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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 popularności w naszym 
społeczeństwie i dzierży ją od 150 lat — malarz ten nie posiadał długo nowoczesnej i wy
czerpującej monografii historycznej, w pełni wykorzystującej dochowane źródła i mate
riały. Istniała na temat artysty literatura zaledwie cząstkowa i rozdrobniona w artykułach 
przyczynkarskich, w omówieniach słownikowych i w uogólnieniach podręcznikowych, bądź 
w krótkich popularnych ujęciach — długo jednak brakowało zarówno całościowego ze
brania i opracowania w jednej książce dostępnego nam materiału, jak i ukazania możliwie 
największej ilości wartościowych jego dzieł, które dotrwały do naszych czasów w orygina
le lub choćby w dawnych fotografiach czy reprodukcjach.

Wydana w roku 1900 praca Stanisława Witkiewicza Juliusz Kossak (wyd. 2. w 1906, 
wyd. 3. w 1912), nazwana wówczas „najbardziej polską książką”, była genialną improwi
zacją, zbiorem myśli, których podmiotem był wprawdzie Kossak, ale w której rozwijał 
Witkiewicz własne poglądy z zakresu sztuki, estetyki, filozofii, historii; była też wybitnym 
dziełem literackim, pełnym uwielbienia dla Kossaka i hołdem złożonym mu przez znako
mitego krytyka i malarza. Książka ta długo zadowalała wymagania współczesnych czytel
ników, jednak roli monografii w dzisiejszym jej rozumieniu i funkcji już nie spełnia. Nie 
wykorzystywała bowiem źródeł, zawierała niewystarczający materiał biograficzny, nie prze
strzegała chronologii, zawartość merytoryczna została w niej wymieszana z rozważaniami 
wprawdzie interesującymi, jednak często dygresyjnymi. Książka ta posiadała ponadto je
den podstawowy niedostatek, który wtedy był nie do uniknięcia: przy dość urozmaico
nym i obfitym, jak na owe czasy, materiale ilustracyjnym (276 reprodukcji), bardzo mało 
było w niej ilustracji kolorowych (tylko 6), co przy dzisiejszych wymaganiach stawianych 
publikacjom z zakresu sztuki było 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), przedstawiający, mimo niesprzyjającego temu 
malarstwu okresu, całkiem poprawnie sylwetkę artysty na tle jego obrazów.

Literackim, powieściowym ujęciem dziejów rodzinnych w wielkim stylu była książka 
wnuczki Juliusza, Zofii Kossak-Szatkowskiej, pt. Dziedzictwo, wydawana w trzech czę
ściach wiatach 1956-1967. Część pierwsza, początkowo z podtytułem Juliusz i Zofia, 
spełniała jeszcze zadanie rodzinnej powieści biograficznej, ale dwie następne z sagi rodu 
Kossaków przekształciły się w epos narodowy o powstaniu styczniowym, w którym wą
tek rodzinny przewijał się już tylko wąskim nurtem. Pisanie dalszych tomów tej urzekają
cej powieści udaremniła śmierć autorki w r. 1968. O ile warstwa historyczna dotycząca
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1. Stanisław Witkiewicz: Juliusz Kossak, 1899 

okresu powstania była w książce zgodna z faktami, o tyle w dziejach rodzinnych, zwłasz
cza w ich początkach, w pewnych szczegółach odbiegała od nich, nie naruszając zasadni
czego zrębu faktografii, ani całościowego obrazu losów rodziny, ubarwia go jedynie w nie
których wątkach, uzyskując walor wybitnej powieściowej epopei.

Wraz z renesansem Kossaków w r. 1971 wyszła drukiem w Ossolineum popularnonau
kowa, nieduża książeczka Zygmunta Bieleckiego pt. Juliusz Kossak (z 45 reprodukcjami), 
obiektywnie charakteryzująca postać i twórczość malarza, niewolna jednak od wielu omy
łek 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 komentarzem Marii Olszanieckiej.

W dziesięć lat później, 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 na drobnej części istniejących źró
deł, w dodatku z dość osobliwą ich interpretacją. Kreślił w niej autor żywot i dorobek 
Kossaka, dokonywał analiz i ocen, częściej na przekór ustalonym faktom i opiniom, a bar
dziej według własnych pomysłów przekornych, wątpliwych, byle innych, w większości 
zaskakujących dowolnością. Narracja nierówna: relacjonująca, lekka, swobodna, czasami 
zbyt swobodna, za to bardziej 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 kon
statacji autora, jak choćby kilku wybranych przykładowo: np. częste określanie krakow
skiej twórczości Kossaka mianem „wyrobnictwa”, nielicznych tylko prac „arcyciekawy- 
mi”, 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 
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figurą”, bo zamiast 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 ta powstała na podłożu konkurencji wobec 
pamięci ojca autora, Stanisława Masłowskiego, także malarza i akwarelisty.

Do tekstu Masłowskiego dorobiono grafikę albumową. Ta jednak mimo zewnętrznie 
dość efektownej formy, pod względem merytorycznym jest przypadkowa i nieprzemyśla
na, nie zaspokaja oczekiwań. Ilustracji jest mało (71 kolorowych i 47 czarno-białych), 
dobór ich jest przypadkowy, brak ważnych i charakterystycznych obrazów, układ ich 
w znacznej części nie trzyma się chronologii. W sumie książka nie osiągnęła poziomu, na 
jaki zasługiwał Juliusz Kossak.

Na wyjątkowo odrażające sformułowania, nawet jak na skrajnego ekstremistę moderny, 
pozwolił sobie krytyk Masłowski, pisząc niewybredny paszkwil na Kossaka, np. w takim 
zdaniu, że „w sztuce lepiej się opłaca niekiedy zwykły burdel dla zdrowia, niż kochająca 
rodzinka na klęskę”. Tą „klęską” miała być utalentowana progenitura Kossaków, słynna 
z twórczości malarskiej, literackiej i poetyckiej. Na koniec recepta Masłowskiego: na to 
„aby mógł nastąpić taki renesans absolutu [nowoczesności], musi nastąpić unicestwienie, 
zniszczenie doszczętne wszelkich Kossaków” — to już aberracja zboczonego krytycyzmu 
i kompletny nonsens.

Potrzeba źródłowego dopełnienia biografii i oceny twórczości Juliusza Kossaka, wyple
nienia z niej pomyłek i błędów narosłych w ciągu niemal wieku, wreszcie ukazania w du
żym zestawie ikonograficznym ogromnego dorobku twórczego najznakomitszego polskiego 
akwarelisty — stała się koniecznym zadaniem do zrealizowania.

KAZIMIERZ OLSZAŃSKI

JULIUSZ
KOSSAK

Wrocław Warszawa Kraków Gdańsk Łódź
Zakład Narodowy imienia Ossolińskich 

Wydawnictwo 1988

2. Kazimierz Olszański: Juliusz Kossak, 1988
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Wychodząc tej potrzebie naprzeciw, zamierzeniem moim od wielu lat było opracowanie 
i napisanie takiej książki o Juliuszu Kossaku, która mogłaby zaspokoić po blisko stu latach 
oczekiwania dzisiejszych i przyszłych Czytelników, wypełnienia niedostatków i luk w bio
grafii artysty, oczyszczenia jej z błędów i z oszukańczych typu np. „masłowskich” manipu
lacji. Aby lepiej poznać i ocenić osobowość Kossaka, jego twórczość i życie prywatne, do
mowe, pracowniane, towarzyskie i publiczne, trzeba było bezwzględnie zebrać i wyzyskać 
wszelkie dostępne źródła, a więc dokumenty zawierające materiał dowodowy: księgi me
trykalne, kontrakt kupna „Wygody”, akta Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Kra
kowie i Lwowie oraz Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie, katalogi wystaw obrazów; 
dalej sięgnąć do około dwustu dochowanych listów Juliusza Kossaka i jego żony Zofii, 
przemawiających językiem bezpośrednim i autentycznym, w części tylko zebranych i wy
danych drukiem, w większości rozrzuconych po bibliotekach i archiwach, do 9-stronico- 
wej własnoręcznie napisanej „Autobiografii” artysty, do Listów i Wspomnień Wojciecha 
Kossaka, do wzmianek we współczesnych pamiętnikach i wspomnieniach. Wreszcie wy
korzystać należało ogromną ilość różnolitego materiału, zawartego w ówczesnej prasie 
i w czasopismach, głównie warszawskich, krakowskich i lwowskich z lat 1847-1939, owych 
bieżących notatek i doniesień 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 w książce o Juliuszu Kossaku, wy
danej przez piszącego te słowa w r. 1988, niejednokrotnie przytaczany i cytowany 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 wartościowy i przydat
ny 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 bowiem 
wyjątkowa prostota i czytelność, zrozumiała dla każdego. Tym pozyskał przed wiekiem 
społeczeństwo dla sztuki i tym zasłużył się najbardziej w historii malarstwa polskiego.

Wobec wyczerpania się nakładu książki z r. 1988 postanowiłem z okazji setnej rocznicy 
śmierci Juliusza Kossaka opracować i wydać drugie uzupełnione wydanie monografii arty
sty z powiększonym zestawem ilustracji i układem części tekstowej połączonej z ilustracja
mi, co z punktu widzenia edytorskiego jest najdoskonalszą formą.

Dostarczyć pragnę Czytelnikom i przyszłym badaczom tworzywa pomocnego przy wyra
bianiu sobie własnego poglądu na twórczość Kossaka i jej znaczenie dla społeczeństwa 
i kraju o tak odmiennych od innych zbiorowości cechach, tradycjach, losach narodu i pań
stwa, i powiązanej z tym malarstwem historii. Przy takich założeniach sądy i oceny niejed
nego teoretyka sztuki nie mają dla tych rozważań większego znaczenia.

Drugim podstawowym założeniem tej książki było zgromadzenie możliwie licznego 
materiału ilustracyjnego w reprodukcjach, zwłaszcza kolorowych. Celowe jest to również 
z innego względu. Obrazy Juliusza Kossaka, malowane nietrwałą techniką akwarelową, są 
dziś, po z górą stu latach, zagrożone zniszczeniem ich warstwy malarskiej. Przepisy muze
alne nie zalecają nawet wystawiania akwarel, a jeśli już, to nie dłużej niż przez parę miesię
cy. Reprodukowanie ich w albumie spełni też funkcje dokumentacyjne i może, choć w części, 
zastąpić oglądanie ich w oryginale.

W sumie, ten liczący około 600 ilustracji materiał ikonograficzny, wybrany z przeogrom
nej twórczości malarskiej i ilustratorskiej Juliusza Kossaka, jest reprezentatywny dla cało
ści jego dorobku artystycznego z tą właściwą mu różnorodnością i wszechstronnością te
matyczną, dzięki której został uznany za malarza najbardziej swojskiego, rodzimego, zro
zumiałego dla wszystkich na całym ziem polskich obszarze.
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W układzie i rozmieszczeniu ilustracji przyjęto zasadę chronologii prac jako jedyną dla 
uwidocznienia ewolucji form malarskich, rozwoju talentu i doskonalenia umiejętności ar
tystycznych, wreszcie ukazania okresu końcowego. Nieliczne odstępstwa od tej zasady 
stosowano w przypadkach łączenia obrazów o bardzo zbieżnej tematyce z okresu nie wię
cej niż kilku lat w przód i wstecz, a to dla ukazania podobieństw lub różnic typów, form, 
czy rodzajów prac. Większość omawianych i wymienionych tutaj obrazów znajdzie Czy
telnik reprodukowane w tym albumie.

Żywię nadzieję, że przy takim założeniu i opracowaniu tekstu o charakterze źródłowej 
biografii i tak obfitym zaprezentowaniu prac artysty — można będzie ułatwić Czytelni
kom doskonalsze poznanie fenomenu postaci i twórczości Juliusza Kossaka, którego dzie
ła w polskiej sztuce, historii i świadomości społeczeństwa posiadają wymiar ponadczaso
wy i walor nieprzemijający.

Legenda i prawda o początkach rodu

Już na wstępie biografii Juliusza Kossaka winien jestem dokonać sprostowania pierw
szego błędu, tj. daty urodzenia artysty.

W całej dotychczasowej biografistyce Kossaka rozpowszechniona została błędna data 
jego urodzin: 15 grudnia 1824 r., podczas gdy w istocie urodził się 29 października 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, opracowania, rozprawy, podręczniki, a za nimi encyklopedie, słow
niki, leksykony itp., poczynając od pierwszej monografii Juliusza Kossaka, napisanej przez 
Stanisława Witkiewicza w r. 1899, poprzez Polski Słownik Biograficzny, po wszystkie lek
sykony i encyklopedie. Wszystkie, jedne za drugimi, powtarzały ten błąd i żaden z auto
rów nie pokusił się o sprawdzenie tej informacji. A źródło i to najbardziej miarodajne 
w tym zakresie — metryka kościelna — istnieje i jest dostępne.

1 Prawdziwą datę urodzenia Juliusza Kossaka 29 X 1824 odnalazłem w r. 1983 w Liber natorum parafii Nowy Wiśnicz, 
a później w pełnym brzmieniu w Archiwum Diecezjalnym we Włocławku, gdzie rejestrowano ślub z Zofią Gałczyńską.

Dla badacza interesujący jest nie tylko sam fakt, ale i jego przyczyny — a więc jak do
szło do powstania tamtej błędnej daty i dlaczego? Według moich badań pochodziła ona od 
rodziny, a ściślej, od wdowy, Zofii Juliuszowej Kossakowej, która w chwili śmierci męża 
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 tworzonej legendzie ro
dzinnej, dorobionej później z powodu różnych, mało ważnych przyczyn i przydania sobie 
oryginalności i fantazji.

Otóż w rodzinie Kossaków istniała taka fantazyjna, wymyślona wersja o początkach 
familii, związana z narodzinami właśnie Juliusza Kossaka, pierworodnego potomka pań
stwa Michała i Antoniny z Sobolewskich Kossaków. Rozpowszechnił ją bezwiednie Alek
sander Piskor, poszukiwacz dawnych facecji, odwiedzający nieraz w latach trzydziestych
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3. Fotokopia metryki urodzenia Juliusza Kossaka 
z 1824 r.
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XX wieku Wojciecha Kossaka w Warszawie, 
i to, czego dowiedział się o jego ojcu, Juliu
szu, napisał w swej książce wydanej w r. 
1939 pt. Siedem ekscelencji i jedna dama.

„Niedawno — pisał Piskor — odwiedzi
łem Wojciecha Kossaka w jego pracowni 
malarskiej, mieszczącej się na szóstym pię
trze w hotelu Bristol [...]. Pragnąłem od 
pana Wojciecha dowiedzieć się jeszcze kil
ku szczegółów z życia pana Juliusza”. I tu 
nastąpiła jakoby opowieść rodzinna Wojcie
cha Kossaka, utrwalona w tradycji rodu, 
a przekazana w druku przez Piskora:

„Kobiety są dziwne i nieodgadnione. Mi
chałowa Kossakowa miała w sobie nadmiar 
kobiecości, dlatego trudno osądzić przyczy
ny jej postępowania. Gdy znajdowała się 
w dziewiątym miesiącu ciąży, zapragnęła 
nagle odwiedzić Kraków i nikt nie potrafił 
jej wytłumaczyć, że musi siedzieć w domu. 
Pewnego dnia wyjechała z własnej wioski 
Kniahinin, położonej nad Sanem, lecz nie 
zdążyła daleko zajechać. W drodze uczuła 
bóle porodowe, przystanęła przeto w naj
bliższym miasteczku Wiśniczu i 15 grudnia 
1824 roku urodziła dużego, zdrowego 
chłopca. Wróciła potem pośpiesznie do 
domu, aby czym prędzej ochrzcić syna w są
siedniej unickiej cerkwi. Nadaję ci imię Ju
liusz — powiedział do krzyczącego malca 
greckokatolicki paroch. Malec bowiem po

chodził z rodziny, która Rusinów uważała za odmianę Polaków i nie robiła różnicy między
wyznaniem rzymskim a greckim”2.

Całe to opowiadanie niewiele ma wspólnego z prawdą. Fakty są bowiem inne. Otóż 
ojciec Juliusza, Michał Kossak (1798-1833), pochodzący ze zubożałej szlachty, mieszkał 
we Lwowie i jako 19-letni młodzieniec, mając studia prawnicze, rozpoczął w r. 1817 pra
cę w lwowskim Sądzie Apelacyjnym w charakterze akcyzysty. Już w roku następnym, 1818, 
przeniesiony został do Stanisławowa jako aktuariusz sądowy tamtejszego Sądu Kryminal
nego, 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. Kiedy 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.

Nas jednak interesuje wciąż, kiedy dokładnie Michałowie Kossakowie przyjechali do 
Nowego Wiśnicza, gdyż w ten sposób zbliżamy się do wyświetlenia zagadki tego „przy
padkowego” połogu w Wiśniczu, pospiesznego powrotu do domu i związanego z tym chrztu
w cerkwi.

2 A. Piskor, Siedem ekscelencji i jedna dama, Warszawa 1939, s. 254.
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Wydawany corocznie urzędowy austriacki Schematismus des Königreiches Galizien und 
Lodomerien notuje w roczniku 1824 radcę-protokolanta Michała Kossaka jeszcze w Sta
nisławowie, lecz następny, za rok 1825, już w Sądzie Kryminalnym w Nowym Wiśniczu 
na stanowisku radcy sądowego {Kriminalrath, consiliarius). Ale w jakim miesiącu r. 1824 
Kossakowie byli już w Wiśniczu? Odpowiedzi udzieliły akta Sądu Kryminalnego w Wiśni
czu, przechowywane w Archiwum Państwowym w Krakowie3, gdzie podpisy pana konsy- 
liarza 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.

3 Archiwum Państwowe w Krakowie, sygn. SKW 279, 358, 428—432, 719.
4 Ludwina Joanna Kossak zmarła chyba w niemowlęctwie, gdyż nie ma o niej dalszych wzmianek.

A więc nie fanaberyjna wycieczka pani konsyliarzowej w dziewiątym miesiącu ciąży, 
w zimie, ze Stanisławowa do Krakowa i przypadkowy połóg po drodze, lecz służbowe 
przeniesienie męża do sądu w Wiśniczu, wcale nie w ostatniej chwili, a może właśnie za
mierzony wyjazd w celu np. zmiany miejsca zamieszkania i odbycia porodu już w nowym 
miejscu; 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: Ju
liusz (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 Wiśnicz, gdzie w księdze metrykalnej uro
dzeń za rok 1824 i 1825 na stronie 85 w pozycji 82 znajduje się wpis: „Die 29 Octobris 
1824 natus est Fortunatas Julius [...] Parentes 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 hucz
nymi 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 tzw. wtóropisy 
metryk, oryginały bowiem spłonęły podczas pożaru Wiśnicza w r. 1863, w poszukiwaniu 
więc pełnego odpisu metryki urodzenia Juliusza Kossaka przeprowadziłem kwerendę w pa
rafii Grochowy 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 Diecezjalnym we Włocławku, w którym to dokumencie 
przepisano „de verbo ad verbum” całą metrykę urodzenia i chrztu Juliusza: „Anno Domini 
1824, die vigésima nona Octobris” jako „filius legitimi thori”, i dalej opis ceremonii chrztu 
kościelnego w dniu 31 stycznia 1825 z wymienieniem chrzestnych i świadków. Zwraca 
uwagę znamienny szczegół: na chrzciny Juliusza nie przyjechał ze Stanisławowa do Wiśni
cza nikt z rodziny, poza Eleonorą z Sobolewskich Bełchacką, właścicielką dóbr w Sambor- 
skiem; w uroczystości uczestniczyli wyłącznie koledzy z sądu wiśnickiego i notable z cyr
kułu bocheńskiego. Rodzicami chrzestnymi Juliusza, która to funkcja posiadała wtedy 
dużo większe niż dziś znaczenie, byli: prezes sądu w Wiśniczu Florian Mateusz Ruschba- 
schan i żona komisarza cyrkułu z Bochni, Henryka Martinowicz.

Jaki mógł być zatem cel ukrywania przez rodzinę prawdziwej daty urodzenia pierwo
rodnego dziecka Michałostwa Kossaków i przesuwania jej naprzód o 47 dni? Bywało, że 
próbowano w ten sposób odmładzać dziewczynki, o wiele rzadziej chłopców, a jeśli już, 
to urodzonych z końcem roku przepisywano na początek roku następnego, aby opóźnić
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czas ich wyjścia 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 przy
czyna, dzisiaj błaha, kiedyś daleko ważniej
sza: „wcześniak”. Nie znam wprawdzie daty 
zawarcia związku małżeńskiego rodziców 
Juliusza, ale dowód z metryk kościelnych 
urodzenia artysty jest niepodważalny.

Już tylko z ciekawości zajrzałem do gru
bych foliałów „Spisów ludności” miasta Kra
kowa5, sporządzanych co 10 lat dla użytku 
spisów powszechnych, bezcennego źródła 
dla różnego rodzaju poszukiwań, mniej war
tościowego przy sprawdzaniu dat, gdyż 
w kartach spisowych dane podawali sami 
mieszkańcy, myląc się umyślnie czy nieświa
domie właśnie w datach urodzenia, w czym 

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.

4. Domy drewniane w Wiśniczu, jeszcze przed pożarem, rys. J. Matejki, 1866

5 Archiwum Państwowe w Krakowie, Spisy ludności.
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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 
„Biblioteki Warszawskiej”, „Kłosów” czy Encyklopedii Orgelbranda6, podaje tylko roczną 
datę swego urodzenia: rok 1824.

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 (mdd), Czy Kossakowie to Ukraińcy i wywiad z mistrzem Wojciechem Kossakiem na temat artykułu „Dila” — „Ilu
strowany Kurier Codzienny” nr 156 z 8 VI 1939.

Wątpliwości też budzi wspomniana przez Witkiewicza, Piskora i powtarzających po nich 
autorów „własna 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 Stanisławowem wieś Knihinin jako współwłasność Sobolewskich, która 
później stanowiła przysiółek czy kolonię na przedmieściu Stanisławowa. Byłaby to zatem 
majętność ziemska, ale nie Kossaków, lecz rodziny żony, Sobolewskich. W legendzie ro
dzinnej Kossaków posiadanie własnej wsi czy choćby majętności ziemskiej tkwiło dość 
mocno jako widomy znak przynależności do stanu szlacheckiego, z którego jednakże po
został im tylko herb „Kos” o trzech pasach czerwonych na wskos, na srebrnym tle tarczy7.

Natomiast wersja puszczona w obieg przez Piskora, o chrzcie Juliusza Kossaka w unic
kiej cerkwi nie pokrywała się ze stwierdzeniem samego artysty, który zaraz w drugim zda
niu swej „Autobiografii” napisał: „Okrzczono mnie na obrządek łaciński”. Posłużyła nato
miast jako koronny argument twierdzeniom ze strony ukraińskiej, że Kossakowie byli 
Ukraińcami. Tak np. „Diło” 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 Woj
ciech Kossak odpowiedział: „Ojciec mój to jeden z owych licznych przedstawicieli pol
skich rodów, które żyły w sąsiedzkiej zgodzie z pobratymczymi Rusinami, nie zakłócanej 
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 Boskiej. «Sława Bohu» odpowiadało się równie 
życzliwie, jak «Niech będzie pochwalony» [...]. Ale to ochrzczone w cerkiewce dziecko 
było nie tylko solą tej ziemi, ale jej polskości najczystszym kryształem”8.

Do piątego roku życia Juliusz przebywał w Wiśniczu. Biegał zapewne uliczkami mia
steczka, podcieniami o starej drewnianej zabudowie, widocznej jeszcze na rysunkach Ma
tejki, która później doszczętnie spłonęła w pożarze Wiśnicza w lipcu 1863 r. Radca sądo
wy 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 miejscowość z romantycz
nymi murami zamku Kmitów i Lubomirskich oddziałała swą poetyką na dziecięcą wy
obraźnię przyszłego artysty, a legendy krążące wśród miejscowego ludu znalazły w przy
szłych jego pracach plastyczny wyraz.
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Zaczęło się we Lwowie

W roku 1830 radca Michał Kossak został przeniesiony z Wiśnicza do Lwowa, do pracy 
w Sądzie Kryminalnym, i cała rodzina znalazła się w stolicy prowincji; Juliusz uczęszczał 
do szkoły powszechnej, gdy w r. 1833 zmarł ojciec, zostawiając młodą żonę i pięcioro 
dzieci. Ich wychowaniu matka poświęciła się wyłącznie i podobno psuła je nadmiernym 
dogadzaniem. O Juliuszu mówiła, że jego nic nie mogło zepsuć, gdyż zawsze był „rozsąd
ny i dobry”, takim pozostał. Pani konsyliarzowa nie była stworzona do interesów i mają
tek 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 Stanisławowie, a ostatnią VI klasę kończył w gimnazjum w Buczaczu. 
Nie wiadomo, z jakich powodów wyjechał z domu ze Lwowa na cztery lata nauki. W zbio
rach Ossolineum zachowało się świadectwo końcowe Juliusza z wszystkich sześciu klas 
gimnazjalnych, wydane przez gimnazjum w Buczaczu dnia 15 sierpnia 1840 r., z 81 nota
mi ze wszystkich przedmiotów. Uderza znakomita przewaga stopni celujących (eminenteś) 
i bardzo dobrych (primaś)-, za całe sześć lat gimnazjum otrzymał tylko dwie noty dobre 
{secundas^.
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Juliusz od wczesnej młodości wykazywał 
nieprzeciętne zdolności artystyczne. Już 
w gimnazjum lwowskim rysował z zapałem 
karykatury nauczycieli i kolegów, które bu
dziły powszechne uznanie. Wśród szkolnych 
kolegów znalazł pierwszą publiczność, któ
ra uznała i oceniła jego talent. Nawet ojco- 
wie-profesorowie chwalili 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 wiel
ką karierę urzędniczą jako sędzia, by poszedł 
śladami ojca i nie chciała nawet słyszeć o ja
kichś studiach artystycznych. Ulegając proś
bom 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 kole
gami układało się dobrze, gdyż z natury był 
wesoły i uczynny, a ołówek jednał mu na
około 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 in-

9 Świadectwo z ukończenia gimnazjum J. Kossaka — Biblioteka Ossolineum we Wrocławiu, rkps 14600 III, s. 51
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formacjach 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 Masz- 
kowskiego, jedynego wówczas we Lwowie nauczyciela rysunków i malarza. Były to pierwsze 
lekcje plastyki w życiu Juliusza. „Maszkowski nie zrobił żadnej talentowi Kossaka krzyw
dy — napisał Witkiewicz. — Zdolność i indywidualność ucznia były wyższe niż nauczycie
la”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 pochwa
lało 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 siłach zostać malarzem. W przytaczanej już parę razy „Autobiografii” arty
sty, którą cytować przyjdzie 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 ’’Au
tobiografii”: „Chwila sposobności porzucenia prawa i chwycenia zawodu artystycznego 
łatwo nadeszła. Zacny hrabia Kazimierz Dzieduszycki, mąż z wszech miar niepospolity, 
jak prawie wszyscy z rodziny tej, pierwszy, widząc moje rysunki, dodał mi odwagi do 
chwycenia się zawodu dość niepewnego. Jemu niech będzie wiadomą wdzięczność do 
śmierci za wszystko dobre, co mi z mojego zawodu przypadło. Byłem na pierwszym roku

6. Pierwsze konie artysty: Żuraw i Łatka, 1844

10 S. W i t k i e w i c z, Juliusz Kossak, Warszawa 1912, s. 15
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7. Koń Kapitał i konie cugowe, 1844
10. Siwa klacz Szaytanka, 1844 11. Siwy ogier arabski Obejan, 1844

prawa, mając lat osiemnaście, kiedy on mnie zaprosił do siebie na wieś do Niesłuchowa 
pode Lwowem. Oprócz wychowania domowego i szkolnego brakowało mi dużo bardzo. 
W jego zacnym domu wszystko inaczej zobaczyłem — sam zamiłowany rysownik i histo
ryk, całymi dniami przesiadywał ze mną, wskazując skarby naszych dziejów i naszego kra
ju. Zaczęliśmy dzieło, które wskutek okoliczności zostało nie skończonym i nie wydanym: 
Tablice historyczne, każden wiek miał swój osobny arkusz, na którym były opracowane 
najważniejsze cztery fakta: wynalazki, wizerunki i dzieje z naszej przeszłości. Miało to 
służyć dla młodzieży do nauki. Polubił mnie bardzo i myślał tylko, jakby 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 ży
cia, łowów, jarmarków, zjazdów, uchwycenie podobieństwa na pierwszy rzut oka, znajo
mość konia, jakiej szczególnie się poświęcałem, zrobiły mnie oblubieńcem całej niemal 
zamożnej szlachty Galicji. 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 Starzeń- 
skim, Konstantym Branickim, Alfredem, Adamem i Maurycym Potockimi. Wykonał z tej 

GwVöa-

8. Ogier kasztan, 1845 9. Kara klacz Gulda, 1845

imprezy dziesięć akwarel z portretami uczestniczących w niej arystokratów i od razu po
zyskał ich życzliwość. Polowanie to opisał pamiętnikarz tamtych lat, Ksawery Prek: „Kos
sak, miody człowiek z talentem, rodem z Tarnowskiego, zrobił bardzo doskonałą szkicę 
całego tego polowania. Profile myśliwych tak są podobne, że wszyscy spostrzegłszy talent 
wysoki zrobili składkę na tego młodego, aby mógł za granicą wydoskonalić się w rysunku, 
którego dotąd mało się jeszcze uczył. Jak to czasem szczęście niespodziewanie się znaj
dzie”11. 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 po
czynił.

11 F.K. P r e k, Czasy i ludzie, oprać. H. Barycz, Wrocław 1959, s. 252

Gdy w roku 1844 Władysław Rozwadowski z Rajtarowie (pow. Sambor) sprowadził ze 
wschodu sześć ogierów i dwie klacze arabskie, Kossak natychmiast wszystkie te konie spor- 
tretował. 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 malować, do czego 
widzę w tobie wrodzony talent, ucz się przede wszystkim anatomii konia, bez tego przy
szłość twego talentu zwichriięta. Ze młody Kossak usłuchał tej mądrej rady, przyszłość

12. Ogier arabski z Beduinem, 1844 13. Klacz Sahara ze źrebięciem, 1844
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wysoki zrobili składkę na tego młodego, aby mógł za granicą wydoskonalić się w rysunku, 
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dowiodła”12. „Z Rajtarowie dojeżdżał Kossak do Bolestraszyc, gdzie często przebywał 
w swym majątku Piotr Michałowski. Ile tam skorzystał jego talent, każdy łatwo zrozu
mie”13. Młody amator pędzla, o ustalonym już jednak wyraźnie kierunku, otrzymał od 
mistrza pierwsze poważne wtajemniczenia w sekrety kunsztu malarskiego. Mimo, że lek
cje 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 do siebie zabrał [...] i sławne swe 
rysunki pokazał, tłumacząc co potrzebnym sądził. To zrobiło epokę w młodym rysowni
ku. 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.

12 J. Skarbek Borowski, Juliusz Kossak, wpływ Piotra Michałowskiego na współczesnych ludzi i na talent Juliu
sza Kossaka, Kraków 1900, s. 9.
13 B o r o w s k i, op. cit., s. 10.
14 K. Bartoszewicz, Malarze i rytownicy lwowscy w r. 1849, „Tygodnik Ilustrowany” nr 47 z 22 XI 1913.
15 Autobiografia, k. 397

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. Roz
wadowskiego, gdzie przyjechał araby sprowadzone oglądać i widząc moje rysunki, zapro
sił do siebie do Bolestraszyc pod Przemyślem, gdzie mi wszystkie swoje skarby talentu 
i pracy pokazał, nie szczędząc rad godnych mistrza, dziś mi jeszcze drogich”15.

16. Emir Rzewuski na arabie 17. Koń Abiat, 1845
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18. Portrety konne oficerów belgijskich, podług Michałowskiego, 1850

Podczas tych kilku zaledwie spotkań w Bolestraszycach 20-letni Kossak patrzył z czcią 
i atencją na sławnego męża stanu, dostojnika obytego w całej Europie, zamożnego ziemia
nina 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 wyjąt
kową siłą i życiem, w głębokiej tonacji barw. Było to dla niego olśnieniem, jak i rady, jakie 
usłyszał od mistrza.

Ale młody malarz nie przejął stylu malowania Michałowskiego, wyrabiał sobie własną 
wizję odtwarzania świata, własne spojrzenie i wyczucie konia, jeźdźca, widzenia scen bi
tewnych i rodzajowych, przyrody i pejzażu rodzimego. W przyszłości, ustępując mistrzo
wi pod niektórymi względami, zwłaszcza formy malarskiej, w innych zyskał nad nim prze
wagę. Przede wszystkim koń Kossaka jest w każdej postaci polski, czy to drobny piękny 
arab, czy rycerski koń bojowy, bachmat czy cugant szlachecki, koń w bitwie, podczas ło-

19. Bitwa pod Kołaczem 21 IV 1831, odbicie rannego ppłka Gawrońskiego, 1845
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20. Chapmann w Łańcucie na polowaniu, 1845 21. Alfred Potocki na polowaniu, 1845

wów, jarmarków, w stadninie, na wyścigach, na stepie, w pracy na roli, w pańskim zaprzę
gu czy w żydowskiej furce — w każdym typie i charakterze odmienny, ale zawsze polski. 
Michałowski wychowany na sztuce francuskiej malował konie przeważnie w typie cięż
kich i grubych perszeronów, fryzów i normandów, zapełniał nimi sceny bitewne, rewie, 
targi, sadzał na nie oddziały krakusów, szwoleżerów, ułanów, lisowczyków, Czarnieckie
go, Napoleona, amazonki, dzieci. Takich koni w Polsce prawie nie było, podobnie jak 
ciężkich ładownych wozów, dyliżansów pocztowych i zaprzęgów typu zachodniego i tych 
Kossak nie malował. Natomiast takich scen z życia, związanych z koniem i wsią, w jakich 
celowały prace Kossaka, tak rysowanych postaci i sylwetek szlachty i żołnierzy, zbroi, mun
durów, 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 Michałow
skiego. Znamy zaledwie cztery prace Kossaka wzorowane na Michałowskim: 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 
Rzeczpospolitej. W Rajtarowicach poznał Juliusz prawie całą utytułowaną Galicję wschod
nią: Leona Sapiehę, Zdzisława Zamoyskiego, Tytusa Działyńskiego, Drohojowskich, Dzie- 
duszyckich, Fredrów, wielu uczestników wojen napoleońskich i powstania listopadowe
go. Na podstawie ich opisów malował m.in. Chłopickiego pod Grochowem, Skrzyneckiego 
ze sztabem, Odbicie ppłka Gawrońskiego z niewoli kozackiej (1845).

22. Koń wyścigowy Carogród, 1871 23. Biały ogier arabski w stajni, 1877
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24. Polowanie par force u Potockich w Łańcucie, 1845

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 nagrodę, 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 Kossa
ka, wspomnieć należy Szczęsnego Morawskiego i Jana Gwalberta Pawlikowskiego. Zwłasz
cza ten ostatni otworzył przed artystą bogate swe zbiory w Medyce, aby z nich mógł do 
syta korzystać.

25. Bitwa pod Ostrołęką
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26. Powrót z sianokosów, 1854

Kossak miał przez całe życie wokół sie
bie samych życzliwych mu ludzi, samych 
przyjaciół i wielbicieli jego sztuki — moż
na powiedzieć, że był prawdziwym „dziec
kiem szczęścia”. Ale też przyniósł ze sobą 
na świat te wszystkie właściwości w swojej 
psychice, które zapewniły mu pełną harmo
nię z otaczającym go życiem, trafiał na lu
dzi, stosunki, obyczaje i zjawiska, które 
w zadziwiający 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 najodpo
wiedniejszą sferą dla jego charakteru, na
tury i widzenia świata. Ta zgodność mię
dzy życiem artysty i jego dziełem występo
wała u Kossaka bez najmniejszych zakłóceń 
przez cały jego żywot.

27. Chłopicki pod Grochowem, 1850
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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 trans- 
porta koni arabskich. Gdzie były konie, tam i artysty konieczna była potrzeba. Przyjecha
łem do Jarczowiec pod Zborowem, poznałem się z kochanym p. Juliuszem, człowiekiem 
pełnym wykształcenia, poezji i serca, pokochałem go jak brata, przyjaciela”16.

Postać Juliusza hr. Dzieduszyckiego (1817-1884) jest nierozerwalnie związana z histo
rią 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 szczę
dził hrabia ani kosztów, ani trudu. Z następnej wyprawy do Arabii przywiózł w r. 1845 
siedem ogierów (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 akwarelach Kossak.

W Jarczowcach, przy pałacu, do którego podjeżdżało się wprost z podolskiego stepu, 
wybudował Dzieduszycki specjalne stajnie. Z długiej stajni dla ogierów prowadziły bezpo
średnie drzwi do jadalni pałacu, a ze stajni źrebaków — do salonu. Te stajnie urządzone 
były z przepychem, wyłożone marmurami i wyścielone perskimi kobiercami; w luksuso
wych boksach, zaprojektowanych 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 poszuki
wał 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 za
warli przyjaźń „na wieki”. Hrabia był starszy o siedem lat od malarza, ale temperamenty

28. Juliusz Dzieduszycki na Azecie, 1847 29. Władysław Dzieduszycki na kasz
tanie, 1846

16 Autobiografia, k. 395 v.

23



i- — h-
A Hih.uAm‘ <h-.. ..-»i tl P»*<J-

hm » ***** , >«•) „4 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 jarczo- 
wieckie ogiery i klacze; portre
tował Juliusza Dzieduszyckiego 
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. Kom
pozycje bujne i pięknie grupo
wane, tym piękniej, że będąc 
uczniem natury i własnej zdol
ności, nie zna prawideł akade- 
micznych i swobodnie wyobraź
nią 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 zamó
wienia”17.

17 Za: Bartosz e w i c z e m, op. cit.
18 W i t k i e w i c z, s. 18.

30. Przygody galicyjskiego epikurejczyka za życia W Jarczowcach Juliusz Kos
sak — jak pisał Witkiewicz — 

„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, 
przyprowadzonych z Arabii, nie było nudnych profesorów, antyków, śpiących modeli, tego 
całego szablonowego, martwego ducha ówczesnych szkół i akademii. Był świat szeroki, 
koń lotny jak wiatr, smycz ścigłych jak myśl chartów, dobrzy i dziwaczni towarzysze, mło
da, świeża i rwąca się do życia dusza, wszystko to załamywało się w talencie Kossaka i pro
wadziło 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 epikurejczyków. Zmęczony całodziennym uganianiem na ko
niu Dzieduszycki zapalał fajkę, kładł się w stajni na perski dywan i czytywał... klasyków 
łacińskich. Szczególnie lubił ody Horacego. Carpe diem — to był rozkoszny sens życia. 
Kossak z coraz większym upodobaniem naśladował przyjaciela. Gdy literatura nużyła —
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spraszali gości. Wieczorem 
przyjeżdżali znajomi i krewni, 
w pałacu zbierało się doborowe 
towarzystwo. Pili doskonałe 
wino, rozmawiali o koniach i o 
kobietach, potem dopiero o po
lityce. Żartowali z siebie nawza
jem, ich żarty notował młody 
artysta, tworząc świetną serię 
szkiców i karykatur, przedsta
wiających różne obrazki z jar- 
czowieckiego życia. Jeszcze za
bawiali się wesoło, a już dwor
skie dziewuchy myły w łaźni 
przybyłe z wiosek dziewczęta, 
które w nocy miały dzielić łoża 
z «panami». Amatorek nie bra
kowało, ponieważ od hojnych 
panów otrzymywały za swoją 
miłosną uprzejmość hojne wy
nagrodzenia. O świcie chwilo
we kochanki wracały do nędz
nych, wiejskich chałup, zachwy
cone dworskim przepychem 
i uradowane paru monetami, na 
które zwykle niecierpliwie wy
czekiwali ojcowie, bracia, a na
wet mężowie”19.

19 P i s k o r, s. 262-263.

Gdy Aleksander Piskor pytał 
Wojciecha Kossaka w latach

31. Przygody po śmierci

trzydziestych o różne szczegóły z życia jego ojca, kiedy to m.in. wysłuchał zmyślonej w ro
dzinie 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 dwudziestoparoletni młodzian konno uganiał się po 
stepach podolskich, pił, hulał, a w wolnych chwilach malował? Wojciech Kossak potwier
dził, że ojciec jego najmilej wspominał nie okres pełnego powodzenia i sławy, ale właśnie 
lata swej młodości, dziarskiej, junackiej, pełnej przygód i swobody, 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 tyl
ko zachodnią Galicję, tam też doszło do mordowania panów i do zbrojnego powstańcze
go wybuchu. Natomiast we wschodniej Galicji 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 na-
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32. Stadnina Stanisława Dunin-Borkowskiego w Winniczkach, 1846

przód. 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.

20 Piskor, s. 246-248.

W Jarczowcach Juliusz Kossak poznał Wincentego Pola i odtąd te dwa bliskie sobie 
talenty miały się doskonale uzupełniać. Pol pisał i rymował, a Kossak swoim pędzlem dopeł
niał te rycerskie rapsody i pieśni i dodawał im wdzięku, często jeszcze wymowniejszego.

Poza Jarczowcami Kossak goszczony był i malował w Jezupolu u Władysława Dziedu
szyckiego, w Sławucie u Romana ks. Sanguszki, w Kiernasówce u Seweryna Drohojew- 
skiego, w Podhorcach u Leona Rzewuskiego. Z r. 1846 pochodzi akwarela Stadnina Sta
nisława Dunin-Borkowskiego w Winniczkach z portretem właściciela, niewolniczo naśla
dująca kolorowane angielskie ryciny, trochę twarda i sztywna, ale z wielką prawdą i głę
boką obserwacją.
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Znów we Lwowie

Wiosną 1847 r. Lwów odwiedził z koncertami Franciszek Liszt. Urządzano na jego cześć 
wystawne obiady i bale. Przyjęcie wydano też w sali Zakładu Ossolińskich z udziałem ar
tystów. Wśród zgromadzonych był i Juliusz Kossak, który wyrysował jeden z najlepszych 
portretów Liszta, opatrzony przez kompozytora na znak uznania autografem. Na przyję
ciu 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 wywarła na Juliusza dodatni wpływ, że Aniela była jego muzą, gdyż in
teresowała 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 Warsza
wie, a w albumie mieści się, co jest przecież wymowne, aż 20 prac Juliusza, głównie por
tretów ze świata literatury, sztuki, arystokracji, jest też i jego autoportret. Osobno namalo
wał również akwarelę Pokój Anieli Aszpergerowej, widać łączył z nim jakieś miłe przeży
cia. W tych portretach ze sztambucha lwowskiej aktorki, których połowę tu reprodukuję, 
ujawnia się wielka, od wczesnych lat, umiejętność portretowania 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. Zgromadzono tu obrazy kilku 
malarzy lwowskich, wypożyczone od prywatnych właścicieli. Wystawa wzbudziła w mie
ście sensację i była tłumnie oglądana. Najbardziej podobały się prace trzech młodych arty
stów: Juliusza Kossaka, Aleksandra Raczyń
skiego i Kornela Szlegla. Mieszczanie chwa
lili Szlegla, natomiast przyjezdna szlachta 
jednogłośnie opowiedziała się za Kossa
kiem, gdyż w jego pracach widziała konie, 
jak żywe.

Szczęsny Morawski napisał w recenzji 
z wystawy, że „Juliusz Kossak najznakomi- 
ciej objawił się jedną akwarelą i dwoma 
rysunkami. Krakowska furmanka przy naj- 
tyczance 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 miło 
zobaczyć je, pięknie i wiernie oddane, z tym 
zamyślonym niebem naszym. Ze akwarela 
lepsza być może, nie przeczę, ale że ta wię
cej jak dobra, trudno nie przyznać [...], cały 
układ bardzo pełen życia i prawdy, a przy 
tym piękny. Pan Piotr Michałowski [...] nie 
powstydzi się kilkodniowego ucznia swe
go, którego talent całą jego zwrócił uwagę 
[...]. Jeżeli się p. Kossak tak obznajomi z po
stacią ludzką, jak zna konia, i jeżeli porzu
ciwszy drobiazgowe robótki akwarelą we- 33. Franciszek Liszt, 1847



34. Wyścigi konne we Lwowie, 1845

źmie 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 kreśleniu pojedyńczych części posiada”, a Po
pas trzech koni i źrebięcia u woza „od znawców za najlepszą z wystawionych 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, 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.

35. Polscy ułani zimą w polu, 1845

21 Sz. M o r a w s k i, Uwagi nad wystawą obrazów malarzy krajowych we Lwowie roku 1847, Biblioteka Naukowego 
Zakładu im. Ossolińskich, Lwów 1847, t. II, s. 211-213.
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36. Adam Potocki, 1849 37. W Rozwadowski, 1849

38. Jan Nepomucen Kamiński, 1849

â

39. Juliusz Pfeiffer, 1849
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40. Najtyczanka, albo krakowska 
furmanka, 1847

Dzięki staraniom Morawskiego wydana została we Lwowie w r. 1848, nakładem Ossoli
neum, książeczka Jana Nepomucena Kamińskiego pt. Przypadek na odpuście z ilustracja
mi drzeworytniczymi Kossaka. Była to pierwsza publikacja drukiem rycin artysty. W póź
niejszych latach będzie ich jeszcze wiele — zapewnią one Juliuszowi Kossakowi jedno 
z pierwszych miejsc w ilustratorstwie polskim.

W latach 1846-48 Galicja poczęła się budzić z zastoju kulturalnego, marazmu społecz
nego i politycznej martwoty. Pańszczyzna i wyzysk chłopów zdawały się zbliżać ku końco
wi, spiski niepodległościowo-powstańcze przybierały na sile, a idee demokratyczne zyski
wały coraz więcej zwolenników. Krwawy rok 1846 był tragiczną lekcją dla szlachty gali
cyjskiej, rok 1848 rozbudził żywioł nadziei, wiary i złudzeń w „wiosnę narodów”. Tym
czasem rzeczywistość pozostawała wciąż bez zmian, na wsi po staremu widmo pańszczy
zny, w miastach niedostatek i nędza.

Niczego z tych rzeczy nie ma u Kossaka, w jego obrazach życie wsi jest nadal sielanko
we, pogodne, „widziane z okien dworu”, odbywają się wspaniałe zabawy i zjazdy, malow
nicze 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 temperamen
tem, „prawdą, dobrem i pięknem” — i takie też są jego obrazy. Juliusz Kossak w swej

41. Juliusz Dzieduszycki z Juliuszem Kossakiem na 
polowaniu, 1845

42. Gwardziści lwowscy z r. 1848



I?

43. Autoportret Juliusza Kossaka, 1849 44. Gen. Józef Dwernicki na przeglądzie Gwardii Na
rodowej we Lwowie, 1848

polskiej, prawej i patriotycznej duszy solidaryzował się z ruchem spiskowym, nieobce mu 
były zarówno kwestie społeczne, jak i cele polityczne. Z młodzieńczą brawurą wziął udział 
w eskapadzie zbrojnej w lutym 1846 r. w Brzeżanach, wierny swej dewizie „być goto
wym”.

Gdy 18 marca 1848 r, dotarła do Lwowa wieść o wydarzeniach w Wiedniu, w nastro
jach powszechnego entuzjazmu 23-letni artysta zaciągnął się od razu do Gwardii Narodo
wej 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 sier-

45. Strażnica Gwardii Narodowej we Lwowie w 1848 46. Józef Rodakowski w r. 1848
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47. Bryczka ukraińska, 1850

żant 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 skrzydłowym i kiedy Dwernicki przyjechał do Lwowa i najlepszego 
ułana pierwszego dnia przysłano mu na ordynansa, 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 Stadio- 
na zaczął 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 mają
cej 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 znakomitości sekcji polsko-ru
skiej miałem w moim albumie, a rysunki balu słowiańskiego w kostiumach wszystkich 
narodowości i wizerunki prawdziwe i nadzwyczaj podobne pozostały może jako jedyna 
pamiątka tego wszystkiego. Wyżej wymienione rysunki znajdują się w zbiorze p. Gwalber- 
ta 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 wschod
niej Galicji22. Obaj Juliusze opowiadali się za jednością historyczną i kulturalną Polaków 
i Rusinów w Galicji i protestowali przeciwko zamiarom podzielenia Galicji na okręgi pol
ski i ruski, propagowali pomiędzy Rusinami hasła zgody z Polakami w myśl idei pansło- 
wiańskich. W połowie czerwca Windischgratz rozpoczął generalną rozprawę z buntem, 
na ulicach Pragi rozgorzały walki z wojskiem. Kossak pomagał stawiać barykady, wziął też

22 W.T. Wisłocki, Kongres słowiański w roku 1848 i sprawa polska, Rocznik Zakładu Narodowego im. Ossoliń
skich, Lwów 1927, 1928, t. I-III, s. 560, 566, 567.
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48. Juliusz Kossak z Janem 
Zawadzkim (Karnawał 
lwowski 1850)

49. Dzieduszycki z p. Seheli (jak obok) 50. Wiktor Rzewuski z p. Listowską 
(jak obok)

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 ar
mat 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. 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 korpu
sie generała Bema, m.in. pod Vilagos. Podobnie drugi brat, Władysław Kossak, odbył całą 
kampanię węgierską w korpusie generała Wysockiego i doszedł do stopnia oficera-adiu- 
tanta. Juliusz jednak uważał, że popieranie Węgrów, ujarzmicieli Słowian, w wojnie z Au
strią nie było słuszne ze słowiańskiego punktu widzenia. W ogóle polityka i rewolucja 
przestały go interesować, za to ze zdwojoną energią zajął się sztuką, oczywiście własną.

Z wolna zaczął się umacniać w przekonaniu, że jego zdolności artystyczne jakby zatrzy
mały się w swym rozwoju, że osiągnął już maksimum, do czego mógł dojść jako malarz- 
samouk, że powinien rozpocząć fachowe studia artystyczne, które od czasu nauki u Masz-

51. Karszniewicz z p. Krze- 
czonowiczówną (jak wyżej)

52. Władysław Szczepański z p. Gra
bowską (jak wyżej)

53. W tańcu (jak wyżej)
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54. Wspomnienia z przemarszu Rosjan przez Galicję w roku 1849
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55. Wspomnienia z przemarszu Rosjan przez Galicję w roku 1849

35



56. Oficerowie polski i rosyjscy, 1849

kowskiego we Lwowie całkowicie zarzucił. 
Pisał co prawda, że skoro „w akademii nie 
zacząłem, nie straciłem tego, co kraj daje, 
stąd rodzaj mój od wszystkich zrozumiały 
i łubiany”23, niemniej konieczność pogłę
bienia studiów malarskich nurtowała go 
coraz bardziej i pragnienie wyjazdu za gra
nicę stało się jego gorącym marzeniem. 
Niestety, finanse nie pozwoliły na to, trze
ba 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 lisa24, 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 bie
gu, 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 Maszkow- 
skiego, przyjaciel Morawskiego i Pola, a przede wszystkim Dzieduszyckich i Rozwadow
skich. Tutaj studiował na uniwersytecie, tu nabył wszechstronne wykształcenie i obycie 

57. Herburt w bitwie z Tatarami pod Sokalem, 1851

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.

36



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 Zawadz
kiego, przechowywanej w Galerii Narodowej miasta Lwowa, pochodzi osiem satyrycz
nych rysunków piórkiem: Lwowski karnawał Kossaka w zimie 1850 r., na których artysta 
podchwycił humorystyczne scenki z balu lwowskiego beau monde’u. Ta żyłka karykatu
rzysty, podpatrywacza życia, została mu do końca26. We Lwowie uczył przez pewien czas 
rysunku Artura Grottgera.

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 1 1852.

W kwietniu 1851 r. „Biblioteka Warszawska” usiłowała zdopingować Kossaka do two
rzenia większych prac. W artykule O malarzach lwowskich pisano: „Juliusza 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 twórczości, 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, wytrwałości, nauce! [...]. Czas 
już wziąć się do większych utworów. P. Kossak zapomina, że z odebranych talentów 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 Tata
rów”28.

Petersburg, Wiedeń, Peszt

Z końcem 1851 r. Kossakowi nadarzyła się okazja pierwszej większej wyprawy za grani
cę i to w celach artystycznych. Oddajmy mu głos: „W 1851 roku, w miesiącu 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 dobrodziej i przyjaciel. — Pojedziemy! — Gdzie? — Nie pytaj się 
[...]. Pojechaliśmy. Przejechali Wołyń, bawili w Sław[uc]ie, Podole, Ukrainę, w Białocer- 
kwi rozdzieliliśmy się, bo Braniccy nie chcieli mnie puścić i tam malowałem konie, i psy, 
i wilki, i kozaków. Nie pominę względów i przyjaźni p. Władysława Branickiego, z któ
rym przez Kijów, gdzie byłem na kontraktach, Moskwę, pojechałem do Petersburga [...]. 
I tu moja gwiazda artystyczna sprzyjała, bo kiedy nieboszczyk car Mikołaj zobaczył u hr. 
Orłowa czwórkę karą uprzężoną do powozu, którą bawiąc w Białocerkwi jeździł, wyma
lowaną 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 tro
nu 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 [18J48 nie widziałem, a który służył 
wtenczas w hułanach i stał pod Wiedniem. Bawiłem w Wiedniu i jego okolicach, jeżdżąc
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58. Głowa konia, olej, 1855

z ułanami, malując rotmistrzów i jenerałów, aż wy
malowałem oficerstwo dla brata. Ponieważ pułk zmie
niał leże i szedł do Węgier pod Peszt, więc i ja z nimi 
udałem się w marsz [...]. Przejechałem połowę Wę
gier, bawiłem parę tygodni w Peszcie, a właśnie były 
sławne przeglądy wojsk, na których cesarz austriacki 
i dzisiejszy rosyjski udział brali, było dużo do widze
nia 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 
batalista, New historyczny malarz, ziomek i kolega 
Straszyńskiego, z którym ilustrowaliśmy Plejadę dla 
Maurycego Wolffa, znajomość u dworu, najwyższe 
protekcje, należało korzystać z tego. Wyjechałem 
z Wiednia na Warszawę do Petersburga, było to w paź

dzierniku 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 euro
pejskim w tamtejszych muzeach i zbiorach, zachwycał się zwłaszcza dziełami malarza bi- 

59. Ilustracje do poematu Wiesław K. Brodzińskiego

29 Autobiografia, k. 397.
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tew i polowań Antoine’a Fransa van der Meulena, studiował i kopiował obrazy dawnych 
mistrzów. Swoimi pracami wzbudził również podziw w Petersburgu, nawet w kręgu dwo
ru carskiego, znajdując nabywców na swoje obrazy, tak że zebrał nawet pewien kapitał, 
który przeznaczał na wymarzoną podróż do Paryża. W Petersburgu wydawca Maurycy 
Wolff, przygotowując wydanie 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 
Przygoda p. Benedykta Winnickiego. Plejada polska wyszła w Petersburgu w r. 1857.

Józef Ignacy Kraszewski, pisząc w tych latach korespondencje do „Gazety Warszaw
skiej”, w swoich listach do redakcji zaliczał Kossaka do grona utalentowanej 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 oglą
dane 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, natu
ralnością 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 na stałe w stolicy”30.

30 „Gazeta Warszawska” nr 179 z 11 VII 1852.
” W G e r s o n,Jul. Kossak jako artysta [w:] Józefa Ungera Kalendarz Warszawski na rok 1890, s. 6.

Ale Kossak nie osiadł w Petersburgu, nie spoczął na już zdobytych laurach, świadomy 
własnych braków w systematycznej wiedzy wybrał się wiecie 1852 do Wiednia, gdzie 
przez krótki czas malował w pracowni Ferdynanda Waldmiillera, wraz z Henrykiem Ro
dakowskim, Franciszkiem Tępą, Leopoldem Lófflerem i Michelem Zichym. Potwierdza to 
Wojciech Gerson, pisząc, że Kossak „początki wykształcenia w malarstwie wziął w Wied
niu, gdzie studiował w pracowni Waldmiillera”31. Natura pędzi artystę z Wiednia po nowe 
wrażenia na Węgry. Miał na zimę wracać do Petersburga, 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-ziemiańskie towarzystwo zamienił teraz na krąg 
cyganerii artystycznej, mniej dystyngowanej, ale za to jeszcze weselszej. 28-letni malarz 
o pogodnym i koleżeńskim usposobieniu z miejsca zdobył sympatię grona młodszych od 
siebie malarzy ze Szkoły Sztuk Pięknych, zżył się z nimi i zaprzyjaźnił. Byli to wypróbowa
ni towarzysze fachu na dobre i na złe: Franciszek Kostrzewski, Józef Szermentowski, Woj
ciech Gerson, Henryk Pillati, Józef Brodowski, Ignacy Gierdziejewski i kilku innych. Spo
iwem i dobrym duchem tego kółka malarskiego był Marcin Olszyński, trochę redaktor 
i wydawca, trochę rysownik i fotograf, a przede wszystkim mecenas i opiekun sztuk pięk
nych 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 stopniały, trzeba je było zarabiać, ale nie 
w ten sposób jak dotychczas, bo w ówczesnej mieszczańskiej Warszawie trudno było zna-

39



60. Portret pana w cylindrze na polowaniu par for- 
ce, 1854

61. Amazonka (Cecylia Michałowska?), 1860

leźć nabywców na obrazy, trzeba było chwycić się innej pracy. Kossak, optymista życiowy, 
podjął się pracy, jaka się nadarzała. Było nią retuszowanie i kolorowanie fotografii w za
kładzie Józefa Giwartowskiego, Ferdynanda Klocha, J. Frageta. Mieszkanie Kossaka upo
dabniało się wtedy do warsztatu retuszerskiego, zatrudniającego kilku malarzy. Roboty 
było sporo i zarobek nienajgorszy, ważniejsze prace wykonywał Kossak sam. „Takie zasto
sowanie na razie znalazł jeden z największych 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 zmyślonych, ale

32 W i t k i e w i c z, s. 30.

62. Portret konny Jana Tarnowskiego, 
1859

63. Utarczka ułanów Legii Nadwiślańskiej z kirasjerami rosyjski
mi, 1850
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64. Michał Czaykowski 
(Sadyk Pasza) na koniu 
Siglawi, 1863

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 szla
checkie, rodzajowe, ale i typy miejskie, przy czym nieustannie uczył się, rozwijał i dosko
nalił.

Przez te dziesięć początkowych lat poczynił Juliusz w kunszcie malarskim znaczne po
stępy. Zaczynając od młodzieńczych rysunków na ławie szkolnej we Lwowie, portrecików

65. Poddanie się arcyksięcia Maksymiliana pod Byczyną, 1862
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i karykatur kolegów i nauczycieli, poprzez szkołę rysunkową Maszkowskiego i szkołę jar- 
czowiecką rysowania i malowania z natury, trwożliwe i mozolne, twarde i drobiazgowe, 
czasem naiwne i dyletanckie wzorowanie się na kolorowych angielskich sztychach, po
przez próby wiernego, ale nieudolnego jeszcze portretowania koni o cienkich sarnich no
gach, wąskich kadłubach, schematycznie rysowanych małych i suchych łbach, nazbyt ide
alizowanych ruchach i upiększonych pozach, o płasko, ilustracyjnie traktowanych posta
ciach, bardziej kolorowanych niż malowanych — przechodził Kossak do form coraz bar
dziej precyzyjnych, o płynnych, miękkich i delikatnych liniach, do coraz większej biegło
ści ręki, bystrości oka, do subtelności i wrażliwości 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 histo- 
ryczno-batalistyczne. Wychodził Kossak z tych prób, studiów i poszukiwań indywidual
nego stylu, samodzielnego i oryginalnego rodzaju twórczości coraz bardziej perfekcyjnie. 
Od czasu krótkiego pobytu w Petersburgu, a zwłaszcza od przyjazdu do Warszawy i ze
tknięcia się z grupą młodych malarzy, osiągał artysta coraz większą dojrzałość, doskonalo
ną ciągłą pracą, biegłość w posługiwaniu się akwarelą, nie wypełniał już tylko konturu 
farbą, ale kształtował bryły malarskie z pomocą światłocienia i natężania barw, uzyskiwał 
delikatną gamę kolorystyczną, utrzymaną w złotawo-brązowym tonie, osiągał wreszcie 
nienaganną formę 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 zaledwie wegetowała. Mimo istnienia od r. 1818 Szkoły Sztuk Pięknych w Kra
kowie, a od 1844 w Warszawie, wpływ ich wiatach czterdziestych i pięćdziesiątych na 
rozwój polskiego malarstwa był niewielki. Tematy polskie 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 
portretami 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 bar
dzo było co wystawiać, nie istniały ani Towarzystwa Sztuk Pięknych, ani pisma ilustrowa
ne. Powszechnie mniemano, że tylko zagranica posiadać może monopol w sztuce, a do 
własnych artystów i ich twórczości odnoszono się z niedowierzaniem.

66. Aleksander Morsztyn pod Chocimiem, 1861 67. Czarniecki pod Warką, 1862
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68. Chodkiewicz pod
Kirchholmem, 1862

Pomiędzy tymi malarzami, a pojawieniem się Grottgera 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, zwierzęciu, w krajobrazie i w ca
łej przyrodzie, docierają pierwsze w całej pełni we wszystkich sferach polskiego społe
czeństwa na całym ziem polskich obszarze [...]. 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 jed
nym 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”53.

Kossak posiadał w pełni warunki, aby stać się popularyzatorem: wielki talent, gorące 
uczucie i zrozumienie wszystkich cech polskiego życia, typu i krajobrazu, ukochanie pięk
na 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 malarstwo i że do nich dotarło. Wielu hreczkosiejów 
dlatego tylko brało później akcje Towarzystwa 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 jednej z najtrudniejszych sztuk malarskich, że przemówił do szero
kich 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 podziwiają
cych 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 rze
mieślnik. A popularność [...] oto to, co dopiero artyście może dać przekonanie, że jest 
artystą”34.

’ J. M y c i e 1 s k i, Juliusz Kossak. Wspomnienia pośmiertne, „Przegląd Polski”, Kraków 1899, t. 2, s. 588. 
34 „Tyg. Ilustr.” nr 38 z 21 IX 1895.
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Nim jednak do tego doszło, na drodze Kossaka do sztuki piętrzyły się niemałe przeszko
dy. 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.

35 J. K e n i g, Moje poznanie z Kossakiem, „Tyg. Ilustr.” nr 335 z 1 VI 1889.
36 Ke n i g, ibidem.
37 L. J e n i k e, Juliusz Kossak u> „Tygodniku”, „Tyg- Ilustr.” nr 335 z 1 VI 1889.

Zbierali się w tych ciężkich latach wokół Marcina Olszyńskiego młodzi malarze i rzeź
biarze, beztroska bohema warszawska. Bawiono się, żartowano, dyskutowano i spierano 
się, pisano i od razu rysowano i malowano sytuacyjne ilustracje. Tak powstały w latach 
1850-1862 słynne albumy Olszyńskiego, będące rysowaną kroniką tamtych lat polskiej 
sztuki. Albumów tych było siedem, uzupełniano je fotografiami i wycinkami z gazet; było 
w nich niemało rysunków i szkiców 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 opracowane i wydane w r. 
1955 w tomie: Warszawska „cyganeria” malarska przez Stefana Kozakiewicza i Andrzeja 
Ryszkiewicza.

Sylwetka i osobowość artysty

W dotychczasowych rozważaniach, obrazujących koleje życia i twórczość początkowe
go okresu 30-letniego artysty, brak cech własnych bohatera, czyli jego konterfektu ze
wnętrznego i charakterystyki osobowości Juliusza Kossaka.

Odznaczał się nieprzeciętną urodą i aparycją, i to w powszechnym odczuciu, w każdej 
wypowiedzi znających go osób. Józef Kenig, który poznał Kossaka w młodzieńczym wie
ku, 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 niezbyt 
wybujałego wzrostu, doskonale zbudowanym, o ruchach swobodnych i elastycznych, z bar
dzo gęstą, ciemną czupryną, którą nosił ostrzyżoną dość krótko [...]. Leciutki, puszysty 
wąsik ledwo się zarysowywał i nie zapowiadał wcale owych sumiastych wąsów, zdobią
cych teraz tę twarz i dziś jeszcze piękną, bo pełną charakteru. Obejście tego młodego 
artysty, pełne uprzejmości, ale wskazujące obytego już z dobrym towarzystwem człowie
ka, odznaczającego się niezmierną skromnością, ale bez najmniejszej sztywności, jednało 
mu serca”36.

Redaktor naczelny „Tygodnika Ilustrowanego”, Ludwik Jenike, charakteryzował go 
bardzo podobnie: „Okazałej postawy, twarzy pełnej, ozdobionej wąsem zawiesistym, o ry
sach regularnych, z wyrazem łagodnym, przypominającym nieco oblicze Sobieskiego, 37- 
letni Juliusz był w owym czasie pod względem zewnętrznym postacią iście typową. Cha
rakteru przy tym słodkiego, wylanego i zawsze równego, z odcieniem mocno optymistycz
nym, umiał sobie jednać ogólną sympatię nie tylko w gronie kolegów, lecz także w szero
kich kołach towarzyskich”37.

Władysław Rabski pisał na łamach „Kuriera Warszawskiego”: „W owych latach stu
denckich, a potem jako żołnierz w r. 1848 Juliusz Kossak zadzierżgnął węzły serdecznej 
przyjaźni z młodą arystokracją galicyjską i ta przyjaźń towarzyszyła mu aż do ostatniej
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69. „Kto w Boga wierzy, naprzód! krzyknął Kiliń
ski”, 1860

70. Odbicie jeńców spod Maciejowic wiezionych do 
niewoli, 1860

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 Kossa
ka nawet koledzy malarze, którzy jak wiadomo nie grzeszą zbytkiem uczuć korporacyj
nych. 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 Ilustrowa
nym”: „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 

71. Popas wojska w Okrzei w drodze pod Maciejowice, 1860

38 W. R . [W. Rabski], Jeszcze o Kossaku, „Kurier Warszawski” nr 43 z 12 II 1899.
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urodziwego Polaka; tęgo zbudowany, niósł się wyniośle, niby jakiś wódz rozdziany ze 
zbroi, patrzył zawsze prosto w oczy, kiedy z kim rozmawiał [...]. Przechodnie, nie tylko 
kobiety, przystawali na chodniku, aby się przyjrzeć pięknemu malarzowi”39.

39 W M a 1 e s z e ws k i, Sesja przerwana, „Tyg. Ilustr.” nr 50 z 11 XII 1899.
40 „Łowiec” nr 5 z 1 III 1899.
41 Z. S a r n e c k i, 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. G i e r y m s c y, Listy i notatki, oprać. J. Starzyński, Wrocław 1973.

W lwowskim „Łowcu” wspominał jakiś myśliwy: „Cóż to był za miły towarzysz, strzel
by nie brał ze sobą, ale do wszystkiego należał, na najwyższe połoniny się drapał przez 
dziewicze knieje [...]. Wszystko mu było dobre, wszystko go interesowało, wszystko wi
dział i wszystko w tej zacnej i kochanej swej głowie notował. A ten humor złoty! Biada 
strzelcowi, co kozę ustrzelił albo do niedźwiedzia spudłował. Lepiej 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 Sarnecki, pisał: „Czterdzieści kilka lat go 
znałem. Pół wieku blisko patrzałem na życie jego płynące pełnym, wezbranym a czystym 
jak woda źródlana strumieniem [...]. Każdy nowy talent [...] budził w nim nie zawiść, lecz 
radość i dumę. Najżyczliwszym, najprzyjaźniejszym aplauzem 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 sukce
sów 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 pro
tegowanego na wyżynach profesorskich lub na tronie dobroczyńcy, lecz traktując go za
wsze, jak równego sobie. Gdym zwrócił na to kiedyś uwagę, rzekł skromnie: Widzisz, mój 
stary, chleba i dobrej rady nigdy szczędzić nie należy, bo tylko tym sposobem możesz spła
cić 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, 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 sumiennie 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 
z 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 Straszyńskiemu w Paryżu „utalentowanych chłop
ców, 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”45. W r. 1867 Maks Gierymski pisał o Kossaku 
z Monachium: „Nie znałem 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. Namawiany do olbrzymich kompozycji, 
Kossak odpowiadał, że to rola Matejki, a on czuje się tylko giermkiem do niesienia przed
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72. Ekwipaż krasiczyński, 1854 73. Dzieci Krasińskiego na wózku, 1854

nim berła, ale nie współzawodnikiem. Przed obrazem Mistrza Sobieski pod Wiedniem zło
żył 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 Warszawie, nie tracił czasu nadaremnie, skoro zainteresowana nim prasa 
warszawska w grudniu 1852 donosiła: „Przy tak częstych przykładach obojętności i znie
chęcenia, miło jest spotkać młodego artystę, co pracuje i kształcąc się ciągle, daleko posu
nął swój talent na pięknej drodze sztuki [...] i obudził dla siebie sympatię [...]. Mówimy tu 
o panu Juliuszu Kossaku. Z nazwiskiem tym kilkakrotnie, tak w naszym, jak i w zagra
nicznych pismach czytelnicy nasi musieli się spotkać, jego akwarele w Petersburgu i w Wied
niu piękny mu już rozgłos uczyniły [...]. Z prób, które widzieliśmy, oceniamy w nim wi-

74. Stadnina ukraińska na stepie przy studni, 1857

47 „Biesiada Literacka” nr 6 z 10 II 1899.
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75. Śmierć Stefana Potockiego pod Żółtymi Wodami, szkic 1854

doczny talent do obrazów charakterystycznych 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 Le
onarda Straszyńskiego pisał w liście z 14 września 1853: „Warszawa poczciwa, miła, ko
chana 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 ra
zem 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 stawał się coraz bardziej realny. Kossak 
chciał przed wyjazdem wykończyć zamówienia na obrazy i portrety, aby zebrać konieczne 
środki finansowe, a prócz tego pragnął namalować kilka większych i znaczących kompo
zycji, aby wyrównać kredyt pokładanych w nim przez tzw. szeroką opinię nadziei. W ocze
kiwaniu na paszport do Paryża pracował intensywnie: wykonał dwa portrety konne hr. 
Adama Krasińskiego, „oba wyborne, pełne smaku”, o czym z pochwałami donosiła pra
sa50. Natomiast fachowy „Pamiętnik Sztuk Pięknych” krytycznie dodawał, że „pracom 
jego nęcącym powabem życia, siły i kolorytu brak poprawności w rysunku”. Najbardziej 
poszukiwane są jego konne portrety, w których „umie oddać właściwy każdej rasie koni 
charakter”51. W r. 1854 namalował akwarelę arkuszowej wielkości Polowanie par force 
u hr. Potockiego w Łańcucie (do której szkic powstał w 1844), „gdzie osoby i konie z wiel
ką rozmaitością i życiem są oddane”, wykonał kilka portretów konnych uczestników tych 
polowań i wyścigów oraz parę ilustracji do powieści Zygmunta Kaczkowskiego Bracia 
ślubni i Murdellio.

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.
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76. Śmierć Stefana Potockiego pod Żółtymi Wodami, 1854
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52 „Dzień. Warsz.” nr 227 z 31 VIII 1853.
53 „Tyg. Ilustr.” nr 16 z 18 IV 1868.

Przede wszystkim jednak zdecydował się artysta na pierwszą w dużym formacie akwa
relę historyczno-batalistyczną: Śmierć Stefana Potockiego pod Żółtymi Wodami, zamó
wioną przez Augusta Potockiego z Wilanowa, o czym od razu doniósł „Dziennik War
szawski”: „Pan Juliusz Kossak [...] ma wkrótce ukończyć obraz historyczny, wyobrażający 
bitwę pod Żółtymi Wodami [...]. Na obrazie p.. Kossaka ruch wielki, każda postać żyje 
[...], konie wszystkie prześlicznie narysowane [...]. Szkoda tego obrazu, że nie olejno ma
lowany. Na takie rozmiary [...] obraz wodnymi farbami niesłychanie trudny do wykona
nia”52. Feliks Faleński pisał po 15 latach w „Tygodniku Ilustrowanym”: „Tak dramatycznej 
kompozycji, takiego ruchu, życia, werwy, nareszcie takiej pędzla zamaszystości, pewności 
barw, potęgi tonów, doprawdy, można by się nie powstydzić wobec Europy”53.

Ciekawe spostrzeżenia i relacje z okresu pierwszego pobytu artysty w Warszawie za
wiera 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 zapyty
wać możesz, czy ja nie zapomniałem? — zaczyna Juliusz „z lwowska” — Czyż można 
zapomnieć chwile spędzone we Lwowie razem, spacery na Wysoki Zamek, posiedzenia 
artystyczne i u mnie, i u Ciebie, kiedy to się malowało miniatury [...]. A we Wiedniu [...], 
czyż to Franka poczciwego, artysty kochanego, nigdy nie tylko, że nie zapomniałem, ale 
nie zapominam i zapomnąć nie mogę. Pro secundo: okoliczności miały nas zbliżyć, ale 
przeklęte moje przeznaczenie, że zupełnie co innego się dzieje, jak to, co sobie zamyślam 
i wtenczas nie dało mi uskutecznić tego, na com się cieszył naprzód. Wracając z Wiednia, 
wracałem z panem hr. Adamem Pfotockim] przypadkiem, jadąc do Warszawy. Koniecznie 
chciał mnie wziąć na Wschód z sobą, obiecałem mu, dał mi dwa termina i nic z tego wszyst
kiego. Tam bylibyśmy się zobaczyli. Do Paryża już wiesz od kiedy jadę? Po Kijowach, 
Moskwach, Petersburgach siedziałem po kilka miesięcy, [w] Warszawie siedzę już drugi 
roczek nieuroku. A Paryż? Na łasce pana Zygmunta Rodakowskiego, któren mi w poło
wie marca jeszcze obiecał od samego pana namiestnika Gołuchowskiego przysłać pasz
port, a tymczasem już połowa maja blisko. Oj tak mój kochany, nieszczęśliwy ten Paryż, 
nie wiem dlaczego dla mnie tylko? A teraz właśnie mógłbym jechać!
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77. Zaprzęg perszeronów, 1857

Co się tyczy naszej poczciwej 
kochanki, która nas nigdy nie 
opuszcza, nam się nigdy nie 
sprzeniewierza, nawet swoim 
kosztem dosyć porządnie utrzy
muje, wstęp między porządnych 
ludzi i kredyt wyrabia — pocze
snej i pięknej sztuki — co się 
tyczy tej,, muszę Ci donieść, że 
nigdy o niej nie zapomniałem 
i tak, jak dla córek Ewy bywa
łem ślepo wierny i bywam nie
stety, tak tym bardziej o Niej 
pamiętam.

Pracuję ciągle i staram się
o ile możności robić postępy i Bogu dzięki lizie to jakoś, jest i doświadczenia trochę i wprawy 
i fantazji nie brak — tylko — tylko. Ty wiesz co? Tyś artysta, Ty mnie zrozumiesz, tego 
brak, że nim się skończy jakie smarowidło, to jeszcze jako tako człowiek się cieszy, że może 
będzie coś lepszego, tymczasem 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 
największego Wattmanna, jaki egzystuje, dać temu kolor, czystość i siłę, wszystkie obsta- 
lunki 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 hi

78. Polowanie u Dzieduszyckich w Poturzycy, 1855
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79. Portret Juliusza Kossaka z polowania w Poturzycy, 1855

storii, polowania itp., co doskona
le plącą i ciągle mam obstalunki. 
Ostatnia akwarela już skończona 
i w środę oddam, Bitwa pod Żół
tymi 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, nieste
ty, 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 pół
tora szeroka, grup głównych, ro
biących całość z grupą środkową, 
gdzie figuruje Potocki spadający 
z konia — pięć, samych figur dwa
dzieścia, koni osiem, nie licząc w to głów ludzkich i końskich, rąk, nóg, zadków i półdup- 
ków, nosów na kopy; fatalnie się biją, to sobie muszę przyznać, 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 pra
cując powoli, z namysłem, i dosyć mi się udało, pomimo trudności. Teraz zacznę dla pana 
hr. Włodzimierza [Dzieduszyckiego] polowanie z Dzieduszyckimi, żyjącymi i nieżyjącymi 
niestety...”54.

54 M. Tr e t e r, Fragmenty korespondencji artystów polskich z Franciszkiem Tępą, „Lamus” 1910, z. 8, s. 502-504.
55 „Dzień. Warsz.” nr42 z 14 II 1855.

Zapowiedziane na końcu listu polowanie, to akwarela Wyjazd na polowanie u Dziedu- 
szyckich w Poturzycy, malowane już w Paryżu w r. 1855. Natomiast Żółte Wody to najlep
szy i największy obraz Kossaka z pierwszego okresu twórczości przed wyjazdem do Pary
ża. Skomponowany z olbrzymim rozmachem, oddającym wiernie zgiełk bitewny wraz z kłę
bowiskiem ciał ludzkich i końskich, z doskonałym podziałem akcji na trzy plany, z rozło
żeniem partii ciemnych i jasnej, w której centrum widnieje postać Potockiego na białym, 
stającym dęba koniu, i co szczególnie zaskakujące — z przepysznym niebem. Kompozycja 
częściowo wzorowana na schemacie obrazów z XVII wieku współgra całkowicie z tema
tyką 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. Największą trudnością 
podnoszoną przez jednych krytyków, czy błędem według innych było to, że malowany 
akwarelą obraz usiłował osiągnąć efekty właściwe malarstwu olejnemu, a przecież zasada 
akwareli polega na wydobywaniu jasnych barw kolorami przeźroczystymi, nie zaś na kła
dzeniu grubych, nieprzejrzystych cieni i wydobywaniu światła biała 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”55.

Zaraz po Żółtych Wodach powstał drugi obraz historyczny 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 prawdzi-

51



80. Jan Kazimierz pod Beresteczkiem, 1854

wie znamienite — pisał recenzent «Gazety Warszawskiej» — mogłoby śmiało stanąć na 
najdobrańszej wystawie [...] porównać je niemal można z arcydziełami pędzla [...] koryfe- 
ów niderlandzkiej szkoły”56. Oba obrazy wystawiono w lutym 1855 w Towarzystwie Przy
jaciół Sztuk Pięknych w Krakowie i oba odniosły olbrzymi sukces i wywołały bardzo po
chlebne recenzje.

81. Polowanie na lisa u Branickich w Białej Cerkwi, 1855

56 „Dzień. Warsz.” nr 243 z 17 IX 1854; „Gaz. Warsz.” nr 41 z 13 II 1855.
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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 spotykaliśmy, prócz tego 
wszystkie portrety osób składających poczet myśliwski dokładnie podobne”57.

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.

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 Cer
kwi. Ponadto w albumie dla Augustowej Potockiej było kilka akwarel Juliusza, którymi 
zachwycał się Kraszewski, pisząc, że „są prawdziwą 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 odtwo
rzona była w obrazku^9.

Prasa warszawska doniosła o jeszcze jednym obrazie Kossaka, pierwszym olejnym więk
szych 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 cza
sów wojen szwedzkich za Jana Kazimierza. „Rysunek i układ grup [...] prześliczne, wier
ność historyczna ściśle zachowana [...]. Zawsze życzyliśmy sobie widzieć p. Kossaka pra
cującego olejno, szkoda bowiem, żeby taki wielki talent wyłącznie wodnymi 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 ko
niecznie potrzeba naglić Kossaka do malowania olejno [...], wybór powinien być zosta
wiony samemu artyście. Papier z płótnem, olej z wodą, nie widzimy jak by się o pierw
szeństwo sprzeczać 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 [...]. Życzeniem 
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 życz
liwi młodemu artyście od dawna radzili mu ten wyjazd. Wróci zapewne z teką wzbogaco
ną, 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 wyda
rzenie, które wywarło olbrzymi wpływ, powiedzmy od razu: dodatni, na przyszłość całej 
rodziny Kossaków i losy sztuki polskiej. W ostatnim przed wyjazdem za granicę, tak prze-
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82. Zofia z Gałczyńskich Kossakowa, fot. z ok. 1860 r. 83. Juliusz Kossak, fot. z 1854 r.

cięż pracowitym roku, przy wszystkich swoich problemach bytowych i artystycznych, przy 
tylu wykonanych wielkich obrazach — zdołał Kossak jeszcze poznać swą wybrankę, zako
chać się w niej, rozkochać pannę i zyskać wzajemność, zdobyć akceptację i zgodę jej rodzi
ny z wyższej i zamożniejszej sfery niż jego, wreszcie ożenić się i zorganizować daleki i dłu
gi 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 mnie strzelił, nie wyszła mi już 
z głowy ta postać i, Bogu najwyższemu dzięki, nie wychodzi, bo jest moją najdroższą żoną 
— Zofia z Gałczyńskich. Ożeniłem się i oprócz żony znalazłem nowych rodziców i sio
stry, kochanych, jedynych”63. A więc konkury i cała reszta poszły jak z bicza strzelił; nie

84. Kossak z A. Krasiń
skim jadą z oświadczy
nami do Siąszyc, 1877

54



85. Wojciech Gałczyński na Perkunie,
1855

86. Gabinet myśliwski Gałczyńskiego w Siąszycach, 1855

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 wytrwa
le, jeździć do Siąszyc w Kaliskie, przesiadywać, malować, by wreszcie uzyskać zgodę ro
dziny, potem jeszcze przetrwać 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 do
brym tonie.

Jeszcze inną wersję o początku tego narzeczeństwa podał Józef Skarbek Borowski, że 
Kossak „zaproszony do Radziejowic, uroczej siedziby hr. Adamów Krasińskich, poznaje 
tam piękną pannę, Zofię Gałczyńską, z którą wkrótce się żeni”64, ale Borowski wiele po- 
przeinaczał, więc nie zasługuje na wiarę, chociaż istnienie akwareli z r. 1877, na której

64 Borowski, op. cit., s. 20.

87. Dwór Gałczyńskich w Siąszycach, 1855 88. Kościółek w Grochówie, gdzie Kossakowie brali 
ślub, 1855
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89. Wojciech Gałczyński w swoim obejściu, 1855 90. Wojciech Gałczyński na tle swego folwarku, 1855

Kossak z Adamem Krasińskim 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 Gałczyńskiego, 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 rękopiśmiennych „Wspomnień” rodzinnych. Jej 
prawnuczka, Zofia Kossak, w Dziedzictwie poczyniła szereg nieścisłości biograficznych, 
choć wydaje się, że powinna znać manuskrypt „Wspomnień” swej prababki, która dokład
nie notowała wszystkie urodzenia, śluby i zgony w rodzinie. Ślub 31-letniego Juliusza 
Kossaka, znanego już w kraju bardzo obiecującego malarza, z 21-letnią Zofią Gałczyńską, 
słynną z urody i charakteru, odbył się 25 sierpnia 1855 r. w Grochówach, a wesele w Sią- 
szycach. Według wersji rodzinnej wyjazd Juliuszów do Paryża doszedł do skutku przy 
walnej pomocy finansowej teściów, choć pewne jest, że Juliusz zdołał zgromadzić za obra
zy też niemały fundusz. Najważniejsze, że marzenie się spełniło.

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, zbiory sztuki, po mie
sięcznym pobycie w Brukseli [teściowa Aniela Gałczyńska pisze, chyba błędnie, że bawili 
tam osiem miesięcy — K.O.] przyjechaliśmy do Paryża [...]. I nie zawiodłem się w oczeki
waniu 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 przy-
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91. Mohort prezentuje stadninę Ks. Józefowi Poniatowskiemu, 1855

jaciela”. 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 uwielbianego mistrza, Horacego Verneta, 
cieszącego się w Polsce dużą popularnością. Jego litografie i kopie z obrazów o tematyce 
batalistycznej były szeroko w kraju rozpo
wszechnione, 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 je
go pracowni, że był jego uczniem i malo
wał 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 każ
dej chwili i na domiar grzeczności trzymał 
mi Wojtka do chrztu”65.

65 Autobiografia, k. 398.

Wojciech Kossak w swych 'Wspomnie
niach tak opisał to ostatnie wydarzenie: 
„Rodzice moi, oczekując tylko jednego 
z nas, prosili przyjaciela mego ojca, Jana 92. Joachim Lelewel, 1855
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93. Na czatach 94. Polski artylerzysta

Działyńskiego z Kórnika, na ojca chrzestnego. W ostatniej jednak chwili mistrz Horacy 
Vernet, batalista stojący wtenczas u szczytu sławy i wielkości, a mojego ojca nie tylko na
uczyciel, ale i szczery przyjaciel, sam swoją kandydaturę postawił. Odmówić nie można, 
jeden z nich musi iść w drugą parę. Przybycie nasze [bliźniaków — K.O.] rozwiązało tę 
kwestię; mnie jako tego, który pierwszy światło dzienne zobaczył, dano Vernetowi, Tade
usza — panu Działyńskiemu”66.

66 W. K o s s a k, Wspomnienia, oprać. K. Olszański, Warszawa 1971, s. 45.
67 Według Witkiewicza (s. 36) Marcelinę Czartoryską, a według Borowskiego (s. 19) z listem polecającym od R Micha
łowskiego, co nie miało miejsca.
68 „Gaz. Warsz.” nr 346 z 31 XII 1855.

„Gazeta Warszawska” z ostatniego grudnia 1855 donosiła: „Chodzi najprzód o małe 
sprostowanie. Jedna z gazet opisała dramatycznie widzenie się Verneta z Kossakiem, po
znanie 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 [...] Ze zaś ma obstalunków wiele, nie bardzo rad, by mu 
się złazili do pracowni z rozmaitych końców świata; przyjdzie kto, więc przyjmie grzecz
nie [...], ale nie zaprasza i pracowni swej na rozcież nie otwiera. Tak też było i z p. Kossa
kiem, przyjęto go, ale nie zaproszono, dopiero po prezentacji przez księżnę 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 mi
strzowsku itd. Zdaje się, że ta znajomość [...] talentem się pomiędzy obydwoma utwierdzi. 
Tymczasem Kossak pracuje po staremu [...], uczy się, rysuje z natury etc. [...]. Kossak sta
nąć 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 Ger
son, kolega Kossaka z czasów paryskich, wystąpił, prostując błędne wersje. W artykule 
Juliusz Kossak jako artysta czytamy: „Pisano w dziennikach warszawskich, że w 1855 w Pa
ryżu Yernet ucałował Kossaka, zachwycony jego pracami i że Kossak pod jego kierunkiem 
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95. Aleksander hr. Branicki podczas polowania w Ja- 
niszówce, 1872

kształcił się dalej. Z tej powiastki prawdą 
niewątpliwą jest tylko to, że Vernet uprzej
mie przyjął Kossaka; wierzyć także należy, 
iż mógł być bardzo zajęty bogactwem, traf
nością i oryginalnością jego pomysłów, 
o kształceniu się zaś Kossaka pod kierow
nictwem Verneta, to już zupełna bajka”. 
Kossak zajęty w Paryżu niesłychanie płod
ną twórczością „zaledwie miał czas na wy
konanie niewielkiej liczby studiów głów i fi
gur ludzkich w prywatnej tzw. akademii, 
czyli po prostu pracowni malarskiej zbio
rowej, 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 ba
wiących podówczas w Paryżu kolegów: 
Kossaka, Henryka Pillatiego, Sypniewskie
go, Raczyńskiego, Tepę i innych. Przyta
czam te szczegóły dlatego, aby uwydatnić 
jedną z najważniejszych stron talentu i dzia
łalności Kossaka: samorodność stawiającą 
go na stanowisku zupełnie osobistym, na

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 Ungera Kalendarz Warszawski na rok 1890, s. 6-8.
71 J. M y c i e 1 s k i, Sto lat dziejów malarstwa w Polsce 1760-1860, Kraków 1897, s. 591-592.
72 T. Jaroszyńsk i, Juliusz Kossak, wspomnienie pozgonne, „Głos” 1899 nr 6; W. Gerson, Strzępek prawdy sprzed 
czterdziestu laty, „Głos” 1899 nr 15.
73 Z. S a r n e c k i, Chaos wspomnień, „Kur. Warsz.” nr 38 z 7 II 1899.

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 Polsce napisał, że Kos
sak „napawał się coraz to więcej wzorami francuskiego batalisty do tego stopnia, że sta
nowczo i wyłącznie tylko za jego ucznia spóźnionego i nieniewolniczego, ale całkiem od 
utworów Verneta zależnego uważanym być musi”, że wziął od Verneta sposób kompono
wania wojennych epizodów i wzór konia uheroizowanego i wyidealizowanego71.

Kwestia ta jeszcze raz wypłynęła po zgonie artysty w r. 1899, gdy w licznych nekrolo
gach 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 ta
lentu Kossaka”72.

Wspomniany już Zygmunt Sarnecki w nekrologu Kossaka w r. 1899 pisał: „Pamiętam 
go jeszcze w pracowni Horacego Verneta. Jakąż dla niego cześć wyznawał, 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, przypo
mina raczej Carla (ojca), a nie Horacego. Musiał widocznie sumiennie studiować jego 
kolorowane rysunki [...] i z nich niejedno sobie przyswoić”73.
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A jak sprawę stosunku Kos
saka do Verneta przedstawia 
w r. 1900 Stanisław Witkiewicz 
w swej książce Juliusz Kossak? 
— by zakończyć ten dość długi 
wywód świadków i komentato
rów 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 nale
ży się udać po naukę, odrzekł: 
Do nikogo. Obserwować natu
rę 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 wartości i powagi swego zdania. — To ja panu mówię. Zdanie to 
było słuszne, rada najmędrsza, jaką można było dać Kossakowi. Zresztą Kossak miał więk
szy talent i bujniejszy temperament od Verneta, głębsze poczucie prawdy, jaśniejszą i ści
ślejszą 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 mala
rzy polskich przebywających nad Sekwaną: z Henrykiem Rodakowskim, Leonem Kapliń- 
skim, Tępą, Gersonem, Pillatim, Stronczyńskim, Sypniewskim, Chlebowskim. Zbliżył się 
też do Adama Asnyka, Cypriana K. Norwida, Józefa Ordęgi, zetknął się z czołowymi po
staciami emigracji polistopadowej: z księciem Adamem Czartoryskim, generałem Włady
sławem Zamoyskim, Henrykiem Dembińskim, Michałem Mycielskim, a także z Ludwi
kiem Mierosławskim. Częste obcowanie z oficerami z armii Królestwa Polskiego i starszą

97. Rozbitki z armii Bourbakiego, 1872

74 Witkiewicz, s. 36.
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99. Hr. Łubieński z córką Emilią konno, 185698. Juliusz Dzieduszycki, 1885

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 Luxem- 
burga m.in. konie Theodore Gericaulta, obrazy C. Troyona, pejzaże Salomona van Ruys- 
daela i Nicolaesa Berchema, Marię de Medicis konno z obrazu P.P. Rubensa. Dzieła wiel
kich artystów wywrzeć mogły tylko korzystny wpływ na jego twórczość. Jednocześnie, 
zdając sobie sprawę z własnych braków, pogłębiał znajomość w swoim temacie: studiował 
ruchy koni na torach wyścigowych, placach musztry, w ujeżdżalniach, a ich anatomię w rzeź
niach.

W maju 1856 r. posłał Kossak do Krakowa na wystawę trzy swoje prace: Kafarka kon
no, Mohorta drzemiącego i Panią Pupardową. Miały wielu amatorów do kupna, ale wszyst
kich wyprzedził Adam Potocki, kupując je za 500 złr. „Niechże więc — pisano — szanow-

100. Przeprawa 
rotmistrza 
pancernego 
przez Dniestr, 
1856
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101. Pracownia Henryka Rodakowskiego w Paryżu: J. Kossak, H. Rodakowski, L. Kapliński, 1857

102. W pracowni Kossaka w Paryżu: J. Kossak, H. Rodakowski, L. Kapliński, J.A. Fredro, 1856
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103. Lisowczyk, 1859 104. Lisowczyk, wg. Rembrandta (ok. 1860-65)

ni 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 Polsce dwa obrazy: olejny Bitwa pod 
Malborkiem i akwarelę Polowanie w Poturzycy, z portretem Dzieduszyckich, o cudownie

105. Portret chłopca (Ponińskiego?) na koniu, 1859

75 „Kronika Wiadomości Krajowych i Zagranicznych” nr 49 z 27 V 1856.
76 Ibidem, nr 156 z 15 IX 1856.

106. Chłopczyk na kucu, 1866
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107. Portret konny Walentego Abramowicza, 1859 108. Kościuszko z adjutantem, 1887

rozplanowanej, niebanalnej kompozycji, z pełnym uroku pejzażem; z prawej strony obra
zu widzimy autoportret stojącego ze szkicownikiem artysty. W porównaniu do dawniej
szych jego obrazów, postęp widoczny. W Paryżu technika Kossaka pozbyła się prowincjo- 
nalizmu. Dotychczasowe prace były kolorowanymi 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 sylweto- 
wości przechodził Kossak do plastyczności ujęcia ciał w bryłę wydobywaną za pomocą 
światłocienia. Rysunek i kompozycja stały się bardziej prawidłowe. Ale charakter jego

109. Scena na rynku 
miasteczka, 1857
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110. Winieta
Wincentego
Pola, 1860

111. Pieśń o ziemi naszej — Li 112. Żmudź, 1860 113. Wołyń, 1860
twa, 1860

114. Podole, Pobereże, 1860 115. Ukraina, 1860 116. Krakowskie, 1860
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117. Ułani austriaccy w białych płaszczach, 1859

twórczości nie stracił w otoczeniu francuskim rodzimego indywidualizmu. Obrazy malo
wane w Paryżu świadczą o osiągniętej dojrzałości, opanowaniu rzemiosła i ostatecznym 
ukształtowaniu się formy.

Tym walorom odpowiadał obraz malowany akwarelą, ale na sposób olejny: Portret kon
ny 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 wierzchowców. Łubieński, na ciężkim ogie-

118. Powrót z wojny krymskiej, 1859
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119. Masztalerz 
z końmi Działyń- 
skich w Kórniku, 
1856

rze, 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 Prze
prawa rotmistrza pancernego przez Dniestr: przez spokojne, szeroko rozlane wody płynie 
prom, a na nim cały orszak rotmistrza ze służbą i hajdukami, końmi, psami i wyładowa
nym 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, Stadwnw na stepie przy studni, urzeka pięknem koni 
pierwszego planu z siwą klaczą w centrum i uroczym krajobrazem ukraińskim. Z olejnych 
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 pięk
ność 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 piątym piętrze, ale z pracownią, 
przy rue des Vanneaux 39 na przedmieściu Saint Germain, z widokiem na zieleńce Espla- 
nady i Pałac Inwalidów. Z okien swej pracowni mógł artysta robić studia nieba i pejzażu.

120. Inspekcja na manewrach austriackich, 1849 121. Kozacy dworscy, 1853
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122. Bitwa pod Nurem w 1831 r., 1845

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 brunetka, uchodziła za piękność. Leon Kapliński donosił Lenartowi
czowi: „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” . Henryk Rodakowski wykonał w Paryżu portrecik pani Juliuszowej, a póź
niej portret Juliusza.

Kiedyś namówił Kossak przyjaciół malarzy, aby posłali swe obrazy na wystawę do War
szawy; gdy potem na próżno szukali o nich wzmianek w pismach warszawskich, rozpisu
jących 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 warszawskich* 78. Z r. 1857 pochodzi akware
la Kossaka Pracownia Rodakowskiego w Paryżu, wykonana z dokładnością miniatury, z por
tretami Rodakowskiego, Kaplińskiego i własnym.

7 Henryk Rodakowski i jego otoczenie, korespondencja artysty, oprać. A. Ryszkiewicz, Wrocław 1953, s. 117.
78 Witkiewicz, s. 37; W. Kozicki, Henryk Rodakowski, Lwów 1937, s. 170.

Prywatne życie młodego małżeństwa w Paryżu, skreślone tak pięknie epickim piórem 
przez wnuczkę artysty, Zofię Kossak w Dziedzictwie, różni się w pewnych 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 Dziedzictwie listy Juliuszowej z Paryża do Siąszyc, z taką ilością realiów, w ogóle istnia
ły i dlaczego wzajemnie sobie przeczą opisy wspomnień prababki z narracją powieści pra
wnuczki.

Juliuszowie nie opływali w Paryżu w dostatki, mieli okresy poważnych trudności finan
sowych. W maju 1856 Juliusz pisał np. do Jana Działyńskiego do Kórnika: „gdybyś wie-
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123. Śmierć gen. Kickiego pod Ostrołęką, 1850

dział, w jakim dziś ambarasie jestem z powodu wyjazdu mamy o 11 -tej, golizny mojej i ko
legów 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 Działyńskich 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.

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.

Sytuacja musiała być wtedy o wiele jeszcze groźniejsza, skoro o pożyczkę odważyła się 
prosić kobieta, nie angażowana zazwyczaj do podobnych spraw, połączonych w dodatku 
z odsłanianiem rodzinnych niepowodzeń. A jednak ambitna i dumna Zofia Kossakowa 
w lutym 1859 r. pisze do Jana Działyńskiego długi list, z którego niemałe wyjątki przyta
czam, gdyż dotyczą one ważnych życiowych spraw samego Kossaka, mających związek 
prawie bezpośredni z jego twórczością. Z tych samych powodów, w tajemnicy przed mę
żem, 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 bardzo wiele pod wzglę
dem materialnym. Mąż mój, którego talent koniecznie wymaga dłuższego pobytu w Pary
żu, podwoił starania, żeby wystarczyć wydatkom, jakie pobyt tutaj za sobą pociąga. Pracu
jąc więc dla zarobku, nie może pracować dla sztuki, dla sławy, na czym najwięcej tracimy 
[...]. Nigdy jednak tak źle nie było, jak teraz [...]. Postanowiłam sobie koniecznie [...] 
z tych kłopotów go wybawić i dlatego to pierwszy raz przedsięwzięłam 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 niedoświadczenie kobiety, która 
dotychczas nawet nie przypuszczała, że to pieniędzy kiedy zabraknąć może, ani nikogo 
jeszcze o nie 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, pożyczki również. Po ośmiu miesiącach 
Zofia listem z 18 października 1859 przeprasza Działyńskiego: „[...] Ten szalony list ciąży 
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mi jednak na sercu tak bardzo, że nie mogę się powstrzymać, aby Pana za niego nie prze
prosić [...], dałabym naprawdę wiele za to, żeby ten nieszczęsny list nigdy nie został napi
sany...”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, najzacniejszego ojca, jest on po prostu za 
dobry i za łatwowierny [...], nie umiejący rozróżnić dobrych uczynków od potrzebnych 
a zbytecznych zupełnie”83.

82 Ibidem, k. 507-508.
83 W. K o s s a k, Listy do żony i przyjaciół, 1.1, 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.

Obraz to trochę inny od sielankowej Arkadii Dziedzictwa. Masłowski bezceremonial
nie napisał, że to „bajka, wdzięcznie zainscenizowana, niezupełnie prawdziwa, wyssana 
z serdecznego palca”, że to „nie nawet vie romancée, lecz vie imaginée”84 85. Jest w Dziedzic
twie, istotnie, wiele nieścisłości i oprzeć się na jego faktografii nie można, a jednak czyta 
się tę książkę z prawdziwym wzruszeniem i można powiedzieć, jak o tym krytyku Sienkie
wicza: „Górka mądrości i Giewont talentu”.

Twórczość paryska Kossaka nie jest nam znana w całości. Część jej, malowana dla emi
gracji polskiej, bądź sprzedana w Paryżu, do kraju nie wróciła i nie znamy jej niestety 
nawet z reprodukcji. Z obrazów znanych i reprodukowanych w tej książce, poza wspo
mnianymi 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 miasteczku (malowana 
wspólnie z F. Kostrzewskim w 1857), Wycieczka księżnej Hamilton (kuzyny cesarza Na
poleona III) w góry Pireneje (1858), Para cesarska Napoleon III z żoną Eugenią konno, 
Kirgizi, Ułani austriaccy, Powrót z wojny krymskiej, i portrety: ]ana Tarnowskiego, Włady
sława ¿Witolda Zamoyskich na koniu (1859), Cesarza Franciszka Józefa konno (dla m. 
Stanisławowa). Prócz tego wykonał w Paryżu ok. 1860 r. ilustracje do utworów literac
kich, takich jak: Śpiewy historyczne J.U. Niemcewicza, 19 rys. (wyd. 1876); Piesn 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 Eli
zejskich, Kossak posłał swą akwarelę Stadnina przy studniiS. „Kossak nie zatracił 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 pod
róży, że pierwsze kroki w Paryżu skierował do pracowni Kossaka, gdzie znalazł się „oto
czony obrazami i szkicami koni arabskich, angielskich, polskich [...] powitał mnie mężczy
zna 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 pięk
nej 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 wystawę Stado koni przy studni. „Czym jest 
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Vernet dla Francuzów, tym Kossak będzie dla nas, jest wielka pokrewność idei w tych 
obydwu malarzach i dziwna tożsamość uczucia [...]. Chciałbym, żeby Kossak, kształcąc się 
na francuskich wzorach, nie zapomniał wyłącznych cech narodu swego [...], dla uzupeł
nienia pędzlem bohaterskich czynów widzim w pędzlu Kossaka wszelkie potrzebne do 
tego warunki [...]. Niech idzie za sercem, a wszystko, co z tego popędu zrobi, zrobi dobrze
— jest to według mego przekonania jedyna rada, jaką Kossakowi dać można”87.

87 T. P a d a 1 i c a [Z. Fisz], Listy z podróży, Wilno 1859,1.1, 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. K r a s z e w s k i, Kartki z podróży 1858-1864 rofcw, 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 Wileński” 1860 nr 10, s. 80.

Kraszewski w czasie swego pobytu w Paryżu odwiedzał pracownie naszych malarzy. 
W towarzystwie Kossaka zwiedził we wrześniu 1858 r. pracownię Rodakowskiego88. Był 
także w paryskiej pracowni Kossaka, o którym napisał, że ten „choć się tu z pewnością 
nauczyć już nic nie mógł, bo od wielu artystów miejscowych daleko więcej umiał [...], 
urodził się znać na akwarelistę, maluje on ładnie bardzo olejno, lecz nigdy tak swobodnym 
nie jest, tak sobą, jak w tym najtrudniejszym sposobie malowania, który się akwarelą zo
wie. Sprawia to natura artysty, który ma rzut pewny, śmiały, nie potrzebujący tych łatwych 
poprawek, które olejne malowanie dopuszcza [...]. Akwarele olbrzymich rozmiarów two
rzy z łatwością nadzwyczajną, pędzel to szeroki, rysunek śmiały, pociąg pewny, ręka mi
strzowska. W ostatnich obrazach nawet znaleźliśmy to, co rzadko dawno miewały, krajo
brazy prześliczne i pełne charakteru”89.

W odróżnieniu do Kraszewskiego, który nie namawiał Kossaka do przejścia na technikę 
olejną i przyznawał akwareli rangę bardzo wysoką, Wojciech Gerson uważał, że tylko olej
ne malowanie umożliwia osiągnięcie odpowiednich efektów. Gerson zapytywał w listach 
przebywającego w Paryżu Franciszka Tepę „jak też Kossakowi idzie olejne malowanie na
turalnej wielkości? to ciekawa rzecz”. „Parę akwareli tu [w Warszawie] wystawił, znać 
w nich postęp, ale szkoda, że to zawsze tylko akwarele, przy jego kompozytorskim talen
cie zdałaby się też i potężniejsza technika”. Wreszcie z końcem czerwca 1860 r. pytał Tepę: 
„Co Kossak porabia, czy się do nas nie wybiera? tak tu coś mówią, ale zdania są rozmaite, 
widać, że i on niezdecydowany”90. Jeszcze „Gazeta Warszawska” doniosła, że artysta koń
czy w Paryżu wielką akwarelę Obóz Lisowczyków pod Halbersztadtem i olejny Portret 
Dzierżanowskiego, jeszcze „Kurier Wileński” opisywał dwa obrazy wysłane z Paryża na 
wystawę do Wilna: Stadninę Mohorta i Morsztyna pod Chocimiem91, ale były to już ostat
nie echa paryskie.

Zbliżał się czas powrotu do Polski. Co skłoniło Juliusza do opuszczenia stolicy sztuki?
— może miał już z Warszawy propozycję objęcia pracy w „Tygodniku Ilustrowanym”, czy 
też to, że, jak pisał Kraszewski, „niczego więcej nauczyć się tu już nie mógł”? — może 
z tych wszystkich przyczyn po trochu? Wydaje się jednak, że istotnym powodem było to, 
że malując wciąż tematy wyłącznie polskie i takim przesiąknięte duchem, przyjmowane 
też najchętniej przez rodaków, nie chciał tworzyć innych. Widząc to żywe zainteresowanie 
rodzimej opinii jego sztuką, utwierdzał się jeszcze w konieczności tworzenia dla swoich. 
Gdy w dodatku większość jego prac nabywana była przez odbiorców w kraju, nie widział 
potrzeby malowania ich poza krajem. Powiększająca się rodzina, gdyż oprócz dwóch bliź
niaków urodził się Juliuszom w r. 1858 trzeci syn, Stefan, większe wydatki i koszty utrzy
mania w Paryżu i, co nie mniej istotne, oddalenie od rodziny, od kraju i ziemi, z którą tak 
nierozerwalnie złączona była jego sztuka — przyspieszały i czyniły jego powrót nieodzow
nym.
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Powrót do Warszawy

Wracał Kossak do Warszawy akurat w chwili, kiedy poczęły nad nią gromadzić się chmury. 
W naładowanej atmosferze rozpoczętych manifestacji religijno-patriotycznych, odgłosów 
walk Garibaldiego w Italii i warszawskiego zjazdu trzech cesarzy — rozbiorców Polski 
zanosiło się na nieuchronny wybuch. Przyjazd Kossaków do Warszawy nie nastąpił w dniu, 
w którym padło od kul rosyjskich pięciu poległych, tj. 27 lutego 1861 r., jak napisała 
w Dziedzictwie Zofia Kossak92, ale cztery miesiące wcześniej, tj. w październiku 1860 r. 
Józef Szermentowski pisał 14 października 1860 z Paryża do Marcina Olszyńskiego: „Kos
saka macie już niezawodnie w Warszawie. Pani Kossak jest bardzo miła Pani”93. Również 
krakowski „Czas” z 18 października 1860 notował: „W tych dniach przybył do Warszawy 
z Paryża p. Juliusz Kossak [...]. Obecnie ma on stale osiedlić się w Warszawie, z czego 
współtowarzysze jego bardzo się cieszą w przekonaniu, że znowu, jak poprzednio, roz
dmucha tę iskrę ku sztuce, której jest godnym przedstawicielem”94. Ten sam dziennik do
nosił, że w dniach 20-21 grudnia 1860 r. Kossak przebywał w Krakowie i Lwowie.

92 Z. K o s s a k, 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.

A jak przyjęła powracającego z Paryża artystę prasa warszawska? — np. „Tygodnik Ilu
strowany”, który przecież wiązał jakieś plany z przyjazdem do kraju Kossaka. Z końcem 
listopada 1860 czytamy w tym piśmie: „Zaczynamy od powitania powracającego z dłu
giego pobytu za granicą p. Kossaka. Sympatia powszechna, jaka go otacza, chęć zobaczenia 
co za owoce przyniosła podróż i nauka u obcych poprowadziła nas najprzód do niego 
[...]. Przyjemnie nam był spostrzec, że zapatrywanie się na akwarelistów francuskich i an
gielskich [...] przyniosło mu w technice znaczne korzyści. Widać większą wprawę w czy
ściejszym, śmielszym kładzeniu koloru, więcej miękkości w modelowaniu, przeźroczysto- 
ści w silnych tonach”. Prace, które pokazał, jak Portret konny Napoleona III, Pasek szuka-

124. Czterej przyjaciele: Tomasz Zahorowski, Franciszek Kostrzewski, 
Juliusz Kossak, Konstanty Pathie, 1852

125. Autokarykatura Juliusza
Kossaka, 1852
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126. Porucznik T. Kościuszko klęczy przed wojewo- 
dzianką Ludwiką Sosnowską, 1860

127. Emilia Plater, 1861

jący języka, a zwłaszcza kopia obrazu holenderskiego pejzażysty Berchema — pisano — 
jest zbyt twarda, brak jej przezroczystości, koloru, lekkości chmur i nieba, „wstrzymać się 
więc musimy z sądem do chwili, gdy [...] jaką znaczniejszą pracą odkryje nam nową stronę 
swego talentu [...] obrazem godnym nadziei, jakie ogół w nim pokłada. Rodzaj jego jako 
malarza bitew nastręczy mu łatwą sposobność pokazania siły swego talentu [...], niecier
pliwie czekamy ukazania się podobnego dzieła”95.

95 „Tyg. Ilustr.” nr 61 z 24 XI 1860.
96 K. Suffczyński [Bodzantowicz], Zawsze oni, Poznań 1917, s. 5.

W styczniu 1861 r. pojechał do wschodniej Galicji, gdzie kilka tygodni bawił w Korop- 
cu, malując stadniny. Kraszewski pisał w liście z Warszawy z 13 maja 1861 do wydawcy 
poznańskiego Jana Konstantego 
Zupańskiego, polecając mu go
rąco wydanie „powieści w ro
dzaju Soplicowskim” Kajetana 
Suffczyńskiego pt. Zawsze oni, 
z czasów kościuszkowskich, z 40 
rysunkami Juliusza Kossaka. We
dług słów Kraszewskiego „bę
dzie to miało powodzenie nie
zmierne”. Książka ta wyszła dru
kiem 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 po- 128. Twardowski tłucze kramik garncarski swej żony, 1862
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większyła 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 uczęsz
czała później w Krakowie na kursy Adriana Baranieckiego, uczyła się też rysunków u Ma
tejki, 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 Jadwiga, była później żoną Stanisława Ignacego Witkiewicza.

Juliuszowie z pięciorgiem dzieci przeżywali w Warszawie niełatwe lata powstania stycz
niowego i popowstaniowego 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 sytu
acja materialna rodziny była trudna. W października 1862 przeprowadzili się na Leszno 
do domu Brodowskich. Juliusz począł rozglądać się za zajęciem stałym; myśłał o oferowa
nej mu pracy w „Tygodniku Ilustrowanym”, ale na razie nie dochodziła ona do skutku. 
Założony w Warszawie w jesieni 1859 r. „Tygodnik” (wychodził od 1 X 1859) był pierw
szym polskim pismem ilustrowanym i stanął od razu na wysokim poziomie.

Współpraca z „Tygodnikiem Ilustrowanym”

129. Kupno lub sprzedaż konia, 1863

97 „Tyg. Ilustr.” nr 50 z 11 XII 1899.

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 zaostrzała się niemal z dnia na dzień. W nie
spełna 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 zaj
ściach tych uczestniczył również Kossak (dodajmy: na pięć dni przed urodzeniem się cór
ki). Wypadki z 8 kwietnia wspominał po 40 latach ich świadek, Władysław Maleszewski, 

w artykule Sesja przerwana97.
„Wielki stół redakcyjny obsie

dli spółpracownicy «Tygodnika 
Ilustrowanego», wsłuchani 
w spis rzeczy do przyszłego nu
meru [...]. Niejeden wieczór 
przeszedł na uważnym słucha
niu artykułów do druku, na kry
tykowaniu ich lub na udzielaniu 
sobie wzajemnym nowin poli
tycznych, wstrząsających całym 
miastem [...], czoła zasępiały się 
groźnie, zęby się zacinały, a pal
ce mięły papier, jaki był pod 
ręką [...]. W takim usposobie
niu odbywały się sesje w epoce 
ogólnego fermentu, w epoce
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130. Pierwszy 
szkic do obrazu 
„Hetman”, 1863

wypadków, którymi rządziła siła niewidzialna, zwana rządem podziemnym lub narodo
wym [...]. Piętrzyły 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-arty- 
stycznego [...]. 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! [...]. —

131. Hetman ze stadem koni, 1863
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Unger nie wiedział, jak tumult uspokoić, odstąpił od okna, a wówczas Jenike zaczął prze
mawiać do młodzieży rozsądnie, ale wnet był zagłuszony [...]. — Co robić, panie Juliuszu?
— 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, 
przemówił, 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 Świętojań
skiej. Rejteradę powstrzymał Kossak, który wysunął się na czoło kolegów, pełen brawury 
i zarazem spokoju. — Panowie, przyrzekliśmy towarzyszom, że pójdziemy z nimi, teraz 
nie wolno się nam cofać — przemówił, a Jenike powtórzył. — Co będzie, to będzie, ale 
słowo dane — i ujął pana Juliusza za rękę, aby ich nie rozdzieliła publiczność [...]. Złą
czywszy się z gromadką członków Towarzystwa Rolniczego, których obrady zostały prze
rwane 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, płaczy, złorzeczeń, pisk dzieci, ryk nieludzki, burza rozszala
łej rozpaczy, wypieranej z pola walki, powalonej na ziemie, 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, grożącego zbrojnym wybuchem, sytuacja 
na odcinku cenzury nie osiągnęła jeszcze stanu całkowitego zabronienia wszelkich naro
dowych treści, których resztki błąkały się po szpaltach pism. Kossakowi reprodukowano 
w „Tygodniku”: Ubiory polskie z XVI-XVIII wieku i Ubiory tegoczesne, Hucuły wędrow
ne, Typy i ubiory z Rusi Czerwonej98 99, sygnowane literami J.K. W r. 1862 pojawiły się na
wet 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 wyko
nał Jan Styfi. Morsztyna pod Chocimiem, którego sygnował już nazwiskiem: J. Kossak, 
omówił „Tygodnik” piórem K. W. Wójcickiego. Był to obraz olejny, ilustracja do Wojny 
chocimskiej Wacława Potockiego; Morsztyn na koniu ciągnie złapanego na arkan Tatarzy- 
na, „koloryt świeży, energiczny i prawdziwy, łączy się z wybornym rysunkiem konia [...], 
p. Kossak przy takich przymiotach mógłby śmiało wyjść z ciasnego kółka maleńkich epi
zodów na szersze historii pole [...]. Pan Kossak dostał wiele, wiele też od niego mamy 
prawo wymagać”100.

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.

Od 25 stycznia 1862 „Tygodnik Ilustrowany” rozpoczął reprodukowanie cyklu rysun
ków Kossaka pt. Dawne ubiory i uzbrojenia. Artysta czerpał ze źródeł takich, jak: z pamią
tek historycznych po świątyniach, ze zbiorów prywatnych i dzieł dawnych, np. z Legendy
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132. Ulan 3. pułku z r. 1831 133. Oficer 3. pułku z r. 1831 134. Oficer i szeregowy 3. pułku

135. Grenadier polski z r. 1831, 
olej

o św. Jadwidze, z Pontyfikatu Ciołka, z Kodeksu Behema, z Kroniki Bielskiego, z Gniazda 
cnoty Paprockiego, ze Zwierciadła Reja, z Gwagnina, Dolabelli itp. Pod każdym rysunkiem 
objaśniano w podpisie, co przedstawia i skąd wzięto wzór. Układ był chronologiczny i za
czynał się od wieku X, a kończył na XVII. Łącznie przez blisko pięć lat, tj. od 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 wzbogacił on swe 
ilustracje dodatkowymi elementami, jak wnętrze, tło, sprzęty, akcesoria, konie, obyczaj — 
no i ruch. „Zbiór ten jest jedynym w malarstwie polskim dokumentem metodycznych stu
diów Kossaka nad dziejami kultury polskiej”101. Tę doskonałą kolekcję kostiumów histo
rycznych powinien każdy malarz polski znać i posiadać.

101 K.W Zawodziński, Juliusz Kossak jako ilustrator 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.

Po blisko rocznym reprodukowaniu w piśmie swych prac 
Kossak został nareszcie etatowym pracownikiem „Tygodni
ka Ilustrowanego”. Od 1 marca 1862 r. objął po Janie Le
wickim kierownictwo działu artystycznego pisma. „Kurier 
Warszawski” donosząc o tym wyrażał ufność, że nie zawie
dzie on pokładanych w nim nadziei, „zwłaszcza po tak pięk
nych utworach, z którymi w «Tygodniku» już wystąpił”102. 
Redaktor naczelny, Ludwik Jenike, pisał, że Kossaka wybra
no na to stanowisko jednomyślnie, a czym było to dla „Ty
godnika”, „świadczą najwymowniej roczniki, które dzielny 
ołówek artysty ozdobił mnóstwem rysunków”.

Najważniejszą rzeczą było zorganizowanie własnej drze- 
worytni. 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. Krzy
żanowski, K. Przykorski, L. Fryk, F. Zabłocki, J. Holewiń- 
ski, A. Karmański, E. Nicz, A. Zajkowski. Wszyscy oni nie
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136. Rok myśliwca — styczeń,
1870

137. Rok myśliwca — luty, 1870 138. Rok myśliwca — marzec,
1870

P"-V-

139. Rok myśliwca — kwiecień,
1870

140. Rok myśliwca — maj, 1870 141. Rok myśliwca — czerwiec,
1870

142. Rok myśliwca — lipiec, 1870 143. Rok myśliwca — sierpień,
1870

144. Rok myśliwca — wrzesień,
1870
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145. Rok myśliwca — październik,
1870

146. Rok myśliwca — listopad,
1870

147. Rok myśliwca — grudzień,
1870

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 doświad
czenia, że znajomość tego jest nieodzowna dla dobrego drzeworytnika103. Sam artysta wy
konywał również wiele swoich rysunków na klockach drzeworytniczych.

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.

Dzięki Kossakowi poziom artystyczny „Tygodnika” doszedł do tak wysokiego stopnia, 
że ilustracje w nim mogły śmiało rywalizować z zagranicznymi. Artysta zdobił kolejne roczni
ki licznymi własnymi pracami, wlewając w pismo ducha czysto rodzimej sztuki. Gerson 
pisał, że ilustracyjne zdolności Kossaka odbiły się wyraźnie na całym wydawnictwie. Ilu
strowanie powieści, podań, legend, przysłów, bieżących wydarzeń, scen historycznych i ro
dzajowych, poematów, ubiorów, mody, portretów i karykatur — świetne było w oddaniu 
prawdy, ruchu, werwy i fantazji. Sypały się te rysunki, szkice i obrazki spod ręki Kossaka 
z zadziwiającą obfitością, a wszystkie swojskie i zrozumiałe dla każdego104.

„Gazeta Polska” piórem Kraszewskiego, omawiając „Tygodnik Ilustrowany” po czte
rech latach istnienia, stwierdzała: „Pod względem artystycznym kierunek złożony w ręce 
Kossaka najlepszą stanowi rękojmię takiego postępu dla wszystkich, którzy znają prawdzi
wie narodowy jego talent”105.

W okresie swojej pracy w „Tygodniku” zamieścił w nim Kossak ilustracje do takich utwo
rów literackich, jak: K. W. Wójcickiego Diabeł Boruta — 6 rycin i Podanie o czarnoksięż
niku Twardowskim — 10 rycin (obie 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 zżycia 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 hetmańskie (1862) i w dwóch książecz
kach J. Chęcińskiego Opowiadania historyczne i Dzień grzecznego Władzia (1867). Za
mieszczał również swoje ryciny w warszawskim tygodniku „Przyjaciel Dzieci”: w latach 
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1861-62 i 1864 ilustracje do Gabriela Holubka z historii polskiej dla młodzieży, rysunki 
do opowiadania K.W. Wójcickiego 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 dał opis zwyczajów i prawideł 
łowieckich, wyglądu natury, fauny i flory w różnych porach 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 nadzwy
czajnego bogactwa, różnorodności zjawisk, które był zdolny pojmować, to Rok myśliwca. 
Kossak to wielki magnat sztuki, z którego przelewa się przez brzegi niewyczerpane bogac
two formy”106. Natomiast wartość literacką Pamiętników Jeża prześcignęły jeszcze prze
pyszne ilustracje Kossaka, w których typy bohaterów i sceny zbiorowe żyją własnym ży
ciem 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 „Ty
godniku” znamionuje ciągły postęp artystyczny drzeworytów w piśmie.

„Polska łzami, krwią zalana”

Od początku tragicznego roku 1863, wraz z wybuchem powstania, nastała w „Tygodni
ku” cisza, złowroga cisza. Minął okres konspiracji, „dzieci Warszawy” ruszają w lasy, Ko
mitet Centralny ogłasza swój manifest, biją się wszędzie po kraju, przepełnione są więzie
nia, na stokach Cytadeli wyrastają szubienice, na Sybir ciągną konwoje zesłańców, trage
dia dwóch lat kończy się ofiarą Traugutta i towarzyszy — a w „Tygodniku” cicho o tym 
i głucho. Cenzura nie pozwala nawet na najlżejszą aluzję. Zycie toczy się tragiczna falą 
obok pisma, niezależnie od niego. Nasuwa się natrętne pytanie, co dziać się musiało w du
szach pisarzy i artystów współczesnych, zmuszonych snuć cotygodniowe pasmo piśmien
nicze, nie mogących dać wyrazu temu, co rozpierało ich dusze, co było przedmiotem 
najgorętszego ich zainteresowania, codziennych rozmów i dramatów wynikających z przy
musowego milczenia. „Tygodnik” staje się z konieczności szary i bezbarwny, zasilając prze
ważnie swój dział artystyczny widokami miejscowości, miast, kościołów i ruin.

Wyjątkowy stan rzeczy uwidacznia się przede wszystkim w działalności Kossaka; jest on 
wyraźnie skrępowany 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 podo
biznę Ogiera Siglawi, Pokaz koni arabskich na pustyni, trzy ilustracje Puszczy białowie
skiej, a poza „Tygodnikiem” namalował m. in. obrazy: Woźnica warszawski, Pikieta uła
nów z r. 1809 z tytułem Puk, puk w okieneczko, Legendę o Matce Boskiej Koprzywnickiej 
i wspaniałą kompozycję Hetman na mogile z rozhukanym stadem koni pędzących ze wszyst
kich stron na wezwanie białego araba hetmańskiego; ten ostatni temat zaczerpnięty z po
ematu Pola Pacholę hetmańskie mógł być rozumiany jako alegoria wzywająca na hasło 
hetmana do wspólnego czynu, działania, zrywu, walki.

Witkiewicz, s. 163, 172.
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Nie mógł Kossak, rzecz jasna, zamieszczać w „Tygodniku”, ani reprodukować gdzie 
indziej sygnowanych swych prac z tematyki powstańczej. Nie oznacza to jednak, że ich nie 
robił, choć musiał czynić to w ukryciu, w konspiracji, nie pokazując ich nawet znajomym. 
Znamy kilka takich ilustracji, np. Karykatura Wielopolskiego, upozowanego na Sobieskie
go 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 licz
nych ilustracjach z walk powstańczych, publikowanych w tym czasie anonimowo w prasie 
zagranicznej, znalazłaby się niejedna praca Kossaka, jak np. Branka więźniów czy Wyjście 
partii'07.

Były i poważniejsze prace, dowodzące kontaktów Kossaka z Rządem Narodowym. Przed 
12 maja 1863 Wydział Wojny R.N. opracował dokładną instrukcję o umundurowaniu 
wojska, do której dołączone było sześć akwarelowych rysunków Kossaka z projektami 
ubiorów formacji powstańczych107 108: ułan i strzelec konny; pociągi (tabory) i krakus konny; 
krakus pieszy, kosynier, generał i adiutant; żuaw, lekarz, szeregowy piechoty i oficer, trę
bacze i artylerzyści, oficer i szeregowy w ubiorze marszowym; żołnierz piechoty liniowej, 
oficer i urzędnicy administracji.

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.

W kwietniu 1863 r. Kossak pojechał z wizytą do rodziny żony do Siąszyc w Kaliskie 
i był tam świadkiem wyruszenia do walki z niedalekich Pyzdr powstańczego oddziału puł
kownika Edmunda Taczanowskiego, w którym znajdowali się również krewni jego żony. 
W tym też czasie czy z emigracji, czy ze strony Rządu Narodowego zwrócono się do Kos
saka o namalowanie obrazu dla księcia Napoleona Bonaparte (bratanka cesarza Napole
ona I), który wygłosił w senacie francuskim mowę za sprawę polską, a obraz miał być 
wyrazem wdzięczności Polaków za tę mowę.

„Mój ojciec — wspomina Wojciech Kossak — nie dbając, czym to groziło, wziął się 
natychmiast do dzieła i wykonał wielką akwarelę, przedstawiającą Wyjście oddziału Ta
czanowskiego z Pyzdr w Kaliskiem [...]. Wszystko tam wzięte z życia i prawdziwe, sylweta 
tego starego miasteczka i starszyzna jadąca na czele, i szeregowi, między nimi ksiądz Ra
fał, kapucyn w habicie i słomianym kapeluszu a z dubeltówką na plecach; panie w powo
zach 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, aresztowania doszły do zenitu. Mój ojciec zrobił na prośbę swoich 
przyjaciół przynajmniej to ustępstwo, że po robocie w pracowni kazał zamykać obraz w ła
zience. Pewnego wieczoru [...] rewizja, jak zwykle. Weszli niespodzianie bez dzwonka, bez 
pukania, rodzicom z miejsc ruszyć się nie pozwolili. Oficer, z lodowatą grzecznością, po
prosił ojca o klucz do pracowni, matkę zaś o klucz od biurka. Przeszukali wszystko, prze
glądnęli 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 zna
ny, tylko ze szkicu.

W półtora roku później, w 1863-64 namalował Juliusz dwie dużych rozmiarów wspa
niałe akwarele: Bitwy pod Ignacewem w dniu 8 maja 1863, którą znał z opisu uczestni
ków, będącą kresem oddziału Taczanowskiego w starciu z trzykrotnie silniejszym nieprzy
jacielem. Początkowo Taczanowski dzielnie odpierał ataki Rosjan, ale ci, przeprowadzeni
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148. Konwój jeńców z Cytadeli, szkic, 1863

przez zdrajcę, kolonistę niemieckiego, obeszli pozycje polskie przez mokradła od tyłu i po 
czterogodzinnej walce powstańcy ponieśli klęskę, a oddział ich uległ rozproszeniu.

Na obu obrazach na romantycznej polanie wśród lasu wre zażarta bitwa, a właściwie 
rzeź powstańców, wszędzie dominują Moskale. W Kaliskiem długo trwała tradycja o bo
jach powstańczej kawalerii polskiej, która ginęła w okolicznych lasach. W r. 1868 nama
lował Kossak bitwę powstańców z Moskalami pod Kołem 6 maja 1863, w której zginął 
krewny Kossaków Kazimierz Unrug: w gęstym lesie toczy się zażarta walka pieszych po
wstańców z Rosjanami, zakończona znów klęską. Jeszcze jedna akwarelka z r. 1866 przed
stawiająca gen. Józefa Hauke-Bosaka na rekonesansie z walk styczniowych.

Już po śmierci Juliusza Kossaka nieugięty zoil krytyki, Antoni Sygietyński, zarzucał arty
ście brak zaangażowania w tematykę roku 1863. W latach trzydziestych XX wieku Mie
czysław Wallis, przy okazji wystawy Artura Grottgera w Warszawie, napisał że „w malar-

149. Konwój jeńców z Cytadeli, 1863

82



stwie Juliusza Kossaka [...] próżno 
byśmy szukali jakichś ech powsta
nia styczniowego”, na co Karol 
Wiktor 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”110. Zawodziński do
dawał, że szereg współczesnych 
rycin z powstania w prasie zagra
nicznej 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”.

110 M. Wa 11 i s — „Wiadomości Literackie” nr 6 z 6 II 1938; K.W. Zawodziński — ibidem nr 10 z 6 III 1938.

Aluzje Sygietyńskiego stanowią 
niezrozumiały zarzut wobec Kos
saka, 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 malować patrole powstańcze. Nie mógł tego czynić Kossak w Warszawie 
w latach 1861-68. Juliusz Kossak malował jednak sceny z powstania 1863-64, tylko że 
o tym nie wiedzieli ani Sygietyński, ani Wallis.

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 bi
twach element męstwa i odwagi, a przede wszystkim walor malowniczości i piękna. Na 
tragiczny przebieg dziejów polskich, które przyszło mu przeżywać, począwszy od rabacji 
galicyjskiej, dramatu i męczeństwa zrywu styczniowego i represji popowstaniowych, Kos
sak zdawał się w swej twórczości nie reagować. W najsroższym czasie malarstwo jego na
cechowane 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! Cała jego twórczość była wła
śnie tą zdumiewającą reakcją, pełną optymizmu, tężyzny, nadziei. Chciał pokonać niewia
rę, rozpacz, przełamać ducha depresji, zgnębienia, Im cięższe ciosy spadały na kraj, na 
ludzi, tym pogodniejsza, chwilami wprost triumfalna była jego twórczość. Kossak wyśpie
wuje pieśń chwały przyrody ojczystej, obyczaju, życia polskiego. I te obrazy, o dziwo, zda
ją 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
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152. Projekty mundurów w 1863 r.: Ułan i strzelec konny, tabory wojskowe, krakus, 1863

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 zwyciężył. 
Optymizm w obrazach Kossaka, który miał być źródłem mocy, przetrwania dla współro
daków, umacniał, radował, porywał. Tym optymizmem odegrał Kossak niebagatelną rolę 
w życiu społeczeństwa, w którym zasięg jego wpływów był większy niż któregokolwiek ze 
współczesnych mu malarzy.

Juliusz Kossak nie poszedł do powstańczej partyzantki. Nie służył w wojsku, poza krót
kim epizodem w r. 1848, kiedy to trzej bracia Kossakowie chwycili za broń, teraz obciążo
ny liczną rodziną, na której utrzymanie musiał zarabiać, związany stałą pracą w „Tygodni
ku Ilustrowanym”, przydatny w innego rodzaju pracach 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, młod
szy 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, prze
szedł 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

153. Projekty mundurów w 1863 r.: Żuaw i lekarz, szeregowy i oficer piechoty, artyleria, kanonier i oficer, 
1863
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154. Wyjście oddziału Taczanowskiego z Pyzdr w Kaliskiem, 1863

warty chłopskie i oddany władzom austriackim, które wcieliły go do wojska. Jakimś cu
dem 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,

155. Śmierć K. Unruga w bitwie pod Kołem 6 V 1863 r.
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156. Bitwa pod Ignacewem, faza I, 1863

157. Bitwa pod Ignacewem, faza II, 1863
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158 a-b. Leon Kossak: Sceny wojenne z kampanii napoleońskich — Somosierra

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, wykazując wiele 
znajomości cech żołnierza i konia, pełnych życia, o poprawnym rysunku i miłym kolory
cie. Przypominały one nieco kompozycje Juliusza z lat czterdziestych. „Był to wielki talent 
malarski — napisał o nim Witkiewicz — jego szkice obozowe, ilustracje codziennego życia 
żołnierskiego cechuje nadzwyczajne poczucie charakteru, ruchu i ogromna zdolność wy
dobywania 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 poka
zano na wystawie malarstwa we Lwowie w r. 1894 i 1930.

Niewiele dochowało się prac Leona Kossaka: Spotkanie i Biwak nocny (Muzeum Zofii 
Kossak w Górkach Wielkich), dwie Sceny batalistyczne i dwa Szkice batalistyczne z r. 1845 
(Muzeum Narodowe w Warszawie), Utarczka nocna z r. 1847, Scena z kampanii węgier
skiej, Bitwa z kampanii węgierskiej, Utarczka ułanów polskich z Moskalami (Biblioteka

159 a-b. Leon Kossak: Sceny wojenne z kampanii napoleońskich — Austerlitz

111 W i t k i e w i c z, s. 25.
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Ossolineum we Wrocławiu) oraz cztery Sceny wojenne z bitew napoleońskich i dwa ob
razki rodzajowe Wyjazd na polowanie i Powrót z polowania (zbiory prywatne).

Sterany w obcych służbach, walczący o niepolskie sprawy, marzył o szeregach narodo
wych. Gdy w styczniu 1863 wybuchło w Królestwie powstanie, Leon już w marcu przedo
stał się z oddziałem płk. L. Czechowskiego w Lubelskie, powiększając zastępy jego obroń
ców. W sierpniu walczył w oddziałach J. Ruckiego i K. Krysińskiego pod Chruśliną, Zyży- 
nem i Fajsławicami, a 25 grudnia w zgrupowaniu gen. Heydenreicha-Kruka, w randze kapi
tana, 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. Stara
nia o uwolnienie z niewoli rosyjskiej poddanych galicyjskich, prowadzone przez posła księ
dza L. Ruczkę, w przypadku Kossaka nie przyniosły rezultatu; jako ciężko obwinionemu 
władze carskie odmówiły ułaskawienia. Około 1873 r. w stanie daleko posuniętej choroby 
powrócił z Syberii podobno do Krakowa, według innych wzmianek osiadł na rogatce myt- 
niczej w Krystynopolu, gdzie nie odzyskawszy już zdrowia zmarł 18 czerwca 1877 r. (?)112.

112 „Sztandar Polski” (Lwów) nr 14 z 12 X 1884; K. Olszański, Kossak Leon [w:] Polski Słownik Biograficzny, 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 informacją, że był starszy od Juliusza o 9 lat (?).
113 L. Paszkowski, Polacy w Australii i Oceanii 1790-1940, Londyn 1962; K. Olszański, Kossak Władysław 
[w:] PSB, z. 61, 1969.

Najmłodszy z trzech braci, Władysław Kossak (1828-1918), rozpoczęte na Uniwersyte
cie Lwowskim w 1845 studia przerwał z powodu wypadków 1848 r. we Lwowie, po któ
rych wyprawił się wraz z bratem Leonem do powstania węgierskiego. W stopniu podpo
rucznika 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 uwolnie
niu z obozu internowanych w Kutahyi dotarł do Anglii, a w 1852 razem ze swym przyja
cielem Leopoldem Kabatem popłynął do Australii w poszukiwaniu złota. Wszedł tam do 
służby w angielskiej policji konnej w stopniu porucznika, w 1860 awansował na komisa
rza.

Gdy w marcu 1863 r. do Australii dotarła wieść o wybuchu w Polsce powstania, Wła
dysław odpłynął do Europy i w końcu lata znalazł się w kraju. Tu razem z bratem Leonem 
wziął udział w kampanii zimowej gen. Heidenreicha-Kruka w Lubelskiem. Jeszcze w grud
niu 1865 bawił w Krakowie i Lwowie, ale później wyjechał do Anglii i ożenił się z Angiel
ką, 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.

160. Leon Kossak: Bitwa ułanów z Moskalami, 1849 161. Leon Kossak, Utarczka nocna, 1847
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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 sze
ściu 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 Towa
rzystwie Zachęty Kossak pracował ofiarnie i pożytecznie, położył też w Warszawie nieza
tarte zasługi dla naszej sztuki, przede wszystkim dla ilustratorstwa, wywierając wpływ na 
całe pokolenie artystów. Towarzystwo 3 października 1863 przyznało Kossakowi pre- 
mium za rysunek historyczny 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 Brodowskiego Bitwa pod Beresteczkiem (litogr. W Walkiewicz, druk Korn et 
Co. Berlin).

114 J. Wiercińska, Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych 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.

Malarz i krytyk sztuki Ludwik Buszar pisał w „Tygodniku Ilustrowanym”, że „w cha
rakterze artystycznym Kossaka jest coś z geniuszu mistrzów holenderskich, najpowsze-
dniejsze sprawy [...] nabierają 
pod jego pędzlem znaczenia 
moralnego [...]. Czy jednak na 
pole historyczne talent artysty 
tego z takąż samą przewagą 
przenieść się zdoła?”115 W tym
że piśmie w r. 1862 chwalono 
pierwszą kompozycję (druga 
pochodziła z r. 1873): Koń Przy- 
bysława Sreniawity (zwaną też 
Białonóżką). Według legendy 
koń owego Przybysława, zabra
ny przez nieprzyjaciela czy 
sprzedany na Węgrzech, wrócił 
po kilku latach do swego pana, 
przyprowadzając ze sobą całe 
stado. „Koń-bohater — pisano 
— uszlachetniony i dosyć scha
rakteryzowany, konie przyswo
jone są piękne [...], w ugrupo
waniu widać wiele łatwości 
i swobody”116. Z lat 1861-64 
pochodzą cztery portrety kon
ne, trzy olejne: Antoniego Ro- 
sco-Bogdanowicza, Jeźdźca 
w rogatywce, Jeźdźca w macie
jówce i jeden akwarelą Portret

162. Karykatura okolicznościowa „Tygodnika Ilustrowanego”, 1846Aleksandra Tykla w cylindrze.
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W roku 1864 Kossak wykonał Karykaturę okolicznościową na 5-lecie zespołu redakcyj
nego „Tygodnika Ilustrowanego”. Na szczycie uformowanej z roczników pisma piramidy 
widzimy jego wydawcę Józefa Ungra, jak łapie siatką na motyle listy pieniężne od prenu
meratorów. Niżej na prawo, jak Kariatyda, stoi redaktor naczelny Ludwik Jenike i dźwiga 
stosy roczników, obok niego W. Szymanowski, 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 (upad! przez butelki), u dołu po prawej drzeworytnicy: J. Styfi, A. Regulski, 
E. Gorazdowski, K. Krzyżanowski117.

Z roku 1865 pochodzą cztery akwarele przedstawiające typy krakowskie z końmi pro
wadzonymi na jarmark do miasteczka, z pysznie uchwyconym charakterem i ruchem koni 
i ludzi, a z r. 1866 takie prace, jak: W stajni z dwoma końmi i portret 10-letnich bliźnia
ków 'Wojciecha i Tadeusza na kucykach, uczestniczących, jak widać, w polowaniu w Sią- 
szycach, 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 malowane na deskach, 
tzw. cztery typy koni i ludzi: Prądzyński na arabie, Fredro na angliku, Krakowiak na mie- 
rzynie i Zyd na szkapie, świetnie oddające cechy odmienne u każdej postaci.

W szczególnie trudnych w Warszawie popowstaniowych 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 pta
ka, a pięknych, łagodnych oczach czarnych, w burce i świtce powstańczej, wszedł jak wcie
lenie młodości dziarskiej i bitnej [...]. Zobaczyłem tego gościa w ramionach mojego ojca.

163. Na zwia
dach, 1866

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.
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164. Cztery typy koni i ludzi: Prądzyński na arabie, 165. Cztery typy koni i ludzi: Fredro na angliku, 
1868 1868

166. Cztery typy koni i ludzi: Krakowiak na mierzy- 
nie, 1868

I
167. Cztery typy koni i ludzi: Zyd na szkapie, 1868
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168. Juliusz Kossak w Krakowie, fot. 1870 169. Zofia Kossakowa, fot. z 1870

170. Wojciech Kossak, fot. z 1878 171. Zofia z synami: Wojciechem i Tadeuszem, fot. 
z 1876
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Chyba nigdy mistrz i uczeń nie odpowiadali lepiej temu pojęciu, jak tych dwóch kocha
nych ludzi [...] Taka radość była w oczach mego ojca, a takie przywiązanie i głęboka cześć 
w zachowaniu się powstańca, że to wystarczyło, aby ta wizyta utrwaliła się w mej pamięci 
na zawsze. To był Artur Grottger, ukochany uczeń, a wtenczas już twórca Warszawy, Polo
nii i Lituanii”us.

Mimo tej niełatwej sytuacji, często ryzykując bezpieczeństwo własne i swej rodziny, 
Kossak poza tematyką rodzajową malował jednak wydarzenia i epizody z przeszłości hi
storycznej, pełne blasku polskiego oręża, wzniecające nadzieje 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 Somosierra, ale nie 
przedstawiała ona la charge brillante, lecz chwilę po niej, kiedy 2. szwadron pod dowódz
twem Tomasza Łubieńskiego otrzymuje od Napoleona rozkaz wsparcia ataku szwadronu 
Kozietulskiego. Na pierwszym planie wybija się postać Napoleona na białym arabie, tro
chę 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 jesz
cze za nim niosą rannego Niegolewskiego. 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 amaran
towymi wyłogami mundury. Nie znamy obrazu Juliusza przedstawiającego samą szarżę 
w wąwozie, wiemy tylko z korespondencji Kossaka z Władysławem Bełzą, że artysta na
malował 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 Rem
bowski — znajdowała się akwarela wyobrażająca natarcie szwoleżerów i zdobycie dział 
hiszpańskich118 119.

118 W Ko ss a k, Wspomnienia, s. 370 — czy jednak wizyta ta mogła mieć miejsce w Warszawie, w której Grottger nie był?
119 „Tyg. Ilustr.” nr 23 z 3 VI 1899.

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

172. Somosierra, Napoleon daje rozkaz T. Łubieńskiemu wsparcia szwadronu Kozietulskiego, szkic 1864
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173. Somosierra, Napoleon daje rozkaz T. Łubieńskiemu wsparcia szwadronu Kozietulskiego, 1864

Tomasz Łubieński pod Wagram, otoczony przez Austriaków, tnie szablą hr. Starhemberga, 
a szwoleżerowie tak dzielnie odpierali szablami lance austriackie, a zdobycznymi tak spraw
nie władali, że po bitwie Napoleon włączył lance do uzbrojenia szwoleżerów jako broń 
szczególnie dla nich odpowiednią, W akwareli z r. 1866, wystawionej w Zachęcie, Jar
mark w Habelswerde, przedstawiona jest scena z dziejów Lisowczyków, przysłanych na 
Śląsk przez króla Zygmunta III na pomoc cesarzowi. Oddział tej pięknej jazdy pod do
wództwem płk Strojnowskiego po odniesionym zwycięstwie wjeżdża do miasta i spotyka

174. Szarża Kra
kusów na Rosjan 
w Proszowicach, 
1866
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175. Tomasz Łu
bieński pod Wa
gram w 1809 r., 
1867

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 ilustra
torskiego 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 rucho
mych. 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

176. Jarmark w Habelswerde, 1866
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177. Charakterystyka koni, 1866

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, jed
nego 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, Szanowny 
Panie, że chwile z Wami przepędzone w życiu uroczystościami zostaną”. Dalej Juliusz in
formował poetę o stanie ilustracji do Obrazów z życia i natury: „Zacharyasz [Jan Zacha- 
riasiewicz] 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 uczy
nię. Szczęśliwy byłbym, gdybym mógł znowu coś pamiątkowego zrobić, a to pójdzie tylko 
z Wami, drogi Panie Wincenty”120.

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.

Na wystawę światową w Paryżu w r. 1867, gdzie pokazano prace trzech polskich arty
stów: Gersona, Kostrzewskiego i Kossaka, ten ostatni przygotował dwie akwarele: Targo
wisko 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 powi
nien podobać się Francuzom, którzy lubią naturę schwytaną na gorącym uczynku”. W in
nym piśmie też chwalono: „Ludzie i konie natłoczeni [...], ale wszystko tam pięknie i zgrab
nie ułożone, nic nie zawadza”121.



178. Jarmark na konie pod Warszawą, 1869

Po upływie roku opinie uległy znacznemu zaostrzeniu. 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 ta
lentu, 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 najcelniejsze swoje dzieło”. U Kossaka za takie uważano Bitwę pod 
Żółtymi Wodami, której „doprawdy można by się nie powstydzić wobec Europy. Pan Kos
sak jest niepospolitym malarzem historycznym [...], co go tedy skłonić mogło tak nieko
rzystny zrobić wyjątek?”122. Żółte Wody widocznie nie mogły pojechać do Paryża, gdyż od 
kilkunastu lat były już własnością Potockich.

179. Wojciech i Tadeusz na kucykach, 1866

122 „Kłosy” nr 119 z 10 X 1867; „Tyg. Ilustr.” nr 16 z 18 IV 1868.

180. Kucyk dla dziewczynki i pies dla drugiej, 1866
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181. Krakus z trzema końmi jedzie na jarmark, 1865 182. Chłopiec z dwoma końmi na jarmarku, 1865

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 znala
zły się też dwie akwarele Juliusza Kossaka, „zwracające powszechną uwagę nawet w dzien
nikarstwie tamtejszym, bardzo zawistnym dla wszystkiego co obce, wywołują one po
chlebne uwagi”124.

Wtedy również powstało kilka świetnych obrazów, jak Koncert Jankiela z polonezem, 
malowany na ślub szwagierki Józefy Gałczyńskiej z Józefem Helbichem; Portret konny

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.

183. Portret kon
ny Władysława 
Rawicza z psami, 
1868
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184. Amazonka na białym arabie, 1868 185. Portret jeźdźca na białym arabie, 1869

Władysława Rawicza-, poetycki Wyjazd na polowanie z sokołem, powtarzany później dwu
krotnie (w 1882 i 1894); olejno Amazonkę w czerni na białym arabie-, Bitwę pod Miłosła
wiem z Ludwikiem Unrugiem, poległym w r. 1848, i drugą, wyobrażającą Śmierć Kazi
mierza Unruga w r. 1863 pod Kołem-, wreszcie drugą kompozycję 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 mia
nowicie 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: Piesn o ziemi naszej W. Pola, Zawsze oni K. Suffczyńskiego, Obrazy Rusi 
Czerwonej W. Zawadzkiego, Pamiętniki starającego się T. T. Jeża, Rok myśliwca Pola, te
goż Obrazy z życia i natury. Do tego przez 8 lat sprawował w Warszawie kierownictwo 
artystyczne „Tygodnika Ilustrowanego”. Był więc Kossak aktualnie najznamienitszym pol
skim ilustratorem. I wtedy pojawiła się ze strony księgarza poznańskiego, Jana Konstante
go Zupańskiego, kolejna propozycja: luksusowego wydania Mickiewiczowskiego Pana Ta
deusza z ilustracjami Juliusza 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 przedsię
wzięcia i wycofał się z kontraktu. Pozostałe u niego rysunki Kossaka w części już na kloc
kach drzeworytniczych, w olbrzymiej większości prawie zupełnie nam nie znane, przepa- 
dły i nie odnalazły się do tej pory. Istniejące o nich wzmianki w różnych źródłach i czaso
pismach zasługują tym bardziej na przypomnienie.
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186. Alegoria Mickiewiczowska, 1890

Pierwsza wiadomość o nich pochodzi z listu J. I. Kraszewskiego pisanego z Drezna 19 
lutego 1869 do Walerego Eliasza Radzikowskiego: „Widziałem te ilustracje Kossaka, jest 
para scen z końmi ładna, inne drobne. Będą drzeworytowane, ale Zupański się ociąga, bo 
koszt znaczny [...]. Już to sztuce i literaturze u nas — pożal się Boże”125. Notabene ilustra
cje te miał razem z Kossakiem wykonywać Eliasz Radzikowski.

125 J. I. Kraszewski, Listy do [...] Walerego Eliasza Radzikowskiego, oprać. W. Danek, Wrocław 1966, s. 258.
126IS PAN, rkps 9, k. 47.

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 spędzone w naszym domowym kółeczku, rysowanie Pana Tade
usza, są to wspomnienia nie zapomniane nigdy i żadnymi monachijskimi swobodami nie 
zastąpione”126. Trzecią informację znajdujemy w „Tygodniku Ilustrowanym”, w korespon
dencji z Poznania z 13 marca 1869: „Zupański zamierza wydać Pana Tadeusza z ilustracja-

187. Grzybobra
nie: Sędzia z Teli
meną, 1873, rys. 
na płytce kościanej 
na tzw. Skrzyn
ce dzikowskiej, 
w której przecho
wywany jest ręko
pis Pana Tadeusza 
w Bibliotece Osso
lineum we Wro
cławiu
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188. Koncert Woj
skiego na rogu, 
1873, rys. jw.

mi, 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.

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.

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 sposobność oglądania u [...] J. K. Zupańskiego 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 najgłówniej
szą 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 wszystkie 
inne rysunki mile wpadały w oko i chwytały za serce. A było tych rysunków, większych 
i mniejszych, bardzo dużo. Niektóre z nich, jak mi Zupański 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. Zupańskiego lub 
nabywca jego księgarni muszą o nich coś wiedzieć”128.

Inne pisma również wyrażały swoje opinie i dodawały nieco szczegółów. „Czas” w r. 
1872 pisał, że początkowo Zupański zaproponował ilustracje do pierwszej połowy utwo
ru 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 trze
ma laty oglądałem wszystkie rysunki Kossaka gotowe; do każdej księgi jeden wielki mie
dzioryt in quarto i dziesięć drobniejszych drzeworytów”129. Ten sam dziennik w r. 1875 
donosił za pismami warszawskimi, że wydawnictwo Gebethnera i Wolffa zamierza wydać 
Pana Tadeusza z ilustracjami Andriollego i Kossaka, dodając, że pierwszemu z artystów

189. Bitwa szlach
ty z Rosjanami, 
1873, rys. jw.
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190. Polonez i kon
cert Jankiela, 1873, 
rys. jw.

przydałoby się „mniej przesadnej maniery”130. W „Kłosach”, w korespondencji z Pozna
nia z 2 czerwca 1874 pisano: „Doczekamy się niedługo nowego wydania arcydzieła nie
śmiertelnego Adama z ilustracjami Juliusza Kossaka [...]. Imię p. Kossaka zupełnie nas pod 
tym względem zaspokoić może, bo jeżeli kto zdolny jest uzupełnić, odtworzyć i uplastycz
nić myśl Mickiewicza, to zaiste utalentowany artysta, któremu już tyle prześlicznych za
wdzięczamy akwareli i obrazków”131.

I znów Kraszewski w liście z 5 maja 1878 do Eliasza Radzikowskiego: „Do Pana Tade
usza, o ile wiem, jest już 100 rysunków na drzewie gotowych, 20 brak jeszcze”. Eliasz zaś 
skarżył się pisarzowi na nielojalność Kossaka, który nie zgodził się na wspólne z nim ilu
strowanie. Pretensje o to żywił długo; jeszcze w r. 1881 w liście do Kraszewskiego zjadli
wie charakteryzował Kossaka na stolcu prezesa Koła Artystyczno-Literackiego” jako „na
czelnika lokai pańskich”, co razem z synem „wystawiają sceny z recepcji magnackich, ce
sarskich, wojskowych austriackich, bo to im popłaca”132.

Już dawno po wygaśnięciu projektu Zupańskiego „Czas” w r. 1886 donosił, że po wy
konaniu ilustracji do Potopu Kossak weźmie się do ilustrowania Pana Tadeusza, a i tu 
talent jego znajdzie obszerne pole i zaznaczy się pewno oryginalnymi pomysłami [...]. Ta
kiego wszakże ilustratora dla tej epopei narodowej musi pragnąć każdy”133. Wreszcie Woj-

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.
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ciech Gerson w lutym 1899 w „Tygodniku 
Polskim”, wyrażając ogólny zachwyt nad ilu
stracjami Kossaka napisał, że „takimi zapew
ne były i nieszczęśliwym trafem zaginione 
w Poznaniu, a robione dla Zupańskiego ilu
stracje do dwóch pierwszych ksiąg Pana Ta
deusza w liczbie czterdziestu”134.

Sam Kossak przywiązywał wielkie znacze
nie do sprawy swoich ilustracji do Pana Ta
deusza. Dowodzą tego słowa jego listu do 
Zupańskiego na początku całego przedsię
wzięcia, przytoczone przez nabywcę księgar
ni po Zupańskim, Zygmunta Celichowskie- 
go, w liście do Jana Gebethnera z 28 kwiet
nia 1899r.135: „Uważać będę takowe — pisał 
Kossak — jako koronę artystycznego mego 
pracownictwa; z całą duszą i zapasami wspo
mnień, studiów i wyobrażeń rodzimych i ar
tystycznych 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 wyda
ne, drogą stanowić będzie pamiątkę”.

192. Sędzia i Telimena w świątyni dumania, 1868

193. Wycz-ha, 
Rejent z Asesorem 
i Kusy z Sokołem, 
1890

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 w Muzeum Ta
trzańskim w Zakopanem, posiada podstawowe znaczenie w przedmiocie ilustracji Kossaka do Pana Tadeusza. Opierał 
się na nim S. Witkiewicz w książce o Kossaku, wykorzystywała go w swym opracowaniu Pism zebranych S. Witkiewicza 
(t. II: Juliusz Kossak, Kraków 1974, s. 529-531) M. Olszaniecka, przedrukowując po raz pierwszy list Celichowskiego.
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Stanisław Witkiewicz, pisząc w r. 1899 swą książkę o Kossaku, potrzebował materiału 
biograficznego i ilustracyjnego. Wiele pomocy udzieliła mu rodzina zmarłego artysty, tro
chę 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 Ge
bethnera z 28 kwietnia, a w nim sporo interesujących szczegółów w nieznanej mu spra
wie. Ponieważ i dla nas ma on podstawowe znaczenie, przytaczamy go więc w całości:

„Łaskawy Panie! — pisał Celichowski. — Dla różnych przeszkód nie mogłem się prę
dzej zabrać do odpowiedzi na łaskawy list Pański w sprawie rysunków J. Kossaka do ilu
stracji Pana Tadeusza. Wreszcie odłożywszy wszystko na bok, zabrałem się do tej sprawy 
i oto moja odpowiedź.

Nabywając księgarnię od p. Stef. Zupańskiego, przywiązywałem wielką wagę przede 
wszystkim do zasobów wydawniczych, do rysunków, płyt, rękopisów itp. [...]. Do tej ostat
niej kategorii zaliczam nabycie rysunków Kossaka. O ilustrowanym wydaniu P. Tadeusza 
mówiłem ze śp. J. K. Zupańskim, miało to być chef d’oeuvres jego działalności wydawni
czej. Nie dożył tego. Obliczał koszt wydania bardzo wysoko, może się później bał przystą
pić do wydania tak kosztownego, widząc słabnącą gotowość kupowania drogich książek.

Z tych projektów pozostały ilustracje do 2 pierwszych ksiąg Pana Tadeusza. Jak z kore
spondencji księgarskiej widzę, na ilustrowane wydanie miało się złożyć dwóch artystów: 
J. Kossak i Antoni Zaleski. Miało być 25 rysunków większych (10 x 8 cali) i 100 mniej
szych. 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 franków = 7500 
franków (2025 tal.), 100 mniejszych na 972 tal. Same ilustracje (bez papieru) obliczane 
wi^c były na 5000 talarów [ok. 18500 franków].

Sp. J. Kossak z wielkim zapałem zabierał się do tego dzieła i owocem jego 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 10-35cali2 (Mickiewicz, Najs'. Panna 
Ostrobramska, Bryka przy bramie, Tadeusz przy zegarze, Wieczerza, Ostatni woźny, Legio
nista, Rejent z Asesorem, Jacek Soplica pod zamkiem Stolnika, Zosia w ogródku, Spór roz-
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195. Tadeusz z serii 24 postaci do 
„żywych obrazów” z Pana Tade
usza, 1872

196. Zosia w słomianym kapelu
szu, j.w.

197. Sędzia Soplica w stroju pol
skim, j.w.

strzygnięty, Wojski z klapką i Telimena)-, 6 małych (4c.), tworzących inicjały i końcówki: 
inicjały OLK (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. Sp. 
Kossak był stanowczo zwolennikiem reprodukcji ksylograficznej jako najlepiej oddającej 
rysunek artysty.

Czy to dlatego, że inne ilustracje zbyt go absorbowały, czy to, że znalazł inne korzyst
niejsze pole twórczości artystycznej, czy wreszcie może dlatego, że Antoni Zaleski nie 
dopisał, dość że Kossak zaczął sam wątpić o dokonaniu ilustrowanego wydania Pana Tade
usza. 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

198. Hrabia w mundurze pułkow
nika, j.w.

199. Wojski z packą na muchy, j.w. 200. Klucznik Gerwazy, j.w.
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201. Telimena w różowej sukni, j.w. 202. Asesor i Rejent, j.w. 203. Woźny z pozwem, j.w.

te rysunki, gdybym znalazł amatora i nabywcę, co by zechciał 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 gwarancji, czyby kto 
niepowołany i nieuprawniony nie zdjął np. odbitek fotograficznych, a przez to pozbawił 
moje rysunki znaczenia [...]. Nie chciałbym rozbujać ani rozpraszać tej kolekcji, lecz pra
gnąłbym 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 Kossa
ku mógł zamieścić tylko jeden rysunek: Sędzia i Telimena. W prasie zaś ówczesnej doszu
kać się można zaledwie kilku reprodukcji z przypuszczalnego zbioru Grzybobranie, Bitwa, 
Koncert Wojskiego, Polonez, Asesor z Rejentem, Winieta Mickiewiczowska i kilka osob
nych akwarel z tematu: Zjazd na radę w Dobrzyniu, Polowanie z chartami i Koncert Jan
kiela 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, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI). Trudno rozstrzygnąć czy rysunki te wcho
dziły do zestawu przygotowanego do edycji, raczej były to próby szukanie kompozycji 
i układu scen do poszczególnych części (ksiąg) poematu. Niestety, zbyt cienka kreska i za
cierający 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 ry
sunków 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 wl899 wspominał o 40 ilustracjach do dwóch pierwszych ksiąg; wreszcie Celi-
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chowski w 1899 wyliczył, że z

204. Słowo się rzekło, kobyła u płotu, 1865

aplanowano 
rysunków 25 większych i 100 mniejszych, 
z tego wykonano, ale tylko do dwóch 
pierwszych ksiąg, 23 rysunki na płytach 
drewnianych i to ostatnie wyliczenie, jako 
zestawione z dokumentów księgarni, wy- 
daje się najbardziej wiarygodne.

Dlaczego tyle miejsca poświęcam tej spra
wie? Uważam ją bowiem za kapitalną 
w twórczości Kossaka i w ilustratorstwie 
polskim, tym bardziej jeszcze, że nie zreali
zowaną, bez odnalezienia nawet pozosta
łych, istniejących przecież rysunków, ale 
i nie bez nadziei na ich kiedyś wypłynięcie.

Witkiewicz formułował to tak: „Jeżeli był 
w Polsce malarz, który znaczną część obra
zów Pana Tadeusza mógł dobrze odtworzyć, 
to nim był bezspornie Kossak. Ilustrator 
Roku myśliwca, znający wieś polską, ludzi 
i przyrodę jak nikt inny, twórca tak nad
zwyczajnego obrazu puszcz litewskich, tylu 
i takiego charakteru 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 Andriolle- 
go. Zmanierowany doszczętnie, pozbawiony dwóch kapitalnych cech poematu Mickiewi
cza: prostoty i prawdy, jak również znajomości życia i ludzi [...], talent na wskroś orna- 
mentacyjny [...] wydał rzecz całkiem chybioną”137.

136 W i t k i e w i c z, s. 194.
137 S. Witkiewicz, Sztuka i krytyka u nas, Lwów 1891, s. 474.
138 „Czas” nr 111 z 17 V 1872.

Kossak, według sugestii Witkiewicza, bał się Pana Tadeusza i odpowiedzialności za po
stawienie swego nazwiska obok nazwiska Mickiewicza, czuł się skrępowany w swobodzie 
tworzenia, nie tak, jak przy ilustrowaniu Pola, Jeża, Bodzantowicza, Kraszewskiego czy 
Sienkiewicza, wobec których czuł się zupełnie równy i odpowiedzialny tylko za siebie138. 
Nie przekonuje mnie ten pogląd, to nie lęk Kossaka przed doniosłym zadaniem, któremu 
mógłby nie sprostać, nie przytłaczająca osobowość genialnego poety, co mogło go nawet 
dopingować, 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 oba
wie, 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 doświad
czał nigdy. Przekonuje 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 Zupańskiego czy Celichowskiego takiej właśnie edycji tego klejnotu 
narodowej poezji, zilustrowanej przez najbardziej powołanego do tej roli artystę polskie
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go, jedynego, który mógł ten klejnot ozdobić równie wspaniałą oprawą — jest niepoweto
waną stratą. Takich ilustracji, jakie on by potrafił wykonać, nikt nam już nie stworzy139.

139 K. O 1 s z a ń s k i, Zaginione rysunki Juliusza Kossaka do „Pana Tadeusza”, „Gazeta Antykwaryczna”, Kraków, nr 2, 
1999, s. 11-16.
140 „Afisz Teatralny” nr 98-103 z 8, 12, 13, 15 III 1873.

Niezależnie od ilustracji Kossaka do Pana Tadeusza istniał, o czym tylko nielicznym 
było wiadomo, zbiór 24 akwarelek Juliusza jednego formatu (17 x 12 cm), malowanych 
w r. 1872 do tzw. żywych obrazów z tego utworu, zainscenizowanych w krakowskim te
atrze w 1872 r. przez Marcelinę z Radziwiłłów Czartoryską. Były to popularne ówcześnie 
imprezy, urządzane z dokumentalną ścisłością realiów, projektowane często przez arty
stów. Otóż Czartoryska uprosiła Kossaka o namalowanie kilkunastu najgłówniejszych 
postaci utworu w kostiumach z epoki, które miały stanowić wzór typów i ubiorów dla 
wykonawców ról bohaterów poematu i cały ten zbiór później od artysty otrzymała. Od
tąd o akwarelkach tych nie tyle słuch zaginął, ile one same.

Aliści we wszystkowiedzącym „Czasie” pojawiła się w maju 1872 r. informacja, w któ
rej czytamy: „Mieliśmy sposobność oglądanie zbioru akwarel pędzla J. Kossaka, ale że 
zbiór ten dorywczo rzuconych typów powstał wskutek projektu mającego być niespo
dzianką dla krakowskiej publiczności, chcieliśmy dochować sekretu [...]. Tymczasem se
kret ogłasza inne pismo. Coś podobnego nam się wydarzyło z owym zbiorem typów z Pa
na Tadeusza, gdyśmy w „Afiszu Teatralnym” wyczytali o nim wzmiankę i odtąd wyrzekli- 
śmy się dyskrecji. Pan Tadeusz nie miał dotąd szczęścia do ilustracji. Postacie jego zbyt 
plastyczne, poeta tak nam je piórem odmalował, że one nam znane, widzialne [...], każdy 
z nas się wżył i wpatrzył w te postacie i w ten cały swojski, własny świat. Próbujący ilustra
cji artyści nie pojmowali tajemnicy owej plastyczności [...], wpadali w pospolitość [...]. 
Kossak rzucił od niechcenia szereg postaci niewykończonych, jakoby tylko na wzór dla 
projektowanego przedstawienia obrazów żywych z Pana Tadeusza. Tworząc dorywczo, 
nie wiedział może artysta, że miasto szkiców stroju, tworzy portrety. Zaletą tych typów 
jest podobieństwo. Nie potrzebujesz czytać podpisu, rzuciwszy okiem poznajesz, nazy
wasz sam po imieniu Starostę, Podkomorzego, Zosię, Tadeusza, Telimenę itd. Jaki tam jest 
Maciek nad Maćkami, Kropideł, Rejent, Gerwazy, a jaki Jankiel! Niewykończenie, do- 
rywczość widoczna, ale podobieństwo zadziwiające. Tak jest, podobieństwo, bo postacie 
Pana Tadeusza, aby nas zadowolniły, muszą odpowiadać temu obrazowi, tej fotografii, 
jaką słońce poezji odbiło na dnie naszej duszy, muszą być podobne. Kossak zbiorem tych 
typów odkrył drogę do ilustracji Pana Tadeusza, bodajby sam zechciał na nią wstąpić”140.

Wychodzący w Krakowie periodyk pn. „Afisz Teatralny” w dniu 28 kwietnia 1872 za
powiedział wystawienie żywych obrazów z Pana Tadeusza w teatrze krakowskim i wyko
nanie przez Juliusza Kossaka akwarelek do nich, ale, jak pisano, „zamiar ten nie mógł 
przyjść w tym roku do skutku, lecz wykonanym będzie w przyszłym”. I rzeczywiście, w mar
cu 1873 wystawiono w teatrze trzy razy (w dniach 11, 12 i 13 marca) żywe obrazy, z któ
rych dochód przeznaczono na szpital dla chorych dzieci i na Stowarzyszenie Bratniej Po
mocy młodzieży uniwersyteckiej, a Kossak, prócz sporządzenia 24 akwarelek, sprawował 
jeszcze kierownictwo artystyczne nad przedstawieniem. Pokazano osiem żywych obra
zów: Powrót panicza, Grzybobranie, Łowy, Kłótnia, Bitwa, Spowiedź Robaka, Rozmowa 
dziewczyny z ułanem i Przedstawienie wodzom par narzeczonych oraz na końcu Poloneza. 
Recenzja w „Afiszu Teatralnym” bardzo ciepło omówiła tę imprezę, podkreślając tłumną 
frekwencję publiczności, wkład pracy księżnej Czartoryskiej, grę aktorów i udział w niej 
Juliusza: „Całe powodzenie przedstawienia przypisać winniśmy umiejętnemu kierownic
twu pana Kossaka, a przede wszystkim znakomitym jego typom”. Ale akwarelki Kossaka 
znikły i nie były nigdzie publikowane.
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Zupełnie nieoczekiwanie kolekcja 24 akwarel Juliusza Kossaka, przedstawiająca boha
terów pana tadeuszowych została odnaleziona w r. 1985 w prywatnych zbiorach nieżyją
cego już ich właściciela, dra Adama Czartoryskiego w Zakopanem, potomka Marceliny 
Czartoryskiej141.

Akwarelki te stanowią niezwykle cenną pozycję w ikonografii Kossakowskiej i zarazem 
Mickiewiczowskiej, a wobec zaginięcia właściwych rysunków Kossaka do Pana Tadeusza 
znaczenie ich jeszcze wzrasta. Jeśli w robionych dorywczo i tylko na doraźny cel akwarel- 
kach dał artysta tak świetnie odczute konterfekty postaci Mickiewiczowych, to jakie mo
gły być rysunki przeznaczone do trwałej publikacji?

Roczny pobyt w Monachium

Zdaje się, że dobre dotychczas stosunki w „Tygodniku Ilustrowanym” zaczęły się nieco 
psuć, poza tym Kossak począł odczuwać, że działalność ilustratorska wywiera częściowo 
ujemny wpływ na jego twórczość malarską, zmusza go do rozdrabniania wysiłków. W po
łowie 1868 r. Kossak, myśląc o nowym wyjeździe za granicę, zdał ster nawy artystycznej 
„Tygodnika” Franciszkowi Tegazzo, zdolnemu i wyrobionemu rysownikowi portretów, 
który jednak był artystą małego wymiaru, a „Tygodnik” za jego czasów „utracił charakter 
czysto polskiej ilustracji, jaki mu Kossak nadał”142.

W tej sytuacji dojrzał wreszcie plan wyjazdu Kossaka do Monachium w celu, jak mówił 
„orzeźwienia się i nabrania animuszu”. Jak zwykle przed dłuższym wyjazdem, artysta po
dejmował jakąś większą pracę, tak i teraz namalował dużą akwarelę (w formacie najwięk-

205. Atak 13. pułku ułanów płka M. Rodakowskiego w bitwie pod Custozzą w r. 1866, 1868

141 Kolekcję tę odnalazł w r. 1985 Zbigniew Święch i opublikował ich historię wraz z podobiznami w „Przekroju” nr 2078-79 
z 7 i 14 IV 1985. W rok później, w 1986, zostały one pokazane na wystawie „Kossakowie” urządzonej w Muzeum Na
rodowym w Krakowie. Cały ten zbiór zamieściłem w monografii albumowej Juliusz Kossak, wyd. w 1988, ił. 275-298.
142 „Tyg. Ilustr.” nr 50 z 11 XII 1899.
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206. Mohort prezentuje stadninę księciu Józefowi i jego świcie, 1869

szego arkusza Wattmanna) przedstawiającą Bitwę pod Custozzą, tj. atak 13. pułku ułanów 
galicyjskich, ściślej krakowskich, pod dowództwem płka. Maksymiliana Rodakowskiego 
(brata malarza Henryka), 24 czerwca 1866, na czworobok włoskich bersalierów pod 
Custozzą na lombardzkiej równinie. Było to bodaj jedyne zwycięstwo austriackie za pano
wania cesarza Franciszka Józefa. Obraz zamówili u artysty oficerowie pułku dla hrabiego 
Trani, którego imię pułk nosił . Przed odesłaniem akwareli do Wiednia została ona poka
zana w pracowni Kossaka przy ulicy Chmielnej (nr 1565, w domu Cybulskiego) w War
szawie, o czym doniósł „Kurier Warszawski” i „Kłosy”: „Układ, rysunek i koloryt odzna
czają się zaletami właściwymi wszystkim pracom Kossaka. Ze szkiców przed paru miesią
cami przywiezionych z Galicji artysta dokonał na swej akwareli portrety większej części 
oficerów i żołnierzy”143. Obraz znajduje się obecnie w zbiorach Heeresgeschichtliches 
Museum — Arsenał w Wiedniu, skąd jest tutaj reprodukowany.

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 — Gierymscy, Listy i notatki.
146 Akwarela miała dwie sygnatury: początkowo z prawej „Monachium 1869”, obecnie z lewej „Monachium 1863”; ta 
ostatnia data jest błędna, gdyż w 1863 roku Kossak nie był w Monachium.

Korzystając z okazji wysyłania Custozzy do Wiednia, postanowił Kossak z obrazem tym 
wyjechać do naddunajskiej stolicy. W październiku 1868 r. zabawił jakiś czas w Wiedniu, 
ale krótko, gdyż nie zastał tam żadnej z osób zainteresowanych prezentem dla hr. Trani. 
Zabrał więc obraz i pojechał z nim do Monachium, aby tam jeszcze nad nim popraco
wać144.© zamiarze przyjazdu Juliusza do Monachium pisał już z końcem maja 1868 Maks 
Gierymski14S: „Pan Kossak podobno wybiera się także do nas; cieszę się z tego niewymownie”.

Dwunastomiesięczny, pierwszy pobyt Kossaka w Monachium, w głównym ośrodku 
malarstwa realistycznego, gdzie artysta doskonalił swe umiejętności w pracowni słynnego 
ówcześnie batalisty Franza Adama, wpłynął wydatnie na jego twórczość w kierunku utrwa
lenia tendencji realistycznych. Również cała artystyczna atmosfera Monachium, wraz z gro
nem dobrze zapowiadających się polskich malarzy, jak: Maksymilian i Aleksander Gie- 
rymscy, Józef Brandt, Władysław Małecki, Ludwik Kurella, wywarły znaczny wpływ na 
Kossaka. Obrazy jego malowane w Monachium i po powrocie stamtąd należą do najlep
szych, jakie wyszły spod jego ręki. Były to dwa olejne obrazy: Portret jeźdźca na białym 
arabie i Polowanie na lisa z sani (1869) oraz doskonałe akwarele: Stadnina Mohorta (1869) 
i Stado hetmańskie Jana Tarnowskiego (1870), replika Jarmarku na konie pod Warszawą 
(1869)146, Jarmark pod Sw. Jurem we Lwowie i świetny Omnibus warszawski (1869), któ
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ry z krakowskiej wystawy 
w TPSP kupiła za 300 złr znana 
nam już księżna Marcelina Czar
toryska.

Z okresu pobytu artysty 
w Monachium, tj. od początku 
roku 1869, aż do końca życia 
w Krakowie do r. 1899, pozo
stało 60-kilka interesujących li
stów Juliusza i Zofii Kossaków, 
pisanych do Marcina Olszyń
skiego w Warszawie. Listy te 
znajdują się w zbiorach Instytu
tu Sztuki PAN w Warszawie, 

207. Stado hetmana Tarnowskiego, szkic, 1870

a zostały opracowane i opublikowane w r. 1955 przez Stefana Kozakiewicza i Andrzeja 
Ryszkiewicza w tomie pt. Warszawska „cyganeria” malarska. Będą tu często i obficie cyto
wane, jednak nie podług stron podanej książki, a według sygnatur oryginałów147, (IS PAN 
rkps 9, k...), ponieważ, chcąc dotrzeć do samego źródła, korzystałem również z tych ostat
nich.

Dopiero po upływie dwóch miesięcy od wyjazdu do Monachium pisał Juliusz do Ol
szyńskiego 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 Poznańskiego: Łaszczyńskiego, Szembeka i Szolca, nawet Piwnicki, ten co to 
u mnie kiedyś malował, może być policzonym do tego kółka; jak widzisz, kompanijka 
niemała. Zycie tutejsze artystyczne bardzo przyjemne, koleżeńskie, a co najlepiej — tanie 
[...]. Maluję w pracowni Adama, która się składa z 3 atełij, jedno przy drugim, komuniku-

208. Stadnina hetmańska Jana Tarnowskiego, 1870

147 tj. IS PAN, rkps 9, k...
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209. Omnibus warszawski, 1869

jących się między sobą — i tak 
w pierwszej maluje sam Adam 
i jedna uczennica, bardzo ładna 
i z talentem dziewczynka, 
w dnie zaś, kiedy w Akademii 
nie ma kursów, młodszy Gie
rymski robi studia pod prze
wodnictwem poczciwego Ada
ma, 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 Łaszczyńskiego i Pillatiego. Zasiadamy przy jednym stole i do
piero 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 Monachium — Tambozego [...]. Gdybyś chciał, ażebym co do «Kłosów» wyrysował, to 
mi tylko napisz, calówkę mam, drzewka tu dostanie, a transport nie tak drogi [...]. Gdyby- 
ście mieli powieść jaką Jeża, to by była najlepsza rzecz [...]”14S.

210. Juliusz Kossak w Monachium, mai. M. Gierym
ski, 1869

211. Portret pana na białym arabie, akw. 1864

148IS PAN, rkps 9, k. 44-45.
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212. Roboty w polu w Miechowskiem, koszenie sia
na, 1869

213. Zwózka zboża, 1869

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 nowe
go 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 1 1/2 złp do 2 złp [...]. 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 dzie
dzinę życia i w różnorodną tematykę, od historycznej, czerpanej z wyobraźni malarskiej, 
do wydarzeń współczesnych, odtwarzanych z natury, Rysowanie do pism ilustrowanych 
przynosiło niezbyt duże, ale stale dochody artystom. Przy licznej rodzinie potrzeby finan
sowe stale wzrastały, a jedynym źródłem utrzymania był pędzel Juliusza. Energiczna i za-

214. Orka wolami, 1869 215.Sanna, 1869

149IS PAN, rkps 9, k. 46^7.
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216. Polowanie 
z chartami, 1867

pobiegliwa żona artysty w liście do Olszyńskiego zapewniała, że „Julo po wakacjach chłop
ców ma wrócić do Monachium. Jeżeli Pan chcesz jeszcze jakich rysunków 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 kochająca małżonka, a pracowity mąż 
i troskliwy ojciec harował posłusznie, aby podołać tym wszystkim potrzebom. Nie roko
wało to dobroczynnego wpływu na rozwój jego kunsztu artystycznego, na pogłębianie 
wartości 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 wie- 

217. Wyjazd na 
polowanie z so
kołem, 1868

150 Kartka z 23 V 1869 — IS PAN, rkps 9, k. 172-173.
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218. Myśliwy 
z ogarami, 1868

czoru przepędzamy na gawędach przy piwie i muzyce Maluję na tutejszą wystawę, 
która w sierpniu będzie otwartą, Przegląd stada Mohorta, dużą akwarelę [.,.]”151. Była to 
praca z okresu „pierwszego Monachium”, najbardziej reprezentatywna, chociaż stanowi
ła replikę obrazu olejnego, wykonanego w r. 1858 w Paryżu, jednak daleko piękniejsza, 
o specyficznym dla artysty uroku. Mohort prezentuje swe stado wspaniałych arabów księ
ciu 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 elegancka młodzież siedzi na pysznych anglikach. „Jak wszystko, co robi ten arty
sta, tak i ta scena ma pełno poezji, to pewne, że obraz ten nosi charakter właściwy nam. 
Dość spojrzeć, aby powiedzieć: to polski obraz” — kończy swe wrażenia z wystawy mona
chijski korespondent krakowskiego „Czasu”152. Akwarelę tę wystawiono w r. 1870 w To
warzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie i wydano jako premię dla członków 
Towarzystwa w kolorowej i dużej reprodukcji, a sam obraz zakupiła za niewspółmiernie 
niską cenę 790 złr Eugenia Januszkiewiczowa.

151 List z 22 VI 1869 — IS PAN, rkps 9, k. 48^19.
152 „Czas” nr 170 z 29 VII 1869.

W sprawie dalszych rysunków do „Kłosów” pisał Kossak z Monachium do Olszyńskie
go: „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 będą
cych. Wzięliśmy się zatem do roboty i zrobili, co następuje: ja wyrysowałem Jesień, Zimę 
i Aleję Ujazdowską, co 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 [...].
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219. Aleje Ujazdowskie w Warszawie, 1870

220. Jarmark: Obrazy Rusi Czerwonej, 1869
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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 
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, pieniądze 
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”.

Dnia 5 września Kossak donosił z Monachium Olszyńskiemu: „Ja tu zabawię jeszcze do 
połowy października, bo jak Ci zapewne wiadomo, Zosia, która jest już z dziećmi w Kra
kowie, dopiero w październiku będzie mieć gotowe i urządzone dla nas pomieszczenie 
[...]. Maluję teraz dużą akwarelę jarmark pod Sw. Jarem we Lwowie, mógłbym zrobić 
rysunek dla was dosyć ciekawy dla miejscowości i strojów ludowych”153.

A jednak Kraków

Z końcem lata 1869 r. rozeszła się wiadomość, że Kossakowie przenoszą się z Warsza
wy na stały pobyt do Krakowa. Przyczyny tej nieoczekiwanej decyzji odsłonił Juliusz Kos
sak w liście do Teofila Lenartowicza z 10 wrześnie 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 przy-

221. Plac Latar
nia w Krakowie, 
w 1899 r., prze
mianowany na 
plac Juliusza Kos
saka

153 List z 8 VIII 1869 — IS PAN, rkps 9, k. 50-51, 52-53.
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222. Zofia z dziećmi: Stefanem, Zofią i Jadwigą, fot. 
z 1867

223. Zofia i Jadwiga Kossakówny, fot. z ok. 1876

szłej połowie miesiąca października, ponieważ chłopców na pensję z początku oddałem, 
a żona z córkami tylko została, korzystam więc z chwili i ażeby wydatków uszczuplić, przez 
ten rok żona była u siostry na wsi, chłopcy w Krakowie, a ja przybyłem do Monachium 
dla odświeżenia się, dla zobaczenia co nowego w sztuce, bo w Warszawie zaschnąć moż
na”154. Tę samą przyczynę wymieniał syn artysty, Wojciech Kossak, pisząc w swych Wspo
mnieniach: roku 1867 wprowadzono do gimnazjów warszawskich język wykładowy

154 Bibl. Nar., rkps II 7092, k. 11-12.
155 W Kossak, Wspomnienia, s. 58.
156IS PAN, rkps 9, k. 54-55.

rosyjski. Moi rodzice dla wychowania nas w szkołach polskich, przenieśli się na stały po
byt do Krakowa”155. Nie bez znaczenia był też wzgląd na terror popowstaniowy w War
szawie i ostrą cenzurę w Królestwie, uniemożliwiającą malowanie, a zwłaszcza publiko
wanie obrazów o treści historycznej i narodowej.

Zaraz po przyjeździe do Krakowa w drugiej połowie października 1869 r. Juliusz z za
chwytem opisywał przyjacielowi uroki nowego „pomieszkania”. List datowany jest: 26 
października 1869: „Kochany Marcinie! Jestem od tygodnia w Krakowie między moimi 
najdroższymi istotami. Moja najdroższa Zosia wynalazła tak doskonałe pomieszkanie i tak 
go ślicznie urządziła, że po monachijskich samotnościach i knajpach zdaje mi się być w ra
ju. Zastałem wszystkich zdrowych i wesołych, ale przy tym wszystkim trzeba myśleć o dal
szym! Chwilowo zabieram się do rysunków na drzewie, naturalnie dla «Kłosów» [...].” 
Zofia Kossakowa dopisuje się do listu męża: „Julo pisze, że zadowolniony z mieszkania, ja 
dodam jeszcze, że mieszkamy nie w Krakowie, ale pod Krakowem, że mamy ogródek, 
domek śliczny, z którego najpiękniejsze mamy widoki i że marzę o tym, ażeby Panu przy
szła myśl szczęśliwa na wiosnę wyjechać na trawę. W takim razie proszę pamiętać, że 
w naszym ogrodzie jest trawnik śliczny, a w pracowni Jula otomanka, na której by się Panu 
wybornie spało”156.
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224. Wincenty Pol i Kajetan Suffczyński, rys. szkic, 
1871

225. W Pol i K. Suffczyński, il. do książki Zawsze 
oni, 1871

226. Ulan austriacki na koniu 227. Portret Wincentego Pola, 1874
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228. Dwa konie i jeździec, 1873 229. Powozik babuni, Arturowej Potockiej, 1871

Jak wyglądała ta posiadłość, słynna na całą Polskę siedziba i gniazdo rodzinne Kossa
ków od 130 lat, istniejąca do dziś? W chwili osiedlenia się w niej Juliusza Kossaka z rodzi
ną w r. 1869 dworek-willa, zwana „Wygodą”, później „Kossakówką”, stanowiła posesję 
przy ulicy Zwierzynieckiej 90 w Krakowie, położoną przy placu Latarnia, przemianowa
nym po śmierci artysty w r. 1899 na plac Juliusza Kossaka.

Wedle dawnej legendy willa została zbudowana jakoby w r. 1806 w stylu neoklasycz- 
nym na wzór Dworku pod Lipkami księcia Józefa Poniatowskiego, co jednak nie znajduje 
potwierdzenia w aktach, podobnie jak i wersja, że dom należał do Wincentego Pola. Po 
raz pierwszy budynek ten występuje w Planach Katastralnych miasta w r. 1836, a w 1851 
jako własność Wincentego Kołodziejskiego, który w następnych latach rozbudowuje go 
i powiększa, a w r. 1864 sprzedaje za 9000 złr Marii Zaleskiej już z dwiema oficynami i z 
zabudowaniami gospodarczymi i z trzema ogrodami. W jesieni 1869 r. zakupili tę real
ność Kossakowie za 15 000 złr157. Wiemy nawet, jak p. Kossakowa uiściła zapłatę: koszty 
hipoteczne 3318, gotówką 7000, a resztę 4682 złr później, na które zresztą wzięła po
życzkę z banku. Pani malarzowa przepłaciła, bo dokonane po pięciu miesiącach urzędowe 
oszacowanie określiło wartość tej realności na 8800 złr158.

157 Kontrakt sprzedaży „Wygody” — zbiory na Kossakówce.
158 K. O 1 s z a ń s k i, „Kossakótuka”, Krzysztofory, zeszyty naukowe Muzeum Historycznego m. Krakowa , nr 18, Kra
ków 1991, s. 142-160.

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.

Cała posesja położona była tuż za mostem, przy ujściu do Wisły Rudawy (później zasy
panej). Składała się z czterech budynków: 1) z głównej willi z pięterkiem, murowanej i na 
biało otynkowanej, z zielonymi futrynami okien i drzwi, z werandą od frontu, stanowią
cej mieszkanie Juliuszów, potem Wojciechów; 2) z oficyny po prawej, parterowej, gdzie 
z początku miał pracownię Juliusz i gdzie mieszkał chwilowo brat, Leon Kossak, po po
wrocie z Sybiru, a potem wdowa Juliuszowa i stąd zwany Domem Babci; w r. 1911 został 
przebudowany na secesyjną piętrową willę, w której osiadł Jerzy Kossak z rodziną; 3) z ofi
cyny po lewej, mieszczącej później pracownie Juliusza i Wojciecha, ze zbiorami mundu
rów i rekwizytów; ponieważ wystawała trochę na ulicę Niemcy w 1941 kazali ją zburzyć; 
4) z zabudowań gospodarczych w narożniku południowo-zachodnim, a w nich mieszka
nia służby, stajnie i szopy. Pomiędzy tymi budynkami rozciągały się trzy ogrody pełne sta
rych 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 trzcino
wych fotelach, przetrwał okrojony i zapuszczony do dziś.
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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 drzewie. W liście z 8 
stycznia 1870 informował Olszyńskiego, że wysyła do „Kłosów” siedem ilustracji do Ody
sei, a należność za nie wynosi 60 rubli. „Mój Marcinku kochany, tylko nie przewlekaj, bo 
tylko w takim razie rysowanie na drzewie mozolne, połączone z studiowaniem na nowo 
starożytności greckich i czytaniem klasyków w kilku tłumaczeniach opłaca się, jeżeli na 
pieniądze liczyć można prędko [...]. Cóż Ci zresztą doniosę z Krakowa u nas przynajmniej 
zdrowo i wesoło, w Krakowie po staremu namawiam tutejszych artystów do współpra
co wnictwa, ale nim się dzisiejszy Kraków ruszy, to długo trzeba czekać”159. W po
równaniu z ruchliwą grupą młodych warszawskich malarzy, krakowskie środowisko arty
styczne charakteryzował Kossak, jak widać, bez entuzjazmu.

W kolejnym liście z 28 stycznia 1870 donosił redaktorowi „Kłosów”, że przygotowuje 
dlań dalsze rysunki 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, toby bardzo dobrze było, bo tu ambarasy wielkie i koszta w sprowadzaniu z Lip
ska”160.

W korespondencji z tego okresu, którą tu w wyjątkach cytujemy, sporo miejsca zajmo
wały targi pomiędzy artystą a wydawcą w przedmiocie wielkości jego rysunków w repro
dukcji i ceny za cal kwadratowy. Wydawcy starali się ograniczać rozmiary ilustracji i zani
żali stawki za powierzchnię rysunków, często „za niebo” nie chcieli płacić wcale. A prze
cież 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.

230. Wygoda, 
czyli Kossaków- 
ka, fot. ok. 1928

159 Bibl. PAN, rkps 716, k. 393-394.
160IS PAN, rkps 9, k. 60-61.
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231. Bitwa z Turkami,
1890

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 Ilustro
wany” zwrócił się do Kossaka o rysowanie wypadków wojennych, artysta zaczął nadsyłać 
do tego pisma szereg kartonów batalistycznych. Do „Kłosów” też przesyłał rysunki z woj
ny, mimo że spotykały go tam różnorakie uciążliwości i choć kierownikiem 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 rysowanie scen wojennych; 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 pierwszeństwie temu, co się pierwej zgło
sił 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.

232. Nocleg gen. Skrzy
neckiego na pobojowi
sku
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233. Amazonka z psem, 1866 234. Puk, puk w okieneczko, otwórz panieneczko, 1863

Możesz liczyć na te rysunki, że w przyszłym tygodniu będziesz je mieć przez okazję, a w mia
rę wypadków i dalej, jeżeli notabene nie będziecie panowie grymasić.

Bo daruj, kochany Marcinku, ale z Twej korespondencji nie mogłem wnosić, ażebyście 
mnie bardzo potrzebowali. Na projekta moje własne prawie nigdy nie miewałem odpo
wiedzi korzystnej, przysyłałeś fotografie jakie, z których kopie żądałeś, chowałem w kie
szeń upokorzenia podobne i rysowałem, co Pan kazał, z miarami nacierałeś mi uszów, 
ażebym się nie wyrywał z większymi, jak między 7x10; 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. «Tygodnik» zaś bezwarunko
wo wszystko, co tylko zechcę przysłać, przyjmuje i jeszcze dziękuje, że do ozdoby pisma 
przyczyniam się, co — wyznać muszę — przyjemniej 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 «Kłosów», a że prędzej wam scen wojennych nie przysłałem, to w tym przy
czyna, 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 zip. 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, wypo
wiedzianym zostało obopólnie [...]. Rozumiem bardzo, jak dziś rzeczy tylko na czasie bę
dące 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 doniosła 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

161IS PAN, rkps 9, k. 64-66.
162IS PAN, rkps 9, k. 67-68.
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235. Spotkanie 
strzelców afry
kańskich z ułana
mi pruskimi pod 
Lautenburgiem, 
1870

dorastają [...]. Wojtek maluje na dobre i wielkie ma zamiłowanie do sztuki, zdaje się, że nie 
zechce być czym innym, jak artystą. Tadeuszek zawsze 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 ilustra
cje i rysunki do czasopism warszawskich, jak mogłoby się wydawać z powyżej cytowanej 
korespondencji, W r. 1870 powstały pierwsze jego prace o motywach krakowskich, jak 
m. in.: Targ na Kleparzu, Targ na konie pod Wawelem (zakupiony za 200 złr), Wyścigi 
konne na Błoniach, duża i reprezentacyjna akwarela Stado hetmańskie Jana Tarnowskiego 
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 Kossaka,

236. Bitwa fran- 
cusko-pruska pod 
Mars la Tour, 
1870

163 List z 15 X 1870 — IS PAN, rkps 9, k. 134-135.
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237. Targ koński 
na Kleparzu 
w Krakowie, 1870

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 interesujące rzeczy powi- 
nienby dać komukolwiek prywatnemu w komis, lecz nie wystawiać ich w salonach Towa
rzystwa. Od więcej udarowanych, więcej też wymagać mamy prawo. Lepiej więc nic nie 
wystawiać, niż pracami, z których dziś już artysta niezawodnie sam jest niezadowolony, 
nadwerężać prawdziwym talentem zdobytą sławę”164.

Kossak widać wziął sobie te słowa krytyki do serca i w następnym roku wysłał na war
szawski Salon Sztuk Pięknych przepyszne dwie, pełne poezji i nastroju stadniny, które 
zaliczono do „najpiękniejszych nabytków wystawy”. „Artysta ten — pisano—ciągle malu
jąc konie, pomimo tego nie wpada w monotonność. Każdy obraz Kossaka tchnie różno
rodnością w pomysłach [...]. Jeden z nich, wzięty z poematu Pola, wyobraża Stado het
mańskie, drugi przenosi nas do szlacheckiego stada na Ukrainie. Szczególnie ostatni jest 
znakomity; artysta nie krępowany niczym w fantazji tyle nadał swobody każdemu zwie
rzęciu, że oko prawie się oderwać nie może [...]. W całym stadzie ani jednego konia, który 
by był umieszczony na próżno”165. Ten drugi obraz to Powitanie ]ana III przez wojewodę 
ruskiego Marka Matczyńskiego na strusowskim stepie z piękną stadniną na pierwszym pla
nie i orszakiem króla. Akwarelę tę pragnął zakupić hr. Wiktor Baworowski, wcześniej jed-

238. Wyścigi kon
ne na Błoniach 
w Krakowie, 1870

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.
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239. Piotr Dunin ze Skrzynna na Borkowicach bierze w niewolę Wołodara, księcia przemyskiego w roku 
1122, mai. 1870
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włożył zapewne mniej pracy, 

241. Wierny towarzysz, 1871

nak uczyniła to pani Mańkow
ska z Podola za kwotę 1000 
fl166.Akwarełową kopię z tego 
obrazu wykonał w r. 1874 Woj
ciech Kossak z pomocą Juliusza, 
jak świadczy sygnatura „J.W. 
Kossak” i atest na odwrocie ręką 
syna. Kopia namalowana jest 
w tak podobnym do Juliusza 
stylu, że można ją uznać w więk
szości za dzieło ojca, w które 18- 
letni Wojciech, studiujący wte
dy w Akademii Monachijskiej, 

mógł natomiast wykazać się nim 
w Monachium.

Wincenty Pol, który ostatnie swe lata przeżywał w Krakowie, na półtora roku przed śmiercią 
przesłał Kossakowi 12 kwietnia 1871 wierszowane życzenie imieninowe o 44 zwrotkach, 
zatytułowane „Bożą krynicę 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

242. Śmierć Lu
dwika Unruga 
pod Miłosławiem 
w roku 1848, 
1868

166 List J. Kossaka do W. Baworowskiego z 16 VI 1871 — Bibl. Ossol., rkps 5985, s. 29-31.
167 Bibl. Jag., rkps 4707.
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243. W Tuczyński na klaczy Elektra wygrywa w biegu my
śliwskim nagrodę m. Krakowa, 1871

244. Portret gen. Ignacego Kruszewskiego,
1871

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 rozprawie O malarstwie, 
ubolewając nad zanikiem u nas sztuki wskazywał, jakie warunki winien spełniać doskona
ły 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 oczeki
wania wprowadzać w życie, że ten malarz stanie się niebawem jego zapalonym wielbicie
lem, 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 zeszłorocznych wyścigach konnych w Krako
wie, powstały portrety Władysława Tuczyńskiego na Elektrze w chwili skoku przez prze
szkodę, oraz drugi, Kazimierza Tuczyńskiego skaczącego na Meteorze'6S. I jeszcze jeden

245. Berek Joselewicz, 1861 246. Berek Joselewicz ginie w bitwie pod Kockiem, 1892

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.
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247. Przejazd bryczką J. Kossaka i J. Brandta w Tarno
wie, 1870

248. Nasz wjazd do Podhorzec w 1870

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 trwającą prawie miesiąc podróż po Galicji, której celem było poznanie i ze
branie materiału, zrobienie studiów i szkiców do obrazów z okresu Sobieskiego, jakim 
obaj artyści byli zafascynowani. Szlak ich wiódł przez miejsca upamiętnione pobytem So
bieskiego, słynne z kolekcji historycznych 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, ilustrowanych 13 rysunkami obu artystów169.

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 Galicji w 1871. [w:] „Ze Skarbca Kultury”, z. 20, Wrocław 1975.
170 Ibidem, s. 16.

Podróż odbywali koleją z Krakowa na Tarnów, odwiedzając w Gumniskach wspaniałą 
stadninę arabską Sanguszków, sławną jeszcze od czasów hetmana Tarnowskiego, gdzie 
Kossak oprócz szeregu studiów namalował pięknego ogiera imieniem Carogród. Dalszym 
etapem wyprawy był Lwów z bogatymi zbiorami Lubomirskich (Ossolineum) i Dziedu- 
szyckich. We Lwowie artystom towarzyszył najmłodszy „brat Julka, Władysław, który obec
nie we Lwowie mieszka”170. Stamtąd najętymi furmankami pojechali do Żółkwi i do zam
ku w Podhorcach, pełnego zbroi, oręża, chorągwi, buńczuków i namiotów tureckich z sa
mej wyprawy wiedeńskiej, ponadto obrazów, sprzętów, ubiorów, ozdób i wszelkich dzieł 
sztuki, stanowiących dla obu artystów przebogate pole do studiów i szkiców wykorzysty
wanych w ich późniejszych obrazach. Dalszy szlak podróży prowadził na Tarnopol, gdzie

249. Macie nas rysujących (w Podhorcach) w 1870 250. W dorożce stanisławowskiej, 1870
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251. Bryka brodz- 
ka w drodze do 
miasteczka, 1870

odbywały się akurat wyścigi konne, na Strusów ze słynną stadniną Baworowskiego, Trem
bowlę, 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.

171 Ibidem, s. 22.

U szczytu twórczości i uznania

Plonem tej podróży były dwie znacznych rozmiarów akwarele Kossaka z r. 1871: Stad
nina księcia Romana Sanguszki w Sławucie (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 Boticci. Pyszna jest biała kobyła jako typ matki, 
którą artysta umieszczał jeszcze w kilku innych stadninach.

Jan III na Kahlenbergu był bodaj pierwszym obrazem Juliusza z tematu wiedeńskiego. 
Przedstawia króla na pysznym bułanym koniu imieniem Pałasz, błogosławiącego krzyżem 
chorągiew królewicza Aleksandra prowadzoną przez porucznika Zbierzchowskiego, któ
ra w sile 150 ludzi i koni w szalonej szarży poszła w dół, w sam środek tureckiego wojska. 
Była to próba terenu, po której nastąpiło decydujące natarcie 20 tysięcy jazdy poprowa
dzonej osobiście przez króla. Na obrazie w akcji skomponowanej w lewo, doskonała syl
weta 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 towa
rzyszy tam w dole. W orszaku stojącym za królem jest wiele charakterystycznych postaci, 
jak np. rotmistrz na białym koniu podjeżdżający z dołu z meldunkiem czy po rozkazy. 
Scenę tę malował jeszcze parę razy w mniejszym formacie, a jedną z nich o akcji zwróco
nej w prawo. W latach późniejszych, szczególnie w dwusetną rocznicę wiedeńskiej wikto-
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cie, 1872

rii, skomponował Kossak wiele obrazów 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 tutejsze
go życia intelektualnego i artystycznego. W lutym 1871 został czynnym członkiem Towa
rzystwa Naukowego Krakowskiego173.Gdy Towarzystwo przekształciło się w Akademię 
Umiejętności, Kossak w grudniu 1872 został członkiem nadzwyczajnym AU (tytuł ten nada
wano automatycznie b. członkom TNK), którą to godność, dodajmy, bardzo zaszczytną,

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 Towarzystwa Naukowego Krakowskiego 1841-1871, oprać. D. Re- 
derowa i K. Stachowska [w:] rocznik Biblioteki PAN w Krakowie, R. II, Wrocław 1959, s. 243.
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254. Adam Potocki na koniu, 1872 255. Portret Eustachego Erazma Sanguszki, 1872

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 Kra
kowie. Wtedy to zgromadzenie profesorów Szkoły wystąpiło do władz o zatwierdzenie 
kandydatury Kossaka do objęcia katedry malarstwa „krajowidoków” z pensją 500 złr mie
sięcznie, wycofano się po trzech miesiącach, gdyż artysta „jakkolwiek przyjął z początku 
ten obowiązek, potem jednak zrzekł się dla zbyt szczupłego wynagrodzenia”175.

256. Powrót ze spaceru konnego w Krzeszowicach, 1872/73

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.
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257. Jan III Sobieski na Kahlenbergu, 1871 258. Krakowiak z dwoma końmi, 1865

W roku 1872 Kossak wykonał szereg udanych portretów. Cykl ten otwierały portrety 
Potockich z podkrakowskich Krzeszowic. Rozpoczął już w r. 1871 akwarelą Powozik ba
buni Arturowej Potockiej, przygotowując się do wielkiego obrazu portretowo-rodzajowe- 
go Powrót ze spaceru konnego w Krzeszowicach (1872/73), zwanego też Kawalkadą (a na
wet Kawalkatą). Na tle pałacu krzeszowickiego rodzina Potockich w liczbie kilkunastu 
osób, mężczyźni i damy na koniach — kobiety z dziećmi na schodach pałacowych witają 
jezdnych. Wszystkie osoby zostały sportretowane; fotografii przed malowaniem dostar
czył artyście znany fotograf krakowski Walery Rzewuski, a byli tam: Adamowie i Arturo
wie Potoccy, panny: Maria, Wanda i Andzia Potockie, hr. Zamoyscy, hr. Władysławowie 
Krasińscy. „Powab, wdzięk i elegancja współzawodniczą tu z życiem i ruchem”. Obraz miał 
powodzenie i artysta dwukrotnie powtarzał go na zamówienie portretowanych. Widocz
ny 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 barwnym mundurze oficera kawalerii narodowej, o pięknej twarzy zwró
conej 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 rozpę
dzonym 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 zimowy zasnuty dymem armat, postawa Rzewuskiego znamionu
je 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.

W roku 1872, w związku z przygotowaniami do Wystawy Powszechnej w Wiedniu na 
r. 1873, utworzona została w Krakowie 6-osobowa Komisja, mająca zająć się urządzeniem
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259. Rewera Potocki przyjmuje wyoraną buławę, 1873

ekspozycji sztuki polskiej. Zaproszony do niej (obok Matejki, Pola i prezesa AU Józefa 
Majera) Kossak począł przygotowywać na wystawę dużą akwarelę Stanisław Rewera Po
tocki 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 or
szak właśnie się zatrzymał. Od strojnego i buńczucznego pocztu odbija para wołów z płu
giem i parobkiem na pierwszym planie, na tle świeżo rozoranej ziemi, a rozmowa wieśnia
ka z magnatem, obserwowana przez cały dwór, zawiera głębszą myśl. Bogactwo i różnoli- 
tość typów ludzkich i końskich, tak pojedynczych postaci, jak grup i całej sceny, połączo
ne ze swojskim krajobrazem w śmiałych 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 zakładzie Lemerciera w Paryżu, wydało TPSP w Kra
kowie jako premię dla swych członków na r. 1877/78. Współcześnie wystawiany był w Wied
niu iw 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 kwiet
niu [1874] otwartą będzie (International)”176.

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.

Obraz zyskał bardzo pozytywne recenzje. Stanisław Tarnowski w r. 1873, pisząc o arty
stach polskich na wystawie wiedeńskiej177 stwierdzał, że „akwarele Kossaka zawsze i wszę
dzie muszą się liczyć do najpiękniejszych”, wymieniał jeszcze Stado Mohorta, Stadninę 
w Sławucie, Rodakowskiego pod Custozzą, Omnibus warszawski, Powrót ze spaceru w Krze
szowicach i Jana III na Kahlenbergu, a o Rewerze utrzymywał, że „to jedna z najpiękniej
szych 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 Przybysława Sreniawity „odznacza
jące się starannością i wielkim wykończeniem”.

Józef Kenig w 1875 ocenił Rewerę jako „niewymownie piękną kompozycję”, a twórcę 
jej nazwał „najdzielniejszym poetą szlacheckiej przeszłości”179. Józef Wojciechowski za- 
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nie pod Wawe
lem, 1870

chwycał się akwarelą „z taką siłą i z taką delikatnością wykonaną”, w której „przebija 
prawda epoki, prawda charakterystyki duchowej i prawda barw [...], świetność kompozy
cji i układu”180. Wreszcie Henryk Struve nazwał obraz nagrodzony wspólnie z innymi dzie
łami tego artysty medalem na Wystawie Powszechnej w Wiedniu — „utworem mistrzow
skim w całym znaczeniu tego słowa”, a Kossaka określił jako tego, który „środki arty
styczne akwareli podniósł do najwyższego stopnia [...], zajmując jedno z najpierwszych 
miejsc wśród akwarelistów naszego czasu”181.

261. Stado Przybyslawa Śreniawity, 1873

180 „Tyg. Ilustr.” nr 377 z 20 III 1875.
181 „Kłosy” nr 509 z 1 IV i nr 523 z 8 VII 1875.
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262. Krakowski 
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Jeden tylko głos oceny obrazu był nieprzychylny: 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 [...]. Grze
szymy, jeśli szczerość zwie się grzechem [...]. Konie choćby z największą prawdą malowa
ne, rzadko zyskują poklask [...]. Zdolniśmy wielbić tę siłę talentu, myśl jednak ludzka żąda 
czegoś więcej. Chcemy ducha”182, a my — dodajmy — i sensu w recenzji.

182 „Tyg. Mód i Powieści” nr 41 z 9 X 1875.
183 „Tyg- Ilustr.” nr 321 z 21 II 1874, do artykułu pióra L. Jenike 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.

O jednej jeszcze akwareli Kossaka z wystawy wiedeńskiej w 1873 wypadałoby wspo
mnieć — jest to Stado Przybyslawa Sreniawity (zwane też Bialonóżką). Artysta 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 ko
nia do Węgier, który potem we trzy lata przyszedł do niego i stado wielkie z sobą przy
gnał, 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 ob
razie Kossaka, jakiż wymowny jest ruch tego konia witającego się ze swoim dawnym pa
nem: pochylił łeb, położył uszy i grzebie kopytem, czekając na pochwałę i pieszczotę pana. 
Stado za nim stojące wyraża onieśmielenie, ciekawość i wyczekiwanie. Pejzaż i roślinność 
cudowna, jak w raju czy w Arkadii183.

Zimę 1872/73 spędził Juliusz Kossak znów w Monachium. Wpływ pobytu w artystycz
nej atmosferze ośrodka sztuki europejskiej dawał się odczuć natychmiast w podniesieniu 
na wyższy stopień komponowanych 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 wy
jazdem, 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 Mona
chium, mając tu grono licznych przyjaciół, zarówno starszych malarzy, jak i młodych, któ
rym wciąż pomagał.

Po świeżo otrzymanym przez Maksa Gierymskiego w Berlinie złotym medalu, na przy
jęciu z tej okazji „był też Kossak, który właśnie w wilię dnia tego przyjechał na parę mie
sięcy”184. Jan Rosen wspominał pod r. 1872: „Zima spędzona w Monachium zaznaczyła
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263. Bitwa pod
Ostrołęką, 1873

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 nazywał. Czułem się cudownie w tej artystycznej atmosferze”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 Wie
deń 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.

264. Pałac Czartoryskich w Sieniawie, 1873

185 J. Rosen, Wspomnienia 1860-1925, pisała A. Leo, Warszawa 1933, s. 29-30.
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265. Otwarcie Akademii Umiejętności w Krakowie, szkic, 1873

Ale oto znów po trzech latach przerwy odżyła korespondencja z Marcinem Olszyń
skim. Kossak w liście 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 podob
nych konwencjonalnych figur rysować, zadałem 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 odmó
wił Czechom ich świetnym propozycjom. Ale pomimo tego wszystkiego rysunek będzie 
niezadługo”186.

266. Otwar
cie Akademii 
Umiejętności 
w Krakowie 
7 V 1873 r.

186IS PAN, rkps 9, k. 69-70, chodziło o odmowę profesury w Pradze.
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267. Na przeprawie, 1872 268. Juliusz Kossak na źrebięciu podjeżdża pod ko
byłę, 1872

Istotnie, duży drzeworyt zamieszczony w „Kłosach” ilustrował, jak fotografia, uroczy
stość otwarcia Akademii Umiejętności w Krakowie w dniu 7 maja 1873, na której w pre
zydium sportretowani zostali (od lewej): marszałek sejmu galicyjskiego Leon Sapieha, mi
nister dla Galicji Florian Ziemiałkowski, namiestnik Galicji Agenor Gołuchowski, arcy- 
książę 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 stosun
ków w rodzinie malarza, jak i atmosfera „Kossakówki”, która później, w miarę dorastania 
drugiego 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, był punktem zbornym 
inteligencji towarzystwa krakowskiego. Modrzejewska, Reszkowie, Lenartowicz, Asnyk, 
Bartels, Chełmoński, brat Albert (Chmielowski), Anczyc kochali mego ojca i «Kossaków- 
ka» co dzień była pełna gości. Gdy moje śliczne siostry (Romańska i Urużyna) podrosły, 
wniosły w tę atmosferę kochającej się rodziny urok swojej młodości”187.

187 W. Kossak, Wspomnienia, s. 368.
188IS PAN, rkps 9, k. 138-139.

Z listu Zofii Kossakowej do Olszyńskiego z 9 listopada 1873: „Julo przedwczoraj po
wrócił z Monachium, gdzie odwiózł naszego malarzyka, jak mi się pusto w domu zrobiło 
po odjeździe 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 wymalował, 
mój album przeto z jego fotografiami powiększa się wciąż, ale moja chciwość nie ma gra
nic, więc przypominam znowu kochanemu Panu obiecane mi fotografie”188.

Gdy w roku 1873 dokonało się w Krakowie połączenie dwóch towarzystw grupują
cych artystów: Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych i Towarzystwa Wzajemnej 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 wciągu 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 po
czął uczestniczyć coraz intensywniej w życiu artystycznym i społecznym miasta, w licz
nych komitetach i komisjach organizujących wystawy, jubileusze, różne akcje, imprezy 
miejskie i dobroczynne, a zawsze połączone z dodatkową pracą i darowaniem obrazka.
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269. Jarmark na konie w Bałcie, szkic, 1874

A on? — mimo tak wytężonej, ogromnej pracy nie odmawiał prawie nikomu, a przynaj
mniej bardzo rzadko. Był naturą nastawioną na zadowalanie ludzi, zaspokajanie ich chęci 
posiadania jego prac, na udzielanie się towarzyskie, chętnie biorąc 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 Cho
cimia, 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 wy
prawy 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 wiatra
ków (z widocznymi postaciami ich obu, z prawej strony); trzecią z wjeżdżającą na targ

270. Kossak
i Brandt w dro
dze do Bałty, 
1879
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271. Tabuńczyk, 
motyw z Bałty, 
1879

między konie furą z żydowskimi kupcami189. Poza tym kilka motywów z Bałty z Tabuń- 
czykiem 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 „Kłosach” z krakowskiej wystawy w TPSP: „Pełna werwy i młodzieńczego ognia akwa
rela Oddzielenie tabunu w Bałcie jest tego dowodem. Rozhukane konie rwą się na wszyst
kie strony, smagane biczami przez poganiaczy. Z bryczki dwóch eleganckich panów przy
gląda się temu, na lewo stoi koń osiodłany, koło niego leży zadumane źrebię. W dali tuma
ny jarmarcznej kurzawy, a spoza niej widać rozsiadłe się miasteczko, za nim zielone wzgó
rze z wiatrakami. Wszystko to narysowane wiernie, wybornie i śmiało. Taki w tym wszyst
kim harmonijny chaos, że oko oderwać się nie może”190.

189 Znaną z przerysu Wojciecha Kossaka, zamieszczoną w „Kłosach” z maja 1877.
1,0 „Kłosy” nr 515 z 13 VI 1875.
191 List z 15 II 1875 — IS PAN, rkps 9, k. 144.
192 IS PAN, rkps 9, k. 142-143.

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 Potockie
go, aby szybciej ją sprzedać. „Kiedy Julo zdecydował się — pisała — posłać Retuerę 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 świadomość wszystkiego, co się dzieje na Bożym świę
cie, a druga skąpa i chciwa, w prezencie toby 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, kiedy mu o tym przypominam. 
Niech więc mój Pocieszyciel 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 [...]. Chciałabym Julowi mimo jego woli i sobie troszkę spokoju zapewnić”192.
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272. Stadnina
Dzieduszyc- 
kich, 1874

Przesadne były obawy pani Juliuszowej, bo Kenig już tydzień wcześniej w „Gazecie 
Warszawskiej” chwalił 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 warszawskim pokazie jego obrazu, „kiedy wiele 
osób na wystawie będzie, stawać z kułakiem przy oku przed Rewerą i niechcącym zawsze 
parę krzeseł przysunąć przed obraz, ca fait du bien”19J. Artysta wycenił Rewerę w Warsza
wie 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 nie
dźwiedzia w swoich dobrach w Karpatach na granicy węgierskiej, we wsi Sianki po stronie 
galicyjskiej i w Użoku po węgierskiej. Na polowane 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 polowa
nia dla gospodarza najpierw dwa albumy szkiców akwarelowych. Dochował się jeden 
z nich w Muzeum Czartoryskich w Krakowie pt. Przygody myśliwskie w Siankach i Użo
ku w 1872, zawierający 12 humorystycznych akwarel.

Wreszcie w r. 1874 ukończył Juliusz cztery wielkie akwarele dla Adama Sapiehy z Polo
wania na niedźwiedzia, w których 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 szczytów gór nad nimi, dotarł 
do samego matecznika z osaczonym przez psy niedźwiedziem, wreszcie zakończył powro
tem do wsi z cerkiewką na tle lasów, gór i nieba. Cudowny pejzaż w tych obrazach, roślin
ność, 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 ry
sunku, żywość i elegancję kompozycji, wreszcie biegłość i staranność wykończenia [...]. 
Z naszej strony dodajemy tylko, że poczytujemy artyście za szczególną zasługę, iż nie podda- 
je się owej kolorystycznej efektomanii, która dziś i nad akwarelą władać zaczyna i ją popy-

193 List J. Kossaka do M. Olszyńskiego z 18 I 1874 — IS PAN, rkps 9, k. 72.
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274. Odpoczynek na połoninie podczas polowania 
sapieżyńskiego na niedźwiedzia, 1874

273. Wyjazd na polowanie w Siankach i Użoku, wer
sja jadących od tyłu, 1874

275. Niedźwiedź w ostępie osaczony przez psy, 1874 276. Powrót z polowania na niedźwiedzia, 1874
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277. Wyjazd na 
polowanie na nie
dźwiedzia w Kar
patach, wersja ja- 
dących w przód, 
1874

cha do naśladowania malarstwa olejnego [...]. Odrębność polega na tym, że głównymi środ
kami artystycznymi akwareli nie są barwy, lecz rysunek i cieniowanie, używające barwy tyl
ko jako środka pomocniczego. Artysta nasz jasno pojmuje ten charakter akwareli”194.

Niezależnie od tych czterech obrazów z polowania sapieżyńskiego wykonał Kossak do
datkowo pierwszą scenę Wyjazdu na polowanie, ale o odwrotnie ujętej kompozycji grupy 
myśliwych, widzianych od przodu (a nie od tyłu jak w poprzedniej), w zróżnicowanym 
ruchu i krajobrazie. Jest ona lepsza od tamtej, gdyż ukazuje myśliwych en face, a nie ich 
plecy. Tę drugą wersję obrazu pozostałą w posiadaniu artysty kopiował w r. 1878 syn 
Wojciech Kossak (repr. w warszawskich „Kłosach” w 1878).

Z roku 1874 pochodzą trzy podobne do siebie w kompozycji Stadniny przed zagrodą, 
z parą flirtujących koni na pierwszym planie, oraz kilka portretów: Chłopiec (mały Bra- 
nicki?) na niezgrabnym kucu; Roman Potocki na koniu Gentleman ze stadniny w Stawisz- 
czach, idącym w pięknym kłusie; Władysław Hieronim Sanguszko na tle bitwy, na buła-

1,4 „Kłosy” nr 523 z 8 VII 1875.
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278. Roman Potocki na koniu Gentleman 279. Okładka do książki Kajetana 
Suffczyńskiego Zawsze oni, 1875

nym arabie, jako adiutant naczelnego wodza wojsk polskich w powstaniu listopadowym; 
olejny Portret Wincentego Pola oraz druga kompozycja Morsztyn pod Chocimiem (pierw
szą jako ilustrację do Wojny chocimskiej Wacława Potockiego wykonał w 1862).

W roku 1875 ukazała się, w pięknej szacie edytorskiej u J. K. Zupańskiego w Poznaniu, 
powieść Kajetana Suffczyńskiego (Bodzantowicza) pt. Zawsze oni z 40 rysunkami Kossa
ka, 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 opo
wiedzieć 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 powie
ści Suffczyńskiego”195.

195 „Czas” nr 155 z 11 VII 1875.
196 IS PAN, rkps 9, k. 77.

Od roku 1869 trwała współpraca Kossaka z „Kłosami”, w których zamieszczał swoje 
rysunki, i od tyluż lat toczył z pismem tym spory, głównie z powodu niższych niż w „Tygo
dniku Ilustrowanym” stawek za cal kwadratowy ilustracji. I niewiele mógł tu pomóc Ol
szyński, pełniący w „Kłosach” funkcję kierownika artystycznego, bo przeszkody stwarzał 
Kossakowi właściciel 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 za
pewne, jakie stanęły miedzy 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 rę
czę, 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 
Ilustrowany” 21. W tej liczbie samych przerysów z obrazów ojca było w obu pismach 10, 
były to: Powitanie króla ]ana III na strusowskim stepie (kopia wykonana wspólnie przez

145



280. Franciszek Wodzicki na czele Krakusów, 1872 281. Władysław Sanguszko pod Grochowem, 1876

282. Władysław Hieronim Sanguszko, 1874 283. Stefan Czarniecki przechodzi Wisłę pod Płoc
kiem, 1875
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284. Rodzina Sa
piehów na prze
jażdżce, w tle za
mek w Krasiczy
nie, 1876

ojca i syna). Stado Przybyslawa Śreniawity, Emir Rzewuski na pustyni, Arabczyk (1874), 
Polowanie w guberni podolskiej (1876), Na stanowisku, Kulturträger w kłopotach, Jar
mark na konie w Bałcie, Powrót z polowania (1877), Kafarek, Polowanie na niedźwiedzia 
w Karpatach (1878)197.

W tymże roku 1875 namalował Juliusz trzy obrazy olejne: jeden mały Rekonesans w Hisz
panii (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 dzielne-

285. Szwoleżerowie por. Józefa Kaszyca biorą do niewoli partyzanta niemieckiego Schilla w r. 1875

197 K. O 1 s z a ń s k i, Wojciech Kossak, wyd. 2, Kraków 1982, s. 8.
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286. Przejażdżka 
rodzinna, 1875

go porucznika. Powstała również akwarela o pięknym, głębokim kolorycie Stefan Czar
niecki pod Płockiem na moment przed przeprawą wpław przez Wisłę, gdy na swym taran- 
cie 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 Czarnieckim podczas przeprawy przez wyspę 
Alsen.

Prócz tego powstało w r. 1875 kilka scen rodzajowych, jak Przejażdżka rodzinna, Dwa 
wierzchowce ze stajennym, Amazonka na spacerze. W czerwcu tego roku artysta pojechał 
do Lwowa na wyścigi konne, gdzie — jak pisał — „mam oprócz innych i Przedswita sław
nego malować”|4S, tj. konia ze stada Jana Tarnowskiego z Chorzelowa, zdobywcy laurów

287. Dwa wierz
chowce ze stajen
nym, 1875

198IS PAN, rkps 9, k. 75.
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288. Powrót z zabawy kuligiem, 1877

na torach Wiednia, Pesztu, Preszburga, Baden-Baden, Warszawy (portret Przedswita prze
znaczony był dla Jockey Clubu wiedeńskiego); sportretował też mniejszą końską sławę, 
Ogiera Olesia oraz dwie sceny z wyścigów: Wejście na tor i Zwycięzca idący do wagi.

Ukoronowaniem twórczości 1875 roku była duża akwarela historyczna, poprzedzona 
szkicem, starannie wypracowana w szczegółach, zapełniona tłumem postaci (około 40), 
w części portretowanych według starych wizerunków: Elekcja Jana Kazimierza. Na otwartą 
przestrzeń pod Wolą wjeżdża orszak wiodący nowo obranego elekta: na przodzie na bia
łym koniu ksiądz w komży z krzyżem, za nim konno otoczony hajdukami marszałek sej
mu Filip Obuchowicz z laską marszałkowską, za nim, także na białym koniu prowadzo
nym przez Turczynków, prymas Maciej Łubieński, wskazujący na obranego króla, za któ
rym chorągwie, senatorowie, rycerstwo, szlachta rzucająca czapki w górę; po prawej stro
nie wśród stojących dygnitarzy widać kanclerza Ossolińskiego, Lubomirskiego, Kazanow-

289. Elekcja króla Jana Kazimierza, 1875
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290. Bronowanie w krakowskiem, 1875

skiego, Radziejowskiego. W prasie ówczesnej pisano o obrazie: utwór ten znakomitego 
artysty do najcelniejszych prac jego należy”, „odznacza się świetnym kolorytem i genialną 
kompozycją [...], zjednał artyście sławę jednego z najlepszych akwarelistów Europy”; „praca 
w swoim rodzaju mistrzowska, owoc talentu na wskroś dojrzałego”; „bogactwo i malow
nicza rozmaitość ubiorów”199.

Z przełomu roku 1875/76 pochodzą cztery akwarele z zaprzęgami chłopskimi: Wózek 
góralski o jednym zerwanym koniku, załadowany pniami drzew; Flisacy (włóczki) po
wracający z flisu na dwukólkach (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 bata — 
szczególnie w dwóch ostatnich kompozycjach daje się odczuć specyficzną swojskość.

Wciąż pociągały Kossaka tematy z przeszłości dziejowej, które pojmował jako doku
menty i świadectwa wydarzeń. W tym czasie odżyły kontakty z przyjacielem od r. 1848 
i z pobytu w Paryżu, synem komediopisarza, Janem Aleksandrem Fredrą, również kome
diopisarzem 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 powsta
nia węgierskiego, pod Temeszwarem (9 sierpnia 1849), w której Fredro brał udział, a Kos
sak miał już wcześniej obszerny opis tej bitwy od innego jej uczestnika, majora Kosieliń- 
skiego, i niemal wezwanie do zrobienia z tego obrazu. W liście Juliusza do Fredry z 6 mar-

291. Czwórka krakowska z drabiniastym wozem, 1876

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.
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292. Powrót flisa
ków, 1888

ca 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 Temeszwarem 
został ukończony. Po śmierci Kossaka obraz ten reprodukowany w różnych w publikacjach, 
opatrzono błędnym podpisem jako Aleksander Fredro (ojciec) pod Hanau (zob. przypis 297).

W roku 1876 powstały dwa doskonałe portrety konne oficerów z powstania listopado
wego: Władysław Sanguszko pod Grochowem i Franciszek Wodzicki na czele pułku Kraku
sów oraz zbiorowy portret Rodziny Sapiehów, ściślej dwóch dam i dwóch chłopców pod
czas przejażdżki konnej na tle pięknego pejzażu z zamkiem krasiczyńskim w oddali. Na 
wymienienie zasługują również dwie sceny wojenno-rodzajowe: Luzak z osiodłanym bia
łym koniem, pędzący wzdłuż taborów, i Szwoleżer 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 więk
szego wymiaru: Kafarek — wyjazd na polowanie z sokołem. Jest to scena z ulubionego 
i często eksploatowanego Mohorta, przedstawiająca liczny orszak wytwornego towarzy
stwa na koniach, podążający za dziwnym jeźdźcem na srokatym koniu, z kogutem z tyłu

293. Wyjazd na polowanie z Kafarkiem, 1876

200 Bibl. Nar., rkps 8431, t. I, k. 179-180.
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294. Jan Aleksander Fredro pod Temeszwarem, 1891

na siodle. Był to Kafarek, trębacz w wojsku, którego co rano budził oswojony kogut, a on 
z kołei obóz. W pierwszym szeregu jadących widać Mohorta, Księcia Józefa, panią Pupar- 
dową 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, bezkre
snym i smutnym stepem podolskim.

Rok 1877 przyniósł m. in. obrazy: Kossak z Adamem hr. Krasińskim (według Witkiewi
cza: z Branickim) jadą powozem do pp. Gałczyńskich do Siąszyc — wspomnienie oświad
czyn artysty; Wesele krakowskie wraca z kościoła do wsi na ścigających się na drodze dwu 
rozpędzonych wozach; Powrót z zabawy kuligiem w kilka par sani o bladym świcie z bie
lejącego między topolami dworku; Huculi w drodze na jarmark w swych barwnych stro

jach obładowani różnymi wyro
bami; Oddział Kozaków doń
skich na niskich koniach a wy
sokich kulbakach; Na stanowi
sku, na ośnieżonym stepie kon
ny dojeżdżacz z dwoma charta
mi wypatruje zwierzyny; Konny

striackiego; 12 szkiców ołówko
wych w formie winiet do po
szczególnych miesięcy w Kalen
darzu polskim, zamieszczonych 
tu w czterech przykładach201.

Z lat 1876-80 pochodzą licz
ne wizerunki koni, które arty-295. Myśliwy na koniu z chartami, 1879

201 Oryginały rysunków znajdują się w Bibl. Ossol.

portret mężczyzny (St. Sozań- 
skiego) w mundurze oficera au
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296. Rok w przyrodzie: czerwiec (z wierszem Ada
ma Pługa), 1877

297. Rok w przyrodzie: październik (z wierszem jw.) 
1877

298. Rok w przyrodzie: listopad (z wierszem jw.), 
1877

299. Rok w przyrodzie: grudzień (z wierszem jw.), 
1877
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300. Sadyk Pasza Czajkowski na czele dragonów ot- 
tomańskich

ście towarzyszyły przez całą twórczość i by
ły jej nieodłącznym tematem. Tym razem 
przedstawione 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 pra
cy niszczącej nie nęci nawet obrok; tu Ogier 
arabski prezentuje nienaganne klasyczne 
kształty, tam Koń osiodłany i pies kuszą do 
polowania myśliwego; jest i Wystawa koni 
rasowych, zadbanych, wdzięczących się, to 
znów Klacz ze źrebięciem, pełna macierzyń
skiej miłości pokazuje mu Skok przez prze
szkodę. Te i inne ujęcia koni były przez ar
tystę powtarzane i przetwarzane nieustan
nie, stanowiąc w jego 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 następne — a po
wracał do tej postaci jeszcze pięć razy (w 

1878, 1887, 1892 i dwukrotnie w 1898) — już w szaleńczym, niepohamowanym pędzie, 
na przekór pustyni, huraganom, śmierci, w samotnej walce z mrokiem, burzą i opadający
mi go sępami. To nie tylko Emir z Mickiewiczowskiego poematu — to symbol swobody, 
wcielenie nieokiełznanej natury człowieka i konia, tak bliski duchowo Kossakowi, który 
zawsze czuł się młodym; nie znużonym w swych tematach. Ostatniego Farysa malował na 
kilka tygodni przed śmiercią; ale i w nim zawarta jest niepokonana siła życia, świeżość
uczuć, które artysta zachował do końca.

Tymczasem podrastało już następne pokolenie Kossaków i podążało w ślady ojca. Naj
starszy syn Wojciech, wykazujący od dziecka zamiłowanie i uzdolnienia do sztuki, w r. 
1871 rozpoczął studia w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych, od 1873 w Akademii Mona
chijskiej, 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

301. Farys stojący, 1877 302. Farys na galopującym koniu, 1892



303. Młodość, 1876

304. Starość, 1876

305. Kozacy 
dońscy, 1877
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306. Koń z dżokejem idący po zwycięstwie do wagi, 1876

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 bra
ta i wielkie okazuje zdolno
ści”202. „Zochna postępy robi 
w rysunku, uczy się teraz ryso
wać na drzewkach, ale tylko 
wieczorami, bo od rana do 1- 
szej w południe rysuje antyki 
w szkole, która tu jest dla panien 
pod przewodnictwem Lipiń
skiego”203; uczęszczała też na 
kursy A. Baranieckiego w Kra
kowie, gdzie rysunków uczyła

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.

się u Matejki; w r. 1879 „Tygodnik Ilustrowany” reprodukował jej rysunek Żebraka ukra
ińskiego. Wszystko to jednak po jej wyjściu za mąż zostało zaniechane, zaprzepaszczone.

Zmienne koleje powodzenia

Juliusz Kossak po przyjeździe do Krakowa cieszył się początkowo wielkim uznaniem 
i powodzeniem, później — jak pisał Witkiewicz — gdy sława Matejki w mieście tak ma
łym jak Kraków przesłoniła wszystkich malarzy, czy też wskutek rozwinięcia się innych 
gustów i mód, wokół Kossaka poczęła wytwarzać się pewna próżnia, a sława jego wyda
wała się zmniejszać. Niepowodzenia te nie zachwiały jednak pogody jego umysłu ani wro
dzonego optymizmu, nie obudziły w nim zawiści. Wobec wszelkich trosk zwykł był ma
wiać: „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 nieprzychyl
ną 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 malu
je dużo i doprawdy, bez zaślepienia to mówię, coraz piękniejsze robi akwarele, ale za takie 
niskie ceny, że mnie rozpacz ogarnia, jak na to patrzę. Zdaje mu się, że wszyscy ci począt
kujący lepiej od niego malują, że jego epoka już minęła etc. etc., kiedy Rodakowski Hen
ryk, 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. Nie
chaj 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.
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307. Zaprzęg czterokonny W. Siemieńskiego-Lewickiego, 1888

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 przyjacielowi: „Niechaj Pan Bóg zapłaci za tę przyjaźń niezmienną drogiego 
Pana dla Jula, żeby Pan wiedział, jakie on prześliczne rzeczy teraz porobił [...], od niejakie
go czasu jego talent nowej nabrał werwy, ale powiedzieć mu to, rozgniewa się zaraz i wszyst
kich tych młodych fabrykantów więcej ceni jak siebie, utrzymuje, że on już wyszedł z mo
dy”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 inte
resów [...]. 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 dom 300 miesięcznie, 3600 rocznie, nie licząc podróży i innych

308. Wilhelmowa Siemieńska-Lewicka z córką Melanią na spacerze, 1877

205 Z listu Z. Kossakowej z 19 IV 1879 — IS PAN, rkps 9, k. 156.
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309. Portret konny Wilhelma Siemieńskiego, 1879

nadzwyczajności, więc dlatego często defi
cyt [...], że oprócz tego, jeżeli ma ze 1200 
fl żydowskich długów, to najwyżej”206. 
Mimo, że roczny dochód Juliusza dorów
nywał wtedy rocznej płacy prezydenta mia
sta Krakowa, nie był to jednak dochód wiel
ki, zważywszy że artysta miał na utrzyma
niu liczną rodzinę, a nie posiadał żadnego 
majątku ani innych źródeł przychodów.

O ile prywatnym amatorom i wielbicie
lom 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 — po
wtarza znów Olszyńskiemu — 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 Po
wszechny» także szturmuje do mojej teki, 
od biedy więc znajdzie się jeszcze robota”207.

W roku 1878 odnotowujemy takie obrazy, jak: Wyjazd na polowanie w Rusiaty czach 
(59 x 97 cm), Odjazd sprzed dworku p. Oczosalskiego na polowanie, scena, w której spor- 
tretowana 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 Tyszkiewicz przekracza Dźwinę pod Tuborgiem, obraz pokazany na 
Salonie paryskim, przedstawiający chorągiew husarską, podchodzącą z płaskiego brzegu 
do rzeki i szukającą brodu, który właśnie odnalazł przewodnik z psem, całość skompono-

310. Wyjazd na 
polowanie u pp. 
Oczosalskich, 
1878

206 W Kossak, Listy do żony i przyjaciół, 1.1, s. 107.
207 Z listu do M. Olszyńskiego z 22 III 1878 — IS PAN, rkps 9, k. 94.

158



311. Janusz Tyszkiewicz przechodzi Dźwinę pod Tuborgiem, 1878

wana doskonale. Godzi się też wspomnieć 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 czt erokoń - 
ny (z 1872), Siemieńska z córą Melanią 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 właścicie
lem na koźle (1891).

Ukończenie Grunwaldu przez Matejkę we wrześniu 1878 r. stało się bezpośrednią przy
czyną urządzenia w Krakowie w dniu 29 października uroczystego obchodu ku czci Mi
strza, połączonego z wręczeniem mu berła jako symbolu panowania w sztuce polskiej. 
Kossak na zamówienie redakcji obu czasopism ilustrowanych wyrysował dwie sceny, dla 
„Kłosów” Wręczenie berła, dla „Tygodnika” Ucztę na cześć Matejki.

Kontakt nawiązany w r. 1876 z Janem Aleksandrem Fredrą zaowocować miał w nie
długim czasie wielkim zamówieniem cyklu 12 akwarel ilustrujących 500-letnią przeszłość 
rodu Fredrów. Według umowy Kossak miał w ciągu trzech lat (1880-1882) wykonać wszyst
kie 12 obrazów; w rzeczywistości praca przeciągnęła się do pięciu lat. Przedsięwzięcie 
było duże i odpowiedzialne, połączone z wyszukiwaniem opisów wydarzeń począwszy 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 dwulet
nia prawie przerwa. Natomiast już w listopadzie 1878 Juliusz upraszał przyjaciela o za
liczki. Dochowało się 7 listów Kossaka do Fredry z okresu realizowania tego zamówienia, 
ciekawych, odzwierciedlających sytuację i warunki, w jakich pracował208. Pod datą 4 listo
pada 1878 znajdujemy kwit Kossaka na 200 fl (reńskich), była to pierwsza zaliczka od 
Olesia. Już więcej słów na ten temat w liście z 30 listopada tr.

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.

„Pisałeś i mówiłeś — «pisz, jeżeli Ci drobnych potrzeba». Otóż korzystam z tego upo
ważnienia, 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,
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312. Uroczystości 
jubileuszowe Jana 
Matejki w Krako
wie, 1878

że mam wielkie wydatki; a głowę chciałbym mieć spokojną; a najlepiej będzie pozbyć się 
tej pisaniny o drobne, przysyłając mi grube”. Dnia 12 grudnia 1878 czytamy: „Serdecznie 
dziękuję Ci za przesyłkę 600 fl w.a., które mi były wielką pomocą w chwili krytycznej, 
których niestety przy dorastających dziatkach nie brak. Bądź pewnym, że nie będę nad
używał Twojej życzliwości i dobrych chęci, że potrafię utrzymać się w stosunku wykona
nia akwarel do zaliczek pieniężnych, nie narażając nas na najmniejsze chociażby niejasno
ści [...]. Na rachunek zatem już wybrałem 800 fl”. I na tym chwilowo korespondencja 
ucichła. Na Kossaka czekało mnóstwo innych rzeczy do malowania oraz spraw do zała
twienia, musiał też zbierać materiały do obrazów Fredry.

Wzrost płodności artystycznej

Rok 1879 był w twórczości Kossaka rokiem szczególnie płodnym w szereg znakomi
tych prac, tak w zakresie kompozycji historyczno-rodzajowych, jak portretów i ilustracji 
do powieści, wreszcie aktualnych wydarzeń. 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 in
stynktu, koń nie trwoży się, bo zna roztropność jeźdźca; fana III na ulubionym koniu 
czystej rasy polskiej Pałasz, obserwującego z Kahlenbergu atak husarii; Naczelnika Ko
ściuszkę na koniu z roziskrzonym okiem i rozdętą chrapą; wiodącego kosynierów do ata
ku na armaty; wreszcie Księcia Józefa Poniatowskiego na ognistym karym ogierze Szumka, 
w swej tak charakterystycznej żołnierskiej sylwetce, z burką u ramion. Z tych czterech 
obrazów zostały wykonane reprodukcje w formie barwnych druków akwarelowych w wiel
kości naturalnej w zakładzie artystycznym W Seitza w Wandsbeck pod Hamburgiem i by-
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313. Stefan Czarniecki na wyspie Alsen, 1879 314. Jan III Sobieski na Kahlenbergu, 1879

ły 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 reprodukcyjne w Wied
niu, Paryżu, Berlinie i Lwowie. Reprodukcje te, o znakomitej technice wykonania, cieszy
ły się wielkim wzięciem i rozchodziły się szeroko wśród wielbicieli Kossaka ze sfer uboż
szych, w miasteczkach i wsiach, trafiając rzeczywiście pod strzechy. Spełniały tam donio
słą rolę w szerzeniu i popularyzowaniu narodowej i patriotycznej sztuki.

316. Książe Józef Poniatowski na Szumce, 1879315. Tadeusz Kościuszko z kosynierami, 1879
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317. Odsiecz Smoleńska, 1879

W recenzji z warszawskiej wystawy w 1879 pisano w „Biesiadzie Literackiej”: „Kossak 
nie stworzy dramatu, to prawda, ale jak odtwarza obyczaje dawnej Polski! W jego obra
zach poznasz się ze szlachtą, z rycerstwem w chwilach utarczki, swarów lub w chwilach 
krotochwilnych szlacheckiej swobody. Malarz to serdeczny, 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 
rozmarzony przeszłością wybiera przedmioty, co chwyciwszy za serce i głowę zawrócić 
potrafią”209.

209 „Bies. Lit.” nr 176 z 16 V 1879.
210 Bibl. Ossol., rkps 6521, s. 11-14.

Wielki talent kompozycyjny i malarski objawił się w takich kolejnych pracach, jak we 
wspaniałej akwareli Odsiecz Smoleńska, poświęconej Chodkiewiczowi przybywającemu 
pod miasto z wojskiem w 1611 r. (zakupionej na wystawie w TPSP w Krakowie za cenę 
450 złr) i w długim na dwa metry obrazie olejnym Stado taurowskie, przedstawiającym, 
obok kilkunastu pięknych portretów koni rasy angielskiej, wizerunek ich właściciela, Dio
nizego Trzeciaka, stojącego po lewej stronie, w pobliżu figury Matki Boskiej. Oba obrazy 
Kossak w liście z 2 czerwca 1879 proponował posłać na wystawę do Lwowa, pisząc: „spo
dziewam się, że przyjętymi będą przez szanowną Dyrekcję [TPSP], jak też i publiczność 
zawsze tyle łaskawą dla mnie”210.

Pełna uroku jest inna akwarela, ujęta w stylu jakby dworskiego rokoka: Polowanie Ja
na III z sokołami na czaple w Wilanowie., gdzie Sobieski z Marysieńką i synami, w otocze
niu dworu, wszyscy na koniach, z pyszną na pierwszym planie grupą trzech polujących 
z końmi i psami, uczestniczy w łowach na tle pięknego pejzażu ze stawem i grupą rudzie
jących drzew, z zarysem zamku w oddali, najpiękniej sylwetuje się na pierwszym planie 
koń bez jeźdźca i pies; cały obraz pełen powietrza. Barwną reprodukcję tego obrazu (li- 
togr. E. Dubois), wykonaną w chromolitografii u Lemerciera w Paryżu, rozsyłało jako rocz
ną premię za rok 1884 swoim członkom Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Warsza
wie.

Podobny motyw Polowanie Jana III Sobieskiego z Marysieńką, tym razem na jelenia, 
którego dopadli już dojeżdżacze i trzy charty, namalował w r. 1884 w formie dużego wa
chlarza.

Z szeregu portretów wykonanych w roku 1879 wyróżnia się Portret Leona Sapiehy 
jadącego na arabie z rozkazem od sztabu, w którejś z bitew roku 1831 oraz kolejny Kos'- 
ciuszko z kosynierami. Z tematów rodzajowych na wymienienie zasługują: Napad wilków
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318. Powrót z polowania, 1879

na sanie z czwórką koni, Luzak w orszaku podróżnym, Wesele wiejskie przed karczmą, 
Myśliwy na koniu z chartami (malowany do albumu dla J. I. Kraszewskiego).

Z roku 1879 pochodzi duży olejny obraz Juliusza Kossaka (66 x 90 cm) Powrót z polo
wania albo z biegu za zającem. Na tle parku pałacowego i ogrodzenia z rzeźbami na coko
łach zebrała się grupa 15 pań i panów w rokokowych strojach na koniach różnych maści, 
z chartami, scena bardzo żywa w ruchu. Połowa osób zwróconych twarzą do widza jest 
sportretowana, a może i kilka koni. Ten bardzo ciekawie i dekoracyjnie skomponowany 
i wykończony obraz ilustruje konkretną scenę dworską. Na odwrocie płótna widnieje atest 
wykonany ręką Wojciecha Kossaka: „Oryginalny obraz śp. Ojca mojego Juliusza Kossaka 
z r. 1879 — Wojciech Kossak 1929 r.”

319. Jan III z Ma
rysieńką poluje 
na jelenia, wa
chlarz, 1884
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320. Jan III poluje na czaple w Wilanowie, 1879

321. Kościuszko z kosynierami pod Racławicami, 1886
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322. Stadnina Dionizego Trzeciaka w Taurowie, 1879

Wciąż nie zaniedbywał ilustrowania ważnych współczesnych mu wydarzeń z dziejów 
Krakowa, rysując dla „Tygodnika Ilustrowanego” w r. 1879 uroczystą konsekrację biskupa 
krakowskiego Albina Dunajewskiego w kościele Mariackim, a dla „Kłosów” w r. 1887 
uroczystość otwarcia nowej siedziby Uniwersytetu Jagiellońskiego w Collegium Novum 
przy Plantach.

Z końcem lata 1879 sprawa obrazów dla Fredry postąpiła na tyle, że było już o czym 
pisać. W liście z 18 września 1879 Juliusz, czyniąc aluzję do pierwszego obrazu, w którym 
praszczur Fredrów pokonał w pojedynku Niemca, donosił przyjacielowi o daleko posu
niętych już pracach: „Friede Herr! tak wołał powalony przez Dobiesława, Twojego proto- 
lastę, Niemiec butny, i tak woła wcale nie butny [Kossak] powalony moralnie przez Jedno
rożca IX wieku. A za co? że mając rozłożoną pracę artystyczną na 3 lata (przypomnij sobie 
umowę) nie pospieszał, ale z namysłem szukając i wertując po starych materiałach, su
miennie i z zamiłowaniem zabrał się do dzieła? Porzuć więc urazy i, jak Dobiesław, nie 
zabijaj, ale podaj rękę i uściskajmy się, nabierając ochoty do dalszej pracy. Zabrałem się na

323. Napad wilków na 
sanie, 1879
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324. Konsekracja bisku
pa Albina Dunajewskie
go w Krakowie, 1879

325. Otwarcie nowego gmachu Uniwersytetu Jagiellońskiego,
1887

dobre i z prawdziwą rozkoszą siedzę nad akwarelami. Dobiesława i Andrzeja Maksymilia
na wykończyłem zupełnie, Jana na Bukowinie i Andrzeja odbijającego jeńców skompono
wałem i podmalowałem zupełnie, nie wykończyłem tylko, ponieważ chciałem pierwej do
świadczyć, do jakiego stopnia mam kolorów używać [...]. Posyłam Ci obydwie, ażebyś 

miał mniej więcej wyobrażenie, 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 
[...]. Korzystać 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 wer- 
theimówki i wyjm z tysiączek gulde
nów [...], wpakuj w kopertę, nie po
krop się lakiem w pośpiechu i każ od
dać na pocztę [...]. A gdy zobaczysz 
początek galerii familijnej [...], kiedy 
usłyszysz co już dziś mówią o tym ci, 
co te rzeczy widzieli u mnie, udobru
chasz się i powiesz sobie: nie żałuję, 
warto było na chwałę imienia, na 
przykład dla drugich i dla sztuki tej, 
której rodzaj na Kossaku się koń
czy”211.

211 Bibl. Nar., rkps 8431, t. I, k. 187-188.
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326. Dobiesław Mierzb, zw. Friedher (seria fredrowska), 1880

327. Jan Fredro ocala króla Jana Olbrachta na Bukowinie, seria jw., 1882
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328. Andrzej Fredro odbija jeńców Tatarom, seria jw., 1880

329. Franciszek Fredro rozbija Tatarów pod Lubaczowem, 1883
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330. Wawrzyniec Fredro wjeżdża w poselstwie do Stambułu, 1883

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, nadbos- 
forskich wybrzeżach itp.” — jak opisowo określał obrazy: Franciszek Fredro rozbija Tata
rów pod Lubaczowem i Wjazd Wawrzyńca Fredry w poselstwie do Stambułu. Tymczasem 
ukończenie wymienionych obrazów musiało znów się odwlec, gdyż czas upływał artyście 
na takich imprezach, jak jubileusz Kraszewskiego, utworzenie Muzeum Narodowego w Kra
kowie, 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 pisarskiej J. I. Kraszewskiego, który dzięki udziałowi w nim delegatów z trzech 
zaborów zamienił się w ogólnonarodową manifestację. Już w lutym zawiązał się 5-osobo- 
wy komitet organizacyjny; w skład jego wchodził Juliusz Kossak, który pracy tej poświęcił 
wiele czasu i wysiłków. Przede wszystkim wykonał 17 ilustracji do powieści Kraszewskie
go Grzechy hetmańskie, która odcinkami ukazywała się w „Kłosach” w r. 1879 i osobno 
w wydaniu książkowym w Warszawie. Zajął się też organizacją albumu prac malarzy pol
skich jako daru jubileuszowego dla pisarza — zgodnie ze swoją dewizą: „ja do każdego 
poczciwego dzieła gotów, wezmę udział w tym”212.

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 Poznaniu, zawiera m. in. akwarele J. Kossaka Myśliwy konno z char
tami i W. Kossaka Placówka kawalerii; każdy obraz posiada u góry dedykację dla Kraszewskiego, a u dołu owalną 
fotografię malarza.

Był to album zawierający 70 prac od tyluż artystów: szkiców olejnych, akwarel i rysun
ków, które oprawne razem wypełniły ten okazały dar213. Wcześniej jeszcze, bo w grudniu 
1877, wykończył Kossak rysunek okolicznościowy ]. I. Kraszewski w otoczeniu postaci 
i scen z jego utworów, wydany jako roczna premia dla czytelników „Kłosów” za pierwsze
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331. Obiad 
wydany w 
Sukienni
cach w Kra- 
kowie na 
cześć J.I. 
Kraszew- 
s k i e g o , 
1879

półrocze 1879214. Następnie dla „Tygodnika Ilustrowanego” i „Kłosów” wykonał kilka 
rysunków już z samej uroczystości: Pochód do Sukiennic, Wręczanie darów Kraszewskie
mu, Obiad w Sukiennicach i Bal w Sukiennicach.

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.

Z jubileuszem Kraszewskiego wiązała się sprawa założenia Muzeum Narodowego w Kra
kowie. W dniu 5 października 1879 r. Henryk Siemiradzki w atmosferze ogólnego unie
sienia ofiarował miastu obraz Pochodnie Nerona z przeznaczeniem dla przyszłego Mu
zeum w odrestaurowanych Sukiennicach. Następnego dnia zgłosili swój akces do tej ini
cjatywy malarze: J. Kossak, W Łuszczkiewicz, K. Pochwalski, W Pruszkowski, T. Ajdukie- 
wicz, H. Lipiński, L. Lóffler i inni, deklarując ofiarowanie po jednym swym obrazie na 
rzecz Muzeum. Kossak był entuzjastą tej idei i jednym z najczynniejszych członków komi
tetu organizacyjnego, a później (od r. 1883) Komitetu Wykonawczego, zwanego Wydzia
łem, który przejął ogólne kierownictwo powstającej instytucji, a składał się: z przewodni
czącego Jana Matejki, z jego zastępcy Faustyna Jakubowskiego oraz Mariana Sokołow
skiego 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] złożyliśmy wspólnie z artystami war
szawskimi podstawę do mającego się utworzyć Muzeum Sztuk Pięknych Narodowego. 
Akt spisano, dary porobili jedni zaraz., drudzy się zobowiązali, podpisali, zaczynając od 
Siemiradzkiego, wszyscy obecni, a drugiego dnia i inni bawiący w Krakowie artyści. Zgro
madzenie artystów wybrało ze swego grona p. Kossaka, Lipińskiego i Łuszczkiewicza do 
popierania sprawy wystawy — wręczyliśmy naszą uchwałę prezydentowi pod opiekę i dla 
popierania dalszego”215.
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332. Stadnina na Podolu, 1886

Od czasu wejścia Kossaka do Komitetu Muzeum i do Wydziału (27 VII 1883), w któ
rym był obok Matejki drugim reprezentantem artystów, gdyż Sokołowski był historykiem 
sztuki, a wiceprezydent Jakubowski prawnikiem, zasiadał Juliusz z górą siedem lat w za
rządzie muzealnym, w którym Matejko z Sokołowskim zajmowali się głównie gromadze
niem zbiorów, organizacją działów i ekspozycją. Jakubowski sprawami administracyjno- 
-finansowymi, zaś Kossak, którego wpływ był raczej mniejszy, współdziałał przy dokony
waniu zakupów216. 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. Unierzyc- 
kiego za 1200 fl217, to cenę Stadniny trudno uznać za wygórowaną, a obecność 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 Ko
mitetu, a wśród nich Kossak, który jednocześnie odszedł i z Wydziału, miejsca jego w tym 
ostatnim, aż do śmierci Matejki, nikt już nie objął i Wydział obradował w zmniejszonym 
składzie.

216 A. Ko p f f, Pierwsze lata Muzeum Narodowego w Krakowie [w:] Rozprawy i sprawozdania Muzeum Narodowego, 
Kraków 1956, t. IV, s. 285-287.
2,7 A. K o p f f, Rola Matejki w dziejach Muzeum Narodowego — ibidem, t. III, s. 9, 13-15.

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 Krako
wie, wydawały się zmniejszać, a to, co malował traciło częściowo powszechne uznanie. 
Artysta nie okazując tego na zewnątrz, wewnętrznie odczuwał to dotkliwie. Dostrzegała 
to żona i szukała sposobu, jakby się temu przeciwstawić, zapobiec, jeśli w Krakowie trud-

171



333. Przyjaciele od lat 30-tu: Kostrzewski, Kos- 334. Oficer austriacki konno 
sak, Olszyński, fot. 1880

no, 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 Olszyńskiego list 
datowany 1 lutego 1880:

„Mówił mi Ajdukiewicz o uczciwych Pana zamiarach i o poleceniu do mnie, żebym Jula 
do Warszawy wyprawiła. Ja tego nie dokażę ani prośbami, ani wynudzeniem, 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 zupeł
nie wychodzić z mody. Zrób, drogi Pan, coś energicznego nie rachując na mnie, bo moje 
prośby niestety nic nie znaczą”218.

2,8 IS PAN, rkps 9, k. 157-158.

I ta zabiegająca tak wytrwale o sławę męża kobieta dopięła swego, potrafiła doprowa
dzić 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 kilkadziesiąt osób sproszono do Resursy Kupieckiej w Warszawie 
na ucztę (składkową), zapraszając na bankiet ten Kossaka, aby uczcić jego zasługi dla sztu
ki polskiej.

Przemówień wygłoszono 15 (w kolejności): Wojciech Gerson, Wacław Szymanowski, 
Aleksander Lesser, Edward Leo, Wincenty Majewski, Aleksander Kraushar, Zygmunt Sar
necki, Marian Gawalewicz, Władysław Maleszewski, Józef Hiż, Adam Pług, Kalikst Pot- 
kański, Marian Szwojnicki, Józef Sporny, Michał E. Andriolli. Wśród 40 telegramów na
deszły m. in. od: Abramowicza, Ajdukiewicza, Axentowicza, Brandta, Chełmińskiego, Cyn-
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335. Pulaski z wojskiem pod Częstochową, akw. 
1885

336. Leon Sapieha w powstaniu 1831, 1879

ka, Czachórskiego, Eysmonda, Fałata, Kozakiewicza, Lentza, Lipińskiego, Lófflera, Łuszcz- 
kiewicza, Malczewskiego, Matejki, Pochwalskiego, Rybkowskiego, Siemiradzkiego, Szer- 
nera, Tondosa, Welońskiego, Wierusza-Kowalskiego, Zmurki.

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 malar
stwo polskie zaczynało stawiać pierwsze kroki, Juliusz Kossak z gromadką artystów oży
wionych miłością dla rodzimej sztuki torował ścieżki dla Matejków, Grottgerów, Brand
tów, Chełmońskich219. Naczelny z „Kłosów”, Antoni Pietkiewicz (Adam Pług), obok na
kreślenia sylwetki i twórczości Kossaka podnosił jego zasługi jako znakomitego malarza 
historycznego, najprzedniejszego polskiego akwarelisty i niezrównanego malarza koni; 
szczególną wagę przykładał do jego prac ilustratorskich i ich znaczenia w popularyzowa
niu sztuki i literatury w dziewiczym niemal pod tym względem społeczeństwie”220.

2,9 „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 1890.

W „Tygodniku Ilustrowanym” sekretarz redakcji Stanisław Rzętkowski, a więc kolega 
Juliusza z okresu pracy jego w piśmie, wspominał, że Kossak nie zestarzał 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 swobodne. 
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 niepodobna 
[...]. 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. 
1 właśnie ta niepodległość talentu wyróżnia go i czyni znakomitym”221.
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337. Kazimierz Pulaski pod Częstochową, 1885 338. Kazimierz Pułaski pod Częstochową, 1883

„Biesiada Literacka” piórem swego redaktora Władysława 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
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 dzia
łalności 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 War
szawy wesoły, odmłodniał, rozczulony tak serdecznym przyjęciem, słowem inny człowiek, 
a komu to zawdzięczamy? Kochanemu Panu Marcinkowi. Czytając sprawozdania we wszyst-

222 „Bies. Lit.” nr 225 z 23 IV 1880.
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340. Lu
zak pan
cerny na 
tle bitwy, 
1880

kich warszawskich pismach, wszędzie rozpoznawałam drogiego Pana urządzenie, pomy
sły, słowem, wiem doskonale, żeś Pan był duszą tego wszystkiego”223.

223 IS PAN, rkps 9, k. 159.

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 niespożyte, 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.

341. Córki 
artysty 
konno, 
Jadwiga 
i Zofia, 
1880

175



342. Manewry w Galicji,
1880

A koń nerwowo przebiera nogami, chrapami wietrzy bliską bitwę, cały spięty, ale nie spło
szony, 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 — sielanka: Chrzestna matka, ładna panienka z dworu podjeżdża pod wieś 
koczykiem w dwa pstrokate i nerwowe kuce, z tyłu stangret, panna wręcza chrześniaczce 
korale, wszyscy są zadowoleni. Scenka rodzajowa, banalna, optymistyczna, krytyk powie
działby 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 Kra
kowie; Towarzystwo wydało ją jako premię dla członków w barwnej chromolitografii (po
gardliwie nazywanej oleodrukiem) w zakładzie Seitza w Wandsbeck. Inne akwarele: Li- 
sowczycy 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 amazon
ki kłusem, to 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. Pierwsza to Dobiesław

343. Lisowczycy,
1880
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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, ry
cerstwo, mieszczanie, niewiasty — obserwują pojedynek. Scena tłumna, nietypowa dla 
niego, mimo to kompozycyjny majstersztyk, ruchy, gesty, pozy, a zwłaszcza tak wytykane 
Kossakowi twarze malowane z zadziwiającą prostotą, ale z prawdą i życiem. I drugi o po
dobnych zaletach obraz z r. 1880: Andrzej Fredro wojewoda podolski odbija jeńców Tata
rom, 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 urozmai
conej akcji: z taką ilością wypracowanych postaci i realiów nakładały na artystę niejako 
obowiązek podobnego ujęcia następnych. Wymagało 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 pod
róży inspekcyjnej cesarz Franciszek Józef. W Galicji wiązano z tym wiele nadziei, w Kra
kowie np. chciano uzyskać od cesarza zgodę bądź obietnicę zlikwidowania koszar wojsko
wych na Wawelu i oddania tego zdewastowanego zabytku miastu, co się wtedy powiodło, 
ale dokonało w ćwierć wieku później. Przyjazd cesarza poprzedziła ogromna akcja propa-

344. Wjazd cesarza Franciszka Józefa do Krakowa, 1881
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345. Franciszek Józef w otoczeniu banderii Krakusów pod Wawelem, 1881

gandowa, mająca wzmóc jeszcze nastroje lojalistyczne i entuzjazm do osoby monarchy, 
otoczonego aurą przyjaciela Polaków. Całemu pobytowi towarzyszyły wystawne i kosz
towne uroczystości. 1 września cesarz odbył uroczysty wjazd do Krakowa i zabawił w nim 
cztery dni, kwaterując w Pałacu Pod Baranami u Potockich. Wizytował katedrę na Wawe
lu, Muzeum Książąt Czartoryskich, Uniwersytet, Akademię Umiejętności, Szkołę Sztuk 
Pięknych i osobno pracownię Matejki.

W tych hołdach nie mogło zabraknąć artystów, dla których przewidziano zadanie od
rębne. Postanowiono mianowicie sporządzić okazały album akwarel, ilustrujący pobyt 
monarchy w Galicji i ofiarować go — piekąc dwie pieczenie przy jednym ogniu — jako 
prezent ślubny od władz krajowych galicyjskich następcy tronu, synowi cesarza, arcyksię- 
ciu Rudolfowi, którego zaręczyny z księżniczką belgijską Stefanią odbywały się w tym 
właśnie czasie. Specjalny komitet zamówił u wybitnych polskich malarzy dwadzieścia akwa
rel. 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 siwków, siedzi w kontuszu polskim o bar
wach miasta prezydent Mikołaj Zyblikiewicz, za nim parokonny powóz z cesarzem i to
warzyszącym mu arcyksięciem Albrechtem (zwycięzcą spod Custozzy), po obu stronach 
tłumy widzów, chorągwie, flagi miejskie, w okienku jednej z wieżyczek Barbakanu dwie 
małe flagi, polska i austriacka. Jest w obrazie tym piękna architektura Krakowa, zieleń 
Plant, konie o niezawodnej gracji, władcza postać gospodarza miasta, publiczność kra
kowska, z której kilka osób jest sportretowanych — i na drugim planie, prawie na szarym 
końcu cztery półpostacie austriackie, wśród nich drobna figurka cesarza224.

224 Reprodukcja kolorowa tego obrazu została wydana drukiem w zakładzie Seitza w Wandsbeck pod Hamburgiem.
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346. Wesele krakowskie wjeżdża na Rynek krakowski, 1881

Na drugiej akwareli: rozpędzona w galopie banderia 70-kilku Krakusów na chłopskich, 
wypucowanych koniach, jakby szwadron reprezentacyjny kawalerii narodowej, na tle ca
łej sylwety Wawelu — a gdzieś w środku na dalekim planie niknie mały powóz, w nim 
ledwie widoczny cesarz. Na obu obrazach manifestacja polskości, cesarza trudno w ogóle 
dostrzec — wymowna kompozycja i proporcje, niełatwo dopatrzyć się w nich hołdu wier- 
nopoddańczego.

Sprawa wykończenia i oddania prac do albumu była pilna, zbliżał się termin ślubu Ru
dolfa (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 niekoniecznie unter dem Hund [pod psem]. Ja kuję Bal [w Ratuszu lwow
skim] 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.

225 IS PAN, rkps l/III, k. 160-161.

Ostatecznie w r. 1881 zostały wykonane wszystkie akwarele (jednakowego formatu 39 
x 57 cm) przez następujących artystów: po jednej — Jana Matejki, Henryka Rodakow
skiego, Hipolita Lipińskiego, Franciszka Tępy, Andrzeja Grabowskiego, Wojciecha Gra
bowskiego, Tadeusza Rybkowskiego, Aleksandra Raczyńskiego; po dwie — Tadeusza Aj- 
dukiewicza, Antoniego Kozakiewicza, Wojciecha Kossaka, i sześć Juliusza Kossaka, specja- 
listy-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 zminimalizowaniem elementów austriac- 
ko-cesarskich.
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347. Cesarz Franciszek Józef w pracowni Matejki, 1881

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 zmia
nami w wielu szczegółach, np. Wjazd ujął w przeciwnym kierunku i z wyraźnymi różnica
mi. Trzecią kompozycją Kossaka było Wesele krakowskie, wjeżdżające z impetem na Ry
nek, wiwatujące w stronę okien pałacu Pod Baranami, skąd pewnie patrzył cesarz. Czwar
ta to Przywitanie cesarza w Krysowicach (pod Przemyślem), gdzie kwaterował, uczestni
cząc 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 portretowa
nych (!), 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 Komiteto
wi, podczas której podarował cesarzowi obraz Zjazd królów Jagiellonów z cesarzem Mak
symilianem pod Wiedniem w r. 1515, a wcześniej wyraził życzenie — jak wspominał Woj
ciech Kossak — „aby Juliusz Kossak w albumie przedstawiającym sceny z tej wizyty uwiecznił 
cesarza z Matejką w jego pracowni. Mój kochany ojciec wziął to ze strony humorystycznej 
i zrobił mu tę przyjemność”226. W akwareli tej na tle bogatego wnętrza pracowni ukazał 
Juliusz Matejkę, namiestnika Galicji Alfreda Potockiego, cesarza, Teodorę Matejkową, 
prezydenta Zyblikiewicza, sekretarza mistrza Mariana Gorzkowskiego, dzieci gospodarza 
oraz arcyks. Albrechta z adiutantem.

226 W. Kossak, Wspomnienia, s. 369.

Nie wiemy czy prezent z 20 akwarel polskich malarzy przypadł cesarzowi do gustu, czy 
obdarowany nimi arcyksiążę Rudolf wykazał nimi większe zainteresowanie. Małżeństwo
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348. Arcyksiąże Rudolf Habsburg z żoną Stefanią pod Wawelem, 1888

arcyksięcia nie wróżyło trwałego związku, w 1889 Rudolf zginął w Meyerlingu, a wdowa 
Stefania wyszła powtórnie za mąż za arystokratę węgierskiego i wywiozła z Wiednia wszyst
ko, co mogła. W ten prawdopodobnie sposób kolekcja 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 Mu
zeum Narodowego w Krakowie, 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 reprodukowałem w albumie w r. 1988 oraz obecnie w niniejszej książce.

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 rozbudze
nie życia towarzyskiego między artystami i literatami oraz popieranie literatury i sztuki. 
Na zebraniu w dniu 14 listopada w sali Muzeum Przemysłowego dokonano wyboru człon
ków zarządu, tzw. Wydziału: prezesem został Juliusz Kossak, wiceprezesem Adam Asnyk, 
sekretarzami Kazimierz Bartoszewicz i Michał Chyliński, powołano też 12 członków Wy
działu. Kossak cieszył się powszechnym szacunkiem i autorytetem, jego takt, serdeczny 
stosunek do ludzi i umiejętność łagodzenia konfliktów zyskiwały mu przyjaciół, wrogów 
nié miał nawet w gronie artystów, był więc ideałem prezesa i pozostawał nim przez 18 lat, 
do śmierci. Po którychś wyborach Michał Bałucki prostym toastem utrafił w sedno:
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349. Biust Juliusza Kossak na tle jego obrazów, fot. 350. Juliusz Kossak przy pracy, szkic Wojciecha Kossaka, 
1889

351. Juliusz Kossak w stroju lisowczyka, 
fot. z 1880 r.

„My wybieramy Kossaka. 
Dlaczego? bo zacna dusza. 
Zdrowie Pana Juliusza!”

Oprócz członków zwyczajnych, którymi mogli być 
tylko artyści i literaci, należeli do Koła i członkowie 
nadzwyczajni, czyli wszyscy miłośnicy sztuki i litera
tury. W dniu 6 stycznia 1881 odbyło się zebranie oko
ło 60 członków Koła we własnym już lokalu, w Ryn
ku Głównym nr 16 na pierwszym piętrze, po czym 
wszyscy zasiedli do wspólnej wieczerzy. Brakło tylko 
Jana Matejki, Józefa Szujskiego i Stanisława Tarnow
skiego, ale dwaj pierwsi „wieczorem wychodzić nie 
mogą, ostatni zaś wyjechał z odczytami”. Toasty roz
począł prezes, wychylając kielich na cześć członków, 
Artur Bartels przemówił dowcipnym wierszem, a Ka
zimierz 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, gro

madzić dzieła sztuki, organizować odczyty i dyskusje, 
konkursy, prowadzić akcję wydawniczą, obchodzić ju
bileusze twórców, przyjmować znamienitych gości, 
uczestniczyć w obchodach i imprezach, urządzać za
bawy, przyjęcia i bale (składkowe). Raz w roku, na 
walnym zgromadzeniu członków, Wydział zdawał spra
wę z czynności i finansów Koła — i trzeba mu bezstron-
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nie przyznać, że zadania te wy
pełniał, a Koło zyskiwało liczą
cą się pozycję w życiu kultural
nym miasta.

Nim jeszcze zdołało działal
ność swoją rozwinąć, „Przegląd 
Tygodniowy”, organ młodych 
pozytywistów warszawskich, 
najbardziej ówcześnie radykal
nych, pisał: „A cóż porabia Koło 
Artystyczno-Literackie? Bóg za
płać, miewa się dobrze... je so
bie i pije, bawi się [...]. Ze pan
Kossak umie pysznie malować 352. Bal kostiumowy w Kole Artystyczno-Literackim w Krakowie 
konie, wie o tym cała Polska, że w 188^ r- 
wygląda wspaniale, elegancko,

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.

jakby stworzony był do krzesła prezydialnego, wiemy o tym [...], ale będąc uprzywilejo
wanym arystokracji i władz maestrem, nie mógłby zawsze robić tego, co by chciał [...]. 
W Krakowie przydałaby się instytucja żwawsza, młodsza, która by trochę tutejszych sa- 
fandułów rozruszała [...]. 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. Recenzent z „Przeglądu” chciał widocznie, by Koło zrobiło rewolucję 
społeczną, albo opowiedziało się in gremio po stronie pacykarstwa nowoczesnego.

Cykle: fredrowski i odsieczy wiedeńskiej

Po przeszło rocznej przerwie nadszedł czas, aby przyspieszyć malowanie serii fredrow
skiej. Z końcem maja 1881 Juliusz pisał do przyjaciela: „Jeżeli chcesz mieć cztery pierw
sze, to Ci zaraz wyszlę. Nie gniewaj się, że się opóźniłem [...] powód, że drobnymi robót
kami 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 najmniejszych prac, zakupionych przez 
Towarzystwo, a następnie rozlosowanych wśród członków: Handlarz koni nad przewo
zem (125 złr), 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, rozpoczął 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 Zyblikiewicza malowanym jak-
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353. Targ 
na konie 
pod 
Wawelem, 
1885

by vandyckowską techniką i obrazem Manewry pod Sądową Wisznią; Manewry sprzedał 
od razu w Krakowie za 700 złr, a Zyblikiewicza złożył w darze miastu. Start syna do karie
ry 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, warunków materialnych, a przede wszyst
kim ojca, który wpajał mu zamiłowanie do sztuki i prawidła malarskie, z większym zaso
bem umiejętności nabytych w uczelniach malarskich, z większą, jak to się dziś określa, siłą 
przebicia, pewnością siebie, fantazją. Juliusz nigdy nie poważyłby się, jak uczynił to 24-

354. Wese
le krakow
skie zajeż
dża pod 
karczmę, 
1883
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letni Wojciech, na publiczne w Salonie pa
ryskim wycięcie swego płótna z ramy i de
monstracyjne wyniesienie go z wystawy 
z powodu złego zawieszenia, ani na posta
wienie ceny 2000 złr, 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 przyczyniła się wizyta Fran
ciszka Józefa w Galicji, oznaczało odejście 
jego z Krakowa i przeniesienie do Lwowa. 
Na pożegnanie zasłużonego prezydenta 
urządzono w Sukiennicach 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 prezyden
ta, stojącego w towarzystwie Jadwigi Łusz
czewskiej (Deotymy), aby poprowadził po
loneza. Z lewej strony obrazu stoi w mun
durze 2. p. ułanów Królestwa Polskiego Wojciech Kossak, a za nim widać głowę Juliusza.

Widocznie jednak Fredro naciskał przyjaciela na szybsze zakończenie serii akwarel i po
słał nawet większy zadatek, skoro Kossak pisał w liście do niego z 20 stycznia 1882: „Dzię-

355. Morsztyn pod Chocimiem, 1874

356. Bal w Sukiennicach ku czci Mikołaja Zyblikiewicza, 1882
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357. Z rozkazu króla 
mam oddać tę zbroję i 
konia („Mohort”), 1882

kuję Ci serdecznie za przysłanie mi 1200 fi jako należytość za dalszy ciąg obrazów pamiąt
kowych z Twojej rodziny: Wawrzyńca poselstwo do Stambułu, Franciszka obronę Luba
czowa i Portret biskupa Aleksandra [...]. Z niecierpliwością pewną zabieram się do Peters- 
walden, Hanau itd. Wyszukałem, że pułk 6. ułanów nazywał się «pułkiem dzieci warszaw
skich», 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 ucho-

229 Bibl. Nar., rkps 8431, t. I, k. 193-194.

358. Mohort i książę Jó
zef oglądają stado koni, 
1882
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359. Legł w boju jak ry
cerz Mohort, 1882

dzi, król uratowany, ale Fredro z ran umiera; Portret Andrzeja Maksymiliana Fredry, woje
wody podolskiego w r. 1679, zwanego dla wielkiej wiedzy Tacytem polskim; Franciszek 
Fredro pod Lubaczowem rozbija Tatarów w r. 1520, wpadając w kilkadziesiąt koni w noc
nej wycieczce w środek kosza tatarskiego, a zabijając samego Murzę Dauleta, zmusił Tata
rów do odstąpienia od oblężenia zamku; wreszcie Portret Aleksandra Fredry, biskupa prze
myskiego wr. 1724, hojnego fundatora kościołów i restauratora katedry przemyskiej. Resztę 
akwarel z cyklu Fredrowie (tzn. pięć) wykonał w latach 1883-84, co zanotujemy dalej.

360. Łokietek i Florian Szary po bitwie pod Płowcami, 1883
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361. Bitwa pod
Parkanami, 1883

Kossak przez całe życie malował i rysował mniejsze i większe epizody i duże obrazy 
z najbardziej ulubionego przez siebie utworu Wincentego Pola, z rapsodu rycerskiego 
Mohort. W r. 1882 na propozycję wydawcy lwowskiego Hermana Altenberga wykonał 24 
ilustracje do tego poematu, wydanego w tymże roku w ozdobnej edycji albumowej. „Praw
da” chwaląc piękne wydawnictwo, ubolewała, że druk, papier, oprawa i część drzewory
tów230 — wszystko obce, tylko pióro i ołówek polskie. Uważano, że ilustracje Kossaka

362. Sztandar Proroka zdobyty, 1882

230 Ilustracje do Mohorta wykonali polscy rytownicy: Andrzej Zajkowski 10 i Zenon Szymański 14.
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363. Wjazd Sobieskiego do Wiednia, szkic, 1883

364. Uroczysty wjazd Jana III Sobieskiego do Wiednia, 1883
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365. Przejazd Jana III przez obwałowania Wiednia, 1882 366. Msza św. przed bitwą pod Wiedniem, 1882

stoją nierównie wyżej od Andriollego231. Według „Niwy” Mohort z rysunkami Kossaka 
staje na równi z podobnymi wydawnictwami zagranicznymi, „trudno było o szczęśliwszy 
wybór ilustratora [...], rysunki wykonane są pysznie, z ogniem i żołnierską werwą”232.

Zbliżająca się 200 rocznica odsieczy wiedeńskiej wywołała szereg przygotowań do uro
czystych obchodów w Krakowie, w których starano się zaakcentować decydujące znacze
nie polskiej pomocy i udziału w niej króla Jana III, zwłaszcza wobec przejawianej niechęci

367. Zdobycie sztandaru Wezyra pod Wiedniem, 1882

231 „Prawda” nr 30 z 29 VII 1882.
232 „Niwa” 1883, t. XXIII, s. 223.

368. Spotkanie króla Jana III zcesarzem Leopoldem, 1882
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i rezerwy Austriaków, pomniejszających rolę Polski w zwycięstwie nad Turkami. Prace 
malarskie i wydawnictwa artystyczne miały w tym względzie szczególną, bo trwałą wymo
wę. Kossak, niezależnie od działalności kierowanego przez siebie Koła Artystyczno-Lite
rackiego, wziął bezpośredni udział w tej akcji. Wykonał 6 świetnych ilustracji do Dyary- 
usza 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 wszyst
kim szczególnie odpowiadający mu motyw 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” (panów w tygrysach), jak 
nazywali ich Austriacy, ze zdobytą chorągwią wezyra. Obraz wystawiony był w TPSP w Kra
kowie i został przez Towarzystwo zakupiony za 900 złr z zamiarem wydania go w barw
nej reprodukcji jako premia dla członków. Aliści wtrącił się w sprawę „Przegląd Tygodnio
wy” 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 poza- 
znaczane na oryginale, w kopiach wyjdą zamazane”. Zarząd Towarzystwa — komentowa
no — powinien odesłać akwarelę artyście do poprawek, ale krępuje się. „My, stojący na 
boku, mamy tę możność i obowiązek zwrócenia uwagi pana Kossaka na konieczność sta
ranniejszego wykończenia szczegółów w Odsieczy. Jeżeli majstrzy fuszerować będą, cóż 
przyjdzie robić fuszerom?”233.

±

369. Wjazd Jerzego Ossolińskiego do Rzymu, 27 XI 1633, rys. 1884

233 „Przegląd Tygodniowy” nr 44 z 29 X 1882.
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370. Za zającem, 1880

Zarzut nie był słuszny. Kossak malował obraz na wystawę, w szczegółach wykończył go 
tak samo, jak inne 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 szczegółami, że rażą one w ogólnej tonacji 
przejaskrawieniami i sztywnością, pozbawiając obraz właściwej Juliuszowi płynności i de
likatności linii i płaszczyzn. Z tej olejnej kopii wykonano w zakładzie S. Czeigera w Wied-

371. Aleksander Fredro pod Hanau, 1883
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372. Seweryn Fredro rozbija huzarów pruskich pod Peterswaldem, 1883

373. Stanisław Fredro pod Smoleńskiem, 1884
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374. Generał Jan Henryk Dąbrowski, 1882 375. Tadeusz Kościuszko prowadzi kosynierów, 1882

niu chromolitografię, w której właśnie uwidoczniły się te wszystkie wyrazistości, ale jako 
wady, twarde linie i kontrasty. Niepotrzebnie artysta poszedł za niekompetentnymi głosa
mi 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

376. Książę Józef Poniatowski, 1882

Dąbrowskiego, prowadzącego legionistów do 
walki, Kazimierza Pułaskiego konfederata 
barskiego, Naczelnika Kos'ciuszkę z jego 
chłopskim wojskiem i Księcia Józefa w bitwie 
pod Zieleńcami, tym razem na białym wierz
chowcu.

Na przełomie roku 1882/83 powstał in
teresujący cykl czterech różnych polowań: 
na wilki, na dropie, na lisa i na wilki z po
włoką. Kossak rysował i malował dużo scen 
myśliwskich, był w nich ten sam tempera
ment, którym pędził pocztowych i ułanów 
za wrogiem, ten sam ruch człowieka w wal
ce ze zwierzęciem, co i ściganym nieprzyja
cielem. Każde z tych polowań wymagało od
rębnego sposobu podchodzenia, ścigania, 
osaczania. Z tych czterech polowań zacho
wały się trzy szkice sepią 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 róż-
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377. Polo
wanie ste
powe na 
wilka, 1882

ni się zasadniczo od obrazu w ustawieniu figur, wyraża niepohamowaną ekspresję myśli
wych, 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, przy
kryty śniegiem, a nad nim wiszą ciężkie śniegowe chmury; szkic od obrazu różni się znacz
nie, skomponowane są w dwie przeciwne strony. Wreszcie Polowanie na wilki z powłoką 
w nocy przy świetle księżyca, na saniach jadą myśliwi, z tyłu wlecze się wiązka grochowin,
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379. Polowanie na 
lisa, 1882

380. Polowanie na 
wilki z powłoką, 
1882

381. Po polowaniu 
na zająca, 1883
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382. Flirt na polowaniu 
i ocalony zajączek, 1879

za którą biegną wilki wabione kwikiem prosięcia w saniach i dostają się pod kule myśli
wych.

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, wreszcie scenka rodzajowa z po
lowania, w której para zakochanych nie patrzy za zwierzyną, tylko na siebie, z czego ko
rzysta ukryty w trawie zajączek.

W lutym 1883 r. ukazała się książka profesora Szkoły Weterynarii we Lwowie, Antonie
go Barańskiego, pt. Chów koni, z 21 rysunkami Kossaka przedstawiającymi konie polskie 
różnych ras krajowych. Pisano o nich, że „ilustracje jego posiadają zawsze obok doskona
łego rysunku wyższość prawdziwie artystycznych kompozycji”234 235.

234 „Bluszcz” nr 7 z 14 II 1883.
235 J. Bieniarzówna, J. Małecki, Dzieje Krakowa, Kraków 1979, t. III, s. 268.

Związany z obchodami odsieczy Wiednia był urządzony 5 lutego 1883 przez Koło Ar
tystyczno-Literackie wielki bal kostiumowy w Sukiennicach, z którego dochód (ponad 4000 
złr) przeznaczono na zakup rzeźby Piusa Welońskiego Gladiator dla Muzeum w Poznaniu. 
Bal zgromadził około tysiąca osób, a zaczął się od pochodu historycznego z czasów Sobie
skiego. 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 żupa- 
nie, z kołem na rękawicy, prowadzi „Sławę” (Panią B.) — to Wojciech Kossak; w roli rot
mistrza pancernych — malarz Bronisław Abramowicz.

Komitetowi obchodu 200 rocznicy odsieczy wiedeńskiej pod przewodnictwem Juliusza 
Kossaka udało się przełamać obawy konserwatywnych władz galicyjskich i doprowadzić 
do sprowadzenia do Krakowa wielotysięcznej delegacji chłopskiej, nadając tym sposobem 
uroczystościom charakter ludowy231.

Juliusz Kossak jako prezes Koła Artystyczno-Literackiego w Krakowie wysłał w kwiet
niu 1883 r. pisma do członków Koła, a głównie do malarzy, aby zgłaszali swe prace zwią
zane z rocznicą oswobodzenia Wiednia do albumu drukowanego na tę okazję. Miały to
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być kompozycje o tematach z życia i działań Sobieskiego, a więc: Sobieski pod Lwowem, 
pod Chocimiem, elekcja, koronacja, Zórawno, Żółkiew, Sobieski w Krakowie przed wy
prawą, na Kahlenbergu, w bitwie pod Wiedniem, pod Parkanami, w Jaworowie itd. Apel 
ten odniósł efekt i album wyszedł w druku, a obraz w nim Juliusza przedstawiał atak hu
sarii polskiej.

W tymże roku ukończył Kossak trzy następne akwarele z cyklu fredrowskiego, którego 
malowanie zbliżało się ku końcowi. Kolejnym obrazem był Wawrzyniec Fredro wjeżdżają
cy 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 posłów 
Rzeczpospolitej, a głównie Ossolińskiego do Rzymu w 1633, olśniewały przepychem i tłum
nym orszakiem, o tyle wjazd Fredry do Konstantynopola uderzyć może przeciwieństwem: 
polski poseł wjeżdża samotny, bez żadnego orszaku, pośród strojnych baszów, w ciżbę 
janczarów i ścisk pospólstwa tureckiego, na przecudnym białym arabie, ubranym w rząd 
lśniący od złota i diamentów, sam „piękny, rozumny i wyższy kulturą nad cały ten tłum 
sułtańskich niewolników” — w tle świątynie i las minaretów236.

Następne dwa obrazy to sceny wojenne z kampanii 1813 r., w których Fredrowie uczest
niczyli, stojąc wiernie do końca przy Bogu Wojny. Seweryn Fredro pod Peterswaldem jako 
szef szwadronu w 200 koni rozbił pułk czarnych huzarów pruskich, a brygadier Wojcie
chowski ujął ich pułkownika, syna Bluchera, 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 bułany, co się ku 
mnie zwracał, jak gdyby wzywał pomocy”237.

383. Aleksander Fredro w swym gabinecie, 1884 384. Jan Aleksander Fredro (syn) w gabinecie, 1892

236 W i t k i e w i c z, Juliusz Kossak, s. 153-154.
237 Objaśnienie do obrazów wykonanych przez Juliusza Kossaka z przeszłości rodziny Fredrów, Kraków 1884.
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385. Książę Józef Poniatowski pod Raszynem, szkic Juliusza Kossa
ka, 1884

premia Tow. Zachęty w 
przedstawia pobojowisko

Rok 1883 zamknął Kossak 
czterema akwarelami dużego 
formatu z wyobrażeniem scen 
historycznych. Pierwszy obraz: 
Łokietek i Florian Szary po bi
twie pod Płowcami w r. 1331 
(wydany w heliograwiurze jako 

1914) 
zasła

ne trupami, na które wjeżdża na 
białym koniu król Łokietek z ry
cerstwem polskim; nad nimi las 
proporców. Zatrzymuje się przy 
rannym rycerzu, w którego 
brzuchu utkwiły 3 włócznie, 
a on rękami podtrzymuje 
wnętrzności; król nadał mu 
herb „Jelita”, był on protopla
stą rodu Zamoyskich. O obra
zie tym sam artysta pisał: „pra
cę tę uważam za jedną z najbardziej podnoszących moje artystyczne zasługi [...], za dzieło, 
którym się szczycę”238.

Następnym obrazem był Wjazd Jana III do Wiednia w r. 1683, nazajutrz po odniesio
nym 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 trium
falnie 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 rozrado
wany tłum wiedeńczyków, wyciągają doń ręce, całują po szatach, butach, strzemionach, 
płaczą, śmieją się, krzyczą „ave Salvator!”, w obrazie niemal słychać zgiełk, wiwaty, stukot 
kopyt o bruk, parskanie koni, chrzęst zbroi, bicie dzwonów. Ten ostatni triumf wojenny

386. Po
niatowski 
pod Raszy
nem, Ju
liusz i Woj
ciech Kos
sakowie, 
1884

238 Listy J. Kossaka do T. Mańkowskiej z 15 VI i 11 VII 1894 — Bibl. Jag., rkps 7648, t. 18, k. 15—17.
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387. Hasło i odzew, 1883

dawnej Rzeczypospolitej był wtedy tak ważny, że Kossak utrwalił go w kilku replikach. 
Jeszcze inny obraz z kampanii wiedeńskiej Sobieskiego, zwycięska Bitwa pod Parkanami 
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; formują się w konne szwadrony i w bataliony pie
choty i ciągną ze sztandarami na wezwanie wodzów: szwoleżerowie, kirasjerzy, kosynie
rzy, 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 jesz
cze nie namalowanych, bo tym obrazem nie zakończył Kossak swoich wojennych kompo
zycji, jak pisał Witkiewicz239, lecz tworzył je nadal, do śmierci. Obraz Hasło i odzew był 
bodaj jedynym symboliczno-alegorycznym ujęciem historii polskiej XIX stulecia, Polski 
pod zaborami, usiłującej się wyzwolić z niewoli.

239 Witkiewicz, s. 200.

Tymczasem wciąż jeszcze nie została ukończona seria fredrowska; do 12 obrazów bra
kowało 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 gwardii na Siedlce, a gdy został ranny w udo, nie chcąc iść do lazaretu, 
kazał sobie nogę obandażować na siodle i dalej dowodził pułkiem. Wreszcie ostatni, to 
Portret Aleksandra Fredry, komediopisarza, w jego lwowskim mieszkaniu, przy pulpicie, 
na którym pisał. Tego Fredrę Kossak znał osobiście, portret jednak malował już po jego 
śmierci i musiał go wykonać, podobnie jak dwa poprzednie (wojewodę i biskupa), kopiu
jąc z zachowanych dawnych portretów czy fotografii. Portret komediopisarza należał do 
szczególnie udanych i był kolejnym przykładem, że i w dziedzinie portretu Kossak potrafił 
sobie radzić nienajgorzej, choć krytyka zarzucała mu w tym niedostatki.
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388. Edward Fredro pod Kałuszynem, szkic 1884

389. Edward Fredro w bitwie pod Kałuszynem, 1884
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Przed odesłaniem całego kompletu akwarel właścicielowi do Beńkowej Wiszni, zostały 
one w październiku 1884 wystawione we Lwowie i połową serii w Warszawie. Prasa zare
agowała 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 dzie
jów naszych. Podkreślano „dziwnie barwny i wyrazisty koloryt obrazów”240, czym istotnie 
odbiegały one nieco od właściwego Kossakowi zabarwienia. „Bluszcz” zachwycał się „zdu
miewającą 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” Władysław Zawadzki po wystawieniu 
części tych obrazów w Warszawie pisał: „nie wiedzieć, co bardziej podziwiać, czy bogac
two fantazji w ugrupowaniu i układzie kompozycji, czy nieskazitelną doskonałość rysun
ku w oddaniu ludzi, koni i najdrobniejszych szczegółów jak najwierniej wystudiowanych, 
czy rozkoszować się życiem z każdej sceny wionącym przepychem kolorytu, doskonale 
zawsze dobranym. Tyle tu wszędzie życia, ruchu, powietrza, perspektywy, iż śmiało po
wiedzieć 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 war
szawskiej wystawy, że „pokazuje nam ona przyrodzoną Kossakowi łatwość kompozycji 
i poczucie charakteru, obok równie wrodzonej niebaczności na poprawność rysunku [...],

390. Skrzetuski i Podbipięta, 1884

240 „Kłosy” nr 1010 z 6 XI 1884.
241 „Bluszcz” nr 46 z 12 XI 1884.
242 „Czas” nr 271 z 23 XI 1884.
243 „Bies. Lit.” nr 28 z 10 VII 1885.

391. Zagłoba i Bohun, 1884
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392. Zagłoba zdobywa chorągiew kozacką,
1884

393. Basia i Azja Tuhajbejowicz, 1888

który bywa błędny nawet w koniach [...]. Na Wjeździe do Carogrodu janczarowie, murzy
ni etc. lepsi są od samego Fredry, który ma oblicze nic nie mówiące [...]. [W Bitwie pod 
Hanau] głowa cesarza więcej namazana niż namalowana staje nam za dowód, że pan Kos
sak 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 rzeczywistości. Wymienione zarzuty trafiały przysłowiową „kulą w płot”, albo 
recenzent obrazów nie oglądał. Akwarele te należą do najlepszych osiągnięć sztuki Kossa
ka, wypracowane zostały rzetelnie, a wykonane z wielką dbałością i talentem.

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.

W marcu 1884 r. otrzymał Kossak zamówienie z Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięk
nych na obraz olejny, przedstawiający Bitwę pod Raszynem według motywów z obrazu 
Januarego Suchodolskiego (chodziło o śmierć Cypriana Godebskiego) wraz z portretami 
występujących tam postaci245. Juliusz zamówienie przyjął, ale wykonał zupełnie inną w ukła
dzie kompozycję Raszyna, na której książę Józef ze sztabem pędzi do bitwy, a z naprzeciw
ka żołnierze niosą ciało Godebskiego. Obraz namalował razem z synem Wojciechem, olej
no; był to bodaj jeden z kilku przypadków wspólnego obrazu ojca i syna.

W tymże roku wykonał Juliusz cztery mniejsze obrazki do najnowszej powieści Sienkie
wicza Ogniem i mieczem: Skrzetuskiego z Podbipiętą w drodze do Łubniów i Bobuna z Za
głobą jadących do Rozłogów (kosztowały po 200 złr, a łącznie 300) oraz dwa szkice: Za
głoba zdobywa chorągiew i Podbipiętą z Półjanem pod Konstantynowem. Była to jakby 
próba pędzla przed rozpoczęciem w roku następnym cyklu 12 obrazów do arcydzieła 
Sienkiewicza, które w imaginacji polskiej stopiło się nierozdzielnie z kartonami Kossaka. 
I jeszcze jedno preludium przed wejściem w XVII stulecie, przepyszny Wjazd Jerzego Osso
lińskiego do Rzymu w r. 1633 w poselstwie do papieża Urbana VIII w orszaku 300 osób, 
obraz, który znamy tylko z drzeworytu J. Schiibelera246.
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394. Piotr Dunin-Borkowski pod Moskwą w r. 1611, akw. 1884

395. Jerzy hr. Dunin-Borkowski ginie w bitwie z Tatarami pod Wiśniowcem, a jego żona porwana do niewo
li, 1884
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396. Piotr Dunin-Borkowski, 1887 397. Jerzy Dunin-Borkowski wprowadza pod buń- 
czukiem Augusta II do Drezna w 1719 r., 1886

Wtedy też rozpoczął malowanie następnej sagi rodzinnej, Dunin-Borkowskich (złożo
nej z 9 obrazów), dla których poprzednio wykonał już dwie akwarele: Stadninę Stanisła
wa Borkowskiego w Winniczkach (w 1846) i obraz Piotr Dunin na Borkowicach bierze 
w niewolę przemyskiego Wołodara (w 1870). Z rodziną Borkowskich Kossak był związa
ny przyjaźnią i w sumie rodzina ta posiadała około kilkadziesiąt obrazów Juliusza. W r. 
1884 namalował dla nich znów dwie kompozycje: Piotr Dunin-Borkowski, oboźny koron
ny, w bitwie pod Moskwą w r. 1611 i Jerzy Dunin-Borkowski ginie w bitwie z Tatarami 
pod Wisniowcem w 1674, a żonę jego biorą w jasyr, oraz obraz w którym Jerzy Dunin- 
Borkowski wprowadza Augusta II do Drezna w r. 1719, dalej Jerzego Dunin-Borkowskiego 
w 1764 na czele chorągwi ziemi sanockiej. W r. 1891 maluje sceny: Leszek Dunin-Bor
kowski w bitwie pod Mińskiem w 1831. Ponadto powstaje szereg portretów konnych Bor
kowskich: Witolda, Edwarda i mniejszych scen rodzajowych z końmi.

399. Amazonka, A. Ścibor-Marchocka, 1884
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400. Kafarek, 1855 401. Pod Somosierrą, 1891

Wreszcie w latach 1885-86 wykonał Juliusz Kossak serię 12 obrazów do Ogniem i mie
czem Sienkiewicza, którą zakupili Borkowscy — o czym piszę w następnym rozdziale.

Wśród rodzajowych scen warto wymienić akwarelkę Do kościoła, gdzie przez wieś zasy
paną 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 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. Scibor-Marchockiej na pięknym białym arabie, 
choć z lekka odstającą 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 Rembowski tylko słyszał, że taki obraz znajdował się 
w zbiorach Franciszka Łubieńskiego24 . Nie znamy go (czy ich) ani z reprodukcji, ani z fo
tografii, jedynie ten pierwszy z opisu w owej korespondencji z Bełzą. 30 kwietnia 1884 
pisał Kossak do Bełzy: „Somosierra bardzo się kwalifikuje dla pp. Sokołowskich, bo tam 
dwóch braci Sokołowskich zginęło, szczególnie wachmistrz młody w obronie Niegolew
skiego na armatach hiszpańskich, ten moment wybrałem i już jest podmalowany. Kiedy 
Napoleon przejeżdżał baterie zdobyte, dwóch braci śmiertelnie rannych, widząc Napole
ona, zawołali jeszcze : Vive 1’Empereur! Cesarz spojrzał się na nich i pokazując ich mar
szałkowi Berthier rzekł: Sont-ils braves ces Polonais. Mam na to własnoręczny opis szarży 
i zdobycia wąwozu do śp. Piotra Michałowskiego samego Niegolewskiego, dając mu szcze
góły do obrazu, jaki miał sam śp. Piotr Michałowski, sławny mistrz, wykonać”247 248.

247 W i t k i e w i c z, s. 145; A. Rembowski w „Tyg. Ilustr.” nr 23 z 3 VI 1899, s. 449-453.
248 Bibl. Ossol., rkps 6199, s. 12-13.

Ponieważ propozycję Kossaka przyjęto, więc 15 września 1884 donosił on do Lwowa: 
„Co do Somosierry z przyjemnością podejmę się za cenę 500 fl, ale na swoją niekorzyść,
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402. Do 
kościoła 
sankami, 
1884

/

bo do formatu dodać trzeba szerokości najmniej 10 cm, ażeby odpowiadał format układo
wi; szarża będzie szła w górę, więc na wysokość biorę miarę [...]. O zaliczkę proszę, bo to 
będzie bodźcem, ażeby nie odkładać roboty”249. Widocznie Sokołowscy podpowiadali ar
tyście fabułę do obrazu, a Kossak miał wątpliwości faktograficzne, pisał zatem do Bełzy 
w liście z 19 grudnia, który pośredniczył w tej sprawie: „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 Niegolewskim na ostat
niej już baterii, i ten moment już zacząłem, zobaczysz kochany Pan w Krakowie [...] w żad-

249 Ibidem, s. 5-8.
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404. Próba 
lancy, 1886

nych pamiętnikach nie ma wzmianki o podobnym fakcie, lepiej być ścisłym w oddawaniu 
momentów z przeszłości świetnej”250 . 7 stycznia 1885 dziękuje za 250 fl zaliczki na Somo- 
sierrę dla Sokołowskiego, obraz — stwierdza — będzie gotów na 1 marca tr. „Mam na
dzieję, 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,

405. Ale
ksander 
Morsztyn 
pod Cho
cimiem, 
1885

250 Ibidem, s. 15-17.
251 Ibidem, s. 19-21.
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któren ma na wystawie w Warszawie Somosierrę wielmożnego Sokołowskiego, zgubił ad
res dla wysłania gdzie się należy”252.

Zarzuty stawiane artyście, że szedł w swej twórczości za inspiracją zamawiającego ob
raz, nie odpowiadały często prawdzie. Ustępliwość ta nie szła zbyt daleko, może w zakre
sie elementów trzeciorzędnych, natomiast w przedmiocie merytorycznym trzymała się 
w większości ściśle faktów, 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 wypusz
czono trzech dragonów gwardii, z której to próby wyszedł on zwycięsko, zrzucając z sio
dła 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 pod
chodzi 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 uzy
skał buławę polną, wyciąga rękę z pożegnalnym gestem tylko do tego posmutniałego zwie
rzęcia. 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 oporządzeniu, 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: 
Kazimierz Pułaski z konfederatami barskimi pod Częstochową — i już na długi czas pogrą
żył się artysta w ulubioną epokę XVII stulecia, w wiek klęsk, nieszczęść, ale i chwały oręża 
polskiego.

406. Śmierć 
hetmana 
Stefana 
Czarniec
kiego w So- 
kolówce 
w r. 1655, 
1885

252 Bibl. Ossol., rkps 12652, s. 255.
253 List do W. Bełzy z 12 II 1885 — Bibl. Ossol., rkps 6199, s. 27-29.
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407. Ta
niec tatar
ski, 1885

Namalował w roku 1885 dwie wersje Aleksandra Morsztyna pod Chocimiem, który 
ciągnie złapanego na arkan Tatarzyna (w tym jedną dla Morsztyna, wicekonsula angiel
skiego w Warszawie254, oraz Taniec tatarski w trzech wersjach, gdzie doświadczony har- 
cownik polski chce złapać Tatara za kark, a ten wymyka mu się spod ręki na swym sroka- 
tym koniu. Wreszcie dwa wizerunki konne: Stanisław Żółkiewski hetman wielki koronny 
na czele rycerstwa i ]an Karol Chodkiewicz hetman wielki litewski z husarią.

254 Bibl. Nar., rkps 5993, k. 77-78.

408. Wieść 
z pola bitwy, 
1885
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Ilustracje do „Ogniem i mieczem”

W tymże roku 1885 zajął się Kossak na dobre ilustracjami do Ogniem i mieczem Sien
kiewicza, które rozpoczął mniejszymi szkicami już w roku poprzednim. Od 2 maja 1883 
zaczęto drukować odcinkami w warszawskim „Słowie” tę arcypowieść Sienkiewiczowską, 
która stała się odtąd najpowszechniej w Polsce czytaną lekturą. Kolejne odcinki były praw
dziwym przeżyciem dla czytających, ludzie przy spotkaniach zaczynali rozmowę od wia
domości tragicznych bądź radosnych: „Bar wzięty” lub „Skrzetuski przeszedł”. Jako osob
na książka wyszło Ogniem i mieczem w r. 1884, osiągając niespotykane dotąd zaintereso
wanie czytelników. Musiała też wywrzeć ogromny wpływ i na Kossaka, któremu epoka ta 
była szczególnie bliska, a książka wydobyła z niego najgłębsze pokłady jego talentu, po
rwała wyobraźnię i roznieciła twórczy zapał. Pisał 30 kwietnia 1884 do Lwowa do Bełzy. 
„Co do rysunków do Ogniem i mieczem dla Trzemeskiego, rzucam się jak kot z pęche
rzem, ogromna robota”. W rok później donosił: „prócz tych 12-tu mam 40 obrazów rów
nież godnych ilustrowania i należących do całości [...], wszystkie dla p. Trzemeskiego”255.

255 Bibl. Ossol., rkps 6199, s. 9-14, 56-61.

Podstawowe 12 ilustracji, wykonane sepią, gwaszem i piórkiem, lekko podkolorowane 
w formacie około 33 x 50 cm, były przeznaczone do sfotografowania w zakładzie E. Trze
meskiego we Lwowie w celu wydania albumu z reprodukcjami, który począł się ukazywać 
zeszytami, nawet jeszcze przed ukończeniem całej serii. W styczniu 1886 wyszedł w efek
townej okładce pierwszy zeszyt z czterema początkowymi kartonami, później drugi i trze
ci zeszyt, zawierające również po cztery ilustracje. W całości album ukazał się dopiero w r. 
1898 i 1899 (2. wyd.), wcześniej natomiast, w r. 1886, wyszło wydanie książkowe z czar
no-białymi ilustracjami Kossaka.

409. Spotkanie Skrzetuskiego z Chmielnickim na Dzikich Polach, 1885
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410. Przygoda w drodze do Łubniów, 1885

411. Spotkanie Chmielnickiego z Tuhaj-Bejem, 1885
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412. Pochód Chmielnickiego z Tuhaj-Bejem, 1885

413. Napad Bohuna na Kurcewiczów w Rozłogach, 1885
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414. Starcie Skrzetuskiego z Burdabutem w bitwie pod Machnówką, 1855

415. Książę Jeremi Wiśniowiecki na mogile, 1885
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416. Podbipięta z Półjanem pod Konstantynowem, 1885

417. Zagłoba zdobywa chorągiew, 1886
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418. Pan Zagłoba na weselu, 1886

419. Pojedynek Wołodyjowskiego z Bohunem, 1886
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420. Helena z Zagłobą, Wołodyjowskim i Rzędzianem w ucieczce z Czortowego Jaru, 1886

421. Śmierć Longina Podbipięty, 1886
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422. Przeprawa Skrzetuskiego przez staw, 1886

423. Skrzetuski przed królem w Toporowie, 1886
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424. Bohdan Chmielnicki 425. Pan Onufry Zagłoba

426. Kmicicowa kompania, 1885
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427. Kmicic z Oleńką na kuligu, 1885

428. Pachołek z koniem w bogatym rzędzie, 1886
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429. Królewski 
dar, 1895

Na obecnej jubileuszowej wystawie Juliusza Kossaka w Krakowie w r. 1999 zostały 
pokazane te wspaniałe ilustracje w oryginale256.

W cykl tych 12 obrazów wchodziły wykonane w 1885/86: Spotkanie Skrzetuskiego 
z Chmielnickim na Dzikich Polach, Przygoda w drodze do Łubniów, Pochód Chmielnickie
go z Tuhaj-Bejem, Napad Bohuna na Kurcewiczów w Rozłogach, Książę Jeremi Wisnio- 
wiecki na mogile, Podbipieta z Półjanem pod Konstantynowem, Zagłoba zdobywa chorą
giew, Pojedynek Wołodyjowskiego z Bohunem, Helena z Zagłobą, Wołodyjowskim i Rzę-

430. Przez stepy 
z koniem i ban- 
durką, 1887

256 Zakupione w Londynie i w Wiedniu, a pozostające obecnie w prywatnym ręku w Krakowie i udostępnione na ju
bileuszową wystawę.
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dziartem w ucieczce z Czorto- 
wego Jaru, Śmierć Lortginusa 
Podbipięty, Przeprawa Skrzetu- 
skiego przez staw, Skrzetuski 
przed królem w Toporowie. 
Prócz tego poza serią namalo
wał Juliusz jeszcze: Spotkanie 
Chmielnickiego z Tuhaj-Bejem, 
Bohun uwozi Helenę do Czor- 
towego Jaru, Pan Zagłoba na 
weselu oraz Bitwę pod Mach- 
nówką, stoczoną przez wojsko 
księcia Jaremy, w której Jan 
Skrzetuski starł się z płk. kozac
kim Iwanem Burdabutem, któ
remu strzaskał głowę buzdyga
nem.

Nie wiemy dlaczego Juliusz 
prawie w ogóle nie ilustrował431. Kmicic z kompanią, 1885

dwóch następnych powieści Sienkiewiczowskiej Trylogii, 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 syn, Wojciech Kossak, wykonał jedną ilustrację do Ogniem 
i mieczem: Podbipięta wypełnia swój ślub (1885) i jedną do Potopu: Kmicic wobec Jana 
Kazimierza w kościele głogowskim (1889), obie reprodukowały „Kłosy”.

Najbardziej z Juliuszowej serii Sienkiewiczowskiej podobały się: romantyczna scena — 
Przygoda w drodze do Łubniów, pełna bojowego ducha — Książę Jeremi na mogile, komi-

432. Rotmistrz chorągwi pancernej, 1886 433. Jan Karol Chodkiewicz hetman w. litewski, 1885
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434. Stanisław Żółkiewski hetman w. koronny, 1885 435. Stanisław Lubomirski pod Chocimiem, 1894

436. Hetman Rewera Potocki na białym arabie 437. Zdobyty sztandar turecki, 1887
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438. Kozak z luzakiem, 1884

zmu bitewnego — Zagłoba zdobywa cho
rągiew, wzniosła i bohaterska — Śmierć 
Podbipięty. Uznanie krytyki wywołało Spo
tkanie Chmielnickiego z Tuhaj-Bejem i Pan 
Zagłoba na weselu, co znalazło potwierdze
nie w wyborze tych obrazów na premie To
warzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w War
szawie na rok 1894 i 1900257.

257 Heliotypia, druk. Otto Treitsch w Berlinie; chromolitografia drukowana przez Warszawskie Towarzystwo Artystycz- 
no-Wydawnicze.
258 „Przegląd Tygodniowy” nr 27 z 5 VII 1885.
259 Witkiewicz, s. 197.
260 List z 30 VI 1885 — Bibl. Ossol., rkps 6199, s. 47-50.
261 List z 27 XI 1885 — Bibl. Ossol., rkps 12652, s. 257-258.

Jeden tylko „Przegląd Tygodniowy”, 
konsekwentnie niechętny Kossakowi, za
rzucił Spotkaniu, ie „sami bohaterowie 
kozackich wojen niewesoło wyglądają, Tu- 
haj-Bej jest pospolity, a Chmielnickiego 
oblicza nie widać prawie, bo go pan Kos
sak bokiem do widzów zwrócił”258. Wręcz 
odwrotnie Witkiewicz widział w Spotkaniu 
„obraz, z którego życie wydziera się z nie
okiełznaną siłą i rozmachem. Dwie dzicze 
spotykają się z takim zapamiętaniem, z ta
kim szalonym ruchem, wrzaskiem i hała
sem, że ziemia zdaje się drżeć pod nimi. 
Świetne postacie Chmielnickiego i Tuhaj- 
Beja wydzierają się ze skłębionego tłumu 

swoim szczególnym charakterem. Grupa Kozaków na przodzie, wyrzucających czapki 
w górę i rwących spinające się konie, wystraszone i podniecone wrzawą, jest nieporówna
na w ruchu”259.

Całą serię 12 ilustracji do Ogniem i mieczem nabył na własność Jerzy hr. Dunin-Bor- 
kowski. 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 fł. Kossak w li
ście do Bełzy prosił go o załagodzenie sporu z Trzemeskim, dając mu prawo fotografowa
nia 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 rodzi
ny, więc muszę się z czasem i robotami liczyć. W zimie nie mogłem [malować] jak myśla- 
łem, 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, Wojciecha, 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, któ
ry 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 małżeństwa 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 Krakowiaka”261 — nie 
były rzadkością.
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439. Luzak w eskorcie 
powozów, 1879

W tym miejscu godzi się ujawnić fakt, że te 10 akwarel Juliusza Kossaka z Ogniem 
i mieczem, które od stu lat nie były pokazane w oryginale na żadnej wystawie i praktycz
nie zniknęły z polskich ekspozycji, przypomniane w filmie Jerzego Hoffmana, odświeżyły 
tę epokę, którą w powieści i w malarstwie najcelniej oddali Henryk Sienkiewicz i Juliusz 
Kossak. I właśnie teraz udało się pokazać je w Krakowie (co zresztą minęło bez echa w me
diach zafascynowanych dzisiejszą subkulturą. Nie jeden to również przypadek jak pota
jemnie przed „władzą ludową” musiały uchodzić i obrazy za granicę. Te trafiły do Londy
nu i tam zostały zakupione na szczęście przez polskiego kolekcjonera. Byłem kontent, że 
udało mi się przyczynić do pokazania tych obrazów na wystawie krakowskiej, a jeszcze 
bardziej, że mogłem je reprodukować z oryginałów w książce Juliusz Kossak (1999).

I znów ilustratorstwo i serie

Chcąc zasilić chronicznie szczupłą kasę, Juliusz brał się za wszelkie możliwe prace, a ilu
stratorstwo należało do takich, które zapewniało szybką zapłatę, poza tym była to zawsze 
ulubiona przez artystę dziedzina. W r. 1885 wykonał 20 ilustracji do albumowego wyda
nia poematu Kazimierza Brodzińskiego Wiesław. Ozdobna ta książka 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 malował Tondos, a ludzi, 
konie i całe sceny miejskie — Kossak. Piękne chromolitografie, nie ustępujące w niczym 
wydawnictwom zagranicznym, wykonane zostały w Drukarni Związkowej w Krakowie, 
a wyszły nakładem J. Kutrzeby i J. Murczyńskiego w r. 1886.

Jak już pisałem wyżej w r. 1885 Juliusz Kossak zrzekł się członkostwa dyrekcji Towarzy
stwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie, wycofał się również z Komisji Rozpoznaw
czej Towarzystwa, w której miał zawsze określone zdanie, mówiąc szczerze co myślał, 
w formie grzecznej, ale stanowczej. Dzięki tej postawie dano mu do zrozumienia, że to
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440. Kościół Św. Piotra i Pawła w Krakowie, 1886

wiek jego nie pozwala mu iść 
z duchem czasu. Kiedy w kilka 
lat później proponowano mu 
znów przyjęcie udziału w Komi
sji Rozpoznawczej, Kossak od
powiedział, 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 Bar

262 Por. W i t k i e w i c z, 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.

czewskiego w Akademii Umie
jętności, które miały szczególne 
znaczenie jakby dyplomu hono
rowego od nie istniejącego pań

stwa polskiego. Gdy w r. 1887 rozważano kandydaturę Wojciecha Kossaka z Olszynką 
Grochowską i Jacka Malczewskiego263 z obrazem Na etapie w drodze na Sybir, wówczas 
Juliusz „dla zapewnienia bezstronności” usunął się z jury — i nagrodę otrzymał Malczew
ski większością tylko tego jednego głosu. A Olszynką i bez nagrody przyniosła Wojciecho
wi rozgłos i sławę; reprodukowana w niezliczonych ilościach, znana szeroko w całej Pol-

441. Na ulicy w Krakowie, 1895

see wryła się trwale w pamięć Polaków i ukształ
towała naszą wizję o tych „polskich Termopi- 
lach”.

Wśród innych prac Juliusza malowanych w r. 
1886 należy wymienić: Polowanie na Podolu, 
Wjazd posła Potockiego do Stambułu (nieznany, 
56 x 91 cm)264, oraz wspomniane już: Jerzy Du- 
nin-Borkowski wprowadza Augusta II do Drezna 
(w r. 1719) i tenże Borkowski jako 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 akwa
relach białe araby ubrane są w bogate czapraki 
i rzędy malowane z oryginałów ze zbiorów Czar
toryskich; dwa motywy z powstania listopado
wego: Generał Jan Skrzynecki ze sztabem i Szar
ża jazdy poznańskiej pod Rajgrodem, duża scena 
spod Racławic Kościuszko z kosynierami w ata
ku na baterię rosyjską, Portret konny syna Tade
usza Kossaka w mundurze porucznika ułanów au
striackich. Wreszcie arcydzieło stadnin, najwięk
sza rozmiarem i poziomem dzieła sztuki: Stad
nina na Podolu, skomponowana znakomicie: 
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w rozległym pejzażu stepu, łączącego się na 
horyzoncie z niebem, pasie się stado koni 
różnych maści, po lewej kara klacz ze stu
lonymi uszami w skupieniu karmi źrebię, 
po prawej brązowa odgania inną od swego 
źrebięcia, jakby chciała gryźć, w środku ob
razu biała kobyła skubiąca trawą, a obok 
leży źrebak. Tę białą Kossak umieszczał 
w paru innych stadninach i na niej jako 
wiernym typie matki skupiał uwagą patrzą
cych. W stadninach, w których portretował 
konie właściciela, był częściowo skrępowa
ny zadaniem zamawiającego, inne odtwa
rzał ze swobodą i prawdą, mogąc dowol
nie wydobywać charaktery i typy końskie.

W roku 1887 odżyły znów kontakty Kos
saka z Janem Aleksandrem Fredrą, u któ
rego w rezydencji już od trzech lat wisiało 
12 przepysznych akwarel cyklu fredrow
skiego. Tym razem przyjaciel pośredniczył 
w zamówieniu u artysty obrazów z polowa
nia na niedźwiedzia u krewnych jego żony 
Jabłonowskich oraz ich portretów. Juliusz 
w liście z 6 lipca 1887 pisał: „Kochany Olesiu! Pomimo najlepszych chęci nie byłem w moż
ności uiścić moich marzeń [by] odwiedzić Cię w Beńkowej Wiszni [i] zobaczyć plejadę 
Fredrów na miejscu”. Donosił dalej przyjacielowi, że wykonał już szkice do dwóch obra
zów z polowań u śp. Kazimierza Jabłonowskiego, które przesyła mu dla poczynienia uwag. 
„Podobieństw na szkicu być nie może, mniej więcej tylko charakterystyka, idzie głównie 
o układ i przedstawienie rzeczy”. Co zaś do portretów hr. Stefanowej i hr. Henryka Jabło
nowskich, otrzymał zaraz przy zawarciu umowy 200 fl, a teraz 800, choć nigdy nie żądał

442. Portret konny Tadeusza Kossaka, 1886

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 dzięku
ję, za «ale» również — pisał Kos
sak 15 lipca — bo komu miłe 
zdanie przychylne, ten powinien 
przyjmować i krytykę, tym bar
dziej że na to szkice robiłem [...]. 
Wszystkie «ale» przez Ciebie po
stawione uwzględniam najzu
pełniej [...]. Mam nadzieję, że się 
wywiążę z zadania tak, że nic nie 
będzie do zarzucenia. Na 400 fl 
przystaję”266. A w liście z 7

265 Bibl. Nar., rkps 8431,1.1, k. 195-196.
266 Ibidem, k. 197-198.

443. Portret syna Tadeusza Kossaka na siwku, 1882
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444. Gen. 
Jan Skrzy
necki ze 
sztabem, 
1886

445. Szar
ża jazdy 
poznań
skiej pod 
Rajgro
dem, 
1886
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446. Chłop z fajką na koniu, 1888 447. Kozak z fajką na koniu, 1889

sierpnia: „Dziękuję za wszelkie informacje co do obrazów dla hr. Stefana; rozprawa z nie
dźwiedzicą 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

267 Ibidem, k. 199-200.
268 Ibidem, k. 201-203.

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 przeszłości [...], radbym jak najwięcej 
mieć szczegółów, ażeby to, co robię, było ile możności do prawdy podobnym [...]. 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 sa
niach ze strzelbą, a przy nim leżą na słomie buldook! i wyżeł angielski!! Takiego myśliwe
go rozciągnąć i wsypać mu z 50 sfór w skórę [...]. Wspomnienia z polowań [...], w których 
udział brałem i tam się uczyłem tego, co dziś moją artystyczną specjalność stanowi”268.

Z kilkunastu obrazów malowanych w r. 1887 na uwagę zasługuje duży obraz przedsta
wiający Zakończenie polowania na zające i lisy: na tle wspaniałego gęstego lasu stoi grono 19 
myśliwych i jedna dama konno, prawie wszystkie osoby sportretowane, do tego konie i charty. 
Nie wiemy niestety, gdzie i u kogo odbyło się owo polowanie, przy czym na pewno obraz 
był malowany na zamówienie. Na innym scena: przez kopny śnieg przedzierają się sanie 
w dwa tęgie mierzyny, gdy myśliwy dojrzał zwierzę, puszcza dwa charty, 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 spa
lonej wsi czy pożarze stepu, ciągną tabory i stado koni, na pierwszym planie grupa trzech
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448. Zakończenie polowania, 1887

Tatarów, psy i podrywające się stado pardw; w innych: Przez stepy jedzie kozak z bandur- 
ką, prowadząc okulbaczonego konia, może zdobycznego; Wierny towarzysz, koń nad le
żącym w krwi, padłym w bitwie żołnierzem.

Znamienną kompozycję stanowi Książę Józef Poniatowski skaczący do Elstery, obraz 
namalowany według Horacego Verneta, ale będący — jak pisał Witkiewicz269 — najsu
rowszą krytyką francuskiego batalisty; nie ma w obrazie Kossaka tego banalnego piękna,

449. Ksią
żę Józef 
Poniatow
ski skacze 
do Elstery

“’Witkiewicz, s. 148.
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450. Dojeżdżacz konny z trąbą, 1885
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451. Gajowy i dziewczyna, 1894

452. Pochód Tatarów przez step, 1887

231



453. Dwaj dróżbowie krakowscy, 1888 454. Drużba krakowski na koniu, 1888

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, rozdyma chrapy, skupia nogi i nigdy 
nie odwraca głowy wstecz; Książę Józef u Kossaka nie tak piękny, wyraźnie ranny, z ręką 
na temblaku i przynajmniej bez czaka.

Jeśli chodzi o stosunki wzajemne pomiędzy Kossakiem a Matejką, nie tylko w tym cza
sie, 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 
wrażenie, że Matejko zazdrościł mojemu ojcu, pomimo że sam miał jej tyle, popularności, 
otwartego domu”270. Na jednym z posiedzeń komisji oceniającej prace nadesłane na wy
stawę krakowską Kossak zwrócił uwagę Matejki na katalog wystawy, rzucając zapytanie, 
czy Mistrz nie zechce dać swego rysunku do katalogu. — „A pan co dajesz, panie Juliuszu?

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.

— zapytał Matejko. — Naturalnie konia — rzeki 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 Kra
kowie pismo literacko-artystyczne „Świat”, w osobie Zygmunta Sarneckiego, zamówiło 
u niego rysunki, Kossak pisał do redaktora: „Nieznośne wydatki zmuszają mnie do udania 
się do Was jako dyrygującego częścią artystyczną o koleżeńską przysługę a concik w sto
sunku do umówionej ceny za całość; to jest 120 fl. Wynadgrodzicie mi w dwójnasób pra
cę, czyniąc zadosyć mojej prośbie, a mam nadzieję, że będziecie zadowolnieni”272.

Wśród wielu współczesnych artyście prób ocen i charakterystyk, drukowanych na ła
mach czasopism, często zdawkowych, powierzchownych, rzadziej wnikających 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 — pisał Łoś — jest znakomito-
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455. Góral na koniu, 1888 456. Góralka na koniku, 1888

ścią nie polską, lecz europejską. Gdyby się był urodził lub wsławił Anglikiem czy Francu
zem, sława jego byłaby dziś doszła do zenitu rozgłosu europejskiego [...]. Polskie społe
czeństwo dopiero się kształcące [...] otoczyło imię Kossaka sławą, na jaką je stać było [...]. 
Jeden jest tylko malarz wpośród legionów malarzy dzisiejszych, który konia tak zrozu
miał, odczuł, wyidealizował [...], jest on poetą pędzla [...]. Ta sława będzie zawsze dla nas 
stokroć razy większą niż dla obcych, gdyż poezja pędzla Kossaka jest czysto narodowa [...], 
sprawia, iż on do ciemnych mas nawet tak mówi, jak mówili nasi poeci, jak przemówił 
niedawno Sienkiewicz [...]. W jakże potężnym stopniu posiadł Kossak dar mówienia obra
zami, skoro one równie silnie przemówiły do imaginacji ludzi nie mających pojęcia o sztu
ce i podziwiających w akwareli Kossaka treść i poezję, a nie wykonanie i technikę [...]. 
Kossak jest najpopularniejszym z naszych 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 wiel
kiej areny wystaw, medali i zaszczytów, malarz, którego w tym lub owym już prześcignię
to, ale którego miejsca w naszej sztuce nikt nie zajmie. Talent to mający swe wybitne cechy, 
dla których pozostanie zawsze wielkim”274.

273 „Echo Muzyczne, Teatralne i Artystyczne” nr 203-204 z 20 i 27 VIII 1887.
274 „Tyg. Ilustr.” nr 38 z 21 IX 1895.

Kossak niewątpliwie znał artykuł Łosia, znajomego od lat krakowskiego literata i ko
lekcjonera, zapewne nie miał jeszcze zamiaru schodzić z areny, czego dowodem wcale 
niemała dalsza twórczość, acz naturalny przy 63 latach ubytek sił i pewne wyczerpywanie 
się talentu dawały znać o sobie. Z roku 1888 warto odnotować prace, nie gorsze od po
przednich: Szef szwadronu szwoleżerów Szeptycki pod Rheims w r. 1814 bierze w niewolę 
batalion piechoty pruskiej z majorem i działami otaczanymi sprawnie przez polskich szwo-
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457. Szef szwadronu Szeptycki pod Rheims bierze do niewoli Prusaków, 1888

leżerów; 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, pejzaż 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 akwa
reli, 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 rodzajowych, przeważnie z dwóch regio
nów Polski, znanych artyście najlepiej, z Podola i Pokucia oraz z Krakowskiego: Powrót 
flisaków (poprzednia wersja z r. 1875), Motywy z polowań, Drużba krakowski na mierzy- 
nie, Dwaj drużbowie na czele wesela krakowskiego, Powrót z miasteczka, Góral i Góralka, 
Hucuł i Hucułka na zwinnych górskich konikach stąpających ostrożnie po stromych ścież
kach, 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 żołnierskim.

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 „sta
rych” za nic, obiecujących świat przewrócić do góry nogami. Może im mówił wówczas: 
„obyście tylko tyle co my, zrobili”.
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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 podawały 50-lecie pracy 
artystycznej, inne 40-lecie, licząc od pierwszej publicznej wystawy (datując ją zresztą błęd
nie). Tymczasem ta pierwsza data zastałaby Juliusza jeszcze w V klasie gimnazjum w Stani
sławowie, druga zaś malującego już od 5 lat artystę (przyjmując za początek jego twórczo
ści 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 sie
bie, że „tej dobrej myśli przyklaskujemy serdecznie i gorąco”275. Na tej fali Koło Artystycz
no-Literackie w Krakowie, 11 kwietnia tr., uczciło jubileusz 40-lecia pracy Kossaka (swo
jego prezesa) bankietem wydanym na jego cześć, wręczono mu srebrny puchar, a między 
gratulacjami nadszedł telegram z Wiednia od 20 posłów polskich276. Z początkiem maja 
ogłoszono że „Klub artystów (adres: Kraków, ul. Szczepańska 11) postanowił 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 napłynęło. Do oddania hołdu takiej zasłudze nie potrzeba wezwań i nawo
ływań, wszyscy władający pędzlem i dłutem chętnie spieszą, aby mu cześć swoją wyra-

458. Juliusz Kossak, mai. K. Pochwalski, 1890

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.

459. Zofia Juliuszowa Kossakowa, fot. ok. 1918
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460. Biust Juliusza Kossak dłuta Teodora Ry
giera, 1889

zić”277. W dalszym ciągu informowano, że uroczy
stość odbędzie się w pierwszych dniach czerwca, 
a album wzbogaca się z każdym dniem, że napły
nęło już przeszło 80 szkiców olejnych, akwarel, 
gwaszów i rysunków także z Warszawy, Mona
chium i Paryża, że oprawa księgi będzie artystycz
na z medalionem Tadeusza Błotnickiego na wierz
chu, a od tyłu z rysunkiem Piotra Stachiewicza278. 

Jubileusz Juliusza Kossaka odbył się dnia 3 
czerwca 1889 r. w południe w salach wystaw To
warzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Sukienni
cach na I piętrze, gdzie licznie zgromadzili się ar
tyści, przyjaciele i wielbiciele talentu Kossaka. 
W pierwszej sali wchodzących witały rozłożone 
karty albumu 60 prac malarskich artystów pol
skich, m.in. H. Rodakowskiego, W. Gersona, 
F. Kostrzewskiego, L. Benedyktowicza, A. Pio
trowskiego, J. Malczewskiego, P. Stachiewicza, 
J. Styki, L. Picarda, R. Kochanowskiego, W Kos
saka i wielu innych. W głębi sali głównej estrada 
przystrojona kobiercami, zielenią palm, obok usta
wione dary dla jubilata, między którymi królował 
wspaniały, grubo brązowany biust Kossaka wyko

277 „Świat” 1889, s. 167; „Kraj” nr 16 z 3 V 1889.
278 „Świat” 1889, s. 214 i 239.

nany przez Teodora Rygiera, popiersie w medalionie rytowane przez Tadeusza Błotnickie
go i inne podarunki. Miejsce honorowe zajęła rodzina jubilata. Obok niej zasiedli: prezy
dent 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 jubi
lata. Jako gospodarz pierwszy przemówił sekretarz krakowskiego TPSP Zygmunt Ciesz
kowski, następnie wiceprezes Klubu artystów Antoni Piotrowski, ofiarując mu imieniem 
artystów polskich wspaniały album pamiątkowy. Po innych przemówieniach i życzeniach 
odczytano adres uznania Szkoły Sztuk Pięknych w Krakowie podpisany przez wszystkich 
profesorów z dyrektorem na czele i osobno uprzejmy list Matejki, usprawiedliwiający się 
z nieobecności swej na obchodzie, piękny list Teofila Lenartowicza z Florencji, Zygmunta 
Kaczkowskiego z Paryża, Henryka Sienkiewicza z Kissingen, Józefa Brandta z Monachium, 
Alfreda Szczepańskiego z Wiednia, Adama Asnyka ze Lwowa, od Towarzystwa Literatów 
i Artystów Czeskich w Pradze oraz 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,
Zyj tak długo, byś malował nasz ostatni marsz zwycięski!”
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Wzruszony głęboko jubilat podziękował krótko mówcom i dawcom upominków. Ze
gnano się zaproszeniem na wieczorną ucztę279.

279 „Czas” nr 127 i 129 z 4 i 6 VI 1889.

O godzinie 19-tej tegoż dnia w wielkiej sali Hotelu Saskiego odbył się bankiet, na któ
rym zasiadło do stołu w podkowę blisko 90 biesiadników. Jubilat siedział pomiędzy bisku
pem Krasińskim a prezesem Akademii Józefem Majerem, dalej zasiadło kilku posłów pol
skich do Rady Państwa, profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego, redaktorów pism, ad
wokatów, lekarzy, radców miejskich, architektów, artystów i oczywiście damy. Pierwszy 
zabrał głos prezes Majer, kończąc toastem na cześć artysty, rzeźbiarz Rygier wzniósł zdro
wie żony jubilata, malarz Ludomir Benedyktowicz w świetnym przemówieniu podniósł

462. Tzw. Domek 
Babci na Kossa- 
kówce, fot. 1890
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463. Juliusz Kossak z laseczką, fot. z ok. 1890

szczególne zasługi Kossaka dla sztuki pol
skiej i świadomości narodu, Stanisław Za- 
they pedagogiczne znaczenie jego malar
stwa, Stanisław Tomkowicz postawę obywa
telską, p. Miłaszewski przypomniał 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 tele
gramy od redakcji pism warszawskich, 
lwowskich, poznańskich, od rodzin arysto
kracji i od własnej rodziny: Kisielnickich 
z Łomży, Dziembowskich z Rokitna oraz 
Matyldy i Janiny Kossak ze Lwowa280.

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) 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.

Warto przytoczyć tu za „Czasem” frag
ment z przemówienia Ludomira Benedyk- 
towicza, bezrękiego malarza, który utracił 
ręce w powstaniu 1863 r.: „W naszym ży
ciu 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 grze
chach i wadach naszych mieliśmy i wielkie 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 nieśmiertelnej 
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 ju
bileuszowych dość niemiłe zrobiła w Krakowie wrażenie, a prasa zapytywała „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 przesłanie za kilka dni do re
dakcji „Czasu” pełnej treści owego adresu z datą 1 czerwca 1889, wysłanego do Juliusza 
Kossaka:
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464. Zaloty przy wodopoju, wachlarz, 1894

„Wielmożny Panie! Wobec 
hołdów składanych Ci od kół 
artystycznych w chwili przypa
dającego jubileuszu półwieko
wej pracy, pragnie również gro
no nauczycielskie krakowskiej 
Szkoły Sztuk Pięknych zazna
czyć ze swej strony uznanie ty- 
loletniej Twej artystycznej czyn
ności, słusznie przynoszącej Ci 
chwałę, a społeczeństwu nasze
mu niemałą pociechę [...]. Przed 
laty pragnęliśmy Cię mieć 
uczestnikiem prac naszych 
w Szkole jako kierownika nauki ojczystego pejzażu, dowód, że uznawaliśmy zawsze Twe 
zasługi w sztuce, a do nich przede wszystkim zaliczyć musimy, że daleki od zasady «sztuka 
dla sztuki» oparłeś Twe prace na studiach ojczystej przyrody, a niezliczonymi akwarelami 
i rysunkami wskazałeś młodemu pokoleniu artystów znaczenie w sztuce polskiego świata, 
miejscowych ludowych typów i tradycji życia narodowego.

Zasługi te przyznać Ci będą musiały i następne pokolenia nasze, bo dzieła sztuki wypły
wające z nie starzejącej się miłości do kraju budzić interes zawsze muszą. Racz więc przy
jąć, 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, Wincenty Zakrzew
ski, Jan Rotter, Józef Łepkowski”283.

283 „Czas” nr 132 z 9 VI 1889.
284 „Kłosy” nr 1250 z 13 VI 1889.

W pojubileuszowych echach Adam Pług pisał w „Kłosach”, że „znacznie wcześniej i bo
daj 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 pi- 
sze, to by okazało się, że mimo nowych prądów w sztuce naszej od owego czasu powsta
łych, sąd o nim się wcale nie zmienił i niczyja się ręka nie targnęła na zerwanie bodaj 
jednego listka z tego wieńca wawrzynowego, który wtedy jemu przeznaczono. Jak był, tak 
jest i dotąd mistrzem w swoim rodzaju”284.

Uznanie przyjaciół, braci 
malarskiej i całego niemal kra
ju musiało przynieść Kossako
wi dużą satysfakcję, było też nie
wątpliwie znaczną podnietą 
w dalszym malowaniu, choć ten 
tytan pracy i bez tego by two
rzył z nie mniejszym zapałem. 
Z okazji jubileuszu 40-lecia pra
cy artystycznej został mu rów
nież nadany Krzyż Kawalerski 
Orderu cesarza Franciszka Jó
zefa, który wręczono mu w lu
tym 1890 r. 465. Źrebak z pieskiem, wachlarz
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466. Budrys z branką-Laszką wraca do domu, wachlarz

Ale pomimo tych wszystkich 
splendorów kłopoty finansowe 
nie chciały się zmniejszać. „A te
raz sprawa najprzykrzejsza — 
pisał we wrześniu 1889 do Beł
zy — ostatni kwartał roku. Ko
nieczność wyjechania do Anto
nin, [gdzie] mają mnie prosić 
o kilka grubszych obrazów [...]. 
Więc, drogi Panie Władysławie, 
polecam się przyjaźni i proszę 
o jak najrychlejsze przysłanie 
mi, co możebne! Rachunek nasz 

jest taki: 3 rysunki a 55 fl, razem 165 fl, zaliczki otrzymałem 100 fl, pozostaje dla mnie 65 
fl [...]. Polecam więc kochanemu Panu moją sprawę gorąco i proszę, ażeby to między nami 
tylko pozostało”285

285 List z 29 IX 1889 — Bibl. Ossol., rkps 6199, s. 63-65.
286 Bibl. Ossol., rkps 6199, s. 67-68; „Świat” 1889, s. 527.

Efektem wizyty antonińskiej był duży obraz Polowanie par force w Antoninach z por
tretami Potockich, z masą psów i koni, a owe 3 rysunki, których razem wykonał 5, to 
ilustracje do Grażyny Mickiewicza przygotowywane dla wydawcy lwowskiego H. Alten
berga. W następnym liście donosił Kossak Bełzie, który współpracował z księgarnią Alten
berga, że 7 rysunków do Konrada Wallenroda jest już na ukończeniu i że na 15 stycznia 
1890 będą wszystkie gotowe, a, jak pisano w „Swiecie”: „nikt bardziej z artystów naszych 
nie nadawał się do ilustrowania i Grażyny i Konrada Wallenroda, 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.

467. Wierny towarzysz, 1887 468. Pieśń o koniku żołnierskim, 1872
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469. Poselstwo krzyżackie w zam
ku Litawora, (Grażyna), 1889

470. Grażyna z orszakiem wy
jeżdża na łowy, (Grażyna), 1889

471. Grażyna w komnacie Litawo
ra, (Grażyna), 1889

472. Grażyna w przebraniu męża 
w ataku na krzyżaków, (Grażyna), 
1889

473. Konrad w rozmowie z Aldo
ną, (Konrad Wallenrod), 1889

474. Pieśń Wajdeloty, (Konrad Wal
lenrod), 1889

475. Porwanie przez krzyżaków, 
(Konrad Wallenrod), 1889

476. Klęska krzyżaków, (Konrad
Wallenrod), 1889

477. Śmierć Konrada, (Konrad
Wallenrod), 1889
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478. Wyjazd na polowanie, 1888

W połowie października 1889 po
jechał Kossak do Lwowa, gdzie na
malował zamówioną przez tamtejsze 
Kasyno Narodowe (zwane Kasynem 
Końskim) wielką akwarelę, przedsta
wiającą Pierwsze wyścigi konne we 
Lwowie z 2 sierpnia 1845. Dochował 
się duży szkic sepiowy do tego obra
zu malowany w r. 1845, z którego 
dopiero po 45 latach artysta wyko
nał obraz, zachowując tę samą kom
pozycję i układ; tak na szkicu, jak i w 
obrazie sportretowanych zostało kil
kanaście osób, obecnych na tych wy
ścigach.

Kossak widocznie miał w tym cza
sie duże wydatki, bo prośby o wypła
ty zaliczek, i to nawet niewielkich 
kwot, pojawiają się w wielu jego li
stach do Bełzy. „Święta za plecami — 
pisał 19 grudnia 1889 — wydatki na 
wszystkie boki, gdyby Pan Władysław 
był grzeczny i przysłał a 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 a conto 65 fl? mam cięż
kich terminów i drobnych wydatków

masę [...], proszę o telegraficzną odpowiedź na mój koszt”287.

287 Bibl. Ossol., rkps 6199, s. 73, 79-81.
288 List J. Kossaka do M. Kossakowej z 17 VIII 1889 — Bibl. PAN w Krakowie.

Ten człowiek o gołębim sercu miał naprawdę w sobie wiele optymizmu i życzliwości, 
gdy będąc bez pieniędzy i sam, bo wszyscy rozjechali się na wakacje, pisał tak pogodny list 
do synowej: „Najdroższa Maryleczko, synowo najukochańsza! Liścik milutki z wiadomo
ściami 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 po
wrót Państwa na Wygodę [...]. Ja siedzę w pracowni i smaruję i to nowe rzeczy! Proszę 
powiedzieć Maciusiowi, że Diadzia maluje Krakowskie wesele, Tam na błoniu, Kozak ko
nia 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 Wincenty Łoś, gdy dzieci państwa Juliu- 
szów opuściły już „Wygodę”, zakładając własne rodziny, Juliusz „uznał za stosowne zmniej
szyć kwotę pieniężną, jaką codziennie odwiecznym zwyczajem dawał na domowe wydat
ki. Tą kwotą była «piątka», a zredukowana została do «trójki», co wywołało niezadowole
nie żony-matki. Więc dzieci, które właśnie do rodziców zjechały, urządziły oficjalną depu- 
tację do ojca. — O cóż wam chodzi? — spytał Kossak. — Przychodzimy w deputacji — 
odparł Wojtek — do pana prezesa w imieniu całej rodziny bardzo strapionej zmienionym
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479. Polowanie par force w Antoninach u Potockich, 1889

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.

289 „Tyg. Ilustr.” nr 38 z 21 IX 1895.

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 łat, poza którymi wszystko już było powielanym, drob
nym rzemiosłem, wytwórczością. Jakież duże uproszczenie! Nawet w ostatnich latach ży
cia Kossakowie tworzyli jeszcze ambitne, wykonane z talentem prace, przeczące opiniom 
o starczej nieudolności, a prócz tego drobne obrazki z malowanych już tematów i moty
wów. Ale czy nawet te ostatnie nie spełniały swej niemałej roli w upowszechnianiu tej 
sztuki w społeczeństwie, w popularyzowaniu 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 swoj
skich czy narodowych tematów nie był najcenniejszą rzeczą, pamiątką ratowaną z płoną
cego 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 pew
nych eksperymentów, nowości, szerszej techniki, operowania śmielej 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, 
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480. Tam na błoniu błysz
czy kwiecie, 1889

w czym się tego dopatrzyłem. Więc, ile mogłem, na szczegółach obrazu wykazywałem mu 
dowody postępu. On zaś uściskał mnie i rzekł: — 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.

290 J. K e n i g, Juliusz Kossak, jeszcze nieco ze wspomnień, „Tyg. Ilustr.” nr 9 z 25 II 1899.
291 M. Gerson-Dąbrowska, Polscy artyści, ich życie i dzieje, Warszawa 1930, s. 166.

Kiedyś odwiedził pracownię Kossaka Wojciech Gerson z córką Marią, też malarką. „Ja
kie 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 wy
studiować z natury. To bardzo łatwo. — Tak, to bardzo łatwo — roześmiał się mój ojciec
— tylko to trzeba umieć”291.

481. Kozak konia poił, 
Dziuba wodę brała, 1889
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Technika malarska Kossaka

Jest to udziałem niemal wszystkich wielkich artystów, że po okresie największego po
wodzenia 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 nad
zwyczajna wyrazistość akcji. Każdy ruch, każda czynność ludzi i zwierząt tłumaczy się 
jasno i wyraźnie. Niezwykle wyrobiony zmysł obserwacyjny ułatwiał artyście dostrzeganie 
rysów i cech najbardziej znamiennych i typowych, które zaznaczał śmiałym konturem, 
uzyskując tą drogą najbardziej odpowiadający danej sytuacji wyraz. Prócz tego zdumiewa
jąca pamięć plastyczna, rejestrująca takie mnóstwo kształtów, że umożliwiało to artyście 
tworzenie z pamięci, co w dużym stopniu ułatwiało swobodę kompozycji. Gdy inni mala
rze musieli posługiwać się modelami, rekwizytami, kostiumami czy fotografią Kossak ma
lował z pamięci, najtrudniejsze pozy, skrócenia, ruchy i figury, układ draperii, szczegóły 
ubiorów, zbroi, uprzęży etc. — na wszystko wystarczała mu jego żywa wyobraźnia, szero
ka 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 ry
sunku — a dzieła Kossaka wtedy właśnie zyskiwały coraz więcej popularności przez swą 
siłę indywidualizmu, osobiste pojmowanie kształtu, potęgę fantazji, niepowtarzalny urok 
i wielki smak artystyczny. Gdy Kossak zaczynał malować, nieodłączną cechą akwareli, 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, podob
nie jak i olejną. Używanie wody czy oleju jako środka technicznego nie zmieniało estetycz
nych wymagań w malarstwie, harmonia i prawda kolorystyczna obowiązywała tak mala
rza używającego farb olejnych, jak i akwarelistę.

Przez całe życie jedyną mistrzynią i wzorem dla Kossaka była natura, którą oko jego 
rejestrowało z fotograficzną dokładnością, a umysł zapamiętywał — i stąd malowanie z pa
mięci. 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 dzisiejszego malarza. Jego 
pracownia jest to zwykły pokój, parę sztalug 
z podmalowanymi akwarelami, parę rysun
ków na stole, sztych Verneta na ścianie, czap
ka szwoleżera jako pamiątka — i to wszystko. 
Gdzie są te kostiumy, te szczególne oświetle
nia, 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 cała mnogość i rozmaitość studiów 
[...]. Nic z tego! On ma wszystko w swojej gło
wie, 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 482. Zabawa klaczy ze źrebięciem, szkic, 1886
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483. Spotkanie przy stud
ni, 1889

[...], 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 malowania przez Juliusza Kossaka jego 
obrazów akwarelowych. 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 ko
nieczność 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 sporzą
dzania dokładnych szkiców kompozycji, zwłaszcza przy większych obrazach o rozbudowa
nej akcji, wypełnionych wielu postaciami, a takimi były w większości akwarele Kossaka.

Każdą większą kompozycję artysta opracowywał starannie, najpierw w szkicach, a po
tem dokładnie odtwarzał w obrazie. Przy tak rzetelnej robocie, często o charakterze do-

484. A dziewczyna jak 
malina niesie koszyk róż, 
1885

292 W i t k i e w i c z, Sztuka i krytyka u nas, s. 473-474.
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485. Ulani po
znańscy z r. 1831 
z przewodnikiem, 
1892

kumentalnym, szkice były nieodzowne. U Kossaka kolejność pracy była następująca. Naj
pierw rysował ołówkiem zarys całej kompozycji: czynił to cienką i subtelną kreską, zara
zem pewną i stanowczą. Niekiedy na rysunku pociągał grubą linią pewne kontury, np. 
twarze portretowanych osób czy kształty postaci. Z kolei na tym szkicu rysował kratkę, 
która miała mu ułatwić przeniesienia całej kompozycji na także pokratkowaną powierzch
nię akwareli. Dla uniknięcia 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 naj
odpowiedniejszych kolorystycznych rozwiązań. Słowem, nie zaczął wcześniej kłaść farb 
na właściwym obrazie, dopóki cała kompozycja nie została rysunkowo i kolorystycznie 
przygotowana. Te wszystkie pracowniane zabiegi miały doprowadzić artystę do najtraf
niejszego rezultatu końcowego.

486. Potyczka 2. 
p. ułanów z Koza
kami dońskimi, 
1890
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487. Budrys z Laszką wraca do rodzinnego domu, 1898

O znaczeniu szkiców w pracach Kossa
ka pisali: Stanisław Witkiewicz, Antoni Sy
gietyński i Mieczysław Gębarowicz. Witkie
wicz, zachwycając się finezyjną i subtelną 
kreską szkiców ołówkowych Kossaka, ża
łował, że niektóre ich elementy, odcienie 
i niuanse ginęły po drodze i nie znajdowa
ły wiernego odbicia w obrazach. Tenże au
tor szczególnym zachwytem obdarzał pro
sty szkic ołówkowy do obrazu Hetman, 
o którym pisał, że „powinien być umiesz
czony między największymi arcydziełami 
polskiej sztuki”. Reprodukujemy go w al
bumie obok obrazu, jaki po nim powstał, 
którego zresztą Witkiewicz nie widział. 
Obrazy malowane podług szkiców nazywał 
Witkiewicz w przenośni autokopiami Kos
saka w rozumieniu ich funkcji i kolejności 
powstawania. Sygietyński widział w kaligra
ficznych szkicach Kossaka — manierę, ale 
jednocześnie pisał, że „szkice i notaty Kos
saka to skarby nieprzebrane artyzmu i do
kumenty drogocenne życia i z nimi powi
nien on wejść wielkimi drzwiami do pante

onu sztuki narodowej”293. Gębarowicz, dając opis techniki szkicowej Kossaka i przejście 
od szkicu do obrazu, odsłaniał i analizował proces malowania artysty i fakturę jego obra
zów294. Natomiast Maciej Masłowski przed kilku laty zrobił z tego „odkrycie” — nazwał

293 W i t k i e w i c i, Juliusz Kossak, s. 62-67; A. Sygietyński „Kur. Warsz.” nr 321 z 20 XI 1900.
294 M. Gębarowicz, Na marginiesie przebrzmiałej rocznicy, „Przegląd Warszawski” 1925, z. 49, s. 59-60.
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489. Schwytanie 
szpiega prze uła
nów listopado
wych, 1892

szkicowniki Kossaka „haniebnymi”, a obrazy z nich powstałe określił złośliwie mianem 
„autofalsyfikatów”295, czym doszedł do absurdu, myląc normalne funkcje szkicu, ale i uka
zując zarazem, do jakich nonsensów może doprowadzić wydumana spekulacja krytyka.

295 M. M a s ł o w s k i, Juliusz Kossak, s. 7.

Według mnie rola szkiców w malarstwie Juliusza Kossaka jest inna niż w opinii kryty
ków sztuki — nie przypisywałbym im znaczenia tej miary. Ani poglądu przychylnego sztu
ce Kossaka Witkiewicza, a już zwłaszcza na przykładzie szkicu do obrazu Hetman, ani 
poglądu Sygietyńskiego, oscylującego między manierą a skarbami sztuki, ani Gębarowi-

490. Rewizja w 
drodze, 1881
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cza, zwolennika wpływu szkicu na fakturę obrazu, nie wspominając już o nonsensach i zło
śliwościach Masłowskiego.

W moim pojęciu — szkice w obrazach Kossaka spełniały po prostu rolę poszukiwania 
najbardziej korzystnej próby przy rozbudowanej kompozycji obrazu, jego wierności fak
tograficznej oraz względami artystycznymi.

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 Kra
kowie w r. 1888 pokazał tylko 1 pracę, w 1889 — 2, tyle samo w r. 1890, w 1891 wysta
wił 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 po
ematów Mickiewicza.

To zmniejszanie się ilości wystawianych prac nie wypływało stąd, że z pracowni artysty 
nie wychodziło już tyle, co dotychczas, liczących się i godnych pokazania dzieł, więcej zaś, 
jak mówiono, drobnych motywów i powtarzanych tematów. Główną, prawdziwą przy
czyną było to, że Juliusz zrażony zanikającym zainteresowaniem krytyków jego twórczo
ścią, unikał oficjalnych wystaw i większe swe prace, wykonywane przeważnie na zamó
wienia 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

491. Adam Mickiewicz w Turcji, 1890 492. Za waszą i naszą wolność,1890
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493. Ułani poznańscy z 
przewodnikiem, 1892

skromności uwierzył w to i chociaż talent jego zupełnie się nie cofał, krył się niemal ze 
swymi obrazami, a tutaj zwłaszcza w Krakowie zupełnie ich na wystawę nie dawał”296.

296 List Z. Kossakowej do M. Olszyńskiego z 18 III 1899 — IS PAN, rkps 9, k. 165-166.

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 wie
śniacze, myśliwych, jeźdźców, rycerzy, ich ubiory, broń, zwyczaje i zajęcia — że to wszyst
ko od dawna prosiło się o utrwalenie ołówkiem i pędzlem. I znalazł Kossak nieprzeliczo
ne 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.

Najpełniejszy indywidualizm w jego obrazach zyskują konie, niemal żaden z nich niepo
dobny do innych — od biednej bronowłoki do rumaka z cugu pańskiego, od dzikiego źrebca 
z tabunu do wytresowanego folbluta, od chłopskiego konika i żydowskiej szkapy do het
mańskiego bachmata wyróżnia się każdy sobie właściwą cechą, temperamentem, charakte
rem, fantazją, rozmaitością i bogactwem odcieni. Obok prawdy i wielkiej sumienności w stu
diowaniu 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 wycofywania się artysty z wystaw i przejścia na malowanie bardziej dla prywat
nego 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 na
szą wolność malowana jako karta tytułowa do Albumu uczestników powstania węgier
skiego 1848/49 (założonego w 40 rocznicę przez Felicjana Szybalskiego); Potyczka 2 puł
ku ułanów w 1831 z Kozakami dońskimi; Powrót z wojny do wsi oraz świetna akwarela 
pt. Zaklika na koniu Sokół (mylnie tytułowana Sobieski pod Chocimiem) jako typ bitnego 
szlachcica, którego męstwo przeszło do pieśni ludowej, o którym wieść gminna niosła że:
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A to jedzie Zaklika 
Srokosz pod nim bryka, 
Pan Zaklika z Wojsławic 
Bił Tatary do granic,

Nim sejm się zgromadził,
Nim król listy przesuszył,
Nim ksiądz kanclerz uradził, 
A pan hetman wyruszył,

To Zaklika się sprawił, 
I pobił bez rady.

494. Zaklika na koniu
Sokół, 1890

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 ozdob
nie wytłoczoną okładką zawierająca 12 luźnych czarno-białych heliograwiur z ważniejszych 
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 jednocześnie297. Obraz ten formalnie nie należał 
do serii 12 akwarel cyklu fredrowskiego, ale faktycznie może być do niej zaliczony z uwa
gi 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 przy
jaciela (która nastąpiła 15 maja 1891). W ten sposób seria fredrowska zamykałaby się 
w 14 obrazach.

297 Witkiewicz reprodukował ten obraz, ale z błędnym podpisem jako Aleksander Fredro pod Hanau i złą datą malowa
nia 1883; ten sam błąd powtórzony został w książce M. Kukiela, Dzieje oręża polskiego w epoce napoleońskiej, Poznań 
1912, s. 383 i A. Fredry, Trzy po trzy, Warszawa 1917, s. 25.

Z wykonanych jeszcze w roku 1891 obrazów można wymienić: Zagłoba zdobywa cho
rągiew, Pod Somosierrą, Hilary Baranowski rozbija czworobok rosyjski pod Krynką 28 
sierpnia 1831, pierwsza kompozycja z kilku późniejszych Ulani poznańscy z przewodni
kiem w r. 1831, Zaprzęg 5-konny siwków z Chorostkowa z 7 pasażerami, Wesele krakow
skie (wachlarz), niezwykle malownicza Stadnina na łące, Zbiór siana, Na targ z koniem 
i źrebakiem, Powrót z jarmarku, Drużba krakowski.
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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 szcze
blach 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 Gódolló za
pewnił 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 aka
demickie (Mention honorable i les Palmes académiques), za olbrzymie płótno (3 x 6 m) 
Szarża Czekiersów na Krakowskim Przedmieściu otrzyma! w 1892 nagrodę Akademii Umie
jętności 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 wy
starczyło do zdobycia sławy połowę tego. Pracowitość cechowała ich obu ogromna, wręcz 
tytaniczna, takich samych rozmiarów talent był obu udziałem, różniła ich natomiast tech
nika malarska, zapewniająca już z góry przewagę Wojciechowi. Malarstwo akwarelowe 
nie było wtedy przez krytyków uznawane za malarstwo historyczne w wielkim stylu, za
równo z powodu małej powierzchni obrazu, jak i techniki uboższej w siłę kolorytu. Olej 
dawał możliwości kilkakrotnie większe i zapewniał tyleż lepsze efekty, zwłaszcza przy szyb
kim tempie i większej łatwości malowania, których niedoścignionym mistrzem był Woj
ciech. O ileż trudniej było Juliuszowi dojść do swego dorobku i osiągnąć dużą pozycję

495. Juliusz Kossak w pracowni, fot. ok. 1893 496. Juliusz w autokarykaturze, 1894
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497. Juliusz w kontuszu, fot. 1896 498. Wojciech Kossak autoportret

artystyczną z pomocą tak trudnej i nieefektownej techniki akwarelowej, a o ile łatwiej 
Wojciechowi, przy jego biegłości i szybkości malowania, hyło osiągnąć techniką olejną 
pożądane rezultaty w malarstwie wielkowymiarowym i panoramicznym, które hyło spe
cjalnością tego artysty. Wyższe wartości formy artystycznej Juliusza równoważył Wojciech 
osiągnięciami ilościowymi.

Niełatwo jest, hez popadnięcia w schematyczność ocen, wykazywać istotne różnice i po
dobieństwa, wartości i niedostatki malarstwa ojca i syna — były one tyle do siebie podob
ne, 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 odznacza
ły się większym ładunkiem ekspresji, rozmachu, werwy i brawury, ujawniały bardziej ży
wiołowy temperament. Wojciech malował początkowo z dużą precyzją i dokładnością, 
później, gdy już w pełni opanował temat i warsztat — szerokimi i zamaszystymi pocią
gnięciami pędzla, bez nadmiernej dbałości w zakresie wykończenia powierzchni obrazu 
i subtelności barw. Malarstwo Wojciecha już od środkowego okresu cechowało większe 
zbliżenie do techniki impresjonizmu. Nie ma w obrazach syna takiej idealizacji i poetyza- 
cji, 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 bar
dziej prawdziwy. Ulubionym motywem u obu artystów pozostawał koń, ale u Wojciecha 
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 piecho-
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499. Juliusz w pracowni, za nim Jerzy, fot. 1892 500. Wojciech, autoportret z paletą

ty formacji nowoczesnej, ale odmiennego stylu. W kompozycji dużych obrazów i w por
tretach Wojciech zdecydowanie przewyższał Juliusza.

Obaj Kossakowie reprezentują odmienny, indywidualny styl w ujmowaniu tych samych 
tematów, różnią się od siebie, choć obaj wyrażają te same postawy emocjonalne, obaj są 
przeniknięci tymi samymi uczuciami patriotyzmu, obaj przemawiają do polskiej tradycji 
i wyobraźni i trafiają idealnie w odczucia rodaków.

W ostatniej dekadzie życia Juliusza Kossaka, gdy sił już ubywało, można było dostrzec 
pewne wyczerpywanie się energii i pomysłów. Malowanie wyłącznie pamięciowe, bez stu
diów z natury i modeli, przynoszące tak długo pozytywne rezultaty, teraz przybierało po
stać maniery, powtarzania tych samych tematów, motywów i ujęć, podsycanych nieustan
nymi obstalunkami i potrzebą zarobku, było twardą koniecznością, ale dorobku twórcze
go nie pomnażało. Prawdą jest, że malował wtedy dużo drobnych obrazków, owych druż
bów krakowskich, wesela wiejskie, scenki z jarmarków z końmi, ale nie oznacza to — co 
pragnę wyraźnie podkreślić, że u schyłku swych lat Kossak zaprzestał już innej twórczości, 
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 dbałością, przeczące głosom o spadku talentu.

Tych dobrych prac wciąż było niemało, tylko że teraz mniej były one widoczne, mniej 
głośne — z powodów niewystawiania ich, nie reklamowania, coraz rzadszego reproduko
wania. 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 zamówień i sprze
dawał.

Nigdy jednak nie cofał się Kossak przed udziałem w akcjach społecznych i kultural
nych. W Krakowie, z racji prezesowania w Kole Artystyczno-Literackim, nawiązywał bli
skie stosunki z artystami i ludźmi pióra. Był współorganizatorem I Zjazdu Literatów i Ar
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tystów Polskich w r. 1883 w Krakowie, inicjatorem i duszą wielu imprez urządzanych przez 
Koło, składkowych uczt i spotkań dla uczczenia zasług: Siemiradzkiego, Sienkiewicza, 
Modrzejewskiej, Bałuckiego, Adama Bełcikowskiego, Zygmunta Noskowskiego, pisarzy 
czeskich i tłumaczy literatury polskiej Edwarda Jelinka i Frantiśka Kvapila, Chorwata Au
gusta 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 Adama Mickiewicza i przeniesienia zwłok wieszcza na Wawel.

Cykle: Gniewoszów i „Pieśń Legionów”

W roku 1892 Juliusz przyjął zamówienie od Stanisława i Włodzimierza Gniewoszów 
na wykonanie cyklu 8 obrazów z przeszłości historycznej rodu, którego realizacja przecią
gnęła się do 6 lat, a więc o rok dłużej od liczącego 12 akwarel cyklu fredrowskiego. W trans
akcji z Gniewoszami pośredniczyło TPSP we Ewowie, a osobiście, zaprzyjaźniony z arty
stą, Władysław Bełza. Jako pierwsze zostały namalowane dwa obrazy: Cherubin Gniewosz 
w bitwie pod Suczawą w r. 1497 i Krzysztof Gniewosz ginie w obronie chorągwi pod Cho
cimiem; za pierwszy artysta wyznaczył cenę 350 fl, następne uzgodniono po 300 fl za 
obraz298. Obie prace ukazują wysoki poziom twórczości artysty; na pierwszej Cherubin 
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 pode-

501. Krzysztof Gniewosz pod Chocimiem, 1892

298 List J. Kossaka do W. Bełzy z 5 V 1892 — Bibl. Ossol., rkps 6199, s. 87-89.
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502. Cherubin Gniewosz pod Suczawą, 1892

rwany w górę, opada czterema nogami na ziemię, wokół wre walka bezwzględna, okrut
na, odtworzona przez Kossaka z dominującym ruchem i z dosadnym realizmem. Na obra
zie spod Chocimia chmara Turków i Tatarów w dzikim impecie, z wściekłością godzi dzi
dami i jataganami 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 fryzie przejeżdża między obwałowa
niami — postać jakby wyjęta z jakiegoś obrazu flamandzkiego; dwie akwarele zamówione 
przez Jana Bispinga, przedstawiające Pika Adama Bispinga na czele 20 pp. litewskiej, ufor
mowanego 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 wodo
poju (wachlarz), Umizgi przy stadninie, Stadnina podolska, Placówka kozacka, Para Hucu
łów w drodze, Wesele krakowskie pod Wawelem jako winieta na piśmie dziękczynnym dla 
Wiktora Osławskiego za kolekcję darowaną Muzeum Narodowemu w Krakowie.

Rok 1893 rozpoczął Kossak pracą nad przygotowaniem siedmiu ilustracji do Pieśni 
Legionów, tj. do sześciu zwrotek hymnu narodowego: Jeszcze Polska nie zginęła, Dal nam 
przykład Bonaparte, Jak Czarniecki do Poznania, 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 wy
dała okazały album Piesn Legionów z tekstem historycznym Ludwika Finkla na temat hymnu 
i świetnymi reprodukcjami tych ilustracji. Ślady tej pracy znajdujemy w dwóch listach 
Kossaka do nieocenionego w załatwianiu wszystkich spraw Juliusza we Lwowie, Włady
sława Bełzy (podobnie jak przed laty Marcina Olszyńskiego w Warszawie), któremu zwie
rzał 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

2,9 Listy z 27 III i 2 IV 1893 — ibidem, s. 91-93 i 95-96.
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504. Pieśń Legionów—Jeszcze Polska nie zginęła, 1893503. Okładka do albumu Pieśń Legionów Juliu
sza Kossaka, 1893

505. Dał nam przykład Bonaparte (jw.) 506. Jak Czarniecki do Poznania (jw.)
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507. Niemiec, Moskal nie osiędzie (jw.) 508. Mamy racławickie kosy (jw.)

509. „Mówił ojciec do swej Basi”, 1893 510. „Marsz, marsz Dąbrowski”, 1893

259



511. Dyplom dla Wikto
ra Oslawskiego za kolek
cję darowaną dla Mu
zeum Narodowego w 
Krakowie

akwarele z powstania listopadowego: Patrol ułanów 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 waleczność przez 
hetmana Tarnowskiego zdobycznym koniem tureckim. I w tej sprawie znów pisał do Beł
zy: „Chcę skończyć dwie duże akwarele dla pana Stanisława Gniewosza [...], są to pewne 
obstalunki po 300 fl akwarela [...], prośba więc do kochanego Pana Władysława, czyby 
tytułem zaliczki z Towarzystwa lub pożyczki, nie byłbyś łaskaw dla mnie wystarać się o 150 
fl [...], zrobisz mi przysługę, której nigdy nie zapomnę [...]. Bóg da, przyjadę z Gniewo-

512. Jan Gniewosz w bitwie pod Pskowem, 1894
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513. Reko
nesans uła
nów nad
wiślańskich 
w Hiszpa
nii, 1875

szem 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, Drużbo
wie na weselu ukraińskim.

Śmierć Jana Matejki 1 listopada 1893 nie mogła nie wywrzeć wrażenia na Kossaku, 
który zawsze czcił geniusz Mistrza, klękając przed jego Grunwaldem, Hołdem pruskim, 
Sobieskim. Gdy składał wieniec z róż przed Hołdem, „nic nie mówił, tylko głośno noz-

514. Epi
zod z bitwy 
z Kozaka
mi, 1894

300 List z 19 VIII 1893 — ibidem, s. 97-100.
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515. Drużbowie 
na weselu ukraiń
skim

drzami oddychał, z oczu sypał iskry”. Nie czuł żalu ani za niepowołanie go w skład pro
fesorów 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 zbiera
my 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. Matej
ce [...], to będziemy oczekiwać [...]. Czy mogę Cię przedstawić do jakiej poważniejszej 
pracy w reprezentacji pogrzebowej?”301.

301 List J. Kossaka do H. Rodakowskiego z 4 XI 1893 — Henryk Rodakowski i jego otoczenie, s. 116.

Rok 1893 przyniósł ważne wydarzenie w działalności artystycznej Kossaków, głównie 
Wojciecha Kossaka, związane z malowaniem pierwszej polskiej panoramy Bitwy pod Ra
cławicami, na Powszechną Wystawę Krajową w r. 1894 we Lwowie, która zbiegła się z setną 
rocznicą bitwy. Już w styczniu 1893 utworzony komitet panoramy powołał, oprócz komi
sji 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 olbrzymich szkiców. Wojciech Kossak nakreślił wtedy cały ich zarys, 
po czym obaj z Janem Styką podzielili się, biorąc po dwa do dalszego wykończenia. Jedno
cześnie na wszystkich czterech szkicach monachijczyk Ludwik Boller namalował w pra
cowni na „Kossakówce” 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 twórcy jej kom
pozycji 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 
panoramy.

Do Lwowa Juliusz za często wtedy nie jeździł. Miał co prawda wiele spraw w tym mie
ście, trochę jeszcze wystawiał w lwowskim TPSP, trochę sprzedawał, miał interesy z Bełzą, 
to z księgarnią Altenberga, to z Gniewoszem czy z Romanem Potockim, mieszkał tam rów
nież jego syn Stefan z rodziną. Wiosną 1894 kończono malować panoramę, zbliżał się
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516. Po
tyczka pod 
Iłżą, poje
dynek mjr 
Karola Ró
życkiego z 
mjr drago
nów, Pani- 
chem, 1897

termin jej odbioru przez komisję artystyczną, urządzano — w ramach Powszechnej Wysta
wy Krajowej — Wystawę Sztuki Polskiej, na której eksponowano około 40 prac Juliusza 
Kossaka, m. in. takich, jak: Przeprawa przez Dniestr, Rewera Potocki, Płowce, Stadniny 
Mohorta, Borkowskiego, Taurowska, cykle Konrad Wallenrod, Piesn Legionów, część Gnie
woszów302.

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.

Kossak kończył właśnie czwarty obraz dla Gniewoszów: Płk Jan Gniewosz w bitwie pod 
Pskowem i rozgoryczony pisał do Bełzy: „od miesiąca, jak wysłałem akwarelę Pod Psko
wem [...], czekam na jakąkolwiek wiadomość [...]. Kochany Pan, sam wstawiając się w mo
je 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 do
mu 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 materialnego, 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 Racławic w dniu 5 czerwca 
1894, widział na własne oczy olbrzymi jej sukces i zarazem triumf swego syna — były to 
chyba ostatnie jego wielkie i radosne chwile w życiu.
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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 Lubo
mirskiego 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 hi
storyczną, która również zasłynęła pięknymi obrazami bitew malowanych nie pędzlem, 
a piórem; od Wojciecha — dwie wnuczki: Marię (ur. 1891), przyszłą poetkę liryczną i dra- 
matopisarkę, która chyba po dziadku odziedziczyła malarskie poczucie barwy i linii; Mag
dalenę (ur. 1894), późniejszą pisarkę satyryczną, która po ojcu wzięła temperament i ra
dość życia; ze strony trzeciego syna, Stefana, miał wnuka Karola (ur. 1896), także nieźle 
w przyszłości władającego pędzlem; od córki Zofii Romańskiej — znów wnuczkę Marię 
(ur. 1895), a od drugiej córki Jadwigi — dwie wnuczki: Zofię (ur. 1889) i Jadwigę (ur. 
1891), późniejszą żonę Witkacego.

W następnym roku 1895 powstały w pracowni Juliusza akwarele na całkiem dobrym 
poziomie: Książę Józef z gwardią królewską na Placu Zamkowym, Królewski dar w postaci 
ognistego rumaka z bogatym rzędem, prowadzonego przez kozaków, Żmija, hetman ko
zacki z psem i sokołem na polowaniu, Wesele krakowskie 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. Wresz
cie piąty obraz z serii gniewoszowskiej: Mikołaj Gniewosz ratuje króla Jana Kazimierza 
pod Zborowem, którego to obrazu nabywca „nie uznał za dosyć dobry”, gdyż przedsta-

517. Ksią
żę Józef 
Poniatow
ski z gwar
dią kró
lewską na 
Placu 
Zamko
wym w 
Warszawie, 
1895
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518. Mikołaj Gniewosz pod Zborowem, szkic 1897

519. Mikołaj Gniewosz ratuje króla Jana Kazimierza pod Zborowem, 1898
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520. Połu
dnie robot
nika, akw. 
1885

wiał sytuację już po niebezpieczeństwie, króla uratowanego, a Tatarów uciekających i ar
tysta musiał wykonać drugą wersję (w 1897), odpowiadającą życzeniu 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 pamięci, a może z opowia
dań rodziców, wizję dziadka Juliusza jako „zażywnego pana z siwymi długim wąsami i pięk
nym 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 głę
bi stał wielki turecki namiot, wykonany według oryginału ręką babci Juliuszowej. Na ścia
nach i kamiennej posadzce wzorzyły się piękne tureckie i perskie dywany [...]. Juliusz sie
dział przy dużym weneckim oknie na czarnym ceratowym fotelu i malował przed sztalugą 
rzeźbioną w łabędzie głowy [...]. Każdą swoją akwarelę zmywał gąbką z wodą, aby nabra
ła przejrzystości i znów, gdy obeschła, kładł na nią farby.

521. Szkic do obrazu 
Wojciecha Kossaka do 
bitwy pod Etoges w 
1814
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522. Bp 
Mikołaj 
Gniewosz 
wjeżdża 
w posel
stwie do 
Ratyzbony 
w 1636, 
1896

W ostatnich latach jego życia, gdy Kraków zwrócił oczy na Matejkę, nabywcami Juliu
sza byli prawie że wyłącznie mądrzy krakowscy kupcy żydowscy, rozumiejący swój interes 
i przeczuwający, że kiedyś obrazy Kossaka będą w dużej cenie [...]. Towarzystwo dzieci, 
które stały za jego plecami, nic mu w pracy nie przeszkadzało, mniej lubił, gdy do pracow
ni 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 Immergliicka; 
czy dał Ci jakąś zaliczkę? — A coś tam dał. — A możesz mi powiedzieć, ile? — A ileś tam. 
— Wszystko robisz przede mną w tajemnicy, a przecież wiesz, że pieniędzy w domu nie 
ma. Wszystko tyle kosztuje. Zbliżają się imieniny Zochny. — Wówczas dziadzio uśmiechał 
się i wzdychał: ej, panienki, panienki! — Po czym dodawał — żebyśmy tylko zdrowi byli”305.

305 Magdalena Samozwaniec, Maria i Magdalena, Kraków 1958, s. 23—24.

I zdrów był mimo przekroczonej siedemdziesiątki. Z trudnościami finansowymi jakoś 
w końcu sobie radził, a spojrzawszy na swoje życie wstecz mógł doznać uczucia wypełnie
nia 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 pogody dożywał swych lat z poczuciem nie zmarnowanego życia. 
Do tego jeszcze zostawiał w pełni godnego siebie następcę w najstarszym synu, który za 
jego życia osiągnął już uznanie i sławę, zdawać się mogło, większą nawet niż ojciec, i roko
wał na przyszłość jeszcze więcej. Ze swoimi małymi akwarelami Juliusz czuł się, być może, 
oszołomiony ogromem panoramicznych przestrzeni, ich siłą, rozmachem akcji i dynami
ką 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 trium
fem Wojciecha Kossaka. Po sukcesie Racławic konsorcjum krakowskich akcjonariuszy sfi
nansowało nową panoramę o temacie bardziej międzynarodowym. Była to znów spółka: 
Julian Fałat malował w niej śnieżny pejzaż, w czym był mistrzem, a Wojciech prawie całą
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523. Jan Gniewosz z husarią pod Kirchholmem, 1896

kompozycję figuralną, którą po doświadczeniach nabytych w Racławicach skomponował 
i wykonał z większą jeszcze maestrią.

Malowana w Berlinie panorama 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 Wojciecha Kossaka 
do pozostania w Berlinie, obiecując obstalunki na obrazy batalistyczne. Pierwszy obraz 
zamówił cesarz w sierpniu 1897, miało to być duże płótno z kampanii 1814 r. Kossak 
wybrał motyw z pogromu Bliichera przez Napoleona: Grenadierzy królewscy 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 zbiorach jednego z kra
kowskich kolekcjonerów; był nawet pokratkowany i zaopatrzony we własnoręczny napis 
Wojciecha: „Szkic oryginalny mego śp. Ojca Juliusza”. Według tego szkicu cała kompozy
cja w każdym szczególe została przeniesiona na płótno obrazu.

W latach 1896-97 Juliusz zamierzał już ostatecznie ukończyć serię obrazów z Gniewo
szami i namalował ostatnie cztery akwarele, wspaniale skomponowane, z wieloma posta
ciami w wiernie oddanym ruchu. Najpierw dwie, bardziej spokojne sceny: Mikołaja Gnie
wosza przekazującego własną chorągiew na potrzebę chocimską królewiczowi Władysła
wowi IV w r. 1620, i biskupa kujawskiego Mikołaja Albrechta Gniewosza, wyjeżdżającego 
z Włocławka w r. 1636 w misji posła Rzeczpospolitej na dwór cesarski do Ratyzbony. 
Dwie następne, to bitwy o zadziwiająco brawurowej akcji, malowane jakby w najlepszym 
okresie twórczości: Jan Gniewosz pod Kirchholmem na czele husarii szarżuje na ziejący 
ogniem muszkietów i najeżony pikami czworobok szwedzkiej piechoty, widać, że mimo 
strat w pierwszych 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
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524. Wjazd do Wiednia króla Jana Sobieskiego, 1897

nadał tytuł Salwatora) — na obrazie chmara Tatarów miotająca się wściekle wokół króla, 
którego resztami sił broni poczet monarchy i dopiero nadlatująca z prawej chorągiew hu
sarska Gniewosza przyniesie ocalenie. Jest to druga kompozycja, po pierwszej nie przyję
tej 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 niepo
rozumienia i gdybyś mógł pomówić z p. Gniewoszem, bo według obrachunku [...] otrzy
małem od niego 1050 fl (50 z tego na ramy), a na to wykonałem i oddałem: 1) Pod Sucza- 
wą, 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.

306 List z 17 I 1897 — Bibl. Ossol., rkps 6199, s. 109-112.

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]aworowie, Ułani 2. pułku w marszu z przewodnikiem, dwie akwarelki rodzinne: córka 
Jadwiga Unrugowa z córkami w powoziku i wnuczki, Zofia i Jadwiga Unrużanki nad wodą 
(1897). Wreszcie czwarta replika Wjazdu Jana III do Wiednia po zwycięstwie nad Turka
mi; 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 
warszawskich tak dużego i tak świetnego obrazu akwarelowego Juliusza Kossaka; złożył 
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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 malowania, nie chciał nawet podpo
rządkować 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 Juliuszowi Kos
sakowi poświęcił autor 34 strony druku. Było to najobszerniejsze i najbardziej autoryta
tywne opracowanie krytyczne twórczości Kossaka, wydane jeszcze za życia artysty, dopro
wadzone do r. 1896. Autor uznał Kossaka za jednego z najzasłużeńszych nestorów naro
dowego malarstwa i pierwszego popularyzatora polskiej sztuki, którego prace trafiły pod 
strzechy, do izb mieszczańskich, do starych dworków, gdzie je wszędzie od razu zrozumia
no 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 okresu staropolskiego 
były „zupełnie nieudane, banalne i bez wszelkiej dziejowej intuicji”, przy czym przykłady 
dobrał najmniej odpowiednie, jak Łokietek pod Plowcami, który to obraz sam artysta 
kwalifikował wysoko, jak Tyszkiewicz nad Dźwiną, Czarniecki pod Płockiem, Elekcja]ana 
Kazimierza, czy sceny z wojen Sobieskiego — obrazy, które zaliczam właśnie do znakomi-

307 „Tyg. Ilustr.” nr 1 z 1 I 1898.

525. Pan Pasek 
pod Lachowica
mi,1898
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527. Jadwiga Unrugowa z córkami w powoziku, 1897526. Wnuczki artysty, Zofia i Jadwiga nad wodą, 
1897

528. Wnuczka wśród indyków, 1897 529. Nauka skoku, 1881

530. Farys, rysunek Juliusza nadesłany do „Tygodni
ka Ilustrowanego” w końcu r. 1898

531. Budrys, ostatni rysunek dla „Tygodnika Ilustro
wanego” robiony przez Juliusza na kilka tygodni 
przed zgonem w 1899 r.
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532. Portret Juliusza Kossaka, malowany przez Leona 
Wyczółkowskiego w ostatnich tygodniach przed śmiercią 
w r. 1899

533. Zagłoba z małymi Skrzetuskimi, mai. w
1885

tych dzieł Kossaka, podobnie jak Odsiecz Smoleńska, Sztandar proroka, Wjazd Sobieskiego 
do Wiednia, obrazy z serii fredrowskiej: Dobiesław Mierzb, Odbicie jeńców Tatarom, Oca
lenie króla Olbrachta, Wypad pod Lubartowem czy Wjazd do Stambułu, a z cyklu gniewo- 
szowego bitwy: Pod Suczawą, Chocimiem, Zborowem, Kirchholmem, które artysta dosko
nale odczuł i ukazał nie tyle jako triumfy bohaterów rodów, ile dzieła i epizody malowa
nej historii polskiej. Mycielski uważał, że w tych obstalunkach Kossak czuł się skrępowany

534. Mjr 
Jan Goł- 
kowski 
w pogoni 
za kozaka
mi doński
mi, 1898
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535. Pracownia Juliusza Kossaka, w głębi siedzi Wojciech, fot. 1899

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 „sta
nowczo portrecistą nie był i nigdy prawie nie oddał postaci portretowanej [...] z prawdzi
wym podobieństwem rysów”. Kossak i jako ilustrator, i jako malarz tworzył wiele podo
bizn konkretnych osób, które rysował i malował z fotografii, z wizerunków, starych por
tretów, wreszcie pozujących z natury. W uchwyceniu nie tylko podobieństwa, ale i cech 
charakteru osób portretowanych celował od najwcześniejszych swych lat, jego lwow
skie portrety z r. 1849 w albumie Anieli Aszpergerowej mogą konkurować z najlepszymi 
fotografiami. Jego konne czy piesze portrety, jak Łubieńskiego z córką, Walentego Abra
mowicza, Wojciecha Gałczyńskiego, brata Władysława, syna Tadeusza, Władysława Rawi
cza, Ignacego Kraszewskiego, Wincentego Pola, Adama Potockiego, całej familii Potoc
kich, Eustachego i Władysława Sanguszków, Franciszka Wodzickiego, Leona Sapiehy, Wil
helma Siemieńskiego, Aleksandra i Jana Aleksandra Fredrów etc. etc. — przeczą tezie My- 
cielskiego i rehabilitują Kossaka jako portrecistę ludzi i koni, na których siedzą, często 
w ruchu, w akcji. Do tego dodać trzeba całe kompozycje: z polowań, wyścigów, uroczy
stości, 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 Krakowie, z wizyty cesarza Franciszka Józefa w Galicji, z otwarcia Akademii Umiejętno
ści, z jubileuszów Kraszewskiego, 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 „wielkim artystycz
nym 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 zdawkowy
mi utworami, które od razu każde dziecko, każdy wieśniak zrozumieć i odczuć ich poezję 
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i prawdę potrafi. Działa też przez to [...] przede wszystkim na masy, im się podoba i je 
zachwyca”. W opinii Mycielskiego 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 
poznańskich z Rosjanami w 1831, Mjra Jana Gołkowskiego w pos'cigu za Kozakami doń
skimi, Generała Dwernickiego pod Stoczkiem, Paska pod Lachowicami, Lisowczyków pro
wadzących do niewoli bojarów, Powrót z koniem z jarmarku.

W dalszym ciągu artysta czuł się dobrze, co dzień pracował, tyle że nie podejmował już 
większych i dłuższych zamówień. W liście do Zygmunta Sarneckiego z 9 lipca 1898 pisał: 
„Z żalem zawód Ci zrobiłem i najniewinniej w świece, 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 wyko
nać. 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.

308 Bibl. Jag., rkps 6714, k. 314, 315.
309 Bibl. Ossol., rkps 6199, s. 113, 114.

W ostatnim znanym liście Kossaka z 22 lipca 1898, a więc na pół roku przed śmiercią, 
pisanym do Władysława 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 zamiar przybyć na wyścigi do Lwowa — 
nie mogłem, potem myślałem że na uroczystości Mickiewiczowskie [w Krakowie 26 czerw
ca] zobaczymy się — nie udało się [...]. I tak co do mnie, z Ballad: Trzech Budrysów, Ucieczkę 
Farysa — macie, Panicza i dziewczynę również; z Sonetów: Strzelca; [z] Wierszy różnych: 
Redutę Ordona, Śmierć pułkownika; z Bajek: Trójkę koni — to są rzeczy z drobnych utwo
rów, 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 Wyczółkowskiemu 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 Wyczółkow
ski sprezentował go rodzinie zmarłego artysty z dedykacją: „Ofiaruję Rodzinie — Leon 
Wyczółkowski, Kraków 17/11 1899”. Portret ten do lat czterdziestych XX w. wisiał w salo
nie na „Kossakówce”, a replika jego znajduje się w Muzeum Narodowym w Krakowie. 
Jeszcze w wigilię Bożego Narodzenia 1898 Kossak był obecny w Kole Artystyczno-Lite
rackim i łamał się opłatkiem z przyjaciółmi.

W styczniu 1899 r. Juliusz przeziębił się i zachorował, ale jak donosił „Czas” z 13 stycz
nia: „Stan zdrowia p. Juliusza Kossaka jest obecnie pomyślny. Z prawdziwą przyjemnością 
możemy stwierdzić, że w krótkim zapewne czasie podejmie dalej swoją artystyczną dzia
łalność”. Być może wtedy, podczas chwilowego polepszenia, zasiadł jeszcze do pracy i wy
konał dwie akwarelki: Farys i Budrys dla „Tygodnika Ilustrowanego”, na sztaludze pozo
stał także nie dokończony Drużba krakowski na siwym koniku.
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Non omnis moriar

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 Nowakow
skim, 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.

Na wieść o tym zgonie wywieszono żałobne flagi na Gmachu Akademii Umiejętności, 
której zmarły był członkiem nadzwyczajnym i w lokalu Koła Artystyczno-Literackiego, 
któremu prezesował przez 18 lat. Klepsydry310 od rodziny i od Koła ukazały się na mie
ście; a za nimi nekrologi w prasie, informujące o terminie pogrzebu, wyznaczonym na 
niedzielę 5 lutego o godzinie 3 po południu z domu przy placu Latarnia nr 6 na cmentarz 
Rakowicki.

310 Bibl. Jag., 224 649 klepsydry, t. 10, nr 701 — tam podano ową błędną datę urodzenia artysty: 15 XII — zob. s. 8.

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, syno
wie i córki, przychodzili liczni 
przyjaciele, znajomi i obcy, od
dając hołd zmarłemu artyście.

Jeszcze w dzień śmierci, tj. 3 
lutego, Wydział Koła Artystycz
no-Literackiego na nadzwyczaj
nym posiedzeniu uchwalił po
czynić kroki w sprawie złożenia 
zwłok artysty w grobach zasłu
żonych Na Skałce. Następnego 
dnia, 4 lutego, deputacja Koła 537. Kondukt pogrzebowy artysty w Krakowie 5 lutego 1899, fot.
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538. Amazonka na koniu, akw.
1875

539. Dziewczynka na kucu na tle 
zamku, akw. 1885

540. Stangret prowadzi konia pod 
wierzch, akw., 1881

w składzie: Michał Bałucki, Ludomir Benedyktowicz i Jan Wdowiszewski udała się w tej 
sprawie do wiceprezydenta Karola Pieniążka, lecz prezydium miasta odpowiedziało od
mownie czy też wymijająco311. W tym samym dniu na zebraniu kierowników sekcji Rady 
pod przewodnictwem wiceprezydenta uchwalono: złożyć wieniec na trumnie w imieniu 
Rady miasta, zapalić na trasie pogrzebu latarnie miejskie i przesłonić je na znak żałoby 
krepą, oprócz tego prezydent na jednym z najbliższych posiedzeń Rady miejskiej miał 
wygłosić żałobne wspomnienie312. Udział władz miasta w uczczeniu pamięci Kossaka był 
tak niewielki, że wywołało to krytykę wielu osób i dzienników.

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.

W dniu pogrzebu, w niedzielę 5 lutego, od rana przybywały tłumy krakowian do dwor
ku Kossaków, nadjeżdżały delegacje z wieńcami. O godzinie 11 przed południem na ży
czenie rodziny dokonano balsamowania zwłok, które przeprowadził dr Stanisław Ciecha
nowski. Uczyniono to dlatego, gdyż w dalszym ciągu prowadzone były starania o umiesz
czenie w przyszłości zwłok artysty Na Skałce, obok równych mu jego przyjaciół W. Pola, 
T. Lenartowicza, A. Asnyka313. Balsamowanie przeciągnęło się do godziny 15,30, co opóź
niło pogrzeb. Tymczasem cała ulica Zwierzyniecka, plac Latarnia i ogród przed willą Kos
saków zapełniły się uczestnikami pogrzebu. Gdy zwłoki wynoszono z domu, chór odśpie
wał pieśń żałobną. Trumna zatrzymała się przed werandą domu, z którego stopni L. Bene
dyktowicz żegnał zmarłego w imieniu malarzy.

O godzinie 16 ruszył kondukt pogrzebowy: rozpoczynały go wieńce niesione przez 
reprezentantów instytucji i studentów Szkoły Sztuk Pięknych, za wieńcami szedł liczny 
orszak duchowieństwa, prowadził go ksiądz kanonik Drohojowski z ks. kanonikiem Pu- 
szetem; ks. rektorem 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. Fa
łatem i profesorami, prorektor UJ z gronem profesorów, Towarzystwo Przyjaciół Sztuk 
Pięknych z prezesem E. Raczyńskim, Koło Artystyczno-Literackie, Związek Literacki, de
legaci lwowskiego TPSP i Koła Literackiego oraz artyści malarze, posłowie, prezesi i dy
rektorzy urzędów i instytucji, redaktorzy pism, słowem cała niemal inteligencja i obywa
telstwo Krakowa.
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541. Pochód przez step 
ukraiński, wachlarz

542. Scena batalistyczna

Orszak szedł ul. Zwierzyniecką, Wiślną, przez Rynek; na trasie po obu stronach stały 
tłumy publiczności, wzdłuż całej drogi płonął gaz w latarniach przewiązanych kirem — to 
wyraz uznania od Rady miasta Krakowa 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 Koła Artystyczno-Literackiego, w którym ustawiono popiersie Juliusza Kos
saka, Michał Bałucki żegnał prezesa Koła, w imieniu Związku Literackiego przemawiał 
Marian Zdziechowski. Orszak wszedł w ulicę Floriańską, Basztową, Lubicz, Rakowicką 
i o zmroku dotarł do bramy cmentarnej. Tu synowie i zięciowie wzięli trumnę na ramiona 
i zanieśli ją do grobu, nad którym księża odśpiewali modlitwy. Wzruszająco powiedział 
drżącym od łez głosem jeden z młodych malarzy krakowskich: „Za trumną w orszaku 
żałobnym, jak za trumną rycerza, poprowadziłbym wiernego towarzysza w życiowej wę
drówce, polskiego rumaka w starożytnym rzędzie, powiódłbym całe Mohortowskie sta
do, aby jak ona «Białonóżka», zarżało żałośnie nad mogiłą”314.

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.

Zwłoki złożono w grobowcu rodzinnym, jak podawała prasa: „prowizorycznie”, „cza
sowo tylko, bo Juliusz Kossak ma spocząć Na Skałce”315. „Długo stał tłum żałobny przed 
sarkofagiem... Słyszałem głosy 
oburzenia na Radę miejską, że 
nie zdążyła się zebrać w wyma
galnym komplecie w celu po
wzięcia uchwały, aby zwłoki za
służonego artysty [...] pochować 
na koszt miasta” — pisał „Tygo
dnik Polski”, nawiązując do 
sprawy Skałki, o której „Kurier 
Warszawski” nadmieniał: „Nie
które dzienniki zamieściły wia
domość, iż zwłoki złożono 
w krypcie zasłużonych Na Skał
ce. Wiadomość ta jest błędną. 
Zwłoki śp. Kossaka bowiem zło
żono w grobie rodzinnym na 
cmentarzu krakowskim”316. Za
rzuty po adresem krakowskiej
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543. Powrót z wojny do domu we wsi, akw. 1890

Rady z powodu Skałki chciał 
jakby pomniejszyć wobec rodzi
ny 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.

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.

Rodzina otrzymała mnóstwo depesz kondolencyjnych: od namiestnika Galicji Leona 
Pinińskiego i marszałka krajowego Stanisława Badeniego, od Józefa Brandta, Wojciecha 
Gersona, Romana Szwojnickiego, od artystów lwowskich, od Zakładu Narodowego im. 
Ossolińskich. Nadeszły telegramy od arystokracji: Potockich, Lubomirskich, Raczyńskich, 
Ostrowskich, Wodzickich, Szembeków, Mielżyńskich, Szeptyckich, Sapiehów, Radziwił
łów, Tarnowskich, Krasickich. Do Wojciecha Kossaka nadeszła z Berlina depesza od cesa
rza Wilhelma II: „Dowiaduję się ze szczerym żalem, że straciłeś Pan Ojca i wyrażam z po
wodu 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 pośmiertne o zmarłym, a radny Ernest Bandrowski zgło
sił wniosek nagły, który Rada miejska uchwaliła: „W uczczeniu pamięci śp. Juliusza Kossa

ka Rada miasta nadaje placowi 
dotychczas Latarnia zwanemu 
nazwę Placu Juliusza Kossa
ka”318.

W dniu 15 lutego 1899 na 
walnym zgromadzeniu Koła 
Artystyczno-Literackiego 
w Krakowie, które zagaił wice
prezes M. Bałucki pięknym 
przemówieniem na cześć nie
odżałowanego prezesa, uchwa
lono przez aklamację wniosek 
rzeźbiarza Walerego Gadom
skiego, aby ze składek członków 
Koła ufundować w kościele 
Franciszkanów tablicę pamiąt
kową dla Juliusza Kossaka (pro-

544. Hetman kozacki Żmija z psem i sokołem na polowaniu, 1892 jekt wykonał T. Błotnicki); drugi 
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wniosek dotyczył inicjatywy zbierania składek we wszystkich trzech zaborach celem wy
stawienia Kossakowi w Krakowie odpowiedniego pomnika. Pomnika nie wykonano, je
dynie na ścianie Pałacu Sztuki, budowanego wtedy w Krakowie przy placu Szczepańskim, 
wśród sześciu umieszczonych tam popiersi artystów znalazł się w r. 1902 również biust 
Juliusza Kossaka dłuta Teodora Rygiera, według wzoru znanej rzeźby darowanej artyście 
podczas jego krakowskiego jubileuszu w r. 1889.

W licznych nekrologach i wspomnieniach pośmiertnych, zamieszczonych w polskich 
pismach w r. 1899, z których część znaczniejszą tu wymieniam319, próżno by szukać słów 
zdawkowych czy przesadnie przychylnych, jakie pojawiają się często przy takich okazjach. 
Pisano o nim ze szczerym żalem i z prawdziwym uznaniem, charakteryzując w pełni pozy
tywnie jego osobowość, życie i twórczość, bo Juliusz Kossak po prostu na inną oceną 
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 rolą motta, idei czy 
myśli przewodniej i, co należy z mocą podkreślić, znajdujących pełne pokrycie w rzeczy
wistości.

I tak — Stanisław Tomkowicz pisał o nim: „W historii malarstwa polskiego Juliusz Kos
sak zajmować będzie zawsze miejsce bardzo zaszczytne” („Czas” nr 29); Zygmunt Sarnec
ki: „Jeśli kto przyczynił się u nas do rozszerzenia miłości dla sztuki, to on niezawodnie” 
(„Kur. Warsz.” nr 38); Henryk Piątkowski: „Pamięć o nim będzie trwała tak długo jak 
trwać będzie malarstwo polskie, gdyż w historii jego nazwisko pozostanie związane nie- 
rozdzielnie z pierwszymi przebłyskami sztuki narodowej” („Tyg. Ilustr.” nr 7); Józef Rych-

545. Stad- 
ninka na 
łące, akw. 
1891

319 Ważniejsze nekrologi: S. Tomkowicz, 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. Maleszewski („Bies. Lit.” nr 6 z 10 II 1899); T. Jaroszyński, Wspomnienie pozgonne 
i Strzępek prawdy („Głos” nr 6 i 15 z 11 i 15 II 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); Bur-sa, Juliusz Kossak („Wiad. Artyst.” nr 4 z 15 II 1899); J. 
Mycielski, Wspomnienie pośmiertne („Przegl. Pol.” 1899, t. 3); S. Popowski, Wspomnienie pośmiertne („Bibl. Warsz.” 
1899, t. I); J. J. Rychter, 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).

279



I z

546. Stad
nina podol
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ter: „Od Kossaka rodzima sztuka nasza bierze właściwy początek” („Bies. Lit.” nr 10); 
Stefan Popowski: „Żaden może z polskich malarzy nie miał w całym społeczeństwie na
szym tak stałej sympatii i popularności jak Kossak” („Bibl. Warsz.” t. 1); Jerzy Mycielski: 
„Postać Juliusza Kossaka pozostanie na zawsze w dziejach 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” (Rocznik 
AU); wreszcie Władysław Maleszewski: „Piękny był żywot artysty, godzien on studiów 
głębokich, godzien długich rozmyślań, godzien uwielbienia i wiecznej pamięci” („Bies. 
Lit.” nr 6).

Pierwszy nekrolog wyszedł spod pióra Stanisława Tomkowicza w krakowskim „Cza
sie”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 na
szych, 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 kołom uprzystępniał naszych poetów, kształcił inteligencję 
młodzieży, podnosił serca, szerzył miłość ziemi ojczystej, miłość przyrody i miłość ludu, 
wywarł wpływ na całe pokolenie malarzy [...]. Stał się może najpopularniejszym z arty
stów 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 wzglę
dem tego wpływu wychowawczego na naród może się mierzyć z Kossakiem [...]. Potom
ność niewątpliwie będzie umiała oddać mu sprawiedliwość [...]. Ze śmiercią Kossaka za
myka się wielka epoka sztuki polskiej i piękna karta w dziejach też naszego miasta”.

320 „Czas” nr 29 z 5 II 1899 i osobno odbitka.
321 „Głos” nr 6 z 11 II 1899.

Tadeusz Jaroszyński w warszawskim „Głosie” podkreślał niezwykłą łatwość kompozy
cji u Kossaka, różnorodność podejmowanych tematów, wyrazistość akcji oraz zdumiewa
jącą pamięć, plastyczną321. Władysław Prokesch w „Wędrowcu” uważał, że w skromniej
szej technice akwareli Kossak zdobył przodujące stanowisko nie tylko w polskim, lecz
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przy stadni
nie, akw. 
1892

i wszechświatowym malarstwie, że ilustratorstwem swoim dopełniał twórczość poetów, 
pisarzy, historyków322. Stefan Popowski przypominał, że Kossak uczył całe pokolenie ko
chać rodzimą historię, naturę, że nie miał poprzedników, sam torował sobie drogę w sztu
ce, nic od nikogo nie przejął, idea jego obrazów przemawia mistrzowską prostotą323.

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.

Natomiast Władysław Rabski w ’’Kurierze Warszawskim”, idąc za opinią J. Mycielskie- 
go napisał, że „nie powiodły się artyście wykonane na obstalunek kompozycje historycz
ne, których tematy czerpał z rodzinnych 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 żydowski o radykalno-lewicowych poglądach. Przyznał wprawdzie wyjątkową 
polskość jego malarstwa, podkreślił pionierstwo w popularyzowaniu sztuki rodzimej w naj
szerszych warstwach społecznych, ale podniósł też krytycznie takie akcenty, jakich dotąd 
nikt wobec Kossaka w formie zarzutów nie wytoczył. „Malowana szlachetczyzna, wyide
alizowana, sielankowa, nęci wzrok artysty swą zewnętrzną, strojną, dekoracyjną szatą, lub 
ciągnie oczy jego w przeszłość dawną, szumiącą skrzydłami husarię, 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 pociąga
ła go tylko strona malownicza, dekoracyjna przedmiotu, harmonia kolorytu, bujność ru
chów, piękno koni i strojów. Czy można mu brać za złe takie upodobania? Bynajmniej. 
Nie jest przecie winą łabędzia, że jak orzeł szybować nie potrafi [...]. Najlepiej 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
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548. Żniwa w majątku ziemskim, akw. 1893

Kossak nigdy. Jego akwarele to tylko podkolorowane rysunki [...]. Błędy malarskie, któ
rych w obrazach jego nie braknie, nie rzucają się w oczy przeciętnego widza”325.

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 11 1899.

Ta pierwsza, jeszcze w oględnej formie krytyczna ocena twórczości Kossaka ze stanowi
ska ideowego i artystowskiego będzie się odtąd w różnych odcieniach pojawiać jako pew
nego rodzaju schemat wartościowania tego malarstwa, wypływający z poglądów i tenden
cji nowych kierunków w sztuce, który później w skrajniejszych jeszcze sformułowaniach 
wejdzie do kanonu zasad głoszonych przez tzw. awangardę artystyczną.

Dosłownie nazajutrz po śmierci Juliusza Kossaka, tj. już w dniu pogrzebu, krakowskie 
Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w porozumieniu z rodziną artysty powzięło myśl 
urządzenia pierwszej indywidualnej wystawy jego dzieł, co więcej, przystąpiło od razu do 
jej organizowania. W dniach następnych pojawiła się w dziennikach lwowskich wiado
mość, że również lwowskie TPSP zamierza zorganizować pośmiertną wystawę obrazów 
Kossaka we Lwowie. „Czas” pisał: „Nie byłoby dobrze, gdyby te dwie wystawy miały 
wypaść równocześnie, bo jedna stanęłaby drugiej w drodze i żadna nie wypadłaby kom
pletnie. 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 urządzono, gdyż każda zgromadziła prace artysty z danego regionu i w sumie 
ukazano ich więcej, a zwłaszcza nie musiano jednej wystawy przewozić z miasta do mia
sta. W prasie ukazały się doniesienia o organizowaniu tych wystaw z jednoczesnym ape
lem do posiadaczy obrazów Kossaka o ich wypożyczenie. Zgłoszenia i obrazy od właści
cieli prywatnych, bo muzea wtedy jeszcze ich nie posiadały, napływały chętnie i szybko, 
a organizatorowie sprawnie radzili sobie z trudnościami. Bez dziesiątków etatowych pra
cowników, bez transportu samochodowego, bez komisarzy, plastyków etc. potrafiono zgro
madzić rozproszone po kraju obiekty i zorganizować trzy 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.
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549. Pan w powo-
ziku, 1890

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 eksponowano 
625 prac artysty. Była to liczba jak na jednego twórcę olbrzymia, ale dzięki temu dawała 
wyobrażenie o rozwoju jego talentu i ogromnej pracowitości, która od najwcześniejszych 
lat towarzyszyła Kossakowi aż do śmierci.

Największa była wystawa krakowska, dzięki energii dyrekcji TPSP i pomocy L. Bene- 
dyktowicza, a również rodziny zmarłego artysty, która złożyła teki jego rysunków, szki
ców 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

550. Wesele kra
kowskie wraca od 
ślubu, akw. 1875

283



Alberta. Na krakowską wystawę wypożyczono obrazy od 68 właścicieli, wśród nich z ta
kich kolekcji, jak: J. Skarbka Borowskiego (27), Potockich (14), Branickich (14), Fredrów 
(14), Chmurskich (11); na wystawę lwowską użyczyło swych obrazów 43 właścicieli, w tym: 
J. Dunin-Borkowski (28), Dzieduszyccy (28), Gniewoszowie (8). Dokładne katalogi z wy
staw wydano w Krakowie i Lwowie ze wszystkimi danymi, jak: tytuł obrazu, rok malowa
nia, technika, format, właściciel, co znacznie ułatwia ich rozpoznanie; z wystawy w war
szawskiej Zachęcie nie ukazał się niestety taki katalog, jedynie w drukowanym Sprawoz
daniu Komitetu Zachęty Sztuk Pięknych za rok 1899 zamieszczono sam spis tytułów i to 
skróconych, bez innych danych, co prawie uniemożliwia identyfikację obrazów. Poznaje- 
my 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 stypen
dium uczniowi klasy rysunkowej, Stanisławowi Bagieńskiemu.

Te trzy wystawy wywołały znaczną ilość recenzji, omówień i charakterystyk twórczości 
Kossaka, stanowiąc lepszą do tego okazję i możliwość niż nekrologi i wspomnienia po
śmiertne. Ujawniają się w nich nie tylko jak dotychczas w pełni aprobatywne opinie, ale 
i bardziej wnikliwe spostrzeżenia i ostrzejsze krytyki, wytykające artyście niedostatki i błędy. 
Nie bez pożytku zatem będzie przytoczenie w skrócie ważniejszych z nich poglądów współ
czesnych, w większości urzeczonych tą sztuką, ale i mających przy tym odmienne w pew
nych aspektach spojrzenie.

„Nie można bez głębokiego wrażenia przypatrywać się wystawie pośmiertnej dzieł Ju
liusza 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 szlacheckiej”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 podpa
trzył Kossak, jak chyba nikt drugi”328. „Wejdźmy i uchylmy czoła. Tak, to była sztuka praw
dziwa — zawołał pod wrażeniem wystawy Miłosz Kotarbiński [...]. Z prac Kossaka bije 
talent niepospolity, szczery, ruchliwy, pełen niewysłowionego uroku, niepodrabianej swoj- 

skości. Jest to talent na wskroś polski, je
den z tych, w którym najwybitniej wcielił 
się charakter narodowy [...], zwracając się 
do natury, mistrzyni wszystkich prawdzi
wych artystów wszystkich czasów”329.

Włodzimierz Tetmajer, malarz ludu pod
krakowskiego, przyrównywał obrazy Kos
saka z „dokumentami, jak to niegdyś wy
glądała dawna Rzeczpospolita”, na których 
typy o zamaszystej, żołniersko-szlachecko- 
chłopskiej naturze, zabarwionej poetyczno- 
ścią, husarzy, pancernych, semenów 
upodobnione są do dzisiejszych krakow
skich drużbów, mających w sobie coś z pol
skiego ułana i legionisty; nawet wytworne551. Dżokej na koniu, akw. 1891

327 Sincerus — „Słowo” nr 104 z 5 V 1899.
328 „Prawda” nr 18 z 6 V 1899.
329 „Słowo” nr 139 z 20 IV 1899.
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postacie portretowanych konno magnatów w polskich mundurach cechuje to żołnierskie 
zacięcie krakowskich chłopów z konnych banderii, otaczających powozy podczas wizyt 
w Krakowie cesarza czy arcyksięcia. Tetmajer zachwycał się wieloma Juliuszowymi por
tretami, np. generała Kruszewskiego, Sanguszków i starego Fredry, które Kossaka „zna
mionują jako kapitalnego, o wielkim zakroju portrecistę”330.

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 powtórzyło „Ziarno” nr 26 z 29 VI 1899.

Antoni Sygietyński, zoil ówczesnej krytyki, przeciwny wartościowaniu dzieła ze wzglę
du na temat, w artykule Porachunki’’31 332 pisał o wystawie Kossaka: „Co tu koni! co tu koni! 
A jedne piękniejsze od drugich, a wszystkie portretowane z natury, choć nieco zmaniero
wane Indywidualność to znamienita — lecz jednostronna, obserwator to bystry — 
lecz drobnostkowy, 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 obser
wacji 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” podkreślał na wstępie „ogromny smak 
i estetyczne wyrafinowanie w obrazach Kossaka, dyskretny i harmonijny rozkład barw, 
arcymiły i pogodny, brak krzykliwości w tonacji, umiar ogromny w potędze kolorystycz
nej”, natomiast dalej pisał krytycznie: „nie widzę u Kossaka porywów; nie widzę zgiełku 
bitew i walk, nie czuję ruchu, który by kipiał i wrzał. Jego konie i jego figury «stoją» jeno 
upozowane, z konwencjonalnymi ruchami bez wszelkiej ekspresji i charakteru [...], zabra
kło mu odczucia prawdy ruchów [...], pewna banalność w kompozycjach uderza zawsze 
[...]. Rysunek Kossaka często szwankuje, nie ma ani subtelności, ani owej śmiałości linii” 
— pisał krytyk, będąc w opinii swej wyraźnie odosobniony, podobnie, jak i w następnej: 
„Jest w nim pewna maniera w traktowaniu figur, a szczególnie koni [...], ulubionym jego 
typem to koń, którego dzisiaj prawie nie ma, ów bachmat o wygiętej szyi i wypukłym oku 
w małej suchej głowie o ruchliwych i wydatnych nozdrzach [...] i koń ten w obrazach ar
tysty wcale się nie zmienia [...], nie zawsze koń Kossaka malowany jest z prawdą anato
miczną”. Kończy zaś zdaniem-laurką: „W historii malarstwa polskiego nazwisko Kossaka 
złotymi wyryte będzie głoskami”333.
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553. Wystawa pośmiertna Juliusza Kossaka w Zachęcie w Warszawie, fot. 1899

'fi

Stefan Popowski w „Bibliotece Warszawskiej” utrzymywał, że „z dobrze płatnych ob- 
stalunków [...] powstawały owe portrety konne, damskie i męskie, wymęczone podług 
wymagań właścicieli, cała owa rzemieślnicza robota [...]. Często zdarzyło mi się słyszeć 
zarzut czyniony Kossakowi [...], że konie jego nie są prawdziwe, że są romantycznie prze
sadne”. Ten zarzut Popowski odpiera, przywołuje liczne przykłady na znajomość artysty 
całego świata zwierzęcego. Natomiast za najsłabszą stronę jego malarstwa uważa twarze 
ludzkie, a zwłaszcza kobiece, które „nie mówią nic, są zawsze jednakowe, zawsze banalne 
i płaskie”. Ale kończy zdaniem: „Od tych, co dają tak ogromnie dużo, nie można wyma
gać więcej jeszcze i dociekać, dlaczego więcej nie dali”333.

333 „Bibl. Warsz. 1899, t. 3, s. 167-176.
334 S ę p — „Bies. Lit.” nr 25 z 23 VI 1899.
33iGama - „Kraj” nr 24 z 23 VI 1899.

Władysław Maleszewski po wystawie w Zachęcie zauważył, że choć minęła już szkoła 
realizmu w malarstwie na podłożu romantyzmu, obrazy Kossaka przyjmowane są z nie
zmiennym zainteresowaniem i budzą wciąż sympatię. „Sadzał na bachmaty hetmanów i kró
lów, równocześnie na szkapy sadzał chłopów i innych chudopachołków, gonił Tatarzyna, 
równocześnie zająca, wiódł zbrojne hufce na boje, równocześnie strojnych dworaków na 
zabawę, wypuszczał na pohańców kule i na czaple sokołów — gospodarował w całej przy
rodzie, jak u siebie [...]. Galeria dzieł jego posiada charakter czcigodnej pamiątki; oprócz 
wartości estetycznej, wszystko w niej zrozumiesz, wszystko odczujesz, przed każdym ob
razem mimowolnie się zatrzymasz”334.

Marian Gawalewicz, zachwycony wystawą Kossaka, napisał na łamach „Kraju” peters
burskiego: „Krańcowi moderniści uważają wprawdzie, że jego technika się postarzała, że 
te akwarele są zanadto wylizane, za eleganckie, za słodkie w kolorycie, że obywają się bez 
energicznych plam i kleksów, bez krzyczących tematów i obdzieranej ze skóry natury, ale 
tego mu chyba najbardziej krańcowy zoil nie zaprzeczy, iż poprawnością rysunku, znajo
mością przedmiotu, studiami z żywego wzoru i swojskością tematów oraz właściwą sobie 
tylko indywidualnością — stanął na takiej wyżynie sztuki, na którą niewielu mistrzów 
dzisiejszych wygramolić się zdoła”335.
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Był i głos kobiety, Heleny Ceysingerówny w „Tygodniku Mód i Powieści”, charaktery
zujący Kossaka jako artystę tonącego w marzeniach o przeszłości. „Nie jest to olbrzymie 
marzenie tytana Matejki, tak skłonnego do wizji posępnych [...]. Marzenie Kossaka to 
marzenie ducha pogodnego, dobywającego momenty niczym niezakłóconego szczęścia, 
momenty radosnego wyładowania się energii [...]. W bladych, spłowiałych tonach wystę
pują u niego sceny domowe lub epizody wojenne, niedosięgające jednak nigdy stopnia 
tragicznego napięcia, nawet gdzie tego wymaga treść obrazu”. Nie osiągnęły go według 
recenzentki cykle ilustracji do Grażyny i Konrada Wallenroda, za to w pełni harmonizuje 
Kossak z Sienkiewiczem. Autorka zachwyca się nastrojem w obrazie Białonóżka, gdzie „klacz 
biała garnie się do ręki pana” (podczas, gdy jest to ogier kasztan o białych tylko pęcinach); 
w Spotkaniu Chmielnickiego z Tubaj-Bejem urzeka ją bujność przyrody stepowej; w Spo
tkaniu Zagłoby z weselem nie widzi krasy dziewcząt ukraińskich, a Zagłoba jest „skończo
nym opojem”; w Klaczy ze źrebięciem przebija macierzyńska troskliwość; „bardzo zajmu
jące są — pisze może na przekór męskim krytykom — twarze niektórych dam, np. w por
trecie Maurycowej Potockiej”336.

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.

Książka Witkiewicza o Kossaku i polemiki

Po nekrologach i artykułach pośmiertnych poświęconych Juliuszowi Kossakowi w cza
sopismach polskich oraz po trzech wystawach jego prac wraz z ich omówieniami i recen
zjami — pora zająć się znaczącym wydarzeniem literackim, tj. pierwszą książką o Kossaku, 
napisaną przez Stanisława Witkiewicza w roku 1899, a wydaną w 1900. Trzeba przyznać, 
że współczesna społeczność polska, a ściślej mówiąc grupa ludzi z kręgów artystycznych 
i literackich, w krótkim czasie wypełniła dług zaciągnięty wobec artysty. Tak jak już w dniu 
pogrzebu Kossaka podjęto myśl uczczenia jego pamięci przez urządzenie pośmiertnych 
wystaw prac artysty, tak w niespełna trzy tygodnie od jego śmierci powstał zamiar wyda
nia albumu lub książki obrazującej jego dzieło. Już 21 lutego 1899 Jan Gebethner, właści
ciel najpoważniejszej w kraju spółki wydawniczej Gebethner i Wolff w Warszawie, zapro
ponował znanemu malarzowi i krytykowi sztuki, Stanisławowi Witkiewiczowi, napisanie 
książki o Juliuszu Kossaku. „Pragnęlibyśmy — pisał do Witkiewicza — wydać dobrą i piękną 
książkę, która by została w naszej literaturze artystycznej i była pamiątką po Kossaku, tak 
niedocenianym przez większość naszych domorosłych krytyków”337.

W kilkanaście dni później, 4 marca 1899, „Tygodnik Ilustrowany” donosił: „Oto po
wstała myśl wydania albumu Juliusza Kossaka. Album to, które wyjdzie nakładem firmy 
Gebethnera i Wolffa, będzie zawierało całkowity obraz twórczości Kossaka w ten sposób, 
że obok reprodukcji dzieł zamieszczona będzie ich ocena krytyczna pióra Stanisława Wit
kiewicza [...]. Zdaje się nam, że istotnie trudno jest o lepszy wybór człowieka, który by 
uwydatnił wszystko, co Kossak zrobił dla sztuki. Witkiewicz obdarzony niepospolitą inte
ligencją artystyczną [...], bez wątpienia z całą bezstronnością wykaże prawdziwą wartość 
zmarłego artysty, a staranne reprodukcje dadzą możność szerszemu ogółowi zorientowa
nia się dokładnie w jego twórczości”.

Witkiewicz przyjął propozycję i rozpoczął współpracę z wydawcą i z rodziną Kossaka 
nad zgromadzeniem materiału biograficznego i ilustracyjnego. Wojciech Kossak pisał 25
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marca 1899 z Berlina do żony: „Szkicenbuchy i albumy drogiego Prezia poślę Witkiewi
czowi sam do Krakowa”338. Pisanie nie zajęło Witkiewiczowi dużo czasu, mimo że tekst 
rozrastał się ponad zamierzoną początkowo objętość — zamiast wstępu do albumu, wy
szła 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 wraże
nia [...]. Jestem po prostu zachwycony! Nie pamiętam książki, która by mi tak do przeko
nania trafiła i przyznaję szczerze że spodziewałem się dużo, lecz rzeczywistość przeszła 
moje oczekiwania”339.

33s 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.

Autor książki mógł być w pełni usatysfakcjonowany z tej opinii 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 każ
dym razie jest w niej jasność, która stanowiła podstawę charakteru Kossaka [...]. Książka 
będzie jedną ze wspanialszych i najbardziej polskich, jakie mamy [...]. Będziecie mieli co 
oglądać i co czytać zresztą, bo staruszek przedstawia bardzo ciekawy materiał do rozma
itych rozmyślań”340.

Tymczasem książka drukowała się w Krakowie w drukarni Władysława Ludwika An- 
czyca i Spółki. Wreszcie 11 sierpnia 1900 „Czas” doniósł o wyjściu z druku „wielkiej 
monografii o Juliuszu Kossaku pióra Stanisława Witkiewicza [...]. Twórczość tego znako
mitego malarza doczekała się swojego historyka”. W kilka dni później, 22 i 23 sierpnia 
1900, ogłosił „Czas” w dwóch odcinkach pierwszą recenzję z książki zatytułowaną Wit
kiewicz o Kossaku, nie podpisaną a więc można ją uznać za odredakcyjną: „Najnowsze 
dzieło Witkiewicza o Kossaku, które pojawiło się przed paru dniami [...], jest wyczerpują
cym i pomnikowym obrazem działalności tyle cenionego artysty. Witkiewicza mniej zaj
muje jego życie, jest to głównie monografia malarska, wyświetlająca naturę talentu Kossa
ka, pobudki jego twórczości i sposoby przemawiania do widza, a potrącająca [...] mnó-
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stwo pytań natury artystycznej, zagadnień z zakresu sztuki, kwestii polskiego życia spo
łecznego 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 entuzja
styczny 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, 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 więk
szym 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 „Bie
siadzie 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 po
wodu, że akwarela nie ma na to rzekomo warunków, pomyliła się srodze. Malarzem histo
rycznym 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 Gomulic- 
ki, pisząc, że „Witkiewicz oddał Kossakowi wszystko, co oddać należało. Jego rozprawa
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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 tematach, 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 stokrotnie ście
ranych i usuwanych linii i płaszczyzn odnajdywał wreszcie kontury właściwego kształtu.

Kazimierz Tetmajer w czterech numerach „Tygodnika Ilustrowanego” (28 X-1 XII 1900) 
na kanwie książki Witkiewicza rozwijał własne spostrzeżenia o Kossaku, który jego zda
niem nie zawsze powtarza motyw „z maniery”, ale po prostu z zamiłowania 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 twórczości zanurzamy się z rozkoszą. Doznajemy 
pewnego braku, pewnej czczości, pewnej jałowości 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 „Atheneum” zwrócił uwagę na tę cechę książki Witkie
wicza, 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 utalento
wany autor maluje przed nami przepyszne obrazy z najrozmaitszych dziedzin sztuki, a na
wet z różnych gałęzi wiedzy [...]. Witkiewicz nie tyle jest tu krytykiem, ile wielbicielem 
entuzjastycznym Kossaka”341.

M1 „Ateneum” 1901, t. II, s. 231-235.

Ton ogólny większości recenzji o dziele Witkiewicza był aprobatywny i niemal entuzja
styczny, 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 Ol-
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szaniecka — nie zaangażował się tak silnie uczuciowo w twórczość malarza, jak w książce 
o Juliuszu Kossaku [...], świadomie unikał akcentów krytycznych [...], pragnął przekonać 
współczesnych, o trwałej wartości dzieł Kossaka”342.

342 Pisma zebrane 5. Witkiewicza, t. II: Rozprawa wstępna, s. XXXIII i nast. obszernie analizuje błędy w ocenie Kossaka 
przez Witkiewicza oraz zarzuty pod adresem ich obu, wysunięte przez A. Sygietyńskiego.

Krytyka ostra, pryncypialna, i to zarówno Witkiewicza, jak i Kossaka, wyszła od Anto
niego Sygietyńskiego, kolegi Witkiewicza z łamów „Wędrowca”. Zarzucał on autorowi 
książki o Kossaku brak obiektywizmu, dowolność w dochodzeniu do prawdy, a więc wy
zbycie się zasadniczych cech krytyka; była to ocena druzgocąca, miejscami złośliwa, i w 
wielu aspektach niesłuszna. Sygietyński opublikował swą recenzję pt. Juliusz Kossak w oświe
tleniu St. Witkiewicza w 8 numerach „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 demonstracją szeregu 
tez społecznych, psychologicznych, estetycznych, filozoficznych i zawodowo-malarskich 
[...], uskutecznionych na osobie i talencie Kossaka”. Sygietyński zgadzał się z tym, że w twór
czości Kossaka widzi się „wszystko, cokolwiek żyło na obszarze Polski”, że „jest on mala
rzem 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 ro
dzinne. Ale — dodajmy tu — rok 1846 w Galicji wschodniej miał 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 opo
wiedziana, to jeszcze nie streszczenie temperamentu narodowego” — pisał krytyk; we
dług niego Kossak w swoich pracach nie dochodził nigdy do tego stopnia wzruszenia, 
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z którego powstaje tragedia i dramat. Kossak-optymista widział tylko malowniczość obra
zów 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, malowni
cze, przyjemne w nastroju, nawet piękne [...], jednak to nie wyraża jakichś momentów 
dziejowych, ale ilustracje monografii rodowych, 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 Kossa
ka, charakteryzował najdokładniej konia pod królem, Sobieskiemu poświęcił jedno zda
nie, grupie towarzyszącej królowi — drugie, a całą resztę wywodu przeznaczył na omó
wienie Pałasza, tego konia-króla. Podobnie w innym obrazie Kossaka: Śmierć księcia Józe
fa, którym artysta wykazywał błędy u Verneta, Witkiewicz kreślił portret charakterolo
giczny konia Szumki, prawidłowo skaczącego do wody. Ale tak „jak Pałasz, choć arcy- 
prawdziwy — pisał Sygietyński — nie odtwarza momentu dziejowego w Odsieczy wiedeń
skiej, tak Szumka, choć arcyżywy, nie uzmysławia dramatu, jaki się rozegrał nad brzegiem 
Elstery”. Dla oddania „zbiorowej duszy narodu potrzeba czegoś więcej niż prawdy, kształ
tu i ruchu w obrazie, potrzeba wyrazu uczucia” — tymi słowy Sygietyński odmawiał Kos
sakowi zdolności odtwarzania 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 rzęsami, że 
zbywało mu na tragizmie głębokim, nie mówiąc już o poczuciu dramatu”, tak jakby Ostat
ni 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 
optymizmu, czym właśnie wypełniony był utwór Mickiewiczowy, a w czym celował ołó
wek 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 zdyskredy
towany. Ale polemiki takiej nie było. Bezcelowe było również domaganie się krytyka od 
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artysty takiego rodzaju i formy twórczości, 
jakiej on nie uprawiał, a formułowanie tej 
linii zarzutów — podobnie bezprzedmio
towe. Konstrukcję i układ książki Witkie
wicza o Kossaku określił Sygietyński jako 
„wadliwe, nieproporcjonalne, bezplanowe 
[...]. Jego książka przedstawia się jak olbrzy
mia sterta różnego zboża [...], kto by chciał 
się nim pożywić, musiałby sam upatrzeć 
sobie snopy, powyciągać je ze sterty, omłó- 
cić, odwiać, zemleć na mąkę i potem do
piero użyć odpowiednio”. Strona ilustra
cyjna „nie nosi żadnego charakteru, nie 
wyraża żadnej indywidualności”; na 276 
ilustracji krytyk znalazł tylko jeden drze
woryt — a jest ich w książce co najmniej 
54. „O ileż byłoby właściwiej i pożytecz
niej, gdyby wydawca zamiast 276 reproduk
cji mechanicznych [...] był dał sto ilustracji 
w drzeworytach, akwafortach i podobi
znach kolorowych. Zyskałaby na tym sztu
ka w ogóle i zyskałby sam Kossak”.

W roku 1901 na temat książki Witkie
wicza o Kossaku wypowiedziało się dwóch krytyków awangardy: Stanisław 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 Sygietyńskim, że „Kossak był optymi
stą, strony życia ciemne, ból i łzy nie przemawiały do jego wyobraźni artystycznej tak 
silnie, jak śmiech i radość [...], to jest już pewnego rodzaju jednostronność talentu, zacie
śnienie indywidualności, którego nie zaznacza Witkiewicz”. I dalej, idąc za Sygietyńskim, 
pisał: „Nie ma ani jednego obrazu Kossaka, który by targnął potężnie, aż do bólu, we
wnętrznymi strunami duszy. Obrazami Kossaka można się zachwycać, podziwiać w nich 
doskonałe poczucie kształtów, pochwycenie charakteru, subtelność linii. Tej wewnętrznej 
atoli potęgi, tej skondensowanej energii wrażeniowej, która każdego patrzącego na obraz 
widza wstrząsa i przykuwa, szukać by próżno. Taką potęgę, taką moc piorunową posiada
ją w malarstwie naszym niektóre obrazy Chełmońskiego i Matejki”. Z tego wniosku Po
powski wyprowadza następny, nie w pełni trafny, że „w obrazach Kossaka brak pierwiast
ka 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 nieadekwat
ne — „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 znów Michał Mutermilch. Uważał on, że w całej krytyczno-polemicznej działalności 
Witkiewicza odzwierciedlał się z równą siłą „bujny temperament rasy”, tak jak w rysun
kach i akwarelach Juliusza Kossaka. „Tym pokrewieństwem duchowym może należy sobie 
tłumaczyć głęboką cześć Witkiewicza dla Kossaka i jego sztuki”. Krytyk przypomniał tu 
odrębność zapatrywań Witkiewicza wobec oficjalnych poglądów estetyków, gdy jeszcze 
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jako mało znany malarz i literat polemizował z profesorami Struvem, Morawskim czy 
Tarnowskim, i przeciwstawiał im swoją fantazję i butę: „Piszecie o malarstwie, a wyobra
żenia nie macie o tym, czym ono jest, jakie są jego środki, jaki jest jego zakres i cel”. 
Witkiewicz pysznił się tym, że walcząc z profesorami uniwersytetów przeciwstawiał ich 
dyplomom — świadectwo nieukończenia trzech klas gimnazjalnych w Szawlach.

Mutermilch nie zgadzał się z Witkiewiczem, że w dziełach Kossaka najwszechstronniej 
odzwierciedla się charakter, duch i kultura narodu, że był on malarzem wsi polskiej i pol
skiego życia. „Witkiewicz — pisał — zbyt jednostronnie pojmuje życie polskie, jeśli nazy
wa twórczość Kossaka wszechstronnym jego objawem. Kossak był malarzem tylko ze
wnętrznej, dekoracyjnej strony tego życia, która oślepiała przepychem i bogactwem barw 
i form, dziarskością i fantazją ruchu [...]. Oto świat ulubiony Kossaka [...], a czy to będzie 
cały świat? [...], czy to jedyne cechy narodowe polskie? [...]. Dla Kossaka nie istniał nigdy 
rzeczywisty, codzienny chłop, na którego twarzy leży wypisana nędza, całe wieki trwająca, 
nic wspólnego nie mająca z fantazją. Dla Kossaka nie istniał nigdy ten bezbarwny i bez
denny smutek”. Przeoczył jeszcze Mutermilch „antysemityzm” u malarza, bo jego wize
runki Żydów są chytre i przebiegłe, a nie smutne z powodu dyskryminacji.

Pomimo tylu krytycznych ocen, wydumanych myśli, tylu słów, nie pozbawionych w ja
kimś procencie swoich racji, proszą się o przypomnienie dwa ostatnie, jakże słuszne zda
nia z książki Witkiewicza o Kossaku: „W sztuce jego wyraził się wielki artysta i nadzwy
czajnie prawy i prawdziwy człowiek, toteż jego obrazy dla przyszłych badaczy naszej cywi
lizacji będą dokumentami bezwzględnej wiarogodności. Sztuka Kossaka jest jednym z naj
szczerszych przejawów ludzkiej duszy i najprawdziwszym odtworzeniem polskiego życia”.

Duże zainteresowanie opinii publicznej, towarzyszące śmierci Juliusza Kossaka, wyra
żające się mnogością nekrologów i wspomnień o nim w prasie polskiej przez cały rok 1899, 
serdecznych i gorących, poprzez zorganizowanie trzech wystaw jego twórczości przy peł
nych uznania omówieniach i recenzjach, wreszcie ukazanie się drukiem w r. 1900 sławnej 
książki pióra Stanisława Witkiewicza z kolejną serią publikacji entuzjastycznych i nie za
wsze trafnymi akcentami krytycznymi — wszystko to wygasło z końcem roku 1901. Ale 
temat: Kossak pozostał już w zainteresowaniach opinii polskiej, tyle że wypełniał go teraz 
syn Wojciech, który już od kilku lat bulwersował opinię, zwłaszcza krakowską, swoimi 
osiągnięciami, którego rozgłos i powodzenie zdawały się przyćmiewać sławę ojca. Sukcesy 
Wojciecha Kossaka odnoszone wtedy w Berlinie były głośniejsze i bardziej efektowne od 
spokojnej i statecznej sławy i uznania będących udziałem Juliusza. Malowanie przez Woj
ciecha obrazów dla cesarza Wilhelma II, zabiegi o trzecią panoramę Somosierra i wykona
nie następnej Pod piramidami, oszałamiające blaski, ale i cienie pobytu polskiego malarza 
w Berlinie, kontrowersje narosłe wokół jego postawy i roli na dworze cesarskim, oscylują
ce między dwoma biegunami: złośliwym mianem „hofmalera” i, bardziej obiektywnym, 
polskiego malarza zdobywającego w Berlinie uznanie i polskiego patrioty, rezygnującego 
z osobistej kariery i zrywającego z cesarzem po procesach wrzesińskich i mowie malbor- 
skiej, powracającego właśnie z tych powodów do kraju — wszystko to było przedmiotem 
dużego zainteresowania, gorących sporów, ostrych ataków, żarliwej samoobrony artysty 
odpierającego niesłuszne oskarżenia.

I chociaż o Juliuszu było już cicho, obrazy jego i przeliczne ich reprodukcje towarzyszy
ły społeczeństwu nieustannie, zagrzewały serca młodych, rozniecały miłość do ziemi oj
czystej i jej przeszłości, do żołnierza i ułana polskiego, budziły nadzieje na walkę o jej 
niepodległość, były obecne w latach jej zdobywania, obrony i organizowania z popiołów 
państwowego bytu.
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W odrodzonej ojczyźnie

Tymczasem w latach powojennych, po odzyskaniu niepodległości, malarstwo historyczno- 
batalistyczne, które wizję tę przez dziesiątki lat społeczeństwu ukazywało najsilniej, obec
nie, w odrodzonym państwie znalazło się w sytuacji krytycznej. I mimo wciąż ogromnej 
jego popularności w najszerszych kręgach ogółu, niebezpieczeństwo nadchodziło i to z dwu 
różnych kierunków. Z jednej strony rozwijające się dynamicznie, acz bez większego od
dźwięku w społeczeństwie, nowe prądy w plastyce, futuryzm, ekspresjonizm, kubizm, 
wypowiedziały temu malarstwu zdecydowaną walkę jako sztuce „archaicznej, przeżytej”, 
nie mającej nic wspólnego z „czystą sztuką”. Z drugiej — władze resortowe, czyli Depar
tament Sztuki, nie mając ani programu, ani pieniędzy, skłonne były raczej popierać nowe 
tendencje w sztuce. W prasie rozgorzała ostra krytyka mecenatu państwowego nad sztu
ką. W jednym z artykułów z r. 1924 pt. Sztuka polska w powojennej dobie pisano: „Ogół 
politykujących społeczników odnosi się do spraw polskiej twórczości artystycznej i na
ukowej, jeśli nie wprost wrogo, to zupełnie obojętnie. Sztuka polska była nam potrzebna
— twierdzą — dopóki byliśmy w niewoli; ona to przekazywała pokoleniom hasła niepod
ległości, dowodząc zarazem wszystkim, że żyjemy. Teraz zaś — mówią — po odzyskaniu 
politycznego bytu i własnej państwowości, nie czas na sztukę, ten luksus odłożyć musimy 
do czasu, kiedy utrwalimy podstawy gospodarcze naszego młodego państwa”343.

343 B. Treter — „Sztuki Piękne” R. I: 1924/25, s. 233, 235.
344 Ibidem, s. 44.
345 „Robotnik” nr 200 z 23 XII 1924.
346 „Sztuki Piękne” R. I, s. 237.

W tej niekorzystnej sytuacji nic dziwnego, że dopiero w ćwierć wieku po śmierci Juliu
sza Kossaka, a w setną rocznicę jego urodzin, Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w War
szawie 14 lipca 1924 otwarło wystawą kilkudziesięciu jego prac. Urządzono ją właściwie 
przypadkowo, mianowicie z powodu bojkotu Zachęty przez ogół artystów na tle wybo
rów do zarządu, komitet chcąc czymś jednak zapełnić puste ściany, zgromadził ze zbiorów 
prywatnych trochę obrazów Kossaka, trafiając zupełnie przypadkiem właśnie w setną rocz
nicę urodzin artysty. Wystawa urządzona dorywczo i po amatorsku, bez uwzględnienia 
okresów twórczości Kossaka, dat jego obrazów, bez żadnego nawet katalogu, „stanowiła 
w roku jubileuszowym przykry nieco dysonans z kultem, jaki ma dla Juliusza Kossaka cały 
polski naród [...]. Artysta ten zasługiwał na bardziej staranny i szlachetny akt pietyzmu” — 
pisały „Sztuki Piękne”344.

Miała ta wystawa jedną bodaj recenzję pióra Mieczysława Wallisa w „Robotniku”345, 
który scharakteryzował pochlebnie kilka obrazów artysty, a po głębszą analizę tej twór
czości odesłał czytelnika do bliższego jej zarówno czasem, jak i ideałami artystycznymi 
Stanisława Witkiewicza i jego „przepięknej książki” o Kossaku. Od siebie zaś napisał lapi
darnie: „Sztuka Kossaka [...] jest już dzisiaj dla nas sztuką dawną. Pomiędzy nią [...] a zain
teresowaniami i celami sztuki współczesnej leży przepaść. Dzisiaj musimy zmieniać posta
wy, 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 Artystów wysta
wę 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 był tyloma węzłami. Jeśli wystawa urządzona latem w warszawskiej Za
chęcie nie zasługiwała nawet na nazwę jubileuszowej, to cóż powiedzieć o krakowskiej?”
— pisano znów w „Sztukach Pięknych”346.
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564. Para krakowska w drodze z jarmarku, akw. 1892

Stosunkowo najgodniej uczcił „prze
brzmiałą rocznicę” Lwów, miasto, w którym 
artysta stawiał w sztuce pierwsze kroki. Za
rząd Muzeum Lubomirskich, a dokładniej 
mówiąc, kierujący nim dr Mieczysław Gę- 
barowicz, zorganizował wystawę około 130 
obrazów i szkiców Kossaka, pochodzących 
przeważnie ze zbiorów Lubomirskich, Paw
likowskich i prywatnych posiadaczy we Lwo
wie, w tym rodziny artysty, a więc prac 
w większości mało znanych347. Gębarowicz 
również opublikował w „Przeglądzie War
szawskim” w r. 1925 (zesz. 49) artykuł pt. 
Na marginesie przebrzmiałej rocznicy, za
mieszczając w nim szereg interesujących spo
strzeżeń. Wystawa — jego zdaniem — od
słoniła pewne strony w twórczości Kossaka, 
które dotychczas w olbrzymim dorobku ar
tysty ginęły nie dostrzeżone. Pokazała mia
nowicie zupełnie nie znane szkice i drobne 
obrazki z wczesnej młodości i z ostatnich lat 
życia. Z jednej strony były to wykończone 

347 „Wiadomości Konserwatorskie” Lwów 1924, nr 3; „Sztuki Piękne” R. I, s. 189.

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 drugiej — kartki szkicowników (z kolekcji Pawlikowskich), pozwalające poznać artystę 
takiego, jakim był w tych swoich szczerych wypowiedziach dla własnego użytku, nie krę
powany gustami swych mecenasów lub względami krytyki. Odchodził w nich od roman
tycznych wzorców i rzucał na papier szczegóły tak, jak je sam widział, świetne studia ru
chów i typów, jakich nie ma w pracach przeznaczonych na zbycie i liczących się z upodo
baniami innych.

Nie zgadzał się Gębarowicz z odmówieniem przez Mycielskiego Kossakowi zdolności 
portretowania ludzi. Dowodził tego na podstawie dwóch małych portrecików rodzin
nych: 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”.

Jeszcze ciekawsze obserwacje poczynił Gębarowicz nad końcową fazą twórczości Kos
saka. „Uderza w nich szeroka technika operująca plamą śmiało rzucaną [...], podobnie 
i w kolorycie przebija pewna ewolucja, do której podniety dostarczyć mógł tylko impre
sjonizm. Sędziwy artysta nie wzdrygał się przed nowatorstwem, lecz z młodzieńczą cieka
wością przygląda się nowemu nurtowi. I oto w ciszy pracowni powstają szkice i małe 
obrazki, w których stary weteran sprawdza hasła nowej sztuki”. Te słowa Gębarowicza były 
raczej żartem mającym na celu przychylniej usposobić oficjalną krytykę wobec Kossaka.

W rzeczywistości było tak, że Juliusz przebywając w r. 1897 z ostatnią wizytą we Lwo
wie u brata Stefana, przypadkowo namalował kilka obrazków dla wnuczek „po dziecinne
mu” — a Gębarowicz „wyzyskał” je w swojej dowcipnej tezie. Żart się udał i można mu to 
darować. Wyobraźmy sobie jednak przez chwilę Juliuszowe stadniny, polowania, walki 
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565. Na spacerze konno i z psem, akw. 1891

pancernych i ułanów, sceny historyczne i ilu
stracje wydarzeń malowane bez konturów, 
barwnymi plamami, z asymetrią i przypad
kowością, w jaskrawej kolorystyce — nie 
byłby to ani impresjonizm, ani przede wszyst
kim Kossak.

Widać to w obrazkach dla dzieci i wnu
ków, których obdarowywał tymi prezenci
kami: Zagłoba z małymi Skrzetuskimi 
(1885), Wnuczka wśród indyków (1897), ale 
i na innych, których Gębarowicz nie znał: 
Portret wnuków artysty, Wnuczki Zofia i Ja
dwiga nad wodą, Jadwiga Unrugowa z cór
kami w powoziku (1897), Fura chłopska w 
dwa mierzyny (1898).

W latach trzydziestych XX wieku, we 
wszechogarniającym zalewie tworów i pro
duktów nowej, awangardowej sztuki, jej po
szukiwań i szamotań, błyśnie czasem w an
traktach na krótko, w retrospektywnych 
przeglądach jakaś wystawa malarstwa histo- 
ryczno-batalistycznego, w tym także i Juliu
sza Kossaka. I tak w r. 1929 na urządzonej w Krakowie w TPSP wystawie „Sto lat malar
stwa polskiego 1800-1900” wśród prac 108 artystów pokazano 18 obrazów Juliusza Kos
saka348, a w r. 1937 Galeria Narodowa m. Lwowa zorganizowała wystawę „Sto lat malar
stwa lwowskiego 1790-1890”, eksponując 21 prac J. Kossaka349. W latach 1931-33 w kil
ku miastach, w Katowicach, Łodzi, Tarnowie, Przemyślu, Lwowie, Stanisławowie, Piotr
kowie, otwierano wystawy „Trzech Generacji Kossaków”, organizowane przez ośrodki 
kulturalne tych miast, przy walnej pomocy samych malarzy (z przeznaczeniem dochodu 
z tych wystaw na Polski Czerwony Krzyż czy na Pomoc Dzieciom Bezrobotnych). Na wy
stawach tych pokazywano przeciętnie po 150 obrazów Kossaków, a frekwencja na nich, 
jak zawsze gdy pojawiało się to nazwisko, biła rekordy powodzenia. „Szczególnie — za
chęcała miejscowa prasa — młodzież szkolna powinna jak najszerzej zaznajomić się z wy
stawą, gdyż arcydzieła tam zgromadzone jak najdobitniej ilustrują historię dziejów narodu 
polskiego”. Rola tych popularnych wystaw była ogromna nie tylko ze względu na ukaza
nie widzom dobrego, w części doskonałego malarstwa batalistycznego, ale i na wpływ 
jego na świadomość i wrażliwość patriotyczną młodzieży.

348 Katalog wy stawy TPSP w Krakowie, 1929, oprać. F. Klein.
349 Katalog wystawy, Lwów 1937, oprać. J. Gürtler.

Niezależnie od tych wystaw, w r. 1933 urządzona została w Warszawie w Domu Sztuki 
przy Nowym Swiecie 27 retrospektywna wystawa 60 prac Juliusza Kossaka, zebranych ze 
zbiorów prywatnych. Organizatorem wystawy — rzecz znamienna i ważna — był dyrek
tor Domu Sztuki, Mieczysław Sterling, recenzent artystyczny „Kuriera Porannego”, zwal
czający stale i ostro tematowość w malarstwie, a więc i twórczość Kossaków. Wydany zo
stał przy tym staranny katalog wystawy z dokładnym opisem obiektów i przedmową au
torstwa zapewne samego Sterlinga, charakteryzującą sztukę Kossaka rzeczowo i rzetelnie. 
Czytamy w niej: „Miłość, jaką całe społeczeństwo polskie otacza postać Juliusza Kossaka, 
popularność dzieł jego, dającą porównać się z popularnością dzieł najwybitniejszych pisa
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rzy, Sienkiewicza czy Prusa, są dowodem, że obrazy Juliusza Kossaka są do dziś dnia żywe 
i że wartość ich wychodzi poza ocenę czysto malarską. Dzieło życia Kossaka stało się wła
snością narodu tak, jak własnością jego jest sztuka ludowa — przez wewnętrzną wspólno
tę z podstawowymi cechami psychiki polskiej [...]. W Polsce epoki przedwojennej sztuka 
była wcieleniem idei narodowej i dlatego musiała często operować walorami niespotyka
nymi u narodów wolnych. To samo dzieje się z oceną twórczości Juliusza Kossaka — w wie
ku utraty samodzielności narodu była wyrazem tęsknot do epok minionej wolności szla
checkiej [...], trafiła do serc i pozostała w nich po dzień dzisiejszy”350 351.

350 Wystawa dziel 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.

„Wystawa Sterlinga” była w r. 1933 wydarzeniem niemałej miary, toteż wywołała szereg 
recenzji z pozycji awangardowych. Pierwszą ogłosił w „Kurierze Porannym” sam sprawca 
wystawy, M. Sterling, pt. Juliusz Kossak, artysta, który pojednał społeczeństwo ze sztu- 
kąi5x. „Nie jest prawdą — pisał — że przed J. Kossakiem w Polsce nie działo się nic w sztu
ce. Był Michałowski, był Orłowski, był Brodowski Antoni [...]. Ale faktem dla nas zosta
nie, że przed tą epoką sztuka była czymś obcym dla społeczeństwa [...] i że koniecznością 
było stworzenie takiej sztuki, która by jakimikolwiek drogami trafiła do serc i do oczu 
ludzi. Trzeba było stworzyć most wiodący 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 [...]. Wiel
ka 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 wiel
ką 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 malarza, 
stwarzającego nowe problemy w sztuce, nową epokę [...]. Wielkością jego jest doskonałe 
odczucie człowieka, ówczesnego społeczeństwa i pokazanie mu znaczenia sztuki [...]. Kos
sak był najszlachetniejszym typem wielkiego 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 „Gazecie Pol
skiej” o wystawie w Domu Sztuki stwierdzał, że Kossak jako jeden z najpłodniejszych 
malarzy obok obrazów świetnych malował też i bardzo słabe, a wystawa ujawnia jego wzloty, 
i upadki. Sterlingowi zarzucał dwustronność w działalności organizatorskiej i krytycznej, 
że w druku zwalcza temat w sztuce, a jednocześnie organizuje wystawy Kossaka, Gierym
skiego, Matejki. „Byłoby wskazane — zakończył Skoczylas — aby w czasach telegrafu bez 
drutu i aeroplanów nie przywożono do nas spóźnionych idei w starych dyliżansach i nie 
ogłaszano jako nową ewangelię tych kierunków, których utwory w Paryżu od dawna spo
częły w lamusach handlarzy obrazów”352.

Nawet ówczesny „papież formistów polskich” Konrad Winkler zadrwił w „Pionie” ze 
Skoczylasa pisząc: „Zrzędni, purytańscy arcykapłani nowoczesnej plastyki nie mają za
pewne zbytniego zaufania do malarstwa tak wybitnie «tematowego» i «literackiego», jaką 
jest niewątpliwie sztuka Juliusza Kossaka. Ale tematowym było również malarstwo Dela
croix i Goyi i Watteau [...]. W sztuce polskiej w drugiej połowie XIX w. tematowość w pla
styce była ponadto usprawiedliwiona powszechnym pragnieniem ucieczki przed rzeczy
wistością [...]. A jednak z biegiem czasu nauczyliśmy się szanować i cenić malarstwo Juliu
sza Kossaka. I nawet wówczas, kiedy z lamusa [...] wydobyliśmy na światło dzienne genial
nego romantyka, Piotra Michałowskiego — sztuka Kossaka niewiele na tym straciła [...]. 
Na wystawie w Domu Sztuki mamy sposobność zaobserwować, w jaki sposób sztuka J. Kos-
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566. Wojciech Kossak w salonie na Kossakówce, fot. z 1939 r.

saka w miarę narastania wartości własnych indywidualizowała się, jak zacząwszy od bez
pretensjonalnych a szczerych studiów przyrody, wspinać się zaczęła na wyższe piętro my
śli plastycznej [...] do zamkniętych w sobie i logicznie zrównoważonych kompozycji”353.

353 „Pion” nr 9 z 2 XII 1933.
354 „Tyg. Ilustr.” nr 49 z 3 XII 1933.

Wacław Husarski w „Tygodniku Ilustrowanym” uznał wybór wystawy Juliusza Kossaka 
w Domu Sztuki za szczęśliwy początek stałych pokazów dawnego malarstwa polskiego, 
„jest to przecież po Matejce i Grottgerze najpopularniejszy w Polsce malarz [...]. Usposo
bieniem malarskim ten romantyk-realista, celujący w odtwarzaniu konia i psa, a lubujący 
się w tematach historyczno-batalistycznych, spokrewniony jest blisko z Michałowskim, 
jest pod wielu względami jego spadkobiercą [...], jest to ta sama gruntowna znajomość i to 
samo rasowe wyczucie konia, jest to wreszcie pokrewny kierunek zamiłowań [...]. Jednak
że ustępując swemu poprzednikowi pod pewnymi względami, ma nad nim Kossak pod 
innymi przewagę: nie dorównując mu potęgą wizji, przewyższa go jednak żywością i gięt
kością wyobraźni, a przede wszystkim niepospolitą łatwością kompozycji”. Kossak wyka
zywał płodność i wszechstronność zdumiewającą, rysował i malował dosłownie wszystko, 
i ta nadmierna twórczość sprowadziła z czasem manieryczność i powierzchowność. „Miał 
Juliusz Kossak dane, by stać się artystą na miarę europejską; nie stawszy się nim, pozostał 
jednak jedną z najsympatyczniejszych postaci w malarstwie polskim, chociaż bez więk
szych 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, dał jednak Kossakowi w wyważonej ocenie tak wysoką lokatę, że może być to 
przykładem obiektywizmu dla niejednego z dzisiejszych krytyków. Czyżewski, pisząc w „Ku
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rierze Polskim” o wystawie Kossaka w Domu Sztuki, zaczął od tego, że do pewnych bar
dzo 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 Ju
liuszu Kossaku tkwił — zdaniem Czyżewskiego — temperament rasowego malarza czułe
go na kolor, formę i piękno przyrody, obdarzonego dużą inteligencją, która skłaniała go 
do samokrytycyzmu. Paryż i malarstwo francuskie dały mu wiedzę i wysubtelniły jego smak 
malarski, tam przekształcił się w kulturalnego, wielkiego malarza. Wystawione tu obrazy 
zdumiewają dziś harmonią koloru, dobrą i oryginalną formą i prostotą środków malar
skich [...], precyzyjnie komponowane, pokazują nam malarza, który miał wyrobiony smak 
na dobrych wzorach i prawdziwe zrozumienie techniki malarskiej [...]. Wielka prostota 
wizji malarskiej, tj. indywidualny sposób przedstawiania świata widzialnego [...], zmusza 
do przebaczenia mu wielu często błędów technicznych [...]. Jego malowane anegdoty [...] 
miłe i szczere, nie mają nic wspólnego ze współczesnym batalizmem lub tromtadracją 
matejkowską, pseudohistoryczną wernyhoriadą. Juliusz Kossak będzie nas zawsze bawił 
anegdotą [...] na swych obrazach, ale także interesował swym malarstwem pełnym pla
stycznych zalet, smaku i kultury”355.

355 „Kurier Polski” nr 4 z 4 I 1934.

Jeszcze w czerwcu 1939 roku w Instytucie Propagandy Sztuki w Warszawie na Wysta
wie Polskiego Malarstwa Batalistycznego eksponowano m. in. obrazy Juliusza i Wojciecha 
Kossaków, w tym samym miesiącu w Zachęcie z okazji Pierwszego 40-lecia TZSP pokaza
no ich również kilka. I tam zastał je wybuch drugiej wojny światowej. W jej hekatombie 
wiele Kossakowskich obrazów zginęło, padło ofiarą pożarów, zniszczeń i rabunków wro
ga, były i takie, do których strzelano, kłuto bagnetami i deptano podkutymi butami — jak 
żywą tkankę narodu, ideę niezniszczalną, a dla nich nienawistną symbolikę polskości.

Banicja i renesans Kossaków

Po wojnie w PRL-u nastał niedobry okres dla sztuki Kossaków. Do zastrzeżeń z pozycji 
czysto formalnych ich malarstwa, stawianych im przez krytykę jeszcze w latach dwudzie
stych i trzydziestych, dołączyły w dobie powojennej również zarzuty „ideowo-politycz- 
ne”, według których Kossakowie byli malarzami dworskimi, arystokracji i szlachetczyzny, 
zdeterminowani klasowo, kultywujący „bogoojczyźniane”, solidarystyczne i zachowaw
cze tendencje i „swoiście pojęty patriotyzm”. Różni bojowi publicyści, ideolodzy i krytycy, 
wsparci quasi-scjentyficznymi teoriami części historyków sztuki, stworzyli sztuczne for
muły w ocenach i schematy wartości, starając się pomniejszyć i zdezawuować sztukę Kos
saków, wyeliminować ją z dorobku kultury narodowej i z obiegu społecznego.

Tendencje te przenikały do podręcznikowych opracowań i uniwersyteckich wykładów, 
wyrabiając u studentów odpowiednie nastawienie. Reszty miała dokonać polityka prze
milczania, niedopuszczania do publikacji na ich temat, nieurządzania wystaw, wycofywa
nia ich obrazów z ekspozycji muzealnych do magazynów. Do dobrego tonu należały drwi
ny z malarstwa Kossaków, co decydować miało o „postępowości, o wyższym stopniu wy
robienia estetycznego i nowoczesności w poglądach”.

Zgoła odmienny stosunek do sztuki Kossaków miała większość społeczeństwa, które 
w dalszym ciągu otaczało ją sentymentem i uważało za własność narodową. Towarzyszyła 
ona marzeniom dwóch pokoleń Polaków urodzonych w niewoli i trzeciego, dorastające
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go w niepodległej ojczyźnie. Należę do tego ostatniego, ukształtowanego 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 
„anachroniczna” ani „przebrzmiała” — przeciwnie, zawsze aktualna i piękna, pobudzają
ca wyobraźnię i ukochanie dziejów ojczystych i tradycji.

Prawie ćwierć wieku trwała ta „banicja” Kossaków. Stan ten został przerwany dopiero 
w r. 1971... wydaniem w druku przeze mnie Wspomnień Wojciecha Kossaka (z r. 1913, 
wraz z tomem drugim z rękopisu), tj. tego artysty z rodu, na którym koncentrowały się 
zawsze najsilniejsze ataki. Rozwiązały się języki i pióra. Prasa, radio i telewizja poczęły 
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 Kossa
ków, oczekiwany od dawna przez społeczeństwo.

Równocześnie z tym, z okazji stulecia „Kossakówki”, a raczej osiedlenia się Kossaków 
w Krakowie, ostatnia właścicielka tego domu, Gloria Kossak (córka Jerzego), postanowiła 
urządzić w dworku prywatne muzeum i dom pamiątek. W grudniu 1971 r. nastąpiło uro
czyste otwarcie salonu artystycznego wraz z kawiarnią, gdzie wzorem dawnych lat zaczęły 
odbywać się spotkania połączone z wernisażami plastyki, koncertami, wieczorami poetyc
kimi, prelekcjami, dyskusjami i prezentacją młodych twórców. Imprez takich przez trzy 
kolejne lata odbyło się blisko pięćdziesiąt; początkowo z udziałem znanych artystów i ludzi 
nauki cieszyły 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 1972 r. Muzeum Historyczne miasta Krakowa urządziło niewielką 
wystawę „Motywy krakowskie w twórczości Kossaków”, na której pokazano około 40 
prac tych artystów z krakowskich zbiorów muzealnych i prywatnych. Ekspozycja ta wzbu
dziła zainteresowanie publiczności, ale nie wyszła poza krąg wyłącznie lokalny.

Zasięg w pełni ogólnopolski zdobył wydany w roku 1976 w Ossolineum pierwszy mo
nograficzny album Wojciecha Kossaka, autorstwa piszącego te słowa, z 300 reprodukcja
mi prac artysty. 35-tysięczny nakład wykupiono natychmiast z księgarń, co wtedy nie było 
jeszcze zjawiskiem częstym. Recenzje i omówienia, niemal wszystkie pozytywne, nierzad
ko entuzjastyczne, podnosiły 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 i wreszcie czwartego wydania w roku 1990. Łączny nakład czterech 
edycji osiągnął już niemałą liczbę 150 tysięcy egzemplarzy. Na fali tej popularności telewi
zja i film nakręciły kilka krótkometrażówek z „Kossakówki”, zaczęto też masowo druko
wać reprodukcje obrazów Kossaków, a ceny ich oryginałów w prywatnych salonach sztu
ki poszły znacznie w górę.

Dużym wydarzeniem była urządzona w roku 1977 przez Muzeum Narodowe w Pozna
niu pierwsza po wojnie większa wystawa prac trzech Kossaków, prezentująca sto kilka
dziesiąt obrazów. Choć zorganizowana pośpiesznie (w miejsce innej), trochę z przypadko
wym zestawem obrazów (to, co muzea skłonne były wypożyczyć), bez żadnego katalogu, 
wywołała bardzo duże zainteresowanie i osiągnęła frekwencję pięć razy wyższą od prze
ciętnej na wystawach. Dla porównania — w ciągu ubiegłych 10 lat w tymże muzeum zwie
dziło wystawy356: Andrzeja Wróblewskiego 5004 osoby, Aleksandra Kobzdeja 7160 osób, 
Fernanda Legera 8491, Hanny Rudzkiej-Cybisowej 9243, Magdaleny Więcek 6258, Tytu-

357 W miejsce katalogu wystawy wydano książeczkę pt. Kossakowie z biografiami pięciu malarzy i trzech autorek z opi
sowym przewodnikiem po wystawie i spisem eksponowanych obiektów (jednak bez szczegółowych danych). Q f)1

356 M. Be rdyszakowa, „Biuletyn Rady Artystycznej ZPAP” 1978, nr 3. 357



sa Czyżewskiego 18 261, Jana Berdyszaka 41 593, Tadeusza Brzozowskiego 10 865, Fran
ciszka Starowieyskiego 6099, Piotra Potworowskiego 5848, Wojciecha Weissa 19 054, 
wystawę Kossaków 62 631 osób i Jacka Malczewskiego 74 557 osób (dodajmy: monogra
ficzną, solidnie przygotowaną i z doskonałym katalogiem).

Ze sztuką Kossaków związana jest także Panorama Racławicka. 40-letnia odyseja tego 
dzieła i kampania toczona przez społeczeństwo z ówczesną władzą o przywrócenie do życia 
tego zabytku jest powszechnie znana i nie muszę jej tu przypominać. Ale trzeba powie
dzieć, że prócz przeszkód politycznych, niechęć do niej, złą opinię i drwiny z niej jako 
dzieła malarskiego szerzyły te same pióra i języki, które od dawna negowały to malarstwo. 
„Super-kicz, czyli szopa narodowa” — to było słownictwo i styl tego kierunku krytyki, 
uzurpującego sobie wyłączność kwalifikowania wartości i piękna dzieł tak trwale związa
nych z polską historią i kulturą. Dopiero w latach 1980-85, udało się ogromnym wysił
kiem doprowadzić do odnowienia Panoramy i jej udostępnienia. Dziś budzi ona zachwyt 
powszechny, jest w Polsce najliczniej oglądanym i podziwianym zabytkiem malarstwa hi
storycznego. To życie potwierdziło racje jej obrońców.

Na fali wzrastającego zainteresowania sztuką kossakowską i jej dużej wciąż popularno
ści powstał w roku 1986 w Muzeum Narodowym w Krakowie — z inicjatywy prof. Zdzi
sława Zygulskiego pomysł urządzenia wielkiej wystawy pod nazwą „Kossakowie”, której 
byłem współorganizatorem. 1 tu nastąpiło drobne spięcie. W komitecie zaproponowano 
ironiczną nazwę wystawy: „Kossaki”. Zaprotestowałem zdecydowanie, oświadczając swoje 
wycofanie się z imprezy — poskutkowało. Typowo „pokrakowskie zagrywki”. A wystawa 
zakładała ukazanie fenomenu twórczego całej tej utalentowanej 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, zasygnalizowano twórczość Leona 
Kossaka w postaci 6 miniaturowych obrazków i Karola — 10 akwarel. Zgromadzono tu 
również dorobek literacki uzdolnionych kobiet rodu Kossaków: a więc Zofii Kossak-Szczuc- 
kiej-Szatkowskiej, Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej i Magdaleny Starzewskiej (Samo
zwaniec) — 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 wierszy oraz twórczość literacka Wojciecha, tj. jego Wspo
mnienia i Listy do żony i przyjaciół (opracowane do druku przeze mnie). Odtworzono 
pracownie Juliusza i Wojciecha oraz salonik na „Kossakówce”; obrazom towarzyszyły 
mundury, zbroje, broń i akcesoria wojenne, sztandary wojskowe, odznaczenia, wreszcie 
gabloty z wydawnictwami, dokumentami, fotografiami, pocztówkami i pamiątkami ro
dzinnymi357.

Wszystko to jednak zostało na wystawie zdominowane przez malarstwo Juliusza, a jesz
cze bardziej Wojciecha Kossaka. Bo też ich obrazy 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 
i nie trzeba, z życiem i prawdą, prosto i szczerze, tak jak odczuwali to Kossakowie i tak 
samo atawistycznie i instynktownie rzesze rodaków. I to właśnie jest najwartościowszą 
cechą ich malarstwa, sprawdzoną w odbiorze kilku polskich pokoleń. Krytycy nazywają 
to „swoiście pojętym patriotyzmem”, najgłupsze z lansowanych określeń. Czyżby znali 
inny, prawidłowo pojęty patriotyzm 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 wymiar i wyraz, i nie
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567. Juliusz Kossak, autoportret, olej 1898

odmieni tu niczego sztuka eksperymentalna. Albo 
będzie to malarstwo prawdziwe, albo utraci moc 
przemawiania do ludzi. Albo będzie „sztuką” dla 
garstki zmanierowanych estetyków, albo będzie 
sztuką dla społeczeństwa.

Wystawa krakowska odniosła sukces prawdzi
wy 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 wi
dzów i — została zamknięta w chwili właśnie 
nasilania się frekwencji.

Reakcje zwiedzających były łatwo dostrzegal
ne, odbiór jednoznacznie aprobatywny i pełen 
podziwu. Gorące, prawdziwe słowa zachwytu, 
wzruszeń i uwielbienia dla tego malarstwa zostały 
odnotowane, ale tylko w wystawowej księdze 
wpisów, bo zwykły widz nie pisze do prasy, nie 
precyzuje w druku swych poglądów i wrażeń, nie 
prowadzi polemik z oponentami. Pisują zazwy
czaj profesjonaliści, prawdziwi i nieprawdziwi. 
Prasa jednak w większości oceniła sztukę Kossa
ków pozytywnie, wydobywając jej narodowy cha
rakter i patriotyzm, podkreślała też zalety ma
larskie.

Znikomą mniejszość stanowiły artykuły krytyczne, nie szczędzące słów i ocen suro
wych, odmawiające Kossakom tych zalet, którymi słyną i które właśnie zachwycają wi
dzów. Najbardziej obronną ręką wyszedł z nich Juliusz Kossak, przed którym krytyka już 
nieraz musiała kapitulować. Z tym większym zapałem ataki zwracały się przeciw Wojcie
chowi, ale ten arcymistrz batalistyki i konia bronił się sam siłą swego talentu i indywidual
ności, w których nie miał sobie równych. Trudno też zaakceptować nie w pełni obiektyw
ną a uproszczoną ocenę malarstwa Jerzego Kossaka, w jakiej celowali niektórzy z piszą- 
cych o wystawie.

Opinia publiczna była w większości zafascynowana tą sztuką, czego dowodziły choćby 
wpisy w książce wystawowej. Mass-media przyjęły na ogół całą imprezę przychylnie i z du
żym uznaniem. Głosy polemiczne były stereotypowe, ale spokojne, zaledwie kilka ocen 
skrajnych, o specyficznej „głębi intelektualnej”. Oto parę niebudujących przykładów: w 
awangardzie ataku na narodowe tradycje i ideały nieoczekiwanie znalazł się „Tygodnik 
Powszechny”, drukując i broniąc spreparowanego i prymitywnego paszkwilu na Wojcie
cha Kossaka; pracownica muzeum towarzysząca grupce zwiedzających przed wejściem do 
Sali Chwały Wojska Polskiego mówi: „a teraz wchodzimy do sali kiczów patriotycznych” 
— kto ją tego nauczył, gdzie zdobyła taką „wiedzę”? Recenzent z pretensjami należenia do 
elity znawców pisał w „Przeglądzie Tygodniowym”: „Kossakowie z Sienkiewiczem glory
fikujący cnotę żołnierskiego poświęcenia to «kossakowszczyzna», synonim złego smaku, 
przejaw upadku sztuki”, i mentorsko pouczał: „nie honor i ojczyzna, ale praca, znój i oj
czyzna”. Kwartalnik „Kraków” (już nie istniejący) zdołał zgromadzić aż pięciu uczestni
ków „sympozjum” mającego napiętnować gusty artystyczne polskiej opinii, zachwyconej 
wciąż Sienkiewiczem, Kraszewskim i Kossakami; zebrani tego „gremium” osiągnęli jedno
myślność w wygłaszaniu nonsensów, szczególnie o Kossakach.
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No właśnie, znani jesteśmy z tego, że lubimy pogardzać własnym dorobkiem, wyśmie
wać rodaków, którymi moglibyśmy się szczycić — to objaw osobliwej polskiej patologii.

Twórczość Kossaków poczęta przed stupięćdziesięciu laty, a zakończona przed pół wie
kiem, 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, prze
chodzących z pokolenia na pokolenie. Gdyby nie było w nim tych wartości, popartych 
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 malarstwie, rozwinęło i przeszło wiele 
nowych prądów, kierunków i mód, niektóre nie pozostawiły po sobie nawet śladu, inne 
zrobiły umiarkowaną karierę i zyskały pewien rozgłos — ale nie osiągnęły najważniejsze
go: nie zdołały rozbudzić i utrzymać na dłużej żywych, prawdziwych 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 znaj
dują po prostu klucza do malarskiej przeszłości własnego narodu.

A malarstwo dawne, romantyczne i tradycyjne, więc i malarstwo Kossaków, jest po sta
remu w Polsce otoczone sentymentem i czcią, by nie rzec patetycznie: miłością, przez znacz
ną większość społeczeństwa, które ceni w nim przede wszystkim treść, ideę, tradycję, hi
storię i piękno w odtwarzaniu bliskich wciąż sercu tematów staropolskich i żołnierskich, 
scen z koniem i jeźdźcem polskim, malowanych zawsze z tą niedoścignioną kossakowską 
maestrią.

* X- X-

W latach 1980-tych sfinalizowana została ostatecznie sprawa Panoramy Racławickiej, 
która przez 45 lat (1894-1939) promieniowała ze Lwowa na tereny trzech zaborów Pol
ski i odrodzonej ojczyzny oraz emigracji zamorskiej, lecz potem przez blisko 40 kolejnych 
lat (1944-1980) przeleżała zwinięta w „niewoli politycznej”, by w końcu po 5 latach

568. Jan Paweł II zwiedza Panoramę Racławicką, 1 VI 1997, fot.
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569. Papież w Panoramie, fot.

(w 1985) powrócić znów do służby narodowej. To polski upór doprowadził do jej wskrze
szenia. I wreszcie po stu burzliwych latach jej dziejów stał się cud prawdziwy: 1 czerwca 
1997 roku, podczas papieskiej wizyty we Wrocławiu, Jan Paweł II zupełnie nieoczekiwa
nie, bez jakichkolwiek planów w wizycie, zapragnął obejrzeć Panoramę Racławicką. O godz. 
15 nadeszła do dyrekcji zaskakująca wiadomość o tym. Zamknięto ekspozycję, opróżnio
no cały teren i o godzinie 21 powitano Papieża z jego świtą w Panoramie. Ze strony 
polskiej obecni byli tylko dyrektor Panoramy i wojewoda wrocławski, bez udziału mass
mediów. Ojciec Święty z prawdziwym, autentycznym zainteresowaniem i przejęciem oglą
dał dzieło, słuchał z uwagą objaśnień, zaznaczył, że w dziejach polskich zawsze wszech
obecny był krzyż, podziwiał temperament scen batalistycznych i świetny pejzaż. Pobłogo
sławił cały obiekt i po 50 minutach opuścił Panoramę.

X- i? o'

Od początku lat 1990-tych zapanował kryzys w edytorstwie, wysokie nakłady książek 
nie sprzedawały się, a małe nie pokrywały kosztów druku. Nadszedł okres powstawania 
małych wydawnictw, kilku a nawet jednoosobowych fachowych edytorów, w których jed
na wydana książka zarabiała na następną. Taki model strukturalny umożliwiał wydawanie 
niskonakładowych książek, oczywiście przy rezygnacji z własnych honorariów, z których 
mały przychód szedł na wydanie następnej książki. Taki model bezhonoraryjny, filantro
pijny odpowiadał moim zamiarom, i w ten sposób mogłem wydać w założonym przez 
siebie Wydawnictwie „Kossakiana” trzy książki: Niepospolity ród Kossaków (1994), naj
bardziej udana z moich książek, potem Listy Marii z KossakówJasnorzewskiej (1998) i obec
ną Juliusz Kossak (1999), najbardziej kosztowną, bo z około 600 ilustracjami z przewagą 
kolorowych. Oczywiście pod warunkiem, jeśli się samemu jest autorem, redaktorem, ilu
stratorem i grafikiem w jednej osobie, a jednocześnie sprzedawcą nakładu — słowem bez- 
honoraryjnym omnibusem i... wariatem.
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Już w r. 1998 zrodziła się u mnie myśl ogłoszenia roku 1999 „Rokiem Juliusza Kossa
ka” z odpowiednim uczczeniem stulecia śmierci artysty i przypomnieniem jego ogromnej 
roli, jaką odegrał w naszym narodowym malarstwie i jego wpływu na świadomość kilku 
polskich pokoleń.

Rozpocząłem od powtórnego pogrzebu Juliusza Kossaka na Cmentarzu Rakowickim 
w Krakowie przed grobowcem Kossaków w dniu 3 lutego 1999 roku. Obecnych było 
kilkudziesięciu uczestników, kilkunastu przedstawicieli instytucji kulturalnych i nauko
wych, była kompania honorowa Wojska Polskiego z werblami i hejnałem, były wieńce 
i kwiaty, było stosowne przemówienie — i towarzyszyła temu najgorsza jaka mogła być 
pogoda.

W następnych tygodniach wygłosiłem kilka prelekcji o artyście w PAU, PAN, Towarzy
stwie Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, opublikowałem kilka artykułów w cza
sopismach o Juliuszu Kossaku. Większe znaczenie miało zainicjowanie urządzenia wysta
wy obrazów Juliusza Kossaka w Muzeum Historycznym m. Krakowa, która odbyła się 
w dniach 18 III—15 V 1999 r., a zwiedziło ją 6500 widzów. Pokazano na niej obrazy Juliu
sza z muzeów polskich, trochę ze zbiorów prywatnych i, o co najbardziej zabiegałem, ze 
zbiorów trzech muzeów lwowskich: z Lwowskiej Galerii Obrazów, z Lwowskiego Mu
zeum Historycznego i z Biblioteki Akademii Nauk Ukrainy, z których obrazy były u nas w 
większości nieznane i niepublikowane, na które szczególnie liczyłem, mając zamiar repro
dukować je w przygotowywanej do druku nowej książce-albumie Juliusz Kossak.

Po wielu różnorakich utrudnieniach i przeszkodach formalnych, stawianych mi przez 
dyrekcję Muzeum Historycznego w Krakowie, udało mi się wreszcie otrzymać zgodę mu
zeów lwowskich na reprodukowanie ich obrazów w moim albumie. W czasie trwania 
wystawy obserwowano mnie czy nie wykonuję fotografii obrazów. Raz o mały włos mo
gło dojść do przykrego ale i groteskowego incydentu. Przyjechał na wystawę z Londynu 
praprawnuk artysty Wojciech Szatkowski i gdy pojawiliśmy się na wystawie, służba muze-
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alna od razu powiadomiła dyrektora, że jestem na salach i... fotografuję obiekty, co natu
ralnie nie miało miejsca, bo miałem je już wcześniej sfotografowane swoimi sposobami. 
Dyrektor wpadł na salę, ale się rozczarował, nie było aparatu. Wyszedłem mu zresztą 
naprzeciw, aby zapobiec ewentualnej awanturze i publicznej kompromitacji Muzeum i je
go nadgorliwego urzędnika, który powinien raczej powitać członka rodziny artysty, i po
wstrzymać się od popisu rygorysty. Taki to rewanż przygotowano mi w muzeum za inicja
tywę wystawy i za pomoc w jej organizacji.

Dla mnie jednak najważniejsza z wszystkiego nie była „rutynowo” zrobiona wystawa, 
którą po dwóch miesiącach również rutynowo zwinięto, lecz główny z niej pożytek, jaki 
pozostanie na trwałe, tj. książka-album, którą wystawa miała tylko dopełnić materiałem 
dotychczas niedostępnym — i to było celem moich zabiegów, aby książka mogła ukazać się 
jak najrychlej, w roku stulecia.

I tak, poza rozszerzonym tekstem monograficzno-historycznym, obecna edycja zawiera 
około 600 ilustracji (w tym 400 barwnych), a przede wszystkim znalazły się w niej po raz 
pierwszy reprodukcje obrazów i szkiców ze Lwowa, dawniej polskich, obecnie ukraiń
skich. I to jest główny plon moich usiłowań. Książkę wydałem własnym kosztem (już trze
cią), we własnym Wydawnictwie, za własne pieniądze i bez zysku finansowego, za to z po
czuciem wypełnienia moralnego obowiązku wobec sztuki Kossaków, deprecjonowanej dziś 
przez krytyków, część historyków sztuki, muzealników i nadużywających miana sztuki 
eksperymentujących plastyków.

Wreszcie ostatnim akcentem „Roku Juliusza Kossaka” będzie pomnik artysty w miejscu 
jego urodzenia, tj. w Nowym Wiśniczu, do czego zachęciłem znakomitego rzeźbiarza, 
profesora ASP w Krakowie, Czesława Dźwigają. Piszę te słowa jeszcze przed odsłonięciem 
tej rzeźby, ale po obejrzeniu już jej makiety i otaczającego ją terenu.

Autor tej książki i jej wydawca na tle Kossakówki, fot. 1999
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Cały materiał ilustracyjny reprodukowany w tej książce pochodzi z moich zbiorów iko
nograficznych, gromadzonych od półwiecza przy badaniach nad sztuką Kossaków i stano
wi moją własność, którą wyzyskuję w moich pracach jako historyk Kossaków. Z nikim ich 
nie dzielę, nikomu niczego nie zawdzięczam, mam własny pogląd i ocenę tej sztuki, opartą 
na gruntownych badaniach źródłowych i zdrowym odczuciu, toteż przeciwstawiam się 
skutecznie wszelkim oponentom i stronniczym manipulacjom wokół tej najbardziej 
polskiej sztuki.

A dostojny Kraków raczył zapomnieć o Kossakach. W zalewie dzisiejszych „oskarów, 
chagalów, warchołów”, zatrzęsienia przeróżnych promocji i orderów, nawet nie wspo
mniano o Kossakach. Jeden osamotniony głos — to za mało. A przecież ich sztuka t o 
jest Polska właśnie! Chciałoby się zaśpiewać, głównie krakowiakom: „Któż wy
powie twoje piękno, Krakowie prastary, chyba że na Sukiennicach przemówią maszkary”.

Kraków, grudzień 1999 roku
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w Krakowie
W Krakowie, dnia 16 października 1976 r.

Dr Kazimierz Olszański 

w Krakowie

-Spiech cz

.1 znów stanie pomnik

Komitet Odbudowy Pomnika Grunwaldzkiego 
w Krakowie składa serdeczne podziękowanie za 
wkład w dzieło przywrócenia naszemu miastu pom
nika „praojcom na chwałę, braciom na otuchę”.

Wasz dar przyczyni się do spełnienia pow
szechnego życzenia mieszkańców podwawelskiego 
grodu.
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WE WROCŁAWIU.
KTÓRY ZDOŁAŁ DOPROWADZIĆ
DO PRZYWRÓCENIA NARODOWI
TEGO CENNEGO POMNIKA JEGO KULTURY
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LITERATURY 

przyznała 
za rok 1985
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Przewodniczący Rady 
iFundusiu Literatury 
LLk. lóDK-uJs' 

{Jerzy Jesionowskl)

Warszawa, czerwiec 1986
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KRAKÓW 1994 WYDAWNICTWO KOSSAK1ANA

BIBLIOTEKA RACZYŃSKICH

RADIO „MERKURY” HURTOWNIA KSIĄŻEK
„WSPÓŁCZESNY ŚWIATOWID”

BIURO MARKETINGOWE MEGARON

POZNAŃ, STYCZEŃ 1995 R.



PREZYDIUM RADY NARODOWEJ M. KRAKOWA 
przyznaje

NAGRODĘ
MIASTA KRAKOWA

w dziedzinie nauki i techniki
za 1984 rok

dr Kazimierz Olszański

za pracę pt.

••WOJCIECH KOSSAK-

PREZYDIUM RADY NARODOWEJ M. KRAKOWA

przyznaje

NAGRODĘ 
MIASTA KRAKOWA

w dziedzinie nauki i techniki 
za 1988 rok

dr KAZIMIERZ OLSZAŃSKI

za pracę pt.

Monografia albumowa «Juliusz Kossak»

yVlERKUI<YUSZ
KRAKOWSKA FUNUACJA

DZIBNNIKAR7.Y

DYPLOM HONOROWY

dla

Pana Kazimierza Olszańsklego

laureatem 22 Konkursu Echa Krakowa i Krokowskiej Fundacji 
Dzienrdkaizy 'Mefkuiyusz za najlepsza ksiqżkę roku 1994 o 
Krakowie pod tytułem :

‘NIEPOSPOLITY RÓD KOSSAKÓW .

Dyrektor KFD 'Mdrkuryusz'
ł*' J I k

Wojciech Maichewczyk

Kraków, dnia 08.01.199Ó

Szanowny Panie,

W imieniu Fundacji Kultury Polskiej mamy zaszczyt złożyć 
najgorętsze podziękowania, życzenia i gratulacje za wielką, wielo
letnią pracę na rzecz polskiej kultury.

Pańska działalność edytorska, popularyzatorska, umiłowa
nie Krakowa, jego tradycji i historii nie mają sobie równych. 
Wśród nich na szczególną uwagę zasługują prace nad historią ży
cia i twórczością artystyczą rodu Kossaków.

Z okazji przypadającego obecnie 75-lecia urodzin dołącza
my również życzenia dobrego zdrowia i pomyślności w życiu osobi
stym.

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy za Pańską wspaniałą 
działalność na rzecz polskiej kultury.

Z wyrazami szacunku

Pan
Kazimierz Olszański 499$/r.



Na otwarciu wystawy „Kossakowie” w Muzeum Narodowym 
w Krakowie 1986

Autor książki z Isią, prawnuczką Juliusza Kossaka, na wystawie 
„Kossakowie”, Kraków 1986

Z Glorią, prawnuczką Juliusza Kossaka,
Kraków 1984

7. Dagmarą, praprawnuczką Juliusza 
Kossaka, Kraków 1996

Na promocji mojej z B. Wołoszańskim w 
Bibliotece Raczyńskich w Poznaniu 1995

Autor ze swymi gośćmi na promocji w Klubie Dziennikarzy Na spotkaniu w Klubie Ofi- Autor podpisuje swoją książkę,
w Krakowie 1996 cerskim w Krakowie 1994 Kraków 1999



Na promocji mojej z Lesz
kiem Wojtowiczem w Zame
czku w Łańcucie 1993

W Muzeum Zofii
Kossak w Górkach
Wielkich 1999

Na promocji w Arsenale Muzeum
Czartoryskich w Krakowie 1992

W Salonie Literackim 
w Katowicach (prowadzi 
Paulina Chmielewska) 
1999

W Muzeum Literatury w Warszawie 
(promocję otwiera dyr. Janusz 
Odrowąż-Pieniążek) 1998

Promocja w Klubie Księgarza w War
szawie 1998

W Salonie Panorama w Warszawie z Basią 
lyliszczak 1999

Przed afiszem wystawy 
Juliusza Kossaka 
w Krakowie (z prapra- 
wnukiem Wojtkiem 
Szatkowskim), Kraków 
1999

Otwarcie wystawy Juliusza Kossaka w Muzeum
Historycznym w Krakowie 18 marca 1999

W saloniku Kossaków z Haneczką Paschke,
Kraków 1999

Wierszyk okolicznościowy

Ludziom zawistnym działa na nerury, 
Ach, ten Olszański! Skąd tyle werwy ?
Co by było, Kochani, gdyby Go nie było? 
Nuda, rozpacz i pustka, tępa nowomowa, 
A w kolo Kossaków, cóż, milczenia zmowa. 
Że tak się nie stało, komu zawdzięczamy? 
Właśnie ¡emu, i za to nisko się kłaniamy!

Przypomnę, że Twój upór twardy i zuchwały 
Przyniósł wielki renesans i Kossaków chwały. 
Wiodłeś' ich na piedestał nieczuły na kpiny, 
Z żełazną konsekwencją i długimi laty, 
Umacniając po drodze archetyp Sarmaty. 
Drogi Kaziu! Otwieram ramiona, 
Niech dziś' będzie „lampka” niejedna spełniona!

(Andrzej Łojan)
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