossaks’ stay in Zako
pane, pencil drawing [1881] (family collection)
76. In the stable, pencil drawing (repr. Witkiewicz,
p. 116)
77. Three musketeers: Wojciech, Stefan and Tadeusz
Kossak, phot, about 1876 (family collection)
78. Fancydress-ball in the Artistic-Literary Associat
ion in Cracow, 1883 (repr. „Tyg. Ilustr.” 1884)
79. Salon of the Fredro family in Beńkowa Wisznia, in
the background Juliusz Kossak’s water-colours
(phot. Ossol. Library)
80. Uhlans during a halt, drawing (Warsaw, National
Museum)
81. Kossaks’ house, known as „Grandmother’s cottage”,
phot. c. 1890
82. Departure for hunting, vignette, pen-and-ink draw
ing 1888
83. On the river Vistula near the Wawel Castle, vignette,
sepia 1892 (repr. „Świat” 1892)
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84. Juliusz Kossak’s bust carved by T. Rygier against
the background of reproductions of his pictures,
phot. c. 1890.
85. Self-portrait in caricature, pen-and-ink drawing
(repr. Witkiewicz, p. 7)
86. Juliusz Kossak at work, water-colour by W. Kossak
1889 (repr.)
87. Portrait of Juliusz Kossak painted by K. Pochwalski, oil [1890], 33.5 x 26 cm (private collection)
88. Juliusz Kossak’s studio, in the background his son
Wojciech, phot
89. Juliusz Kossak, phot. c. 1890 (as above)
90. Cover design for the album Pieśń Legionów, Lvov
1893
91. Juliusz Kossak in his studio, phot, about 1893
(private collection)
92. Juliusz Kossak painting, behind him his grandson
Jerzy, phot. c. 1893 (as above)
93. Juliusz Kossak, phot. c. 1896
94. Juliusz Kossak, phot. c. 1897
95. Portrait of Juliusz Kossak painted by L. Wyczół
kowski, pastel 1899, about 90 x 120 cm
96. The tomb of the Kossak family at the Rakowice
Cemetery in Cracow, phot. 1984
97. „Kossakówka”, phot. [1930]
98. Zofia wife of Juliusz Kossak, phot, about 1918
99. Posthumous exhibition of the paintings of Juliusz
Kossak in Zachęta in Warsaw 1899
100. The title page of S. Witkiewicz’s book: Juliusz
Kossak, Warsaw—Cracow 1900

2. Catalogue of illustrations in the album
Leon Wyczółkowski: Portrait of Juliusz Kossak, pastel
1899, 93 x 88 cm, Cracow, National Museum
The bust of Juliusz Kossak carved by Teodor Rygier,
bronze 1889
1. Uhlan and a girl, pencil drawing, Chęciny 9/7 1840,
16.5 x 11 cm, Warsaw, National Library
2. Piast the Wheelwright entertains the pilgrims, pen-and-ink drawing 1844, 19.3 x 14.3 cm, Ossolineum Library
3. Bolesław Chrobry entering Kiev, pen-and-ink drawing
1844, 22 x 15 cm, Ossolineum Library
4. An Arab on horseback, pen-and-ink drawing [1845],
19 x 27 cm, Ossolineum Library
5. Caricature of Aleksander Raczyński, pencil drawing
[1845], 14.3 x 23.3 cm, Ossolineum Library
6. A Gypsy man herding horses, pen-and-ink drawing
1845, 25.5 x 39 cm, private collection
7. Juliusz Dzieduszycki and Kossak hunting, pencil draw
ing [1845], 28 x 40 cm, Ossolineum Library
8. The grey mare Szaytanka, water-colour 1844, 29 x 39 cm,
Tarnów, District Museum
9. An Arab stallion and a Bedouin, water-colour 1844,
30 x 39 cm, Tarnów, District Museum
10. The grey Arab stallion Obejan, water-colour [1844],
30 x 40 cm, Tarnów, District Museum
11. Study of a leopard spotting stallion, sepia, 36 x 51 cm,
Cracow, National Museum
12. The chestnut horse Szeitan, water-colour 1844,26 x 33 cm,
private collection
13. A mare with her colt, water-colour 1850, 19.5 x 24.5 cm,
Ossolineum Library
14. Chestnut horses, sketch, water-colour, 21 x 29 cm,
Cracow, National Museum
15. Black mare, water-colour, 42 x 60 cm, Warsaw, Na
tional Museum
16. The grey mare Hassanka, water-colour, 28 x 35 cm,
Tarnów, District Museum
17. The grey mare Mustahara, water-colour, 28 x 32 cm,
Tarnów, District Museum
18. The mare Miecha, water-colour, sepia, pen-and-ink
1845, 28 x 37 cm, private collection
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19. The mare Sahara with her colt, water-colour, sepia, pen-and-ink 1845, 28 x 36.5 cm, private collection
20. The stallion Merdżenkir, water-colour, sepia, pen-and-ink 1845, 28 x 36.5 cm, private collection
21. The stallion Turchmen, water-colour, sepia, pen-and-ink 1845, 28.5 x 37 cm, private collection
22. The stallion Koheilan, water-colour, sepia, pen-and-ink
1845, 28 x 37 cm, private collection
23. The stallion Abucheil, water-colour, sepia, pen-and-ink
1845, 28.5 x 38 cm, private collection
24. The stallion Azet, water-colour, sepia, pen-and-ink
1845, 28 x 37 cm, private collection
25. Władysław Dzieduszycki mounted on a chestnut horse,
water-colour [1846], 22.5 x 16.5 cm, private collect
ion
26. Juliusz Dzieduszycki mounted on Bagdad, water-colour
[1847], 27 x 22 cm, Tarnów, Distict Museum
27. Juliusz Dzieduszycki mounted on Azet, water-colour
[1847], 25 x 36 cm, Tarnów, District Museum
28. Juliusz Dzieduszycki hunting, water-colour, pencil
1847, 16.5 x 25.5 cm, private collection
29. Juliusz Dzieduszycki and his friends hunting, water-colour 1844 (repr. Witkiewicz, p.2)
30. The Dzieduszycki family stable in Jarczowce, water-colour 1844, 31 x 50 cm, private collection
31. Leon Rzewuski on horseback, water-colour 1849,
24 x 32 cm, Warsaw, Theatrical Museum
32. Departure for hunting at the Dzieduszycki’s, water-colour [1845], 34.5 x 48 cm, private collection
33. Hunting in Łańcut: Alfred Potocki and Leon Rzewuski,
water-colour 1844—45, 33 x 41 cm, Warsaw, National
Museum
34. Hunting in Łańcut: Maurycy, Adam and Alfred Potocki,
water-colour 1844—45, 32.5 x 41 cm, Warsaw, Nation
al Museum
35. Alfred Potocki hunting, water-colour 1845, 33 x 42 cm,
Warsaw, National Museum
36. Maurycy Potocki hunting, water-colour [1845], 30 x 38 cm,
Warsaw, National Museum
37. Hunting in Łańcut: Alfred and Adam Potocki, Rzewu
ski, water-colour 1844—45, 32 x 40.5 cm, Warsaw,
National Museum
38. Hunting in Łańcut: Leon Rzewuski, water-colour
1844—45, 32.5 x 41 cm, Warsaw, National Museum
39. Hunting in Łańcut: Whipper-in, water-colour 1844—
45, 32.5 x 41 cm, Warsaw, National Museum
40. Riding to hounds with the participation of the whipper-in, water-colour 1845, 33 x 48 cm, Warsaw, National
Museum
41. Hunting in Łańcut: Adam Potocki and Leon Rzewuski,
Alfred and Maurycy Potocki, Kazimierz Starzeński and
whipper-in, water-colour 1844—45, 39 x 65 cm, War
saw, National Museum
42. Horse races in Lvov, sepia 1845, 37 x 71 cm, Cracow,
PAN Library
43. Riding to hounds in Łańcut, water-colour 1845,
56 x 83 cm, Warsaw, National Museum
44. Stud horses of Stanislaw Dunin-Borkowski in Winni
czki, water-colour, 1846, 50 x 86 cm (repr.)
45. Incident during a ride, oil, canvas 1844, 42 x 58 cm,
private collection
46. Two galopping horses, water-colour 1845, 20 x 22 cm,
private collection
47. A rider hunting, water-colour [1845], 40 x 53.5 cm,
Łańcut Palace
48. Three riders in jockey-caps, water-colour 1847, 10.5 x 14.5
cm, private collection
49. A Cracovian driving a carriage and four, pencil drawing
1847, 31 x 48 cm, Ossolineum Library
50. A group of frightened horses, pen-and-ink drawing
[c. 1850], 24.8 x 32.5 cm, Ossolineum Library
51. Najtyczanka or a Cracovian cart, water-colour 1847,
47 x 75 cm (repr. Witkiewicz, p. 3)
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52. Aridinglesson, pen-and-ink drawing, c. 1855,10 x 15 cm,
Cracow, National Museum
53. The rescue of Colonel Gawroński from Cossacks in 1831,
water-colour 1845, 43 x 72 cm (repr.)
54. The battle on the Nur, crossing of artillery, pen-and-ink
drawing 1845, 25 x 42 cm, Warsaw, Museum of the
Polish Army
55. Herburt fighting Tartars at Sokal in 1519, water-colour
1852 (repr. „Tyg. Ilustr.”, 1887, engraved by M. Ró
żański)
56. The Death of General Kicki at Ostrołęka, pen-and-ink
drawing 1850, 23.3 x 46.7 cm, Ossolineum Libra
ry
57. Lvov guardsmen in 1848, water-colour 25.3 x 34.3 cm,
Ossolineum Library
58. The year 1848 in Lvov, water-colour 1848, 19 x 24 cm,
National Collection of Art, Wawel Castle
59. Watch-tower of the National Guard in Lvov in 1848
(repr.)
60. The Swarnost barricade in Prague in 1848, pen-and-ink,
27.7 x 39 cm, Ossolineum Library
61. Józef Rodakowski with a gun, water-colour 1848,
22.5 x 14.5 cm, Warsaw, Theatrical Museum
62. General J. Dwernicki at the Parade of the National
Guard in Lvov in 1848, pencil drawing, Cracow, Na
tional Museum
63. Panslavian Congress in Prague in 1848, pencil drawing,
32 x 100 cm, Ossolineum Library
64. Horse races in Lvov, pencil drawing [1851], 43.5 x 58 cm,
Ossolineum Library
65. A ball in Kiev (or Żytomierz), pen-and-ink drawing
1852, 31.5 x 46 cm, Warsaw, National Museum
66. Equestrian portrait of a Belgian officer in battle dress,
after Michałowski, water-colour [after 1850], 52.5 x 41 cm,
Płock, Mazowsze Museum
67. Equestrian portrait of a Belgian officer in gala dress, after
Michałowski, water-colour [after 1850], 52.5 x 41 cm,
Płock, Mazowsze Museum
68. Inspection during Austrian manoeuvres, water-colour
1849, 24 x 33 cm, Warsaw, National Museum
69. Patrol of Cossacks, oil, canvas 1851, 60.5 x 77 cm,
private collection
70. General Chlopicki at Grochów, water-colour 1850,
43 x 62 cm, Cracow, PAN Library
71. Cossack courtiers, water-colour 1853,18 x 22cm, War
saw, National Museum
72. Self-portrait of the artist, water-colour 1849,21.5 x 14cm,
Warsaw, Theatrical Museum
73. Self-portrait of the artist, miniature, water-colour [1855],
7.5 x 5.9 cm, Warsaw, National Museum
74. Karol Szajnocha, water-colour 1849 (repr.)
75. Hilary Meciszewski, water-colour 1849,25.5 x 16.5 cm,
Warsaw, Theatrical Museum
76. Apolinary Kątski, water-colour 1849, 25 x 16.5 cm,
Warsaw, Theatrical Museum
77. Mikołaj Boloz-Antoniewicz, water-colour 1949, 31.5 x 24
cm, Warsaw, Theatrical Museum
78. A copy of the portrait of Hetman Branicki, water-colour,
19.5 x 12.5 cm, Cracow, National Museum
79. Adam Potocki, water-colour 1849,23 x 16 cm, Warsaw,
Theatrical Museum
80. Leon Rzewuski, water-colour, pencil, 28.5 x 22.5 cm,
Cracow, National Museum
81. W. Rozwadowski, water-colour 1849, 25 x 16.5 cm,
Warsaw, Theatrical Museum
82. Jan Nepomucen Kamiński, water-colour 1849, 19 x 15 cm,
Warsaw, Theatrical Museum
83. Juliusz Pfeiffer, water-colour 1849, 24 x 17.5 cm, War
saw, Theatrical Museum
84. Portrait of a man in a top-hat hunting, water-colour
1854, 44.5 x 36.5 cm, Warsaw, National Museum
85. Portrait of a man at the races, water-colour 1854,
45 x 36 cm, Warsaw, National Museum

86. Ukrainian britzka, water-colour 1850, 18.3 x 25.4 cm,
Ossolineum Library
87. Equestrian portrait of P. Piotrowski, 1854 (repr. Witkie
wicz, p. 5)
88. Return from haymaking, water-colour 1854, 31.2 x 26.5 cm
(repr.)
89. Equipage of Krasiczyn, water-colour [c. 1854], Warsaw,
National Museum
90. Children of A. Krasiński on a britzka, water-colour 1854,
23.5 x 29.5 cm, Warsaw, National Museum
91. The battle of Żółte Wody, water-colour, sketch [1854],
51 x 77.5 cm, private collection
92. The death of Stefan Potocki at Żółte Wody in 1648,
water-colour 1854, 74 x 110 cm (repr. Witkiewicz, p. 5)
93. Jan Kazimierz at the battle of Beresteczko in 1651, oil,
canvas 1854, sign.: J. Kossak’s composition, painted by
J. Brodowski (plate in the National Museum in Cracow)
94. Fox-hunting at Count Branicki in Biała Cerkiew, water-colour 1855, 52 x 78 cm, Warsaw, National Museum
95. Portrait of a man on horseback holding a top-hat,
water-colour 1854, 39 x 33 cm, Warsaw, National Mu
seum
96. Portrait of Wojciech Gałczyński on Perkun, water
colour 1855, 43 x 33 cm, Górki Wielkie, Zofia Kossak
Museum
97. Hunting-room of W. Gałczyński in Siąszyce, water
colour 1855, 24 x 33 cm, Górki Wielkie, Zofia Kossak
Museum
98. A small church in Grochowy where the artist’s wedding
took place, water-colour 1855, 14.5 x 19 cm, Górki
Wielkie, Zofia Kossak Museum
99. The manor of the Gałczyński family in Siąszyce, water-colour 1855, 10 x 14 cm, private collection
100. The trumpeter (Kafarek), water-colour, Brussels 1855,
38 x 31.5 cm, Poznań, National Museum
101. Mohort drowsing on a wooden horse, water-colour,
Paris 1855, 32 x 25 cm, Warsaw, National Museum
102. Mohort on horseback and his soldiers, water-colour
[1855], 26 x 32.5 cm, Cracow, National Museum
103. Head of a horse, oil, canvas 1855, 72 x 60 cm, Warsaw,
National Museum
104. Bracia ślubni (Two noblemen vowing; from the novel by
Z. Kaczkowski), water-colour 1855, 46 x 35 cm, War
saw, National Museum
105. An uhlan of the Vistulan Legion fighting a Russian
cuirassier, water-colour [c. 1855], 25 x 32.5 cm, Cra
cow, National Museum
106. Sketch for The crossing of the river Dniestr, sepia
[1856], 15.3 x 26 cm, Cracow, National Museum
107. Sketch for The crossing of the river Dniestr, water-colour [1856], 43 x 74 cm, private collection
108. A cuirassier captain of horse crossing the river Dniestr,
water-colour, Paris 1856, 26 x 44 cm, private collection
109. A village market (with F. Kostrzewski), water-colour [c.
1857], 28 x 42 cm, Warsaw, National Museum
110. Self-portrait with a horse and dogs, water-colour 1855,
12.5 x 15 cm, private collection
111. Hunting in Poturzyca at Dzieduszycki’s, water-colour,
Paris, 1855, 59 x 86.5 cm, Wroclaw, National Museum
112. Portrait of Count Łubieński and his daughter Emilia,
water-colour 1856, 49 x 42 cm, Warsaw, National Mu
seum
113. Stablemen and Dzialyhski’s horses in Kórnik, water-colour 1856, 37 x 45 cm, Warsaw, National Museum
114. In Kossak’s atelier in Paris: J. Kossak, H. Rodakowski,
L. Kapliński, J. A. Fredro, water-colour 1856,18 x 22 cm,
private collection
115. In Henryk Rodakowski’s atelier in Paris: J. Kossak,
H. Rodakowski, L. Kapliński (lying), water-colour 1857,
37 x 45 cm, Warsaw, National Museum
116. Three white horses at the cart, water-colour 1857,
10.5 x 15.3 cm, Cracow, Jagellonian University Mu
seum

117. Adventures of Mr. Benedykt Winnicki, water-colour
1857, 43.5 x 53.5 cm, Warsaw, National Museum
118. Ukrainian stud horses at the well, water-colour 1857,
55 x 100 cm, Cracow, National Museum
119. Mohort presenting stud horses, oil, canvas, Paris 1858,
55 x 80.5 cm, Warsaw, National Museum
120. Władysław and Witold Zamoyski on horseback, water-colour 1859, 40 x 48 cm, Kórnik, PAN Library
121. Equestrian portrait of Jan Tarnowski, water-colour,
Paris 1859, 46 x 37 cm, National Collection of Art,
Wawel
122. An amazon on horseback (Cecylia Michałowska?), oil
[c. 1860], 40 x 33 cm, Warsaw, National Museum
123. Portrait of a boy (Poniński?) on horseback, oil, canvas,
Paris 1859, 47 x 30 cm, Cracow, National Museum
124. Two Cossacks on horseback, water-colour 1856, 28 x 20 cm,
private collection
125. Kirghizes, water-colour 1859, 21.5 x 30 cm, Kórnik,
PAN Library
126. A Polish cavalryman lisowczyk on horseback with an
arch, water-colour [c. 1860], 37 x 31 cm, Warsaw,
Museum of the Polish Army
127. Polish cavalryman lisowczyk (after Rembrandt), oil,
canvas [c. 1860—65], 55 x 45.5 cm, Warsaw, National
Museum
128. Return from the Crimean War, water-colour 1859,
59 x 99 cm (plate in the PAN Institute of Art)
129. Austrian uhlans in white coats, water-colour 1859,
28 x 43 cm (phot, in the PAN Institute of Art)
130. Polish cavalryman lisowczyk (after Rembrandt), the
first drawing by J. Kossak for „Tyg. Ilustr.”
131. Portrait of Walenty Abramowicz, oil, canvas 1859,
153 x 125 cm (plate in the National Museum in War
saw)
132. Fox-hunting with greyhounds in sledges, water-colour
1857, 20.5 x 28 cm, Warsaw, National Museum
133. Hunting with greyhounds in sledges, water-colour
(repr-)
134. A Varsovian driver in a sledge, water-colour 1863,
35 x 53 cm, Cracow, National Museum
135. Fox-hunting from sledges, oil, canvas 1869, 35.5 x 58.5 cm,
Cracow, National Museum
136. Portrait of the brother, Władysław Kossak, water-colour
[1864], 23 x 16 cm, private collection
137. Franciszek Tegazzo, chalk, gouache 1876,31.4 x 25.7 cm
(phot, in the PAN Institute of Art)
138. Portrait of a woman, water-colour 1861 (plate in the
National Museum in Cracow)
139. A small portrait of a woman, water-colour [c. 1863—70],
18 x 14 cm, private collection
140. Round the bonfire, oil, canvas, oval (phot, in the
National Library in Warsaw)
141. The Tatra Mts. (Pieśń o ziemi naszej by W. Pol), sepia,
pen-and-ink 1860, 22 x 14 cm, Warsaw, National
Museum
142. Lithuania (Pieśń o ziemi naszej by W. Pol), sepia, pen-and-ink [1860], 21 x 12.5 cm, Warsaw, National Mu
seum
143. Żmudź (Pieśń o ziemi naszej by W. Pol), sepia, pen-and-ink 1860, about 24 x 14 cm (engraved by S. Łukomski)
144. Wołyń (Pieśń o ziemi naszej by W. Pol), sepia, pen-and-ink [1860], 23.5 x 14 cm, Warsaw, National Museum
145. The Ukraine (Pieśń o ziemi naszej by W. Pol), sepia, pen-and-ink 1860, 24 x 14 cm, Warsaw, National Museum
146. Podole, Pobereże (Pieśń o ziemi naszej by W. Pol), sepia,
pen-and-ink [1860], c. 24 x 14 cm (engraved by
J. Outhwaite)
147. Regions of Cracow, Proszowice, Kujawy and Sando
mierz (Pieśń o ziemi naszej by W. Pol), sepia, pen-and-ink
[1860], about 24 x 14 cm, (engraved by J. Outhwaite)
148. The legend of Our Lady of Koprzywnica, water-colour,
sepia 1863, 59 x 45 cm, Warsaw, National Museum
149. Saint George killing the dragon, water-colour 35 x 25 cm
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150. Kiliński in the streets of Warsaw, 1860 (repr. Zawsze oni
by K. Suffczyński, 1917)
151. Halt of the army in Okrzeja on the way to Maciejowice,
1860 (repr. as above)
152. Rescue of captives at Maciejowice, 1860 (repr. as above)
153. The house of a nobleman in ancient times, 1860 (repr. as
above)
154. Bolesław Chrobry capturing Kiev, drawing [1860] (repr.
Śpiewy historyczne by J. U. Niemcewicz, 1876)
155. Jagiełło at Grunwald, drawing [1860] (repr. as above)
156. Stefan Czarniecki fighting the Swedes, drawing [1860]
(repr. as above)
157. Jan III entertains Austrian deputies at Wilanów, draw
ing [1860] (repr. as above)
158. Landscape with cows, water-colour, 17.5 x 21.5 cm,
Warsaw, National Museum
159. A small landscape with a mill and a church, water-colour,
8.5 x 10 cm, private collection
160. A small landscape of Podole, water-colour, 10.5 x 39.5 cm,
private collection
161. A view of a village in Podole, water-colour, 10.7 x 29 cm,
Cracow, National Museum
162. Czartoryski’s palace in Sieniawa, water-colour 1873,
45 x 80.5 cm, Cracow, National Museum
163. Aleksander Morsztyn at Chocim, oil 1861 (repr. „Tyg.
Ilustr.” 1861 nr 117, engraved by J. Styfi)
164. Czarniecki at Warka, drawing 1862 (repr. „Tyg. Ilustr.”
1862 nr 132, engraved by J. Styfi)
165. The surrender of Archduke Maximilian at Byczyna,
drawing 1862 (repr. „Tyg. Ilustr.” 1862 nr 123, engrav
ed by J. Styfi)
166. Żółkiewski at Cecora, sepia, pen-and-ink [1862],
35.5 x 43 cm, Warsaw, Museum of the Polish Army
167. On the eve of the battle of Kirchholm, drawing 1861
(repr. „Tyg. Ilustr.” 1861 nr 105, engraved by J. Styfi)
168. Chodkiewicz at Kirchholm, drawing 1862 (repr. „Tyg.
Ilustr.” 1862 nr 157)
169. Jagiełło at Grunwald, sepia, pen-and-ink [1862],
36 x 45 cm, Warsaw, National Museum
170. At Chocim, water-colour 1861 (Wojna chocimska by
W. Potocki)
171. Berek Joselewicz at Kock, water-colour 1861,43 x 36 cm
(lithograph)
172. Sadyk Pasha mounted on a black stallion, water-colour
[1863], 21 x 24 cm, Warsaw, National Museum
173. Portrait of Antoni Rosco-Bogdanowicz, oil, canvas 1861,
78 x 62 cm, private collection
174. Portrait of a horseman in four-cornered cap, oil, canvas
1863, 70 x 53 cm, Warsaw, National Museum
175. Equestrian portrait of Aleksander Tykel in a top-hat,
water-colour 1864, 55 x 45 cm, Warsaw, National Mu
seum
176. Horseman in a four-cornered cap mounted on a white
Arab, oil, canvas 1864, 74 x 63 cm, Warsaw, National
Museum
177. A piquet of uhlans in 1809 — Tap, tap at the window,
water-colour 1863, private collection
178. Patrol of Krakusy reconnoitring in 1831, water-colour
[c. 1866], private collection
179. A man and a woman in prince’s attire, drawing 1862 from
the cycle: Ancient clothes and armours in X—XVI, nr 1
(repr. „Tyg. Ilustr.” 1862 nr 122)
180. A knight and a peasant, in X, nr 2 (repr. as above)
181. A woman and a warrior, in X, nr 3 (repr. as above)
182. A prince in company, in XII, nr 4 (repr. as above nr
123)
183. A knight and a peasant, in XIII, nr 6 (repr. as above
nr 124)
184. A fight for a bride, in XIII, nr 12 (repr. as above nr 126)
185. Knights in full armour, in XIV, nr 19 (repr. as above
nr 129)
186. Commander in travelling costume, in XIV, nr 22 (repr.
as above nr 139)
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187. Comrade in arms of the hussar banner, in XVI, nr 126
(repr. as above 1865 nr 301)
188. A king entering a city, in XVI, nr 105 (repr. as above 1864
nr 240)
189. Polish hussar — wingless, in XVII (repr. as above nr
257)
190. Supply columns, Krakus — Designs for uniforms in
1863, water-colour, 17 x 21.5 cm, Warsaw, Museum of
the Polish Army
191. Uhlan, Rifleman on horseback, as above 1863, water-colour, 17 x 21.5 cm, Warsaw, Museum of the Polish
Army
192. Artillery: artilleryman and officer, soldier and officer
in marching dress — as above 1863, water-colour,
17 x 22 cm, Warsaw, Museum of the Polish Army
193. Krakus, scythemen, general and aide-de-camp — as
above 1863, water-colour, 17 x 21 cm, Warsaw, Mu
seum of the Polish Army
194. Zouave, doctor, soldier and infantry officer — as above
1863, water-colour, 17 x 21.5 cm, Warsaw, Museum of
the Polish Army
195. Officials, officer and infantryman of a line regiment — as
above 1863, water-colour, 17 x 22 cm, Warsaw, Mu
seum of the Polish Army
196. Sketch for the painting of the Hetman, pencil drawing
[1863], 31.5 x 49.5 cm, Cracow, National Museum
197. Hetman — herd of horses, water-colour 1863 (contem
porary photograph)
198. Cossacks leading a captive woman, pencil drawing
[1863—64], private collection
199. Convoy of captives being led out of the Citadel, water-colour [1863] (contemporary photograph of the paint
ing)
200. Pacification of a village in 1863, sepia, 20 x 25 cm,
Warsaw, Museum of the Polish Army
201. Cossacks pursuing a waggon of insurgents, sepia, oil,
canvas [1863], 52 x 74 cm, Opole, Śląsk Opolski Mu
seum
202. A mounted insurgent on vedette in 1863, water-colour,
29 x 21 cm, private collection
203. Orderly on horseback in 1863, water-colour 1888,
19.5 x 15.5 cm, Warsaw, Museum of the Polish Army
204. An insurgent on a raid in 1863, water-colour 1897 (plate,
Vienna, Oester. Nat. Bibl.)
205. An insurgent on foot in 1863, water-colour 1879 (repr.)
206. Patrol of insurgents in 1863, water-colour 1879 (repr.)
207. Somosierra, Napoleon ordering Łubieński to support
the squadron of Kozietulski, water-colour 1864 (repr.
Witkiewicz, p. 9)
208. The battle of Iłża (phot, in the PAN Institute of Art)
209. The battle of Ignacew in 1863, water-colour 1865,
70 x 98 cm, Warsaw, Historical Museum
210. Krakusy charging Russians in Proszowice, water-colour
1866, 48 x 63 cm, Łódź, Museum of Art
211. Polish horse and Arab horse, drawing 1862 (repr.)
212. Twardowski smashing his wife’s potter’s stall, drawing
1862 (engraved by J. Styfi)
213. Characteristics of horses in four scenes [1866] (repr.
„Kłosy” 1866)
214. Characteristics of horses in four scenes [1866] (repr.
„Kłosy”, 1866)
215. The family Jarnicki at prayer: ’’Who has confined to
God’s care” [1865] (repr. Pamiętniki starającego się
by T. T. Jeż, engraved by A. Karmański)
216. The baptism of little Onufry [1865] (repr. as above,
engraved by L. Fryk)
217. The meeting of sellers and buyers [ 1865] (repr. as above,
engraved by L. Fryk)
218. A robbers’ ambush [1865] (repr. as above, engraved by
K. Krzyżanowski)
21?. Kało Śmilec [1865] (repr. as above, engraved by W. Czaj
kowski)
220. A seller in a skull-cap bowing [1865] (repr. as above)

221. A fair in Eastern Galicia, 1869 (repr. Obrazy Rusi
Czerwonej by W. Zawadzki, engraved by K. Krzyża
nowski)
222. A promise is a promise, 1865 (repr. „Tyg. Ilustr.” 1865,
engraved by K. Krzyżanowski)
223. Christmas, 1868 (repr. „Tyg. Ilustr.” 1868, engraved by
E. Gorazdowski)
224. A mounted Cracovian leading a white horse, water-colour, gouache [1856], private collection
225. A Cracovian and two horses, sepia and Chinese white
[1865], 32 x 36 cm, Warsaw, National Museum
226. Krakus with three horses riding to a fair, water-colour
1865, 39 x 46 cm, private collection
227. A boy with two horses riding to a fair, water-colour 1865,
private collection
228. January — illustr. for Rok myśliwca by W. Pol [1865],
engraved by F. Zabłocki
229. February — illustr. as above [1865], engraved by K. Krzy
żanowski
230. March — illustr. as above [1865], engraved by E.
Gorazdowski
231. April — illustr. as above [1865], engraved by L. Fryk
232. May — illustr. as above [1865], engraved by F. Zabłocki
233. June — illustr. as above [1865], engraved by K. Przykorski
234. July — illustr. as above [1865], engraved by E. Go
razdowski
235. August — illustr. as above [1865], engraved by L. Fryk
236. September — illustr. as above [1865], engraved by
J. Pokorny
237. October — illustr. as above [1865], engraved by A. Karmański
238. November — illustr. as above [1865], engraved by
L. Fryk
239. December — illustr. as above [1865], engraved by
K. Przykorski
240. A horsewoman with a dog, water-colour 1866, 37.5 x 31
cm, Warsaw, National Museum
241. A boy mounted on a pony, water-colour 1866,45.5 x 37 cm,
Łódź, Museum of Art
242. Equestrian portrait of Władysław Rawicz, water-colour
1868, 50 x 66 cm, Warsaw, National Museum
243. The battle of Miłosław in 1848, water-colour 1868,
50 x 65 cm, Poznań, National Museum
244. Wojciech and Tadeusz Kossak mounted on ponies,
water-colour 1866
245. A fair at Habelswcrde, water-colour 1866, 59 x 95 cm,
Warsaw, National Museum
246. Horse-fair near Warsaw, water-colour 1866, 63.5 x 102.5
cm, Wrocław, National Museum
247. Horse-fair near Warsaw, water-colour 1868, 46 x 78 cm,
Warsaw, National Museum
248. Horse-fair near Warsaw, water-colour, Munich 1869 (in
the picture the wrong date: 1863), 43 x 68 cm, Łódź,
Museum of Art
249. In the stable, water-colour 1866, 39 x 46 cm, Warsaw,
National Museum
250. Hare-hunting with greyhounds, oil, canvas 1866,
63 x 78 cm, Warsaw, National Museum
251. Hare-hunting with greyhounds, water-colour 1867 (repr.
„Tyg. Ilustr.” 1867, engraved by E. Nicz)
252. Hunting with greyhounds, water-colour 1867 (repr.
„Tyg. Ilustr.” 1867, engraved by K. Przykorski)
253. A huntsman with hounds, water-colour 1868, 39 x 45 cm,
Łódź, Museum of Art
254. Departure for falconing, water-colour 1868, 50 x 65 cm,
Cracow, National Museum
255. Prądzyński mounted on an Arab, the cycle: Four types of
horses and men, water-colour, board, 45 x 34 cm,
Cracow, National Museum
256. Fredro mounted on a horse of English breed, the cycle:
Four types of horses and men, water-colour, board,
45 x 34 cm, Cracow, National Museum

257. Cracovian mounted on a draught horse, the cycle: Four
types of horses and men, water-colour, board, 45 x 34 cm,
Cracow, National Museum
258. A Jew mounted on a hack, the cycle: Four types of horses
and men, water-colour, board, 45 x 34 cm, Cracow,
National Museum
259. Swedish captives led by Polish cavalrymen (lisowczycy), sepia [1868], 35 x 50 cm, Warsaw, Museum of the
Polish Army
260. Polish cavalrymen (lisowczycy) on the Rhine, water-colour 1866 (repr. Witkiewicz, p. 21)
261. Uhlans of Rodakowski, water-colour 1866, 36 x 44 cm,
Górki Wielkie, Zofia Kossak Museum
262. Don Cossacks, water-colour 1877,46.5 x 70.5 cm, Kiel
ce, National Museum
263. Austrian 13. regiment of uhlans under the command of
Colonel M. Rodakowski attacking the batalion of
Italian bersaglieri during the battle of Custozza in 1866,
water-colour 1868, 76 x 140 cm, Vienna, Heeresgeschichtliches Museum
264. The battle of Ostrołęka, water-colour [1873], 32 x 45 cm,
Toruń, District Museum
265. Bivouac at night in 1831 (plate in the PAN Institute of
Art)
266. Tomasz Łubieński at Wagram in 1809, water-colour
1867 (repr. Witkiewicz, p. 64)
267. The battle of Sadova, 3 VII 1866, painted on wood by
J. Kossak (repr. „Tyg. Ilustr.” of 28 VII)
268. Piotr Dunin of Skrzynna in Borkowice taking captive the
Prince of Przemyśl in 1122, water-colour 1870,44 x 55 cm
(phot.)
269. Vignette of Mickiewicz, drawing 1890 (repr. „Świat”
1890 p. 289)
270. The Judge and Telimena in the temple of meditation,
pen-and-ink [c. 1868] (repr. Witkiewicz, p. 193)
271. Polonaise and Jankiel’s concert, drawing on the ivory
plate [1873], 6.5 x 19 cm, The Dzików casket, Ossoli
neum Library
272. The battle of nobleman with Russians, drawing on the
ivory plate [1873], 6.5 x 20 cm (as above)
273. Mushrooming. The Judge and Telimena, drawing on the
ivory plate [1873], 6.5 x 16 cm (as above)
274. Wojski playing the hunting-horn, drawing on the ivory
plate [1873], 6.5 x 16.1 cm (as above)
275. Tadeusz — a series of 24 persons for so-called ’’tableaux
vivants” from Pan Tadeusz, water-colour, pen-and-ink
1872, 17 x 12 cm, private collection
276. Zosia in a straw hat, water-colour 1872, 17 x 12 cm,
private collection
277. Telimena in a pink dress, water-colour 1872, 17 x 12 cm,
private collection
278. The Count in riding costume, water-colour 1872,
17 x 12 cm, private collection
279. The Judge Soplica in sarafan, water-colour 1872,
17 x 12 cm, private collection
280. Soplica in Polish costume, water-colour 1872, 17 x 12 cm,
private collection
281. The chamberlain with a sniff-box, water-colour 1872,
17 x 12 cm, private collection
282. Wojski with a fly-flap, water-colour 1872, 17 x 12 cm,
private collection
283. Wojski playing the hunting-horn, water-colour 1872,
17x12 cm, private collection
284. The butler Gerwazy, water-colour 1872, 17 x 12 cm,
private collection
285. Maciek with his’’birch”, water-colour 1872, 17 x 12 cm,
private collection
286. Maciej the Baptist with his ’’aspergillum”, water-colour
1872, 17 x 12 cm, private collection
287. The priest Robak, water-colour 1872, 17 x 12 cm,
private collection
288. The Jew Jankiel, water-colour 1872, 17 x 12 cm, private
collection
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289. Zosia with a sheaf of corn, water-colour 1872,17 x 12 cm,
private collection
290. Zosia with a wreath on her head, water-colour 1872,
17 x 12 cm, private collection
291. Generals: Dąbrowski and Kniaziewicz, water-colour
1872, 17 x 12 cm, private collection
292. Tadeusz in uhlan’s uniform, water-colour 1872,
17 x 12 cm, private collection
293. Telimena and the chamberlain’s daughter, water-colour
1872, 17 x 12 cm, private collection
294. The Count in colonel’s uniform, water-colour 1872,
17 x 12 cm, private collection
295. Assessor and Notary, water-colour 1872, 17 x 12 cm,
private collection
296. Beadle with a summons, water-colour 1872, 17 x 12 cm,
private collection
297. The Comissar Buchman, water-colour 1872, 17 x 12 cm,
private collection
298. Captain Rykow, water-colour 1872, 17 x 12 cm, private
collection
299. A meeting of noblemen in Dobrzyń, sepia 1882,47 x 75 cm,
Warsaw, National Museum
300. Jankiel’s concert and polonaise, water-colour 1868,
18 x 25.5 cm, private collection
301. Wycz-ha! Notary and Assessor and the dogs, Kusy and
Sokół, water-colour, pen-and-ink, 1890, 25 x 31 cm,
private collection
302. Stud horses of Jan Tarnowski — sketch, sepia 1870,
25 x 42 cm, Warsaw, National Museum
303. Mohort presenting stud horses to Prince Józef and his
suite, water-colour, Munich 1869, 55 x 134 cm (litho
graph)
304. Stud horses of the Hetman Jan Tarnowski, water-colour
1870, 67 x 127 cm, Cracow, National Museum
305. Haymaking — the cycle:The works in the field in the
Miechów district, 1869 (repr. „Kłosy” 1869, engraved
by J. Holewiński)
306. Carting corn — the cycle: as above, 1869 (engraved by
J. Holewiński)
307. Autumn ploughing with oxen, the cycle: as above, 1869
(engraved by J. Holewiński)
308. Sledging cavalcade — the cycle: as above, 1869 (engraved
by J. Holewiński)
309. Amazon mounted on a white Arab, oil 1868,74 x 63 cm,
Warsaw, National Museum
310. Portrait of a horseman on a white Arab, oil canvas,
Munich 1869, 51 x 41 cm, Poznań, National Museum
311. Portrait of General Ignacy Kruszewski, water-colour
1871, 72 x 63 cm, National Collection of Art, Wawel
312. Portrait of Eustachy Erazm Sanguszko, water-colour
1872, 70 x 59 cm, Tarnów, District Museum
313. Warsaw omnibus — sketch, pen-and-ink [1869], 16 x
24.5 cm, Warsaw, National Museum
314. Warsaw omnibus, water-colour, Munich 1869 (repr.
„Tyg. Ilustr.” 1870, engraved by J. Holewiński)
315. Fair at the Kleparz Market in Cracow — sketch, pencil
drawing [1870], 23 x 28 cm, Warsaw, National Museum
316. Horse-fair at the Kleparz Market in Cracow, water-colour
1870 (repr. „Tyg. Ilustr.” 1871, engraved by E. Gorazdowski)
317. Horse-fairnear Wawel Castle, sepia [c. 1870], 38 x 46 cm,
Warsaw, National Museum
318. Fair near St. Jur’s in Lvov, water-colour 1870 (repr.
„Kłosy” 1870, engraved by J. Holewiński)
319. Władysław Tuczyński mounted on the mare Electra wins
hunter’s race for the award of the City of Cracow, water
colour 1871, c. 40 x 50 cm, Cracow, National Mu
seum
320. Horse-races at Błonia in Cracow, water-colour 1870
(repr. Witkiewicz, p. 139)
321. Horse-races in Cracow, sepia, 27 x 41.5 cm, Opole,
Śląsk Opolski Museum
322. To the stable, a jockey and two horses, water-colour 1870
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323. Aleje Ujazdowskie in Warsaw, water-colour 1870 (repr.
„Kłosy” 1870, engraved by J. Holewiński)
324. Congratulatory address to Archduke Gizela, water-colour
1873, c. 10 x 20 cm, private collection
325. The battle of Gravelotte 18 VIII 1870, drawing 1870
(repr. „Tyg. Ilustr.” 1870, engraved by J. Schubeler)
326. The charge of French cuirassiers at Sedan, drawing 1870
(repr. „Tyg. Ilustr.” 1870, engraved by E. Gorazdowski)
327. Sketch for the painting The retreat of the army of
Bourbaki, pencil drawing 1872, 25 x 40 cm, Warsaw,
National Museum
328. Defeated soldiers of Bourbaki’s Army, water-colour
1872 (repr. Witkiewicz, p. 84)
329. The racehorse Carogród from the Sanguszko stud,
water-colour 1871, 43.5 x 54.5 cm, Tarnów, District
Museum
330. Grandmamma’s carriage (Mrs. Artur Potocka), water-colour 1871,48 x 64.5 cm, Warsaw, National Museum
331. Equestrian portrait of Adam Potocki, water-colour 1872,
71 x 60 cm, Warsaw, National Museum
332. Return from a ride in Krzeszowice, water-colour 1872,
72 x 127 cm, Warsaw, National Museum
333. Stud horses of Prince Roman Sanguszko in Slawuta,
water-colour 1871, 56 x 83 cm (repr. „Tyg. Ilustr.”
1872, engraved by K. Przykorski)
334. Stud of Arab horses (plate in the PAN Institute of Art)
335. Stud horses of Przybysław Śreniawita, sketch, sepia
[1873], 40 x 58 cm, private collection
336. Stud horses of Przybysław Śreniawita (Whiteleg),
water-colour 1873 (repr. Witkiewicz, p. 132)
337. Russian voivoda Marek Matczyński welcoming King J an
III on Strusowo steppe, water-colour 1871 [58.5 x 106.5 cm]
(repr. Album obrazów historycznych, Vienna 1891)
338. Voivoda Matczyński welcoming King Jan III on Stru
sowo steppe, water-colour, canvas 1874,58.5 x 106.5 cm,
a copy of the picture painted by Juliusz and Wojciech
Kossak, private collection
339. Portrait of Count Aleksander Branicki mounted on
a horse of Janiszówka stud, water-colour 1872 (repr.)
340. Emir Rzewuski in the Arabian desert, water-colour
[1871], 38 x 52 cm
341. Jan III at Kahlenberg, water-colour [1871], 44 x 36 cm,
Białystok, District Museum
342. Jan III at Kahlenberg blessing the charge on the Turks,
water-colour 1871 (lithograph)
343. A change of position during the battle of Wawer,
water-colour 1872, 61 x 94 cm, Warsaw, National
Museum
344. Stanislaw Rewera Potocki receives the ploughed out
mace, water-colour, Munich 1873,69 x 158 cm, Warsaw,
National Museum
345. Stud horses of the Dzieduszyckis, water-colour 1874,
36.5 x 57 cm, Kościuszko Foundation, New York
346. Stud horses in a pasture, water-colour 1874 (plate in the
National Museum in Warsaw)
347. Two horses and a horseman, water-colour 1873, 33 x
48 cm, private collection
348. In the pasture — horses frolicking, water-colour [c. 1870]
(repr. Witkiewicz, p. 101)
349. Wincenty Pol and Kajetan Suffczyński, pencil drawing
1871, 18.5 x 16.5 cm, Warsaw, National Museum
350. Wincenty Pol and Kajetan Suffczyński, drawing 1871
(repr. Zawsze oni by K. Suffczyński, engraved by
A. Szretter)
351. Portrait of Wincenty Pol, oil, canvas 1874, 47.5 x
38.5 cm, Cracow, National Museum
352. Vignette of a soldier’s horse, drawing [1871] (repr. „Tyg.
Ilustr.” engraved by E. Gorazdowski)
353. Training before hunt in Użok, sepia 1872, 25 x 30 cm,
Cracow, National Museum
354. „The fact is that the secretary...”, sepia 1872, 26
x 30 cm, Cracow, National Museum

355. Adventures of a group of hunters, sepia 1872, 26.5 x
30.5 cm, Cracow, National Museum
356. Juliusz Kossak mounted on a colt rides up to a mare,
sepia 1872, 26 x 30.5 cm, Cracow, National Museum
357. Departure for bear-hunting at Prince Adam Sapieha’s
estate in Sianki and Użok, water-colour 1874,68 x 51 cm,
Cracow, National Museum
358. Hunters resting on a mountain pasture — hunting in
Sianki and Użok, water-colour 1874, 68 x 51 cm,
Cracow, National Museum
359. A bear attacked by dogs — hunting in Sianki and Użok,
water-colour 1874, 68 x 51 cm, Cracow, National
Museum
360. Return from bear-hunting in Sianki and Użok, wa
ter-colour 1874, 68 x 51 cm, Cracow, National Mu
seum
361. Kossak and Brandt on the way to Balta, water-colour
1874 (repr. Witkiewicz, p. 89)
362. Horse-fair in Balta, sepia sketch [1874], 29 x 54.5 cm,
private collection
363. Fair in Balta, rounding up of horses, water-colour 1874
(repr. „Tyg. Ilustr.” 1876)
364. Horse-fair in Balta, water-colour 1874 (repr. Witkiewicz,
p. Ill)
365. Herdsman — a scene from Balta, water-colour 1874,
29 x 52.5 cm, private collection
366. Capturing horses — a scene from Balta, oil, canvas
1879, 45 x 60 cm, private collection
367. Two saddle-horses and a stable-boy, water-colour 1875
(plate in the PAN Institute of Art)
368. Family ride, water-colour 1875 (repr. „Tyg. Ilustr.”
1875)
369. The inauguration of the Academy of Sciences and
Letters in Cracow, 7 May 1873, water-colour [1881],
13 x 26 cm, Cracow, PAN Library
370. The inauguration of the Academy of Sciences and
Letters in Cracow, 1873 (repr. „Kłosy” 1873)
371. The jubilee ceremonies of Jan Matejko in Cracow,
’29 October 1878 (repr. „Kłosy” 1878, engraved by
E. Gorazdowski)
372. Dinner given in honour of J. I. Kraszewski in the Cloth
Hall in Cracow, 4 October 1879 (repr. „Kłosy” 1879)
373. Zofia Szeptycka and her son Andrzej, sepia [1873], 40 x
53.5 cm, private collection
374. A boy mounted on a pony (Branicki?), water-colour
1874, 30 x 38.5 cm, Cracow, National Museum
375. Portrait of a young horsewoman and her dog, wa
ter-colour 1875 (phot.)
376. Michal Czajkowski (Sadyk Pasza) at the head of Ottoman
Cossacks, water-colour (plate in the National Museum
in Warsaw)
377. The Sapieha family on a ride, in the background the
castle of Krasiczyn, water-colour (plate in the National
Museum in Cracow)
378. Władysław Hieronim Sanguszko, water-colour 1874,
71 x 61 cm, Tarnów, District Museum
379. Władysław Sanguszko at Grochów, water-colour 1876,
55 x 44 cm, Cracow, National Museum
380. Franciszek Wodzicki at the head of the Krakusy regi
ment in 1831, water-colour 1876, 58 x 47 cm, Cracow,
National Museum
381. Leon Sapieha taking part in the insurrection in 1831,
water-colour 1879, 54 x 43 cm, Cracow, National
Museum
382. Light-cavalrymen of Lieutenant Józef Koszyc capture
the German partisan Schill in 1813, oil, canvas 1875,
69 x 113 cm (plate in the National Museum in War
saw)
383. The election of King Jan Kazimierz, water-colour 1875
(lithograph)
384. Czarniecki at Płock — sketch, water-colour [1875], 54 x
42 cm, Słupsk, Central Pomorze Museum
385. Stefan Czarniecki crossing the river Vistula at Płock,
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water-colour 1875, 55 x 50 cm, Raperswil Polish
Museum
Reconnaissance in Spain, oil, board, 1875, 21 x 26 cm,
Cracow, National Museum
A led horse against the background of a marching supply
columns, water-colour 1876,44.5 x 55.5 cm, Ossolineum
Library
A led horse, two horses and a dog, water-colour (plate in
the National Museum in Warsaw)
A led horse escorted by carriages, water-colour 1879,
37 x 47 cm (plate in the PAN Institute of Art)
The racehorse Przedświt (Predawn) from the Chorzelów
stud, water-colour 1875, 42 x 54 cm
Racehorse, the stallion Oleś (phot.)
Roman Potocki mounted on the horse Gentleman of the
Stawiszcze stud, water-colour [c. 1874]
Przedświt at the start, water-colour 1880 (phot.)
A racehorse going to be weighed after winning, wa
ter-colour [c. 1875], 37 x 52 cm (plate in the PAN
Institute of Art)
Harrowing in the Cracow region, water-colour [1875]
Four Cracovian horses and a ladder waggon, water-col
our 1876
Return of raftsmen, water-colour 1888, 22 x 55 cm,
Historical Museum of the City of Cracow
A Cossack holding a saddled Arab, sepia 1876, 31 x
38 cm, Warsaw, National Museum
Adam Krasiński and Kossak on the way to Siąszyce,
sepia 1877, 23 x 35 cm, Warsaw, National Museum
Return the sledging cavalcade from a party, water-colour
1877, 25.5 x 51 cm, Warsaw, National Museum
Cracovian wedding procession near the Kościuszko
Tumulus, water-colour 1877 (repr. Witkiewicz, p. 115)
A Lithuanian and a Polish woman, water-colour 1878,
33 x 48.5 cm, Bydgoszcz, District Museum
Mr. Pasek fighting, water-colour
Mountineers of the Eastern Carpathians on the way to
a fair, 1877 (repr. „Tyg. Ilustr.” 1877)
A battle scene, water-colour 1878
Departure for hunting from Oczosalski’s manor, wa
ter-colour 1878 (repr. „Tyg. Ilustr.” 1878, engraved by
A. Zajkowski)
Carnival in Cracow, 1880 (repr. „Tyg. Powsz.” 1880)
Departure for hunting with a trumpeter („Kafarek”),
water-colour 1876, 62 x 126 cm, Poznań, National
Museum
Janusz Skumin Tyszkiewicz crossing the Dżwina at
Turborg, water-colour 1878 (repr. Album obrazów histo
rycznych, 1891)
June — Polish calendar, pencil drawing [1877], 31.5 x
23.5 cm, Ossolineum Library
June — Polish calendar, drawing 1877 (repr. „Kłosy”
1877, engraved by E. Gorazdowski)
October — Polish calendar, pencil drawing [1877],
31.5 x 23.5 cm, Ossolineum Library
October—r Polish calendar, drawing 1877 (repr. „Kłosy”
1877, engraved by E. Gorazdowski)
November — Polish calendar, pencil drawing [1877],
31.5 x 23.5 cm, Ossolineum Library
November — Polish calendar, drawing 1877 (repr.
„Kłosy” 1877, engraved by E. Gorazdowski)
December — Polish calendar, pencil drawing [1877],
31.5 x 23.5 cm, Ossolineum Library
December — Polish calendar, drawing 1877 (repr.
„Kłosy” 1877, engraved by E. Gorazdowski)
An Arabian horseman (Farys) on a standing horse,
water-colour 1877, 39 x 50 cm, Warsaw, National
Museum
An Arabian horseman (Farys) gallopping (to the right),
water-colour 1887
An Arabian horseman (Farys) gallopping (to the left),
water-colour, 1878, 36 x 44.5 cm, Płock, the Mazowsze
Museum
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421. An Arabian horseman (Farys) gallopping (to the left),
water-colour, 1892, 20.5 x 28.5 cm, Cracow, National
Museum
422. Morsztyn at Chocim, water-colour 1874, 53 x 44 cm,
Warsaw, Museum of the Polish Army
423. Equestrian portrait of Stanislaw Sozariski, water-colour
1877, 53 x 43 cm, Cracow, the PAN Library
424. Hunter on horseback and greyhounds, water-colour
1879, 17.7 x 25.7 cm, Poznań, National Museum
425. Hare-hunting, water-colour 1880, 37 x 45 cm, Warsaw,
National Museum
426. Stefan Czarniecki on Alsen island (from the series Four
heroes), water-colour, 1879, 44.5 x 37 cm, private
collection
427. Jan III on Kahlenberg (from the series Four heroes),
water-colour 1879, 44.5 x 37 cm
428. Tadeusz Kościuszko and scythemen (from the series
Four heroes), water-colour 1879,44.5 x 37 cm, Łańcut,
the Castle
429. Prince Józef Poniatowski mounted on Szumka (from the
series Four heroes), water-colour 1879, 44.5 x 37 cm,
Łańcut, the Castle
430. Relief of Smoleńsk, water-colour 1879, 42 x 97 cm,
Warsaw, National Museum
431. Jan III shooting herons in Wilanów, water colour 1879,
c. 60 x 85 cm
432. Jan III shooting herons, sketch, oil, boards [1879],
33 x 45 cm, Cracow, National Museum
433. Stud horses of Dionizy Trzeciak in Taurów, oil, canvas
1879,175 x 200 cm (repr. „Tyg. Ilustr.” 1884, engraved
by M. Kluczewski)
434. Wolves attacking a sledge and four, water-colour 1879,
30 x 47 cm, private collection
435. Sledging to the church, water-colour 1884, 35 x 25 cm
436. In position, water-colour 1877 (repr. „Tyg. Ilustr.”,
1877, engraved by E. Boczkowski)
437. At the window (a song by W. Pol), water-colour 1880
(repr. „Kłosy” 1880, engraved by E. Gorazdowski)
438. Two amazons on horseback (daughters?), water-colour
1880 (photo of the picture)
439. Godmother, water-colour 1880 (lithograph)
440. Youth, water-colour 1876 (repr. „Tyg. Ilustr.” 1876,
engraved by K. Przykorski)
441. Old age, water-colour 1876 (repr. „Tyg. Ilustr.” 1876,
engraved by M. Kluczewski)
442. A white Arab stallion in a stable, water-colour 1877,
33.5 x 41 cm, Rzeszów, District Museum
443. A horse and a dog, water-colour 1881, 19 x 25 cm,
Cracow, National Museum
444. Horses at the show in Lvov, water-colour 1878 (repr.
„Tyg. Ilustr.” 1878)
445. Heads of four horses, water-colour 12 x 23 cm, Łańcut,
the Castle
446. Grey mare with a black colt, water-colour 1880, private
collection
447. White horse and a black colt, water-colour, gouache
[1880], 23.5 x 30.5 cm, Warsaw, National Museum
448. This fribble is her daughter and my niece, ilustr. for the
book by Kraszewski Grzechy hetmańskie, 1879 (repr.
„Kłosy” 1879, engraved by E. Gorazdowski)
449. It was a family souvenir, 1879 (repr. as above, engraved
by E. Gorazdowski)
450. A man on horseback appeared at the gate, 1879 (repr. as
above, engraved by E. Gorazdowski)
451. I am your father, 1879 (repr. as above, engraved by
A. Malinowski)
452. Inspection on the way, water-colour 1881 (plate in the
Oester. Nat. Bibl., Vienna)
453. Józef Majer as a doctor during the November insurrec
tion, water-colour [1881], 14 x 27 cm, Cracow, the PAN
Library, ms 6626
454. Portrait of Wilhelm Siemieński-Lewicki on horseback,
water-colour [1879], 51 x 43 cm, private collection
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455. A carriage and four chestnuts from Chorostków without
passengers, water-colour 1872, 39 x 77 cm, private
collection
456. Mrs. Wilhelm Siemieńska-Lewicka with her daughter
Melania during the drive, water-colour 1877 (plate in
the National Museum, Warsaw)
457. Equipage of W. Siemieński-Lewicki, water-colour 1878
(as above)
458. Eight passengers in a carriage and four chestnuts,
water-colour 1888, 41 x 84 cm, private collection
459. Seven passengers in a carriage and five grey horses,
water-colour 1891, 43 x 70 cm, private collection
460. Light-cavalry (lisowczycy), water-colour 1880, 42 x
55 cm, Kielce, National Museum
461. Austrian manoeuvres in Galicia, water-colour 1880,
37.5 x 50 cm, Cracow, the PAN Library
462. A led horse of cuirassiers, sketch for a picture,
water-colour [1880], 26 x 35 cm, private collection
463. A led horse of cuirassiers against the background of the
battle, water-colour 1880, 37.5 x 50 cm, Cracow, the
PAN Library
464. Piotr Dunin-Borkowski during the battle of Moscow
in 1611, water-colour 1884, 45 x 55 cm (repr.)
465. Jerzy Dunin-Borkowski killed in the battle with Tartars
in Wiśniowiec in 1674, water-colour 1884, 44 x 55 cm
(repr.)
466. Kościuszko at the head of scythemen, water-colour 1879,
43 x 36 cm, Warsaw, Museum of the Polish Army
467. Kościuszko leading scythemen, water-colour 1882, 48 x
40 cm, private collection
468. Dąbrowski at the head of the Legions, water-colour
1882, 46 x 37.5 cm, Ossolineum Library
469. Prince Józef Poniatowski at Zieleńce, water-colour 1882,
45.5 x 37.5 cm, Kielce, National Museum
470. Dobiesław Mierzb, known as Friedher (Fredro series),
water-colour 1880, 50 x 75 cm, Warsaw, National
Museum
471. Andrzej Fredro rescues captives from Tartars (Fredro
series), water-colour 1880, 48 x 68 cm, Warsaw, Na
tional Museum
472. Emperor Franz Joseph entering Cracow, water-colour
1880 (lithograph)
473. Emperor Franz Joseph entering Cracow, water-colour
1881, 39 x 57 cm, Cracow, National Museum
474. Cracow wedding procession entering the market, wa
ter-colour 1881, 39 x 57 cm, Cracow, National Museum
475. Emperor Franz Joseph surrounded by the escort of
honour of horsemen in regional costumes near Wawel
Castle, water-colour 1881, 38.5 x 56.5 cm, Cracow
National Museum
476. Emperor Franz Joseph in Matejko’s atelier, water-colour
1881, 39 x 56.5 cm, Cracow, National Museum
477. Emperor Franz Joseph welcomed at Krysowice, wa
ter-colour 1881,39 x 57 cm, Cracow, National Museum
478. Emperor Franz Joseph at the ball in Lvov Town Hall,
water-colour 1881, 39 x 57 cm, Cracow, National
Museum
479. The ball given in honour of M. Zyblikiewicz at the Cloth
Hall 28 February 1881, water-colour 1882, 49 x 76 cm,
Cracow, National Museum
480. Jan Fredro rescues King Jan Olbracht in the Bukowina
region (Fredro series), water-colour 1882, 48 x 70 cm,
Warsaw, National Museum
481. Stanislaw (Jan) Fredro at Smoleńsk (Fredro series),
water-colour 1884, 49 x 72 cm, Warsaw, National
Museum
482. Joyfully swim the national flags (illustr. for Mohort by
W. Pol), gouache 1882 (engraved by A. Zajkowski)
483. In the name of the King I am under the obligation to give
back armour and the saddled horse, gouache 1882,
29 x 37 cm (as above, engraved by A. Zajkowski)
484. Mohort ploughing the earth where a sword is stuck,
gouache 1882 (as above, engraved by A. Zajkowski)

485. He lived by the sword, let him lie in the grave, gouache
1882, 29 x 37 cm, private collection.
486. The holy mass on Kahlenberg before the battle, 1882
(repr. from M. Dyakowski’s Diary, engraved by E.
Gorazdowski)
487. The capture of the visier’s standard at Vienna, 1882
(repr. as above, engraved by E. Gorazdowski)
488. Passage of King Jan III through the embankments to
Vienna, 1882 (repr. as above, engraved by E. Goraz
dowski)
489. The meeting of King Jan III and the Emperor Leopold,
1882 (repr. as above, engraved by E. Gorazdowski)
490. The standard of the prophet, water-colour 1882, 56 x
94.5 cm, Łódź, Museum of Art
491. The standard of the prophet, oil, canvas 1882, 81 x
139 cm, Poznań, National Museum
492. Piotr Lipski at Chocim, water-colour 1882 (repr. „Kłosy”
1882)
493. King Jan III entering Vienna the day after the victory,
1883 (repr. „Tyg. Ilustr.” 1883)
494. The battle of Parkany, water-colour 1883,44.5 x 55.5 cm,
Wroclaw, National Museum
495. Sobieski entering Vienna, water-colour 1883, 48 x
70.5 cm, Wroclaw, National Museum
496. Wolf-hunting on the steppe, water-colour, gouache
1882, 57 x 96 cm, private collection
497. Wolf-hunting on the steppe, water-colour, gouache
1883, 53 x 98 cm, Bydgoszcz, District Museum
498. Fox-hunting, water-colour, gouache 1882, 57 x 96 cm,
private collection
499. Fox-hunting, water-colour 1883 (repr. Witkiewicz,
p. 131)
500. Wolf-hunting with a bait, water-colour, gouache 1882,
57 x 96 cm, private collection
501. Wolf-hunting with a bait, water-colour 1883 (repr.
Witkiewicz, p. 131)
502. Hare-hunting, water-colour 1883, 37 x 55 cm, private
collection
503. Shooting bustards with greyhounds, water-colour 1883
(repr. Witkiewicz, p. 130)
504. Country wedding procession before the inn, water-colour 1879 (repr. „Tyg. Ilustr.” 1880, engraved by
M. Szulie)
505. Country wedding procession before the inn, water-colour 1883, 34 x 47 cm, private collection
506. Horse-fair at the Groble Market in Cracow, water-colour
(phot, of the picture)
507. Horse-fair near the Wawel Castle (lithograph)
508. Franciszek Fredro dispersing Tartars at Lubaczów
(Fredro series), water-colour 1883, 49.5 x 72 cm,
Warsaw, National Museum
509. Wawrzyniec Fredro as a deputy entering Istanbul
(Fredro series), water-colour 47.5 x 70 cm, Warsaw,
National Museum
510. Aleksander Fredro at Hanau (Fredro series), water-colour 1883, 47 x 70 cm, Warsaw, National Museum
511. Seweryn Fredro dispersing a regiment of Prussian
husars at Peterswald (Fredro series), water-colour 1883,
48 x 70 cm, Warsaw, National Museum
512. Łokietek and Florian Szary after the battle of Plowce,
water-colour 1883, 78 x 123 cm (lithograph)
513. Watchword and countersign, water-colour 1883 (repr.
Album obrazów historycznych, 1891)
514. Andrzej Maksymilian Fredro, voivoda of Podole (Fredro
series) water-colour 1882, 55 x 45 cm, Warsaw, Na
tional Museum
515. Aleksander Fredro, playwright (Fredro series), water-colour 1884, 55.5 x 44 cm, Warsaw, National Mu
seum
516. Edward Fredro at the battle of Kałuszyn (Fredro series),
water-colour 1884, 48 x 70 cm (repr. „Tyg. Ilustr.”
1900)
517. Jerzy Ossoliński entering Rome in 1633, water-colour
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1884 (repr. „Tyg. Powsz.” 1884, engraved by J. Schubeler)
d
Uhlan of the 3 regiment on horseback during
parade, water-colour 1883, 18 x 12 cm (litho
graph)
rd
Officer of the 3 regiment of uhlans on horseback
during parade, water-colour 1883, 18 x 12 cm (litho
graph)
rd
Major and non-commissioned officer of the 3 regiment
of uhlans, water-colour 1883, 18 x 12 cm (litho
graph)
rd
Captain and soldier of the 3 regiment of uhlans,
water-colour 1883, 18 x 12 cm (lithograph)
Prince Józef Poniatowski at Raszyn, sketch, sepia,
gouache 1884, 37.5 x 45.5 cm, Warsaw, National
Museum
Prince Józef Poniatowski at Raszyn (Juliusz and Woj
ciech), oil, canvas 1884, 97 x 119 cm (repr. Album
obrazów historycznych, 1891)
Morsztyn at Chocim, water-colour 1885 (lithograph)
Aleksander Morsztyn at Chocim, water-colour 1885,
37.5 x 55.5 cm, Szczecin, National Museum
Kazimierz Pulaski and the Bar confederates at Czę
stochowa, water-colour [1885], 48 x 37 cm (repr. Wit
kiewicz, p. 81)
The last moments of Stefan Czarniecki, water-colour
[1885] (repr. Witkiewicz, p. 173)
A message from the battle-field, water-colour [1885]
(lithograph)
Messenger of calamity, water-colour 1885 (phot, in the
PAN Institute of Art)
Tartar dance, water-colour 1885, 39 x 52 cm (repr.
Witkiewicz, p. 147)
Tartar dance, water-colour 1888, 39 x 52 cm (repr.
„Świat” 1889)
Hetman Chodkiewicz at Kirchholm, gouache, pencil
[1885], 23 x 32 cm, Toruń, District Museum
Jan Karol Chodkiewicz, Great Lithuanian Hetman,
water-colour 1885, 29 x 22 cm (repr. Witkiewicz,
p. 112)
Hetman Rewera Potocki mounted on a white Arab,
water-colour 1894, (phot, of the picture)
Stanislaw Żółkiewski, Great Crown Hetman, water-col
our 1885, 29 x 22 cm (repr. Witkiewicz, p. 112)
Captain of horse of a cuirassier regiment, water-colour
1886, 45 x 33 cm, Cracow, National Museum
A servant leading a horse, water-colour 1886, 35.5 x 45 cm,
Cracow, National Museum
Lance testing in the presence of Napoleon, water-colour
1885 (plate in the National Library)
The death of Prince Józef Poniatowski in the river Elster,
1887 (repr. „Tyg. Ilustr.” 1887, engraved by J. Kra
jewski)
Zagłoba captures a banner, 1884, 34 x 26 cm (repr.
„Kłosy” 1884)
Zagłoba and Skrzetuski’s children, 1885 (repr. „Przegl.
Warsz.” 1925)
Skrzetuski and Podbipięta, water-colour 1884, 42 x 33 cm
(repr. Witkiewicz, p. 140)
Zagłoba and Bohun, water-colour 1884, 42 x 33 cm
(repr.)
The meeting of Skrzetuski and Chmielnicki on the
steppe Dzikie Pola, sepia, pen-and-ink, 1885, 33 x 50 cm
(repr. the Album Ogniem i mieczem)
An adventure on the way to Lubnie, sepia, pen-and-ink
1885, 33 x 50 cm (repr. as above)
The march of Chmielnicki and Tuhay Bey, sepia,
pen-and-ink [1885], 27 x 47 cm, private collection
Bohun attacking the estate of the Kurcewicz family in
Rozłogi, sepia, pen-and-ink 1885, 33 x 50 cm (repr. the
Album Ogniem i mieczem)
Sketch of the meeting of Chmielnicki and Tuhay Bey,
sepia [1885], 28 x 44.5 cm, Warsaw, National Museum
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549. The meeting of Chmielnicki and Tuhay Bey, water-colour 1885, 63 x 98 cm (lithograph)
550. Prince Jeremi Wiśniowiecki at a grave, sepia, pen-and-ink 1885, 33 x 50 cm (repr. the Album Ogniem
i mieczem)
551. Podbipięta and Póljan at Konstantynów, sepia, pen-and-ink 1885, 33 x 50 cm (repr. as above)
552. Zagłoba captures a banner, sepia, pen-and-ink 1886,
33 x 50 cm (repr. as above)
553. The duel of Wołodyjowski and Bohun, sepia, pen-and-ink 1886, 33 x 50 cm (repr. as above)
554. Mr. Zagłoba at the wedding ceremony, water-colour
1886 (lithograph)
555. Helena and Zagłoba, Wołodyjowski and Rzędzian escap
ing from Czortowy Jar, sepia, pen-and-ink 1886,
33 x 50 cm (repr. the Album Ogniem i mieczem)
556. The death of Longinus Podbipięta, sepia, pen-and-ink
1886, 33 x 50 cm (repr. as above)
557. Skrzetuski crossing pond, sepia, pen-and-ink 1886,
33 x 50 cm (repr. as above)
558. Skrzetuski in the presence of the king in Toporów, sepia,
pen-and-ink 1886, 33 x 50 cm (repr. as above)
559. Basia and Azja, water-colour 1888, 36 x 44 cm (repr.
Witkiewicz, p. 146)
560. Kmicic and his company, sepia, gouache 1885,38 x 46 cm,
Warsaw, National Museum
561. The company of Kmicic, water-colour 1885 (plate in
the National Museum in Warsaw
562. Kmicic and Oleńka during a sledge party, water-colour
1885, 36 x 45 cm, private collection
563. Kmicic and Oleńka in a sledge, water-colour 1887 (phot.)
564. Jerzy Dunin-Borkowski leading August II into Dresden
in 1719, water-colour 1886, 55 x 44 cm
565. Across the steppe, water-colour 1887 (repr. Witkiewicz,
p. 197)
566. General Jan Skrzynecki and the staff, water-colour 1886
(repr. the Album of the Polish Army in 1831)
567. The Poznań cavalry charging at Rajgród, water-colour
1886 (repr. as above)
568. Hunting, water-colour 1888, 25 x 17 cm, Warsaw, The
Hunting and Riding Museum
569. Whipper-in with a trumpet, water-colour 1885, 29 x
22.5 cm,Warsaw, The Hunting and Riding Mu
seum
570. Return from hunting, water-colour 1892, 19 x 23.5 cm,
Warsaw, The Hunting and Riding Museum
571. Portrait of Countess Ścibor Marchocka on horseback,
water-colour 1884, private collection
572. Equestrian portrait of Tadeusz Kossak, water-colour
1886, 45 x 37 cm, Górki Wielkie, Zofia Kossak Mu
seum
573. Kościuszko and his aide-de-camp, water-colour 1887
(plate in the Museum of the Polish Army in Warsaw)
574. Kościuszko at Racławice, water-colour 1886, 50 x 73 cm,
Warsaw, National Museum
575. Tartars on the march, sketch, sepia 1887, 23 x 41.5 cm,
National Collection of Art, Wawel
576. Tartars on the march across the steppe, water-colour
1887, 33 x 53 cm, private collection
577. The Barbican and St. Florian’s Gate, water-colour 1886,
painted together with S. Tondos (repr. Klejnoty Kra
kowa, 1886)
578. The Church of St. Peter and St. Paul, water-colour 1886
(repr. as above)
579. St. Florian’s Church at the Kleparz Market, water-colour 1886 (repr. as above)
580. A view of the Wawel Castle and horse-fair, water-colour
1886 (repr. as above)
581. Stud horses in Podole, water-colour 1886, 74 x 130 cm,
Cracow, National Museum
582. Archduke Rudolf Habsburg and his wife Stephanie at
the Wawel Castle, water-colour 1888, 60 x 82 cm,
Cracow, National Museum
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583. Hare-hunting with greyhounds, water-colour 1887,
34 x 51 cm (plate in the PAN Institute of Art)
584. Wedding dances — fan, water-colour 1884 (phot.)
585. Cracovian wedding procession riding — fan, water-col
our 1891, 33 x 75 cm (repr. Witkiewicz, p. 170)
586. March across the Ukrainian steppe — fan (repr. as above,
р. 167)
587. Stud horses leaving the watering place — fan, water-colour 1892, 36 x 71 cm (repr. „Tyg. Ilustr.” 1899)
588. A led horse and a marching army, water-colour 1887,
46.5 x 37.5 cm, private collection
589. A captured Turkish standard, water-colour 1887,
с. 25 x 20 cm, private collection
590. A faithful companion, drawing 1887 (repr. „Bies. Lit.”
1902)
591. A faithful horse, water-colour 1889 (repr. Witkiewicz,
p. 159)
592. ’’There on the common the flowers shine”, water-colour
1885, 11.5 x 18 cm, Górki Wielkie, Zofia Kossak Mu
seum
593. ”An uhlan stands on vedette”, water-colour 1889,
36 x 44 cm, private collection
594. A meeting at the well, water-colour 1889, 36 x 44 cm,
private collection
595. The Cossack watered a horse, Dziuba drew water,
water-colour 1889, 38 x 54 cm, Kielce, National Mu
seum
596. A led horse of the castellan, water-colour (repr.)
597. Queen Bona travelling, water-colour, 56 x 86.5 cm,
Łódź, Museum of Art
598. Czarniecki entering Cracow, gouache, 38 x 49 cm, Opo
le, the Śląsk Opolski Museum
599. A skirmish at Iłża, oil, canvas, sepia [1897?], 70 x 119 cm,
Cracow, National Museum
600. A flood, water-colour 1884 (repr. Witkiewicz, p. 159)
601. With greyhounds in the sledge on the trail, water-colour
1887, 29 x 45 cm (plate in the PAN Institute of Art)
602. Haymaking, water-colour [1891], 34 x 48 cm, private
collection
603. Harvesting, water-colour 1893, 43 x 83 cm (repr. Wi
tkiewicz, p. 191)
604. A Cracovian mounted on a draught horse, water-colour
1888, private collection
605. Return from the town, water-colour, gouache 1888,
30 x 24 cm (plate in the PAN Institute of Art)
606. TwoCracovianbestmen, water-colour 1888,27 x 23 cm,
Cracow, National Museum
607. A Cracovian best man, water-colour 1891, private col
lection
608. A mountaineer on horseback, water-colour 1888,30 x
21 cm, private collection
609. A mountaineer woman on horseback, water-colour 1888
(plate in the PAN Institute of Art)
610. A peasant with a pipe on horseback, water-colour 1888
(repr.)
611. A Cossack with a pipe on horseback, water-colour 1889
(repr.)
612. A wolf at bay, water-colour 1888, 47 x 74 cm (litho
graph)
613. Riding to hounds at Antoniny, water-colour 1889
(repr.)
614. Ajockeyonhorseback, water-colour 1891,32.5 x 46.5 cm,
private collection
615. Horse races in Lvov 2 August 1845, water-colour 1890,
61 x 123 cm (plate in the National Library)
616. Departure of a nobleman in an equipage, water-colour
1890, 23.5 x 33.5 cm, Łańcut, the Castle
617. Declaration of love during a ride, water-colour 1890
(repr.)
618. To the fair with a horse and a colt, water-colour 1891,
■ 27.5 x 37 cm, By tom, The Upper Silesia Museum
619. Return from the fair with a horse, water-colour [1891],
21.5 x 29.5 cm, private collection

620. A couple of mountaineers from the East Carpathians,
water-colour 1892, 29 x 23 cm, private collection
621. A couple of Cracovians on the way from the fair,
water-colour 1892, private collection
622. Stud horses on a meadow, water-colour 1891,32 x 45.5 cth,
Cracow, National Museum
623. Wooing near stud horses, water-colour 1892, 18.5 x 26 cm,
private collection
624. Stud horses of Podole, water-colour 1892 (phot.)
625. Buying a horse from the stud, water-colour 1896,
27 x 44 cm, private collection
626. Deputation of the Teutonic Knights before Litawor’s
Castle (illustr. for Grażyna by A. Mickiewicz), water-colour 1889, 31 x 23.7 cm, private collection
627. Grażyna departing for a chase, water-colour 1889,
30.7 x 23.7 cm (as above)
628. Grażyna in Litawor’s chamber, water-colour 1889,
30.7 x 23.7 cm (as above)
629. The battle with Teutonic Knights, water-colour 1889,
31 x 23.7 cm (as above)
630. Perishing at the stake, water-colour 1889, 30.7 x 23.7 cm
(as above)
631. The river Niemen separated Lithuanians from Teutonic
Knights (illustr. for Konrad Wallenrod by A. Mickie
wicz), water-colour 1889, 30.7 x 23.7 cm (as above)
632. Night talks of Konrad and Aldona, water-colour 1889,
30.7 x 23.7 cm (as above)
633. Wajdelota’s song, water-colour 1889, 31 x 23.7 cm (as
above)
634. The apostolate of the Teutonic Knights in Lithuania,
water-colour 1889, 31 x 23.7 cm (as above)
635. Kiejstut’s daughter and Walter, water-colour 1889,
30.7 x 23.7 cm (as above)
636. Retreat of the Teutonic Knights, water-colour 1889,
30.7 x 23.7 cm (as above)
637. Konrad’s death, water-colour 1889, 31 x 23.5 cm (as
above)
638. The battle with Teutonic Knights, water-colour 1889
(plate in the National Library)
639. Tartars attacking a village, water-colour 1890 (plate in
the Oester. Nat. Bibl., Vienna)
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1894, 23 x 28.5 cm, Łódź, Museum of Art
641. Return from the war to a village, water-colour 1890,
35.5 x 47 cm, Warsaw, National Museum
642. Zagłoba capturing a banner (?), water-colour 1891,
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643. At Somosierra, reconnojtring, water-colour 1891
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Cossacks, water-colour [1890], 27 x 37 cm, Cracow,
National Museum
645. For your and our freedom, water-colour 1890, 35 x 33 cm,
Cracow, National Museum
646. Jan Aleksander Fredro at Temeszwar in 1849, water-colour 1891, 42 x 70 cm, Warsaw, National Museum
647. Cherubin Gniewosz during the battle of Suczawa in
1497, water-colour 1892, 55 x 84 cm (repr. Witkiewicz,
p. 175)
648. Jan Gniewosz during the battle of Psków in 1580,
water-colour 1894 (plate in the National Museum in
Warsaw)
649. Mateusz Romer, general of artillery of Grand Duchy of
Lithuania, water-colour 1892 (plate in the National
Library)
650. Stanislaw Lubomirski at Chocim, sketch, sepia [1894],
22 x 19 cm, Poznań, National Museum
651. Mr. Zaklika of Wojsławice, water-colour 1890, 41 x 55 cm
(plate in the National Library)
652. Mickiewicz in Turkey in the company of Wł. Zamoyski
and Sadyk Pasza, water-colour 1890, 59 x 47 cm, Po
znań, National Museum
653. Berek Joselewicz during the battle, water-colour 1893
56 x 38 cm, private collection

654. Portrait of a man with a hat on horseback, water-colour
1891 (phot.)
655. Jan Aleksander Fredro (the son), water-colour 1892,
55 x 45 cm, Warsaw, National Museum
656. A led horse and an army on march, water-colour 1893,
34 x 44 cm, Warsaw, Museum of the Polish Army
657. A royal gift, water-colour 1895, 31 x 45 cm, private
collection
658. At the shrine (illustr. for the book Wiesław by K. Bro
dziński), water-colour 1891, 32 x 26 cm, Wroclaw,
National Museum
659. Cossacks outpost, water-colour 1892, 21 x 27 cm (plate
in the National Library)
660. The squadron commander Szeptycki capturing Prus
sians at Rheims, water-colour 1888 (repr. Witkiewicz,
p. 168)
661. Hilary Baranowski breaking up a Russian square at
Krynka in 1831, water-colour 1891, 38 x 57 cm, Jag.
Library
662. The Poznań uhlans and their guide in 1831, water-colour
1891, 32 x 45 epi, Warsaw, National Museum
663. Uhlans of the 2 regiment and their guide on reconnais
sance in 1831, water-colour 1897, 27 x 42 cm, Cracow,
National Museum
664. The Poznań uhlans and their guide in 1831, water-colour
1892, 28.5 x 36 cm, Cracow, National Museum
665. The Poznań uhlans capturing a spy, water-colour 1892,
28.5 x 36.5 cm, Ossolineum Library
666. A patrol of the Poznań uhlans looking for a way,
water-colour 1893, 27 x 36.5 cm, Cracow, National
Museum
667. 1 regiment of uhlans battle with Russian husars at
Różany, water-colour 1893, 30 x 43.5 cm, Warsaw,
Museum of the Polish Army
668. The battle of Custozza, water-colour 1892, 29 x 43 cm,
Łańcut, the Castle
669. General Hauke-Bosak on reconnaissance, water-colour
1894, 33 x 45 cm, private collection
670. Prince Józef Poniatowski mounted on a dun horse,
water-colour 1894,37 x 32 cm, Warsaw, Museum of the
Polish Army
671. Prince Józef Poniatowski and his army at Plac Zamkowy
in Warsaw, water-colour 1895, 38.5 x 50 cm, private
collection
672. ’’Poland has not yet perished” — Song of the Legions,
water-colour, sepia, pen-and-ink 1893, 38.5 x 31.5 cm,
Wroclaw, National Museum
673. ’’Bonaparte has set us an example” — Song of the
Legions, water-colour, sepia, pen-and-ink 1893, 38.5 x
31.5 cm, Wroclaw, National Museum
674. ”As Czarniecki to Poznań” — Song of the Legions,
water-colour, sepia, pen-and-ink 1893, 38.5 x 31.5 cm,
Wroclaw, National Museum
675. ’’Neither a German nor a Russian will settle” — Song of
the Legions, water-colour, sepia, pen-and-ink 1893,
38.5 x 31.5 cm, Wroclaw, National Museum
676. ”We have the scythes of Racławice” — Song of the
Legions, water-colour, sepia, pen-and-ink 1893,
38.5 x 31.5 cm, Wroclaw, National Museum
677. ’’The father speaks to his Basia” — Song of the Legions,
water-colour, sepia, pen-and-ink 1893, 38.5 x 31.5 cm,
Wroclaw, National Museum
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Song of the Legions, water-colour, sepia, pen-and-ink
1893, 38.5 x 31.5 cm, Wroclaw, National Museum
679. Jan Henryk Dąbrowski at the head of the Legions,
water-colour 1895 (repr.)
680. A Cracovian best man on horseback, water-colour 1893,
44 x 36 cm, Warsaw, National Museum
681. Messenger from a village, water-colour 1893 (repr.
„Świat” 1893)
682. Two best men, water-colour 1893, 32 x 28 cm, private
collection
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683. Best men at an Ukrainian wedding, water-colour 1893,
23.5 x 30.5 cm, Museum of Jag. Univ.
684. The Cossack hetman Żmija falconing, water-colour
1892, private collection
685. The Cossack hetman Żmija falconing, water-colour
1895, 37 x 47.5 cm, private collection
686. A view of Balta, water-colour 1894, 14.7 x 20.8 cm,
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Chocim, water-colour 1892, 57 x 85 cm, Warsaw, Mu
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16 x 25 cm, Szczecin, National Museum
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693. A Cracovian wedding procession riding, water-colour
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694. Four chestnut horses drawing a carriage full of ladies,
water-colour 1896, Bydgoszcz, District Museum
695. Mikołaj Gniewosz, bishop of the Kujawy region, de
parting from Włocławek as a deputy to Ratyzbona in
1636, water-colour 1896, 56 x 86 cm (repr. Witkiewicz,
p. 185)
696. The battle of Zborów, water-colour 1895 (repr. Księga
chwały piechoty, 1939)
697. Jan Gniewosz at the head of the regiment of hussars at
Kirchholm, water-colour 1896, 59 x 88 cm (repr. Wi
tkiewicz, p. 199)
698. Mikołaj Gniewosz rescues Jan Kazimierz at Zborów —
sketch, water-colour [1897], 41 x 61.5 cm, private col
lection
699. Mikołaj Gniewosz rescues Jan Kazimierz at Zborów,
water-colour 1897, 61 x 91 cm (plate in the PAN
Institute of Art)
700. Mrs. Jadwiga Unrug and her daughters in a carriage,
water-colour 1897, 19.5 x 25 cm, private collection
701. The daughters: Zofia and Jadwiga Unrug by the water,
water-colour 1897, 23 x 29.5 cm, private collection
702. Peasant cart and two draught horses, water-colour 1898,
21 x 29 cm, private collection

703. Granddaughter among the turkeys, water-colour 1897
(phot.)
704. Major Jan Gołkowski beating Don Cossacks, water-colour 1898, 57 x 99 cm, private collection
705. The Poznań uhlans fighting in 1831, water-colour 1898,
private collection
706. Polish light cavalry (lisowczycy) leading boyars into
captivity, water-colour 1898, 40 x 33 cm, Cracow, The
PAN Library
707. Mr. Pasek at Lachowice, water-colour 1898, 38 x 51
cm, Bytom, The Upper Silesia Museum
708. Back from the fair, water-colour 1898 (phot, of the
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709. Round dance, water-colour 1898, 32.5 x 42.5 cm, War
saw, National Museum
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Cracow, Historical Museum
711. A Jew mounted on a hack, water-colour, gouache [ 1898],
37 x 31 cm, Warsaw, National Museum
712. Meeting at a shrine, water-colour [1899] (plate in
the Oester. Nat. Bibl., Vienna)
713. General Dwernicki at Stoczek — sketch, pencil drawing
[1898], 33 x 50 cm, private collection
714. Royal grenadiers during the battle of Etoges (sketch for
Wojciech Kossak’s picture for the Emperor Wilhelm II),
pencil drawing [1898], 24 x 48 cm, private collection
715. An Arabian horseman (Farys) — the last drawing sent to
„Tygodnik Ilustrowany” at the end of 1898 (repr. „Tyg.
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717. Back from the fair, water-colour 1898, private collect
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water-colour [1899], 55 x 39 cm, unfinished (repr. Wi
tkiewicz, p. 207)
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water-colour 1899, 17.5 x 22 cm, Łódź, Museum of Art
Frontispiece: Self-portrait of the artist, 1849
Front paper: Jan Gniewosz at the head of the regiment of
hussars at Kirchholm, 1896
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Seweryn Fredro at Peterswald, 1883
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Portret Juliusza Kossaka, mai. Leon Wyczółkowski (1899)

Ilustracje
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Biust Juliusza Kossaka dłuta Teodora Rygiera (1889)
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1. Ułan i dziewczyna (1840)

2. Piast Kołodziej przyjmuje pielgrzymów (1844)

3. Bolesław Chrobry wjeżdża do Kijowa (1844)

4. Arab na koniu [1845]

5. Karykatura Aleksandra Raczyńskiego [1845]

7. Juliusz Dzieduszycki z J. Kossakiem na polowaniu [1845]

8. Siwa klacz Szaytanka (1844)

10. Siwy ogier arabski Obejan [1844]

11. Studium tarantowego ogiera

12. Koń kasztan Szeitan (1844)

13. Klacz ze źrebięciem (1850)

14. Kasztan

15. Kara klacz

16. Siwa klacz Hassanka

17. Szpakowata klacz Mustahara

18. Klacz Miecha (1845)

19. Klacz Sahara ze źrebięciem (1845)

20. Ogier Merdżenkir (1845)

21. Ogier Turchmen (1845)

22. Ogier Koheilan (1845)

23. Ogier Abucheil (1845)

25. Władysław Dzieduszycki na kasztanie [1846]

26. Juliusz Dzieduszycki na Bagdadzie [1847]

27. Juliusz Dzieduszycki na Azecie [1847]

28. Juliusz Dzieduszycki na polowaniu (1847)

29. Juliusz Dzieduszycki z przyjaciółmi na polowaniu (1844)

30. Stadnina Dzieduszyckich w Jarczowcach (1844)

31. Leon Rzewuski konno (1849)

32. Wyjazd na polowanie u Dzieduszyckich [1845]

33. Polowanie w Łańcucie: Alfred Potocki i Leon Rzewuski (1844—45)

34. Polowanie w Łańcucie: Maurycy, Adam i Alfred Potoccy (1844—45)

35. Alfred Potocki na polowaniu (1845)

36. Maurycy Potocki na polowaniu [1845]

37. Polowanie w Łańcucie: Alfred i Adam Potoccy, Rzewuski (1844—45)

38. Polowanie w Łańcucie: Leon Rzewuski (1844—45)

39. Polowanie w Łańcucie: Chapmann (1844—45)

40. Polowanie par force z udziałem chapmanna (1845)

41. Polowanie w Łańcucie: Adam Potocki i Leon Rzewuski, Alfred i Maurycy Potoccy, Kazimierz Starzeński i chapmann
(1844—45)

42. Wyścigi konne we Lwowie (1845)
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43. Polowanie par force w Łańcucie (1845)

44. Stadnina Stanisława Dunin-Borkowskiego w Winniczkach (1846)

45. Zdarzenie na przejażdżce konnej (1844)

46. Galop w dwa konie (1845)

48. Trzech jeźdźców w dżokejkach (1847)

49. Krakowiak powożący czwórką koni (1847)

50. Grupa spłoszonych koni [1850]

51. Najtyczanka albo krakowska furmanka (1847)

52. Nauka jazdy konnej [1855]

53. Odbicie płka Gawrońskiego z niewoli kozackiej w 1831 r. (1845)

54. Bitwa pod Nurem, przejście artylerii (1845)

55. Herburt w bitwie z Tatarami pod Sokalem w 1519 r. (1852)

56. Śmierć gen. Kickiego pod Ostrołęką (1850)

57. Gwardziści lwowscy z r. 1848

58. Rok 1848 we Lwowie (1848)

59. Strażnica Gwardii Narodowej we Lwowie w r. 1848
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61. Józef Rodakowski z karabinem (1848)

63. Ogólnosłowiański Kongres w Pradze w 1848
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62. Gen. J. Dwernicki na przeglądzie Gwardii Narodowej
we Lwowie w 1848

64. Wyścigi konne we Lwowie [1851]

65. Bal w Kijowie (1852)
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66. Portret konny oficera belgijskiego w mundurze polowym
[po 1850]

68. Inspekcja na manewrach austriackich (1849)

67. Portret konny oficera belgijskiego w mundurze galowym
[po 1850]

69. Patrol Kozaków (1851)

70. Chłopicki pod Grochowem (1850)

71. Kozacy dworscy (1853)

72. Autoportret artysty (1849)

73. Autoportret artysty, miniatura [1855]

74. Karol Szajnocha (1849)

75. Hilary Meciszewski (1849)

76. Apolinary Kątski (1849)

77. Mikołaj Bołoz-Antoniewicz (1849)

78. Kopia portretu hetmana Branickiego

80. Leon Rzewuski

81. W. Rozwadowski (1849)

82. Jan Nepomucen Kamiński (1849)

84. Portret mężczyzny w cylindrze na polowaniu (1854)

83. Juliusz Pfeiffer (1849)

85. Portret mężczyzny na wyścigach konnych (1854)

86. Bryczka ukraińska (1850)

89. Ekwipaż krasiczyński [1854]

90. Dzieci A. Krasińskiego na bryczce (1854)
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91. Bitwa pod Żółtymi Wodami, szkic [1854]

92. Śmierć Stefana Potockiego pod Żółtymi Wodami w r. 1648 (1854)

93. Jan Kazimierz w bitwie pod Beresteczkiem w r. 1651 (1854)

94. Polowanie na lisa u hr. Branickich w Białej Cerkwi (1855)

97. Pokój myśliwski W. Gałczyńskiego w Siąszycach (1855)
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98. Kościółek w Grochówie, gdzie artysta brał ślub (1855)
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100. Kafarek (1855)

102. Mohort na koniu z żołnierzami [1855]

101. Mohort drzemie na drewnianym koniu (1855)
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103. Głowa konia (1855)

104. Bracia ślubni (1855)

105. Utarczka ułana Legii Nadwiślańskiej z kirasjerem rosyjskim [1855]

106. Przeprawa przez Dniestr, szkic [1856]

107. Przeprawa przez Dniestr, szkic akw. [1856]

108. Przeprawa rotmistrza pancernego przez Dniestr (1856)

109. Scena na rynku miasteczka [1857]

110. Autoportret przy koniu z psami (1855)

111. Polowanie w Poturzycy u Dzieduszyckich (1855)

112. Portrethr. Lubieńskiego z córką Emilią (1856)

113. Masztalerz z końmi
Działyńskich
w Kórniku (1856)

W pracowni Kossaka w Paryżu:
J. Kossak, H. Rodakowski,
L. Kapliński, J. A. Fredro (1856)

115. W pracowni Henryka Rodakowskiego w Paryżu: J. Kossak, H. Rodakowski, L. Kapliński (1857)

116. Trzy białe konie przy zaprzęgu (1857)

117. Przygody pana Benedykta Winnickiego (1857)

118. Stadnina ukraińska przy studni (1857)

119. Mohort prezentujący stadninę (1858)

120. Władysław i Witold Zamoyscy na koniu (1859)

121. Portret konny Jana Tarnowskiego (1859)

124. Dwaj Kozacy konno (1856)

125. Kirgizi (1859)

126. Lisowczyk konno z lukiem i obuszkiem [1860]

127. Lisowczyk (wg Rembrandta) [ok. 1860—65]

128. Powrót z wojny krymskiej (1859)

129. Ułani austriaccy w białych płaszczach (1859)

130. Lisowczyk (wg Rembrandta), rys. (1859)

131. Portret Walentego Abramowicza (1859)

132. Polowanie na lisa z chartami w saniach (1857)

133. Polowanie na saniach z chartami

134. Woźnica warszawski na saniach (1863)

135. Polowanie na lisa z sani (1869)

136. Portret brata, Władysława Kossaka [1864]

137. Franciszek Tegazzo (1876)

138. Portret kobiety (1861)

139. Portrecik kobiety [ok. 1865—70]

140. Przy ognisku

141. Tatry — Pieśń o ziemi naszej W. Pola (1860)

142. Litwa — Pieśń o ziemi naszej [1860]

144. Wołyń — Pieśń o ziemi naszej [1860]

145. Ukraina — Pieśń o ziemi naszej (1860)

146. Podole, Pobereże — Pieśń o ziemi naszej [1860]
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148. Legenda o Matce Boskiej
Koprzywnickiej (1863)
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149. Święty Jerzy zabija smoka

150. Kiliński na ulicach Warszawy — Zawsze oni K. Suffczyńskiego (1860)

151. Popas wojska w Okrzei w drodze pod Maciejowice (jw.)

152. Odbicie jeńców spod Maciejowic (jw.)

153. Dom szlachcica za dawnych czasów (jw.)

154. Bolesław Chrobry zdobywa Kijów [1860]
Śpiewy historyczne J. U. Niemcewicza

156. Stefan Czarniecki w bitwie ze Szwedami
[1860] (jw.)

137. Tan III przyjmuje w Wilanowie posłów austriackich
[1860] (jw.)

158. Pejzaż z krowami

159. Pejzażyk z młynem i kościółkiem

161. Widok wioski podolskiej

162. Pałac Czartoryskich w Sieniawie (1873)

163. Aleksander Morsztyn pod Chocimiem (1861)

164. Czarniecki pod Warką (1862)

165. Poddanie się arcyks. Maksymiliana pod Byczyną (1862)

166. Żółkiewski pod Cecorą [1862]

167. Przeddzień bitwy pod Kirchholmem (1861)

168. Chodkiewicz pod Kirchholmem (1862)

170. Pod Chocimiem (1861)

171. Berek Joselewicz pod Kockiem (1861)

172. Sadyk Pasza na karym ogierze [1863]

173. Portret Antoniego Rosco-Bogdanowicza (1861)

174. Portret jeźdźca w rogatywce (1863)
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175. Portret konny Aleksandra Tykla w cylindrze (1864)

177. Pikieta ułanów z r. 1809 — Puk, puk w okieneczko (1863)

178. Patrol krakusów na zwiadach [1866]

190. Tabory wojskowe, krakus — Projekty
mundurów w r. 1863

191. Ułan, strzelec konny (jw.)

192. Artyleria: kanonier i oficer, szeregowy
i oficer (jw.)
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193. Krakus, kosynier, generał i adiutant
(jw.)

194. Żuaw, lekarz, szeregowy i oficer pie
choty (jw.)

195. Administracja, oficer i żołnierz pie
choty liniowej (jw.)

196. Szkic do obrazu Hetman [1863]

197. Hetman — stado koni (1863)

198. Kozacy prowadzą brankę [1863—64]

199. Konwój więźniów wyprowadzanych z Cytadeli [1863]

200. Pacyfikacja miasteczka w r. 1863

201. Kozacy ścigają wóz z powstańcami [1863]

202. Powstaniec konny na widecie w r. 1863

203. Ordynans konny w r. 1863 (1888)
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204. Powstaniec na podjeździe w r. 1863 (1897)

205. Powstaniec pieszy z r. 1863

206. Patrol powstańczy w r. 1863 (1879)

207. Somosierra — Napoleon daje rozkaz Łubieńskiemu wsparcia szwadronu Kozietulskiego (1864)

208. Bitwa pod Iłżą

209. Bitwa pod Ignacewem w r. 1863 (1865)

210. Szarża krakusów na Rosjan w Proszowicach (1866)

211. Koń polski i koń arabski (1862)

212. Twardowski tłucze
kramik garncarski
swej żony (1862)

213. Charakterystyka koni w czterech scenach [1866]
214. Charakterystyka koni w czterech scenach [1866]

215. Jarniccy odmówili „Kto się w opiekę” [1865] — Pamiętniki starającego się T. T. Jeża

216. Chrzest Onuferka [1865] (jw.)

217. Schodzili się tam sprzedający i kupujący [1865] (jw.)

218. Zasadzka rozbójników [1865] (jw.)

219. Kało Śmilec [1865] (jw.)

221. Jarmark na Rusi Czerwonej (1869)

220. Kupiec skłonił się jarmułką [1865] (jw.)

222. Słowo się rzekło, kobyła u płotu (1865)

223. Boże Narodzenie (1868)

224. Krakowiak konno prowadzi białego konia [1865]

225. Krakowiak z dwoma końmi [1865]

226. Krakus z trzema końmi jedzie na jarmark (1865)

227. Chłopiec z dwoma końmi jedzie na jarmark (1865)

228. Styczeń — ilustr. do Roku myśliwca W. Pola [1865]

230. Marzec — jw. [1865]

232. Maj — jw. [1865]

233. Czerwiec — jw. [1865]

234. Lipiec — jw. [1865]

235. Sierpień — jw. [1865]

236. Wrzesień — jw. [1865]
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237. Październik — jw. [1865]

238. Listopad — jw. [1865]
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241. Chłopczyk na kucu (1866)

240. Amazonka z psem (1866)

242. Portret konny Władysława Rawicza (1868)
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243. Bitwa pod Miłosławiem w r. 1848 (1868)

244. Wojciech i Tadeusz Kossakowie na kucykach (1866)

245. Jarmark w Habelswerde (1866)

246. Jarmark koński pod Warszawą (1866)

247. Jarmark na konie pod Warszawą (1868)

248. Jarmark na konie pod Warszawą (1869)

249. W stajni (1866)

250. Polowanie z chartami na zająca (1866)

247. Jarmark na konie pod Warszawą (1868)

248. Jarmark na konie pod Warszawą (1869)

249. W stajni (1866)

250. Polowanie z chartami na zająca (1866)

251. Polowanie na zająca z chartami (1867)

252. Polowanie z chartami (1867)

253. Myśliwy z
ogarami
(1868)

254. Wyjazd na
polowanie z
sokołem
(1868)

255. Prądzyński na arabie — cykl: cztery typy koni i ludzi

256. Fredro na angliku — jw.

257. Krakowiak na mierzynie — jw.

259. Jeńcy szwedzcy prowadzeni przez lisowczyków [1868]

260. Lisowczycy nad Renem (1866)

261. Ułani Rodakowskiego (1866)

262. Kozacy dońscy (1877)

263. Atak c.k. 13. pułku ułanów pod dowództwem płka. M. Rodakowskiego na batalion bersaglierów włoskich w bitwie pod Custozzą w r. 1866 (1868)

264. Bitwa pod Ostrołęką [1873]
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265. Biwak nocą (1867)

266. Tomasz Łubieński pod Wagram w r. 1809 (1867)

267. Bitwa pod Sadową 3 lipca 1866

268. Piotr Dunin ze Skrzynna na Borkowicach bierze w niewolę Wołodara księcia przemyskiego w r. 1122 (1870)

Winieta Mickiewiczowska (1890)

Sędzia i Telimena w świątyni dumania [1868]

271. Polonez i koncert Jankiela (1873)

272. Bitwa szlachty z Rosjanami (1873)

275. Tadeusz — seria 24 postaci
do „żywych obrazów” z Pana Tadeusza (1872)

276. Zosia w słomianym kapeluszu — jw.

277. Telimena w różowej sukni — jw.

278. Hrabia w stroju do konnej jazdy — jw.

279. Sędzia Soplica w sarafanie — jw.

281. Podkomorzy z tabakierą — jw.

282. Wojski z packą na muchy — jw.

283. Wojski grający na rogu — jw.

284. Klucznik Gerwazy — jw.

285. Maciek z „rózeczką” — jw.

286. Maciej Chrzciciel z „kropidłem” — jw.

288. Żyd Jankiel — jw.

289. Zosia z wiązką zboża — jw.

290. Zosia z wiankiem na głowie — jw.

293. Telimena z Podkomorzanką — jw.

294. Hrabia w mundurze pułkownika — jw.

295. Asesor i Rejent — jw.

297. Komisarz Buchman — jw.

298. Kapitan Ryków — jw.

299. Zjazd szlachty na radę w Dobrzyniu (1882)

300. Koncert Jankiela i polonez (1868)

301. Wycz-ha! Rejent z Asesorem i Kusy z Sokołem (1890)

302. Stado Jana Tarnowskiego (1870)
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303. Mohort przedstawia stadninę księciu Józefowi i jego świcie (1869)

304. Stadnina hetmańska Jana Tarnowskiego (1870)

306. Zwózka zboża — jw.

307. Orka jesienna wołami — jw.

308. Kulig — jw.

309. Amazonka na białym arabie (1868)

310. Portret jeźdźca na białym arabie (1869)

311. Portret gen. Ignacego Kruszewskiego (1871)

312. Portret Eustachego Erazma Sanguszki (1872)

313. Omnibus warszawski, szkic [1869]

314. Omnibus warszawski (1869)

315. Targ na Kleparzu, szkic [1870]

316. Targ koński na Kleparzu w Krakowie (1870)

317. Targ na konie pod Wawelem [1870]

318. Jarmark pod Św. Jurem we Lwowie (1870)
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319. Władysław Tuczyński na klaczy Elektra (1871)

320. Wyścigi konne na Błoniach w Krakowie (1870)
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321. Z wyścigów konnych w Krakowie

322. Do stajni, dżokej z dwoma końmi (1870)

(

323. Aleje Ujazdowskie w Warszawie (1870)

324. Adres gratulacyjny dla arcyks. Gizeli (1873)

325. Bitwa pod Gravelotte 18 sierpnia 1870 r.

326. Szarża kirasjerów francuskich pod Sedanem (1870)

327. Odwrót armii Bourbakiego, szkic [1872]

328. Rozbitki z armii Bourbakiego (1872)

329. Koń wyścigowy Carogród ze stada Sanguszków (1871)

330. Powozik babuni (Arturowej Potockiej) (1871)

331. Portret konny Adama Potockiego (1872)

332. Powrót ze spaceru konnego w Krzeszowicach (1872)

333. Stadnina ks. Romana Sanguszki w Sławucie (1871)

334. Stadnina koni arabskich

335. Stado Przybysława Śreniawity, szkic [1873]

336. Stado Przybysława Śreniawity (Białonóżka) (1873)
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2>2>1. Wojewoda ruski Marek Matczyński wita króla Jana III na strusowskim stepie (1871)
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338. Wojewoda Matczyński wita Jana III na strusowskim stepie, kopia obrazu malowana przez Juliusza i Wojciecha Kossaków (1874)

339. Aleksander Branicki
na koniu ze stada w Janiszówce (1872)

340. Emir Rzewuski na
pustyni arabskiej
[1874]

341. Jan III na Kahlenbergu [1871]

343. Zmiana pozycji w bitwie pod Wawrem (1872)

345. Stadnina Dzieduszyckich (1874)

346. Stadnina na pastwisku (1874)

347. Dwa konie i jeździec (1873)

348. Na pastwisku — zaloty koni [1874]

349. Wincenty Pol i Kajetan Suffczyński, szkic (1871)
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350. Wincenty Pol i Kajetan Suffczyński (1871)

351. Portret Wincentego Pola (1874)

352. Winieta o koniku żołnierskim [1871]

353. Sporting w Użoku (1872)

354. Fakt, że pan sekretarz... (1872)

355. Mamzery i piastuny na
przeprawie (1872)

356. Juliusz Kossak
na źrebięciu
podjeżdża do
klaczy (1872)

357. Wyjazd na łowy — polowanie na niedźwiedzia u ks. Adama Sapiehy w Siankach i Użoku (1874)
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358. Odpoczynek myśliwych na połoninie — jw.
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359. Niedźwiedź w ostępie osaczony przez psy — jw.
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360. Powrót z polowania na niedźwiedzia — jw.

361. Kossak i Brandt w drodze do Bałty (1874)

362. Jarmark na konie w Bałcie, szkic [1874]

363. Jarmark w Bałcie, zaganianie koni (1874)

364. Jarmark na konie w Bałcie (1874)
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365. Tabuńczyk, motyw z Bałty (1874)

366. Chwytanie koni, motyw z Bałty (1879)

367. Dwa wierzchowce ze stajennym (1875)

368. Przejażdżka rodzinna (1875)

369. Otwarcie Akademii Umiejętności w Krakowie 7 maja 1873 (1881)

370. Otwarcie Akademii Umiejętności w Krakowie (1873)

371. Uroczystości jubileuszowe Jana Matejki w Krakowie 29 października 1878 r.

372. Obiad wydany w Sukiennicach w Krakowie na cześć J. I. Kraszewskiego 4 października 1879 r.

373. Zofia Szeptycka z synem Andrzejem [1873]

374. Chłopiec na kucu (Branicki ?) (1874)

375. Portret młodej amazonki z psem (1875)

376. Michał Czajkowski (Sadyk Pasza) na czele kozaków ottomańskich

377. Rodzina Sapiehów na przejażdżce, w tle zamek krasiczyński (1876)

378. Władysław Hieronim Sanguszko (1874)

379. Władysław Sanguszko pod Grochowem (1876)

381. Leon Sapieha w powstaniu 1831 r. (1879)

380. Franciszek Wodzicki na czele krakusów w r. 1831
(1876)

382. Szwoleżerowie por. Józefa Kaszyca biorą do niewoli partyzanta niemieckiego Schilla w r. 1813 (1875)

383. Elekcja króla Jana Kazimierza (1875)

185. Stefan Czarniecki przechodzi Wisłę
pod Płockiem (1875)

384. Czarniecki pod Płockiem, szkic [1875]

386. Rekonesans
w Hiszpanii
(1875)

Luzak
na tle pochodu
taborów (1876)

388. Luzak
z dwoma
końmi
i psem

389. Luzak
w eskorcie
powozów
(1879)

390. Koń wyścigowy Przedświt ze stada
chorzelowskiego (1875)

391. Koń wyścigowy, ogier Oleś (1875)

Roman Potocki na koniu Gentleman
ze stadniny w Stawiszczach [1874]

393. Przedświt przygotowuje się do startu (1880)

394. Koń wyścigowy idący po zwycięstwie do wagi [1875]

395. Bronowanie w Krakowskiem [1875]

396. Czwórka krakowska z drabiniastym wozem (1876)

397. Powrót flisaków (włóczków) (1888)

399. Adam Krasiński i Kossak w drodze do Siąszyc (1877)
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400. Powrót z zabawy kuligiem (1877)

401. Wesele krakowskie pod Kopcem Kościuszki (1877)

402. Budrys z Laszką (1878)

403. Pan Pasek w bitwie

404. Huculi w drodze na jarmark (1877)

405. Scena bitewna
(1878)

406. Wyjazd na polowanie sprzed dworku p. Oczosalskiego (1878)

407. Zapusty w Krakowie (1880)

408. Wyjazd na polowanie z Kafarkiem (1876)

409. Janusz Skumin Tyszkiewicz przechodzi Dźwinę pod Turborgiem (1878)

410. Czerwiec — Kalendarz polski, rysunek [1877]

411. Czerwiec — Kalendarz polski, drzeworyt (1877)

412. Październik — Kalendarz polski, rysunek [1877]

413. Październik — Kalendarz polski, drzeworyt (1877)

iloraz ciszej, smętniej ; łąki, niwy
I dąbrowy w zadumaniu toną.
Świat wygląda niby człek sędziwy,
Z duszą w grób i przeszłość zapatrzoną.
Los ich obu zdaje się jednaki
Liście więdną, nikną, jak nadzieje,
jak pociechy, odlatują ptaki
Serce stygnie, — słońce już nie grzeje.

Mgła się. ściele, — smutek duszę dręczy.
Tamta w rosę, — ten się w łzy zamienia
Babie lato, rzeklbyś strzępki tęczy,
jak ostatnie snują się marzenia.
Lecz, otucha odrodzenia żywa,
.Młoda ruń, odziała już zagony,
Gdzie w kotlinie szarak się ukrywa,
Spadłem liściem z gaju wypłoszony.
Precz więc smutki! na koń i w zawody
Dalej z rączym chartem przez obszary'.
Rozweseli sobie serce młody,
Rozegrzeje krew ostygłą stary.

Już tylko wrony u zai
Żałośnie kraczą. a
Wre gwarem kacze
Gdzieś na cieplejsze lo

414. Listopad — Kalendarz polski, rysunek [1877]

416. Grudzień — Kalendarz polski, rysunek [1877]
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415. Listopad — Kalendarz polski, drzeworyt (1877)

417. Grudzień — Kalendarz polski, drzeworyt (1877)

418. Farys na koniu stojącym (1877)

419. Farys na pędzącym koniu (1887)

420. Farys w galopie na koniu (1878)

421. Farys na galopującym koniu (1892)

422. Morsztyn pod Chocimiem (1874)

423. Konny portret Stanisława Sozańskiego (1877)

424. Myśliwy na koniu z chartami (1879)

425. Polowanie na zająca (1880)

426. Stefan Czarniecki na wyspie Alsen (1877)

427. Jan III na Kahlenbergu (1879)

428. Tadeusz Kościuszko z kosynierami (1879)

429. Książę Józef Poniatowski na Szumce (1879)
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430. Odsiecz Smoleńska (1879)

431. Jan III poluje na czaple w Wilanowie (1879)

432. Polowanie Jana III na czaple, szkic [1879]

433. Stadnina Dionizego Trzeciaka w Taurowie (1879)

434. Napad wilków na sanie w czwórkę koni (1879)

435. Do kościoła saniami (1884)

436. Na stanowisku (1877)

437. Przed okienkiem (1880)

438. Dwie amazonki konno (córki ?) (1880)

439. Chrzestna matka (1880)

440. Młodość (1876)

441. Starość (1876)

442. Biały ogier arabski w stajni (1877)

443. Koń i pies (1881)

444. Konie na wystawie lwowskiej (1878)

445. Cztery głowy końskie

446. Siwa kobyła z karym źrebięciem (1880)

447. Biały koń i czarne źrebię [1880]

448. A oto ten trzpiot jej córką, a moją siostrzenicą
Grzechy hetmańskie J. I. Kraszewskiego (1879)

450. We wrotach ukazał się konno mężczyzna — jw. (1879)

449. Była to pamiątka rodzinna — jw. (1879)

451. Ja jestem twoim ojcem — jw. (1879)

452. Rewizja w drodze (1881)

453. Józef Majer jako lekarz w powstaniu listopadowym [1881]

454. Portret Wilhelma Siemieńskiego-Lewickiego na koniu [1879]

455. Zaprzęg 4-konny kasztanów z Chorostkowa bez pasażerów (1872)

456. Wilhelmina Siemieńska-Lewicka z córką Melanią na spacerze (1877)

457. Zaprzęg (koczyk) W. Siemieńskiego-Lewickiego (1878)

458. Zaprzęg 4-konny kasztanów z 8 pasażerami (1888)

459. Zaprzęg 5-konny siwków z 7 pasażerami (1891)

460. Lisowczycy (1880)

461. Manewry austriackie w Galicji (1880)

462. Luzak pancernych, szkic [1880]

463. Luzak pancernych na tle bitwy (1880)

464. Piotr Dunin-Borkowski w bitwie pod Moskwą w 1611 r. (1884)

465. Jerzy Dunin-Borkowski ginie w bitwie z Tatarami pod Wiśniowcem w r. 1674 (1884)

466. Kościuszko na czele kosynierów (1879)

467. Kościuszko prowadzi kosynierów (1882)

468. Dąbrowski na czele Legionów (1882)

470. Dobiesław Mierzb, zw. Friedher (Fredro) (1880)

471. Andrzej Fredro odbija jeńców Tatarom (1880)

473. Wjazd cesarza Franciszka Józefa do Krakowa (1881)
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474. Wesele krakowskie wjeżdża na Rynek (1881)

475. Cesarz Franciszek Józef w otoczeniu banderii pod Wawelem (1881)

476. Cesarz Franciszek Józef w pracowni Matejki (1881)

477. Przywitanie cesarza Franciszka Józefa w Krysowicach (1881)

478. Cesarz Franciszek Józef na balu w Ratuszu lwowskim (1881)

479. Bal ku czci Mikołaja Zyblikiewicza w Sukiennicach 28 lutego 1881 r. (1882)

480. Jan Fredro ocala króla Jana Olbrachta na Bukowinie (1882)

481. Stanisław (Jan) Fredro pod Smoleńskiem (1884)

482. Wesoło płyną narodowe znaki — Mohort W. Pola (1882)

483. Z rozkazu króla mam oddać tę zbroję i konia z rzędem — jw. (1882)

484. Mohort orze ziemię, w którą wbita jest szabla — jw. (1882)

485. Żył z szablą, niech leży w mogile — jw. (1882)

486. Msza św. na Kahlenbergu przed bitwą
Diariusz M. Dyakowskiego (1882)

487. Zdobycie sztandaru wezyra pod Wiedniem
jw. (1882)

489. Spotkanie króla Jana III z ces. Leopoldem
jw. (1882)

490. Sztandar proroka, akwarela (1882)

491. Sztandar proroka, olej (1882)

492. Piotr Lipski pod Chocimiem (1882)

493. Wjazd Jana III do Wiednia nazajutrz po zwycięstwie (1883)

494. Bitwa pod Parkanami (1883)

495. Wjazd Sobieskiego do Wiednia (1883)

496. Polowanie stepowe na wilka (1882)

497. Polowanie stepowe na wilka (1883)

498. Polowanie na lisa (1882)

499. Polowanie na lisa (1883)

500. Polowanie na wilki z powloką (1882)

501. Polowanie na wilki z powłoką (1883)

502. Polowanie na zająca (1883)

503. Polowanie z chartami na dropie (1883)

504. Wesele wiejskie przed karczmą (1879)

505. Wesele krakowskie przed karczmą (1883)
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506. Targ koński na Groblach w Krakowie

507. Targ na konie pod Wawelem

508. Franciszek Fredro rozbija Tatarów pod Lubaczowem (1883)

509. Wawrzyniec Fredro wjeżdża w poselstwie do Stambułu (1883)

510. Aleksander Fredro pod Hanau (1883)

511. Seweryn Fredro rozbija pułk huzarów pruskich pod Peterswaldem (1883)

512. Łokietek i Florian Szary po bitwie pod Płowcami (1883)

513. Hasło i odzew (1883)

514. Andrzej Maksymilian Fredro, wojewoda podolski
(1882)

515. Aleksander Fredro, komediopisarz (1884)

1

516. Edward Fredro w bitwie pod Kałuszynem (1884)

517. Wjazd Jerzego Ossolińskiego do Rzymu w r. 1633 (1884)

ł

518. Ułan 3. p. w paradzie konno (1883)

519. Oficer 3. p. ułanów w paradzie konno (1883)

520. Major i podoficer 3. p. ułanów (1883)

521. Kapitan i żołnierz 3. p. ułanów (1883)

522. Ks. Józef Poniatowski
pod Raszynem, szkic (1884)

523. Ks. Józef Poniatowski pod Raszynem (Juliusz i Wojciech, 1884)

524. Morsztyn pod Chocimiem (1885)

525. Aleksander Morsztyn pod Chocimiem (1885)

526. Kazimierz Pułaski z konfederatami barskimi
pod Częstochową [1885]

527. Ostatnie chwile
Stefana Czarniec
kiego [1885]

528. Wieść z pola bitwy [1885]

529. Zwiastun nieszczęścia (1885)

530. Taniec tatarski (1885)

531. Taniec tatarski (1888)

532. Hetman Chodkiewicz pod Kirchholmem [1885]

533. Jan Karol Chodkiewicz, hetman w. lit. (1885)

534. Hetman Rewera Potocki na białym arabie

536. Rotmistrz chorągwi pancernej (1886)

538. Próba lancy przed Napoleonem (1885)

539. Śmierć ks. Józefa Poniatowskiego w Elsterze (1887)

540. Zagłoba zdobywa chorągiew (1884)

541. Zagłoba z małymi Skrzetuskimi (1885)

542. Skrzetuski i Podbipięta (1884)

543. Zagłoba i Bohun (1884)

544. Spotkanie Skrzetuskiego z Chmielnickim na Dzikich Polach (1885)

545. Przygoda w drodze do Łubniów (1885)

546. Pochód Chmielnickiego z Tuhaj Bejem [1885]

547. Napad Bohuna na Kurcewiczów w Rozłogach (1885)

548. Spotkanie Chmielnickiego z Tuhaj Bejem, szkic [1885]

549. Spotkanie Chmielnickiego z Tuhaj Bejem (1885)

550. Książę Jeremi Wiśniowiecki na mogile (1885)

551. Podbipięta z Półjanem pod Konstantynowem (1885)

552. Zagłoba zdobywa chorągiew (1886)

553. Pojedynek Wołodyjowskiego z Bohunem (1886)

554. Pan Zagłoba na weselu (1886)

555. Helena z Zagłobą, Wołodyjowskim i Rzędzianem w ucieczce z Czortowego Jaru (1886)

556. Śmierć Longinusa Podbipięty (1886)

557. Przeprawa Skrzetuskiego przez staw (1886)

558. Skrzetuski przed królem w Toporowie (1886)

559. Basia i Azya (1888)

560. Kmicic z kompanią (1885)

561. Kmicicowa kompania (1885)

562. Kmicic z Oleńką na kuligu (1885)

563. Kmicic z Oleńką w saniach (1887)

564. Jerzy Dunin-Borkowski wprowadza Augusta II
pod buńczukiem do Drezna w r. 1719 (1886)

566. Gen. Jan Skrzynecki ze sztabem (1886)

567. Szarża jazdy poznańskiej pod Rajgrodem (1886)

568. Scena z polowania (1888)

570. Powrót z polowania (1892)

569. Dojeżdżacz z trąbą (1885)

571. Portret hr. Ścibor
Marchockiej na
koniu (1884)

572. Portret konny Tadeusza Kossaka (1886)

573. Kościuszko z adiutantem (1887)

574. Kościuszko pod Racławicami (1886)

575. Pochód Tatarów, szkic [1887]

576. Pochód Tatarów przez step (1887)

577. Rondel i Brama Floriańska (1886)

578. Kościół Św. Piotra i Pawła (1886)

579. Kościół Św. Floriana na Kleparzu (1886)

580. Widok Zamku na Wawelu i targ na konie (1886)

581. Stadnina na Podolu (1886)

582. Arcyks. Rudolf Habsburg z żoną Stefanią pod Wawelem (1888)

583. Polowanie z chartami na zająca (1887)

584. Tańce weselne — wachlarz (1884)
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588. Luzak w pochodzie wojska (1887)

590. Wierny towarzysz (1887)

591. Wierny konik (1889)

592. Tam na błoniu błyszczy kwiecie (1885)

k

594. Spotkanie przy studni (1889)

595. Kozak konia napowaw, Dziuba wodu brała (1889)

596. Luzak kasztelański

i

597. Królowa Bona w podróży

.*

600. Powódź (1884)

601. W saniach z psami za tropem (1887)

i
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602. Zbiór siana [1891]

603. Żniwa (1893)

604. Krakowiak na mierzynie (1888)

605. Powrót z miasta (1888)

606. Dwaj drużbowie krakowscy (1888)

607. Drużba krakowski (1891)

608. Góral na koniu (1888)

610. Chłop z fajką na koniu (1888)

611. Kozak z fajką na koniu (1889)

I

612. Wilk osaczony (1888)

/

613. Polowanie par force w Antoninach (1889)

614. Dżokej na koniu (1891)

615. Wyścigi konne we Lwowie 2 sierpnia 1845 r. (1890)

616. Odjazd pana w powozie (1890)

617. Wyznanie miłosne na konnej przejażdżce (1890)

619. Powrót z jarmarku z koniem [1891]

620. Para Hucułów (1892)

621. Para krakowska w drodze z jarmarku (1892)

623. Zaloty przy stadninie (1892)

t

624. Stadnina podolska (1892)

625. Kupowanie konia ze stadniny (1896)

627. Grażyna wyjeżdża na łowy — jw. (1889)

628. Grażyna w komnacie Litawora — jw. (1889)

629. Bitwa z Krzyżakami — jw. (1889)

630. Śmierć na stosie — jw. (1889)

631. Niemen oddzielał Litwinów od Krzyżaków
ilustr. do Konrada Wallenroda (1889)

633. Pieśń Wajdeloty — jw. (1889)

634. Apostolstwo krzyżackie na Litwie — jw. (1889)

635. Kiejstutówna i Walter — jw. (1889)

636. Odwrót Krzyżaków — jw. (1889)

637. Śmierć Konrada — jw. (1889)

638. Bitwa z Krzyżakami (1889)

639. Napad Tatarów na wieś (1890)

640. Napad Krzyżaków
na wieś (1894)

641. Powrót z wojny do wsi (1890)

642. Zagłoba zdobywa chorągiew (?) (1891)

643. Pod Somosierrą, branie języka (1891)

645. Za waszą i naszą wolność (1890)
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646. Jan Aleksander Fredro pod Temeszwarem
w 1849 r. (1891)

■

647. Cherubin Gniewosz w bitwie pod Suczawą w 1497 r. (1892)

648. Jan Gniewosz w bitwie pod Pskowem w 1580 r. (1894)

649. Mateusz Romer, gen. artylerii W. Ks. Lit. (1892)

651. Pan Zaklika z Wojsławic (1890)

650. Stanislaw Lubomirski pod Chocimiem [1894]

652. Mickiewicz w Turcji z Wł. Zamoyskim
i Sadykiem Paszą (1890)

653. Berek Joselewicz w bitwie (1893)

654. Portret mężczyzny w kapeluszu na koniu (1891)

655. Jan Aleksander Fredro (syn) (1892)

656. Luzak w pochodzie wojska (1893)

657. Królewski dar (1895)

658. Pod kapliczką — ilustr.
do Wiesława (1891)

659. Placówka kozacka
(1892)

•/

660. Szef szwadronu Szeptycki pod Rheims bierze do niewoli Prusaków (1888)

661. Hilary Baranowski rozbija czworobok rosyjski pod Krynką w r. 1831 (1891)

662. Ułani poznańscy w r. 1831 z przewodnikiem (1891)

663. Ułani 2. p. w r. 1831 na zwiadach z przewodnikiem (1897)

664. Ułani poznańscy w r. 1831 z przewodnikiem (1892)

r

665. Ułani poznańscy, schwytanie szpiega (1892)

666. Patrol ułanów poznańskich poszukujący drogi (1893)

667. Walka 1. p. ułanów z huzarami rosyjskimi pod Różanem (1893)

vote—

668. Bitwa pod Custozzą, motyw (1892)

669. Gen. Hauke.-Bosak podczas rekonesansu (1894)

670. Ks. Józef Poniatowski na bułanym koniu
(1894)

671. Ks. Józef
Poniatowski
z wojskiem
na Placu
Zamkowym
(1895)
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673. „Dał nam przykład Bonaparte” — jw. (1893)

ic

674. „Jak Czarniecki do Poznania” — jw. (1893)

675. „Niemiec, Moskal nie osiędzie” — jw. (1893)

676. „Mamy racławickie kosy” — jw. (1893)
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677. „Mówi ojciec do swej Basi” — jw. (1893)

678. „Marsz, marsz Dąbrowski z ziemi włoskiej do
Polski” — jw. (1893)

679. Jan Henryk Dąbrowski na czele Legionów (1895)

680. Drużba krakowski na koniu (1893)

681. Posłaniec z miasteczka (1893)

682. Dwaj drużbowie weselni (1893)

684. Hetman kozacki Żmija na polowaniu z sokołem (1892)

685. Hetman kozacki Żmija poluje z sokołem (1895)

686. Motyw z Bałty (1894)

687. Luzak (1894)

688. Krzysztof Gniewosz ginie w obronie chorągwi pod Chocimiem (1892)

689. Wjazd króla Jana III do Wiednia (1897)

691. Czterech Kozaków w pochodzie (1896)

692. Południe robotnika (1895)

693. Wesele krakowskie jedzie (1895)

694. Czwórka kasztanów ciągnie powóz z damami (1896)

695. Mikołaj Gniewosz, biskup kujawski, wyjeżdża z Włocławka w poselstwie do Ratyzbony w 1636 r. (1896)

696. Bitwa pod Zborowem (1895)

697. Jan Gniewosz na czele chorągwi husarskiej pod Kirchholmem (1896)

698. Mikołaj Gniewosz ratuje Jana Kazimierza pod Zborowem, szkic [1897]

699. Mikołaj Gniewosz ratuje Jana Kazimierza pod Zborowem (1897)

700. Jadwiga Unrugowa z córkami w powoziku (1897)

701. Zofia i Jadwiga Unrużanki nad wodą (1897)

702. Fura chłopska w dwa mierzyny (1898)

703. Wnuczka wśród indyków (1897)

f

704. Mjr Jan Gołkowski gromi Kozaków dońskich (1898)

705. Potyczka ułanów poznańskich w 1831 r. (1898)

V'.

707. Pan Pasek pod Lachowicami (1898)

708. Powrót z koniem z jarmarku (1898)

709. Kołomyjka (1898)
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710. Żyd ujeżdżający konia [1898]

711. Żyd na szkapie [1898]

712. Spotkanie przy figurze [1899]
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714. Grenadierzy królewscy w bitwie pod Etoges, szkic [1898]

716’ Budrys t18"l

715. Farys (1898)

717. Z jarmarku (1898)

718. Drużba krakowski na mierzynie [1899]

719. Matka, studium głowy klaczy ze źrebięciem (1899)

Autoportret artysty (1849)

„Jednym z tych, w którego dziełach najwszechstronniej, najbezwzglę
dniej, najbezpośredniej odbija się charakter i duch plemienny, rasowe
właściwości i kultura długowieczna i świat zewnętrzny, w którym naród żył
i działał — jest Juliusz Kossak. Na całym tym obszarze ziemi, na którym
rozegrał się dramat dziejowy polskiego narodu, na którym pozostało życie
polskie lub jego wspomnienie, wszędzie się tam spotyka z twórczością
Kossaka. [...] Cokolwiek żyło na obszarze Polski, wszystko to żyje i żyć będzie
w jego dziełach. [...] W sztuce jego wyraził się wielki artysta i nadzwyczajnie
prawy i prawdziwy człowiek, toteż jego obrazy dla przyszłych badaczy naszej
cywilizacji będą dokumentami bezwzględnej wiarogodności. Sztuka Kossaka
jest jednym z najszczerszych przejawów ludzkiej duszy i najprawdziwszym
odtworzeniem polskiego życia”.
Stanisław Witkiewicz: Juliusz Kossak
(wyd. 3, Warszawa 1912, s. 7, 8, 215)

*

„Indywidualizm Kossaka sprawił, iż dokonał on jednej z najtrudniej
szych sztuk malarskich, że przemówił do szerokich kół, poruszył nimi,
zawładnął nimi na bardzo długo, i to za pomocą nie olbrzymich rozmiarami
i szczęśliwych treścią obrazów, tylko za pomocą akwarelek. A o ile trudniej
przemówić akwarelą [...], ale dar ten posiadł on w tak wysokim stopniu, że
obrazy jego równie silnie przemówiły do wyobraźni ludzi nie mających
pojęcia o sztuce i podziwiających w nich nie wykonanie i technikę, tylko treść
i poezję. W tym leży wielki artysta, bo w samej technice, której ślepo
i bezmyślnie hołduje dzisiejsze pokolenie, leży tylko rzemieślnik. A popular
ność [...] oto to, co dopiero artyście może dać przekonanie, że jest artystą”.
Wincenty Łoś: Juliusz Kossak
(„Tygodnik Ilustrowany” 1895 nr 38)

*

„Jego utwory miłe zawsze, szlachetne, pełne rycerskiego ducha prze
szłości, a odczucia charakteru rodzimego w człowieku, w zwierzęciu, w kraj
obrazie i w całej przyrodzie, docierają pierwsze w całej pełni we wszystkie
sfery polskiego społeczeństwa [...]. Łatwość i przystępność obrazów Kossaka,
ich wdzięk, poezja prosta i prawdziwa, a zarazem i pewne sentymentalne
tchnienie stają się motywami ich popularności, a cała jego długoletnia
ilustratorska działalność jest jednym z walnych, pomocnych w tej mierze
momentów [...]. To jest sam rdzeń stanowiska, jakie Kossak na zawsze
w dziejach sztuki polskiej zajmie, a jakim stoi niedaleko od samych jej
szczytów”.
Jerzy Mycielski: Wspomnienie pośmiertne
(„Przegląd Polski” 1899, t. 2, s. 588)

*
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„Od lat 50-kilku naieżał on do najwybitniejszych przedstawicieli świata
artystycznego polskiego, do chlub i chwał naszych, od lat blisko 30-tu
Kraków szczycił i cieszył się posiadaniem go w swoich murach. [...] Kossak
był par excellence ilustratorem i to w najlepszym tego słowa znaczeniu.
Pędzlem i ołówkiem popularyzował nasze dzieje, naszych bohaterów, naszą
chwalebną przeszłość i szczytną rycerskość, szerokim kolom uprzystępniał
naszych poetów, kształcił inteligencję młodzieży, podnosił serca, szerzył
miłość ziemi ojczystej, miłość przyrody i miłość ludu, wywarł wpływ na całe
pokolenie malarzy. [...] Stal się może najpopularniejszym z artystów naszych.
Obrazy jego, niewielkie rozmiarami, z natury swej przystępne były nawet
mniej zamożnym [...], reprodukcje ich rozeszły się tysiącami, zna je bodaj
każde dziecko polskie [...]. Mieliśmy już malarzy większych, lecz nie wiem,
czy który z nich pod względem tego wpływu wychowawczego na naród może
się mierzyć z Kossakiem [...]. Potomność niewątpliwie będzie umiała oddać
mu sprawiedliwość [...]. Ze śmiercią Kossaka zamyka się wielka epoka sztuki
polskiej i piękna karta w dziejach też naszego miasta”.
Stanisław Tomkowicz: Juliusz Kossak
(„Czas” 1899 nr 29)
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