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BIOGRAFIE Kazimierz Olszański

NAZWISKO KOSSAKÓW JEST JEDNYM 
Z NAJPOWSZECHNIEJ W POLSCE ZNANYCH 
I TO JUŻ CO NAJMNIEJ OD 120 LAT. ŁĄCZY 
SIĘ Z NIM TYLE RÓŻNORODNYCH WARTOŚCI 
ARTYSTYCZNYCH W DZIEDZINIE MALARSTWA, 
LITERATURY I POEZJI, ŻE BEZ NICH O WIELE 
UBOŻSZA BYŁABY KULTURA POLSKA. 
KOSSAKOWIE JEDNAK NAJCZĘŚCIEJ 
KOJARZENI SĄ Z MALARSTWEM, KTÓRE W ICH 
WYKONANIU DŁUGO PRZEŻYWAŁO TRIUMFY, 
NIEKIEDY RÓŻNORAKIE KRYZYSY WARTOŚCI 
- NIE DOŚWIADCZYŁO WSZAKŻE NIGDY 
ZANIKU POPULARNOŚCI I TO 
W NAJSZERSZYCH KRĘGACH 
SPOŁECZEŃSTWA POLSKIEGO.

WSZYSCY TRZEJ KOSSAKOWIE - JULIUSZ, 
WOJCIECH I JERZY - W TEJ WŁAŚNIE 
KOLEJNOŚCI, UZNAWANI SĄ WCIĄŻ 
W POWSZECHNEJ OPINII ZA ARCYMISTRZÓW 
MALARSTWA HISTORYCZNO- 
-BATALISTYCZNEGO, ZA NAJLEPSZYCH 
ODTWÓRCÓW KONI ORAZ SCEN 
WOJENNYCH I RODZAJOWYCH. NIE DARMO 
W NATURZE I TRADYCJI POLSKIEJ 
ZAKORZENIONE SĄ OD DAWNA 
UPODOBANIA DO SZABLI, KONIA 
I ŻOŁNIERSKIEJ DZIELNOŚCI. TWÓRCZOŚĆ 
KOSSAKÓW KOJARZY SIĘ NAM WCIĄŻ
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Z HISTORIĄ NARODOWĄ, NABRZMIAŁĄ 
PONAD WIEKOWĄ WALKA I MARZENIAMI 
O NIEPODLEGŁYM PAŃSTWIE, KTÓRE 
WYMAGAŁY OD KOLEJNYCH POKOLEŃ 
CORAZ TO NOWYCH POŚWIĘCEŃ DLA „TEJ, 
CO NIE ZGINĘŁA". W TYM KIERUNKU 
INSPIROWAŁA NASZĄ MŁODZIEŻ WIELKA 
SZTUKA Z TAMTYCH LAT: MALARSTWO, 
LITERATURA, POEZJA.

TA WŁAŚNIE ROLA SZTUKI - WPŁYWANIA 
NA ŚWIADOMOŚĆ NARODOWĄ, 
POBUDZANIA I PODTRZYMYWANIA DUCHA - 
BYŁA U NAS CZĘSTO WAŻNIEJSZA NAWET 
OD WARTOŚCI CZYSTO FORMALNYCH. NA 
TEJ PŁASZCZYŹNIE MALARSTWO KOSSAKÓW, 
W SPECYFICZNYCH POLSKICH 
UWARUNKOWANIACH, MIAŁO JAKBY 
PODWÓJNE ZNACZENIE. CZY TYLKO MIAŁO? 
CZY TO NIEPRZEMIJAJĄCE ZAINTERESOWANIE 
ICH TWÓRCZOŚCIĄ NIE ŚWIADCZY O JEJ 
TRWAŁYCH I PONADCZASOWYCH 
WŁAŚCIWOŚCIACH?

OBRAZY KOSSAKÓW SĄ NIE TYLKO 
„NAJBARDZIEJ POLSKIE", ALE SĄ TEŻ 
I KRAKOWSKIE POPRZEZ LICZNE ZWIĄZKI 
Z TĄ WŁAŚNIE ZIEMIĄ. TO TU, ZALEDWIE 
O KILKASET METRÓW OD MIEJSCA TEJ 
WYSTAWY, STOI JESZCZE ICH GNIAZDO 
RODZINNE, NIEGDYŚ PIERWSZY SALON 
ARTYSTYCZNY KRAKOWA, MATECZNIK, 
W KTÓRYM RODZILI SIĘ, DOJRZEWALI,
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TWORZYLI I ZMAGALI SIĘ Z TRUDNYM LOSEM 
WSZYSCY ONI, MIESZKAŃCY DAWNEJ 
„KOSSAKÓWKI”.

CHCEMY PRZYPOMNIEĆ I POKAZAĆ TĘ 
FAZĘ SZTUKI NARODOWEJ, ROMANTYCZNĄ 
I DUMNĄ, DZIELNĄ I PIĘKNĄ - I ZAWSZE 
BARDZO POLSKĄ.

PRZEDSTAWMY NA WSTĘPIE POCZET 
UTALENTOWANYCH CZŁONKÓW TEJ 
NIEZWYKŁEJ RODZINY. PROTOPLASTĄ RODU, 
DYNASTII ARTYSTÓW I AUTOREK BYŁ 
JULIUSZ KOSSAK, W PEŁNI GODNYM JEGO 
NASTĘPCĄ ZOSTAŁ NAJSTARSZY SYN 
WOJCIECH KOSSAK, A KONTYNUATOREM 
LINII - WNUK JERZY KOSSAK. WSPOMNIENIA 
SĄ GODNI TAKŻE INNI CZŁONKOWIE 
RODZINY PARAJĄCY SIĘ MALARSTWEM: 
MŁODSZY BRAT JULIUSZA - LEON KOSSAK 
I WNUK KAROL KOSSAK.

W DRUGIM POKOLENIU RODZINA 
OBRODZIŁA TALENTAMI LITERACKIMI. TU 
PRYM WIODŁY KOBIETY, TRZY WNUCZKI 
JULIUSZA KOSSAKA: CÓRKA TADEUSZA, 
AUTORKA POWIEŚCI HISTORYCZNYCH, 
ZOFIA KOSSAK-SZCZUCKA-SZATKOWSKA 
I DWIE CÓRKI WOJCIECHA: POETKA 
LIRYCZNA MARIA PAWLIKOWSKA- 
JASNORZEWSKA I PISARKA SATYRYCZNA 
MAGDALENA SAMOZWANIEC.

PRZYPATRZMY SIĘ WIĘC BLIŻEJ TEJ 
UTALENTOWANEJ RODZINIE.
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JULIUSZ KOSSAK (1824—1899), urodzony 29 
października w Wiśniczu Nowym, znakomity 
akwarelista i wspaniały ilustrator staropolskich 
scen historycznych i rodzajowych, którego twór
czość zdumiewa ogromem prac i bogactwem po
mysłów, był współtwórcą narodowego kierunku 
w malarstwie polskim, oddającym wiernie polską 
rzeczywistość i polską przeszłość.

JULIUSZ KOSSAK JAKO LISOWCZYK
(fot. z ok. 1870)





Juliusza Kossaka cechowało ogromne zamiłowanie 
do konia, który w jego obrazach grał wybitną rolę. 
W odtwarzaniu konia, zwłaszcza czystej krwi araba, 
był nieprześcigniony, pod tym względem w całej sztu
ce europejskiej niemal nikt mu nie dorównywał. Ma
lował i rysował sceny historyczne i rodzajowe, pełne 
życia i ruchu, w swych licznych akwarelach o urze
kającym, delikatnym, złotawobrązowym kolorycie, w 
zupełnie oryginalnym i indywidualnym stylu, jakiego 
nikomu ani przed nim, ani po nim nie udało się osią
gnąć. Spod jego ołówka i pędzla sypały się, jak z rogu 
obfitości, owe przeliczne stadniny i przejażdżki, polo
wania i wyścigi, jarmarki i wesela, portrety konne, 
to znów sceny z dziejów i wojen dawnej Rzeczypospo
litej oraz bliższych artyście walk powstańczych o nie
podległość kraju. Celował wprost w oddawaniu po
staci rycerzy siedemnastowiecznych i żołnierzy pol
skich okresu powstań zbrojnych, tak bliskich sercu 
i marzeniom rodaków z pokolenia na pokolenie. Toteż 
sztuka Kossaka odegrała ważną rolę w kształtowaniu 
i umacnianiu ducha narodowego Polaków pod za
borami, kiedy to modlono się „o broń i orły naro
dowe”.

Sam wygląd Juliusza, mężczyzny o pięknej urodzie 
i aparycji w typie Polonusa, przypominający wizerun
ki Sobieskiego, o usposobiniu pogodnym, serdecznym 
dla wszystkich, optymistycznym - jednały mu pow
szechną sympatię. Biegłość i łatwość tworzenia miał 
nadzwyczajną, lekkość ręki, bystrość obserwacji 
i kongenialna pamięć wzrokowa sprawiały, że obywał 
się właściwie bez modeli, rekwizytów, wzorów, rzucając 
na papier z nieomylną dokładnością to, co dostrzegło 
i zarejestrowało jego oko, jakby soczewką migawko
wego aparatu.

Kossak był właściwie samoukiem. Zdolności i zami
łowania rysunkowe, które ujawniał od najwcześniej
szych lat sprawiły, że wnet podjął odważną wówczas 
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decyzję zostania malarzem, skazując się na trudny 
i niepewny los. We Lwowie chodził na naukę rysun
ku do Jana Maszkowskiego, gdzie poznał trochę za
sad techniki malarskiej. Przerwał studia prawa na 
uniwersytecie we Lwowie i rozpoczął samodzielne, nie
łatwe bytowanie artysty w czasach, kiedy adept sztu
ki malarskiej, w dodatku bez majątku, uważany był 
za szaleńca i dziwaka. Ale sprzyjało mu szczęście, 
gdyż zyskał przyjaźń i poparcie dziedzica jarczowiec- 
kiego, zapalonego hodowcy koni, Juliusza Dziedu- 
szyckiego, a niedługo potem całego niemal środowiska 
szlachecko-magnackiego Podola, Wołynia i Ukrainy. 
Pałace i dwory dosłownie wyrywały sobie z rąk cza
rującego i utalentowanego młodzieńca, który potrafił 
swym mecenasom malować wierne portrety ich ulubio
nych koni i stadnin oraz scenki z wizerunkami właści
cieli. Powodzenie i zarobek miał zapewnione, a także 
niezłą szkolę malowania z natury.

Do najlepszych prac z tych lat należy m.in.: Polo
wanie par force w Łańcucie (1845) i Stadnina Dunin- 
-Borkowskiego (1846), a choć rysunek ich był jeszcze 
twardy a koloryt nieudolny, to widać z nich było za
powiedź talentu. Ze scen historycznych wyróżniały się: 
Skrzynecki ze sztabem i Chlopicki pod Grochowem 
(1850). W roku Wiosny Ludów — 1848 wstąpił Kossak 
oczywiście w szeregi Gwardii Narodowej we Lwowie 
i służył w kawalerii, jeździł także do Pragi na Zjazd 
Słowiański. Lata te, przepędzone na beztroskiej włó
czędze od kominka do kominka, wspominać będzie 
artysta do końca życia jako najszczęśliwsze les bons 
vieux temps.

V/ roku 1851 zabrał go Władysław Branicki z Białej 
Cerkwi do Petersburga, gdzie Kossak pierwszy raz 
w tamtejszych muzeach i kolekcjach zobaczył wielką 
europejską sztukę. W następnym roku odbył podróż 
do Wiednia i na Węgry, a w drodze powrotnej do 
Petersburga utknął w Warszawie. Dotychczasowe to
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warzystwo arystokratyczne zmienił na warszawską cy
ganerię malarską, nie przestając myśleć o wyjeździe 
do Paryża. W r. 1854 powstały dwie większych rozmia
rów prace o tematyce historycznej: Śmierć Stefana 
Potockiego pod Żółtymi Wodami i Bitwa pod Bere- 
steczkiem (wspólna z Józefem Brodowskim).

W roku 1855 zakochany od pierwszego spojrzenia 
w Zofii Gałczyńskiej, córce zamożnego ziemianina 
z Siąszyc na Kujawach, ożenił się z nią i przy pomo
cy finansowej teścia wyjechał wraz z żoną do Paryża, 
gdzie pozostał przez pięć lat. Juliusz korzystał w pełni 
z paryskich zbiorów i nawiązał przyjaźnie, m.in. z ba
talistą francuskim Horacym Vernetem, ale choć wzbo
gacił swój warsztat malarski, to jednak malował tam 
tematy polskie i w swoim własnym stylu. W Paryżu 
zaczął malować olejno, ale w akwareli czuł się zawsze 
najpewniej.

Studia w Paryżu, ale znów samodzielne, nauczyły 
Kossaka wiele. Obrazy, które tam stworzył (1855-58): 
Polowanie w Poturzycy, Przeprawa przez Dniestr, Por
tret Łubieńskiego z córkg, Stadnina Mohorta, Stado 
u wodopoju posiadały już wartość w skali'sztuki euro
pejskiej, widać w nich dojrzałość w opanowaniu rze
miosła i plastyczność postaci osiąganą za pomocą 
światłocienia, w całości zyskiwały poetycki, idealizu
jący nastrój, w odróżnieniu od dawniejszych, nieco 
suchych i pedantycznych kompozycji. Zniknęła suro
wość konturów i kolorytu, rysunek stał się miękki i wy
kwintny, a barwy subtelne.

W Paryżu też, w samą noc sylwestrową 1856/57, 
urodziły się Juliuszom bliźniaki: Wojciech i Tadeusz, 
a pierwszego z nich do chrztu trzymał sam mistrz 
Vernet, co było dobrą wróżbą dla chłopca. Ale finan
se się kurczyły i trzeba było wracać do kraju. Z koń
cem roku 1860 rodzina była już w Warszawie, a Ju
liusz podjął pracę jako kierownik artystyczny i szef 
drzeworytni w „Tygodniku Ilustrowanym". Płodność 
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Kossaka jako ilustratora była imponująca, zasilał pi
smo mnóstwem własnych rysunków (m.in. cykl Dawne 
ubiory i uzbrojenia, ilustracje do Roku myśliwca Win
centego Pola i do Pamiętników starającego się Teo
dora T. Jeża), podnosząc tym sposobem ilustratorstwo 
i drzeworytnictwo polskie do poziomu europejskiego.

Ale działalność ilustratorska Juliusza odbiła się 
ujemnie na jego twórczości malarskiej. Artysta zdawał 
sobie z tego sprawę i z końcem 1868 r. wyjechał do 
Wiednia, a potem do ówczesnej Mekki malarstwa, do 
Monachium. Tam w gronie polskich malarzy, Aleksan
dra i Maksymiliana Gierymskich oraz Józefa Brandta, 
malował w pracowni batalisty Franza Adama. W Mo
nachium powstały znów świetne jego obrazy o wyraź
nych tendencjach realistycznych (1868-69): Atak uła
nów Rodakowskiego pod Custozzg, Jarmark koński 
pod Warszawę, Mohort prezentuje stadninę, Omnibus 
warszawski, Portret jeźdźca na białym arabie.

W końcu roku 1869 Kossak powrócił do Warszawy. 
Rodzina składała się wtedy z pięciorga dzieci, bliź
niacy uczęszczali już do gimnazjum, znacznie wtedy 
rusyfikowanego. I właśnie chęć zapewnienia dzieciom 
szkół polskich, jak i możność swobodnego malowania 
obrazów o treści historycznie polskiej, wpłynęły na de
cyzję przeniesienia się Kossaków na stałe z Warszawy 
do Krakowa. W Krakowie za pieniądze żony zakupio
no na Zwierzyńcu przy placu Latarnia dworek zwany 
„Wygodą”, a później „Kossakówką". Odtąd przez 
trzydzieści lat, aź do śmierci w r. 1899, nie opuszczał 
Juliusz na dłużej tego miasta, pracując i tworząc tu 
do ostatnich dni życia.

Tylko na początku osiedlenia się w Krakowie wy
jechał artysta razem z Brandtem w r. 1871 w długą 
podróż malarską po wschodniej i południowej Gali
cji, w roku następnym wybrali się znów razem do Bał
ty na Podolu na studia do obrazów (Jarmark w Bał
cie), wreszcie na przełomie 1872/73 wyjechał Kossak 
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po raz drugi do Monachium. Wpływ pobytu w tym 
mieście w atmosferze sztuki widoczny był w bardzo 
starannie opracowanych, reprezentacyjnych kompo
zycjach: Wojewoda Matczyński wita Jana III na Stru- 
sowym stepie, Stadnina hetmańska Jana Tarnowskie
go, Sobieski na Kahlenbergu, Stado Przybyslawa Śre- 
niawity, Rewera Potocki przyjmuje wyorang buławę.

We wszystkich tych obrazach dominującym motywem 
pozostawał koń, oddany po mistrzowsku w najprzeróż
niejszych ujęciach i pozach, typach i rasach, w ogro
mnym bogactwie pomysłów i fazach ruchu. Wydaje 
się, że konie te były czasem aż nazbyt upiększone 
i wyidealizowane w swym szlachetnym wyrazie.

Kossak koncentrował się głównie na temacie obra
zu, na zręcznej i czytelnej anegdocie, czego zresztą 
oczekiwało od niego społeczeństwo i domagali się 
jego odbiorcy.

Nienaganna była zawsze kompozycja w jego obra
zach, które zwłaszcza w wielkich scenach zbiorowych 
zadziwiały harmonijnym, prostym i przejrzystym rozwi
nięciem akcji, żywiołowym przedstawieniem scen bi
tewnych, napięciem łowieckich pogoni, dekoracyjno
ścią i dostojeństwem wjazdów i uroczystości, sielskim 
i miłym nastrojem scen rodzajowych.

Długi okres krakowski obfitował w dzieła utrzymane 
na bardzo dobrym poziomie, o pewnym rysunku, żywym 
kolorycie i plastyczności figur. Ta płodna twórczość 
artystyczna trwała lat dwadzieścia (1870—90). Wymień
my z tego okresu najlepsze prace artysty: cztery świe
tne akwarele z Polowania na niedźwiedzie u Adama 
Sapiehy w Siankach i Użoku (1874), Elekcja Jana Ka
zimierza (1875), Wyjazd na polowanie z Kafarkiem 
(1876), Tyszkiewicz przekracza Dźwinę (1878), Portrety 
czterech bohaterów (Czarniecki, Sobieski, Kościuszko, 
Poniatowski), Odsiecz Smoleńska, Jan III poluje na 
czaple (1879). Z okazji pobytu cesarza Franciszka Jó
zefa w Galicji na zamówienie władz galicyjskich pow-
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JULIUSZ KOSSAK PRZY PRACY 
(fot. z ok. 1890)



stała w r. 1881 seria dwudziestu obrazów ilustrują
cych to wydarzenie ofiarowana potem cesarzowi. Ju
liusz Kossak był autorem sześciu akwarel z tej serii, 
a ponadto dwóch jeszcze obrazów o tym temacie nie 
będących przedmiotem daru. W latach 1882-83 wy
konał kilka dużych obrazów z okazji 200 rocznicy 
wiktorii wiedeńskiej: Sztandar proroka i Wjazd Jana 
III do Wiednia, oraz dwie znakomite kompozycje hi
storyczne: Łokietek i Florian Szary pod Plowcami i ale
goryczny obraz Hasło i odzew, wreszcie cały cykl po
lowań na wszelką zwierzynę. W latach 1880—84 pow
stał wspaniały cykl fredrowski, wykonany na zamó
wienie Fredrów, a przedstawiający na dwunastu 
akwarelach dzieje tej rodziny od XV do XIX stulecia, 
będący zarazem ilustracją wydarzeń historycznych.

Przez całą twórczość Kossaka przewijał się temat 
z Mohorta, ulubionego rycerskiego rapsodu pióra 
przyjaciela artysty W. Pola. W r. 1882 Juliusz zilustro
wał cały poemat, który w roku następnym ukazał się 
w luksusowym wydaniu. Rok 1885 przyniósł cykl dwu
nastu akwarel do Ogniem i mieczem Sienkiewicza, 
a potem Stadninę na Podolu (1886), Pochód Tatarów 
(1887), kompozycję Wilk osaczony (1888) i dwanaście 
ilustracji do Mickiewiczowskiego Konrada Wallenroda 
i Grażyny (1889).

Przy całym uznaniu i podziwie dla łatwości i inwen
cji twórczej Juliusza dało się dostrzec już w ostatniej 
dekadzie jego życia pewne wyczerpywanie się energii 
i obniżanie poziomu przez powtarzanie tych samych 
tematów. Malowanie wyłącznie pamięciowe bez stu
diów z natury, w kolorycie bladych plam akwarelo
wych przybierało postać maniery. Ilość akwarelek 
o tym samym motywie, nierzadko przekalkowywanych, 
powiększało się, co było też wynikiem wciąż nowych 
obstalunków.

Krytykowano Kossaka za to masowe powielanie 
błahych obrazków, bez malarskiej jakoby wartości, wy



tykano wykonywanie szkiców, albo inaczej: chwalono 
szkice, a ganiono realizację ich w obrazach. Juliusz 
sporządza! szkice do wszystkich niemal swych prac, 
zwłaszcza większych. Najpierw rysował ołówkowy, szyb
ko kreślony zarys akcji, w drugim szkicu następowało 
rozpracowanie i wykreślenie właściwych konturów ca
łej kompozycji, nierzadko już podkolorowanej: szkic 
ten pokrywał siatką, co ułatwiało mu przeniesienie 
całego rysunku na papier malowidła. Była to nor
malna pracowniana technika przy akcjach bardziej 
rozbudowanych niż „trzy śledzie na talerzu”, niezbę
dna przy wykonaniu obrazu. I donikąd prowadzą aka
demickie dochodzenia czy kreska pociągnięta na 
pierwszym rysunku znalazła swoje dokładne czy mniej 
wierne odbicie w obrazie.

W ostatniej dekadzie życia wzrosło zainteresowanie 
Kossaka podkrakowskim ludem wiejskim z jego barw
nym folklorem. Malował wtedy liczne wesela krakow
skie w drodze do kościoła czy do karczmy, sceny ze 
żniw i robót w polu, z jarmarków i targów, scenki 
z parobczakami w zalotach i drużbami na chłopskich 
mierzynach. Te przeliczne akwarelki, nie roszczące so
bie pretensji do wartości malarskich, łatwe i proste 
jak śpiew dla ptaka, robione były, gdy sił już uby
wało, dla uzyskania środków na życie.

Nie oznacza to, by u schyłku lat Kossaka nie było 
już stać na twórczość wartościową. Malował w dal
szym ciągu ambitne kompozycje historyczne, jakby 
przeczące głosom o spadku talentu: cykl Pieśń Legio
nów - „Jeszcze Polska nie zginęła” (1893), serię po
tyczek ułańskich w powstaniu listopadowym, cykl bi
tewny Gniewoszów - Pod Suczawą, Chocimiem, 
Smoleńskiem, Kirchholmem, Zborowem (1892-96), 
wreszcie na półtora roku przed śmiercią starannie wy
pracowany i w wielkim formacie, najlepszy z serii 
Wjazd Jana III do Wiednia (1897).

Kossak był powszechnie łubiany. Zawsze pogodny,
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JULIUSZ KOSSAK 
(fot. z ok. 1890)



uprzejmy, pomocny dla drugich, skromny, nigdy nie 
wynosił się ponad innych. Przez dwadzieścia ostatnich 
lat prezesował w Kole Artystyczno-Literackim, brał 
udział we wszystkich przejawach ruchu umysłowego. 
Od r. 1879 uczestniczył w działaniach zmierzających 
do utworzenia w Krakowie Muzeum Narodowego a w 
1883 był członkiem komitetu organizacyjnego tej akcji. 
„Sztuka Kossaka - wedle słów Stanisława Witkiewi
cza - jest jednym z najszczerszych przejawów ludz
kiej duszy i najprawdziwszym odtworzeniem polskiego 
życia".

Stal się najpopularniejszą postacią Krakowa, gdy 
szedł, podnosiły się z głów niemal wszystkie kapelusze 
na ulicy. Zmarł w „Kossakówce" 3 lutego 1899 r. 
„W historii malarstwa polskiego — napisze Stanisław 
Tomkowicz — Juliusz Kossak zajmować będzie zawsze 
miejsce bardzo zaszczytne”.





Najgodniejszym następcą Juliusza Kossaka 
w malarstwie batalistyczno-historycznym był naj
starszy jego syn WOJCIECH KOSSAK (1857— 
-1942), urodzony w Paryżu w noc sylwestrową 
r. 1856/57.

Mimo że obu łączyła tradycja i temat, różniło ich 
wiele. Różne były nie tylko technika i forma malarska, 
ale i sposób traktowania tematu. Wojciech malował 
głównie olejno i na dużych formatach, co już samo 
prowadziło do innych ujęć i odmiennych wartości pla
stycznych. Obrazy Wojciecha odznaczały się większym 
ładunkiem ekspresji, rozmachu, werwy i brawury, uja
wniały bardziej żywiołowy temperament. Malowane 
były szerokimi i zamaszystymi pociągnięciami pędzla, 
bez nadmiernej dbałości w zakresie wykończenia po
wierzchni obrazu i subtelności barw. Malarstwo Woj
ciecha cechowało też większe zbliżenie do techniki 
impresjonizmu. Nie ma w obrazach syna takiej ide- 
alizacji i poetyzacji, jak w akwarelach ojca. Nie ma 
również łagodnych przejść, ani delikatnych tonacji, 
występują raczej efekty ostre i zmiany gwałtowne, a 
ruch jest bardziej dosadny. Ulubionym motywem u 
Wojciecha pozostawał koń, ale był to wierzchowiec 
w typie wojskowego konia kawaleryjskiego nowszych 
czasów a nie Juliuszowy arab, inaczej trzymał szyję 
i ogon, inne miał oczy, inne chrapy, inaczej układał 
nogi. Odmienna była również sylwetka jeźdźca, przy 
czym nie była to tylko różnica okresu, ale odmiennego 
stylu. W kompozycji dużych obrazów i w portretach 
Wojciech przewyższał Juliusza.

Obaj Kossakowie reprezentują odmienny, indywidu
alny styl w ujmowaniu tych samych tematów: różnią 
się od siebie, choć obaj wyrażają te same postawy 
emocjonalne, obaj są przeniknięci tymi samymi uczu
ciami patriotyzmu, obaj przemawiają do polskiej wy
obraźni i trafiają idealnie w odczucia rodaków.
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Pierwsze cztery lata dzieciństwa Wojciech spędził w 
Paryżu, po czym z końcem 1860 r. cala rodzina 
przeniosła się do Warszawy. W październiku 1869 r. 
Kossakowie byli już w Krakowie, a Wojciech kończył 
Gimnazjum Św. Anny. O czternastoletnim synu pisała 
matka w liście z r. 1870: „Wojtek maluje na dobre 
i wielkie ma zamiłowanie do sztuki, zdaje się, że nie 
zechce być czym innym, jak artystą”. Wobec tego w 
czerwcu 1871 r. zapisał go ojciec do Szkoły Sztuk 
Pięknych w Krakowie, gdzie studiował pod kierunkiem 
Władysława Łuszczkiewicza.

Po dwóch latach „malarni krakowskiej", w listopa
dzie 1873, zawiózł go Juliusz do Akademii w Mona
chium na studia malarskie u profesorów: A. Strahu- 
bera, A. Wagnera i W. Lindenschmidta. I znów z dumą 
o swym pierworodnym pisała w r. 1875 matka: „Wag
ner, oglądając ostatnią głowę, którą teraz Wojtek 
skończył, powiedział zwracając się do całej klasy: Ży
czę wam, panowie, źebyście tak malowali, jak ten 
młody człowiek... Brandt najlepsze daje nam relacje 
i o jego pilności, postępach i zachowaniu”. Z Aka
demii Monachijskiej powracał w połowie roku 1876 
do Krakowa z pierwszym w swym życiu odznaczeniem: 
brązowym medalem akademickim.

Poza pierwszymi pracami studyjnymi z lat 1870-73, 
znane są dość liczne przerysy Wojciecha z obrazów 
różnych malarzy, z akwarel ojca i własne kompozycje, 
które od r. 1874 reprodukowane były w „Tygodniku 
Ilustrowanym” i „Kłosach". Już od r. 1877 zaczął wy
stawiać swe obrazy w Towarzystwie Przyjaciół Sztuk 
Pięknych w Krakowie, odtąd prawie co roku posyłał 
jakąś pracę do Salonu tego Towarzystwa. W r. 1876/ 
77 odbywał służbę wojskową w armii austriackiej w 
1 c.k. pułku ułanów w Krakowie. „Służba wojskowa 
w ułanach - pisał później - odkryła we mnie zapa
lonego żołnierza”, pogłębiła też jego upodobania ar
tystyczne do tematów batalistycznych.
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WOJCIECH KOSSAK Z ŻONĄ MARIĄ
(fot. z r. 1885)



Na dalsze studia malarskie wyjechał Kossak w li
stopadzie 1877 r. do Paryża, do École des Beaux- 
-Arts; malował tam w pracowni L. Bonnata i A. Caba- 
nela, choć zapatrzony był w twórczość Meissoniera, 
Neuville’a i Detaille’a. W liście matki znów czytamy: 
„Wojtek już jest w Paryżu, chodzi do Bonnat... my 
jeszcze reprymendy pisujemy, ażeby jak najwięcej do 
szkoły chodził i uczył się sumiennie, żeby się wykie- 
rować mógł na tęgiego artystę”. W Paryżu „młody 
Kossak” pracował solidnie: w r. 1878 zadebiutował w 
Salonie paryskim Autoportretem w mundurze ułań
skim, w 1879 wystawił obraz Manewry pod Krakowem, 
w 1880 Portret panny Celiny D., który jednak podczas 
publicznego wernisażu wyciął z ramy i demonstra
cyjnie wyniósł z wystawy, gdyż zawieszono mu go w 
fatalnym miejscu. Po tym zajściu stał się zresztą bo
haterem dnia. W Wiedniu wystawiał od r. 1881 Wal
kę o miasto i Manewry pod Sądową Wisznię, a w 
1882 Portret Mikołaja Zyblikiewicza.

Po pięcioletnim pobycie w Paryżu wrócił w 1883 do 
Krakowa i w roku następnym — ożenił się z uroczą 
córką ziemianina z Łomżyńskiego, Marią Kisielnicką. 
Młodzi zamieszkali w „Kossakówce", gdzie Wojciech 
urządził sobie własną pracownię. Odtąd już dwóch 
Kossaków malowało w krakowskim dworku piękne ko
nie i sławne batalie. Tego gniazda rodu i ogniska 
domowego strzegły najpierw zapobiegliwa babcia, 
Zofia Juliuszowa, a później „matka geniuszów" Ma
musia Wojciechowa. Te dwie panie polskie odegrały 
niemałą rolę pośrednio i w sztuce przy swych uta
lentowanych, ale i niesfornych mężach i dzieciach. 
Im to po latach złożył hołd uznania i miłości Woj
ciech, dedykując swe Wspomnienia tym, „które 
umiały być żonami artystów”.

„Kossak-syn” jak długo jeszcze nazywano Woj
ciecha, malował w tych latach wiele, wysyłając z pra
cowni cały szereg dużych kompozycji batalistycznych,
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WOJCIECH KOSSAK 
(fot. z r. 1900)



które wędrowały po salonach wystawowych Krako
wa, Lwowa, Warszawy, Wiednia, Pesztu, Pragi, Mo
nachium, Paryża, Berlina — i w następstwie do na
bywców tych płócien. Były to m.in. Artyleria w ogniu 
(Muzeum w Peszcie), Odpoczynek na manewrach i 
Ordynans (Muzeum w Pradze), Historia 1 pułku uła
nów (złoty medal w Wiedniu), Hurra — atak strzel
ców (zakup ces. Franciszka Józefa), Polowanie ce
sarskie w Godollo. Zapraszany do rezydencji ary
stokratycznych, na polowania i bale poznał uroki ży
cia dworskiego, pełnego efektownych widowisk, z któ
rych czerpał tematy do swych obrazów.

W roku 1886/87 powstała jego najbardziej repre
zentatywna praca Olszy nka Grochowska (medal brą
zowy w Krakowie), znana dosłownie w całej Polsce 
z licznych reprodukcji. Oryginał spłonął niestety w 
r. 1915 w dworze w Boryniczach, ale artysta nama
lował później wiele jego replik. Sławę zdobyły rów
nież dwa obrazy z Tyszkiewiczami: Pod Smoleńskiem 
i W odwrocie spod Moskwy (Mention Honorable w 
Paryżu), Bitwa pod Młynarzami i znów sukces: 
Wspomnienie z lat dziecinnych, albo Szarża Czerkie- 
sów na Krakowskim Przedmieściu (pierwsza nagroda 
w Akademii Umiejętności w Krakowie 1891), również 
o kilku replikach.

„Obrazowo” rzecz ujmując, pomiędzy Olszynkq a 
Racławicami urodziło się Wojciechom troje dzieci, 
„przyszłych geniuszów”, jak żartowano w rodzinie: 
sukcesor palety Jerzy, poetka liryczna Maria i pisarka 
Magdalena. Ta trójka, zanim dobiła się własnych 
sukcesów, udręczała poczciwe, o gołębim sercu „Ma- 
midło”, bo Tatko był w ciągłych rozjazdach po świę
cie.

W roku 1893 Kossak rozpoczął malowanie pano
ram, kontynuując tę twórczość przez dziewięć naj
bliższych lat, a w marzeniach przez następne czter
dzieści. Wojciechowi szczególnie odpowiadał ten ro
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dzaj malowania, gdzie na ogromnych przestrzeniach 
płótna mógł operować masami wojsk, niczym dowo
dzący bitwą generał, co przy jego szybkości kompo
nowania przychodziło mu z zadziwiającą łatwością.

W latach 1893/94 namalował we Lwowie Panora
mę Racławicką, przy współpracy Jana Styki i Ludwi
ka Bollera, z pomocą innych malarzy. W latach 
1895/96 w Berlinie stworzył panoramę Berezyny rów
nież z pomocnikami, a zwłaszcza Julianem Fałatem, 
autorem pejzażu. W latach 1899/1900 podjął temat 
Somosierry, do której namalował cztery ogromne szki
ce z pomocą pejzażysty Michała Wywiórskiego. Na 
wystawienie w Warszawie panoramy o tym temacie 
nie zezwolił generał-gubernator Imeretyński, więc w 
miejsce Somosierry namalował artysta w 1900/1 w 
Warszawie panoramę Bitwy pod piramidami, również 
z Wywiórskim. W sferze marzeń Kossaka pozostały: 
panorama Odsieczy Wiednia, nowych Racławic w 
USA, w końcu najbliższa jego sercu panorama Gro
chowa dla Warszawy, zamierzona na rok 1940/41, z 
której pozostały jedynie malarskie szkice.

Wracając do chronologii wydarzeń, to właśnie suk
ces Berezyny zwrócił na Kossaka uwagę cesarza Wil
helma II, który namówił go do pozostania w Berli
nie, dając mu szereg zamówień na obrazy. Siedmio
letni okres berliński Kossaka wywołał w kraju wiele 
kontrowersyjnych opinii, krytyk i oskarżeń, choć w świe
tle znanych dziś źródeł były one w większości niesłusz
ne i krzywdzące dla artysty. Co przedstawiały te obra
zy?, bo to jest w tej sprawie najistotniejsze. Poza dwo
ma portretami cesarza, były to cztery obrazy z kam
panii napoleońskiej (bitwy pod Etoges, Chateau, 
Thierry, Saalfeld i Heilsberg) i trzy z wojny siedmio
letniej (Dusselward, Zorndorf i Jagersdorf). Na czte
rech pierwszych przedstawione były klęski pruskie, a 
na dwóch innych — klęski rosyjskie. Żaden z obrazów 
Kossaka malowanych dla cesarza nie uświetniał zwy-
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cięstw pruskiego oręża nie tylko nad polskim żołnie
rzem, ale i nad francuskim. W uznaniu tego otrzymał 
artysta w r. 1901 od Francji krzyż Legii Honorowej. 
Jeśli motywem pobytu w Berlinie była chęć Kossaka 
zrobienia kariery i zdobycia pieniędzy, to wyjazd z te
go miasta był odpowiedzią artysty na antypolską po
litykę pruską, był aktem patrioty polskiego.

Po powrocie w r. 1902 do Krakowa zastał tam złą 
dla siebie sytuację, w dodatku przeciwny prądom mo
derny popadł w konflikt z grupą malarzy zrzeszonych 
w Towarzystwie „Sztuka”; wyjechał do Wiednia w 
nadziei nowego tam powodzenia i zarobków. W Wie
dniu malował wiele, m. in. Szarżę pod Savonq (któ
rą miało zakupić wojsko), Chorągiew pancerną, Emi
lię Plater, dwie wersje Wiosny roku 1813, sporo por
tretów - i sukces na międzynarodową skalę: Krwa
wą niedzielę w Petersburgu, malowaną pod świeżym 
wrażeniem masakry przed Pałacem Zimowym w dniu 
22 stycznia 1905 r. Wiedeń nie przyniósł artyście spo
dziewanych znacznych efektów, próbował więc w Pa
ryżu i w Londynie - podobnie bez rezultatów finanso
wych. Powrócił więc do kraju — na właściwą swemu 
temperamentowi i duchowi swej sztuki glebę.

W Krakowie pracował intensywnie, w wyniku czego 
w latach 1908—14 powstało wiele dobrych płócien: 
Ranny kirasjer i dziewczyna (mały złoty medal w 
Wiedniu), Dwaj grenadierzy, Na linii bojowej pod 
Warszawą, Kiliński prowadzi jeńców przez Warszawę, 
Polowanie u Potockich w Antoninach, cykl czterech 
obrazów Duch pruski jako odpowiedź na działalność 
Hakaty i manifestacja polskości (1909), Plowce, Bate- 
lie Somosierry, wspaniała Szarża pod Kuflewem, 
Przysięga Kościuszki, Napoleon i Sfinks, Chłopicki ze 
sztabem, Książę Józef pod Raszynem, Bateria w og
niu, seria brawurowych szarż przed Napoleonem.

Były to szczytowe lata powodzenia artystycznego i 
osobistego Kossaka. Wprawdzie nigdy nie brako-
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W SWOJEJ PRACOWNI W „KOSSAKÓWCE” 
(fot. z r. 1926)



walo mu sukcesów towarzyskich, błyszczał zawsze uro
dą, urokiem i osobistymi zaletami, zwłaszcza cieszył 
się powodzeniem u kobiet — wtedy jego dorobek ma
larski doczekał się szczególnego uznania. W r. 1913 
został mianowany profesorem w Szkole Sztuk Pięk
nych w Warszawie i otrzymał powtórnie nagrodę Aka
demii Umiejętności.

Do tych wszystkich sukcesów dodał jeszcze Kossak 
laur literacki: w r. 1912/13 napisał i opublikował 
swoje Wspomnienia. „Książka autora Olszynki Gro
chowskiej — stwierdzają wydawcy — pisana po żoł
niersku, prosto a siarczyście, czyta się jak piękne opo
wiadanie pięknego życia, z którego wiernie, stale i 
mocno bije cześć dla kraju, dla narodu, dla każdej 
polskiej mogiły. I dlatego też Wspomnienia Kossaka 
trafią do serc polskich, jak do nich trafiły jego obra
zy".

Z wybuchem wojny w r. 1914 Kossak został zmobi
lizowany w stopniu rotmistrza armii austriackiej — i 
mimo że był na froncie, nie wystrzelił ani razu z pi
stoletu, nie wyciągnął szabli z pochwy, natomiast nie 
rozstawał się z paletą i pędzlem, malując sceny wo
jenne i obozowe oraz portrety kolegów-oficerów. 
W r. 1918 przeszedł do służby w armii polskiej w 
stopniu majora i mógł teraz utrwalać i sławić to 
wytęsknione wojsko polskie w rzeczywistości, nie tyl
ko z wyobraźni malarskiej. Batalista z krwi i kości i 
malarz nadworny wojska polskiego w niepodległym 
już państwie rozkoszował się barwą polskiego mun
duru, polskiego oręża i sztandarów, sławił męstwo i 
poświęcenie żołnierskie, czcił poległych za ojczyznę.

W roku 1922 otrzymał zamówienie na wykonanie 
kilkunastu dużych płócien o treści historycznej dla Mu
zeum Narodowego w Warszawie. Namalował od 
razu Sowińskiego na szańcach Woli, później Kir- 
chholm, Rokitnę i Grunwald. Duża wiedza Kossaka 
w dziedzinie historii, bronioznawstwa i kostiumologii,
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WOJCIECH KOSSAK MALUJE OBRAZEK 
(fot. z r. 1936)



znajomość najdrobniejszych detali oporządzenia woj
skowego sprawiała, że obrazy jego cechuje wierność 
dokumentalna i prawda historyczna. Korzystał też z 
porad swego przyjaciela, znakomitego znawcy milita
riów płk. Bronisława Gembarzewskiego.

W roku 1923 Kossak odznaczony Komandorią Or
deru Polonia Restituta wyjechał do Francji, gdzie wy
konał portrety Marszałka Focha, Generała Weyganda 
i Cartona de Viart, własny Autoportret z koniem 
i wiele innych. „Marzenie mojego życia — pisał do 
Krakowa — jest faktem, zdobyłem Paryż bez blagi, 
bez reklamy, uczciwą pracą, a malarze najwięksi są 
przede mną chapeau bas”.

Te niewątpliwe sukcesy artystyczne nie zaspokoiły 
jego potrzeb finansowych na tyle, żeby mógł oprzeć 
się pokusie seryjnej produkcji razem z synem obraz
ków na sprzedaż. „Za dwa tygodnie przyjeżdżam, bę
dziemy sobie z Cokiem parotygodniową fabryczkę u- 
rządzać” — pisał do rodziny. Twardy los dyktował 
swoje ekonomiczne warunki. Malując te obrazki na 
handel, na życie, nie przypuszczał, że krytycy kiedyś 
rozliczą go z nich totalnie, że te obrazki przesłonią 
im zasadniczą jego twórczość, że posłużą do zdys
kwalifikowania niemal całego jego dorobku.

Ale wtedy nie dbał o to, pracował niezmordowa
nie, sypał obrazami jak z rogu obfitości, lepszymi i 
gorszymi, zawsze jednak ze znamionami wielkiego ta
lentu i Kossakowskiego uroku. Portretował też arty
sta polskich dostojników państwowych: wielokrotnie 
malował Marszałka Piłsudskiego i Prezydenta Moś
cickiego, generałów, pułkowników, niższych stopniem 
oficerów, arystokrację, ziemian, przemysłowców, wy
tworne panie, znajomych, których stać było na za
płacenie Mistrzowi słonego zazwyczaj honorarium. 
Specjalnym wzięciem cieszyły się jego portrety kon
ne, niekiedy upiększone i pochlebione zamawiają
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cym. Ale ofiarowywał też swoje obrazy na cele cha
rytatywne i społeczne.

Malował coraz bardziej pospiesznie, posługując się 
szerokimi smugami farby, kładzionymi swobodnie jed
nym pociągnięciem pędzla, niezawodnym, ale bez si
lenia się na precyzję. Obrazy jego miewały też uster
ki kolorystyczne, rażące niekiedy przejaskrawieniami. 
Twórczość ta coraz bardziej powierzchowna, odbie
gała od pojęć i wymogów estetyki malarskiej i coraz 
częściej ujawniała niedociągnięcia techniczno-arty- 
styczne. Ale i w płótnach tego okresu znać było 
„Kossakowski pazur” i typowy u Wojciecha rozmach.

Malowanie dla odbiorców choćby i najmożniejszych 
w kraju ogarniętym kryzysem nie przynosiło zbytnich 
profitów. Toteż mimo przekroczonej siedemdziesiątki 
Kossak wyprawiał się parokrotnie do Ameryki, po no
wą sławę i dolary (w I. 1920/21, 1927, 1928/29, 1930, 
1932). Malował za oceanem portrety biznesmenów, 
farmerów i amazonki, polityków i wojskowych. Jeden 
z nich, Portret gen. J. Pershinga, wisi do dziś w West- 
-Point Military Academy. Myślał również o malowa
niu w USA panoram: z Waszyngtonem na wałach Sa- 
ratogi czy z Kościuszkę pod Racławicami, ale projek
ty te nie doszły do skutku. Z ostatniej wyprawy wra
cał za pożyczone pieniądze.

W kraju tymczasem z grona młodych malarzy i kry
tyków, hałaśliwych wyznawców ugrupowań awangar
dowych, wychodziły ataki na sztukę Kossaka. Również 
i czynniki oficjalne, zarządzające wtedy resortem sztu
ki w Polsce, były Kossakowi nieprzychylne. Miał 
wprawdzie w r. 1936 wielką jubileuszową wystawę w 
Warszawie, w Krakowie i w kilku innych miastach, ale 
wciąż pomijano go przy nagrodach, zakupach pań
stwowych i wystawach zagranicznych. Jednak podda
nie się czy rezygnacja nie leżały nigdy w jego natu
rze. Chcąc pokazać, że „Kossak się nie starzeje” 
porwał się do malowania wielkich szarż ułańskich, 
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ostatnich, ale na dawnym, brawurowym poziomie: 
Rewia kawalerii na krakowskich Błoniach (1934), 
Rapsodia ułańska, Wizja żołnierska, monumentalny 
tryptyk: Apoteoza Wojska Polskiego (2X6 m), zamó
wiony przez Ministerstwo Spraw Wojskowych, Bateria 
konna na pozycję. Wreszcie w 1938 r. 82-letni arty
sta zapragnął malować panoramę Grochowa dla 
Warszawy, co było aktem zdumiewającej wręcz odwa
gi i werwy, zaczął już komponować szkice.

Wybuch wojny 1939 roku przekreślił wszystko. Kos
sak malował jeszcze, ale już tylko ,,na przeżycie”, 
choć plany snuł dalej i szukał pracowni w Warsza
wie, przecież kolejna „gwiazdka” miała już być w 
wolnej Polsce. Zaczęły się choroby, mimo to praco
wał do końca, wreszcie 29 lipca 1942 r. przyszła 
śmierć. Nie doczekał klęski Niemców, czego tak 
pragnął, nie było pogrzebu wojskowego z całą para
dą, jak sobie życzył, ani trąbek ułańskich.

A jednak pozostało po nim coś więcej, ogromny do
robek malarski, który w kategoriach artystycznych, a 
bardziej jeszcze historycznych, stworzył w polskiej kul
turze wartości nieprzemijające.



Synem Wojciecha, przewidzianym na następcę 
w trzecim pokoleniu malarskiej „dynastii" Kossa
ków, był JERZY KOSSAK (1886-1955).

Od najmłodszych lat objawiał zamiłowanie i uzdol
nienia w tym kierunku, mając w pracowni dziadka i 
ojca doskonałą tradycję i szkołę, która miała mu' w 
przyszłości zastąpić normalne studia artystyczne i za
graniczne wojaże. To wielkie ułatwienie u początku 
jego drogi malarskiej, w dalszej konsekwencji nie 
wyszło mu jednak na korzyść. Choć z jednej strony 
zrozumiale było, że wnuk i syn pójdzie po linii tra
dycyjnego w rodzinie malarstwa, to jednak owo na
śladownictwo twórczości ojca, o cechach typowego 
epigonizmu sprawiło, że syn nie wypracował sobie 
własnego, indywidualnego stylu i konwencji malar
skiej, że mając w zasięgu ręki gotowe wzory, począł 
je po prostu kopiować, bez własnych usiłowań twór
czego ich przetwarzania.

Co stanęło na przeszkodzie temu, że dobrze zapo
wiadający się talent Jerzego nie rozwinął się, że wnuk 
nie stał się w dobrym tego słowa znaczeniu konty
nuatorem malarstwa dziadka i ojca? Przyczyny tego 
tkwiły, wydaje się, w cechach charakterologicznych 
Jerzego, który od dziecka nie wykazywał wytrwałości 
w nauce i w pracy. Może zaważyła tu i ciągła nieo
becność Wojciecha w domu, który osiadł na stałe w 
Krakowie wtedy, gdy syn doszedł już do wieku swo
jej pełnoletności. Wojciech bolał nad tym, że Jerzy 
nie spełnił jego nadziei, martwił się brakiem u syna 
większych ambicji malarskich, chęci i wytrwałości, kry
tykował go za brak samodzielności twórczej, za ma
sowe i płytkie powielanie tematów, za fabrykę kopii 
i replik.

Jerzy Kossak jest przykładem malarza, który miał 
wszelkie dane, aby stać się artystą na dobrym pozio
mie, który sławą swojego dziada i ojca mógł uzupeł
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nić początkowe niedostatki własnego talentu, ale póź
niej musiał już, chcąc utrzymać swoją pozycję, dojść 
do samodzielnych osiągnięć własną pracą i inwencją.

Po raz pierwszy Jerzy Kossak jako 25-letni artysta 
wystąpił w r. 1910 w Krakowie, wystawiając w Towa
rzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych swoje obrazy. Był 
to cykl napoleoński z takimi płótnami, jak: Pod Wa- 
gram, Zdobycie Tczewa, Bitwa pod Ocanng, Przej
ście Napoleona przez Niemen, Zdobycie Smoleńska, 
Borodino, Po przejściu Berezyny, Potyczka pod Zittau. 
Recenzent tej pierwszej wystawy pisze, że „uderza 
wprost w młodym artyście zdolność kompozycji, wyra
żania ruchu, panowania nad całością szeroko pomy
ślanych tematów... a jednak są to dopiero początki, 
brzask ledwie obudzonego talentu”.

Jerzy Kossak mimo licznych wzorów, miał pewne 
trudności z odtwarzaniem — ot, szczegół — tylnych nóg 
koni i ten mankament pozostał mu na długo. Dlate
go też na wielu jego obrazach tylne kończyny wierz
chowców są często zasłonięte pierwszym planem, to 
znów krzaczkiem, to wybuchem pocisku lub tumanem 
kurzu. Do końca malował zady końskie zbyt wydłu
żone, a nogi ostro podkurczone.

Fizycznie Jerzy nie bardzo przypominał dziadka czy 
Ojca, nie odziedziczył ich urody, był krępy, niewy
soki, tylko w silnie obrysowanych wypukłych oczach 
zaznaczały się rodowe cechy Kossaków. W r. 1911 
ożenił się z Ewą Kaplińską i po przebudowaniu ofi
cyny zamieszkał tam z rodziną. Podczas pierwszej woj
ny światowej służył w randze porucznika w 2 pułku 
ułanów austriackich na froncie włoskim, później w 
dywizjonie pancernym. W tym czasie malował sporo 
scen wojennych i rodzajowych, niektóre na stosunko
wo niezłym poziomie. Przez całe życie mieszkał i ma
lował w „Kossakówce”, nie wyjeżdżając z niej na dłu
żej. Poza malarstwem interesował się samochodami, 
uwielbiał myślistwo, psy i konie.
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JERZY KOSSAK
(fot. z 1912)



W latach dwudziestych jeździł często z Wojcie
chem po dworach w Poznańskiem, malując zwłasz
cza portrety ziemian. Choć niewątpliwie twórczość 
Jerzego podniosła się w tych latach na wyższy sto
pień. to jednak pochwały ojca spotykały go rzadziej 
niż napomnienia o większą inwencję twórczą, o ma
lowanie z modela i zwracanie uwagi na charakter 
twarzy i rąk.

W licznych dziełach Jerzego z lat dwudziestych i 
trzydziestych znajdujemy niemało kompozycji na do
brym poziomie i o znacznych walorach artystycznych, 
a obrazy jego także budziły podziw i cieszyły się rów
nież dużą popularnością i popytem. Nad malarstwem 
Jerzego Kossaka, niewątpliwie słabszym i mniejszego 
wymiaru, zaciążył wysoki poziom twórczości wielkiego 
dziada i ojca. A tej konkurencji Jerzy nie był w sta
nie sprostać i na jej tle wychodził zawsze gorzej.

Jerzy Kossak uprawiał malarstwo batalistyczno-hi- 
storyczne, z upodobaniem podejmował tematy z wo
jen napoleońskich i walk powstania listopadowego, 
pierwszej wojny światowej i Polski Odrodzonej. Wy
mienić tu możemy bardziej znaczące obrazy malowa
ne w okresie międzywojennym: Wizja Napoleona w 
odwrocie spod Moskwy (z wieloma replikami), Bitwa 
pod piramidami, Somosierra, Odwrót z płongcej Mos
kwy, Przejście Berezyny, Ostatnie chwile ks. Józefa 
Poniatowskiego, Szarża brygady Kickiego pod Gro- 
chowem, Reduta Ordona, Bitwa pod Ostrołęką (za
kupiona do Budapesztu), Tryptyk z walk Kościuszki.

Wiele dobrych obrazów wyszło spod pędzla Jerze
go na temat walk legionowych, był on niemal twórcą 
epopei Legionów Piłsudskiego w malarstwie. Na wy
mienienie zasługują tu obrazy: Wymarsz pierwszej 
kompanii kadrowej z Oleandrów, My pierwsza Bry
gada, Bitwa pod Rafajłowg, Apel poległych Legio
nistów w Karpatach, Rydz-Śmigły pod Laskami, Pił
sudski na Wołyniu. Szczególnie zasłynęły jego obra-
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JERZY KOSSAK NA STANOWISKU 
(fot. z 1925)



zy z wojen lat 1918-21, były to często kompozycje 
o charakterze dokumentalnym, tworzone według ści
słych opisów uczestników tych bitew, a wykonane na 
zamówienia wielu pułków W.P., klubów oficerskich i 
związków kombatanckich, np.: Szarża kawaleryjska 
pod Komorowem, Bitwa powstańców śląskich pod 
Górq Św. Anny; wreszcie obrazy z najnowszych dzie
jów Drugiej Rzeczypospolitej: np. Bitwa pod Kutnem 
(kilka wersji).

Odrębną dziedziną uprawianą przez Jerzego było 
malarstwo rodzajowe z tematów wojskowych, myśliw
skich i ludowych: a więc obrazy z cyklu Wesoła woj
na, bardzo liczne sceny typu koń-ułan-dziewczyna, 
równie częste Polowania, z patronem myśliwych Św. 
Hubertem (liczne wersje), Wesele wiejskie, Napady 
wilków, główki końskie. Przeliczne egzemplarze o tych 
motywach powstawały jako produkty „fabryczki o- 
brazów”, którą do sporych rozmiarów rozwinął Jerzy, 
zatrudniając kilku pomocników i uczniów. Ta właśnie 
seryjna, niemal taśmowa wytwórczość jego pracow
ni, w której często on sam miał już nawet niewielki 
udział, gdyż obrazki wykonywali pomocnicy — za
szkodziła ostatniemu z Kossaków najwięcej w opinii 
już nie tylko krytyków, ale także bardziej wybrednych 
odbiorców.

Prace Jerzego wystawiane były: w latach 1910 
i 1928 w Krakowie, w 1911 i 1925 w Poznaniu, w 1925 
i 1933 w Lublinie, w 1924, 1929, 1931 we Lwowie, w 
1929 w Wilnie, w 1927, 1931 (medal brązowy za Dy- 
tiatyn), 1934 i 1937 w Warszawie, a w latach 1932—33 
na wystawie trzech Kossaków, która odwiedziła sze
reg większych miast Polski. W r. 1932 obrazy jego 
znalazły się na wystawie w Buffalo (USA), a w 1937 
na wystawie łowieckiej w Berlinie za obraz Św. Hu
bert otrzymał pierwszą nagrodę.

Po śmierci w r. 1942 Wojciecha, a wnet potem 
matki, a wcześniej jeszcze żony Ewy — jedynym pa-
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JERZY KOSSAK MALUJE Bitwę pod Ostrołęką 
(fot. z 1935)

nem na „Kossakówce" pozostał Jerzy Kossak z dru
gą żonq, piękną Elżbietą i trzema córkami: Marią 
z pierwszego małżeństwa i Glorią oraz Simoną — z 
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drugiego. W warunkach okupacyjnych życie dyktowa
ło nowe prawa. Jerzy zamiast pełnych ruchu kompo
zycji batalistycznych musiał robić „pieniądze", czyli 
serie marnych obrazków, które służyły jako środek 
wymienno-towarowy. Powojenna bieda, wieczne bra
ki i długi zamieniły malarstwo Jerzego na stałą już 
prawie produkcję lichoty. Z lepszych nieco prac wła
snych tego okresu (do r. 1952) można by wymienić: 
Bitwę pod Kutnem (1946), Berezynę, Napoleona w 
odwrocie (1952), poza tym kopie z Wojciecha: Ba
teria konna, Artyleria w ogniu i wyjątkowo udane Po
lowanie w Antoninach (1948).

Córka Jerzego, Gloria Kossak, czarno wspomina te 
lata: „Ojciec był bez przerwy zadłużony. Ponaglany 
przeróżnymi terminami malował coraz szybciej i coraz 
więcej bardzo słabych prac, których sam serdecznie 
nienawidził, a utrzymać dom taki jak nasz nie było 
sprawą łatwą. Nieraz załamywał się, gdy w jeden 
dzień przyszło mu namalować piętnaście główek 
końskich, płakał prawdziwymi łzami nad rozmienia
niem talentu na takie marne, wstyd przynoszące ma
lunki... Ciskał paletą i pędzlami, obiecując sobie, że 
handlarzy kopniakiem wyrzuci za bramę i zacznie 
tworzyć to, co mu dyktuje serce i muza”. W r. 1950 
katastrofa i ruina domu Kossaków narastały jak la
wina, groziła im prawdziwa nędza, wysychać począł 
strumień obrazków, gdy Jerzy się załamał, później 
ciężko i nieuleczalnie zachorował, w r. 1955 śmierć 
zakończyła jego cierpienia.

I tak po 86 latach zamknął się czas, gdy w dworku 
przy placu Kossaka trzech batalistów malowało słyn
ne na całą Polskę konie i żołnierzy, barwną epopeję 
szlachecką i sławną przeszłość narodową. Ale sztu
ka Kossakowska, zabarwiona nutą romantyzmu i pa
triotyzmu, tak bliska temperamentowi polskiemu i 
upodobaniom kolejnych pokoleń — odżywa wciąż w 
nieustającej popularności.
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Nie godzi się pominąć w tej galerii jeszcze dwóch 
Kossaków, także malujących konie i jeźdźców: Leona 
i Karola.

LEON KOSSAK (1827—1877), młodszy brat 
Juliusza: od młodości pociągała go wojaczka, słu
żył więc w ułanach austriackich. Na wieść o powsta
niu na Węgrzech w r. 1848 porzucił służbę, przeszedł 
na stronę węgierską i walczył w korpusie gen. Bema 
m.in. pod Vilagos. Po kapitulacji Węgrów w 1849 Le
on znalazł się znowu w wojsku austriackim i w 1852 
dosłużył się stopnia porucznika huzarów. W r. 1856 
na odgłos formowania legionu polskiego w Turcji, zło
żył dymisję i pojechał do Paryża zaciągnąć się do le
gionu, jednak pokój paryski udaremnił te zamiary. Le
on nie miał gdzie walczyć, do wojska austriackiego 
też nie mógł wracać, wyjechał więc do Australii, w 
ślad za bratem Władysławem, szukać złota, ale wnet 
wrócił do Paryża. W r. 1860 znalazł się w szeregach 
Garibaldiego we Włoszech i odbył z nim kampanię 
neapolitańską, po czym miał już dość obcej wojacz
ki i w 1861 wrócił do Lwowa.

Gdy w styczniu 1863 r. wybuchło w Królestwie po
wstanie, Leon już w marcu przedostał się z oddzia
łem płka L. Czechowskiego w Lubelskie, powiększa
jąc szeregi jego obrońców. W sierpniu walczył w 
oddziałach J. Ruckiego i K. Krysińskiego pod Chru- 
śliną, Żyżynem i Fajsławicami, a 25 grudnia w zgru
powaniu gen. Heydenreicha-Kruka, w randze kapita
na, odznaczył się w bitwie pod Kockiem, gdzie jednak 
został ranny i dostał się do niewoli. Skazany na 8 
lat ciężkiej katorgi, przebywał w Siwakowej na Sy
berii, a jako bardzo obwinionemu władze carskie od
mówiły ułaskawienia. Około 1873 r. w stanie daleko 
posuniętej choroby powrócił z Syberii do Krakowa, 
później osiadł na rogatce mytniczej w Krystynopolu 
gdzie niebawem zmarł.
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Na temat Leona Kossaka istnieje w literaturze, en
cyklopediach i leksykonach wiele mylnych informacji, 
jak np. ta, która określa go jako o dziewięć lat star
szego od Juliusza.

Jako malarz „Leon Kossak młodszy” pozostawił po 
sobie niewielką ilość małych akwarelek i szkiców o 
tematach batalistycznych i rodzajowych, wykazują
cych wiele znajomości cech żołnierza i konia, peł
nych życia, o miłym kolorycie i poprawnym rysunku. 
„Był to wielki talent malarski - napisał o nim St. 
Witkiewicz — jego szkice obozowe, ilustracje codzien
nego życia żołnierskiego cechuje nadzwyczajne po
czucie charakteru i ogromna zdolność wydobywania 
światła z kartki akwarelowej”. Po powrocie z Sybiru 
Leon próbował dalej malować, ale zaniedbany ¿alent 
nie mógł się już należycie rozwinąć. Kilka jego prac 
pokazano na wystawie malarstwa we Lwowie w r. 
1894 i 1930.

Dochowało się niewiele akwarelek Leona Kos
saka: Spotkanie i Biwak nocny (Muzeum Zofii 
Kossak w Górkach Wielkich), dwie Sceny batali
styczne i dwa Szkice batalistyczne z 1845 (Mu
zeum Narodowe w Warszawie), Utarczka nocna 
z 1847, Scena z kampanii węgierskiej, Utarczka 
ułanów polskich z Moskalami, Bitwa z kampanii 
węgierskiej (Biblioteka Ossolineum we Wrocła
wiu) i cztery Sceny wojenne z kampanii napole
ońskich (własn. pryw.).

Wreszcie ostatni z Kossaków „po mieczu", malu
jący konie - to wnuk Juliusza, a syn Stefana (z linii 
lwowskiej):
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KAROL KOSSAK (1896-1975). Urodził się we 
Lwowie i tam uczęszczał do gimnazjum, a równocze
śnie na lekcje rysunku do Stanisława Batowskiego 
i Zygmunta Rozwadowskiego. Studia malarskie kon
tynuował w Wiedniu u Kazimierza Pochwalskiego, 
ale przerwało mu je powołanie do wojska austriackie
go i wysłanie na front włoski, skqa po ciężkiej kontuzji 
przyjechał do Krakowa. Tu w latach 1918—21 studio
wał w Akademii Sztuk Pięknych w pracowni prof. Ig
nacego Pieńkowskiego i Władysława Jarockiego, do
skonaląc swoje umiejętności w „Kossakówce” pod 
okiem stryja, Wojciecha Kossaka.

Po powrocie do Lwowa zawarł w r. 1927 związek 
małżeński z Wandą Czerkawską, po czym wyjechał 
do majątku żony do Dziedziłowa, gdzie studiował z 
natury konie i pejzaże wejskie. Od roku 1935 Kossak 
z żoną i córką Teresą przeniósł się do Tatarowa nad 
Prutem i tam urzekł go bez reszty barwny regionalizm 
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huculski, który stal się najbardziej znanym motywem 
jego akwarel. Malował pejzaże z architekturą regio
nu, cerkiewki, kapliczki, chałupy, a przede wszystkim 
huculskie koniki. W tym też czasie zaczęła go intere
sować tematyka bajeczno-fantastyczna, rysował także 
portrety i karykatury.

W okresie międzywojennym kilkakrotnie wystawiał 
swe prace w lwowskim Towarzystwie Przyjaciół Sztuk 
Pięknych, w r. 1926 wykonał ilustracje do książki Zofii 
Kossak Kłopoty Kacperka, góreckiego skrzata, a w 
1939 wydal we Lwowie serię pocztówek z tematami 
huculskimi. W r. 1943 spłonął dom Kossaków w Ta- 
tarowie, podpalony przez nacjonalistów ukraińskich, 
a w nim cała dotychczasowa twórczość Kossaka. W 
r. 1948 Karolowie przenieśli się do Ciechocinka, gdzie 
mieszkali już do końca swojego życia, tam zmarli i 
tam są pochowani.

Karol Kossak malował głównie akwarelą, rzadko 
olejno, rysował zaś piórkiem, tuszem, kredką, gwa
szem, sepią, węglem. Wyjeżdżał na plenery do róż
nych stadnin, np. do Sanguszków do Gumnisk, do 
Walewic, malował tam zwierzęta w Białowieży i w 
ogrodach zoologicznych. Zamieszczał swoje ilustracje 
w czasopismach: ,.Łowiec Polski”, „Koń Polski”, „Żoł
nierz Polski”. Wykonał kilka prac z tematu warszaw
skiego: przemarsz wojsk polskich i radzieckich przez 
zburzoną Warszawę, oraz ołówkową dokumentację 
ruin Zamku Królewskiego.

Jako malarz i rysownik był bardzo płodny, ale więk
szość jego prac uległa rozproszeniu i zniszczeniu pod
czas wojny. Swoje akwarelki niechętnie sprzedawał, 
obdarowywał nimi krewnych i przyjaciół, część z nich 
wywędrowała za granicę, wykupiona przez odwiedza
jących kraj emigrantów. Jako członek ZPAP uczestni
czył w wystawach zbiorowych, wystawy indywidualne 
miał tylko dwie: w Toruniu i Ciechocinku.
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Do ostatnich chwil życia rysował i malował swoje 
ukochane konie w przeróżnych odmianach i rolach: 
to jako wyścigowe folbluty i ułańskie kasztany na pa
trolach, to ogiery w stadninach, cugowe przy powo
zach i szkapy dorożkarskie czy w żydowskim za
przęgu, wreszcie huculskie koniki przy pracy w polu 
i w lesie. Wszystko to na tle nastrojowego krajobrazu 
polskiego, o spokojnym pastelowym kolorycie, z cha
łupami, wiatrakami, szałasami i wierzbami na dal
szym planie.

Karola Kossaka cechował optymizm, życzliwość dla 
ludzi, wyrozumiałość, był wesoły, dowcipny, w towa
rzystwie przemiły gawędziarz, bystry obserwator i świe
tny naśladowca charakterystycznych cech znajomych, 
cieszył się duźq popularnością w środowisku ciecho
cińskim. Gdy zmarł, w kondukcie pogrzebowym za 
trumną jechały wszystkie dorożki konne z Ciecho
cinka.
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Najstarsza wnuczka Juliusza Kossaka,
ZOFIA KOSSAK (1890—1968), córka Tadeusza,



dzieciństwo i młodość spędziła w Kośminie (w Lubel
skiem) i w Skowródkach (na Wołyniu); otrzymała wy
kształcenie domowe, a dużą kulturę i wiedzę huma
nistyczną osiągnęła przez samokształcenie i podróże. 
Czytała bardzo dużo, Sienkiewiczowi zawdzięczała 
pasję do historii. Rodzice jednak upatrywali karierę 
córki w malarstwie. Rozpoczęła więc Zofia studia w 
Warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych u prof. Tichy’ego, 
który przepowiadał jej przyszłość jako malarki-bata- 
listki, w latach 1913-14 uzupełniała studia malarskie 
w Szkole Rysunku w Genewie u prof. Simoneta; prze
trwało z tego okresu trochę portretów i karykatur — 
jednak nie ta dziedzina sztuki była jej przeznaczo
na, lecz pisarstwo. Już niedługo, a niedoszła malar
ka, rozmiłowana w rycerskiej przeszłości narodu, bę
dzie tworzyć wspaniałe obrazy bitew, zmieniając je
dynie pędzel na pióro.

W roku 1915 poślubiła Stefana Szczuckiego, ad
ministratora dóbr Nowosielicy, tam też przeżywała 
dramatyczne wydarzenia rewolucji 1917—19, które 
opisała w swym debiucie książkowym o charakterze 
autobiograficznym pt. Pożoga, 1922 (6 wydań). Opu
blikowanie tej książki postawiło od razu autorkę w 
rzędzie dojrzałych pisarzy. W tymże roku wskutek 
przeżyć wojennych umarł jej mąż, a Zofia przeniosła 
się do majątku ojca, do Górek Wielkich koło Sko
czowa.

Tam w okresie międzywojennym powstały niemal 
wszystkie jej powieści. Zofia zajęła się gorliwie stu
diowaniem dziejów Śląska i silnie związała się uczu
ciowo z tą dzielnicą, a tematyka śląska przewijała się 
odtąd w wielu jej utworach. W r. 1925 wyszła po
wtórnie za mąż za majora Zygmunta Szatkowskiego, z 
którego erudycji historyczno-wojskowej wielokrotnie 
korzystała potem w trakcie pisania.

ZOFIA KOSSAK-SZCZUCKA-SZATKOWSKA (fot. z ok. 1940)
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W dziedzinę powieściopisarstwa historycznego 
wkroczyła książką Beatum scelus, 1924 (9 wydań) i 
dalszymi - Złota wolność, 1928 (10 wydań), Szaleńcy 
Boży, 1929 (6 wydań), Legnickie pole, 1930 (8 wy
dań). Dzieje Śląska opisała w dwu zbiorach pt. Wiel
cy i mali, 1927 i Nieznany kraj, 1932 (8 wydań). Te 
ostatnie reportaże, będące propagandą polskości 
Śląska, rozeszły się echem po Europie, a ze strony 
niemieckiej wywołały zarzut tendencyjności. Patrioty
czna idea pisarki została doceniona nadaniem jej 
w r. 1932 Śląskiej Nagrody Literackiej.

W latach 1930—35 narodziła się wielka czterotomo
wa, znakomita powieść historyczna Krzyżowcy. Te
mat krucjat fascynował ją od dawna, w poszukiwaniu 
źródeł historycznych wyjechała do Paryża, dotarła do 
Ziemi Świętej, Egiptu, Aten, Stambułu. Książka wy
szła w r. 1936 i miała 10 wydań i 8 przekładów, a 
autorce przyniosła Złoty Wawrzyn Polskiej Akademii 
Literatury i inne odznaczenia. Kontynuację Krzyżow
ców stanowiły dwie następne powieści: Król trędowa
ty i Bez oręża, 1937 (po 8 wydań). Zofię Kossak uz
nano za czołową reprezentantkę polskiej powieści hi
storycznej po Kraszewskim i Sienkiewiczu, za wyrazi- 
cielkę idei uniwersalizmu chrześcijańskiego i huma
nizmu katolickiego w literaturze polskiej.

Podczas okupacji niemieckiej Zofia włączyła się o- 
fiarnie w działalność ruchu oporu i konspiracji w 
podziemiu warszawskim: współredagowała tajną pra
sę „Polska żyje”, „Orlęta”, „Prawda”, zasilała też 
artykułami inne wydawnictwa, była współtwórczynią 
organizacji inteligencji katolickiej Front Odrodzenia 
Polski i Rady Pomocy Żydom (Żegota), współpraco
wała z Delegaturą Rządu Polskiego w Londynie. W je
sieni 1943 r. aresztowana pod obcym nazwiskiem, ze
słana została do obozu koncentracyjnego w Oświę
cimiu, skąd po rozpoznaniu przewieziono ją na Pa
wiak i skazano na śmierć. Dzięki usilnym zabiegom
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ZOFIA KOSSAK 
(fot. z ok. 1965)



władz podziemia udało się ją uwolnić na kilka dni 
przed wybuchem Powstania Warszawskiego, w które
go akcje włączyła się natychmiast.

Po zakończeniu wojny wyjechała za granicę w mi
sji Polskiego Czerwonego Krzyża i przebywała 11 lat 
w Anglii, pracując na farmie i pisząc jednocześnie. 
Tam powstało m.in. Przymierze, Rok Polski i pierwszy 
tom rozpoczętej sagi rodzinnej Dziedzictwo. Do kra
ju powróciła wraz z mężem w r. 1957 i osiadła w Gór
kach Wielkich. Ostatnie 10-lecie życia, wypełnione u- 
stawiczną pracą literacką, zaowocowało przede wszy
stkim dalszymi dwoma tomami Dziedzictwa, które z 
sagi rodu Kossaków przekształciło się w wielką epo
peję narodową o powstaniu styczniowym, zmierzającą 
w kierunku ogólnohistorycznych przemyśleń autorki na 
temat drogi dziejowej narodu, jego misji i przezna
czenia. Dziedzictwo pozostało niedokończone; śmierć 
Zofii w r. 1968 położyła kres temu pracowitemu dla li
teratury polskiej życiu.

Postać Zofii Kossak kojarzy się nam z autorką No
cy i dni, Marią Dąbrowską, z którą zresztą była spo
krewniona, gdyż matka Dąbrowskiej, podobnie jak 
Juliuszowa Kossakowa, była de domo Gałczyńska i 
pochodziła także z Kaliskiego.

Gdyby policzyć dorobek pisarski Zofii Kossak, oka
załoby się, że same książki obejmują 40 pozycji wy
danych w ponad 3-milionowym nakładzie, tłumaczo
nych na 18 języków — twórczość ogromna, nie ma
jąca prawie sobie równej.

Zupełnie inną indywidualnością była



MARIA
PAWLIKOWSKA-JASNORZEWSKA

MARIA KOSSAKÓWNA 
(fot. z ok. 1914)



uwielbiana córka Wojciecha Kossaka, zwana Lilką, 
stryjeczna siostra Zofii Kossak. Również nie pobierała 
nauki w szkołach i nie chodziła na uniwersytet. Przez 
krótki zaledwie czas uczęszczała jako wolna słuchacz
ka do Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. W tej 
rodzinie, kto tylko ujawnił jakieś zalążki talentu, kie
rowany był na studia malarskie. Cale wykształcenie 
i kulturę umysłową zawdzięczała starannej edukacji 
domowej, uzupełnionej potem licznymi lekturami 
i własnemu poznawaniu literatury, filozofii, przyrodo
znawstwa, posiadła też znajomość kilku obcych ję
zyków.

Od wczesnej młodości nad życiem jej zaciążyła 
choroba kręgosłupa, która nieumiejętnie leczona po
zostawiła jej pewną deformację łopatki, co jednak 
Lilka umiejętnie tuszowała strojem i ruchem, ale całe 
życie musiała nosić specjalny gorset.

Trzykrotnie wychodziła za mąż. Po pierwszym w r. 
1915 nieudanym małżeństwie z Władysławem Bzow
skim (unieważnionym kościelnie) wyszła powtórnie za 
mąż w r. 1919 za Jana Gwalberta Pawlikowskiego. 
Ale i to małżeństwo, choć zawarte z wielkiej miłości, 
rozchwiało się po kilku latach (unieważnione w 1929). 
Po raz trzeci, w r. 1931, wyszła za oficera lotnictwa 
Stefana Jasnorzewskiego, i to małżeństwo wreszcie 
było udane.

Wiersze pisała od dzieciństwa i już to pierwsze 
młodzieńcze rymowanie zapowiadało przyszłą poet
kę. Jednak dopiero w r. 1922 zadebiutowała tomi
kiem wierszy Niebieskie migdały. Egzaltowane uczucie 
do Pawlikowskiego wyzwoliło jej wielki talent lirycz
ny, później już każde nowe uczucie czy ważniejsze 
przeżycie poetki miały owocować nowym tomikiem po
ezji. W sumie w dwudziestoleciu wydała 13 zbiorków 
wierszy: Różowa magia (1924) z własnymi ilustracja
mi, Pocałunki (1926), Dansing i Wachlarz (1927), Ci
sza leśna (1928), Paryż (1929), Profil białej damy
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(1930), Surowy jedwab (1932), Śpigca załoga (1933), 
Balet powojów (1935), Krystalizacje (1937), Szkicow- 
nik poetycki (1939).

Początkowo wystąpiła jako poetka miłości, pisząc 
o niej w sposób nowy — bezpośredni i naturalny, w 
gatunku mistrzowsko przez nią opanowanej miniatury 
poetyckiej, zakończonej nieoczekiwaną pointą. Około 
r. 1928, gdy miłość zawiodła po raz wtóry, zaczęły do
minować w jej wierszach zjawiska przemijania, sta
rzenia się, śmierci, w latach trzydziestych, po ustabili
zowaniu się uczuciowym, przeważały zagadnienia 
przyrodoznawcze, filozoficzne, spirytystyczne, hindu
istyczne.

Więzy przyjaźni łączyły Pawlikowską z większością 
poetów z grupy Skamandra, bliskie jej było środo
wisko formistów, przyjaźniła się z Leonem Chwistkiem, 
z literacką rodziną Morstinów, z Leopoldem Staffem, 
a także z Witkacym, ożenionym z jej kuzynką, Jadwi
gą Unrużanką, z którym wspólnie napisała sztukę 
Koniec świata (zaginioną).

Równolegle z poezją rozwijała twórczość dramatur
giczną, ale nie osiągnęła w niej już tego poziomu ar
tystycznego. Sztuk scenicznych napisała 15, z tego 
11 było wystawionych w teatrach. Tematy jej sztuk to 
walka o równouprawnienie kobiet w miłości, wrogość 
wobec praw natury, problem starości. Do najciekaw
szych można zaliczyć: Kochanka Sybilii Thompson 
(1926), Powrót mamy (1935), Dowód osobisty, Mrów
ki (1936) i Babę-dziwo (1938). Ta ostatnia sztuka, bę
dąca satyrą na totalitaryzm w jego hitlerowskiej wer
sji, wywołała po premierze krakowskiej ostry protest 
ambasady niemieckiej. Za całokształt twórczości lite
rackiej otrzymała poetka w r. 1935 Zloty Wawrzyn 
PAL, a w 1937 nagrodę miasta Krakowa.

Rok 1939 stanowił przełom zarówno w życiu pry
watnym poetki, jak i w jej twórczości. We wrześniu 
Lilka wyjeżdża wraz z mężem przez Zaleszczyki do
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Francji i Anglii. Wojna, oderwanie od kraju, lęk, tę
sknota za ojczyzną i rodziną załamały ją psychicz
nie, a poezji jej nadawały wyraz katastroficzny. 
W Londynie wydała dwa tomiki wierszy: Róże i lasy 
płonące (1940) i Gołąb ofiarny (1941), trzeci tomik 
Bagienne niezapominajki zaginął u wydawcy w Anglii 
i tylko częściowo zrekonstruowany wyszedł (w 1957) 
w zbiorze Ostatnie utwory w 11 lat po śmierci poetki.

Potem przyszła choroba, nieuleczalna, straszna, z 
kraju wiadomości-pioruny o śmierci ojca, później mat
ki. Ostatnie miesiące życia poetka przebywała w 
szpitalu w Manchesterze. Fizyczne bóle, świadome 
umieranie, nieuciszona tęsknota za tym cudownym 
światem przed wojną - były psychiczną torturą dla 
tej tak wrażliwej natury, a jednocześnie okrutnym wy
pełnieniem się wszystkich jej lęków i przeczuć. Pie
lęgnowana z oddaniem przez męża, zmarła 9 lipca 
1945 r.

Największa poetka dwudziestolecia przez kilka lat 
po wojnie nie mogła doczekać się wydania choćby 
niewielkiego wyboru swych wierszy. Musiało upłynąć 
kilkanaście lat nim Pawlikowska-Jasnorzewska powoli 
zaczęła zajmować odpowiednie dla swego talentu 
miejsce w kulturze polskiej.

Rodzoną siostrą Marii była



MAGDALENA 
pseudonim SAMOZWANIEC
Trudno o większy kontrast między siostrami i jako ko
biet i jako autorek, kontrast pomiędzy liryką Marii 
Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, a satyrycznymi utwora
mi Magdaleny, primo voto Starzewskiej, secundo Nie- 
widowskiej. U jednej wszystko było poezją, u drugiej 
dowcipem, jedna nastawiona do wewnątrz, druga na 
zewnątrz. Jedna była egzotycznym kwiatem cieplar
nianym, zamknięta w sobie, łaknąca wielkiej miłości, 
uosobieniem wrażliwości, obawy przed ostrym świa
tłem, zgiełkiem, ruchem; druga kobietą sportową i to
warzyską, kochającą publiczne występy, narty, dan
cing, brydż, dobre jedzenie, śmiech i flirt. Lilka żyła 
po to aby pisać, Madzia pisała po to aby żyć. Maria 
odziedziczyła chyba po dziadku Juliuszu malarskie 
poczucie barwy i linii, Magdalena po ojcu Wojciechu 
temperament, witalizm i radość życia. To ona, poda
jąc do leksykonów cofnięte o pięć lat daty urodzin 
swoich i siostry, uprosiła kiedyś ojca, by na znanym 
obrazie z r. 1906 Moje córki, będącym ich malowaną 
metryką urodzenia, zamalował starą, a umieścił 
„młodszą" datę, wprowadzając zamęt w datowaniu 
ich urodzin przez najmniej pół wieku.

Magdalena posiadała kapitalny zmysł humoru i ta
lent parodystyczny. Efektem tego była jej pierwsza 
książka Na ustach grzechu (1922), będąca świetną 
parodią znanego romansu Mniszkówny Trędowata. 
Ten udany debiut literacki przyniósł jej sławę 
i utwierdził w zapoczątkowanym gatunku. Odtąd 
Magdalena współpracowała z wieloma czasopisma
mi, m.in. z „Cyrulikiem Warszawskim” i „Szpilkami".

Chronologiczny przegląd jej twórczości przedstawia 
się wcale pokaźnie, od powieści satyrycznych po fe
lietony i humoreski, zabarwione dowcipem, ironią 
i złośliwością. Oto tytuły tych utworów: Czy chcesz 
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być dowcipng? (wspólnie z A. Słonimskim, 1923), 
Kartki z pamiętnika młodej mężatki, Mężowie i męż
czyźni, Starość musi się wyszumieć (1926), O kobie
cie, która znalazła kochanka (1929), O dowcipnym 
mężu dobrej Ludwiki, Wielki szlem (1933), Maleńkie 
karo karmiła mi żona, Świadome ojcostwo (1936), 
Wróg kobiet (1938), Tylko dla kobiet (1946), Błękitna 
krew, Moja wojna trzydziestoletnia (1954), wreszcie 
szczyt jej twórczości — powieść autobiograficzna Ma
ria i Magdalena (1956, wydań 7) i książka o Jasno- 
rzewskiej Zalotnica niebieska (1973).

W latach trzydziestych wystawiała w Krakowie 
(wspólnie z A.M. Swinarskim) szopkę satyryczną Ku
kiełki u Hawełki (1934), napisała cztery komedie i far
sy wystawione w teatrach: Malowana żona (1924), 
Panowie nie lubig miłości (1933), Wanda nie chce 
Niemca (1945) i komedię Ich troje (wspólnie z A. Ster
nem, 1949).

Z zamiłowaniem odbywała, jeżdżąc po całej Pol
sce, tzw. spotkania autorskie, na których dawała istne 
popisy swej elokwencji i dowcipu, wymawiając dźwięk 
„r” na sposób francuski (w czym naśladowała Woj
ciecha). Dowcipy i pointy Magdaleny nie miały tej 
intelektualnej finezji i wyrafinowania, był to dowcip 
raczej popularniejszy, za to wygłoszony błyskotliwie 
„brał” salę i Madzia odnosiła sukcesy, chlubiąc się 
mianem „najdowcipniejszej kobiety w Polsce”.

Ojciec pełen zawsze zachwytu dla Lilki, nie był 
przekonany do sukcesów Madzi, mawiał: „byleby tyl
ko nie było za słabe i za nudne, to nieszczęścia nie 
będzie". Madzia potrafiła sobie całkiem nieźle sko
mercjalizować swą twórczość: za ten felieton będą 
rękawiczki, za tamten nowy kapelusz, za wieczór au
torski rata za suknię itd.

Najlepszą bezsprzecznie jej książką była Maria 
i Magdalena, powieść biograficzna obu sióstr. Nie 
tyle w szczegółach, co w ogólnym klimacie artystycz-
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MAGDALENA KOSSAKÓWNA (fot. z ok. 1921)

nym oddała dobrze ówczesne życie Krakowa i „Kos- 
sakówki”. Zarzucano jej, że ujawnia niedyskrecje ro
dzinne, nawet skandale, że przeinacza fakty i mija 
się z prawdą, że jest cyniczna. Ale jednocześnie była 
Magdalena pełna najtkliwszej miłości dla tej rodzi
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ny i tego domu, których przeżycia i losy odtwarzała 
doskonale.

,,Kochany ciepły domek - pisała — z wiecznie pło
nącym ogniskiem maminej miłości rodzinnej... gdzie 
zimą i latem błyszczało i grzało nas gorące domowe 
słońce, nasz przecudny ojciec, Wojciech Kossak, ko
ło niego krzątała się nasza matka, Maniusia z Kisiel- 
nickich, srogi złotowłosy anioł z rózgą, ale zarazem 
i z niebywałym poczuciem humoru. Cala atmosfera 
„Kossakówki” była tak przesiąknięta wybuchami śmie
chu, że nic dziwnego iż jedna z córek musiała wy
rosnąć na satyryczkę".

Atmosfera tego domu była równocześnie i miesz
czańska i cygańska, niewolna od snobizmów i śmie- 
sznostek, ale była pociągająca przez swą bezpo
średniość i serdeczność. Obie siostry miały zawsze 
gdzie wracać, gdy psuły się kolejne małżeństwa, a 
nawet gdy było dobrze spędzały wiele czasu w uko
chanej „Kossakówce”, która była ich bazą zaopatrze
nia i portem życiowym. Wojciech Kossak wciąż wo
jażował po świecie, miał w Bristolu w Warszawie pra
wie drugi dom, ale wszystkie jego myśli i tęsknoty 
kierowały się zawsze do tego miejsca, i tego gniaz
da rodzinnego. Kossak lubił powtarzać przed znajo
mymi: „miałem dwie córki, sprawiłem cztery wesela 
i mam obie w domu".

„Mamidlo”, czyli Maria Wojciechowa, jedyna za
wsze obecna w tym gnieździe, pisała w liście do 
wnuczki (córki Magdaleny) w r. 1939: „...A w domu 
tak: mama Madzia pojechała w sobotę do Warszawy 
na swój odczyt, potem jedzie do Bydgoszczy na to 
samo, potem do Poznania w tymże celu. Pochód kul
tury krakowskiej w pełni, fenomeny rodzinne krążą, 
niosąc pochodnię sztuki, wiedzy, poezji. Literatura 
nabrzmiewa utworami, odczytami, felietonami. Dzi- 
wo-baby rodzinne nie próżnują... Wczoraj w przepeł
nionej sali Kopernika w Uniwersytecie miała mama
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Madzia odczyt pt. O teatrze z loży satyryka. Odczyt 
byl bardzo dobrze powiedziany, interesujący, pełen 
humoru, w miarę złośliwy i wywołał brawa i radość 
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wyborowej publiczności. Mama na herbatkę zapro
siła kółko literackie, więc wesoły nastrój przeniósł się 
z sali Kopernika do willi Kossaków i do pierwszej 
w nocy bawiono się i raczono domowymi delicjami”.

Wojna rozpoczęta w 1939 zburzyła cały ten ich 
świat. W 1942 zmarł Wojciech, w 1943 jego 
żona, w 1945, gdy oczekiwano powrotu z Anglii 
Jasnorzewskiej, zamiast niej nadeszła straszna 
wieść, że poetka zmarła w Manchesterze. Drę
czona tęsknotą za tym jedynym jej miejscem na 
ziemi, ostatnie wiersze i myśli kierowała tu, do 
tego domu. W 1955 umiera Jerzy Kossak, a Ma
gdalena przenosi się do Warszawy, gdzie w 1972 
rozstaje się z tym światem - ostatnia z wielkich 
Kossaków.

A jednak Kossakowie to jakaś niezwykła krew. 
Nie nadaremno mówiono: ,,zdolne to były szelmy 
te Kossaki".

Po wojnie nastał niedobry okres dla Kossaków. 
Juliusza, „malarza szlachetczyzny", zaledwie tole
rowano, Wojciech za malowanie „bohaterszczy- 
zny” i sanacyjnych oficerów doczekał się oceny 
negatywnej, Jerzego próbowano skreślić w ogóle 
z listy artystów-malarzy. Nie wydawano też długo 
poezji Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. Prawie 
ćwierć wieku trwała ta „banicja" Kossaków.

Powoli jednak mgła okrywająca rodzinę zaczę
ła się rozrzedzać. Milczenie zostało przerwane 
w r. 1971, po wyjściu z druku Wspomnień Woj
ciecha. Rozpoczął się renesans Kossaków, przyj
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mowany przez społeczeństwo z dużą przychylno
ścią.

Jednocześnie z tym, z okazji stulecia „Kossa- 
kówki” i przyjazdu tej rodziny do Krakowa, obec
na dziedziczka tego domostwa, pani Gloria Kos
sak (córka Jerzego), postanowiła urządzić w 
dworku prywatne muzeum, dom pamiątek. W dniu 
27 grudnia 1971 r. nastąpiło w „Kossakowce” 
uroczyste otwarcie salonu artystycznego wraz 
z kawiarnią, gdzie wzorem dawnych lat, zaczęły 
odbywać się tzw. „wieczory nadwiślańskie” z wer
nisażami plastyki, koncertami, recytacjami poe
tyckimi, prelekcjami i dyskusjami, prezentacją 
młodych twórców. Nie były to spotkania elitar
ne, ale dostępne dla wszystkich. Imprez takich 
przez trzy kolejne lata odbyło się blisko pięćdzie
siąt. Początkowo z udziałem znanych artystów 
i ludzi nauki cieszyły się wzięciem, z czasem atra
kcyjność ich zmalała. Wreszcie z różnych powo
dów w r. 1975 działalność ta została ponie
chana.

Gloria Kossak podjęła teraz własną twórczość 
w dziedzinie malarstwa i poezji. Pierwszy jej pu
bliczny wernisaż odbył się w lutym 1984 w Pała
cu pod Baranami w Krakowie z przychylnymi i za
chęcającymi głosami prasy. Kolejne wystawy mia
ły miejsce w różnych stronach Polski. Gloria pisze 
też swe wspomnienia. W ten sposób trwa tra
dycja tej wielce dla Polski zasłużonej rodziny.
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Stefania Kozakowska 
Barbara Malkiewicz

PRZEWODNIK PO WYSTAWIE 
„KOSSAKOWIE“
MUZEUM NARODOWE 
W KRAKOWIE 1986

Przygotowana przez Muzeum Narodowe w Krako
wie wystawa poświęcona twórczości Kossaków ma 
na celu nie tyle pełną dokumentację różnorodnego 
dorobku artystycznego tej uzdolnionej rodziny, choć 
zaznaczenie tej różnorodności jest zamiarem organi
zatorów wystawy, ale przede wszystkim ukazanie krę
gu tematycznego ich sztuki, stanowiącego o jej spo
łecznym odbiorze, a także próbę przybliżenia specy
ficznej aury wytwarzanej przez tę rodzinę i wokół niej 
panującej.

Wystawa jest poświęcona ośmiu przedstawicielom 
trzech pokoleń rodziny Kossaków, w której przeka
zywany po mieczu talent malarski u córek przekształ
cił się w uzdolnienia literackie. Malarze to: Juliusz, 
protoplasta całej dynastii artystycznej, jego bezdzie
tnie zmarły brat Leon, uczestnik powstań i sybirak, 
po amatorsku zajmujący się akwarelą, syn Juliusza 
i kontynuator jego sztuki Wojciech, syn Wojciecha 
Jerzy, wreszcie drugi wnuk Juliusza, syn Stefana - 
Karol. Talent pisarski kobiet ujawnił się dopiero w 
trzecim pokoleniu, w osobach obu córek Wojciecha, 
Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej (malującej też de
likatne akwarele) i Magdaleny Starzewskiej-Niewi- 
dowskiej, piszącej pod pseudonimem Magdaleny Sa
mozwaniec, oraz córki Tadeusza, bliźniaczego brata 
Wojciecha, Zofii Kossak-Szczuckiej-Szatkowskiej.
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Ze zrozumiałych względów trzon wystawy stanowi 
dorobek trzech najbardziej znanych, choć przez kry
tykę artystyczną i historię sztuki różnie ocenianych 
malarzy: Juliusza, Wojciecha i Jerzego. Wszyscy trzej 
uprawiali głównie tematykę historyczną i batalisty
czną, przy czym w różnym stopniu interesowały ich 
różne epoki przeszłości narodu. W ich obrazach nie
mal równorzędnym, obok człowieka bohaterem stał 
się koń, któremu w narodowej mitologii Polaków przy- 
padło szczególne miejsce. Juliusz w swych akware
lach starał się stworzyć apoteozę Polski sarmackiej 
XVI i XVII w., tak w scenach batalistycznych, jak i ro
dzajowych, choć często ukazywał też epizody z wojen 
napoleońskich. Podtrzymywał również mit sielskości 
życia dworku szlacheckiego. Znakomity ilustrator 
utworów literackich, literaturą inspirował się też w 
samodzielnej twórczości, a jego wizja narodowej 
przeszłości była bliska Sienkiewiczowskiej. Przejmu
jąc od ojca zainteresowanie historią Polski, Wojciech, 
ceniony też jako portrecista, poświęcał swoje płótna 
głównie epopei napoleońskiej, powstaniu listopado
wemu oraz walkom o niepodległą Polskę. Obok wiel
kich kompozycji batalistycznych, w tym także ogrom
nych panoram, malował również liczne scenki rodza
jowe, m. in. typu „ułan i dziewczyna”, wielokrotnie 
powtarzające te same motywy, wykonywane dla sze
rokiego grona odbiorców, ocierające się niekiedy o 
granice kiczu. Z kolei Jerzy, którego pierwsze próby 
zapowiadały talent rasowego artysty, przejął od ojca 
nie tylko zakres tematyki historycznej, ale też dobór 
i zasób środków formalnych. Jego masowa „produk
cja malarska”, podporządkowana prawom rynku, re
alizowana przy wciąż rosnącym udziale anonimowych 
pomocników, stopniowo zatracała walor artystyczny.

Właściwa Kossakom jednostronna, a nawet po
wierzchowna malarska wizja przeszłości Polski ujaw
niała jednak szczery patriotyzm - i tak też była od

70



czuwano przez szerokie kręgi odbiorców ich sztuki, 
w której obok biegłości formalnej ceniono sobie prze
de wszystkim temat. Dlatego celowe wydało się odej
ście od tradycyjnego schematu ekspozycji uporządko
wanej chronologicznie, na rzecz swobodniejszego uję
cia uwarunkowanego ikonografią obrazów. Ujęcie ta
kie umożliwia ukazanie myślowej i ideowej więzi 
trzech pokoleń malarzy, wręcz genetycznie obciążo
nych wspólnym programem twórczym, a zarazem sta
nowi próbę analizy fenomenu artystycznego Kossa
ków, których twórczość tak silnie oddziałała na wy
obraźnię historyczną paru pokoleń Polaków.

W obrazach Kossaków uderza znakomita znajo
mość realiów historycznych, zwłaszcza broni i barwy, 
toteż słuszne wydało się uzupełnienie wystawy rekwi
zytami pozamalarskimi, pełniącymi tu dwojaką fun
kcję. Z jednej strony mają one ewokować zamysł 
twórczy Wojciecha, realizowany w panoramach, w 
których fragmenty uzbrojenia i oporządzenia wojsko
wego, a także inne realne przedmioty wysunięte da
leko przed płaszczyznę obrazu stwarzać miały pełną 
iluzję przestrzeni, niemal wciągającą widza do współ
uczestnictwa w oglądanym wydarzeniu historycznym; 
ta rola rekwizytu szczególnie ważna wydaje się w sali 
poświęconej insurekcji kościuszkowskiej i epopei na
poleońskiej, wydarzeniom inspirującym wielkie pano
ramy Kossaka. Z drugiej strony pokaz mundurów 
i uzbrojenia ma stworzyć patriotycznemu malarstwu 
Kossaków właściwą oprawę scenograficzną i odpo
wiednią atmosferę oraz potwierdzić ich głębokie 
znawstwo problemu i artystyczną doskonałość osiąg
niętą w wiernym odtwarzaniu militariów różnych epok. 
Większość militariów wystawy pochodzi ze zbiorów 
Muzeum Narodowego w Krakowie.

Ekspozycję malarstwa uzupełnia ukazanie różno
rodnego dorobku literackiego rodziny Kossaków oraz 
jej związków z teatrem. Bogactwo talentów poświad
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cza zarówno subtelna, delikatna poezja Marii Pawli- 
kowskiej-Jasnorzewskiej i jej interesująca twórczość 
dramatyczna, jak i celna satyra i świetny dowcip 
Magdaleny Samozwaniec, jak również powieściopi- 
sarstwo Zofii Kossak-Szczuckiej-Szatkowskiej, w któ
rym, jakby w nawiązaniu do tradycji dziadka i stry
ja — nurt historyczny odgrywa tak znaczącą rolę, wre
szcie żywa twórczość epistolograficzna i refleksja pa
miętnikarska Wojciecha Kossaka.

Hall parteru - INSUREKCJA 
KOŚCIUSZKOWSKA I EPOPEA NAPOLEOŃSKA

Pokaz malarskiej twórczości rodziny Kossaków roz
poczyna popularny w dziewiętnastowiecznej literatu
rze i sztuce temat insurekcji kościuszkowskiej znany 
z utworów Jana Pawia Woronicza, Kajetana Koźmia- 
na, Kornela Ujejskiego, Teofila Lenartowicza, głośne
go dramatu Władysława Anczyca. Osiągnął on pla
styczny kształt w historiozoficznej kompozycji Jana 
Matejki Kościuszko pod Racławicami, a następnie 
w pracach m.in. Józefa Chełmońskiego czy Włodzi
mierza Tetmajera. W kontynuacji tej myśli patriotycz
nej Wojciech Kossak rozpoczął w r. 1893 wraz z Ja

72



nem Stykę prace nad czterema płótnami batalistycz
nymi, szkicami przygotowawczymi do monumentalnej 
Panoramy Racławickiej, malowanej na Powszechną 
Wystawę Krajową we Lwowie w setną rocznicę insu
rekcji kościuszkowskiej. Szkice te wystawiono w r. 
1981 w Muzeum Narodowym w Krakowie jako Ma
łą panoramę racławickę. Praca Kossaka i Styki przy 
realizacji panoramy oparta była o precyzyjne studia 
historyczne i batalistyczne, konsultowane z history
kiem, monografistą Kościuszki, Tadeuszem Korzonem i 
znawcą strategii, Konstantym Górskim, autorem zna
komitych dzieł z historii wojska polskiego, z którymi 
obaj malarze dokonali wizji lokalnej na polach ra
cławickich, zapoznając się z terenami walk.

Wraz z podjęciem ikonografii tak ważnej dla 
kształtowania wyobraźni patriotycznej Polaków — Woj
ciech Kossak i Jan Styka wprowadzili do sztuki pol
skiej modny na zachodzie gatunek malarski, jakim 
była panorama. Według encyklopedii Orgelbranda 
z r. 1901 był to ....szczególny rodzaj malowideł krajo
brazowych, które od zwykłych obrazów wyobrażają
cych częściowe widoki przyrody tym się głównie róż
nią, że już to przez układ okrągły obrazu, już to 
przez ruchomość punktu widzenia więcej są obliczo
ne na istotne złudzenie, niż na wrażenie artystyczne. 
Często też krajobrazy takie połączone są z wyobraże
niem wielkich wypadków, jak wojny, oblężenia itp....". 
Panoramy stały się modne w sztuce europejskiej w 
początku XIX w., od momentu wykonania przez Ro
berta Bakera w r. 1794 panoramy Londynu. Wielu 
malarzy podjęło ten pomysł, powstały panoramy 
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m.in. Berlina, Paryża, Palermo. Odrodzenie tego ga
tunku artystycznego nastąpiło z końcem XIX w., kiedy 
to zainteresowano się, zwłaszcza we Francji i w Niem
czech, panoramami historycznymi i batalistycznymi, 
szczególnie faworyzując temat wojen napoleońskich. 
Zainteresował on również Wojciecha Kossaka, pracu
jącego nad nim dziesiątki lat, wielokrotnie wzboga
cającego poszczególne fragmenty o nowe szkice i 
wersje, nie zawsze zresztą w chwili obecnej możliwe 
do odtworzenia i pełnego skompletowania.

Cykl panoram poświęconych epopei napoleońskiej 
starano się na wystawie zademonstrować w sposób 
najpełniejszy; obok zachowanego fragmentu Bitwy 
pod piramidami z lat 1900-1901 w całości pokazano 
szkic do Panoramy bitwy pod Somosierrą z lat 1899- 
1900 składający się z czterech części: północnej Dro
ga z Burgos, wschodniej Szarża na baterie hiszpań
skie, południowej Droga do Madrytu otwarta i za
chodniej La guerilla. Panoramę tę uzupełniają poje
dyncze kompozycje szkicowe Wojciecha Kossaka po
chodzące z r. 1925 oraz obraz Jerzego Kossaka Bit
wa pod Somosierrą z r. 1927. Panorama bitwy pod 
Somosierrą potwierdza perfekcjonizm Wojciecha Kos
saka w traktowaniu tematu, jego rozmach, precyzję 
w odtwarzaniu scen batalistycznych i w rejestracji 
szczegółów kostiumologicznych i pejzażowych. Istot
ne wydaje się odnotowanie, że Kossak wraz ze współ
autorem tej panoramy, twórcą pejzażu, Michałem 
Wywiórskim, odbyli w r. 1899 wspólną podróż do Hi
szpanii celem dokonania dokumentacji fotograficz
nej pejzażu spod Somossiery.
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Nie tylko zwycięstwa, ale i klęski Napoleona po
ciągały malarską wyobraźnię Kossaka. Na szczególną 
uwagę zasługują fragmenty Panoramy przejścia Be
rezyny z lat 1895—1896, zwłaszcza jedna z ciekaw
szych kompozycji, będąca studium dramatu przegra
nej Palenie sztandarów. Panorama ta, zrealizowana 
w całości przy współpracy m.in. Juliana Fałata, Mi
chała Wywiórskiego i Kazimierza Pułaskiego, wysta
wiona została w Berlinie w kwietniu 1896 r. W la
tach późniejszych pokazano ją jeszcze w Warszawie, 
Kijowie i Moskwie. Po pewnym czasie płótno zostało 
pocięte na fragmenty, część z nich zachowała się 
do naszych czasów.

Zamknięciem tej części ekspozycji, obejmującej 
malarstwo historyczne dotyczące epoki insurekcji ko
ściuszkowskiej i epopei napoleońskiej, jest seria kom
pozycji Juliusza i Wojciecha Kossaków, ilustrująca 
epizody walk bohatera narodowego ks. Józefa Po
niatowskiego. ,,Bardzo interesującym pod względem 
artystycznym — pisał Stanisław Witkiewicz - jest 
obraz przedstawiający chwilę, w której książę Józef 
skacze w Elsterę. Kossak wziął bez żadnej zmiany 
kompozycję Horacego Verneta. Wszystko, co jest w 
jego obrazie, jest też w obrazie Kossaka — oprócz 
konwencjonalnych ruchów, oprócz tej słodyczy i ele
gancji, która zalewa obrazy Verneta pokostem ba
nalnego piękna.... Obraz Kossaka jest właściwie naj
surowszą krytyką Verneta...”.
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Hall piętra - POWSTANIE LISTOPADOWE
W malarskiej panoramie chodziło nie tylko o iluzję 

ważnego wydarzenia historycznego, zwłaszcza decy
dującej bitwy, ale również o uzyskanie monumental
nej skali. Do tego kształtu Wojciech Kossak zamie
rzał doprowadzić wizję słynnej bitwy pod Grochowem, 
stoczonej w czasie powstania listopadowego w dniach 
24 i 25 lutego 1831 r„ która miała zresztą swe echa 
literackie, najbardziej przejmujące w Warszawiance 
Stanisława Wyspiańskiego. Od bardzo wczesnych lat 
bitwa ta pasjonowała Kossaka, gdyż przedstawił ją 
już w r. 1886 w imponującym obrazie, który niestety 
spłonął. Kilka replik tego obrazu namalował w la
tach późniejszych, przy czym korzystał z porad swego 
przyjaciela, znakomitego znawcy polskich militariów, 
Bronisława Gembarzewskiego. Ostatecznie panoramy 
bitwy pod Grochowem Kossak nie zrealizował, jak
kolwiek pozostawił kilka szkiców przygotowawczych 
z r. 1940, jakie eksponuje się na wystawie.

Cykl powstańczy otwiera pochodząca z r. 1898 
Noc listopadowa, monochromatyczna kompozycja u- 
trzymana w gamach szarości i czerni, ilustrująca mo
ment walk w pierwszych godzinach powstania na 
moście w Parku Łazienkowskim. Końcowym akcentem 
jest monumentalna scena przedstawiająca Generała 
Józefa Sowińskiego na szańcach Woli, namalowana 
na zamówienie Muzeum Narodowego w Warszawie 
w r. 1922, łącząca w sobie zdumiewającą precyzję 
w odtworzeniu sytuacji bojowej, typów żołnierzy i ich 
uzbrojenia, wizerunku samego bohatera, ze zjawisko
wością niemal alegoryczną. Scena ta bowiem, jakby 
zawieszona w kurzu i dymach bitewnych, przybrała 
kształt nierealnej zjawy wyniesionej w pozaziemską 
sferę. W analogicznej atmosferze klęski, ilustrującej 
przegraną, powstał cykl znany z kilku wersji Siostra 
miłosierdzia na linii bojowej pod Warszawę, reje
strujący kolejny dramat powstania, rozgrywający się 
niczym na scenie teatru pełnej pięknych statystów w 
malowniczych mundurach.
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Sala I na piętrze - PRACOWNIA JULIUSZA

W oparciu o zdjęcie wykonane w XIX w. w kra
kowskiej „Kossakówce” została odtworzona pracow
nia Juliusza Kossaka. Stare meble, sztaluga, rozciąg
nięte w tle wschodnie tkaniny, biała broń na ścianie, 
zbroja husarska, siodło. Rekwizyty te trafnie charak
teryzują osobowość artystyczną Juliusza, którego 
.... gwiazda - jak pisał jego gorący wielbiciel Sta
nisław Witkiewicz - przez dziesiątki lat ubiegłego 
stulecia świeciła najjaśniejszym blaskiem..". Był Ju
liusz samorodnym i niepospolitym znawcą polskiej 
historii, piewcą jej blasków i militarnej chwały, oby
czaju, ubiorów, oręża. Podobnie jak Henryk Sienkie
wicz tworzył sztukę ,,ku pokrzepieniu serc". „Cokol
wiek żyło na obszarze Polski, wszystko to żyje i żyć 
będzie w dziełach Kossaka...".

Najpiękniej o nim napisała wnuczka, Maria Pawli- 
kowska-Jasnorzewska:

„Dziadzio siedział w pracowni przed sztalugą, palił 
cygaro, 

brał pędzel do ust, namyślał się długo, 
strząsał jedwabny popiół w popielniczkę starą. 
Rozrabiał na palecie soki fijołkowe, 
deszczówkę pomieszaną z zielenią wiosenną 
i mleko migdałowe z sjenną.
Siad ołówka wycierał kawałkami chleba, 
a po kobalt przez okno sięgał aż do nieba. 
Malował rozrzewnieniem i słońcem 
siwki, grzywki, kopytka tańczące i lśniące, 
oczy pełniejsze ognia od oczu Hiszpanek 
i zady roztęczone jak bańki mydlane, 
jak grupy grzybków barwne miasteczka i chaty, 
i łąki, i dziedziców jak sumy wąsatych.
A za fotelem dziadzi kiwając się stał 
mądry Żydek Immergluck albo Himmelblau, 
inni czyhali we drzwiach, a inni w ogrodzie, 
aż słodko śpiący skończy swój sen o pogodzie."

77



Tak więc najwięcej jest dziel z motywami historii 
Polski wieku XVI i XVII. „Raz dojrzawszy zasadniczą 
łączność temperamentu i typu między szlachtą, szczu- 
jącą wilki i dropie na stepach Ukrainy a dawnym ry
cerstwem, poszedł z tymi szlachcicami i dojeżdżacza- 
mi na stare pola bitew, zdejmował z nich myśliwskie 
kurty i baranie czapki, nakładał pancerze i hełmy 
i szedł jak wicher na tureckie obozy, kosze tatarskie 
i kobylice szwedzkiej piechoty” - pisał o Kossaku 
Stanisław Witkiewicz. Przeważają tematy sarmackie, 
rodzajowo-batalistyczne, związane z ilustrowaniem 
pamiętników, kronik rodzinnych, wreszcie utworów li
terackich, wśród których na uwagę zasługuje cykl do
tyczący rodziny Fredrów. Juliusz z upodobaniem od
twarzał sceny z Mickiewiczowskiego Pana Tadeusza 
i Farysa, Sienkiewiczowskiej Trylogii, ilustrował Rok 
myśliwca Wincentego Pola i Pamiętniki starającego 
się Teodora Tomasza Jeża; był też autorem powsta
łych w r. 1893 patriotycznych akwarel do Pieśni Le
gionów.

Artysta mocno związany był z klasą ziemiaństwa i 
arystokracji Galicji, Podola, Ukrainy. Był niejako kli
entem, w tradycyjnym i pozytywnym znaczeniu tego 
słowa, polskich dworów i pałaców Dzieduszyckich, 
Potockich, Sanguszków, Sapiehów, Rozwadowskich, 
Borkowskich i Baworowskich, a także innych ówcze
snych arystokratycznych mecenasów. To właśnie śro
dowisko ukształtowało osobowość Juliusza, jak i je
go wyobraźnię artystyczną, podsunęło tematykę kom
pozycji, dało zamówienia. Stąd tak liczne portrety 
właścicieli dóbr, ale także portrety ich koni lub ca
łych stadnin. Najświetniej malowane były przez Ju
liusza konie — pozujące nieruchomo, w galopie, stę
pie, kłusie, skoku, konie kawaleryjskie i konie ciągną
ce chłopskie wozy. Były to rzeczywiste wizerunki, sła
wne ogiery arabskie znane z imion, angliki, konie 
polskie, huculskie — mistrzowskie portrety nieskazitel
nie pięknych, czystych rasowo modeli.
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Mała sala na piętrze — KRAKÓW I FOLKLOR 
PODKRAKOWSKI

Odrębnym tematem, który zawładnął wyobraźnią 
trzech pokoleń Kossaków był Kraków i folklor pod
krakowski, miasto i ziemia, z którą tak mocno byli 
związani. Z wielowiekowych tradycji wyrosła apote
oza podkrakowskiego chłopa wyrażana przez Juliusza 
Kossaka przede wszystkim w ilustracjach obyczajów, 
obrzędów, strojów tego regionu. Z dużą satysfakcją 
tworzył barwne, żywiołowe akwarele z krakusami na 
koniach, weselami krakowskimi, banderiami krakowia
ków i kosynierami. Temat folkloru podkrakowskiego 
pojawił się również w cyklu akwarel Podróż inspek
cyjna cesarza Franciszka Józefa I po Galicji odbyta 
we wrześniu 1880. Ten niemal dokumentacyjny cykl, 
będący bardziej rejestracją zaistniałych faktów, niż 
wizją artysty, obsesyjnie wręcz powtarza motyw kra
kowiaków towarzyszących cesarzowi, co miało stać się 
być może dyskretną demonstracją patriotyczną Juliu
sza Kossaka, zestawiającego owe symbole heroizmu 
narodowego i bohaterów spod Racławic z liberalnym 
co prawda, ale cesarzem-zaborcą.

Podkrakowski folklor sławił również następca Ju
liusza — Wojciech, ilustrujący z naturalistyczną do
kładnością obrzędy i obyczaje wsi podkrakowskiej.

Obok tematyki folklorystycznej interesował Juliu
sza Kossaka Kraków — jego widoki, tradycja, miesz
kańcy, któremu oddał hołd monumentalną księgą 
Klejnoty m. Krakowa opublikowaną wspólnie ze Sta
nisławem Tondosem w r. 1886.
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Sala II na piętrze —
CHWAŁA WOJSKA POLSKIEGO 
MALARSTWO PORTRETOWE I RODZAJOWE

Wojciech Kossak był artystą konserwatywnym 
i wiernym samemu sobie. Nie szukając nowych 
rozwiązań formalnych i nie eksperymentując, po
został nieczułym na pojawiające się na arenie 
sztuki polskiej coraz to nowe programy awan
gardowe. Nie chciał dojrzeć żadnej nowej pro
pozycji artystycznej, kontynuując własne spojrze
nie na sztukę, w której istotne były treść i per- 
fekcjonizm natura li stycznego warsztatu. Inspiru
jąc się w dalszym ciągu historią polskiego oręża, 
poszerzał jej wizje o najnowsze wydarzenia w ta
kich między innymi obrazach, jak Orlęta — obro
na cmentarza z r. 1926, Szarża ułanów pod Ro- 
kitnq z r. 1934, Szarża pułku ułanów z r. 1926, 
Zdobycz wojenna z r. 1932, by następnie reje
strować aktualności wojska Polski Odrodzonej, 
jak: Rewia kawalerii na Błoniach w Krakowie 
z r. 1934, odbyta rok wcześniej, w 250 rocznicę 
odsieczy Wiednia. Poprzez rekwizyty — mundury, 
broń, barwy narodowe, podsycał typowo polskie 
tęsknoty, utożsamiając ten rodzaj malarstwa ze 
swoiście pojętym patriotyzmem.

Malował również portrety, odnajdując kliente
lę podobnie jak Juliusz, wśród arystokracji, zie- 
miaństwa, w sferach wojskowych i rządowych. 
Najczęściej są to portrety na koniach, bądź na 
tle stadnin i widoków dworów i pałaców. Zasłu- 
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gujq tu na uwagę portrety Marii ze Skrzyńskich 
Sobańskiej z r. 1907, Marii Zandbangowej z r. 
1913, Zofii, Marii i Róży Tarnowskich podczas 
przejażdżki konnej na krakowskich Błoniach z r. 
1925, Potockich przy grze w polo z r. 1925, wre
szcie portret Marszałka Piłsudskiego na Kasztan
ce z r. 1928. Pojawiły się również sceny z polo
wań, malowane nie bez wpływu Juliusza, ze 
szczególnie interesującym Polowaniem cesarskim 
w Gódólló z r. 1887.

Prezentacja dorobku artystycznego Kossaków 
nie byłaby pełna bez pokazania na wystawie 
twórczości Jerzego oraz jego kuzyna Karola. Je
rzy Kossak, syn Wojciecha, był kontynuatorem 
myśli artystycznej swojego ojca, artystą, którego 
twórczość budzi wciąż duże kontrowersje. Intere
sowała go tradycyjnie już batalistyka, czasy na
poleońskie i współczesne mu walki, stąd: Bitwa 
pod Zduńska Wołg z r. 1914, Epizod z wojny 
z r. 1920, Pościg ułanów z I. dwudziestych, Szar
że pod Komorowem z r. 1939, Malował również, 
sceny folklorystyczne, polowania, wreszcie por
trety modeli pochodzących oczywiście ze sfer zie
miańskich.

Popularność malarstwa obu Kossaków spowo
dowała zaistnienie „spółki” malarskiej Wojciech- 
-Jerzy, czasem poszerzanej do pracowni, w któ
rej bezimienni artyści powielali „obrazy Kossa
ków” wykańczane następnie i sygnowane przez 
Jerzego lub Wojciecha. W listach do żony Woj
ciech Kossak wielokrotnie wspomina współpracę 
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z synem: „...Cocowi (Jerzemu) powiedz, że i ja 
się bardzo cieszę na kilka tygodni produktywnej 
fabryczki w jego miłej kompanii...” pisał z Pa
ryża już w 1924 r.

Na tle trzech pokoleń Kossaków - Juliusza, 
Wojciecha i Jerzego bardzo skromnie rysuje się 
indywidualność twórcza Karola, artysty bardzo 
mało znanego, którego malarstwo jest zaznaczo
ne na krakowskiej wystawie zaledwie kilkoma 
pracami nawiązującymi do typowych „kossakow- 
skich” tematów.



Sala III na piętrze — FAMILIA
Refleksje na temat wszechstronnej twórczości ro

dziny Kossaków byłyby niepełne bez przypomnienia 
sylwetek trzech pisarek — Marii z Kossaków Pawli- 
kowskiej-Jasnorzewskiej. poetki, dramatopisarki, mi
strzyni zwięzłej formy wiersza lirycznego, autorki ero
tyków, której dorobek ilustrują obok drobnych rysun
ków rękopisy oraz wybór dzieł poetyckich, poczyna
jąc od najwcześniejszych Niebieskich migdałów z ry
sunkami autorki, poprzez tomiki wierszy Różowa ma
gia, Pocałunki, po ostatnie za jej życia, wydane w 
Anglii Gołąb ofiarny i Róże i lasy płonące; Magda
leny z Kossaków Starzewskiej-Niewidowskiej, znanej 
pod pseudonimem Magdaleny Samozwaniec, autorki 
licznych felietonów, utworów satyrycznych i powieści 
obyczajowych, „najdowcipniejszej kobiety w Polsce”, 
jak lubiła się określać, ukazanej wydawnictwami za
równo przed, jak i powojennymi. Podobnie też pre
zentujemy powieściopisarkę historyczną Zofię Kossak- 
-Szczucką-Szatkowską. Twórczość literacką Wojciecha 
Kossaka prezentujemy przez eksponowanie jego 
Wspomnień wydanych w latach 1912-13, rękopisów 
ilustrowanych listów, wreszcie wydanych niedawno Li
stów do żony i przyjaciół. Odrębny problem stanowi 
sprawa relacji Kossaków z teatrem, a zatem wczesne 
prace scenograficzne Wojciecha oraz dramatopisar- 
stwo obu jego córek.

Pokaz twórczości rodziny Kossaków kończy ekspozy
cja portretów rodzinnych pędzla Wojciecha - Auto
portrety pochodzące z różnych lat życia, Portret brata 
Stefana, 1907, oraz Portret córek w bryczce z r. 1906 
(data przerobiona przez autora na 1911).
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1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.

10.
11.
12. 

<13. 
' / 14’

,15.

16.

17.
18.

•19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Spis eksponowanych obiektów

JULIUSZ KOSSAK
Polowanie par force w Łańcucie, 1845 r., wf. 
MNW
Głowa konia, 1855 r., wł. MNW
Masztalerz z parą koni, 1856 r., wł. MNW 
Kazimierz Łubieński z córką na koniach, 1856 r., 
wł. MNW
Stadnina u wodopoju, 1857 r„ wł. MNK 
Poniński na koniu, 1859 r., wł. MNK
Amazonka — Cecylia Michałowska, 1860-1865 r., 
wł. MNK
Jeździec w rogatywce, 1863 r., wł. MNW 
Portret konny Aleksandra Tykla, 1864 r., wł. MNW 
Krakowiak z dwoma końmi, 1865 r., wł. MNW 
W stajni, 1866 r., wł. MNW
Jarmark pod Warszawą, 1866 r., wł. MNWr 
Chłopiec na koniu, 1866 r„ wł. MS
Jarmark koński pod Wawelem, ok. 1866 r., wł. 
MNW.
Szarża Krakusów Łubieńskiego na Rosjan w Pro
szowicach, 1866 r., wł. MS
Drzeworyty ilustracyjne do Roku myśliwca Win
centego Pola, 1866 r., wł. MNK
Amazonka, 1868 r., wł. MNW
Wyjazd na polowanie z sokołem, 1868 r., wł. 
MNK
Myśliwy z ogarami, 1868 r„ wł. MS 
Polowanie w saniach, 1869 r., wł. MNK 
Jeździec, 1869 r., wł. MNP
Stadnina hetmańska, 1870 r., dep. MNK 
Koń kasztan Carogród, 1871 r., wł. MTar 
Scena przed dworkiem, 1871 r., wł. MNW 
Zawody hippiczne, 1871 r., wł. MNK 
Bitwa pod Wawrem, 1872 r., wł. MNW
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27.

G 28.
29.

31.
32.

33.

34.

35.

36.
37.

O 38.

39.

40. 

¿>41.

42.
43.

44.
45.
46.
47.
48.
49.

50.
51.

Portret konny Adama Potockiego, 1872 r., wł. 
MNW
Portret E. E. Sanguszki, 1872 r., wł. MTar 
Klucznik w Podhorcach, 1872 r., wł. MNK 
Rewera Potocki przyjmuje wyorang buławę,
1873 r., wł. MNW
Sieniawa, 1873 r., wł. MNK
Wyjazd myśliwych na polowanie, z cyklu scen 
z polowania na niedźwiedzia, 1874 r., dep. MNK 
W drodze na polowanie, z cyklu scen z polowa
nia na niedźwiedzia, 1874 r., dep. MNK 
Odpoczynek myśliwych, z cyklu scen z polowa
nia na niedźwiedzia, 1874 r., dep. MNK 
Niedźwiedź osaczony przez psy, z cyklu scen z 
polowania na niedźwiedzia, 1874 r., dep. MNK 
Portret Władysława Sanguszki, 1874 r., wł. MTar 
Chłopiec konno, 1874 r., wł. MNK
Portret Juliusza Dzieduszyckiego na Azecie,
1874 r., wł. MTar
Aleksander Morsztyn pod Chocimem, 1874 r., 
wł. MWP
Wyjazd na polowanie z sokołem, 1876 r., wł. 
MNP
Portret Władysława Sanguszki na koniu, 1876 r., 
dep. MNK
Sieniawa, 1876 r., wł. MNK
Franciszek Wodzicki na czele Krakusów, 1876 r., 
wł. MNK
Farys, 1877 r., wł. MNW
Krasiński i Kossak w powozie, 1877 r., wł. MNW 
Portret Leona Sapiehy, 1879 r., dep. MNK 
Kościuszko pod Racławicami, 1879 r„ wł. MWP 
Myśliwy z chartami, 1879 r., wł. MNP
Andrzej Fredro odbija jeńców Tatarom, 1880 r., 
wł. MNW
Luzak, 1880 r., wł. PAN Kr
Na manewrach w Galicji, 1880 r., wł. PAN Kr
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52. Wjazd cesarza Franciszka Józefa I do Krakowa, 
z cyklu scen z podróży inspekcyjnej cesarza 
Franciszka Józefa I po Galicji odbytej we wrze
śniu 1880, 1881 r., dep. MNK

53. Wesele krakowskie wjeżdża na Rynek, z cyklu 
scen z podróży inspekcyjnej cesarza Franciszka 
Józefa I po Galicji odbytej we wrześniu 1880, 
1881 r„ dep. MNK

54. Cesarz Franciszek Józef I w pracowni Jana Ma
tejki, z cyklu scen z podróży inspekcyjnej cesa
rza Franciszka I po Galicji odbytej we wrześniu 
1880, 1881 r„ dep. MNK

55. Cesarz Franciszek Józef I w otoczeniu banderii 
pod Wawelem, z cyklu scen z podróży inspek
cyjnej cesarza Franciszka Józefa I po Galicji 
odbytej we wrześniu 1880, 1881 r., dep. MNK

56. Odpoczynek, 1881 r., wł. MNK
57. Bal w Sukiennicach, 1882 r., wł. MNK
58. Ks. Józef Poniatowski pod Zieleńcami, 1882 r., 

wł. MNKiel
59. Bitwa pod Parkanami, 1883 r., wł. MNWr
60. Wjazd Jana Sobieskiego do Wiednia, 1883 r.„

, wł. MNWr
/ 61. Wawrzyniec Fredro w poselstwie do Stambułu,
' 1883 r., wł. MNW
X 62. Ks. Józef Poniatowski pod Raszynem, 1884 r.,

wł. MNW
63. Kmicicowa kompania, 1885 r., wł. MNW
64. Stadnina na Podolu, 1886 r., wł. MNK
65. Rotmistrz chorągwi pancernej w karacenie, 

1886 r., wł. MNK
66. Pachołek konny z luzakiem, 1886 r., wł. MNK
67. Myśliwy, 1887 r., dep. MNK
68. Powrót z jarmarku w Krakowie (Powrót flisaków), 

1888 r„ wł. MHistKr.
69. Krakowscy drużbowie, 1888 r., wł. MNK
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70. Arcyksiążę Rudolf z żoną na Błoniach, 1888 r., 
wł. MNK

71. Potyczka z kozakami dońskimi, 1890 r., dep. 
MNK

72. Stadnina na łące, 1891 r., wł. MNK
*» 73. Krakowiak na koniu, 1891 r., wł. MGB

74. Farys, 1892 r„ wł. MNK
75. Krzysztof Gniewosz ginie pod Chocimem, 1892 r., 

wł. MWP
76. Przeprawa przez granicę, 1892 r., dep. MNK
77. Pokazywanie drogi, 1893 r., dep. MNK
78. Pieśń Legionów, Jeszcze Polska nie zginęła, 

1893 r„ wł. MNWr
79. Pieśń Legionów, Somosierra, 1893 r., wł. MNWr
80. Pieśń Legionów, Kiliński, 1893 r., wł. MNWr
81. Pieśń Legionów, Racławickie kosy, 1893 r., wł. 

MNWr
82. Pieśń Legionów, Mówił ojciec do swej Basi, 

1893 r„ wł. MNWr
83. Pieśń Legionów, Marsz, marsz Dąbrowski, 1893 r., 

wł. MNWr
84. Ks. Józef Poniatowski, 1894 r., wł. MPW 

*85. Napad Krzyżaków, 1894 r., wł. MS
86. Pieśń Legionów, Czarniecki, 1895 r., wł. MNWr
87. Wesele krakowskie, 1895 r., wł. MNW
88. Powrót z polowania, 1896 r„ dep. MNK
89. Ks. Józef Poniatowski, 1897 r., ML

'■* 90. Pasek pod Lachowicami, 1898 r., wł. MGB
91. Wesele krakowskie, b.d., wł. MNK
92. Krakowiak na koniu, b.d., wł. MNK
93. Krakowiak na chłopskim koniu, b.d,, wł. MNK 

0 94. Ogier arabski z Beduinem, b.d., wł. MTar. 
0 95. Siwy ogier arabski Obejan, b.d., wł. MTar

96. Koń Oleś, b.d., wł. MNK
97. Koń maści kasztanowej, b.d., wł. MNK
98. Studium konia huculskiego, b.d., wł. MNK
99. Studium konia, b.d., wł. MNK
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100. Żyd na szkapie, b.d., wł. MNK
101. Potyczka, b.d., dep. MNK
102. Fredro na angliku, b.d., wl. MNK
103. Prądzyński na arabie, b.d., wl. MNK
104. Nauka konnej jazdy, b.d., wl. MNK
105. Mohort, b.d., wl. MNK
106. Szkic batalistyczny, b.d., MSO
107. Przeprawa towarzysza pancernego przez Dniestr, 

b.d., wl. MNK
108. Potyczka pod lłżq, b.d., wl. MNK

<109. Królowa Bona w podróży, b.d., wl. MS 
>110. Sobieski pod Wiedniem, b.d., wl. MS

111. Wojewoda Matczyński wita Jana III na Struso- 
wym Stepie, b.d., wl. MNW

112. Jagiełło pod Grunwaldem, b.d., wl. MNW
113. Album z rysunkami, b.d., dep. MNK
114. Rysunek przygotowawczy do klocka drzeworytni

czego do książki K. Suffczyńskiego, Zawsze oni, 
Poznań 1875 r., wl. MNK
WYDAWNICTWA ILUSTROWANE PRZEZ 
JULIUSZA KOSSAKA:

115. W. Pol, Rok Myśliwca, Poznań, Drezno 1870, wl. 
BJ

116. K. Suffczyński, Zawsze oni. Obrazy historyczne 
i obyczajowe z czasów Kościuszki i Legionów, 
Poznań 1875, wl. BJ

117. M. Dyakowski, Dyarjusz wiedeńskiej okazyi r. 
1683, Warszawa 1883, wl. BJ

118. Objaśnienia do obrazów wykonanych przez Ju
liusza Kossaka z przeszłości rodziny Fredrów, 
Kraków, 1884, wl. BJ

119. K. Kozłowski, Album wojska polskiego z 1831 
roku, Poznań 1886, wl. BJ

120. W. Pol, Pieśń o ziemi naszej, Kraków 1896, wł. 
BJ

121. H. Sienkiewicz, Pan Wołodyjowski, Warszawa 
1900, wł. BJ

89



WOJCIECH KOSSAK

1. Portret Mikołaja Zyblikiewicza, 1884 r., wł. MNK
2. Wachlarze, ok. 1884 r., wł. MGórki •
3. Huzar francuski przy podłym koniu, 1885 r., wł. • 

MNW
4. Olszynka Grochowska, 1886 r., wł. MNW
5. Polowanie w Godolló, 1887 r., wł. MNW
6. Portret własny z paletą, 1893 r„ wł. MNW
7. Cztery szkice do Panoramy Racławickiej (Mała 

Panorama Racławicka), 1893 r., (współautorstwo 
J. Styki), dep. MNK

8. Kościuszko na koniu, 1893 r., (współautorstwo 
J. Styki) wł. MNK

9. Palenie sztandarów, fragment panoramy „Bere
zyna”, 1896 r., wł. MNK

10. Poczet sztandarowy, fragment panoramy „Bere
zyna", 1896 r., wł. ML

11. Trzech kirasjerów francuskich, 1894—1896, wł. 
MNW

12. Kuchnia połowa nad Berezyną, 1896 r., wł. MSO
13. Strzelec konny, fragment panoramy „Berezyna”, 

ok. 1896 r„ wł. prywatna
14. Bateria Jabłonowskiego, 1897 r., wł. prywatna
15. Noc listopadowa, 1898 r., wł. MWP
16. Dzieci na osiołku, ok. 1900 r., wł. MNK
17. Cztery szkice do panoramy „Somosierra”, 1900 r., 

(współautorstwo M. Wywiórskiego), wł. MnP
18. Portret córek artysty Marii i Magdaleny w brycz

ce, 1906 r., (1911 r.) wł. prywatna
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< 19. Szarża na baterie rosyjskie pod Stoczkiem, 1907 r., 
wł. MNW

20. Portret brata Stefana, 1907 r„ wł. prywatna
21. Portret konny Marii Skrzyńskiej, 1907 r., wł. MNK 

• 22. Ranny kirasjer i dziewczyna, 1908 r., wł. MS
23. Jan Kiliński prowadzi jeńców rosyjskich przez uli

ce Warszawy, 1908 r., wł. MSO
24. Portret damy, 1909 r., wł. prywatna
25. Siostra miłosierdzia na linii bojowej pod War

szawą, 1910 r., wł. MNW ¿*<9X^2
26. Szarża Czerkiesów na Krakowskim Przedmieściu,

1912 r., wł. prywatna
27. Ks. Józef Poniatowski na Grobli Falenckiej,

1913 r„ wł. MNW A Q0 Ą &
28. Bateria w ogniu — Raszyn, 1913 r., wł. MWP
29. Portret Józefa Bialika, króla kurkowego, 1913 r., 

wł. MHistK
30. Portret konny Marii Zandbangowej, 1913 r„ wł. 

MNW
31. Pościg za Kozakami; 1914 r„ wł. MNW
32. Wizja Napoleona, 1914 r., wł. MNK
33. Niech żyje cesarz!, 1914 r„ wł. MNW
34. Chłopicki ze sztabem, 1916 r., wł. prywatna
35. Sowiński na szańcach Woli, 1922 r., wł. MWP
36. Autoportret z koniem na polowaniu, 1924 r., wł. 

MNW
37. Para jeźdźców napoleońskich, 1924 r., wł. MNK
38. Portret gen. Weyganda, 1924 r., wł. prywatna
39. St. Mielżyński wypędza Austriaków z Torunia, 

1925 r., wł. MNP
40. Potoccy przy grze w polo, 1925 r., wł. MŁ
41. Panie Tarnowskie podczas konnej przejażdżki na 

krakowskich Błoniach, 1925 r., wł. MŁ
42. Szwoleżer z eskorty Napoleona, szkic do pano

ramy „Somosierra”, 1925 r., wł. MNP
43. Na podjeździe, 1925 r., wł. MNW
44. Orlęta — obrona cmentarza, 1926 r„ wł. MWP
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45. Portret Róży z Tarnowskich Tyszkiewiczowej, 
1926 r., dep. MNK

46. Szarża pułku ułanów, 1926 r., wł. MWP
47. Za odyńcem, 1910—1928, dep. MNK
48. Józef Piłsudski na Kasztance, 1928 r„ wł. MNW .
49. Portret Józefa Piłsudskiego, 1928 r„ wł. MNW
50. Portret Jadwigi Hackbeil, 1928 r., wł. MNK
51. Portret Z. Tarnowskiego na koniu, 1930 r., wł. MŁ
52. Portret S. Jędrzejewicza, ok. 1930 r., wł. MRz
53. Rtm. H. Zandbang z koniem, 1931 r., wł. MNW
54. Zdobycz wojenna, 1932 r„ wł. MNK
55. Zwiad konny, 1932 r., wł. MNW
56. Szarża pod Rokitną 1934 r., wł. MWP
57. Rewia kawalerii na Błoniach, 1934 r., wł. MNK
58. Wizja żołnierska - szarża w lesie, 1935 r„ wł. 

MNW
59. Fantazja na temat jazdy polskiej, 1935 r., wł. 

MNW
60. Apoteoza Wojska Polskiego (środek tryptyku - 

Wizja Wojska Polskiego), 1935 r., wł. MNW
61. Przegląd 4 pułku piechoty na pozycji w Olszyn- 

ce Grochowskiej (część tryptyku - Wizja Wojska 
Polskiego), 1936 r., wł. MNW

62. Hetman Żółkiewski z husarią (część tryptyku - 
Wizja Wojska Polskiego), 1936 r., wł. MNW

63. Trębacz 8-go Pułku Ułanów im. ks. J. Poniatow
skiego, 1938 r., wł. MHistK.

64. Portret organisty z Kościoła Mariackiego, 1939 r., 
wł. MHistK

65. Szkic do panoramy Grochowa, 1940 r., wł. MNK
66. Szkic do panoramy Grochowa, 1940 r., wł. MNK
67. Walka o lasek olszynowy, 1940 r„ wł. MNK
68. Szwoleżer lekkokonnych gwardii pod Somosierrą, 

b.d., wł. MS
69. Walka ułana z piechurem, b.d., wł. MNK
70. Ułan i dziewczyna, b.d., wł. MNK
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JERZY KOSSAK

1. Epizod z wojny, 1920 r„ wł. MNW
2. Bitwa pod Zduńską Wolą, ok. 1925 r., wl. MRz
3. Epizod z polowania, 1925 r., wł. MNW
4. Odwrót Napoleona spod Moskwy, 1927 r., wł. 

MNW
5. Bitwa pod Piramidami, 1927 r., wł. MNK
6. Bitwa pod Laskami, 1930 r. wł. MHistK.
7. Ułani przed chatą, 1930 r„ wł. MNW
8. Pogoń konnicy za Kozakami, 1930 r„ wł. MNW
9. Pościg ułanów, 1930 r., wł. MHistK

10. Huzar z koniem w pejzażu zimowym, ok. 1930 r„ 
wł. MNK

11. Portret p. Jordanowej, 1935 r., wł. MNK
12. Oficer austriacki konno z psem, 1935 r., wl. pry

watna
13. Porwanie z cmentarza, 1937 r., wł. prywatna
14. Trębacz ułanów austriackich, 1938 r., wł. pry

watna
15. Szarża pod Komorowem I, 1939 r.. wl. prywatna
16. Szarża pod Komorowem II, 1939 r„ wł. prywatna
17. Portret konny Ewy Maciągiewicz, 1954 r., wł. pry

watna
18. Wesele krakowskie, b.d., wł. prywatna



KAROL KOSSAK

1. Zwózka drzewa przez hucułów, ok. 1930 r., wł. pry
watna
Portret konia, ok. 1935 r., wl. prywatna
Portret żony na koniu, ok. 1935 r., wł. prywatna
Krakowskie wesele, b.d., wł. prywatna
Hucułka z końmi, b.d., wł. prywatna 
Indyki, b.d., wł. prywatna
Brama wjazdowa, b.d., wł. prywatna
Zwózka drzewa, b.d., wł. prywatna
Studia portretowe hucułki, b.d., wł. prywatna
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LEON KOSSAK

Scena batalistyczna, b.d., wł. prywatna
Scena batalistyczna, b.d., wł. prywatna
Scena batalistyczna, b.d., wł. prywatna
Scena batalistyczna, b.d., wł. prywatna
Spacer w Dombovarze, r. 856, wł. MGórki 
Odpoczynek w Kopolno, r. 853, wł. MGórki
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Muzeum Narodowe w Kielcach MNKiel
w Krakowie MNK
w Warszawie MNW
w Poznaniu MNP
w Przemyślu MnP
we Wrocławiu MNWr

Muzeum Sztuki w Łodzi MS
Biblioteka Jagiellońska BJ
Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu MSO
Muzeum w Tarnowie MTar
Muzeum Zamku w Łańcucie MŁ
Muzeum Wojska Polskiego MWP
Biblioteka PAN, Gabinet rycin PAN Kr
Muzeum Historyczne m. Krakowa MHistK
Muzeum Górnośląskie w Bytomiu MGB
Muzeum Teatralne w Warszawie MTeatrW
Muzeum Zofii Kossak-Szczuckiej

w Górkach Wielkich MGórki
Muzeum Okręgowe w Lublinie ML
Muzeum Okręgowe w Rzeszowie MRz
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