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Juliusz - romantyczny protoplasta 
familii

Od 1869 r. niewielki krakowski dworek, zwany obecnie „Kossakówką”, 
był gniazdem Kossaków - wszechstronnie utalentowanej malarsko i literacko 
rodziny, w której po mieczu przekazywany byl talent malarski, a po kądzieli 
zdolności literackie. Malarze to: Juliusz, protoplasta dynastii artystycznej; je
go bezdzietnie 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 pań ujawnił się dopiero w trzecim pokoleniu, u obu córek 
Wojciecha: poetki Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, malującej też delikat
ne akwarele, i pisarki Magdaleny Starzewskiej-Niewidowskiej, piszącej pod 
pseudonimem Magdaleny Samozwaniec, oraz u córki Tadeusza, bliźniaczego 
brata Wojciecha - powieściopisarki Zofii Kossak Szczuckiej-Szatkowskiej.

Założycielem dynastii byl Juliusz Kossak, którego „gwiazda - jak pisał 
jego gorący wielbiciel Stanisław Witkiewicz - przez pięćdziesiąt lat ubiegłe
go stulecia świeciła najjaśniejszym blaskiem”.

Jego też najpiękniej sportretowała w wierszu Dziadzio z tomu Wachlarz 
wnuczka, Maria Pawlikowska-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,
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W zwierciadle sztuki

deszczówkę pomieszaną z zielenią wiosenną
i mleko migdałowe z sjenną.
Ślad 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 stal 
mądry Zydek Immerglück albo Himmelblau, 
inni czyhali we drzwiach, a inni w ogrodzie 
aż słodko śpiący skończy swój sen o pogodzie.

Juliusz Kossak urodził się w 1824 r. w Wiśniczu Nowym, w rodzinie 
urzędniczej; początkowo uczęszczał we Lwowie do szkoły Ojców Bazylia
nów, następnie na życzenie rodziców podjął studia prawnicze na Uniwersy
tecie Lwowskim, ucząc się równocześnie rysunku u miernego lwowskiego 
portrecisty i malarza historycznego, ale cenionego pedagoga, Jana Masz- 
kowskiego. Mimo to pozostał samoukiem o nieprzeciętnym talencie, rozwi
niętym dzięki umiejętnościom bystrej obserwacji natury, znakomitej pamię
ci oraz pełnej temperamentu wyobraźni.

Jego mentalność artystyczną ukształtował romantyzm, którego najtrwal
szym osiągnięciem w dziedzinie teorii sztuki była próba sprecyzowania poję
cia sztuki narodowej, predysponowanej do pełnienia szczególnej misji w spo
łeczeństwie pozbawionym samodzielnego bytu politycznego, wzniecenie zain
teresowań przeszłością i historią Polski, fascynacja rodzimym krajobrazem, 
folklorem i obyczajowością. Zadania sztuki określił w 1842 r. Seweryn Gosz
czyński, który w rozprawie O potrzebie narodowego polskiego malarstwa napi
sał: „w stosunku zaś do Polski [malarstwo] może, i powinno być jednym 
z głównych narzędzi wyzwolenia jej ducha z więzów materialnych i moral
nych, wewnętrznych i zewnętrznych, przyspieszenia chwili samodzielnego jej 
działania, jednym słowem, wywalczenia miejsca, jakie się jej w rodzinie ludz
kości należy”.
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Juliusz Kossak wpisał się w ten nurt jako kon
tynuator romantycznej tradycji polskiego malar
stwa najwyższych lotów, przede wszystkim Piotra 
Michałowskiego.

Karierę artystyczną rozpoczął w roku 1844, 
kiedy to dzięki poparciu Kazimierza i Juliusza 
Dzieduszyckich oraz Gwalberta Pawlikowskiego 
wszedł w środowisko ziemiańsko-arystokratyczne 
i od 1850 r. rozpoczął swoistą wędrówkę po dwo
rach i pałacach rodów osiadłych w poludniowo- 
-wschodniej Malopolsce, na Podolu, Wołyniu 
i Ukrainie: Potockich, Baworowskich, Sanguszków, 
Rozwadowskich, Dzieduszyckich. Uzyskał w ten 
sposób możliwość obserwowania życia dworów 
polskich oraz studiowania szerokiego krajobrazu 
wschodnich rubieży Polski, a także rysowania 
i malowania scen z polowań, przejażdżek konnych, 
wyścigów oraz portretowania swoich mecenasów 
i ich ulubionych koni i stadnin.

Początkowo były to sztywne, płasko malowa

Juliusz Kossak w stroju lisotoczyka, 
ok. 1880, fotografia

ne kompozycje, jak angielskie w klimacie Polowanie par force w Łańcucie 
z 1845 r.

Nie bez znaczenia dla rozwoju malarstwa Juliusza Kossaka było zawar
cie na przełomie lat 1843 i 1844 znajomości z Piotrem Michałowskim, w któ
rego majątku w Bolestraszycach spędził kilka dni. Po latach Juliusz Kossak 
wspominał z atencją: „wymienić muszę ś.p. Piotra Michałowskiego, najzna
komitszego malarza koni i aąuarelistę, któren poznawszy mnie w Rytarowi- 
cach u hr. Rozwadowskiego, gdzie przyjechał araby sprowadzone oglądać 
i widząc moje rysunki zaprosił do siebie do Bolestraszyc pod Przemyślem, 
gdzie mi wszystkie swoje skarby talentu i pracy pokazał, nie szczędząc rad 
godnych mistrza, dziś mi jeszcze drogich”.

W 1851 r. Juliusz Kossak odbył, dzięki Władysławowi Branickiemu, po
dróż z Białej Cerkwi do Petersburga, gdzie po raz pierwszy miał okazję za-
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Juliusz Kossak, Polowanie u Dzieduszyckich w Poturzycy, 1855, akwarela

poznania się w tamtejszych muzeach z wielką sztuką europejską; następnie 
podróżował do Wiednia i na Węgry.

W 1855 r. nastąpiły radykalne zmiany w życiu Juliusza. „Idąc Krakow
skim Przedmieściem, zobaczyłem śliczną brunetkę [...] Jakby we mnie strze
lił, nie wyszła mi już z głowy i Bogu najwyższemu dzięki, nie wychodzi, bo 
jest moją nadroższą żoną - Zofia z Gałczyńskich. Ożeniłem się [...] Po ślu
bie, w miesiącu wrześniu wyjechałem z żoną za granicę”. Wybranka była 
córką zamożnego ziemianina z Siąszyc na Kujawach; mariaż ten poprzedzo
ny był licznymi komerażami, plotkami, a konkury ubogiego malarza odczy
tywano jako mezalians.

Następnym etapem w karierze Juliusza był Paryż, gdzie Kossakowie 
przebywali, dzięki zresztą pomocy finansowej teścia, w latach 1856-1860; 
tam też Juliusz podjął samodzielne studia, poznając zbiory muzealne; we
dług informacji Stanisława Witkiewicza „w pierwszym roku pobytu w Pa-
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ryżu Kossak kopiował w Luwrze konie Gericaulta, pejzaże Ruisdaela [...] 
wieczorami chodził rysować modele z natury do którejś ze szkół prywat
nych”. W Paryżu zaprzyjaźnił się z wybitnym batalistą francuskim Hora- 
ce'em Vernetem, popularnym dzięki sztychom ze sceną ukazującą skaczące- 
go do Elstery księcia Józefa Poniatowskiego. Vernetowi też poświęcił 
w swej Autobiografii pełne entuzjazmu słowa: „przyjął mnie jak najserdecz
niej, otworzył dla mnie swoją pracownię w każdej chwili i na domiar 
grzeczności trzymał mi Wojtka do chrztu”; urodziły się bowiem Kossakom 
w Paryżu, w noc sylwestrową 1856/1857 bliźniaki: Wojciech i Tadeusz, 
a fakt trzymania przez cenionego malarza do chrztu Wojciecha odczytano 
jako dobry artystycznie znak.

Twórczość Verneta na pewno nie pozostała bez wpływu na warsztat 
Kossaka, pozostającego równocześnie wiernym tematyce na wskroś pol
skiej, będącej reminiscencją jego pobytów na Ukrainie; fascynacje te zaowo
cowały w okresie paryskim podejmowaniem tematyki historyczno-rodzajo- 
wej. Były to: pełna liryzmu Przeprawa towarzysza pancernego przez Dniestr 
z 1856 r., Polowanie w Poturzycy, Stadnina u wodopoju z 1857 r., ilustracje do 
Mohorta Wincentego Pola, rapsodu o rycerzu niezłomnym, strzegącym 
w końcu XVIII w. wschodnich granic Rzeczypospolitej. W 1858 r. powstała 
efektowna ilustracja utworu ze szlacheckim bohaterem w roli tytułowej: Mo- 
hort prezentujący stadninę księciu Józefowi Poniatowskiemu. Scena rozgrywa 
się pod szerokim niebem, na płaskim stepie ukraińskim; do pasącego się 
pięknego stada koni różnych maści podjechał konno książę Józef Poniatow
ski i pokazujący mu stadninę Mohort; towarzyszą im kawalerowie i damy, 
wśród których jest znana piękność warszawska - generałowa Pupardowa. 
Stanisław Witkiewicz w swym obszernym opracowaniu na temat twórczo
ści Kossaka napisał: „W ilustracjach do Mohorta i w obrazach natchnionych 
tym poematem cała prawie ta świetna młodzież siedzi na pysznych angli
kach; elegancka i lekkomyślna, razi ona wobec wypadków, które nadciągały 
jak groźna chmura. Kiedy sądny dzień nadchodzi kłusem, tam, na stepie 
ukraińskim książę Józef bawi panią Pupardową wesołymi piknikami; cały 
też ten jego sztab zdaje się towarzyskim zebraniem wesołej i wytwornej 
młodzieży, zabawa w żołnierzy w czasach głębokiego pokoju”.
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Juliusz Kossak, Stadnina u wodopoju, 1857, akwarela
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Juliusz Kossak, Mohort prezentujący stadninę koni księciu Józefowi Poniatowskiemu, 
1858, olej na płótnie

Ta typowa dla Juliusza Kossaka kompozycja, powstała „ku pokrzepie
niu serc” i łącząca motyw dwóch odmiennych bohaterów: bohatera histo
rycznego - księcia Józefa Poniatowskiego, oraz bohatera dramatu - Mohor- 
ta, namalowana została z wyczuciem realiów epoki i nastroju podolskiego 
krajobrazu, z zachowaniem realizmu szczegółów zestrojonych z romantycz
ną, idealizowaną scenerią, zbudowaną za pomocą światłocienia i barwy.

Z końcem 1860 r. rodzina Kossaków zamieszkała w Warszawie, gdzie 
pozostała do listopada 1868 r.; zmuszony sytuacją finansową Juliusz Kos
sak podjął pracę kierownika artystycznego „Tygodnika Ilustrowanego”, 
rozpoczynając tym samym karierę ilustratora, publikującego swoje prace 
zarówno w macierzystym piśmie, jak i w „Kłosach”. Koncentrował się 
wówczas na ilustrowaniu konkretnych utworów literackich, wśród których 
znajdowały się dzieła jego przyjaciela Wincentego Pola (Pieśń o ziemi na
szej i Rok myśliwca, opracowane w 1865 r.), czy pełne rubasznego dowcipu 
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Karta tytułowa Pieśni o ziemi naszej 
W. Pola według projektu J. Kossaka

Pamiętniki starającego się Teodora Tomasza Je
ża (1865-1866).

W tym czasie Juliusz Kossak kontynuował 
również zainteresowania malarstwem batali- 
styczno-historycznym i historyczno-obyczajo- 
wym, malując różne potyczki i bitwy, wśród nich 
znaną z opisów uczestników walk Bitwę pod 
Ignacewem, w której w dniu 9 maja 1863 r. od
dział generała Edmunda Taczanowskiego został 
rozbity przez wojska rosyjskie. W tej bitwie, roz
grywającej się na leśnej polanie, wśród kurzu 
i pyłu, prawdziwymi bohaterami stały się konie; 
zranione, spienione, atakujące, uciekające, zabite.

Jest to klasyczna kompozycja, ilustrująca 
wydarzenie historyczne, o typowej dla Juliusza 
Kossaka konstrukcji obrazu i żywiołowości 
przedstawionej sceny; według Stanisława Wit
kiewicza „Kossaka w tych bitwach nie pogrom 
nieprzyjaciela obchodzi i cieszy najbardziej, nie kładzie on nacisku na jego 
nieszczęście lub hańbę, na mękę, śmierć i zniszczenie, zostające po bitwie, 
nie dramat ponurej i krwawej walki o życie go zajmuje - on wyraża męstwo, 
dzielność, bohaterstwo żołnierza, świetność i energię jego czynów i wspania
ły temperament polskiego konia”.

Juliusza Kossaka pociągały jednak szersze kontakty ze sztuką europej
ską i „dla odświeżenia się, dla zobaczenia co nowego w sztuce” wyjechał 
w 1868 r. do Monachium, zwanego niemieckimi Atenami, a przez Polaków 
określanego potocznie jako Mnichów, Mnichowo, czy Mniszewo. Monachium 
było wtedy, dzięki mecenatowi Ludwika II Bawarskiego, znaczącym ośrod
kiem artystycznym, mekką artystów, centrum sztuki europejskiej. Sprzyjała 
temu zarówno działalność arystokratycznej i hermetycznej Królewskiej 
Akademii Sztuk Pięknych, preferującej malarstwo historyczne, jak i zdemo
kratyzowanego Kunstverein skupiającego artystów uprawiających malar
stwo rodzajowo-historyczne, a także dostępność zbiorów muzealnych Starej
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Juliusz Kossak, Bitwa pod Ignacewem, 1865, akwarela

i Nowej Pinakoteki, wystawy sztuki, prężność artystycznych szkól prywat
nych i pracowni malarskich. Bodźcem do rozwoju sztuki był również żywy 
rynek artystyczny, rzutcy marszandzi i bogaci kolekcjonerzy.

W polskim środowisku malarskim w Monachium, liczącym w drugiej 
połowie XIX w. blisko 700 osób, pierwszoplanową rolę odgrywał najpierw 
Jan Matejko, a następnie cieszący się ogromnym autorytetem batalista Józef 
Brandt, prowadzący od 1866 r. własną pracownię.

I w tej też kolonii polskich monachijczyków znalazł się Juliusz Kossak, 
który w liście do Marcina Olszyńskiego, napisał, że „życie tutejsze arty
styczne bardzo przyjemne, koleżeńskie, a co najlepiej tanie [...]. Rano o 9-tej 
schodzimy się do roboty [...] Wieczór dopiero wychodzimy razem i resztę 
wieczoru przepędzamy na gawędach przy piwie i muzyce”. Juliusz pracował 
wtedy wraz z Józefem Brandtem u batalisty Franciszka Adama, pozostając 
wiernym w swym oeuvre wcześniejszym swoim przemyśleniom artystycz
nym, kreowania idealizującego, pełnego poetyckości i jakże polskiego na-
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Juliusz Kossak, Omnibus warszawski, 1869

stroju; znika surowość kontrastów kolorytu na korzyść miękkiego i wy
kwintnego rysunku oraz wyciszonej gamy barwnej. Podobnie, jak w Pary
żu, Juliusz Kossak konsekwentnie nawiązywał do polskiej tematyki histo- 
ryczno-batalistycznej i historyczno-rodzajowej, utwierdzając swoją pozycję 
romantycznego piewcy tradycji szlacheckiego obyczaju i rycerskiej przeszło
ści narodu. Powstały kolejne obrazy z Mohortem, Omnibus warszawski, dy
namiczny Wyjazd na polowanie z sokołem, brawurowy Atak 13 pułku uła
nów płka Maksymiłiana Rodakowskiego w bitwie pod Custozzą w roku 1866 
namalowany dwa lata później - w 1868 r., a także liczne stadniny, jarmarki, 
wśród których znajduje się Jarmark koński pod Warszawą, z ukazanym na 
tle architektury Warszawy dynamicznym zbiorowiskiem koni, chłopów, 
szlachty, Żydów i zasługującą na szczególną uwagę sceną, umieszczoną 
w lewym narożniku - prezentacji przez handlarzy marnej chabety.

W okresie monachijskim Juliusz Kossak namalował też angielską w cha
rakterze olejną kompozycję Amazonka na białym arabie z 1868 r., przedsta-
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Juliusz Kossak, Jarmark koński pod Warszawą, 1866, akwarela





Juliusz Kossak, Amazonka, 1868, olej na płótnie
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Julisz Kossak, W stajni, 1866, akwarela

wiającą elegancką damę w modnym stroju amazonki, która dosiadłszy araba 
wyrusza w towarzystwie dwóch jeźdźców na konną przejażdżkę.

W 1869 r. Juliusz Kossak, wraz z żoną i pięciorgiem dzieci, osiadł w Kra
kowie przy ul. Zwierzynieckiej 90, w dworku zwanym „Wygoda”, z czasem 
„Kossakówką”, który stał się kolebką znakomitych talentów malarskich i lite
rackich następnych pokoleń Kossaków.

W „Kossakówce” prowadzono dom otwarty, pełen gości, w którym prym 
wiodła pani Juliuszowa, o „wysokiej towarzyskiej kulturze wielkiej pani” 
(Wojciech Kossak), dom łączący na bezpretensjonalnych spotkaniach towa
rzyskich parnas artystyczny ówczesnego Krakowa, gdzie bywali między in
nymi Adam Asnyk, Teofil Lenartowicz, Henryk Rodakowski, Józef Chełmoń
ski, Stanisław Witkiewicz, Henryk Sienkiewicz, Jacek Malczewski, Zofia Stry
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jeńska. Kossak zaangażował się też w krakowskie życie kulturalne i arty
styczne. W 1872 r. otrzymał propozycję zatrudnienia w Szkole Sztuk Pięk
nych, objęcia katedry malarstwa pejzażowego, której nie przyjął z racji zbyt 
niskiego wynagrodzenia; w 1873 r. wszedł do Komisji Rozpoznawczej w kra
kowskim Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych; w październiku 1879 r., 
gdy przygotowywano w Krakowie słynny jubileusz 50-lecia pracy Józefa 
Ignacego Kraszewskigo, w 5-osobowym komitecie organizacyjnym znalazł 
się również Juliusz Kossak; gdy narodziła się w tym samym roku myśl założe
nia, również w Krakowie, Muzeum Narodowego, wszedł do komitetu organi
zacyjnego oraz do tak zwanego Wydziału (ciała doradczego), działającego 
przy nowo utworzonym Muzeum. Przez 18 lat, poczynając od 1880 r., prezeso
wał w Kole Artystyczno-Literackim, którego celem było popieranie sztuki i li
teratury; zyskał nawet żartobliwy przydomek „Prezesia”, a Michał Bałucki 
przy kolejnym wybraniu na tę funkcję wniósł toast:

My wybieramy Kossaka,
Dlaczego? Bo zacna dusza.
Zdrowie Pana Juliusza!

W 1880 r. odbyły się w Warszawie uroczystości jubileuszowe Juliusza 
Kossaka i bankiet, na którym mowę wygłosił Wojciech Gerson. Według pa
ni Kossakowej „wszystko się udało doskonale świetnie”. W czerwcu 1889 r. 
Kraków zdobył się na jubileusz Juliusza Kossaka w krakowskich Sukienni
cach. Uroczystość zainicjował Klub Artystów i Kolo Artystyczno-Literac
kie; wręczono wówczas dostojnemu jubilatowi album zawierający 60 prac 
polskich artystów oraz jego brązowe popiersie autorstwa Teodora Rygiera. 
Natomiast w czasie wieczornego bankietu w Hotelu Saskim, który zebrał 
wszystkie liczące się w krakowskim życiu politycznym i artystycznym per
sony, wygłoszono adresy i mowy; na uwagę zasługują słowa Ludomira Be- 
nedyktynowicza, który stwierdził, iż sztuka Kossaka działa „zbawiennie 
i orzeźwiająco [...] podnosi w nas ducha narodowego i chroni od zwątpie
nia [...] Stojąc w obliczu tej pięknej epopei narodowej, którą wypisał pędz
lem geniusz Kossaka, w każdym polskim sercu odezwie się echo naszej nie
śmiertelnej pieśni: Jeszcze Polska nie zginęła”.
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Szeroko komentowano brak w ofiarowanym Kossakowi albumie pracy 
Jana Matejki. Odpowiedzią na ten nietakt było pismo podpisane przez profe
sorów Szkoły Sztuk Pięknych w Krakowie, w tym i przez Matejkę, skiero
wane na ręce artysty i podkreślające jego zasługi w sztuce.

Z okazji jubileuszu Kossak został też odznaczony Krzyżem Kawaler
skim Orderu cesarza Franciszka Józefa.

Lata krakowskie, to również ciąg kłopotów finansowych, pogoń za pie
niędzmi, honorariami, coraz większa produkcja prac słabych, o nierównym 
poziomie, często powielanych, które współistniały z pracami wręcz dosko
nałymi.

Już wówczas Juliusz Kossak cieszył się opinią mistrza techniki akware
lowej, w której osiągnął perfekcję; stopniowo zarzucał metodę podrysowy- 
wania farby ołówkiem, wprowadzając akwarelę czystą, miękką, malarską, 
oszczędną w kolorze, o przewadze ciepłych, rdzawo-złocistych tonów. Efekt 
końcowy prac akwarelowych poprzedzały starannie przygotowywane szki
ce, często pokryte delikatną kratką, ułatwiającą przeniesienie szkicu na

Juliusz Kossak, Wjazd Sobieskiego do Wiednia, 1883, akwarela
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również pokratkowaną powierzchnię opracowywanej akwareli; często też 
stosował metodę przekalkowywania szkicu wstępnego, wykonywania kilku 
wstępnych szkiców ołówkowych i sepiowych oraz ich niemal identyczne 
powielania, bądź wręcz kopiowanie, słusznie określone przez Stanisława 
Witkiewicza jako autokopie. Pełen atencji dla mistrza Witkiewicz zafascy
nowany był fotograficzną wręcz pamięcią Juliusza Kossaka, który „cały 
swój materiał malarski nosi w sobie. [...] On ma wszystko w swojej głowie, 
zredukowane, ściśnięte do rozmiarów i sil potrzebnych w jego sztuce. On 
ma jedne i te same środki raz na zawsze i do wszystkiego”.

Juliusz Kossak stał się również klasykiem malarstwa literackiego i wzo
rem Henryka Sienkiewicza przyjął zasadę tworzenia „ku pokrzepieniu serc”. 
Stanisław Witkiewicz pisał, iż „cokolwiek żyło w obszarze Polski, wszystko 
to żyje i żyć będzie w dziełach Kossaka”. Artysta ilustrował zarówno dzieje 
możnych rodów, jak i konsekwentnie podejmował tematykę historyczną, na
dając jej formę znaną z wcześniejszych prac, zarówno paryskich, jak i mona
chijskich lat. Wśród tych obrazów znajduje się powstała w 1883 r. Bitwa pod 
Parkanami, kilka wersji Wjazdu Jana III Sobieskiego do Wiednia, przygoto
wanych w związku ze zbliżającą się 200. rocznicą odsieczy wiedeńskiej i or
ganizowanymi w Krakowie uroczystymi obchodami. Kontynuował przed
stawienia niezliczonych potyczek, bitew, przemarszy wojsk. Batalistyka 
ugruntowała się w kręgu zainteresowań Juliusza Kossaka na równi z tema
tami rodzajowymi, ze szczególnie faworyzowanymi scenami z polowań: na 
wilki na stepie, na niedźwiedzia u ks. Adama Sapiehy w Siankach i Użoku 
(cykl z 1874 r.), z chartami na dropie; na lisa; polowanie Jana III Sobieskiego 
na czaple (1879 r.); wreszcie kilka wersji wyjazdu na polowanie z sokołem 
(1876 r.). I znowu temat stal się okazją do wspaniałej prezentacji pięknych 
koni i jeźdźców i nie mniej pięknego pejzażu, a równocześnie popisem per
fekcyjnej formy: jasności kompozycji, dokładności w odtwarzaniu detali 
przyrody, szczegółów strojów i twarzy, wreszcie dbałości o prawdę w ilu
strowaniu historycznego obyczaju polowania z sokołem.

W 1886 r. powstało prawdziwe arcydzieło akwarelowe - Stadnina na 
Podolu, z rozgrywającą się w rozległym pejzażu, porośniętym wysokimi tra
wami i bodiakami sceną ze stadem pięknie utrzymanych koni różnych ma-
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Juliusz Kossak, Odpoczynek myśliwych, z cyklu Polowanie na niedźwiedzia, 1874, akwarela



Juliusz Kossak, Stadnina na Podolu, 1886, akwarela
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Juliusz Kossak, Koń Oleś, akwarela

ści, przede wszystkim klaczy ze źrebakami, wśród których zwraca uwagę 
arabska klacz, znana również i z innych prezentacji stadnin. Pomiędzy sta
dem, pośrodku kompozycji, u stóp potężnego stogu odpoczywa przy ogni
sku trójka chłopów ukraińskich. Ta piękna i jakże poetycka w nastroju 
Stadnina na Podolu jest obrazem o swobodnej kompozycji, opartej na by
strej obserwacji natury, powstałym dzięki zdolnościom artysty do bezbłęd
nego zapamiętywania ruchów i znajomości anatomii koni.

Motywem łączącym wszystkie okresy twórczości Juliusza Kossaka był 
koń, symbolizujący wolność i romantyczną swobodę, pojawiający się nie tyl
ko w scenach historyczno-batalistycznych czy pejzażowo-rodzajowych, lecz 
także w samodzielnych, bezpretensjonalnych portretach jeźdźców i koni róż
nych maści. Piękno, klasę, elegancję ruchu zwierząt znamy m.in. z takich 
akwarel, jak Koń kasztan Carogród z 1871 r., Koń Oleś, Koń maści kasztano
wej, Siwy ogier arabski Obejana w 1871 r., czy Siwa klacz Gulda, które były
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Juliusz. Kossak, Koń maści kasztanowej, akwarela

portretami konkretnych koni, ze znanych stadnin. Kossak malował też por
trety swych mecenasów na ich ulubionych koniach: m.in. w 1872 r. Adama 
Potockiego, a także domniemane portrety konne: Henryka Dąbrowskiego, 
Tadeusza Kościuszki, księcia Józefa Poniatowskiego, Prądzyńskiego, Fredry, 
Krakowiaka, Żyda.

Juliusz Kossak, mistrz ilustracji, uprawiał różne jej formy, nawiązując 
najchętniej do tekstów literackich oraz współczesnych wydarzeń, lecz także 
realizując na zamówienie malowane dzieje rodów szlacheckich; m.in. w latach 
1880-1884 na prośbę syna komediopisarza - Jana Aleksandra Fredry, wyko
nał 12 akwarel ilustrujących 500-letnią historię rodu; kilka też lat trwało kore
spondencyjne egzekwowanie przez Juliusza Kossaka honorarium. W cyklu 
tym znajduje się scena ukazująca Jana Fredrę ocalającego Jana Olbrachta na 
Bukowinie oraz subtelna w kolorze scena przedstawiająca Wawrzyńca Fredrę 
wjeżdżającego w poselstwie do Stambułu, skomentowana przez Stanisława
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Witkiewicza, który napisał: „Malując wjazd 
posła Rzeczpospolitej, Kossak chciał wyra
zić i wyraził tę samą przewagę duszy nad 
materyalną siłą, którą tyle razy pokazał już 
wśród szczęku i huku bitew. Pośród tłumu 
baszów, lśniących jedwabiem i złotogłowiem, 
bogactwem futer, broni, rzędów, i wspaniało
ścią koni, wśród ciżby janczarów, tureckiej 
jazdy i ścisku pospólstwa, bez żadnego or
szaku, bez żadnej dekoracyi, dodającej prze
pychu i powagi, jedzie sam, na białym koniu, 
Wawrzyniec Fredro. Koń i człowiek zdają się 
widzeniem z bajki, wywołanem czarodziej
skim zaklęciem. Piękny jest zaczarowany 
królewicz, wytworny, rozumny, wyższy swo-

Juliusz Kossak, Leon hr. Rzewuski, akwarela ■ ?■ •, ,, iim wyrazem wyrafinowanej kultury, swobo
dy i poczucia godności, nad cały ten tłum 

sułtańskich niewolników [...]”.
W styczniu 1887 r. Kossak dziękował Fredrze: „Kochany Olesiu! Dzięku

ję Ci serdecznie za przysłanie mi 1200 fl.w.a. jako należytość za dalszy ciąg 
obrazów pamiątkowych z Twojej rodziny: Wawrzyńca poselstwo do Stam
bułu, Franciszka obronę Lubaczowa i portret biskupa Aleksandra”.

Cykl ten, jeszcze przed odesłaniem do zamawiającego, został w paź
dzierniku 1884 r. wystawiony we Lwowie i w Warszawie, gdzie krytyka 
przyjęła życzliwie, zauważając m.in. na lamach „Bluszczu”: „zdumiewającą 
rozmaitość pomysłów, przepyszne grupowanie, doskonałość rysunku, pięk
ność kolorytu”. Są to już jednak prace malowane w zaciszu pracowni, po
zbawione świeżości kontaktu pamięciowego, bez studiów z natury, o coraz 
bledszej gamie kolorystycznej.

W jesieni 1880 r. wizytował Galicję cesarz Franciszek Józef I, co zaowo
cowało powstałą w darze dla cesarza i na zamówienie władz galicyjskich se
rią 20 obrazów ilustrujących to wydarzenie historyczne, autorstwa m.in. Ja
na Matejki, Henryka Rodakowskiego, Tadeusza Ajdukiewicza, a także Juliu-
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Juliusz Kossak, Wawrzyniec Fredro w poselstwie do Stambułu w 1500 r., 1883, akwarela

sza Kossaka. W Kossakowej serii 6 akwarel znajduje się odtworzona z du
żym pietyzmem scena wizyty cesarza w domu Jana Matejki w Krakowie 
przy ulicy Floriańskiej, powszechnie odczytywana jako poparcie i życzli
wość cesarza dla sztuki polskiej, reprezentowanej przez artystę, obwołanego 
królem malarstwa narodowego. Bliższe artystycznemu temperamentowi Ju
liusza Kossaka był rozgrywający się przed Barbakanem wjazd cesarza 
Franciszka Józefa do Krakowa oraz sceny z chłopskimi bohaterami - Krako
wiakami, występującymi w Weselu krakowskim wjeżdżającym na Rynek, 
w obrazach Cesarz Franciszek Józef w otoczeniu banderii pod Wawelem i Ar- 
cyksiążę Rudolf Habsburg z żoną Stefanią pod Wawelem. Były to żywiołowe, 
wielobarwne sceny epatujące skomplikowanymi, pełnymi ruchu ujęciami, 
realizującymi równocześnie konkretny program polityczny. Konfrontacja bo
wiem owych chłopskich bohaterów spod Racławic, żywych symboli hero
izmu narodowego, z cesarzem i otaczającą go arystokracją polską zdaje się 
potwierdzać poparcie Juliusza Kossaka dla konserwatywnych poglądów po-
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Juliusz Kossak, Wesele krakowskie wjeżdża na Rynek, 1881, akwarela

Juliusz Kossak, Kolomyjka, wg „Kłosów”
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litycznych grupy Stańczyków, głoszących idee 
solidaryzmu klasowego i bezkonfliktowego 
współistnienia z zaborcą.

Równocześnie Juliusz Kossak kontynu
ował pracę ilustratora, m.in. kilkakrotnie po
dejmując temat rapsodu Wincentego Pola Mo- 
hort, wydanego w 1882 r. w formie luksusowej 
edycji; przez wiele lat powracał też do ilustracji 
Pana Tadeusza Adama Mickiewicza, której 
ostatecznie nie ukończył; chętniej natomiast 
pracował nad cyklem inspirowanym Mickiewi
czowskim Farysem, dedykowanym Wacławowi 
hrabiemu Rzewuskiemu (o pseudonimie Tadż- 
-ul-Fechr). Seria tych prac, ukazując Orient, 
bezpośrednio nawiązywała do następujących 
wersów:

Czarny mój rumak jak burzliwa chmura
[.••]
Pędź, latawcze białonogi!
Skały z drogi, sępy z drogi!
[■••]
Starożytna karawana,
Wiatrem z piasku wygrzebana!
Na skieletach wielbłądów siedzą jezdców kości [...]

Juliusz Kossak, Żyd, akwarela

Rok 1885 - to 12, wykonanych sepią, gwaszem i piórkiem ilustracji do 
Ogniem i mieczem Henryka Sienkiewicza, przeznaczonych do reprodukowa
nia w albumie, który w całości ukazał się dopiero w 1898 i 1899 r.; to rów
nież 12 ilustracji do Konrada Wallenroda i Grażyny Adama Mickiewicza; 
wreszcie w 1893 r., u schyłku swej kariery, na zamówienie księgarni H. Al
tenberga we Lwowie Juliusz Kossak zilustrował cykl Pieśń Legionów, wyko
nując zarówno okładkę i stronę tytułową albumu jak też ilustrując poszcze
gólne zwrotki, a to Jeszcze Polska nie zginęła”, „Dal nam przykład Bona-
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Juliusz Kossak, Kmicicowa kompania, 1885, akwarela

parte”, Jak Czarniecki do Poznania”, „Mówił ojciec do swej Basi”, czy 
„Marsz, marsz Dąbrowski”.

Kariera Juliusza Kossaka budziła zawsze wiele emocji, zarówno wśród 
współczesnej mu krytyki i publiczności, jak i w kolejnych pokoleniach. Za
rzucano mu skostnienie, ciągle powielanie tych samych motywów i kompo
zycji, autokopiowanie, dostrzegając równocześnie biegłość warsztatową zna
komitego akwarelisty i patriotyczne znaczenie ilustrowanych przez niego 
scen. Wśród admiratorów twórczości Juliusza Kossaka znajdował się m.in. 
Wincenty Łoś, który w 1887 r. na lamach „Echa Muzycznego, Teatralnego 
i Artystycznego”, uznał go za europejską artystyczną znakomitość, za arty
stę posiadającego dar mówienia, za najpopularniejszego z naszych artystów; 
natomiast kilka lat później, w 1895 r., gdy kariera Kossaka już gasła, wspo-
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mniał w „Tygodniku Ilustrowanym”: „Kossak dziś już powoli schodzi z are
ny rozgłosu, schodzi z wielkiej areny wystaw, medali i zaszczytów, malarz, 
którego [...] już prześcignięto, ale którego miejsce w naszej sztuce nikt nie 
zajmie. Talent to mający swe wybitne cechy dla których pozostanie zawsze 
wielkim”.

Konsekwentna w programie ikonograficznym twórczość Juliusza Kossa
ka, której szczególnie bliska była tematyka historyczno-batalistyczna, twór-
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;

Leon Kossak, Bitwa ułanów z Moskalami, 1849, akwarela

czość przeżywająca wzloty i upadki, stanowiła odbicie romantycznych zapo
trzebowań społecznych, doszukujących się w tym właśnie gatunku malar
stwa idei narodowościowych, odnośników do wielkich momentów polskiej hi
storii, pokrzepienia serc zniewolonego narodu. Wielki entuzjasta i propagator 
twórczości Juliusza Kossaka, Stanislaw Witkiewicz, zakończy! obszerną mo
nografię artysty słowami: ,Jego cechy i zalety są zadziwiające, jego twórczość 
zdumiewa ogromem prac dokonanych, siła i żywotność jego zdolności jest 
niespożyta, trwa do ostatniej chwili życia, do ostatniego tchnienia z tą samą 
niepohamowaną energią i blaskiem świeżości i młodości”.

Juliusz Kossak zmarl w 1899 r. w krakowskiej „Kossakówce”.

W cieniu wielkiego oeuvre Juliusza pozostała twórczość jego młodszego 
brata - Leona, żyjącego w latach 1827-1877, parającego się malarstwem 
amatorsko, zawodowo zaś wojskowością. Karierę rozpoczął od służby w uła
nach austriackich, następnie walczył na Węgrzech w korpusie generała Be-
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Leon Kossak, Utarczka nocna, 1847, akwarela

ma, a po kapitulacji Węgrów wrócił do ułanów. W 1856 r. emigrował do 
Francji, potem wyjechał do Australii; w 1860 r. przeszedł kampanię napole
ońską z Garibaldim. W 1861 r. przyjechał do Lwowa, by dwa lata później 
wziąć udział w powstaniu styczniowym. Po jego upadku został skazany na 
8 lat ciężkich robót na Syberii, skąd powrócił schorowany w 1873 r.

Leon Kossak ilustrował techniką akwarelową swoje żołnierskie przeży
cia, potyczki i bitwy, tworząc poprawne sceny batalistyczne, ukazujące w in
trygującym oświetleniu i w zawężonej do szarości i błękitów gamie kolory
stycznej kłębowisko nieco sztywno ujętych postaci ludzi i koni, znane m.in. 
z takich kompozycji, jak Utarczka nocna z 1847 r. czy powstała dwa lata 
później Bitwa ułanów z Moskalami. Według Stanisława Witkiewicza „był to 
wielki talent malarski. Jego szkice obozowe, ilustracje codziennego życia żoł
nierskiego cechuje nadzwyczajne poczucie charakteru, ruchu i ogromna 
zdolność wydobywania światła z kartki akwarelowej”.
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XlX-wieczny tradycjonalizm
Wojciecha i fabryczka „Kossaków”

Z tradycji XIX-wiecznego akademizmu i z przesiąkniętej romantyzmem 
pracowni ojca - Juliusza, wyrosła twórczość Wojciecha Kossaka. Rodzinną 
szkołę malarstwa kontynuował równolegle z uczęszczaniem do Gimnazjum 
św. Anny w Krakowie, a następnie uzupełniał w latach 1871-1873 studiami 
w Szkole Sztuk Pięknych w Krakowie pod kierunkiem Władysława Łuszcz- 
kiewicza, by w 1873 r. przenieść się na Akademię monachijską, do pracowni 
Alexandra Strahubera, Alexandra Wagnera, Wilhelma von Lindenschmidta; 
tam też otrzymał pierwszy brązowy medal akademicki.

Po odbyciu służby wojskowej i zdaniu egzaminu oficerskiego Wojciech 
wyjechał w 1877 r. do Paryża, gdzie studiował w pracowni Leona Bonnata 
i Alexandra Cabanela. Debiutował na Salonie paryskim, wystawiając m.in. 
Portret panny Celiny D - aktorki Celiny Delesy, który podczas wernisażu 
wyciął z ram na znak protestu na złe wyeksponowanie; stał się wówczas bo
haterem dnia.

Do Krakowa powrócił Wojciech po 5 latach pobytu nad Sekwaną, 
w 1883 r. Rok później ożenił się z 22-letnią córką ziemianina ze Stawisk 
w Łomżyńskiem - śliczną Marią Kisielnicką, późniejszym „Mamidłem” 
udręczonym przez trójkę dzieci, „przyszłych geniuszy”: Coco (Jerzego, sukce
sora talentu Wojciecha), Lilkę (Marię, późniejszą poetkę) i Madzię (powie
ściopisarkę). Ich portrety, malowane przez Wojciecha ze szczególna pasją, 
znane są m.in. z dwóch wersji Dzieci na osiołku oraz z urokliwego portretu 
z 1911 r., będącego repliką wcześniejszej, bo pochodzącej z 1906 r. kompozy

36



Kossakowie

cji, przedstawiającej dwie strojne, młode damy 
jadące bryczką przez brzozowy zagajnik.

Przez całe swe życie słał Wojciech do Marii 
listy, stanowiące przykład pięknej koresponden
cji miłosnej, zebranej i opracowanej przez nie
strudzonego badacza „niepospolitego rodu Kos
saków” - Kazimierza Olszańskiego. W 1884 r. 
adresował: „Moja najdroższa, najmilsza, najuko
chańsza narzeczono, moja panno Mario”; „Zono 
moja najdroższa, skarbie mój, śliczna córeczko 
moja”; w 1890 r.: „Miniu, męża Twego pieszczot- 
ko”; w 1920 r.: „Mańciu, najdroższa żono”; 
w 1932 r.: „Momo moje drogie, kochane”. Rów
nolegle z tak czułą korespondencją z żoną, od 
1909 r. aż do 1941 r. słał nie mniej czułe listy do 
młodszej od niego o 26 lat Zofii Hoesickowej,

Wojciech Kossak z zoną Marią 
wkrótce po ślubie, 1885, fotografia

Wojciech Kossak w pracowni, ok. 1913
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Wojciech Kossak, Portret córek artysty, Marii i Magdaleny w bryczce, 1911, olej na płótnie
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żony krakowskiego publicysty i historyka literatury Ferdynanda. Niekiedy 
zwracał się do niej: „Droga przyjaciółko”, niekiedy jeszcze czulej, jak w po
żegnalnym liście z 1909 r., w którym pragnie otrzymać zezwolenie „na uca
łowanie Jej ślicznych rączek, przy czym proszę, aby ten mały paluszek stal 
pięknie do góry jako na Pani portrecie” (namalowanym również w 1909 r. 
i należącym do najpiękniejszych i najwdzięczniejszych konterfektów autor
stwa Wojciecha), czy w liście z 1924 r., gdzie pisał: ,je baise Vos doigts roses 
et microscopiques...”

Nie były to zresztą jedyne podboje sercowe wrażliwego na uroki kobie
ce malarza; Magdalena, w dedykowanej siostrze - Marii Pawlikowskiej-Ja- 
snorzewskiej powieści Zalotnica niebieska, wypomina ojcu jego flirty, m.in. 
notując, że często jeździł do Zakopanego, gdzie miał „swoją flamę. Jest to 
pewna piękna hrabina - wysublimowana, znawczyni sztuki, wielbicielka 
malarstwa Wojciecha i... jego sztuki kochania [...] Ten flirt byl na najwyż
szym towarzyskim poziomie, zakochana para mówiła ze sobą albo po an
gielsku, albo po francusku”.

W 1887 r. Wojciech Kossak został zaproszony na cesarskie polowanie 
w Gódólló pod Budapesztem, uwiecznione na monumentalnym obrazie, któ
ry rozpoczął jego karierę artystyczną - Wyjazd na polowanie w Gôdôllô, uka
zującym na pierwszym planie, wśród kłębowiska jeźdźców, koni, psów - ce
sarza Franciszka Józefa. Obraz ten, wzorujący się na malarstwie angielskim, 
charakteryzuje typowo akademicka forma: przemyślana kompozycja, po
prawny rysunek, dbałość o detale, gładka powierzchnia obrazu.

Z inspiracji twórczością ojca, a także Józefa Brandta, Wojciech Kossak 
podjął tematykę historyczno-patriotyczną oraz batalistyczną, której pozo
stał wierny przez całe swoje życie artystyczne. W 1887 r. zainaugurował ten 
program ikonograficzny, malując pierwszą wersję Olszynki grochowskiej, 
jednej z największych bitew kampanii 1831 r. O obrazie tym, usatysfakcjo
nowany, napisał w 1887 r. do żony: „Wielką pociechę mam z Grochowa 
w moich strapieniach [...] ze zdumienia wyjść nie mogę, bajeczny w kolorze 
i kompozycji, głęboki w tonie i koniecznie skończonym!!! się wydaje”. Po
twierdzeniem tych słów stała się prestiżowa nagroda krakowskiej Akademii 
Umiejętności im. Probusa Barczewskiego. Kilka lat później, w 1892 r., otrzy- 
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mal ją ponownie za dynamiczny kompozycyjnie obraz ukazujący szarżę 
Czerkiesów na Krakowskim Przedmieściu.

Po otrzymaniu nagrody Wojciech Kossak wyjechał do Paryża, gdzie 
pracował, malując m.in. scenę ukazującą Bronisława Stadnickiego w bitwie 
pod Młynarzami, a także - sądząc z relacji spisanych przez Michała Pawli
kowskiego - nieźle się bawił: „Północ w Paryżu, maj - kto to zna, jaki to 
cud. Niedaleko w bok od Chaussée d'Antin idzie mała uliczka, rue Joubert. 
Był tam nieduży dom, «une maison hospitalière». Cicho, okiennice pozamy
kane. Zadzwoniliśmy [był w towarzystwie Teodora Axentowicza], Hotelik 
tak urządzony, że wszelkie niepożądane spotkania są wykluczone. Weszli
śmy do hallu. Wszędzie jasno, ale cicho. Przyjmuje nas «une dame, très di
gne, même pincée», w sukni wysoko pod szyję [...] Powiadamy, że chcemy 
obejrzeć «les tableaux vivants» [...] Dama wprowadza nas do apartamentu 
oświetlonego różową matową lampą; wszędzie dywany, miękko, okrągło, nie 
ma żadnych kantów, o które by się można uderzyć, nastrój orientalny całko
wicie. Tu zostawiamy nasze panie, a sami idziemy obejrzeć «sujet».

W dużej sali o haremowej dekoracji kilkanaście ślicznych stworzeń, 
które mają na sobie tylko des souliers i bas de soie. Na nasz widok zbiegają 
się i robią defilée. Chodzi o to, na którą padnie le mouchoir".

Drugi, zamykający się w latach 1892-1902, dojrzały etap twórczości 
Wojciecha Kossaka, który wykreował go na mistrza panoram, otwiera na
malowana wraz z Janem Styką w latach 1892-1894 Panorama bitwy pod Ra
cławicami, przygotowana na Powszechną Wystawę Krajową we Lwowie 
z okazji 100. rocznicy insurekcji kościuszkowskiej. Dzieło wpisało się w tra
dycję kontynuacji XIX-wiecznej myśli patriotycznej, wyrażanej zarówno 
przez literaturę, jak i sztukę. Utwory Jana Pawła Woronicza, Kajetana Koź- 
miana, Kornela Ujejskiego, Teofila Lenartowicza, głośny dramat Władysła
wa Anczyca, wreszcie plastyczna wizja Jana Matejki Kościuszko pod Racła
wicami, ukształtowały wyobraźnię Wojciecha Kossaka.

Idea namalowania Panoramy Racławickiej wiąże się bezpośrednio z pro
jektem zorganizowania we Lwowie Powszechnej Wystawy Krajowej, ukazu
jącej dorobek gospodarczy i kulturalny Galicji. Pomysł obrazu wysunął Jan 
Styka, który zaprosił do współpracy Wojciecha Kossaka. Na pomieszczenie
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Wojciech Kossak, Wyjazd na polowanie w Godólló, 1887, olej na płótnie
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Wojciech Kossak w pracowni przed obrazem Pobojowisko 
pod Iganiami, 1897, fotografia

panoramy - Styki, Kossaka, Bollera i

*■ panoramy należało wznieść odpo
wiedni budynek, co powierzono ar
chitektowi Ludwikowi Ramultowi. 
Obaj artyści, Kossak i Styka, rozpo
częli wnikliwe studia nad epoką ko
ściuszkowską oraz studia kostiumo- 
logiczne i pozyskali do pracy przy 
panoramie niemieckiego pejzażystę 
- Ludwika Bollera. W czasie wizyty 
w Berlinie, gdzie oglądali panoramę 
Bitwy pod Sedanem, zapoznali się 
z techniką malowania panoram. 
W 1893 r. miała również miejsce le
gendarna wręcz wyprawa twórców 

historyków: autora monografii o Ko
ściuszce Tadeusza Korzona oraz znawcy strategii, autora Historii piechoty 
polskiej Konstantego Górskiego - do Racławic, gdzie studiowali topografię 
terenu. „Obchodziliśmy wszystkie pola, lasy i wzgórza [...] Przed mymi 
oczyma stawały pułki kościuszkowskie. Wąwóz kręty wypełniał się woj
skiem [...] Czułem w duszy, że odtworzymy to, co się tutaj przed stu laty 
działo, tak że uwierzą w to wszyscy” - wspominał Jan Styka.

Po powrocie z Racławic Kossak i Styka przystąpili do pracy nad szkica
mi do przyszłego dzieła, czego efektem stała się tak zwana Mała Panorama 
Racławicka, złożona z 4 obrazów.

Gdy w sierpniu 1893 r. ukończony został lwowski budynek dla panora
my, w jego wnętrzu naciągnięto sprowadzone z Brukseli płótno, a po mszy 
świętej i poświęceniu pędzli i palet przystąpiono do właściwej pracy, dopra- 
szając grupę młodych jeszcze wówczas artystów: Tadeusza Popiela, Teodo
ra Axentowicza, Zygmunta Rozwadowskiego, Włodzimierza Tetmajera, Mi
chała Sozańskiego i Wincentego Wodzinowskiego.

Pracy nad obrazem towarzyszyły komeraże i konflikty pomiędzy dwo
ma głównymi autorami, powodowane ich ogromnymi ambicjami, różnicą 
temperamentów i talentów, a których bezpośrednią przyczyną były różnice
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Jan Styka, Wojciech Kossak i in., Panorama Racławicka, fragment. 1893-1894, olej na płótnie

w pojmowaniu istoty panoramy. Kossak był bowiem wyznawcą zasady wy
rażania złudzenia pełnej prawdy, pełnego respektowania przekazów histo
rycznych, Styka natomiast pragnął przekazać nie tylko przeszłość, lecz tak
że ideę. Konflikt zażegnał Ludwik Ramult.

Ostatecznie, w okresie pomiędzy 26 sierpnia 1893 a 28 maja 1894 r., na
malowano na olbrzymim płótnie, mającym 15 m wysokości i 120 m długo
ści, wielką Panoramę Racławicką, którą - po uzupełnieniu materiałem poza- 
malarskim - udostępniono publiczności w dniu 5 czerwca 1894 r., wywołu
jąc niezwykły rozgłos w społeczeństwie polskim.

Zasada panoramy polega na wykonaniu na rozpiętym we wnętrzu 
okrągłego budynku płótnie malowidła, dającego złudzenie głębi. Efekt rze
czywistego pejzażu uzupełniony jest akcesoriami pozamalarskimi: fragmen
tami realnego krajobrazu, broni, mundurów oraz pogłębiającym iluzję rze
czywistości odpowiednio dobranym światłem.
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Julian Fałat, Wojciech Kossak, Palenie sztandarów, fragment panoramy Przejście przez Berezynę, 
1896, olej na płótnie

Wojciech Kossak, angażując się w pracę nad Panoramą Racławicką, za
akceptował tym samym XIX-wieczną, europejską modę na panoramy oraz 
obowiązującą przy ich malowaniu formę.

Tradycja panoram sięga iluzjonistycznych efektów barokowego teatru, 
które jako pierwszy wykorzystał niemiecki malarz krajobrazów Breisig, au
torem zaś pierwszej panoramy, wykonanej w 1788 r. dla Edynburga, był 
Szkot Robert Barker. Sławę zyskały panoramy Londynu, Aten, Lizbony. We
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Francji panorama Paryża, namalowana w 1799 r. przez Roberta Fultona, po
służyła za wzór dla architekta Celleriera, projektanta 7 panoram. W XIX w., 
wraz ze wzrostem zainteresowania malarstwem historycznym, popularność 
zyskały panoramy batalistyczne, a wojny napoleońskie dostarczyły szcze
gólnie efektownych tematów, rozsławiając nazwiska takich malarzy, jak 
Pierre Prevost, czy Louis Jacque Daguerre (który był autorem nowej odmia
ny panoramy - dioramy), Charles Langlois, Jean-Baptiste Edouard Dataille.
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Wojciech Kossak, Walka o lasek olszynowy, 1940, olej na tekturze

W Niemczech malarstwo panoramiczne uprawiali m.in. Franz Adam, Lu
dwig Braun i Anton von Werner.

Sukces Panoramy Racławickiej stał się początkiem wielkiej kariery Woj
ciecha Kossaka, a wiadomość o udanym rozwiązaniu malarskiego wątku ba
talistycznego spowodowała powstanie następnego duetu panoramicznego. Ju
lian Fałat zaprosił Kossaka do wspólnej pracy w Berlinie nad panoramą 
Przejście przez Berezynę, uważaną za najbardziej udaną, z estetycznego punk
tu widzenia polską panoramę. Kossak był autorem scen rozgrywających się 
nad rzeką Berezyną pod wsią Studzianka, z postaciami powracających spod 
Moskwy niedobitków Wielkiej Armii Napoleona, natomiast Fałat namalował 
wspaniały pejzaż, który według ówczesnej krytyki artystycznej zdecydowa
nie zdominował swoim poziomem część figuralną. Podkreślił to w 1896 r. 
m.in. korespondent „Echa Muzycznego, Teatralnego i Artystycznego”: „pełen 
światła, powietrza i charakteru krajobraz zarysowujący się na tle zda się nie
skończonych horyzontów. Znakomicie pochwycona perspektywa”.
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Pokazana w Berlinie w 1896 r., a w latach późniejszych w Warszawie, 
Kijowie i Moskwie panorama Kossaka i Fałata Przejście przez Berezynę, 
zniszczona została już w 1907 r. przez pocięcie na segmenty, z których zna
nych jest obecnie zaledwie kilka, w tym monumentalne płótna Poczet sztan
darowy, Kuchnia połowa nad Berezyną oraz Palenie sztandarów z 1896 r., 
ostatni etap przeprawy przez rzekę. Ocalałe fragmenty świadczą o dużej bie
głości technicznej szybkiego malowania, z temperamentem, z troską o po
wierzchnię obrazu, harmonię kolorystyczną barw kładzionych grubo, faktu
rowo, a równocześnie szczególnej dbałości o prawdziwe przedstawienie na
stroju wielkiej przegranej.

Po namalowaniu Berezyny Wojciech Kossak pozostał do roku 1902 
w Berlinie, korzystając z pracowni w Charlottenburgu; tam też dużo malo
wał i wystawiał, co zaowocowało w 1897 r. zaproszeniem przez Wilhelma II 
na manewry jesienne oraz zamówieniami na obrazy na temat kampanii 
francusko-pruskiej. „Płaci cesarz hojnie i prędko” - komentował Wojciech 
Kossak. Fakt tych 7-letnich kontrowersyjnych kontaktów z dworem pru
skim nie był w Krakowie życzliwie komentowany.

Sukces Panoramy Racławickiej spowodował w sztuce polskiej modę na 
ten gatunek malarstwa. Spośród inspirowanych nią obrazów na szczególną 
uwagę zasługuje Panorama Tatrzańska. Pomysł namalowania jej zrodził się 
w 1894 r. w czasie wyprawy w Tatry krakowskiego adwokata Henryka 
Lgockiego oraz Wincentego Wodzinowskiego i Włodzimierza Tetmajera. 
W obrazie fascynacja góralszczyzną miała łączyć się z ideologią patriotycz
nego odrodzenia narodu. Po wyborze Miedzianego jako punktu widokowe
go, dobrano zespół artystów, którym miał kierować Ludwik Boller. Do pracy 
zaproszono: Stanisława Janowskiego, Stanisława Radziejowskiego, Kaspra 
Żelechowskiego, Apolinarego Kotowicza. Później dołączyli do nich: Włady
sław Wankie, Konstanty Mańkowski, Władysław Jasiński i Teodor Axento- 
wicz. Panorama, malowana w latach 1894-1896, wystawiona została w Mo
nachium i w Warszawie; ostatecznie w 1900 r. kupił ją na licytacji Jan Styka, 
który użył jej fragmentów jako płótna malarskiego.

Również z inspiracji Panoramą Racławicką powstała idea, która pozy
skała znakomitego protektora w osobie Ignacego Paderewskiego, namalowa
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nia przez Jana Stykę panoramy Golgoty. Po podróży artysty do Ziemi Świętej 
i wybudowaniu specjalnego budynku mieszczącego się w Warszawie przy ul. 
Karowej, w 1897 r. nastąpiło otwarcie nowej panoramy, chłodno przyjętej 
przez krytykę artystyczną. Według krytyków na pochwałę zasługiwał jedy
nie pejzaż autorstwa Jana Stanisławskiego.

„Po powodzeniu i artystycznym i finansowym Berezyny - wyznał 
w swych Wspomnieniach Wojciech Kossak - powstała myśl w gronie przy
jaciół sztuki polskiej powierzenia mi ilustrowania jednej z najpiękniejszych 
kart naszej historii wojennej w postaci panoramy [...] Somo-Sierra jest ogól
noeuropejską jak cala epopeja napoleońska”. W 1899 r. Kossak oraz ewentu
alny współautor panoramy pejzażysta Michał Wywiórski udali się do Hisz
panii, gdzie odkryli, że Somosierra to nie wąwóz, lecz rozległa dolina o ła
godnych zboczach; tam też przeprowadzili dokumentację fotograficzną pej
zażu. Po powrocie do kraju rozwiały się, niestety, z powodów politycznych, 
plany wystawienia panoramy w Warszawie; nie pomogła też interwencja 
Kossaka w Berlinie, tak że ostatecznie z wielkich planów pozostały jedynie 
4 wstępne szkice: La guerilla, Droga do Burgos, Szarża na baterie hiszpań
skie i Droga do Madrytu otwarta. Zostały one wystawione w 1901 r. w war
szawskim Salonie Krywulta, a krytyka artystyczna dostrzegła zarówno do
skonałość w rejestracji wydarzenia historycznego szarży kawalerii, jak i do
skonałość kompozycji, wirtuozostwo pejzażu, znakomitość rysunku koni 
i ludzi, przepyszną harmonię barw.

Po upadku w 1900 r. idei malowania Somosierry, Wojciech Kossak za
proponował kolejną panoramę, również związaną z Napoleonem: Bitwę pod 
piramidami, do której zaangażował kilku współautorów: Michała Wywiór- 
skiego, Zygmunta Rozwadowskiego, Józefa Ryszkiewicza, Kazimierza Puła
skiego, Władysława Jasieńskiego i Czesława Tańskiego. Odsłonięta w War
szawie w 1901 r. nie zyskała uznania ani publiczności, ani krytyki artystycz
nej; zarzucano jej martwotę i mało interesującą tematycznie egzotykę. Praw
da znajdowała się jednak gdzie indziej; spadło bowiem zainteresowanie nie
co już archaiczną jak na ówczesne czasy tematyką oraz formą.

Tematem, do którego Wojciech Kossak powracał wielokrotnie, była bi
twa pod Grochowem. Pierwsza, monumentalna wersja z 1886 r. spłonęła
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Wojciech Kossak, Walka ulana z piechurem, 1912, olej na tekturze

w 1915 r. Boryniczach, następne malował w latach 1906,1907, 1914, wresz
cie konsultując się u swego przyjaciela, znakomitego znawcy polskich mili
tariów - Bronisława Gembarzewskiego, twórcy Muzeum Wojska Polskiego 
w Warszawie, wykonał w 1931 r. replikę fragmentu pierwszej wersji 01- 
szynki Grochowskiej, uznaną za „obraz dobrze urządzony [...] mający jed
nak zasługi więcej rysunkowe niż kolorystyczne [...] oraz nieco twardości 
konturów w pewnej liczbie postaci pierwszego planu”.

W 1936 r. Kossak powtórzy! scenę Przeglądu 4. Pułku piechoty na pozy
cjach w Olszynce Grochowskiej w monumentalnym tryptyku Wizja Wojska
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Wojciech Kossak, Książę Józef Poniatowski na Grobli Falenckiej, 1913, olej na płótnie
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Wojciech Kossak, Ranny kirasjer i dziewczyna, 1908, olej na płótnie

Polskiego. W końcu lat 30. narodziła się koncepcja budowy w Warszawie ro
tundy usytuowanej w Parku im. Ignacego Paderewskiego na Pradze, która 
miała pomieścić wielką Panoramę Grochowa. \\r 1939 r. Kossak zaprosił do 
współpracy Zygmunta Rozwadowskiego; powstały nawet pierwsze szkice, 
lecz wybuch wojny przekreślił ambitne plany obu artystów, historię zaś 
ostatniej panoramy Wojciecha Kossaka kończą znane obecnie 3 późne, nie
wielkie szkice do Panoramy Grochowa z 1941 r.

Po powrocie w 1902 r. z Berlina, a następnie w 1904 r. z Wiednia Woj
ciech Kossak popadł w konflikt ze skupiającym krakowski parnas arty
styczny Towarzystwem Artystów Polskich „Sztuka”; próbował zrehabilito
wać się w 1906 r., określając to ugrupowanie mianem „arystokracji sztuki 
polskiej”, lecz w 1908 r., na znak protestu przeciw hermetyczności i hegemo
nii Towarzystwa, przy współudziale i dopingu Jacka Malczewskiego założył 
grupę „Zero”. Zaangażował się również w prace Towarzystwa Przyjaciół
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Sztuk Pięknych w Krakowie, zostając 1913 r. wiceprezesem, a w latach 
1914-1916 prezesem.

Konflikt ten ujawnił, iż Kossak jest nieczuły na nowe, modernistyczne 
prądy i obce są mu zarówno estetyka, jak i program symboliczny panującej 
na przełomie wieków Młodej Polski. W następnych latach jeszcze silniej 
izolował się od następujących po sobie coraz szybciej programów i ugrupo
wań awangardowych. Wpadł w kłopoty finansowe, rodzina miała coraz 
większe wymagania, a pogoń za pieniędzmi, chęć sprzedaży obrazów i cią
gle egzekwowanie honorariów stało się regułą jego życia artystycznego. 
„Kochany Panie Feliksie - napisał do kolekcjonera sztuki Młodej Polski, Fe
liksa Jasieńskiego - Szlachcic jucha przyjechał, ale bez pieniędzy, musi coś 
tam sprzedać. Wobec tego zaś, że węgla do maszyny potrzeba śmiem za
proponować Kochanemu Panu [...] to płótno, które Pan tak lubi za 150 fi. 
Proszę się nie gniewać, za te propozycję, albo ją przyjąć, albo nie przyjąć 
równie dobrem sercem, jak ja stawiam”. List może doczekał się odpowiedzi, 
ale żadna praca Wojciecha Kossaka nie trafiła do wyrafinowanej, z wielkim 
znawstwem tworzonej kolekcji Mangghi Jasieńskiego.

W poszukiwaniu zamówień wyjechał w 1903 r. do Wiednia, gdzie na
trafił na kolejne kłopoty ze sprzedażą obrazów; powtórzył wówczas Szarżę 
pod Savoną, znaną już z wcześniejszej, bo z 1892 r. wersji zatytułowanej 
Atak rotmistrza Brochockiego pod Savoną, o charakterystycznej kilkuplano- 
wej kompozycji, starannie opracowanych postaciach wojskowych i ich 
mundurów, z grupą pędzących koni, i dalekim, zamglonym pejzażem, oraz 
Krwawą niedzielę w Petersburgu, którą wystawiał z dużym powodzeniem 
w Wiedniu, Londynie, Paryżu a także w Ameryce, by ostatecznie marnie 
sprzedać w Warszawie.

Wojciech Kossak był już wówczas malarzem o skrystalizowanym pro
gramie artystycznym, którego nie wyparł się do końca życia, konsekwentnie 
powracającym do tych samych, sprawdzonych tematów i podporządkowu
jącym się zasadzie realistycznego interpretowania zarówno postaci, detali 
kostiumologicznych, jak i natury, odtwarzanych dzięki dużym zdolnościom 
obserwacji i znakomitej pamięci. Wierna i sugestywna prezentacja wyda
rzeń, umiejętność znakomitego ujmowania sylwet, zwłaszcza koni, nawet
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przy stosowaniu trudnych skrótów i skomplikowanych ujęć perspektywicz
nych, kontrastowało z niedoskonałościami formy czysto malarskiej, z mono
tonią faktury malarskiej, z ograniczoną paletą stosowanych barw.

Nawiązując do swoich panoram, najchętniej malował mniejsze sceny te
matycznie związane z epopeją napoleońską, jak Wizja Napoleona o niepoko
jącej kompozycji, ukazująca cesarza samotnie stojącego na wysokiej skale 
i odbierającego hołd wiernego mu wojska, Niech żyje cesarz (1914), Książę 
Józef Poniatowski na Grobli Falenckiej i Bateria w ogniu - Raszyn (1913), 
wprowadzająca w charakterystycznie, wycinkowo skadrowaną kompozycję 
tłum kłębiących się, pędzących jeźdźców i koni. Malował szwoleżerów, gre
nadierów, huzarów, kirasjerów, jak Trzej kirasjerzy francuscy (1894-1896), 
czy charakteryzującą się dobrym rysunkiem, stonowaną gamą kolorystycz
ną, statyką układu i lirycznym nastrojem kompozycję Ranny kirasjer 
i dziewczyna z 1908 r.

Ze szczególnym sentymentem ilustrował historię powstania listopado
wego; i znowu obok kameralnych kompozycji ze strzelcami konnymi, tręba
czami, kanonierami, artyleriami w ogniu, sztafetami, pościgami, jak dyna
miczny Pościg za kozakami z 1914 r., powstawały monumentalne sceny, 
w których Kossak starał się wiernie odtworzyć historię. Stworzył znaną 
z kilku wersji refleksyjną Siostrę miłosierdzia na linii bojowej pod Warszawą 
z 1910 r., potwierdzającą biegłość rysunkową artysty, oraz również kilka ra
zy powtarzanego Sowińskiego na szańcach Woli, o typowej dla batalistycz
nego malarstwa Kossaka panoramicznie ujętej kompozycji. Obraz ten nale
ży do cyklu monumentalnych dzieł ilustrujących historię polskiego oręża, 
zamówionych w 1922 r. u Wojciecha Kossaka przez Komitet dla pozyskania 
obrazów z dziejów Polski dla Muzeum Narodowego w Warszawie. Ostatecz
nie namalował, oprócz wspomnianego Sowińskiego, w 1925 r. - Kircholm, 
w 1931 r. - Grunwald, w 1934 r. - Rokitnę.

Wojciech Kossak interesował się również I wojną światową, którą znał 
z autopsji, a dramat jej wspominał w listach do najbliższych, w tym również 
do Zofii Hoesickowej, której przesłał w grudniu 1914 życzenia: „Z daleka, 
z kraju grozy i strasznych pól bitewnych”. Od października 1918 r. Wojciech 
Kossak był majorem 3. Pułku Ułanów, podejmującym przede wszystkim
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Wojciech Kossak, Siostra miłosierdzia na linii bojowej pod Warszawą, 1910, olej na płótnie

trud rejestrowania, w kolejnych latach, scen z artylerzystami legionowymi, 
dynamicznych potyczek z kozakami, szarże ułańskie, jak Szarża pułku uła
nów z 1926 r. Malował też bardziej rozbudowane sceny nawiązujące do kon
kretnych wydarzeń historycznych, jak wspomniana Szarża pod Rokitną 
z 1934 r., powtarzająca charakterystyczny dla malarstwa Kossaka schemat 
kompozycyjny oparty na wycinkowości ujęcia panoramicznej sceny, wypeł
nionej galopującymi, rannymi, padającymi końmi i walczącymi ze sobą wro-
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Wojciech Kossak, Szarża pod Rokitną, 1934, olej na płótnie

gimi oddziałami. Kilka lat po bohaterskiej obronie Lwowa Wojciech Kossak 
kilkakrotnie podejmował ilustrację tych dramatycznych wydarzeń, malując 
m.in. w 1926 r. pełen skupienia i determinacji obraz Orlęta - obrona cmenta
rza, a w 1933 r. - Młodego obrońcę.

Portretował również ówczesnych bohaterów: w 1914 r. generała armii au
striackiej oraz szefa sztabu generalnego Wojska Polskiego Tadeusza Rozwa
dowskiego, w 1916 r. generała Stanisława Hallera, prezydenta Ignacego Mo
ścickiego, a także wielokrotnie w latach 1928-1937 - Józefa Piłsudskiego; do 
najbardziej cenionych należy, znany z kilku replik, namalowany w 1928 r. kon
terfekt marszałka na Kasztance, ofiarowany mu jako prezent imieninowy.

Poprzez konsekwentnie podejmowaną tematykę batalistyczną, tak często 
związaną z historią Polski, Wojciech Kossak stał się „malarzem nadwornym 
wojska polskiego”, którą to pozycję utwierdzi! w Polsce niepodległej; podej
mował wówczas ilustrację współczesnych wydarzeń historii polskiej wojsko
wości, jak Scenę zaślubin z morzem', na zamówienie rządowe i z inicjatywy Fe-
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Wojciech Kossak, Śmierć generała Sowińskiego na szańcach Woli, 1922, olej na płótnie
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Wojciech Kossak, Orlęta, obrona cmentarza, 1926, olej na płótnie

licjana Slawoja-Składkowskiego wykonał przeznaczony do hallu gabinetu mi
nistra spraw wojskowych monumentalny tryptyk Wizja Wojska Polskiego; 
w 1935 r. namalował Fantazję na temat jazdy polskiej oraz ogromną Rewię ka
walerii polskiej, w której zilustrował rewię zorganizowaną na Błoniach Kra
kowskich w dniu 6 października 1933 r. w 250. rocznicę odsieczy wiedeńskiej. 
Obraz ofiarował w 1935 r. Muzeum Narodowemu w Krakowie. „Poświęciwszy 
blisko rok mojego życia na wykonanie wielkiego mojego obrazu Święta kawa
lerii i ofiarowanego przeze mnie Muzeum Narodowemu z pomocą Magistratu 
m. Krakowa [...] do którego pozowali mi najbliżsi z otoczenia śp. Marszałka, 
a przedstawiającego trybunę jego w dniu pamiętnym dla Krakowa, a ostat
nim słonecznym w jego życiu. Marszalek nie wiedział o tym, że go również 
z natury uchwyciłem, a tak pan wiceminister Składkowski, jak i gen. Minister 
spraw wojskowych Kasprzycki orzekli, że ze wszystkich podobizn śp. Mar
szałka ta jest najlepsza”.
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Wojciech Kossak, Marszalek Józef Piłsudski na Kasztance, 1928, olej na płótnie

Pomimo mijających lat ten swoisty fenomen polskiej sztuki, jakim byl 
Wojciech Kossak, nic nie stracił na swej popularności i żywotności, a klienci 
wciąż czekali na nowe, nieduże obrazy z ułanami, dorodnymi chłopkami, 
zwiadami kawalerskimi, jak Kawalerzyści z 1926 r., czy Ulanami przy koniu. 
Żył ciągle w glorii sukcesów, o których skrupulatnie donosił swej żonie. Do 
niej napisał m.in. z Zakopanego w 1911 r., wspominając: „Bajeczne moje por-
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Wojciech Kossak, Rewia kawalerii polskiej na krakowskich Błoniach w dniu 6 października 1933 r., 
1934, olej na płótnie

trety i sukces niesłychany naprawdę”, a z Warszawy w 1923 r.: „Co za sukces, 
co za popularność, grad zaszczytów, honorów, a co za tym idzie obstalunków 
na tysiące franków”. Kossak liczył, że na 3 maja otrzyma order Polonia Resti- 
tuta, którego ostatecznie nie dostał, został za to uhonorowany Krzyżem Ko
mandorskim Orderu Odrodzenia Polski, a w 1936 r. zrobiono mu wielką wy
stawę jubileuszową w Warszawie i w Krakowie

Wojciech Kossak miał coraz liczniejsze zamówienia, za którymi jednak 
nie nadążał; tworzył repliki, które sprzedawał, narażając się na niesnaski 
i zarzuty kupujących. Na przykład we Lwowie w 1911 r. nabywca obrazu 
Ze szturmu na Wolę, pan Zychowicz, zaatakował Kossaka za wprowadzenie 
go w błąd i sprzedaż jednej z replik. Na rynku pojawiły się również falsyfi
katy, niepokojące Wojciecha Kossaka, a przede wszystkim tworzące obawy 
o zachwianie się cen jego obrazów, co potwierdza fragment listu, również 
do żony, z 1927 r., w którym donosił: ,Ja sobie tutaj [w Warszawie] pomimo 
falsyfikatów ceny podniosłem przez to ostrzeżenie w gazetach i trzymam 
się twardo, ale co pocznę, jak z Krakowa przychodzą, ale znacznie tańsze”. 
Dwa lata później ostrzegał w liście do żony swego syna Jerzego: „Coco 
niech nie puszcza «pseudo» moich obrazów, ja mam związane ręce, bo nie 
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mogę ze względu na niego nic powiedzieć, a jest tej cholery moc straszna 
po domach prywatnych”.

Malował coraz więcej, coraz szybciej, wprowadzając produkcję wręcz 
fabryczną, angażując uczniów, i oczywiście Jerzego, którzy podmalowywali 
obrazy, następnie wykańczane i sygnowane przez Wojciecha. W 1924 r. 
z Paryża pisał do żony: „Cocowi powiedz, że i ja się bardzo cieszę na kilka 
tygodni produktywnej fabryczki w jego milej kompanii”, Jerzemu zaś prze
kazał polecenie: „Niech tam Coco szykuje grubsze obstalunki, żeby czasu 
nie tracić”; a w 1938 r. napisał do niego: „Przepraszam Cię, że nie podpisa
łem tego Pościgu, ale mi już tak obrzydł, że nie jestem w stanie literalnie”.

Ta masowa produkcja obrazów powodowana była ogromnymi potrze
bami finansowymi Wojciecha Kossaka i jego rodziny; dla ratowania swej 
kondycji finansowej zdecydował się na czterokrotne wyjazdy artystyczne 
do Stanów Zjednoczonych, żeby „malować jankesów i jankeski”, w tym 
portrety konne, wśród których ogromnym uznaniem cieszył się konterfekt 
generała Johna Pershinga z 1921 r.; tam też zaproponował wykonanie nie 
zrealizowanej ostatecznie dioramy z Waszyngtonem i Kościuszką. Wyjeż
dżał również do Paryża, gdzie z kolei sportretowal generała Ferdynanda 
Focha. Obraz, wystawiony w 1924 r. w Grand Palais, zyskał pochlebne opi
nie, potwierdzone przez samego Kossaka w słowach: „malarze najwięksi są 
przede mną chapeau bas”.

Innym nieustającym problemem trapiącym Wojciecha Kossaka były 
wysokości honorariów i skuteczność w ich egzekwowaniu, na co narzekał 
już w 1897 r.: „ani jeden, ani drugi nie zapłacili; rozpacz czarna mnie ogar
nia, nikt nie płaci, nikt nie odsyła”; toczy się nieustająca „walka o miliony”, 
zwłaszcza, że w różnych okresach utrzymywać musiał nie tylko „Kossa- 
kówkę”, lecz także niewielki dom-pracownię w Zakopanem, dom w Juracie, 
pracownię w warszawskim „Bristolu” „za którą płacił dyrekcji bajońską na 
owe czasy sumę 500 zł miesięcznie”. Jak zanotowała Magdalena Samozwa
niec w Marii i Magdalenie, przez tę pracownię „przesuwały się nie tylko 
piękne kobiety”, lecz bywał również parnas rządowej Warszawy - Kazi
mierz Sosnkowski, Edward Rydz-Śmigly, Walery Sławek, Sławoj Felicjan 
Składkowski.

65



W zwierciadle sztuki

Wojciech Kossak, Ułan i dziewczyna, po 1925, olej na płótnie

Równocześnie wzrastały wymagania i potrzeby finansowe rodziny. Cór
ki, zwane Kuklami - Lilka i Madzia - wychodziły za mąż, rozwodziły się; 
potrzebne były pieniądze na unieważnianie ich małżeństw, na eskapady za
graniczne, na pobyty w Nicei i wyjazdy do Monte Carlo, na dobre samocho
dy (w 1911 r. był to szybki benz, później Cadillac), futra, kapelusze, biżuterię. 
W listopadzie 1920 r. po sprzedaniu małego obrazka, na którym namalowa
ny został „zmarznięty ułan co idzie z koniem po śniegu w słońcu” - otrzy
mał honorarium wysokości dolarów „500, tanio jużci, bardzo tanio, ale za
wsze to przeszło 200 000 dla Maniusi drogiej i córek na Gwiazdkę [...] Toteż 
kupcie sobie futerka i co Wam, najdroższe moje, potrzeba”. Z kolei w innym 
liście do żony w 1922 r. zapowiada, że „kapelusze dla Lilki i Magdzi piękne 
wybiorę jak się patrzy, tylko dajcie mi parę dni czasu, moje córki najdroż
sze”; dwa lata później w liście do żony, strapiony, notuje: „Żebym tylko nie 
zbankrutował przez te kochane córki, ale myślę, że będzie na wszystko”,
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Wojciech Kossak, Zofia, Maria i Róża Tarnowskie podczas konnej przejażdżki na krakowskich 
Błoniach, 1925, olej na płótnie

a w 1923 r. narzeka: „Trochę jestem zmęczony, bo tak: śniadanie w ambasa
dzie angielskiej, przedtem asysta Lilce, aby sama w Bristolu nie siedziała, 
potem jour pani Pułaskiej, gdzie liczne grono oczekiwało genialnych Kossa- 
kówien”, których literacka twórczość była już wówczas coraz wyżej ceniona 
przez krytykę literacką.

Niezawodnym źródłem dochodów Wojciecha Kossaka, obok oczywiście 
wielkich kompozycji batalistycznych, malarstwa rodzajowego, ze znanymi 
z wielu replik weselami krakowskimi czy góralskimi, scenami z polowań, któ
rego najlepszym przykładem jest Polowanie w Antoninach z około 1909 r., by
ło - zwłaszcza w latach 20. i 30. - malarstwo portretowe. Kossak stał się wów
czas płodnym i wziętym portrecistą. Malował polskich, francuskich, amery
kańskich wojskowych, jak i polską arystokrację i ziemiaństwo. Modela uka
zywał najczęściej na tle rozbudowanego tła pejzażowego, często z widokiem 
stadniny bądź z ulubionym koniem; były to wizerunki nieco idealizowane,
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Wojciech Kossak, Portret konny Marii Zandbangowej, 1913, olej na płótnie

upiększał zwłaszcza kobiety. W 1907 r. powstał portret Marii Skrzyńskiej-So- 
bańskiej na koniu, w 1913 r. pełen wdzięku i naturalności w ujęciu konny Por
tret pani Zandbangowej, który odniósł sukces na wystawie w Zachęcie, a rok 
później w Paryżu, w 1925 r. wizerunki Potockich w czasie gry w polo i pań 
Tarnowskich: Zofii, Marii i Róży podczas konnej przejażdżki na krakowskich 
Błoniach; w 1928 r. powstała udana dzięki naturalności ujęcia podobizna Sta
nisława Wodzickiego na polowaniu; w 1931 r. - sztywny w pozie konterfekt 
rotmistrza Henryka Zandbanga trzymającego za uzdę kasztanka; w 1930 r. -
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Wojciech Kossak, Portret Stanisława Wodzickiego na polowaniu, 1928, olej na płótnie

portret Zdzisława Tarnowskiego na koniu; w 1931 r. - Edwarda Krasińskiego. 
Kossak malował Lubomirskich, Zamoyskich, Mielżyńskich, Mycielskich, 
Kwileckich, Tyszkiewiczów, realizując w ten sposób swoją słabość, jaką był 
snobizm, do którego zresztą otwarcie się przyznawał.

Ze szczególnym zamiłowaniem ukazywał Wojciech Kossak siebie jako 
przystojnego, nieco zadufanego, pełnego buty rasowego polskiego szlagona;
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Wojciech Kossak, Autoportret z koniem na polowaniu, 1924, olej na płótnie

taki jest na wczesnym, bo pochodzącym z 1893 r. Autoportrecie z paletą, czy 
Autoportrecie z koniem na polowaniu z 1924 r., kompozycji zawierającej ma
nifest artystyczny malarza, człowieka usatysfakcjonowanego, utalentowane
go, w pełni korzystającego z dobrodziejstw świata; taki jest również na nie
wielkim, szkicowym portrecie dedykowanym bratu, Tadeuszowi.

W czasie pierwszych miesięcy II wojny światowej zdecydowanie obni
żyła się jakość produkowanych przez Wojciecha Kossaka obrazów, które 
malował „na przeżycie”. Miał już wówczas ponad 80 lat, lecz ciągle pomimo 
chorób pracował. Czas jednak nieubłaganie płynął. Starości towarzyszyły 
udręki okupacji niemieckiej i jeszcze trudniejsza niż dotychczas sytuacja fi
nansowa. Wojciech Kossak niestrudzenie produkował obrazy przeznaczone 
dla niezliczonych nabywców; niektóre nie zdążyły nawet wyschnąć. Umarł 
29 lipca 1942 r. w Krakowie, pełen ufności i planów na zrealizowanie wiel
kiej panoramy Grochowa.
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Do trzeciego pokolenia malujących Kossaków należał Jerzy, urodzony 
w 1886 r. w Krakowie, gdzie również zmarl w 1955 r. Przeznaczony przez 
dziadka - Juliusza i ojca - Wojciecha na spadkobiercę talentu malarskiego 
i tradycji malarskiej familii, był według monografisty trzech pokoleń Kossa
ków, Kazimierza Olszańskiego: „Zdolny, pełen entuzjazmu do malowania, po
bierał nauki w pracowni dziadka i ojca [...] Wojciech bola! nad tym, że Jerzy 
nie spełnił jego nadziei, martwi! się brakiem u syna większych ambicji malar
skich, chęci i wytrwałości, krytykował go za brak samodzielności twórczej, za 
masowe i płytkie powielanie tematów, za fabrykę kopii i replik”.

Od dziecinnych lat Jerzy uczestniczył w życiu artystycznym dziadka 
i ojca, zdradzając talent dobrze zapowiadającego się malarza. Był jednak 
niechętny, początkowo do nauki w szkole, w latach późniejszych do studiów 
i samokształcenia. Pozbawiony większych ambicji, zdał się na tradycję ro
dzinną, na wzory malarstwa swoich poprzedników, nie wypracowując wła
snego stylu i własnej konwencji malarskiej, nie podbudowując swych wro
dzonych umiejętności studiami w żadnej uczelni artystycznej. Ojciec wierzył 
jednak w jego talent, optymistycznie rokując, jak napisał do pani Zofii Hoe- 
sickowej w 1911 r., że: „będzie [z niego] tęgi malarz”, w podobnym tonie by
ły słowa skierowane do żony: „powinien z niego być kapitalny malarz”.

Presja artystyczna Wojciecha i jego silna indywidualność zaciążyły na 
twórczości Jerzego - nie był on w stanie, a równocześnie nie chciał wyzwolić 
się z konwencji rodzinnego malarstwa. Podejmował te same tematy, nada-
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Jerzy Kossak, Odwrót Napoleona spod Moskwy, 1927, olej na płótnie

wał im identyczne formy, niekiedy kopiował i podmalowywał ojcowskie 
wzory. Pozostając zbyt blisko ojcowskiego warsztatu, nie t} lko nie umiał go 
wykorzystać, ale jeszcze obniżał swoje ambicje twórcze. Jego dość monoton
ną karierę wczesnych lat młodości przerwały zaręczyny, a następnie ślub 
w 1911 r. z pochodzącą ze sfer ziemiańskich panną Ewą Kaplińską, potem 
przebudowa rodzinnej „Kossakówki” - sąsiadującego z głównym domem, 
tak zwanego Domu Babci, na „Jerzówkę” dla młodej pary; po okresie za
chwytów nad nową panią Kossakową nastąpiły pierwsze rodzinne niesna
ski, m.in. z córkami Wojciecha, Lilką i Madzią; w końcu, jak notuje Wojciech 
w 1911 r. w liście do żony: „Ewa zaczęła już melancholizować”, a w 1913 r., 
stwierdza bezwzględnie, że: „nie udała mi się synowa jako żywo”.

Jerzy Kossak debiutował na krakowskiej wystawie w Towarzystwie 
Przyjaciół Sztuk Pięknych w 1910 r., wystawiając cykl napoleoński, na te
mat którego pojawiły się w prasie opinie pozytywne: „uderza w młodym 
artyście zdolność kompozycji, wyrażania ruchu, panowania nad całością
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Jerzy Kossak, Huzar z koniem w pejzażu zimowym, 1938, olej na dykcie

szeroko pomyślanych tematów [...], a jednak są to dopiero początki, brzask 
ledwo obudzonego talentu”.

Pogłębienie zainteresowań tematyką batalistyczną nastąpiło w latach 
I wojny światowej, kiedy to służył w randze porucznika w pułku ułanów au
striackich na froncie włoskim; namalował wówczas sporo scen wojennych 
i rodzajowych.

Popularność Jerzego osiągnęła apogeum w latach międzywojennych, kie
dy jako spadkobierca nazwiska i tradycji malarskiej kontynuował tematy 
wcześniej wyeksploatowane przez ojca, to jest tematykę napoleońską; nama
lował m.in.: Odwrót Napoleona spod Moskwy (1927), Bitwę pod piramidami, 
Szarżę w wąwozie Somosierry na baterię hiszpańską (1927), Huzara z koniem 
w pejzażu zimowym (1938); podobnie jak Wojciech podjął też tematykę zwią
zaną z powstaniem listopadowym, najwięcej jednak uwagi poświęcał walkom 
legionowym. I tak w 1930 r. namalował Pościg 6. Pułku Ulanów za bolszewika
mi i Pościg ułanów krechowieckich za bolszewikami, Majora Edwarda Rydza 
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Śmigłego na czele III Batalionu Pierwszej Brygady Legionów prowadzącego 
atak na pozycje rosyjskie pod Laskami w dniu 28 października 1914 r., Oddział 
konny na tle zimowego pejzażu z 1939 r.; a także znane z wielu wersji sceny ga
tunku: ułan-koń-dziewczyna, jak na przykład Spotkanie u płotu z 1935 r. oraz 
niezliczone pościgi ułanów i potyczki; wzorem dziadka i ojca podejmował 
również tematykę folklorystyczną, powielając pełne temperamentu i ruchu 
wesela krakowskie i góralskie, ilustrując sceny z polowań, jak Bieg myśliwych 
z psami za jeleniem z 1927 r„ oraz malując równie liczne portrety osób, najczę
ściej pochodzących ze sfer ziemiańskich.

W 1923 r. Wojciech napisał do Jerzego z Warszawy: „Coco niech będzie 
dobrej myśli, bo przywiozę coś niecoś, a jego obraz skończę”. Ta czynna 
przez wiele lat w okresie międzywojennym „fabryczka”, zorganizowana 
przez Wojciecha, przemieniła się po II wojnie światowej, w okresie biedy 
i ciągłego zadłużenia Jerzego, w produkcję mało ambitnych, słabych obraz
ków, najczęściej głów końskich sprzedawanych na pniu kolekcjonerom; pro
dukcja ta trwała do 1950 r., kiedy nastąpiło całkowite załamanie talentu Je
rzego. We wczesnym okresie działalności „fabryczki” - twierdzi Kazimierz 
Olszański - „Malowanie [...] polegało na tym, że Jerzy kopiował obrazy 
Wojciecha, czasem zmieniał pewne szczegóły, różnicował formaty i podpisy
wał siebie, lub co gorsza, kładł podpis ojca. Była i taka technika, że Jerzy 
z pomocnikami pracownianymi obrysowywali na kalkach częściej poszuki
wane tematy, wykonywali grunty i podmalówki na płótnach czy tekturach, 
w formatach «handlowych» (40x50 lub 50x60cm) i czekali na przyjazd Woj
ciecha, do Krakowa lub przesyłali mu je do Warszawy, gdzie Mistrz owe ob
razki poprawiał, wykańczał, czasem przemalowywał, podpisywał i odsyłał 
do Krakowa zapakowane «na korkach» wbitych na czterech rogach, kiedy 
farby jeszcze nie wyschły, a klienci już czekali”.

Była to, dyskretnie ukrywana, tragedia rodziny, tragedia dwóch arty
stów, Wojciecha i Jerzego, tragedia, która trwała do ostatnich dni ich życia. 
Jerzy, który ostatnie lata spędzi! u boku drugiej żony Elżbiety Dzięciołow- 
skiej-Smialowskiej oraz trzech córek: Marii z pierwszego małżeństwa oraz 
Glorii i Simony z drugiego - umarł w 1955 r. Na nim też kończy się saga ro
du Kossaków-artystów.



Kossakowie

Jerzy Kossak, Utarczka ułanów polskich z patrolem niemieckim, 1940, olej na płótnie

Drugim wnukiem Juliusza był Karol, syn Stefana, którego twórczość za
rysowuje się, na tle omówionej wcześniej trójki malarzy nadzwyczaj skrom
nie. Urodzony w 1896 r. we Lwowie, uczył się rysunku również we Lwowie 
u Stanisława Batowskiego i Zygmunta Rozwadowskiego, następnie studio
wał w Wiedniu, a po przerwie spowodowanej wybuchem I wojny światowej 
i powołaniem do wojska austriackiego kontynuował studia w krakowskiej 
Akademii Sztuk Pięknych u Ignacego Pieńkowskiego i Władysława Jaroc
kiego; terminował też w „Kossakówce” pod kierunkiem Wojciecha. Obce mu 
jednak było monumentalne malarstwo stryja Wojciecha i merkantylna pro
dukcja kuzyna Jerzego. W 1927 r. powrócił do Lwowa, gdzie ożenił się 
z Wandą Czerkawską, osiadł w jej majątku w Dziedziłowie, po czym wyje
chał wraz z żoną i córką Teresą do Tatarowa na Huculszczyznie. Tam też, 
zauroczony folklorem huculskim i krajobrazem karpackim, skoncentrował 
się na malowaniu subtelnych w kolorze akwarel, ukazujących pracę i życie 
tamtejszych górali. Pozostawił też mnóstwo szkiców ołówkowych i akwarel 
z przedstawieniami koni, w biegłości delikatnego rysunku niemal dorównu
jących Juliuszowym pracom. Był według Kazimierza Olszańskiego życzli
wym, pełnym optymizmu człowiekiem, wyrozumiałym, wesołym i dowcip-
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Jerzy Kossak, Bieg myśliwych z psami za jeleniem, 1927, olej na tekturze

nym cieszącym się ogólną sympatią. Po wojnie osiadł w Ciechocinku, gdzie 
zmarł w 1975 r.

Refleksje na temat rodziny Kossaków byłyby niepełne bez przypomnie
nia sylwetek trzech pisarek, córek Wojciecha: Marii Pawlikowskiej-Jasno- 
rzewskiej i Magdaleny primo voto Starzewskiej, secundo voto Niewiadom
skiej, znanej pod pseudonimem Samozwaniec, oraz córki Tadeusza, bliźnia
czego brata Wojciecha - Zofii Kossak Szczuckiej-Szatkowskiej.

Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, urodzona w Krakowie w 1891 r., 
ukochana córka Wojciecha, była słuchaczką krakowskiej Akademii Sztuk 
Pięknych parającą się amatorsko akwarelą, a nade wszystko znakomitą 
poetką i dramatopisarką, autorką erotyków. Debiutowała w 1922 r. tomi
kiem radosnej, entuzjastycznej pochwały życia Niebieskie migdały, rok zaś 
później wydala pełną wdzięku Różową magię zawierającą artystyczne credo 
poetki: „ofiarowuje swoje serce, aby powstała poezja”. Późniejsze tomiki to 
przepełnione miłosną tęsknotą Pocałunki, żywiołowy Dancing, zbiory Wa-
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Jerzy Kossak, Wesele krakowskie, 1936, olej na tekturze

chlarz, Cisza leśna, Paryż, Profil białej damy, Śpiąca załoga, Balet powojów, 
Krystalizacje.

Maria Pawlikowska-Jasnorzewka pisała również dramaty (Szofer Archi- 
bald, Kochanka Sybilli Thompson, Zalotnicy niebiescy, Powrót mamy, Dowód 
osobisty, Mrówki, Baba-dziwó). Pozostawała wówczas w bliskim kręgu for
mistów i skamandrytów, przyjaźniła się z Leopoldem Staffem, Leonem 
Chwistkiem i Stanisławem Ignacym Witkiewiczem.

Losy wojenne rzuciły Pawlikowską-Jasnorzewską do Anglii, gdzie ciężko 
przeżywała oderwanie od rodzinnego domu i Polski. Tam też wydała dwa to
miki wierszy: Gołąb ofiarny oraz Róża i lasy płonące, będące refleksją nad bez
nadziejnym i przerażającym światem, wobec którego jest się bezsilnym.

Zmarła w Manchesterze w 1945 r.

Talent literacki posiadała również Magdalena Samozwaniec. Urodzona 
w 1894 r. w Krakowie, „najdowcipniejsza kobieta w Polsce” - jak lubiła się 
określać, była autorką zarówno felietonów, jak i powieści obyczajowych.
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Karol Kossak, Zwózka drzewa przez kupców, 1937, akwarela

Swoje zdolności satyryczne zaprezentowała w jednej ze swych pierwszych 
powieści - Na ustach grzechu. Powieść z życia wyższych sfer towarzyskich, 
parafrazującej Trędowatą Mniszkówny. Tytuły innych jej utworów to mię
dzy innymi Mężowie i mężczyźni, Starość musi się wyszumieć, O kobiecie, któ
ra znalazła kochanka, Maleńkie karo karmiła mi żona, Świadome ojcostwo, 
i powojenne: Tylko dla kobiet, Błękitna krew, Moja wojna trzydziestoletnia. 
Była również autorką dwóch powieści biograficznych: obnażającej niedy
skrecje rodzinne Marii i Magdaleny oraz poświęconej siostrze Marii Zalotni
cy niebieskiej. Zmarła w Warszawie w 1972 r.

Zofia Kossak Szczucka-Szatkowska, urodzona w 1890 r. córka Tadeusza 
Kossaka, początkowo próbowała studiować malarstwo w warszawskiej Szko
le Sztuk Pięknych u Karola Tichego oraz w Szwajcarii w genewskiej Szkole 
Rysunku; zwyciężyło jednak zamiłowanie do pióra. Debiutowała autobiogra
ficzną głośną powieścią Pożoga, opisującą wstrząsające przeżycia na Wołyniu 
w latach 1917-1919. W następnych powieściach podejmowała tematykę hi
storyczną: Beatum scelus, Złota wolność, Szaleńcy Boży, Legnickie pole, Niezna
ny kraj. W latach 30. napisała czterotomowych historiozoficznych Krzyżów-
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ców, Króla trędowatego, Bez oręża, 
w latach 50. Przymierze - imponu
jące erudycją powieści, podnoszące 
zdaniem Teodora Parnickiego Kos- 
sak-Szczucką do rangi najwybit
niejszego batalisty współczesnej li
teratury polskiej. W czasie wojny, 
w 1941 r. współorganizowała kon
spiracyjną organizację katolicką 
wzywającą m.in. do ratowania Ży
dów - Front Odrodzenia Polski; ini
cjatorka i członek „Żegoty”, zaan
gażowana w działalność podziemną, została aresztowana, osadzona w Oświę
cimiu, następnie przewieziona na Pawiak i skazana na śmierć. Szczęśliwie 
zwolniona na skutek interwencji, uczestniczyła w powstaniu warszawskim. 
Po wojnie mieszkała przez kilka lat w Anglii, po czym w 1957 r. powróciła do 
Polski; tu napisała wspomnienia z obozu w Oświęcimiu Z otchłani oraz sagę 
rodu Kossaków Dziedzictwo.

Zmarła w 1968 r. w rodzinnych Górkach Wielkich.

Karol Kossak, z cyklu Huculi w drodze, 1939, akwarela

Lata po drugiej wojnie światowej przynoszą kres rodzinie Kossaków; 
w czasie wojny, w 1942 r. umiera Wojciech Kossak, w 1943 r. - jego żona 
Maria; w 1945 r. w dalekiej Anglii - Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, 
w 1955 r. - Jerzy Kossak, w 1972 r. - Magdalena Samozwaniec.

Następne pokolenie odeszło już od sztuki; nie zajmowały się nią nieży
jące dziś córki Jerzego - Maria oraz Gloria, epizodycznie malująca i pisząca 
wiersze; nie zajmuje się nią również Simona Kossak, biolog z wykształcenia 
i zamiłowania. Do rodzinnych zainteresowań artystycznych próbują nawią
zywać córki Glorii - Joanna oraz Dagmara.

Wiernie natomiast stoi przy krakowskim placu zwanym dziś „Placem 
Kossaka” - „Kossakówka”, kryjąca w swych wnętrzach pamięć o nieprze
ciętnie uzdolnionej, artystycznie i literacko, familii Kossaków, o której mó
wiono, że: „zdolne to były szelmy te Kossaki”.
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Od 1869 r. niewielki krakowski dworek, zwany obecnie 
„Kossakówką”, byl gniazdem Kossaków - wszechstronnie 
utalentowanej malarsko i literacko rodziny, w której po mieczu 
przekazywany byl talent malarski, a po kądzieli zdolności literackie. 
Malarze to: Juliusz, protoplasta dynastii artystycznej; jego 
bezdzietnie 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 pań ujawnił się dopiero w trzecim pokoleniu, 
u obu córek Wojciecha: poetki Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, 
malującej też delikatne akwarele, i pisarki Magdaleny Starzewskiej- 
-Niewidowskiej, piszącej pod pseudonimem Magdaleny 
Samozwaniec, oraz u córki Tadeusza, bliźniaczego brata Wojciecha 
- powieściopisarki Zofii Kossak Szczuckiej-Szatkowskiej.
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