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Juliusz Kossak

O
d 1869 r. niewielki krakowski dworek, zwany obecnie „Kossakówką”, był gniazdem 

Kossaków - wszechstronnie utalentowanej malarsko i literacko rodziny, w której po 
mieczu przekazywany był 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 
Starzewskej-Niewidowskiej, piszącej pod pseudonimem Magdaleny Samozwaniec, oraz córki 

Tadeusza, bliźniaczego brata Wojciecha - powieściopisarki Zofii Kossak-Szczuckiej.

Juliusz Kossak z wnukiem Jerzym, 1893, fotografia

JULIUSZ
rćWMHiyczHy protoplasta

Założycielem dynastii był Juliusz Kossak, 
którego „gwiazda - jak pisał jego gorący wiel
biciel Stanisław Witkiewicz - przez pięćdzie
siąt lat ubiegłego stulecia świeciła najjaśniej
szym blaskiem”.

Najpiękniej sportretowała go 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, 
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 zajotelem dziadzi kiwając się stał 
mądry Żydek Immerglück albo Himmelblau, 
inni czyhali we drzwiach, a inni w ogrodzie 
aż słodko śpiący skończy swój sen o pogodzie.
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Kossakowie

Juliusz Kossak urodził się w 1824 r. w Wi
śniczu Nowym, w rodzinie urzędniczej; po
czątkowo uczęszczał we Lwowie do szkoły oj
ców Bazylianów, potem do gimnazjum w Sta
nisławowie i Buczaczu, następnie na życzenie 
rodziców podjął studia prawnicze na Uniwer
sytecie Lwowskim, ucząc się równocześnie ry
sunku u miernego lwowskiego portrecisty 
i malarza historycznego, ale cenionego peda
goga, Jana Maszkowskiego. Mimo to pozostał 
samoukiem o nieprzeciętnym samorodnym ta
lencie, rozwiniętym dzięki umiejętnościom by
strej obserwacji natury, znakomitej pamięci 
oraz pełnej temperamentu wyobraźni. Był też 
niezwykłym, pełnym uroku i życzliwości męż
czyzną o niepospolitej aparycji oraz urodzie 
typowego polskiego szlachciura o znakomi
tych formach towarzyskich, co zanotował Jó
zef Kenig: „Tak skończonej piękności męskiej, 
a przy tym tak charakterystycznej, tak orygi
nalnej, takiej jakiejś odrębnej nie zdarzyło nam 
się spotkać”. Pozbawiony zawiści zyskał rów
nież z czasem ogromną sympatię kolegów-ar- 
tystów. Józef Brandt miał powiedzieć: „jeśli je
stem czym jestem, winienem to jemu”, nato
miast Maksymilian Gierymski pisał o nim 
z Monachium w 1867 r.: „Nie znałem dotąd 
może więcej życzliwego dla mnie człowieka, 
jak w nim znalazłem”.

Jego mentalność artystyczną ukształtował 
romantyzm, którego najtrwalszym osiągnię
ciem w dziedzinie teorii sztuki była próba spre
cyzowania pojęcia sztuki narodowej, predys
ponowanej do pełnienia szczególnej misji 
w społeczeństwie pozbawionym samodzielne
go bytu politycznego, wzniecenie zaintereso
wań przeszłością i historią Polski, fascynacja 
rodzimym pejzażem, folklorem, obyczajowo

ścią. Pierwszą większą, tematycznie wydzielo
ną wypowiedzią o sztuce narodowej, jej moż
liwościach rozwojowych i misji, jaką ma do 
spełnienia w społeczeństwie pozbawionym sa
modzielnego bytu politycznego, był artykuł 
Wincentego Pola z 1839 r. O malarstwie i ży
wiołachjego w kraju naszym. Następnie Se
weryn Goszczyński w rozprawie z 1842 r. 
O potrzebie narodowego polskiego malarstwa 
stwierdził: „w stosunku zaś do Polski [malar
stwo ] może, i powinno być jednym z głównych 
narzędzi wyzwolenia jej ducha z więzów ma
terialnych i moralnych, wewnętrznych, przy
spieszenia chwili samodzielnego jej działania, 
jednym słowem, wywalczenia miejsca, jakie się 
jej w rodzinie ludzkości należy”. Cyprian Ka
mil Norwid w Promethidionie, opublikowa
nym w 1851 r. w Paryżu, podkreślał istotę lu
dowych źródeł twórczości: „Podnoszenie lu
dowych natchnień do potęgi przenikającej 
i ogarniającej ludzkość całą - podnoszenie 
ludowego do Ludzkościnieprzezsto
sowania zewnętrzne i koncesje formalne, ale 
przez wewnętrzny rozwój dojrzałości [... ] 
Naród owy artysta organizuje wyo
braźnię, jak na przykład polityk 
narodowy organizuje siły stanu...”.

W drugiej ćwierci XIX w rozpętała się z ko
lei dyskusja na temat roli artysty w polskim 
społeczeństwie. Istotne zdają się w niej dwa gło
sy. W 1839 r. wspomniany Wincenty Pol, w cy
towanym wyżej artykule, skrytykował brak 
w społeczeństwie zrozumienia dla sztuki: „Ar
tyści nie umieją się porozumieć z narodem, stąd 
dzieje się, że naród jest obojętny na ich sztukę; 
malarze mają cały czas kraj za nieuka, jakimi 
sami byli, zanim się ku Europie wybrali, a na
ród ma ich za ludzi niepotrzebnych sobie”.
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Kossakowie

Natomiast w 1857 r. Julian Klaczko w opu
blikowanym w Paryżu artykule Sztuka polska 
zdeprecjonował sztukę polską, odmawiając Po
lakom prawa jej uprawiania.

Juliusz Kossak wpisał się w ten nurt jako 
kontynuator romantycznej tradycji polskiego 
malarstwa najwyższych lotów; przede wszystkim 
należącego do pierwszego pokolenia romanty
ków Piotra Michałowskiego, którego bogate 
i zróżnicowane oeuvre malarskie oscylowało 
pomiędzy obrazami romantycznie traktujący
mi historię o tematyce hetmańsko-rycerskiej 
i napoleońskiej a perfekcyjnymi portretami.

Juliusz Kossak rozpoczął karierę artystycz
ną w 1844 r., kiedy to został zaproszony przez 
Alfreda Potockiego na wielkie polowanie par 
force w Łańcucie, a które zilustrował rok póź
niej w sztywnej, płasko malowanej kompozy
cji, bardzo angielskiej w klimacie Polowanie 
parforce w Łańcucie. Z tego też 1844 r. pocho
dzą „końskie portrety”, między innymi Siwa 
klacz Szaytanka i Ogier arabski z Beduinem, 
będące popisem nie tylko perfekcji ujęcia po
staci konia i jego anatomii, lecz także bezbłęd
nego użycia techniki akwareli.

Pobyt w Łańcucie dał Juliuszowi okazję do 
szerokich koneksji, których następstwem sta
ło się zainteresowanie jego talentem Kazimie
rza i Juliusza Dzieduszyckich oraz Gwalberta 
Pawlikowskiego, dzięki którym wszedł w środo
wisko ziemiańsko-arystokratyczne i od 1850 r. 
rozpoczął swoistą wędrówkę po dworach i pała
cach rodów osiadłych w południowo-wschod
niej Małopolsce, na Podolu, Wołyniu i Ukra
inie: Potockich, Baworowskich, Sanguszków, 
Rozwadowskich, Dzieduszyckich. Uzyskał 
w ten sposób możliwość obserwowania życia 

dworów oraz studiowania szerokiego pejzażu 
wschodnich rubieży Polski, a także rysowania i ma
lowania scen z polowań, przejażdżek konnych, 
wyścigów oraz portretowania swoich mecenasów, 
ich ulubionych koni i stadnin. Jest wśród nich 
Stadnina Stanisława Dunin-Borkowsldego w Win
niczkach z 1846 r., Portret Dzieduszyckiego na 
Azecie z 1847 r., wyraźnie określające zaintereso
wania młodego adepta malarstwa.

Nie bez znaczenia dla rozwoju malarstwa Ju
liusza Kossaka było zawarcie na przełomie lat 
1843 i 1844 znajomości z Piotrem Michałowskim, 
w którego majątku w Bolestraszycach spędził lal
ka dni. Po latach Juliusz Kossak wspominał 
z atencją: „wymienić musze śp. Piotra Michałow
skiego, najznakomitszego malarza koni i aąuarel- 
listę, któren poznawszy mnie w Rytarowicach 
u hr. Rozwadowskiego, gdzie przyjechał araby 
sprowadzone oglądać i widząc moje rysunki za
prosił 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 Wła
dysławowi Branickiemu, podróż najpierw do Bia
łej Cerkwi, gdzie znalazł inspirację do namalowa
nia między innymi sceny z polowania na lisa, a na
stępnie do Petersburga; tam z kolei po raz pierwszy 
miał okazję poznania w tamtejszych muzeach 
wielkiej sztuki europejskiej, ale jak zanotował, 
„nie dla mnie Petersburg, brakowało czegoś, co się 
nie da opisać”; następnie podróżował do Wied
nia, gdzie w 1852 r. krótko był uczniem Ferdi- 
nanda G. Waldmullera, oraz na Węgry.
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J U I i u s z Kossak

Juliusz Kossak, Leon hr. Rzewuski, akwarela, ołówek, papier, 28,5x22,5 cm
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Kossakowie

Zofia z Gałczyńskich Kossakowa, 1860, fotografia

W1855 r. nastąpiły radykalne zmiany w ży
ciu Juliusza Kossaka. „Idąc Krakowskim Przed
mieściem, zobaczyłem śliczną brunetkę [... ] 
Jakby we mnie strzelił, nie wyszła mi już z gło
wy ta postać i, Bogu najwyższemu dzięki, nie wy
chodzi, bo jest moją najdroższą żoną - Zofia 
z Gałczyńskich. Ożeniłem się [... ] Po ślubie, 
w miesiącu wrześniu wyjechałem z żoną za gra
nicę”. Wybranką była córka zamożnego ziemia
nina z Siąszyc na Kujawach; mariaż ten poprze
dzony był licznymi komerażami, plotkami, 
a konkury ubogiego malarza odczytywano jako 
mezalians. Owocem konkurów były również 
kameralne akwarele z widokiem dworu w Sią- 
szycach i jego wnętrz, kościółka, gdzie państwo 
Kossakowie brali ślub, i portretu konnego Woj
ciecha Gałczyńskiego na Perkunie.

Następnym etapem w karierze Juliusza 
Kossaka był Paryż, gdzie Kossakowie przeby
wali, dzięki zresztą pomocy finansowej teścia, 
w latach 1856-1860; tam też Juliusz Kossak 
podjął samodzielne studia, poznając zbiory 
muzealne; według informacji Stanisława Wit
kiewicza „w pierwszym roku pobytu w Paryżu 
Kossak kopiował w Luwrze konie Gericaulta,

pejzaże Ruisdaela [...] wieczorami chodził ry
sować modele z natury do którejś ze szkół pry
watnych”. W Paryżu zaprzyjaźnił się z wybit
nym batalistą francuskim Horace ’em Verne- 
tem, popularnym dzięki sztychom ze sceną 
ukazującą skaczącego do Elstery księcia Józe
fa Poniatowskiego. Vernetowi też poświęcił 
w swej Autobiografii pełne entuzjazmu słowa: 
„przyjął mnie jak najserdeczniej, otworzył dla 
mnie swoją pracownię w każdej chwili i na do
miar grzeczności trzymał mi Wojtka do chrztu”; 
urodziły się bowiem Kossakom w Paryżu, w noc
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Juliusz Kossak

sylwestrową 1856/1857 bliźniaki: Wojciech 
i Tadeusz, a fakt trzymania przez cenionego 
malarza do chrztu Wojciecha odczytano jako 
dobry artystycznie znak.

Twórczość Vemeta na pewno nie pozosta
ła bez wpływu na warsztat Kossaka, w którym 
stopniowo zanika sztywność, zbyt dokładny 
rysunek, płaskość kompozycji na korzyść roz
machu w kładzeniu akwareli i przestrzenno
ści kompozycji; artysta pozostaje równocześnie 
wierny tematyce na wskroś polskiej, będącej 
reminiscencją jego pobytów na Ukrainie; fa

scynacje te zaowocowały w okresie paryskim 
podejmowaniem tematyki historyczno-rodza- 
jowej. Według Stanisława Witkiewicza „Kossak 
nie zatracił w Paryżu ani swojej odrębności na
rodowej [...] starał się na bruk paryski prze
nieść choć mały promień tej ziemi, do której 
był tak bardzo przywiązany”. W Paryżu też za
czął stosować technikę olejną. Powstały wtedy: 
pełna liryzmu Przeprawa towarzysza pancer
nego przez Dniestr z 1856 r.; lekko malowana 
wykwintną gamą kolorystyczną o dominancie 
ugrów i brązów akwarela z umieszczonym
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Juliusz Kossak, Masztalerz z parą koni, 1850-1860, akwarela, papier, 36,5x44,8 cm
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Juliusz Kossak, Stadnina u wodopoju, 1857, akwarela, papier, 55x160 cm

w pięknym krajobrazie Polowaniem wPoturzy- 
cy u Dzieduszyckich; Portret Kazimierza Łubień
skiego z córką na koniach. W1857 r. powstała 
wystawiona w Paryżu na wystawie akwarela 
Stadnina u wodopoju, swym tematem i formą 

stanowiąca zapowiedź kilkakrotnie podejmo
wanych przez Juliusza Kossaka tematów, czę
sto malowanych na zamówienie - rozległych 
pejzaży z szeroką linią horyzontu oddzielającą 
ziemię od nieba i wspaniałych koni. Również
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w Paryżu podjął ilustrację poematu Wincen
tego Pola Mohort, rapsodu o rycerzu niezłom
nym, panu Mohorcie strzegącym w końcu 
XVIII w. wschodnich granic Rzeczpospolitej. 
Kossak zilustrował strofy, ostrzegające, że „sąd

ny dzień nadchodzi kłusem”. W 1858 r. po
wstała efektowna ilustracja utworu ze szla
checkim bohaterem w roli tytułowej: Mohort 
prezentujący stadninę księciu Józefowi Ponia
towskiemu. Scena rozgrywa się pod szerokim

Juliusz Kossak, Polowanie w Poturzycy, 1866, akwarela, papier, 59x86,5 cm
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Juliusz Kossok
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Kossakowie

niebem, na płaskim stepie ukraińskim; do pa
sącego się pięknego stada koni różnych maści 
podjechał konno książę Józef Poniatowski i po
kazujący mu stadninę Mohort; towarzyszą im 
kawalerowie i damy, wśród których jest znana 
warszawska piękność - generałowa Pupardo- 
wa. Stanisław Witkiewicz w swym obszernym 
opracowaniu na temat twórczości Kossaka na
pisał: 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 wo
bec 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, zabawą w żoł
nierzy w czasach głębokiego pokoju”.

Jest to kompozycja zapowiadająca twór
czość Juliusza Kossaka „ku pokrzepieniu serc”, 
która łączyła motyw dwóch skrajnie odmien
nych bohaterów: bohatera historycznego - 
księcia Józefa Poniatowskiego, oraz bohatera 
dramatu - Mohorta. Namalowana została z wy
czuciem realiów epoki i nastroju podolskiego 
krajobrazu, z zachowaniem realizmu szczegó
łów zestrojonych z romantyczną, idealizowa
ną scenerią, budowaną za pomocą światłocie
nia i barwy.

Z końcem 1860 r. rodzina Kossaków za
mieszkała w Warszawie, gdzie pozostała do li
stopada 1868 r.; w międzyczasie, w 1861 r., Ju
liusz wyjechał do wschodniej Galicji, między 
innymi do Koropca, gdzie malował stadniny, 
a także zaangażował się w prace Towarzystwa 
Zachęty Sztuk Pięknych. Sytuacja finansowa 
zmusiła Juliusza Kossaka do podjęcia pracy kie

rownika artystycznego „Tygodnika Ilustrowane
go”; rozpoczął tym samym karierę ilustratora 
publikującego swoje prace zarówno w macie
rzystym piśmie, jak i w „Kłosach”. Koncentro
wał się wówczas na ilustrowaniu konkretnych 
utworów literackich, wśród których znajdowa
ły się dzieła jego przyjaciela Wincentego Pola: 
Pieśń o ziemi naszej i Rok myśliwca, opracowa
ne w 1865 r. z wielkim pietyzmem, znawstwem 
natury i atencją dla urody przyrody, na której 
piękno był bardzo wrażliwy. „Kossak stworzył 
z tego nie fachową, ciasną ilustrację wiadomo
ści łowieckich, lecz pieśń o piękności i uroku 
swej ziemi”. Z lat 1865-1866 pochodzą pełne 
rubasznego dowcipu ilustracje Pamiętniki sta
rającego się Teodora Tomasza Jeża.

W tym czasie Juliusz Kossak kontynuował 
również zainteresowania malarstwem batali- 
styczno-historycznym i historyczno-obycza- 
jowym, malując różne potyczki i bitwy, wśród 
nich znaną z opisów uczestników walk Bitwę 
pod Ignacewem, w której w dniu 9 maja 1863 r. 
oddział generała Edmunda Taczanowskiego 
został rozbity przez wojska rosyjskie. W tej bi
twie, rozgrywającej się na leśnej polanie, wśród 
kurzu i pyłu, prawdziwymi bohaterami stały 
się konie; zranione, spienione, atakujące, ucie
kające, zabite.

Jest to klasyczna dla Juliusza Kossaka kom
pozycja ilustrująca konkretne wydarzenie hi
storyczne, charakteryzująca się klarowną kon
strukcją obrazu, żywiołowością przedstawio
nej sceny, biegłością w opracowaniu kolejnych 
planów, a także wyrafinowaną paletą ciepłych, 
zgaszonych barw; według Stanisława Witkie
wicza: „Kossaka w tych bitwach nie pogrom 
nieprzyjaciela obchodzi i cieszy najbardziej, 
nie kładzie on nacisku na jego nieszczęście 
i hańbę, na mękę, śmierć i zniszczenie, zosta-
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Juliusz Kossak

Juliusz Kossak, Mohort na koniu z żołnierzami, 1855, akwarela, papier, 26x32,5 cm
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jące po bitwie, nie dramat ponurej i krwawej 
walki o życie go zajmuje - on wyraża męstwo, 
dzielność, bohaterstwo żołnierza, świetność 
i energię jego czynów i wspaniały temperament 
polskiego konia”.

Juliusza Kossaka pociągały jednak szersze 
kontakty ze sztuką europejską i „dla odświeże
nia się, dla zobaczenia co nowego w sztuce” wy
jechał w 1868 r. do Monachium, zwanego nie
mieckimi Atenami, a przez Polaków określa
nego familiarnie jako Mnichów, Mnichowo lub 
Mniszewo. Monachium było wtedy, dzięki me
cenatowi Ludwika II Bawarskiego, znaczącym 
ośrodkiem artystycznym, mekką artystów, cen
trum sztuki europejskiej. Sprzyjała temu za
równo działalność arystokratycznej Królew
skiej Akademii Sztuk Pięknych, preferującej 
malarstwo historyczne, jak i zdemokratyzowa
nego Kunstverein skupiającego artystów upra
wiających malarstwo rodzajowo-historyczne; 
a także dostępność zbiorów muzealnych Starej 
i Nowej Pinakoteki, wystawy sztuki, prężność 
artystycznych szkół prywatnych i pracowni 
malarskich. Bodźcem do rozwoju sztuki był 
również żywy rynek artystyczny, rzutcy mar- 
szandzi i bogaci kolekcjonerzy. Generalnym 
założeniem studiów monachijskich była pra
ca w plenerze, bezpośredni kontakt z naturą, 
co wspominał między innymi Stanisław Wit
kiewicz: Wieczorem uciekaliśmy z miasta 
w pole, na mroczne łąki, w których jęczały czaj
ki, lub leżąc gdzie na miedzy słuchaliśmy prze
piórek i kuropatw, jak wtóru tej tęsknoty, która 
nas zjada”. W polskim środowisku malarskim 
w Monachium, które zdaniem Stefana Żerom
skiego było „pełne rozbitków roku 63-go”, liczą
cym w połowie XIX w blisko 700 osób, pierwszo
planową rolę odgrywał najpierw Jan Matejko,
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Juliusz Kossak

Juliusz Kossak, Kupno lub sprzedaż konia, 1860, akwarela, papier, 33x45,5 cm
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Kossakowie

Juliusz Kossak, Koń maści kasztanowej, akwarela, ołówek, papier, 21x29 cm

a następnie cieszący się ogromnym autorytetem 
batalista Józef Brandt prowadzący od 1866 r. 
własną pracownię. Grupę artystów skupionych 
wokół jego osoby nazwał żartobliwie Henryk 
Siemiradzki sztabem, do którego należeli mię
dzy innymi Maksymilian Gierymski i Adam 
Chmielowski, a samego Brandta - generałem. 
W cieniu znakomicie prosperującego skupio
nego wokół Brandta sztabu funkcjonowała 
w Monachium znaczna grupa artystów, według 
Stanisława Witkiewicza żyjących na skraju nę
dzy, z których wielu mozolną pracą zdobyło 

pozycję artystyczną; inny też był styl docenia
nia zdolnych artystów, co potwierdzają słowa 
Maksymiliana Gierymskiego, który zanotował: 
„gdybym w Polsce miał to uznanie, jakie mam 
w Niemczech, szczęśliwym bym się nazwał”.

Wśród tej kolonii polskich monachijczy- 
ków znalazł się też Juliusz Kossak, który w li
ście do Marcina Olszyńskiego, napisał, że „ży
cie tutejsze artystyczne bardzo przyjemne, ko
leżeńskie, a co najlepiej tanie [... ] Rano 
o 9-tej schodzimy się do roboty [... ] Wieczór 
dopiero wychodzimy razem i resztę wieczoru

26



Juliusz K o s s o k

Juliusz Kossak, Koń Oleś, akwarela, papier

spędzamy na gawędach przy piwie i muzyce”. 
Juliusz pracował wtedy z Józefem Brandtem 
u batalisty Franza Adama, pozostając wiernym 
w swym oeuvre wcześniejszym przemyśleniom 
artystycznym, kreowaniu idealizującego, peł
nego poetyckości i jakże polskiego nastroju; 
znika surowość konturów i kontrastów kolo
rytu na korzyść miękkiego i wykwintnego ry
sunku oraz wyciszonej gamy barwnej. Podob
nie jak w Paryżu, Juliusz Kossak konsekwentnie 
nawiązywał do polskiej tematyki historyczno- 
-batalistycznej i historyczno-rodzajowej, utwier

dzając swoją pozycję romantycznego piewcy 
tradycji szlacheckiego obyczaju i rycerskiej 
przeszłości narodu. Powstały kolejne kompo
zycje z Mohortem, Omnibus warszawski, dy
namiczny Wyjazd na polowanie z sokołem, 
brawurowy Atak 13. Pułku Ułanów płka Mak
symiliana Rodakowskiego w bitwie pod Cur- 
tozzą w roku 1866, namalowany dwa lata póź
niej -wl868r.,a także liczne stadniny, jarmar
ki, wśród których znajduje się Jarmark koński 
pod Warszawą, z ukazanym na tle architektury 
Warszawy dynamicznym zbiorowiskiem koni,
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Kossakowie

Juliusz Kossak, Jarmark koński pod Warszawą, 1866, akwarela, papier, 63,5x102,5 cm

28



29



Kossakowie

Juliusz Kossak, Fredro na angliku, z cyklu Cztery typy koni i ludzi, 1868, akwarela, deska, 45x34 cm
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chłopów, szlachty, Żydów i zasługującą na 
szczególną uwagę sceną umieszczoną w lewym 
narożniku - prezentacji przez handlarzy mar

nej chabety.
W okresie monachijskim, w 1868 r., Juliusz 

Kossak namalował angielską w nastroju olej
ną kompozycję Amazonka na białym arabie 
przedstawiającą elegancką damę w modnym 
stroju amazonki, która dosiadłszy araba, wyru
sza w towarzystwie dwóch jeźdźców na konną 
przejażdżkę. W tym samym roku powstała rów
nież seria konnych portretów: Prądzyński na 
arabie, Fredro na angliku, Krakowiak na mie- 
rzynie, Żyd na szkapie; istotne i satysfakcjonu
jące było dla Kossaka portretowanie przede 
wszystkim koni o różnych rasach, maściach 
i charakterach. Stanowią one kontynuację kon
cepcji artystycznej czytelnej w mistrzowskiej 
akwareli z 1866 r. W stajni, ukazującej dwa 
osiodłane, zniecierpliwione konie, przy któ
rych pracuje chłopiec stajenny; piękno araba 
kontrastuje z pospolitością kasztanka.

W 1869 r. Juliusz Kossak, wraz żoną i pię
ciorgiem dzieci, osiadł w Krakowie na Zwie
rzyńcu, przy placu Latarnia, w dworku zwa
nym ,Wygodą”, z czasem „Kossakówką”, któ
ry stał się kolebką znakomitych talentów 
malarskich i literackich następnych pokoleń 
Kossaków. Tego też miejsca nigdy już na dłu
żej nie opuścił, z wyjątkiem podróży malar
skiej odbytej w towarzystwie Józefa Brandta 
w 1871 r. po wschodniej i południowej Gali
cji, gdzie w związku z zainteresowaniem się 
polską historią XVII w. zwiedził między inny
mi Żółkiew oraz pełne muzealiów Podhorce, 
następnie pojechał do Bałty na Podolu, skąd 
przywiózł szkic do obrazu Jarmark w Bałcie, 
a na przełomie lat 1872-1873 ponownie udał 

się do Monachium. Tam też powstały staran
nie opracowane kompozycje, jak Stadnina het
mańska Jana Tarnowskiego, Sobieski na Kah
lenbergu, Stado Przybysława Śreniawy oraz Re- 
wera Potocki przyjmuje wyoraną buławę; ta 
ostatnia kompozycja, pełna ruchu i bogactwa, 
z tłumem ludzi i koni ukazanych w szerokim 
pejzażu ukraińskim została wysoko oceniona 
przez ówczesną krytykę, zwłaszcza Józefa Ke-
niga, który uznał, iż Juliusz Kossak jest „naj-

Akwarela ta została przygotowana na Wysta-
wę Powszechną w Wiedniu w 1873 r.

Kossakówka, dworek główny, fotografia

W„Kossal<ówce” prowadzono dom otwar
ty, pełen gości, w którym prym wiodła pani Ju- 
liuszowa, o „wysokiej towarzyskiej kulturze 
wielkiej pani”; był to dom łączący na bezpre
tensjonalnych spotkaniach towarzyskich par
nas artystyczny i literacki ówczesnego Krako
wa, gdzie bywali między innymi Adam Asnyk, 
Teofil Lenartowicz, Henryk Rodakowski, Jó
zef Chełmoński, Stanisław Witkiewicz, Hen
ryk Sienkiewicz, Jacek Malczewski. „»Kossa
kówka« co dzień była pełna gości” - wspomi
nał syn Juliusza - Wojciech.
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Juliusz Kossak, Patrol, 1875, olej, tektura, 21,2x26,5 cm
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Juliusz Kossak zaangażował się też w kra
kowskie życie kulturalne i artystyczne: został 
czynnym członkiem Towarzystwa Naukowe
go Krakowskiego, następnie w 1872 r. - człon
kiem nadzwyczajnym Akademii Umiejętno
ści; w 1874 r. powołano go na członka Komi
sji Historii Sztuki Akademii Umiejętności. 
W1872 r. otrzymał też propozycję zatrudnienia 
w Szkole Sztuk Pięknych i objęcia katedry ma
larstwa pejzażowego, której jednak nie przyjął 
z racji zbyt niskiego wynagrodzenia; w 1873 r. 
wszedł do Komisji Rozpoznawczej w krakow
skim Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych; 
w październiku 1879 r., gdy przygotowywano 
słynny jubileusz pięćdziesięciolecia pracy Józe
fa Ignacego Kraszewskiego, w pięcioosobowym 
komitecie organizacyjnym znalazł się również 
Juliusz Kossak; gdy narodziła się w tym samym 
roku myśl założenia, również w Krakowie, Mu
zeum Narodowego, wszedł do komitetu organi
zacyjnego oraz do tak zwanego Wydziału (ciała 
doradczego) działającego przy nowo utworzo
nym Muzeum; w 1886 r. nabyto do kolekcji Mu
zeum Narodowego Stadninę na Podolu. Przez 
osiemnaście lat, poczynając od 1880 r., prezeso
wał w Kole Artystyczno-Literackim, którego ce
lem było popieranie sztuki i literatury; zyskał 
nawet żartobliwy przydomek „Prezesia”, a Mi
chał Bałucki przy kolejnym wybraniu na tę funk
cję wzniósł toast:

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

Juliusz Kossak w stroju lisowczyka, ok. 1880, fotografia

W 1880 r. odbyły się w Warszawie uroczy
stości jubileuszowe Juliusza Kossaka i bankiet, 
na którym mowę wygłosił warszawski malarz 
Wojciech Gerson. Według pani Juliuszowej 
Kossakowej „wszystko udało się doskonale, 
świetnie - Julo powrócił z Warszawy wesoły, 
odmłodzony, rozczulony tak serdecznym przy
jęciem...”.

Kraków zdobył się na jubileusz Juliusza Kos
saka dopiero w czerwcu 1889 r. Miał on miejsce 
w krakowskich Sukiennicach i został zainicjo
wany przez Klub Artystów i Koło Artystyczno- 
- Literackie; wręczono wówczas dostojnemu ju
bilatowi album zawierający sześćdziesiąt 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 persony, wygłoszo
no adresy i mowy, wznoszono toasty „kochajmy 
Kossaka”; na uwagę zasługują słowa Ludomira 
Benedyktynowicza, który stwierdził, iż sztuka 
Kossaka działa „zbawiennie i orzeźwiająco [... ] 
podnosi w nas ducha narodowego i chroni od 
zwątpienia [... ] Stojąc w obliczu tej pięknej epo
pei narodowej, którą wypisał pędzlem geniusz 
Kossaka, w każdym polskim sercu odezwie się 
echo naszej nieśmiertelnej pieśni: Jeszcze Polska 
nie zginęła”. Szeroko komentowano również 
wówczas brak w ofiarowanym Kossakowi albu
mie pracy Jana Matejki. Odpowiedzią na ten fakt 
było pismo podpisane przez profesorów Szkoły 
Sztuk Pięknych w Krakowie, w tym również 
przez Matejkę, skierowane na ręce artysty i pod
kreślające jego zasługi w sztuce.

Batalistyka ugruntowała się w kręgu zainte
resowań Juliusza Kossaka na równi z tematami 
rodzajowymi, ze szczególnie faworyzowanymi 
scenami z różnego typu i rodzaju pełnymi tem
peramentu i zgiełku polowaniami na wilki na 
stepie, żywiołowymi polowaniami na saniach, 
z chartami na dropie; na lisa; polowanie Jana III 
Sobieskiego z sokołem, na czaple w Wilano
wie z 1879 r., wreszcie kilka wersji wyjazdu na 
polowanie z sokołem, między innymi z 1876 r. 
Wyjątkowym œuvre jest powstały w 1874 r. i li
czący cztery przedstawienia cykl Polowanie na 
niedźwiedzia, ukazujący wielkie polowanie na 
niedźwiedzia w majątku ks. Adama Sapiehy 
w jego dobrach w Karpatach - Siankach i Użo- 
ku, które odbyło się w 1872 r. Obejmuje on: 
Wyjazd na łowy, Odpoczynek na polowaniu, 
Niedźwiedź osaczony w ostępie oraz Powrót 
z polowania. Kossak stworzył cztery kompo-

Juliusz Kossak, Odpoczynek myśliwych, z cyklu Polowanie na niedźwiedzia, 1874, akwarela, papier, 68x51 cm

37



Juliusz Kossak, Koń kasztan Carogród, 1871, akwarela, papier, 43x54 cm
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zycje rozgrywające się w czarownym górskim 
krajobrazie: na połoninie, mateczniku, lesie 
emanujące różnymi klimatami: pełnym emocji 
nastrojem towarzyszącym wyjazdowi na polo
wanie, dramatyczną walką niedźwiedzia, sielan
kowy odpoczynek na pięknej połoninie, wresz
cie radosny powrót z polowania. Kilkakrotnie 
też powracał Juliusz Kossak do tematu polowa
nia z sokołem będącego okazją do prezentacji 
pięknych koni i jeźdźców, urokliwego pejzażu, 
a równocześnie popisem perfekcyjnej formy: ja
sności kompozycji, dokładności w odtwarzaniu 
detali przyrody, szczegółów strojów i twarzy. 
W1876 r. powstała kompozycja Wyjazd na po
lowanie z Kajdrkiem ukazująca wytworny wręcz 
orszak prowadzony przez tajemniczego jeźdźca 
na srokatym koniu trzymającego w ręku kogu
ta. „Był to Kafarek, trębacz w wojsku, którego co 
rano budził oswojony kogut, a on z kolei obóz”.

Motywem łączącym wszystkie okresy twór
czości Juliusza Kossaka był koń, symbolizują
cy wolność i romantyczną swobodę, pojawia
jący się nie tylko w scenach historycznych czy 
pejzażowo-rodzajowych, lecz także w samo
dzielnych, bezpretensjonalnych portretach 
jeźdźców i koni różnych maści. Piękno, klasę, 
elegancję ruchu zwierząt znamy między inny
mi z talach akwarel, jak Koń kasztan Carogród 
i Siwy ogier arabski Obejan z 1871 r., Koń Oleś, 
Koń maści kasztanowej czy Siwa klacz Gulda, 
które stały się portretami konkretnych koni 
ze znanych stadnin.

Kossak malował też portrety swych mece
nasów na ich ulubionych koniach; między in
nymi w 1872 r. Adama Potockiego, a także do
mniemane portrety konne: Henryka Dąbrow
skiego, Tadeusza Kościuszki, księcia Józefa 
Poniatowskiego, Prądzyńskiego, Fredry, Kra
kowiaka, Żyda.
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Jesienią roku 1880 odbyła się podróż in
spekcyjna cesarza Franciszka Józefa po Galicji, 
którą w Krakowie chciano wykorzystać do 
uzyskania zgody na opuszczenie przez wojska 
austriackie zdewastowanego Wawelu. Plano
wano efektowną i uroczystą oprawę cesarskiej 
wizyty, w którą włączyli się również artyści po
przez przygotowanie okazałego, dedykowanego 
cesarzowi albumu złożonego z akwarel ilustru
jących jego pobyt w Galicji. Do pracy zaproszo
no: Jana Matejkę, Henryka Rodakowskiego, Hi
polita Lipińskiego, Franciszka Tepę, Andrzeja 
Grabowskiego, Wojciecha Grabowskiego, Tade
usza Rybkowskiego, Aleksandra Raczyńskiego, 
Tadeusza Ajdukiewicza, Antoniego Kozakie
wicza, Wojciecha Kossaka i Juliusza Kossaka. 
Juliusz Kossak w okresie 1880-1881 podjął 
idealizowaną pracę kronikarską, ilustrując 
sześć scen z wizyty cesarskiej, w tym wjazd do 
Krakowa, cesarza w otoczeniu szaleńczej ban
derii pod Wawelem, pełną dostojeństwa wizy
tę władcy w pracowni Jana Matejki przy ulicy 
Floriańskiej w Krakowie z dużym pietyzmem 
odtwarzającą urządzenie salonu i obrazy pre
zentowane cesarzowi, spośród których zainte
resował się Zjazdem pod Wiedniem; pozostałe 
sceny to prezentacja cesarza na balu w ratuszu 
lwowskim oraz przywitanie w Krysowicach pod 
Przemyślem. Do cyklu należy również szaleń
cze w swym temperamencie Wesele krakow
skie przed cesarzem na Rynku w Krakowie 
epatujące witalnością ilustrowanej sceny i dy
namiką kompozycji; ruch, tętent, wesołość, to 
akwarelowa interpretacja słów A. Nowoleckie- 
go opublikowanych w 1881 r. w książce Pa
miątka podróży cesarza Franciszka Józejd Ipo
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Juliusz Kossak. Wizyta Franciszka Józefa w pracowni Matejki, z cyklu Wizyta Franciszka Józefa Iw 1880 r.. 1881. akwarela, pap
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Juliusz Kossak, Wjazd cesarza Franciszka Józefa do Krakowa, z cyklu Wizyta Franciszka Józefa I w 1880 r., 1881, akwarela, papier, 39x57 cm
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Juliusz Kossak, Cesarz w ratuszu lwowskim, z cyklu Wizyta Franciszka Józefa I w 1880 r., 1881, akwarela, papier, 39x57 cm
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Kossakowie

Galicji i dwudziestodniowego pobytu Jego w tym 
kraju z 1881 r., który zanotował: „Raźnie, za
maszyście i z fantazyą iście krakowską wjecha
ło ono na Rynek najpierw wolnym, a później 
przyspieszonym kłusem. Na przodzie jechało 
24 drużbów na koniach, ubrani z krakowska 
z bukietami weselnymi przy czapkach i kapelu
szach; za nimi wóz z parą starostów i muzyką. 
Następnie na bogato udekorowanym a czwór
ką w lejc zaprzężonym wozie państwo młodzi, 
otoczeni znów drużbami, hamującymi obok na 
koniach; dalej wozy z druhami i gośćmi wesel
nymi. Tak samo zajechała druga para. Wszyst
kich wozów było 20 przeszło. Przy głośnym 
śpiewie i towarzyszeniu muzyk wiejskich, We
sele podjechało do pałacu »Pod Baranami«, 
aby starym zwyczajem ofiarować cesarzowi ko
rowaj; przy zbliżaniu się z każdego wozu uchy
lały się krakuski, a donośny okrzyk »niech źy- 
je« rozlegał się wesoło po całym Rynku”. Były 
to żywiołowe, wielobarwne sceny epatujące 
skomplikowanymi, pełnymi ruchu ujęciami 
realizującymi równocześnie konkretny pro
gram polityczny. Konfrontacja bowiem owych 
chłopskich bohaterów spod Racławic, żywych 
symboli heroizmu narodowego, z cesarzem 
i otaczającą go arystokracją polską zdaje się po
twierdzać poparcie Juliusza Kossaka dla kon
serwatywnych poglądów politycznych grupy 
Stańczyków głoszących idee solidaryzmu kla
sowego i bezkonfliktowego współistnienia z za
borcą austriackim.
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Kossakowie

Galicji i dwudziestodniowego pobytu Jego w tym 
kraju z 1881 r., który zanotował: „Raźnie, za
maszyście i z fantazyą iście krakowską wjecha
ło ono na Rynek najpierw wolnym, a później 
przyspieszonym kłusem. Na przodzie jechało 
24 drużbów na koniach, ubrani z krakowska 
z bukietami weselnymi przy czapkach i kapelu
szach; za nimi wóz z parą starostów i muzyką. 
Następnie na bogato udekorowanym a czwór
ką w lejc zaprzężonym wozie państwo młodzi, 
otoczeni znów drużbami, hamującymi obok na 
koniach; dalej wozy z druhami i gośćmi wesel
nymi. Tak samo zajechała druga para. Wszyst
kich wozów było 20 przeszło. Przy głośnym 
śpiewie i towarzyszeniu muzyk wiejskich, We
sele podjechało do pałacu »Pod Baranami«, 
aby starym zwyczajem ofiarować cesarzowi ko
rowaj; przy zbliżaniu się z każdego wozu uchy
lały się krakuski, a donośny okrzyk »niech źy- 
je« rozlegał się wesoło po całym Rynku”. Były 
to żywiołowe, wielobarwne sceny epatujące 
skomplikowanymi, pełnymi ruchu ujęciami 
realizującymi równocześnie konkretny pro
gram polityczny. Konfrontacja bowiem owych 
chłopskich bohaterów spod Racławic, żywych 
symboli heroizmu narodowego, z cesarzem 
i otaczającą go arystokracją polską zdaje się po
twierdzać poparcie Juliusza Kossaka dla kon
serwatywnych poglądów politycznych grupy 
Stańczyków głoszących idee solidaryzmu kla
sowego i bezkonfliktowego współistnienia z za
borcą austriackim.
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Juliusz Kossak, Koń i pies, 1881, akwarela, papier, 19x25 cm
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Juliusz Kossak

Już wówczas cieszył się Juliusz Kossak opi
nią mistrza techniki akwarelowej, w której 
osiągnął perfekcję; stopniowo zarzucał meto
dę podrysowywania farby ołówkiem, wprowa
dzając akwarelę czystą, miękką, malarską, 
oszczędną w kolorze, o przewadze ciepłych, 
rdzawo-złocistych tonów. Efekt końcowy prac 
akwarelowych poprzedzały starannie przygo
towywane szkice, często pokryte delikatną 
kratką ułatwiającą przeniesienie rysunku na 
również pokratkowaną powierzchnię opraco
wywanej akwareli; często też stosował metodę 
przekalkowywania szkicu wstępnego, wykony
wania kilku wstępnych szkiców ołówkowych 
i sepiowych oraz ich niemal identyczne powie
lanie, bądź wręcz kopiowanie, słusznie okre
ślone przez Stanisława Witkiewicza jako au- 
tokopie. Pełen atencji dla mistrza Witkiewicz 
zafascynowany był fotograficzną wręcz pamię
cią Juliusza Kossaka, który „cały swój materiał 
malarski nosi w sobie [... ] On ma wszystko 
w swojej głowie, zredukowane, ściśnięte do roz
miarów i sił potrzebnych w jego sztuce. On ma 
jedne i te same środki raz na zawsze i do wszyst
kiego”. Dzięki tej właśnie fotograficznej pamię
ci Juliusz Kossak tworzył swoje kompozycje ze 
zdumiewającą łatwością, lekko rejestrując za
notowany w pamięci obraz; szczególnie wrażli
wy był na piękno natury, urodę krajobrazu, 
zwłaszcza podolskiego; jakże znakomicie od
twarzał szerokie horyzonty kresowe, mgły 
z ognisk snujące się po stepie, zamglone pola. 
Przede wszystkim był jednak mistrzem koni, 
które kochał jako piękne stworzenia i uosobie
nie wolności; podziwiał ich rasę, urodę, dostoj-
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Juliusz Kossak, Wjazd Jana III Sobieskiego do Wiednia, 1883, akwarela, papier, 48x70 cm
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ność ruchu; ujmował je w różnych, niekiedy 
bardzo skomplikowanych ruchach i skrótach. 
Rejestrował urodę koni zarówno w ich pojedyn
czych portretach, kiedy zachowywały absolut
ną swoją indywidualność, w widokach stadnin 
pełnych koni wszelkich maści i ras, a także ży
wiole wyścigów, polowań, bitew.

Lata krakowskie, to również ciąg kłopotów 
finansowych, pogoń za pieniędzmi, honoraria
mi, coraz większa produkcja prac słabych, o nie
równym poziomie, często powielanych, które 
współistniały z pracami wręcz doskonałymi.

Juliusz Kossak cieszył się opinią klasyka 
malarstwa literackiego, który wzorem Henry
ka Sienkiewicza przyjął zasadę tworzenia „ku 
pokrzepieniu serc”. Stanisław Witkiewicz pi
sał, iż „cokolwiek żyło w obszarze Polski, 
wszystko to żyje i żyć będzie w dziełach Kos
saka”; konsekwentnie podejmował tematykę 
historyczną, nadając jej formę znaną z wcze
śniejszych prac, zarówno paryskich, jak i mo
nachijskich. Wśród tych kompozycji znajdują 
się: Sztandar proroka, powstała w 1883 r. Bi
twa pod Parkanami, oraz kilka wersji tryum
falnego Wjazdu Jana III Sobieskiego do Wied
nia, przygotowane w związku ze zbliżającą się 
200. rocznicą odsieczy wiedeńskiej i organi
zowanymi w Krakowie uroczystymi obchoda
mi. W dalszym ciągu kontynuował przedsta
wienia niezliczonych potyczek, bitew, przemar
szów wojsk.

Juliusz Kossak, Bitwa pod Parkanami. 1883, akwarela, papier, 44,5x55,5 cm
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Juliusz Kossak, Wawrzyniec Fredro w poselstwie do Stambułu w 1500 roku, 1883, akwarela, papier, 47,5x70 cm

W 1886 r. powstało prawdziwe arcydzie
ło akwarelowe Stadnina na Podolu, wpisują
ce się w cykl stadnin podolskich, z rozgrywa
jącą się w rozległym pejzażu, porośniętym wy
sokimi trawami i bodiakami sceną ze stadem 
pięknie utrzymanych koni różnych maści, 
przede wszystkim klaczy ze źrebakami, wśród 
których zwraca uwagę arabska klacz, znana 
również i z innych prezentacji stadnin. Po

między stadem, pośrodku kompozycji, u stóp 
potężnego stogu odpoczywa przy ognisku 
trójka chłopów ukraińskich. Ta piękna i jak
że poetycka w nastroju Stadnina na Podolu 
jest obrazem o swobodnej kompozycji, opar
tej na bystrej obserwacji natury, powstałym 
dzięki zdolnościom artysty do bezbłędnego 
zapamiętywania ruchu i znajomości anato
mii koni.
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Juliusz Kossak, ok. 1890, fotografia

Obok ukończonego w 1891 r. cyklu dziejów 
rodu Dunin-Borkowskich, w latach 1880-1884 
na zamówienie Jana Aleksandra Fredry, syna 
komediopisarza, stworzył Juliusz Kossak kolej
ny cykl obejmujący dwanaście akwarel ilustru
jących pięćsetletnią historię rodu Fredrów; kil
ka też lat trwało korespondencyjne egzekwo
wanie przez Juliusza Kossaka honorarium od 
zamawiającego. Do najpiękniejszych prac z te
go cyklu należy pochodząca z 1882 r. kompo
zycja Andrzej Fredro odbija jasyr Tatarom 
i akwarela z 1883 r. Wawrzyniec Fredro w po
selstwie w Stambule - subtelna w kolorze sce
na przedstawiająca Wawrzyńca Fredrę wjeżdża
jącego w poselstwie do Stambułu, skomento
wana przez Stanisława Witkiewicza, który 
napisał: „Malując wjazd posła Rzeczpospolitej, 

Kossak chciał wyrazić i wyraził tę samą prze
wagę duszy nad materyalną siłą, którą tyle ra
zy pokazał już wśród szczęku i huku bitew. Po
śród tłumu baszów, lśniących jedwabiem i zło
togłowiem, bogactwem futer, broni, rzędów, 
i wspaniałością koni, wśród ciżby janczarów, 
tureckiej jazdy i ścisku pospólstwa, bez żadne
go orszaku, bez żadnej dekoracyi, dodającej 
przepychu i powagi, jedzie sam, na białym ko
niu, Wawrzyniec Fredro. Koń i człowiek zdają 
się widzeniem z bajki, wywołanem czarodziej
skim zaklęciem. Piękny jest zaczarowany kró
lewicz, wytworny, rozumny, wyższy swoim wy
razem wyrafinowanej kultury, swobody i po
czucia godności, nad cały ten tłum sułtańskich 
niewolników.
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Juliusz Kossak, Stadnina na Podolu, 1886, akwarela na papierze, 73x130 cm
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Juliusz Kossak

W styczniu 1887 r. Kossak dziękował Fre
drze: „Kochany Olesiu! Dziękuję Ci serdecz
nie za przysłanie mi 1200 £1. w. a. jako należ
ność za dalszy ciąg obrazów pamiątkowych 
z Twojej rodziny: Wawrzyńca poselstwo do 
Stambułu, Franciszka obronę Lubaczowa i por
tret biskupa Aleksandra”.

Cykl ten jeszcze przed odesłaniem do za
mawiającego został w październiku 1884 r. wy
stawiony we Lwowie oraz w Warszawie i życz
liwie przyjęty przez krytykę; zauważono wów
czas na łamach „Bluszczu” „zdumiewającą 
rozmaitość pomysłów, przepyszne grupowanie, 
doskonałość rysunku, piękność kolorytu”. Są 
to już jednak prace malowane w zaciszu pra
cowni, pozbawione świeżości kontaktu pamię
ciowego, bez studiów z natury, o coraz bledszej 
gamie kolorystycznej.

W 1892 r. Juliusz Kossak przyjął zamówie
nie na wykonanie ośmioobrazowego cyklu ro
dzinnego Gniewoszów.

Juliusz Kossak, mistrz ilustracji, współpra
cował od 1869 r. z „Kłosami”, w których za
mieszczał swoje rysunki i przez wiele też lat to
czył spory na temat wysokości honorarium; 
chętniej jednak podejmował prace ilustratora 
tekstów literackich oraz rejestratora współczes
nych mu wydarzeń; z nie mniejszym entuzja
zmem podejmował zamówienia ilustrowania 
dziejów rodów szlacheckich. Spośród opraco
wanych przez Kossaka dzieł literackich na uwa
gę zasługują: ilustrowanie wydanej w 1875 r. 
książki Kajetana Suffczyńskiego Zawsze oni. 
Obrazy historyczne i obyczajowe z czasów Ko
ściuszki i Legionów, w 1876 r. - Juliana Ursy
na Niemcewicza Śpiewów historycznych-, 
w 1879 r. - Józefa Ignacego Kraszewskiego Grze
chów hetmańskich. W 1882 r. wydany został
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w formie luksusowej edycji rapsod Wincente
go Pola Mohort z ilustracjami Juliusza Kossaka; 
w 1883 r. edytowano Dyariusz wiedeńskiej oka- 
zyi r. 1683 zawierający sześć ilustracji Kossaka.

Przez wiele lat, poczynając od 1869 r., po
wracał również Juliusz Kossak do ilustracji Pa
na Tadeusza Adama Mickiewicza, które mia
ły dla niego ogromne znaczenie: „uważać bę
dę takowe jako koronę artystycznego mego 
pracownictwa” - napisał do Jana Gebethnera 
w kwietniu 1899 r. Pracy tej ostatecznie nie 
ukończył; chętniej natomiast pracował nad cy
klem inspirowanym mickiewiczowskim Fary- 
sem, dedykowanym Wacławowi Rzewuskiemu 
(pseudonim Tadż-ul-Fechr). Seria tych prac, 
ukazująca 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 [...]
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1890, akwarela, piórko, 25x31 cm"|'usz Kossak. Wycz-ha! Rejent z Asesorem i Kusy z Sokołem.
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W latach 1885-1886 ilustrował Trylogię 
Henryka Sienkiewicza: do Potopu wykonał bra
wurową akwarelę Kmicicowa kompania; wię
cej pracy poświęcił Ogniem i mieczem, ilustru
jąc wydanie książkowe w 1886 r. oraz opubli
kowany w latach 1898il899 album; istniała 
również druga wersja szkiców przygotowanych 
do osobnej teki Ogniem i mieczem z pracami 
wykonanymi w technice gwaszu, sepii. Wśród 
pełnych temperamentu ilustracji ożywających 
sienkiewiczowskich bohaterów na szczególną

uwagę zasługują rozgrywające się w romantycz
nym, rozległym pejzażu kresowym kompozy
cje Spotkanie Skrzetuskiego z Chmielnickim 
na Dzikich Polach z 1885 r. i Przeprawa Skrze
tuskiego przez staw pod Zbarażem z 1886 r. Ilu
stracją zajmował się również i w następnych 
latach, podejmując w 1889 r. pracę nad Mickie
wiczowskimi Konradem Wallenrodem i Graży
ną, zaś w roku 1900 ukazał się kolejny tom Sien
kiewiczowskiej Trylogii z ilustracjami Juliusza 
Kossaka do Pana Wołodyjowskiego.
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Juliusz Kossak, Zagłoba walczący z chorągwią, 1886. sepia, piórko. 33x50 cm
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Juliusz Kossak, Przeprawa Skrzetuskiego przez staw pod Zbarażem, 1886, sepia, piórko, 33x50 cm

Juliusz Kossak, Spotkanie Skrzetuskiego z Chmielnickim na Dzikich Polach, 1885, sepia, piórko, 33x50 cm
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Juliusz Kossak, Dał nam przykład Bonaparte, z cyklu Pieśń Legionów, 1893, sepia, piórko, papier, 38,5x31,5 cm
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Juliusz Kossak, Marsz, marsz Dąbrowski, z cyklu Pieśń Legionów, 1893, akwarela, sepia, papier

W 1893 r., będąc już w sile wieku, stworzył 
cykl ilustracji do Pieśni Legionów, zawierają
cy m.in. takie tytuły, jak: Dał nam przykład 
Bonaparte, Jeszcze Polska nie zginęła, Mamy 

racławickie kosy, Mówił ojciec do swej Basi, 
Marsz, marsz Dąbrowski; cykl ten został wy
dany w formie albumu przez H. Altenberga we 
Lwowie.
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Kariera Juliusza Kossaka budziła zawsze 
wiele emocji, zarówno wśród współczesnej mu 
krytyki i publiczności, jak i wśród kolejnych 
pokoleń. Zarzucano mu skostnienie, ciągłe po
wielanie tych samych motywów i kompozycji, 
autokopiowanie, dostrzegając równocześnie 
biegłość warsztatową znakomitego akwareli
sty i patriotyczne znaczenie ilustrowanych 
przez niego scen. Wśród admiratorów twór
czości Juliusza Kossaka znajdował się między 
innymi Wincenty Łoś, który w 1887 r. na ła
mach „Echa Muzycznego, Teatralnego i Arty
stycznego” uznał go za europejską artystyczną 
znakomitość, za twórcę posiadającego dar mó
wienia, za najpopularniejszego z naszych ma
larzy; natomiast kilka lat później, w 1895 r., 
gdy kariera Kossaka już gasła, wspomniał 
w „Tygodniku Ilustrowanym”: „Kossak dziś już 
powoli schodzi z areny rozgłosu, schodzi 
z wielkiej areny wystaw, medali i zaszczytów, 
malarz, którego [... ] już prześcignięto, ale 
którego miejsce w naszej sztuce nikt nie zaj- 
mie. Talent to mający swe wybitne cechy dla 
których pozostanie zawsze wielkim”.

Konsekwentna w programie ikonograficz
nym twórczość Juliusza Kossaka, której szcze
gólnie bliska była tematyka historyczno-bata- 
listyczna, twórczość przeżywająca wzloty 
i upadki, stanowiła odbicie romantycznych za
potrzebowań społecznych, doszukujących się 
w tym właśnie gatunku malarstwa idei naro
dowościowych, odnośników do wielkich mo
mentów polskiej historii, pokrzepienia serc 
zniewolonego narodu. Stanisław Witkiewicz
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zakończył w 1911 r. obszerną monografię ar
tysty słowami: Jego cechy i zalety są zadziwia
jące, jego twórczość zdumiewa ogromem prac 
dokonanych, siła i żywotność jego zdolności 
jest niespożyta, trwa do ostatniej chwili życia, 
do ostatniego tchnienia z tą samą niepohamo
waną energią i blaskiem świeżości i młodości”.

Juliusz Kossak zmarł w 1899 r. w krakow
skiej „Kossakówce”.
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Leon Kossak, Biwak nocny (Odpoczynek w Kopolno), 1853, akwarela, papier, 12x19 cm

Nieznany i zapomniany 
amator
LEON KOSSAK

W cieniu wielkiego oeuvre Juliusza pozo
stała twórczość jego młodszego brata - Leona, 
żyjącego w latach 1827-1877, parającego się 
malarstwem amatorsko, zawodowo zaś wojsko
wością. Karierę rozpoczął od służby w ułanach 
austriackich, następnie walczył na Węgrzech 
w korpusie generała Bema, a po kapitulacji Wę
grów wrócił do ułanów W1856 r. emigrował do 
Francji, potem wyjechał do Australii; w 1860 r. 
przeszedł kampanię napoleońską z Garibal
dim. W 1861 r. przyjechał do Lwowa, by dwa 
lata później wziąć udział w powstaniu stycz

niowym. Po jego upadku został skazany na 
dziewięć lat ciężkich robót na Syberii, skąd po
wrócił schorowany w 1873 r.

Leon Kossak ilustrował techniką akware
lową swoje żołnierskie przeżycia, potyczki i bi
twy, tworząc poprawne sceny batalistyczne uka
zujące w intrygującym oświetleniu i w zawężo
nej do szarości i błękitów gamie kolorystycznej 
kłębowisko nieco sztywno ujętych postaci lu
dzi i koni, znane między innymi z takich kom
pozycji, jak Utarczka nocna z 1847 r. czy po
wstała dwa lata później Bitwa ułanów z Mo
skalami. Według Stanisława Witkiewicza „był 
to wielki talent malarski. Jego szkice obozowe, 
ilustracje codziennego życia żołnierskiego ce
chuje nadzwyczajne poczucie charakteru, ru
chu i ogromna zdolność wydobywania światła 
z kartki akwarelowej”.
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Leon Kossak, Spacer konny (Spacer w Dombovarze), 1856, akwarela, papier, 14x16 cm
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XIX-wieczny 
tradycjonalizm 
WOJCIECHA 
KOSSAKA
i fabryczka „kossaków"

"L tradycji XIX-wiecznego akademizmu 
i z przesiąkniętej romantyzmem pracowni oj
ca - Juliusza, wyrosła twórczość Wojciecha 
Kossaka.

Kraków okresu debiutu Wojciecha Kossa
ka był oazą polskiego malarstwa historyczne
go wykształconego w znacznej mierze dzięki 
krakowskiej szkole historycznej oraz dzięki 
miejscowemu konserwatyzmowi. „Historia gło
si naprzód tę wielką prawdę, że jeżeli naród 
jako państwo upadł, to z własnej winy, jeżeli 
powstanie - to własną pracą, własnym rozu
mem, własnym duchem” - twierdził Józef Szuj
ski, współzałożyciel konserwatywnego „Prze
glądu Polskiego”, autor drukowanej na jego ła
mach programowej wypowiedzi: Kilka prawd 
z dziejów naszych. Ku rozważaniu w chwili 
obecnej (1867) oraz drukowanego na łamach 
tego samego pisma, pamfletu „Teka Stańczy
ków”, od którego stronnictwo polityczne kra
kowskich konserwatystów przejęło nazwę. Po
glądy historiozoficzne Szujskiego, dla którego 
historia stanowiła funkcję teraźniejszości, pro
pagowały rozsądek polityczny i konieczność 
podjęcia „pracy wewnętrznej”.

W dramatycznych rozrachunkach po ka
tastrofie powstania styczniowego, w namięt
nych sporach z romantycznym dziedzictwem, 
także w jego estetycznym wymiarze, w zderze

niu wreszcie z twardą rzeczywistością politycz
nej niewoli i gwałtownych przemian społe
czeństwa, gospodarki i cywilizacji owa „praca 
wewnętrzna” polskich twórców po 1864 r. za
chowuje charakter walki o rząd dusz. Jak 
zwrócił na to uwagę Marek Rostworowski, 
przygotowując słynną wystawę Polaków por
tret własny, właśnie wówczas - dopiero wów
czas - w latach 60., 70. XIX w. - protagonista- 
mi walki stają się malarze.

Z jednej strony estetyczno-ideowego spo
ru wystąpili malarze-realiści, którzy „pragnę
li wydobyć nowe oblicze Polaków, nie spęta
nych historią dawną, lecz żyjących współcze
sną rzeczywistością”, którym towarzyszyło 
przesłanie literackie twórczości Bolesława Pru
sa, Elizy Orzeszkowej, Marii Konopnickiej. 
Mieli jednak potężnego adwersarza. W Gali
cji, zyskującej i poszerzającej od końca lat 60. 
autonomię, mogła rozwinąć się wielka wizja 
malarska sięgająca po refleksję i pociechę za
razem do narodowej historii. „Rząd dusz” zdo
był Jan Matejko, który tchnąć chciał w Pola
ków ducha ich wielkich przodków, narzucając 
wyobraźni swego i następnych pokoleń wła
sny teatr narodowej pamięci. Stanisław Wit
kiewicz na łamach warszawskiego Wędrowca”, 
przedstawiając wspaniałą analizę warsztatu 
malarskiego Jana Matejki, nazwał go „mala
rzem idei”, krytykując równocześnie jego am
bicje „propagatora pewnych idei” i „pogoń za 
apostolstwem”. To pragnienie ilustracji idei łą
czyło się niekiedy z idealizującym akademic
kim warsztatem, opartym na wnikliwej, ostrej, 
niemal fotograficznej obserwacji natury i za
sadzie fini.

Spadkobiercą tych właśnie idei historyzmu 
połączonych z romantyczną tradycją rodzin
ną stał się Wojciech Kossak.
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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 Wła
dysława Łuszczkiewicza, by w 1873 r. przenieść 
się na gwarantującą solidny warsztat malarski 
akademię monachijską, do pracowni Alexan
dra Strähubera, Alexandra Wagnera, Wilhel
ma von Lindenschmidta; tam też otrzymał 
pierwszy brązowy medal. Doświadczenia zdo
byte w pracowniach monachijskich miał do
cenić dopiero po latach: „Opuszczałem Mona
chium bez cienia żalu, ale z dorobkiem wie
dzy, którego wartość po latach doświadczeń 
dopiero oceniłem”.

Rodzaj odbytych studiów, zarówno w aka
demii krakowskiej, jak i monachijskiej, wykre
owały Wojciecha Kossaka na malarza histo
rycznego; jego debiut wystawienniczy w kra
kowskim Pałacu Sztuki, gdzie eksponował cykl 
napoleoński, krytyka oceniła bardzo dobrze: 
„uderza w młodym artyście zdolność kompo
zycji, wyrażania ruchu, panowania nad cało
ścią szeroko pomyślanych tematów [... ] a jed
nak są to dopiero początki, brzask ledwo obu
dzonego talentu”.

Po odbyciu służby wojskowej i zdaniu egza
minu oficerskiego Wojciech Kossak wyjechał 
w 1877 r. do Paryża, gdzie studiował w pra
cowni Leona Bonnata i Alexandra Cabanela; 
tam też poznał zasady impresjonizmu, przede 
wszystkim istotę światła i refleksów. Na pew
no sukcesem był debiut na Salonie paryskim, 
i wystawienie Portretu panny Celiny D. - ak
torki Celiny Delesy, który podczas wernisażu 
wyciął z ram na znak protestu na złe wyeks
ponowanie; stał się wówczas bohaterem dnia.

W Paryżu też zaczął tworzyć kompozycje ba
talistyczne. Lecz pomimo wytężonej pracy źle 
się tam czuł: „smutne życie w tym Paryżu - na
pisał do rodziców w 1 maju 1880 r., jak się 
trzeba dobijać czegoś. Mnie już ręce opadają”.

Wojciech z żoną Marią wkrótce po ślubie, 1 885, fotografia

Do Krakowa powrócił Wojciech po pięciu 
latach pobytu nad Sekwaną, w 1883 r. Rok 
później ożenił się z dwudziestodwuletnią cór
ka ziemianina ze Stawisk w Łomżyńskiem - 
śliczną Marią Kisielnicką, późniejszym „ma- 
midłem” udręczonym przez trójkę dzieci, 
„przyszłych geniuszy”: Coco - Jerzego, sukce
sora talentu Wojciecha; Lilkę - Marię, później
szą poetkę; i Madzię - powieściopisarkę. Ich 
wizerunki, malowane przez Wojciecha ze szcze
gólną pasją, znane są między innymi z dwóch
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Wojciech Kossak, Dzieci na osiołku, ok. 1903, olej, tektura, 23x31 cm
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wersji Dzieci na osiołku oraz z urokliwego por
tretu z 1911 r., będącego repliką wcześniejszej, 
bo pochodzącej z 1906 r. kompozycji przedsta
wiającej dwie strojne młode damy jadące brycz
ką 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 Olszańsldego. W 1884 r. 
adresował: „Moja najdroższa, najmilsza, naj
ukochańsza narzeczono, moja panno Mario”; 
„Żono moja najdroższa, skarbie mój, śliczna 
córeczko moja”; w 1920 r.: „Miniu, męża twe
go pieszczotko”; w 1932 r.: „Momo moje dro
gie, kochane”. Równolegle z tak czułą kore
spondencją z żoną, od 1909 r. aż do 1941 r. słał 
nie mniej czułe listy do młodszej od niego 
o dwadzieścia sześć lat Zofii Hoesickowej, żo
ny krakowskiego publicysty i historyka litera
tury Ferdynanda. Niekiedy zwracał się do niej: 
„Droga przyjaciółko”, niekiedy jeszcze czulej, 
jak w pożegnalnym liście z 1909 r., w którym 
pragnie otrzymać zezwolenie „na ucałowanie 
Jej ślicznych rączek, przy czym proszę, aby ten 
mały paluszek stał pięknie do góry jako na Pani 
portrecie” (namalowanym również w 1909 r. 
i należącym do najpiękniejszych i najwdzięcz
niejszych konterfektów autorstwa 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 kobiece malarza; Magda
lena, z dedykowanej siostrze - Marii Pawlikow- 
skiej-Jasnorzewskiej powieści Zalotnica niebie
ska, wypomina ojcu jego flirty, między innymi 
notując, że często jeździł do Zakopanego, gdzie 
miał „swoją flamę. Jest to pewna piękna hrabi
na - wysublimowana, znawczyni sztuki, wiel
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bicielka malarstwa Wojciecha i... jego sztuki 
kochania [... ] Ten flirt był na najwyższym to
warzyskim poziomie, zakochana para mówiła 
ze sobą albo po angielsku, albo po francusku”.

Na te ogromne sukcesy towarzyskie wpływ 
na pewno miał urok osobisty Wojciecha Kos
saka, znakomite formy towarzyskie, wrodzo
na dystynkcja, a nade wszystko wspaniała po
wierzchowność, które uzupełniał tempera
ment i poczucie humoru, a do tego znawstwo 
koni, pasja automobilowa, namiętność do bry
dża. Według J. Waydel-Dmochowskiej, autor
ki wspomnieniowej książki z 1960 r. Jeszcze 
o dawnej Warszawie - charakterystyczna była 
również dla Kossaka „postawa rotmistrza uła
nów, smukła figura, szeroka klatka piersiowa, 
a przy tym trochę cygańska nonszalancja, fan
tazyjnie zawiązany krawat, kapelusz borsali- 
no - zabójcze spojrzenie, gdy patrzył na ładną 
kobietę”.

W 1887 r. Wojciech Kossak został zapro
szony na cesarskie polowanie w Gódólló pod 
Budapesztem, uwiecznione w monumental
nym obrazie, który rozpoczął jego karierę ar
tystyczną - Wyjazd na polowanie w Gódólló, 
ukazującym na pierwszym planie, wśród kłę
bowiska jeźdźców, koni, psów - cesarza Fran
ciszka Józefa. Obraz ten, wzorujący się na ma
larstwie angielskim, charakteryzuje typowo 
akademicka forma: przemyślana kompozycja, 
poprawny rysunek, dbałość o detale, gładka 
powierzchnia obrazu.

Z inspiracji twórczością ojca, a także Józe
fa Brandta, Wojciech Kossak podjął tematykę 
historyczno-patriotyczną oraz batalistyczną, 
której pozostał wiemy przez całe swoje życie 
artystyczne. W1887 r. zainaugurował ten pro

gram ikonograficzny, malując pierwszą wersję 
Olszynki grochowskiej, legendarnej bitwy po
wstania listopadowego stoczonej pomiędzy si
łami rosyjskimi dowodzonymi przez Iwana Dy- 
bicza, a armią polską prowadzoną przez Józefa 
Chłopickiego. O obrazie tym, usatysfakcjono
wany, napisał w 1887 r. do żony: Wielką pocie
chę mam z Grochowa w moich strapieniach 
[... ] ze zdumienia wyjść nie mogę, bajeczny 
w kolorze i kompozycji, głęboki w tonie i ko
niecznie skończonym!!! się wydaje”. Potwier
dzeniem tych słów stała się prestiżowa nagro
da krakowskiej Akademii Umiejętności im. Pro- 
busa Barczewskiego. Kilka latpóźniej, w 1892 r., 
otrzymał ją ponownie za żywiołowy obraz uka
zujący szarżę Czerkiesów na Krakowskim 
Przedmieściu.

Po otrzymaniu nagrody Wojciech Kossak 
wyjechał do Paryża, gdzie pracował, malując 
między innymi scenę ukazującą Bronisława 
Stadnickiego w bitwie pod Młynarzami, a tak
że - sądząc z relacji spisanych przez Michała 
Pawlikowskiego - nieźle się bawił: „Byliśmy 
wtedy równocześnie w Paryżu, ja i Axent «cir
conflexe» [Teodor Axentowicz], obaj zawsze 
«très bien, très élégants», młodzi obaj i wese
li, i raz po spektaklu w Folies Bergère poszli
śmy do jakiegoś szykownego lokalu na kola
cję. Tam przy jednym ze stolików zobaczyliśmy 
słynną divę peszteńskiej operetki, Ilkę Palmay, 
w towarzystwie ślicznej cygańskiej brunetki 
i korespondenta «Pester Lloyda» pana Pataky. 
Witam się z Patakym i proszę o miejsca, żeby 
mnie przypomniał lice, której miałem «l’hon
neur» być przedstawionym w Wiedniu (to by
ła nieprawda, źle, co to szkodzi? [... ] Bawimy 
się cudownie [...].
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Wojciech Kossak, Wyjazd na polowanie w Gddolló. 1887, olej, płótno, 111x194 cm
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Wojciech Kossak, Mała Panorama Racławicka, Część I, 1893, olej, płótno, 115x295 cm

¡1

4

Północ w Paryżu, maj - kto to zna, wie, jaki 
to cud. Niedaleko w bok od Chaussée d’Antin 
idzie mała uliczka, rue Joubert. Był tam niedu
ży dom «une maison hospitalière». Cicho, okien
nice pozamykane. Zadzwoniliśmy. Hotelik tak 
urządzony, że wszelkie niepożądane spotkania 
są wykluczone. Weszliśmy do hallu. Wszędzie 
jasno, ale cicho. Przyjmuje nas «une dame, très 
digne, même pincée» w sukni wysoko pod szy
ję [... ] Powiadamy, że chcemy obejrzeć «les ta
bleaux vivants» [...] Dama wprowadza nas do 
apartamentu oświetlonego różową matową lam
pą; wszędzie dywany, miękko, okrągło, nie ma 
żadnych kantów, o które by się można uderzyć, 
nastrój orientalny całkowicie. Tu zostawiamy 
nasze panie, a sami idziemy obejrzeć «sujets». 
W dużej sali o haremowej dekoracji kilkanaście 
ślicznych stworzeń, które mają na sobie tylko 
«des souliers» i «bas soie». Na nasz widok zbie
gają się i robią «defilée». Chodzi o to, na którą 

padnie «le mouchoir»”. Ostatecznie obaj ucie- 
kli , mocno wystraszeni.

Drugi, zamykający się w latach 1892-1902 
dojrzały etap twórczości Wojciecha Kossaka, 
który wykreował go na mistrza panoram, 
otwiera namalowana wraz z Janem Styką la
tach 1892-1894 Panorama bitwy pod Racła
wicami, przygotowana na Powszechną Wysta
wę Krajową we Lwowie z okazji 100. rocznicy 
insurekcji kościuszkowskiej.

Mit Racławic wpisuje się w tradycję XIX- 
-wiecznej myśli patriotycznej, wyrażanej zarów
no przez literaturę, jak i sztukę. Utwory Jana 
Pawła Woronicza, Kajetana Koźmiana, Korne
la Ujejskiego, Teofila Lenartowicza, a przede 
wszystkim głośny dramat Władysława Anczyca 
Kościuszko pod Racławicami i plastyczna wi
zja Jana Matejki Kościuszko pod Racławicami 
ukształtowały wyobraźnię Wojciecha Kossaka.
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Idea namalowania Panoramy Racławickiej 
wiąże się bezpośrednio z projektem zorgani
zowania we Lwowie Powszechnej Wystawy 
Krajowej ukazującej dorobek gospodarczy i kul
turalny Galicji. Pomysł tej potężnej realizacji 
wysunął Jan Styka, który zaprosił do współ
pracy Wojciecha Kossaka. Na pomieszczenia 
panoramy należało wznieść odpowiedni bu
dynek, co powierzono w 1893 r. architektowi 
Ludwikowi Ramultowi, a studia nad źródłami 
historycznymi związanymi z Panoramą pro
wadzili Jan Styka i Wojciech Kossak. Już wów
czas zaczął się wielki konflikt między mala
rzami, który towarzyszyć będzie nie tylko po
wstawaniu Panoramy, lecz także późniejszym 
komentarzom dotyczącym jej genezy. Głównym 
powodem konfliktu, obok wyraźnych różnic ta
lentu i zdolności, były kontrowersje w rozumie
niu celu tego przedsięwzięcia. Wojciech Kos
sak uważał, że należy odtworzyć obiektywną 
prawdę, Jan Styka zaś za istotne uważał pro
blemy symboliczne. Mediacji podjął się archi
tekt pawilonu przeznaczonego na Panoramę 
Ludwik Ramult, który załagodził spór. Malarze 
tę kompromisową ugodę zawarli w formie po
rozumienia spisanego 19 października 1893 r. 
we Lwowie, z którego wynikało, iż panowie 
Wojciech Kossak i Jan Styka dali „swe Słowo 
Honoru wobec wszystkich PP. Kolegów na rę
ce Ludwika Ramulta, że zgodziwszy się z góry 
na jego rozstrzygnięcie poddają się stanowczo 
i nieodwołalnie jego koleżeńskiemu wyroko
wi”. Jednocześnie postanowiono, iż „ze wzglę
du na konieczną potrzebę jednolitego działa
nia około prac artystyczno-malars- 
k i c h przy wykonaniu Panoramy przyznaje się 
Panu Wojciechowi Kossakowi wewnętrzne kie
rownictwo za zgodą dobrowolną Pana Jana Sty
ki. Panu Janowi Styce, jako inicjatorowi Pano

ramy, przyznaje się prawo dyspozycji 
figur i ugrupowania obrazu pod względem 
historyczny m”.

Równocześnie Wojciech Kossak w liście 
z 1893 r. do anonimowego adresata zadekla
rował: „zapewniam, że całych sił dołożę, aby 
z Jankiem nie wojować, aby tylko on zechciał 
zrozumieć, że jakkolwiek bądź wzniosłym, 
pięknym pod każdym względem nasz cel i że 
wiele poświęceń miłości własnej, nie mówiąc 
o okropnej fizycznej pracy, nas czeka [... ] Po
wtarzam jednak jeszcze raz kochanemu Panu, 
że pragnę szczerze i gorąco zgody i spokoju, 
nie dlatego żebym Janka potrzebował, bo Bóg 
mi świadkiem, że więcej on teraz nam swoją 
gadaniną przeszkadza, niż pomaga, ale mam 
też w żywej pamięci jego wytrwałość, energię 
i spryt w chwilach ciężkich... ”.

Pod koniec lutego 1893 r., po otrzymaniu 
zaliczki od Obywatelskiego Komitetu Panora
my Racławickiej na prace wstępne, Jan Styka 
i Wojciech Kossak wyruszyli do Wiednia. Tam 
zamówili u Grindla żelazną konstrukcję dla 
pawilonu Panoramy, tam też odnaleziono 
w archiwum Ministerstwa Wojny plan bitwy 
pod Racławicami. Następnie Styka udał się do 
Monachium i Berlina, by zapoznać się ze spo
sobem malowania panoram. W Monachium 
obejrzał panoramę malowaną wówczas przez 
Kriegera i Froscha, pozyskał także jako współ
pracownika zdolnego pejzażystę Ludwika Bol
lera; w Monachium nawiązał również kontakt 
z kapitanem Haldernem, właścicielem kilku 
przedsiębiorstw panoramicznych, a w kawiar
ni Luitpolda spotkał się z batalistą Rudolfem 
Ottenfeldem i pejzażystą Leopoldem Schónhe- 
nem, którzy mieli już doświadczenie w malo
waniu panoram. W Berlinie cennych wskazó
wek udzielił Styce Antoni Werner, dyrektor
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Wojciech Kossak, Autoportret z paletą, 1893, olej, płótno, 151x105 cm
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Wojciech Kossak, Krajobraz bitewny, fragment I części Matej Panoramy Racławickiej
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tamtejszej Akademii Sztuk Pięknych, autor pa
noramy Bitwa pod Sedanem. Natomiast Woj
ciech Kossak udał się w nie mniej daleką po
dróż, o czym poinformował żonę Marię w lu
tym 1893 r. w liście z Wiednia: Jutro rano jadę 
do Drezna, gdzie są dwie panoramy, zostanę 
tam kilka godzin, na wieczór [... ] będę w Ber
linie”.

W tym samym liście Kossak zapisał: Janek 
jedzie dziś do Monachium i dopiero wspólne 
nasze spostrzeżenia, jego w Monachium, a mo
je w Dreźnie i Berlinie, zreasumujemy w Kra
kowie”.

Następnie, mimo iż z ostrzeżeń przyjaciół 
wynikało, że może się to nie spodobać guber
natorowi Kielc Iwanience, 4 kwietnia 1893 r.
o godzinie trzeciej po południu, a więc w 99. 
rocznicę bitwy pod Racławicami, Styka i Kos
sak wraz z monachijskim pejzażystą Ludwi
kiem Bollerem spotkali się na polach dziemie- 
rzyckich pod Racławicami z zaprzyjaźnionym 
historykiem Tadeuszem Korzonem, autorem 
monografii o Kościuszce, i znawcą strategii 
wojskowej Konstantym Górskim, autorem Hi
storii piechoty polskiej. „Obchodziliśmy pola 
- wspominał Jan Styka - pola, lasy i wzgórza 
aż do zmroku [... ] Byłem szczęśliwy ogląda
jąc to wszystko własnymi oczyma, chodząc po 
tych polach uświetnionych zwycięstwem pol
skiego oręża [... ] czułem w duszy, że odtwo
rzymy to, co się tutaj przed stu laty działo, tak 
że uwierzą w to wszyscy... ”.

Po wyprawie do Racławic malarze wykona
li cztery szkice do Panoramy, z czasem nazwa
ne Małą Panoramą Racławicką, które 20 kwiet
nia były już na tyle podmalowane, że mogły być 
przedstawione do akceptacji członkom komisji 
artystycznej. Zostały one następnie w 1894 r. 
zakupione przez ks. Adama Sapiehę i umiesz

czone w zamku w Krasiczynie w sali zwanej 
„Racławicką”. Obecnie znajdują w prywatnej 
kolekcji.

Panorama Racławicka ilustruje bitwę sto
czoną na polach pomiędzy wsiami Dziemie- 
rzyce, Górą Kościejowską i lasem racławickim 
4 kwietnia 1794 r., między godziną trzecią po 
południu a ósmą wieczorem. Biło się wówczas 
wojsko polskie pod dowództwem Tadeusza Ko
ściuszki z wojskiem rosyjskim dowodzonym 
przez generała Aleksego Tormasowa. Julian 
Ursyn Niemcewicz, pisarz, publicysta i dzia
łacz polityczny, zanotował w swym pamiętni
ku: „Kościuszko, postanowiwszy zwyciężyć, 
trzy razy uderza na nich i dzielny odpór znaj
duje; przestawszy na koniec strzelać, staje na 
czele wczoraj przybyłych z kosami wieśniaków 
i jednego batalionu piechoty, łamie środek ich 
wojska, zabiera działa”.

Równolegle z przygotowaniami do malo
wania Panoramy kończono budynek rotundy 
ekspozycyjnej, co odnotował Wojciech Kossak 
w liście do żony: „Budynek wewnątrz kończy 
się pomimo ciągłych ulew”. Na ścianach umo
cowano zamówione w Brukseli płótno liczące 
15 metrów wysokości i 120 metrów długości, 
które następnie zagruntowano. W wyżej wspo
mnianym liście Kossak informował: „Płótno 
już dwa razy zagruntowane, za dobry tydzień 
ogólna jazda naprzód z całym zapałem i ani
muszem. Harmonia doskonała, pomocnicy za
czynają rozumieć, o co chodzi, i robią już lep
sze studia”. 26 sierpnia po uroczystej mszy 
świętej na prośbę Jana Styki odbyło się poświę
cenie pędzli i farb. Tymczasem obaj artyści za
prosili do współpracy młodych, lecz znanych 
już i cenionych malarzy: Teodora Axentowi- 
cza, Tadeusza Popiela, Włodzimierza Tetma
jera, Michała Sozańskiego, Wincentego Wo-
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Wojciech Kossak, Kosynierzy wzięci do niewoli przez Rosjan, fragment I części Matej Panoramy Racławickiej
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Wojciech Kossak. Uciekający rosyjski wóz taborowy, fragment I części Malej Panoramy Racławickiej
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dzinowskiego oraz niemieckiego pejzażystę - 
Ludwika Bollera. Podział pracy przy malowa
niu Panoramy był następujący: pomysłodawcą 
idei stworzenia tak wielkiego przedsięwzięcia 
był, jak wspomniano, Jan Styka, który nama
lował przy pomocy Włodzimierza Tetmajera 
atak kosynierów oraz zdobycie armat aż do po
zycji baterii polskiej nad pogorzeliskiem 
w Dziemierzycach, włącznie z postacią Ko
ściuszki oraz z pełną liryzmu grupą z limikiem 
koło krzyża; zaś Wojciech Kossak był autorem 
scen ukazujących sztab Kościuszki, od kom
pozycji z grupą jeńców aż po armaty bronione 
przez kanonierów moskiewskich; namalował 
również konia Kościuszki oraz niemal wszyst
kie sceny batalistyczne, w których pierwszo
planowe role odgrywały konie i jeźdźcy - konie 
ukazane w szaleńczym galopie, spanikowane, 
uciekające, padające, wreszcie martwe. Auto
rami partii pejzażowych, oczywiście ściśle pod
porządkowanych szkicom przygotowawczym 
Kossaka i Styki, znanych z Małej Panoramy 
Racławickiej, byli Ludwik Boller, Tadeusz Po
piel i Jan Stanisławski. Teodor Axentowicz na
malował piechotę pułku gen. Wodzickiego; 
Zygmunt Rozwadowski - kawalerię narodo
wą; Sozański i Wodzinowski wykonywali pra
ce pomocnicze.

W sierpniu 1893 r. Wojciech Kossak napi
sał do żony: „Od tygodnia malujemy, rysujemy 
węglem na wielkim płótnie, szalenie miła ro
bota, ale Styka zdechł pies, do niczego, za to ja 
opanowałem całą sytuację i jestem nie tylko 
oficjalnie, ale rzeczywiście tym, który wszyst
kim dowodzi”.

W grudniu tegoż samego roku, także w li
ście do żony, tak skomentował pracę: „Pano- 
ramcia idzie ciągle naprzód, ale Styka się tak 
zerżnął w opinii Tetmajera, Wodzinowskiego 

i Bollera, którzy go zawsze za dobrego chłopa 
w gruncie mieli (bo Axent i ja bez tego już oce
niliśmy go należycie), że prawie z nim gadać 
nie chcą. Dla mnie czuły i na tym posiedzeniu 
u Marchwickiego [ Zdzisław Marchwicki po
seł do sejmu galicyjskiego, wiceprezydent Lwo
wa] chciał mi dać buzi!!!

Na początku maja 1894 r. zakończono 
wszystkie prace przy Panoramie Racławickiej, 
by dnia 28 maja przekazać dzieło Komitetowi 
Obywatelskiemu, który orzekł, iż „obraz jest 
znakomity i przeszedł najśmielsze oczekiwa
nia”. Panoramę przekazano Spółce Akcyjnej. 
Odtąd to wielkie dzieło stało się celem piel
grzymek patriotycznych, będąc równocześnie 
najbardziej doniosłym ogniwem polskiego ma
larstwa realizowanego „ku pokrzepieniu serc” 
w wieku XIX, który był dla dziejów Polski okre
sem wyjątkowo dramatycznym. Utrata niepod
ległości pod koniec XVIII w., zrywy powstań
cze kończące się niepowodzeniem, zesłania 
w głąb Rosji i emigracje za zachód Europy - to 
kolejne dramaty narodowe. Malarstwo towa
rzyszyło następującym po sobie wydarzeniom 
historycznym, starając się zachować tradycję, 
przejmując równocześnie funkcje służebne wo
bec narodu.

Niemniej w miarę upływu czasu opinie na 
temat Panoramy stawały się coraz bardziej kry
tyczne, czego przykładem może być wypowiedź 
opiniotwórczej Marii Dąbrowskiej, która 
w styczniu 1938 r. zanotowała w swych Dzien
nikach wrażania po oglądnięciu Panoramy. 
„Fenomenalny kicz, ale i niezwykły majstersz
tyk złudzenia perspektywicznego. Z punktu 
widzenia malarstwa naturalistycznego świet
nie to zrobione”.

Sama też Panorama Racławicka jana Styki 
i Wojciecha Kossaka przeszła trudne koleje lo-
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Wojciech Kossak, Pejzaż racławicki, fragment I części Małej Panoramy Racławickiej
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su. Po lwowskiej wystawie eksponowana była 
dwa lata później w Budapeszcie. Po pojawie
niu się koncepcji sprzedaży dzieła i pocięcia na 
fragmenty, w 1928 r. władze Lwowa podjęły de
cyzję o konserwacji obrazu i przebudowie ro
tundy; miasto Lwów nie zgodziło się również 
na wywiezienie z kraju i eksponowanie płót
na na wystawie światowej w Chicago. Lwów 
obronił Panoramę. W czasie II wojny świato
wej w 1941 r. Panorama została zamknięta dla 
publiczności; a w 1944 r. - zbombardowana 
przez wojska sowieckie. Zaczęła się wówczas 
dramatyczna batalia Polaków o uratowanie Pa
noramy, ukryta w krużgankach klasztoru Ber
nardynów oczekiwała na lepsze czasy. Po wielu 
polskich zabiegach dyplomatycznych władze 
sowieckie podjęły polityczną decyzję oddania 
Panoramy Polsce. 19 lipca 1946 r. specjalny 
transport z malowidłem przyjechał do Krako
wa, skąd wyruszył dalej, do Wrocławia. Wów
czas rozpoczęły się kolejne pertraktacje o miej
sce eksponowania dzieła: w Krakowie, Warsza
wie czy Wrocławiu - mieście skupiającym wie
lu lwowiaków. Decyzje, podporządkowane 
w dalszym ciągu polityce, odwlekano, a okre
sy całkowitego milczenia na temat Panoramy 
były coraz dłuższe. Dla kręgów rządzących ob
raz stawał się coraz bardziej kłopotliwym, nie
chcianym eksponatem. Lecz jednocześnie ro
sła presja sfer patriotycznych w polskim spo
łeczeństwie, doceniających przede wszystkim 
wartości symboliczne dzieła. Ostatecznie pod
jęto decyzję pozostawienia malowidła we Wro
cławiu, wybudowania specjalnej rotundy, roz
poczęcia prac konserwatorskich. Minęły ko
lejne długie lata, zanim ostatecznie w 1985 r. 
Panorama Racławicka została udostępniona 
zwiedzającym we Wrocławiu.
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Panorama Racławicka wykonana została 
według klasycznych zasad panoram, co polega
ło na namalowaniu na rozpiętym we wnętrzu 
okrągłego budynku płótnie monumentalnego 
obrazu dającego złudzenie głębi. Efekt rzeczy
wistego pejzażu uzupełniany został akcesoria
mi pozamalarsldmi: fragmentami realnego kraj
obrazu, broni, mundurów oraz pogłębiającym 
iluzję rzeczywistości odpowiednio dobranym 
światłem.

Wojciech Kossak, angażując się w pracę nad 
Panoramą Racławicką, zaakceptował tym sa
mym XIX-wieczną, europejską modę na pano
ramy oraz obowiązującą przy ich malowaniu 
formę.

Tradycja panoram sięga iluzjonistycznych 
efektów barokowego teatru, które jako pierw
szy wykorzystał niemiecki malarz krajobrazów 
Breisig, autorem zaś pierwszej panoramy, wy
konanej w 1788 r. dla Edynburga, był Szkot Ro
bert Barker, portrecista i miniaturzysta. Sławę 
zyskały panoramy Londynu, Aten, Lizbony. We 
Francji natomiast gatunek ten rozpowszech
nił amerykański konstruktor Robert Fulton, 
prawdopodobnie znający twórczość Barkera. 
Otworzył on w 1799 r. na Montmartrze panora
mę Paryża widzianą z Tuilleries, namalowaną 
przez najwybitniejszego i najpłodniejszego ma
larza panoram - Pierre Prévosta, któremu po
magali Denis Fontaine, Jean Mouchet i Constant 
Bourgois. Dwa lata później, w 1801 r., Prévost 
namalował panoramę Lyonu, w 1804 r. - Am
sterdamu. Panoramy Prévosta zyskały wielkie
go zwolennika w osobie Napoleona, z które
go inicjatywy architekt Jacques Cellier nakre
ślił plany siedmiu rotund, które miały być 
usytuowane na Polach Elizejskich i przezna
czone do eksponowania panoram najważniej
szych cesarskich bitew.
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Moda na malowanie i wystawianie pano
ram ogarnęła w XIX w. całą Europę. Nastała 
swoista panoramomania, wspierana przez sno- 
bizmy wielkich miast pragnących mieć swoje 

panoramy. Karl Friedrich Schinkel w 1808 r. 
stworzył panoramę Palermo, Johann Friedrich 

Morgenstern i Bernhard Hundeshagen nama
lowali w 1811 r. panoramę Frankfurtu nad 
Menem; w Szwajcarii modne były panoramy 
alpejskie.

W drugiej połowie XIX w. najczęstszym te
matem stały się epizody z wojny francusko-pru- 

skiej. Wspólnie malowali je Alfons de Nerville 
i uczeń Meissoniera - Jean-Baptiste Edouard 
Detaille, autorzy między innymi panoram Bi
twa pod Champignyi Bitwa pod Rezonville. 
Felix Philippoteaux stworzył panoramę oblę
żenia Paryża w 1870 r., a jego syn, Paul, wyko

nał w 1883 r. panoramę bitwy pod Gettysbur- 

giem.
W Niemczech pracowali wyspecjalizowa

ni malarze panoramiści, jak Franz Adam i Lu
dwig Braun. Bruno Piglheim, Karl Hubert 
Frosch i pejzażysta Josef Krieger przygotowali
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Wojciech Kossak, Jeńcy rosyjscy, fragment IV części Małej Panoramy Racławickiej
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Wojciech Kossak

do otwartej w 1886 r. w Monachium rotundy 
panoramę Jerozolima z ukrzyżowaniem Chry
stusa. W Berlinie podziwiać można było sześć 
rotund, gdzie w latach 1880-1914 wystawio
no dwadzieścia pięć panoram; była wśród nich 
eksponowana w 1880 r. panorama Rzymu wi
dzianego w Palatynu autorstwa Johanna Ada
ma Breysinga, wzorująca się na dziele Louisa 
Le Masson, który w 1779 r. wykonał na ścia
nach zamku w Rambouillet panoramę Rzymu 
obserwowanego sprzed kościoła San Pietro in 
Montorio. W 1881 r. wystawiono w Berlinie 
panoramę Antona von Wernera Bitwa pod Se- 
danem.

Panoramy, w XIX w. tak chętnie malowane 
i podziwiane, stały się również głównymi ozdo
bami wielkich wystaw. I tak w czasie Wystawy 
Światowej w Barcelonie otwarto dwie wielkie 
panoramy: Bitwa pod Plewą i Bitwa pod Wa
terloo. Na Wielkiej Wystawie w 1889 r. w Chi
cago pokazano aż siedem panoram, w tym 
słynną panoramę Historia stulecia autorstwa 
Henri Gervexa i Alfreda Stevensa, na paryskiej 
zaś Wielkiej Wystawie w 1900 r. eksponowa
no panoramę Kolei Transsyberyjskiej zbudo
wanej na zamówienie Międzynarodowej Kom
panii Wagon-Lits.

Wystawianie panoram wymagało budowy 
specjalnych rotund, z oświetleniem padającym 
z góry, z platformą widokową wewnątrz bu
dynku. Były one stawiane dla konkretnych pa
noram, z uwzględnieniem wielkości malowi
dła. Budowle takie wzniesiono w Amsterda
mie, Berlinie, Wiedniu, Londynie, a także - jak 
wcześniej wspomniano - we Lwowie, z prze
znaczeniem na Panoramę Racławicką.

Panoramy XIX w pełniły szczególną funkcję 
informacyjną i popularyzatorską, kształtowały 
wyobraźnię i gust widzów. Wpływały również 

na kształtowanie się przekonań politycznych; 
panoramy stały się, jak to zauważył Marian 
Dienstl, „narzędziem polityki, rodzajem plaka
tu agitacyjnego”. Stopniowo przenosiły się z cen
trów miast na ich obrzeża, przedmieścia, jarmar
ki, by w ostatnich latach XIX w. całkowicie znik
nąć z mapy artystycznej Europy, ustępując 
miejsca bardziej widowiskowemu, a równocze
śnie tańszemu środkowi wyrazu, jakim było ki
no. Było to zniknięcie brutalne, skazujące na 
zniszczenie wiele panoram będących - pomimo 
często wątpliwej wartości artystycznej - doku
mentem epoki, w której powstały.

Wielki sukces Panoramy Racławickiej spo
wodował w sztuce polskiej modę na ten gatu
nek malarstwa, ugruntowując pozycję artystycz
ną Wojciecha Kossaka i podnosząc na duchu 
wątpiącego w swe talenty Jana Stykę.

Już w roku wielkiego sukcesu Panoramy 
Racławickiej (1894) malarze Włodzimierz 
Tetmajer i Wincenty Wodzinowski oraz kra
kowski adwokat Henryk Ligocki wysunęli po
mysł namalowania panoramy Tatr dedykowa
nej pięknu tatrzańskiej przyrody oraz modnej 
w ostatniej dekadzie XIX w. góralszczyźnie. Po 
konsultacjach ze znawcą gór Walerym Elia
szem i malarzem Tatr Wojciechem Gersonem 
zaangażowano do współpracy w malowaniu 
panoramy Ludwika Bollera, Stanisława Janow
skiego, Stanisława Radziejowskiego, Konstan
tego Mańkowskiego, Władysława Wanlde i Teo
dora Axentowicza. Prace rozpoczęto w 1895 r. 
w Monachium, po uprzednim opracowaniu 
szkiców wykonanych z centralnego punktu 
obserwacyjnego, na który wybrano szczyt Mie
dzianego. Ostatecznie w połowie listopada 
1896 r. pokazano panoramę warszawskiej pu
bliczności: „To żywa, cudna, boska natura sta-
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Wojciech Kossak, Ucieczka kozaków czugowskich majora Denisowa, fragment IV części Małej Panoramy Racławickiej
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nęła przed nami - zanotowano w listopadzie 
1986 r. na łamach „Bluszczu” - [... ] Olbrzy
mie szczyty sięgające chmur i błękitów pory
wają nasz wzrok za sobą, przed nami niezmier
ne przepaście, na dnie których błękitnieją je
ziora tatrzańskie. [... ] Złudzenie ogarnia 
ciebie tak potężnie, że oddychasz głębiej, sze
rzej, swobodniej, zdrowiej i w zapomnieniu zu
pełnym szepczesz: - Ach! Co za powietrze! Co 
za powietrze!”.

W podobnie entuzjastycznym tonie pisał 
o niej Kazimierz Tetmajer w artykule Z polskich 
pracowni w Monachium opublikowanym na 
łamach „Tygodnika Ilustrowanego” w 1896 r.: 
„Panorama Tatr zdobyła sobie w Monachium, 
u najpoważniejszych krytyków, u najznako
mitszych malarzy, wreszcie u tak wykształco
nego artystycznie bawarskiego dworu, wielkie 
uznanie”.

Sukces Panoramy Tatr nie trwał niestety 
długo. Po odrzuceniu oferty zakupu przez Ra
dę Miejską Krakowa wystawiono ją na licytację. 
Połowę Panoramy kupił Jan Styka i wykorzystał 
jako podobrazie do namalowania wielkiego ob
razu Męczeństwo chrześcijan, powodując skan
dal; krytyka artystyczna uznała ten czyn Styki 
za „morderstwo artystyczne” - tak ujął to arty
kuł w „Strumieniu” z 1900 r. Stwierdzono 
w nim, iż „p. Styka zabił dzieło sztuki w celach 
marnego zysku i zostanie to plamą na jego su
mieniu jako artysty i kolegi”.

Również z inspiracji Panoramą Racławic
ką powstała idea, która pozyskała znakomite
go protektora w osobie Ignacego Paderewskie
go, namalowania przez Jana Stykę panoramy 
Golgoty. Po podróży artystycznej do Ziemi 
Świętej, skąd przywiózł szkice do tego przed
sięwzięcia, i po wybudowaniu specjalnego bu
dynku mieszczącego się w Warszawie przy ul.
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Wojciech Kossak, Krajobraz dziemierzycki, fragment IV części Małej Panoramy Racławickiej
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Wojciech Kossak

Wojciech Kossak w pracowni przed obrazem Pobojowisko pod Iganiami, 1897, fotografia

Karowej, w 1897 r. nastąpiło otwarcie nowej 
panoramy, chłodno przyjętej przez krytykę ar
tystyczną. Według krytyków na pochwałę za
sługiwał jedynie pejzaż autorstwa Jana Stani
sławskiego. Krytyka nie zauważyła ani Jana 
Styki, ani pozostałych współautorów: Jana Po
piela i Zygmunta Rozwadowskiego. Józef Rysz- 
kiewicz w „Kurierze Niedzielnym” stwierdził: 
„obraz robi wrażenie rzeczy nie od razu skom
ponowanej, lecz klejonej powoli; stąd więcej 
czuć mędrkowania, niż natchnienia”. Niemal 
natychmiast po ekspozycji warszawskiej poka
zano Golgotę w Moskwie.

Po sukcesie Panoramy Racławickiej w Bu
dapeszcie Jan Styka podjął się namalowania 
panoramy ilustrującej bohaterski czyn Węgrów, 
zatytułowanej Bem w Siedmiogrodzie; ukoń
czył ją w 1897 r., współpracując w jej wykona

niu z artystami węgierskimi: Pawłem Vago, 
znanym malarzem historycznym, i Belą Spa- 
nai, pejzażystą, oraz Polakami: Zygmuntem 
Rozwadowskim i Michałem Wywiórskim. 
W „Tygodniku Ilustrowanym” odnotowano 
uwagę: „Dzieło jest udane [... ] jakkolwiek nie 
wolne od błędów”. Po ekspozycji we Lwowie 
panorama Bem w Siedmiogrodzie przewiezio
na. została do Budapesztu, gdzie w połowie 
marca 1898 r. obchodzono 50-lecie walki 
o niepodległość Węgier, zaś po powrocie do 
Polski , w czasie pierwszej wojny światowej, po
cięto ją i rozprzedano we fragmentach.

Czwartą, a zarazem ostatnią panoramą Ja
na Styki było Męczeństwo chrześcijan w cyrku 
Nerona namalowana przy współudziale Zyg
munta Rozwadowskiego, Fabbie Fabbiego i Le
opolda Schonchena z Monachium. Efekt pra-

Wojciech Kossak, Grenadierzy rosyjscy broniący armat, fragment Panoramy Racławickiej, 1894, olej, płótno
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cy nad tą panoramą, poprzedzonej wyjazdem 
studyjnym w 1899 r. do Włoch, został przez 
polską krytykę artystyczną przyjęty dość 
chłodno. Była to porażka artystyczna Styki. 
Mimo to wystawienie tego dzieła na Wystawie 
Światowej w Paryżu w 1900 r., o które z suk
cesem zabiegał, stało się według słów Jana Sty
ki wydarzeniem, a tamtejsza krytyka ponoć 
„przyjęła panoramę entuzjastycznie”.

Dla Wojciecha Kossaka sukces Panoramy 
Racławickiej stał się początkiem wielkiej ka
riery, a wiadomość o udanym malarskim eks
perymencie batalistycznym spowodowała za
wiązanie się kolejnego duetu panoramiczne
go. Julian Fałat zaprosił Kossaka do wspólnej 
pracy w Berlinie nad panoramą Przejście przez 
Berezynę, uważanej za najbardziej udaną, z es
tetycznego punktu widzenia, polską panora
mę. Kossak był autorem scen rozgrywających 
się nad rzeką Berezyną pod wsią Studzianka, 
z postaciami powracających spod Moskwy roz
bitków Wielkiej Armii Napoleona; „ja walę fi
gury po staremu - napisał do żony z Berlina 
w 1895 r., jak zawsze zachwycony sobą Woj
ciech Kossak - a oni w admiracji, bo rzeczywi
ście aż mnie samemu dziwno, jak mi to śmiesz
nie łatwo idzie”; nota bene Kossak w obawie 
przed odmówieniem mu autorstwa sygnował 
Berezynę w piętnastu miejscach; Fałat był na
tomiast autorem wspaniałego pejzażu, który 
według ówczesnej krytyki artystycznej zdecy
dowanie zdominował swoim poziomem część 
figuralną panoramy; nawet Kossak stwier
dził, iż „pejzaż robi się pyszny”, co podkreślił 
w 1896 r. między innymi korespondent „Echa 
Muzycznego i Teatralnego”: „pełen światła, po-

Wojciech Kossak, Jan Styka, Kościuszko ze sztabem, 
fragment Panoramy Racławickiej, 1894, olej, płótno
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Wojciech Kossak, Palenie sztandarów, fragment panoramy Przejście przez Berezynę, 1896-1908, olej, płótno, 195x425 cm

wietrzą i charakteru krajobraz zarysowujący 
się na tle zda się nieskończonych horyzontów. 
Znakomicie pochwycona perspektywa”.

Pokazana w Berlinie w 1896 r., a w latach 
późniejszych w Warszawie, Kijowie i Moskwie 

panorama Kossaka i Fałata Przejście przez Be
rezynę zniszczona została w 1907 r. przez po
cięcie na fragmenty, z których znanych jest 
obecnie zaledwie kilka, w tym monumental
ne płótno Poczet sztandarowy, Kuchnia polo-
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wa pod Berezyną oraz Palenie sztandarów 
(z 1896 r., ostatni etap przeprawy przez rze
kę) . Ocalałe fragmenty świadczą o dużej bie
głości technicznej szybkiego malowania, z tem
peramentem, z troską o powierzchnie obrazu, 

harmonię kolorystyczną barw kładzionych 
grubo, fakturowo, a równocześnie szczególnej 
dbałości o prawdziwe przedstawienie nastro
ju wielkiej przegranej.
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Wojciech Kossak, Poczet sztandarowy, fragment panoramy Przejście przez Berezynę, 1896, olej, płótno, 208x102 cm
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Po namalowaniu Berezyny Wojciech Kos
sak pozostał do roku 1902 w Berlinie, korzy
stając z pracowni w Charlottenburgu; tam też 
dużo malował i wystawiał, co zaowocowało 
w 1897 r. zaproszeniem przez Wilhelma II na 
manewry jesienne oraz zamówieniami na ob
razy na temat kampanii francusko-pruskiej. 
„Płaci cesarz hojnie” - komentował Wojciech 
Kossak, lecz także wysoko odznaczał; trudno 
bowiem nie wymienić Krzyża Kawalerskiego 
Orderu Żelaznej Korony Pruskiej i Orderu Or
ła Czerwonego IV klasy. Fakt tych siedmiolet
nich kontrowersyjnych kontaktów z dworem 
pruskim nie był w Krakowie życzliwie komen
towany. Sam Kossak stwierdził natomiast 
w swych Wspomnieniach, iż jego polskość „nie 
była [... ] nigdy balastem ani przeszkodą”, 
a także zanotował słowa w jakiś sposób roz
grzeszające jego pracę dla dworu pruskiego: „co 
mnie jednak najwięcej zniechęciło do Niemiec, 
a szczególnie do Prusaków, to ten odwieczny 
system uciśnionej niemieckości [... ] Obrzydł 
mi Berlin, obmierzł mi dwór, bo tam musiałem 
spotykać Miquelów, Hammersteinów i Bulów, 
i już czekałem okazji, aby z niego uciekać”.

„Po powodzeniu i artystycznym, i finanso
wym Berezyny - wyznał w swych Wspomnie
niach Wojciech Kossak - powstała myśl w gro
nie przyjaciół sztuki polskiej powierzenia mi 
ilustrowania jednej z najpiękniejszych kart na
szej historii wojennej w postaci panoramy [... ] 
Somo-Sierra jest ogólnoeuropejską jak cała
epopeja napoleońska”. W1899 r. Kossak oraz 
brany pod uwagę jako współautor panoramy 
Michał Wywiórski udali się do Hiszpanii, gdzie 
odkryli, że Somosierra to nie wąwóz, lecz roz
legła dolina o łagodnych zboczach; tam też

pejzażu. Po powrocie do kraju rozwiały się nie
stety z powodów politycznych plany wystawie
nia panoramy w Warszawie; nie pomogła też 
interwencja Kossaka u cesarza w Berlinie. Osta
tecznie z wielkich planów pozostały jedynie 
cztery wstępne szkice: La guerilla, Droga do 
Burgos, Szarża na baterie hiszpańskie, Droga 
do Madrytu otwarta. Wystawiono je w 1901 r. 
w warszawskim Salonie Krywulta, a krytyka 
artystyczna dostrzegła zarówno perfekcję w re
jestracji wydarzenia historycznego - szarży ka
walerii, jak i doskonałość kompozycji. Podzi
wiano wirtuozerię ukazania pejzażu, znako
mitość rysunku koni i ludzi oraz przepyszną 
harmonię barw.

Po upadku w 1901 r. idei stworzenia pano
ramy Somosierry Wojciech Kossak zdecydował 
się namalować kolejną panoramę, Bitwę pod pi
ramidami, ukazującą epizod kampanii egipskiej 
Napoleona; współpracował wówczas z Micha
łem Wywiórsldm, Zygmuntem Rozwadowskim, 
Józefem Ryszldewiczem, Kazimierzem Pułaskim, 
Władysławem Jasieńskim i Czesławem Tańskim. 
Odsłonięta w 1901 r. nie zyskała jednak uzna
nia ani publiczności, ani krytyki artystycznej. 
Zarzucano jej martwotę i mało interesującą te
matycznie koturnową, banalną egzotykę. Zda- 
je się jednak, że głównym powodem braku en
tuzjazmu dla tej panoramy było przesunięcie 
się zainteresowań publiczności ku innym, mniej 
archaicznym zjawiskom artystycznym.

Nieco wcześniej, około 1899 r., Wojciech 
Kossak planował namalowanie panoramy 
Obrona Częstochowy. Twierdził, że był to 
„świetny temat [... ] który mi od dawna spać 
nie daje”. Projektował również wykonanie pa
noram Odsiecz wiedeńska, Bitwa pod Curtoz- 
zą, Port Artur.
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Podobne fiasko spotkało powstałą w latach 
30. koncepcję Wojciecha Kossaka namalowa
nia wielkiej panoramy Bitwy pod Grochowem. 
Pierwsza monumentalna wersja z 1886 r. spło
nęła w 1915 r. w Boryniczach, następnie ma
lował w latach 1906,1907,1914, wreszcie po 
konsultacjach u swego przyjaciela, znakomi
tego znawcy polskich militariów - Bronisła

wa Gembarzewskiego, twórcy Muzeum Woj
ska Polskiego, wykonał w 1931 r. replikę 
pierwszej wersji Olszynki grochowskiej, któ
ra uznana została za „obraz dobrze urządzo
ny [... ] mający jednak zasługi więcej rysun
kowe niż kolorystyczne [...] oraz nieco twar
dości konturów w pewnej liczbie postaci 
pierwszego planu”.
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W1936 r. Kossak powtórzył scenę Przeglą
du 4. Pułku Piechoty na pozycjach w Olszyn- 
ce Grochowskiej w monumentalnym tryptyku 
Wizja Wojska Polskiego. W końcu lat 30. na
rodziła się koncepcja budowy w Warszawie ro
tundy usytuowanej w Parku im. Ignacego Pa
derewskiego na Pradze, która miała pomieścić 
wielką Panoramę Grochowa. W 1939 r. zapro

sił Kossak do współpracy Zygmunta Rozwa
dowskiego; powstały nawet pierwsze szkice, 
lecz wybuch wojny przekreślił ambitne plany 
obu artystów. W 1941 r. Kossak ponownie po
wrócił do tego tematu, malując niewielkie 
szkice do panoramy Grochowa.

Powstanie listopadowe, legendarny bój 
o Olszynkę Grochowską, potyczki armii pol
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skiej dowodzonej przez Józefa Chłopickiego 
z siłami rosyjskimi pod dowództwem Iwana 
Dybicza fascynowały Wojciecha Kossaka i da
rzył je szczególnym sentymentem. Pomiędzy 
latami 1886 a 1939 powstało wiele kompozy
cji ilustrujących te tragiczne wydarzenia hi
storyczne, np. posiadający kilka replik autor
skich Chłopicki ze sztabem przybywa pod Wa
wer (1912), wspomniany Przegląd4. Pułku 
Piechoty, sceny batalistyczne rozgrywające się 
pod Młynarzami, pod Stoczkiem i szarża 5. 
Pułku Ułanów Zamoyskiego pod Kuflewem, 
Emilia Plater w potyczce pod Szawłami 
(1904), a także powstały w 1922 r. olbrzymi 
obraz Generał Sowiński na szańcach Woli ilu
strujący scenę desperackiego bohaterstwa 
obrońców warszawskiej Woli niezwykle suge
stywnie opisanego przez Normana Daviesa 
w wydanym w 1992 r. Bożym igrzysku. Histo
ria Polski: „Kluczową pozycją - redutą nr 54 
i obroną placu kościelnego na Woli - dowodził 
generał Józef Sowiński (1777-1831), wete
ran zarówno armii pruskiej, jak i wojsk napo
leońskich, który utracił nogę w kampanii ro
syjskiej w 1812 roku. Atak rozpoczął się 
6 września o 4 nad ranem i trwał przez całe 
dwa dni. Paskiewicz liczył, że sama przewaga 
liczebności wojska i amunicji pozwoli mu prze
zwyciężyć samobójczą brawurę. Reduta zosta
ła rozniesiona w perzynę, wraz z obrońcami 
i atakującymi, gdy pewien zdesperowany pol
ski bohater rzucił płonącą zapałkę do składu 
z prochem. Na placu kościelnym na Woli cia
ło Sowińskiego, posiekane bagnetami, stało 
oparte o lawetę, niesamowicie wyprostowane 
na drewnianej nodze, jeszcze długo potem, gdy 
główna fala bitwy przetoczyła się w głąb mia
sta”. I ten właśnie moment z postacią martwe
go, opartego o lawetę bohaterskiego generała

uwiecznił Kossak. Obraz Generał Sowiński na 
szańcach Woli jest rejestracją wydarzenia hi
storycznego; wręcz fotograficznym opisem 
szańców, atakujących żołnierzy, tragicznej po
staci generała oraz dymu i kurzu walki.

Malował również i inne sceny z powstania 
listopadowego, ze strzelcami konnymi, tręba-
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Wojciech Kossak, Śmierć gen. Sowińskiego na szańcach Woli, 1922, olej, płótno, 200x376 cm

czarni, kanonierami, artyleriami w ogniu, szta
fetami, pościgami, jak dynamiczny Pościg za 
kozakami z 1914 r. czy znana z kilku wersji re
fleksyjna Siostra miłosierdzia na linii bojowej 
pod Warszawą z 1910 r., potwierdzająca bie
głość rysunkową artysty.

W 1902 r. Wojciech Kossak powrócił z Ber
lina do Krakowa, lecz już rok później, w 1903, 
wyjechał w poszukiwaniu nowych zamówień 
do Wiednia, gdzie natrafił na kolejne kłopoty 
ze sprzedażą obrazów; powtórzył wówczas 
Szarżę pod Savoną, znaną już z wcześniejszej, 
bo z 1892 r. wersji zatytułowanej Atak rotmi
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strza Brochockiego pod Savoną, z charaktery
styczną kilkuplanową kompozycją, starannie 
opracowanymi postaciami wojskowych i ich 
mundurami, z grupą pędzących koni i dalekim, 
zamglonym pejzażem, oraz Krwawą niedzielę 
w Petersburgu, którą wystawiał z dużym powo
dzeniem w Wiedniu, Londynie, Paryżu, a także 
w Ameryce, by ostatecznie marnie sprzedać 
w Warszawie.

Po powrocie z Wiednia w 1904 r. Wojciech 
Kossak popadł w konflikt ze skupiającym kra
kowski parnas artystyczny Towarzystwem Ar
tystów Polskich „Sztuka”; próbował zrehabili
tować się w 1906 r., określając to ugrupowa
nie mianem „arystokracji sztuki polskiej”, lecz 
w 1908 r., na znak protestu przeciw hermetycz
ności i hegemonii Towarzystwa, przy współ
udziale i dopingu Jacka Malczewskiego, zało
żył grupę „Zero”. Zaangażował się również 
w prace Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięk
nych, zostając w 1913 r. wiceprezesem, a w la
tach 1914-1916 prezesem.

Konflikt ten ujawnił, iż Wojciech Kossak 
jest nieczuły na nowe, modernistyczne prądy 
i obce mu są zarówno estetyka, jak i program 
symboliczny Młodej Polski. W następnych la
tach jeszcze silniej izolował się od szybko po
jawiających się i jeszcze szybciej znikających 
programów i ugrupowań awangardowych. 
Wpadł w kłopoty finansowe, rodzina miała co
raz większe wymagania, a pogoń za pieniędz
mi, chęć sprzedaży obrazów i ciągłe egzekwo
wanie honorariów stało się regułą jego życia 
artystycznego. „Kochany Panie Feliksie - na
pisał do znakomitego kolekcjonera sztuki Mło
dej Polski, Feliksa Mangghi Jasieńskiego - 
Szlachcic jucha przyjechał, ale bez pieniędzy, 
musi coś tam sprzedać. Wobec tego zaś, że wę

gla do maszyny potrzeba śmiem zapropono
wać Kochanemu Panu [... ] to płótno, które 
Pan tak lubi za 150 fl. Proszę się nie gniewać, 
za tę propozycję, albo ją przyjąć, albo nie przy
jąć równie dobrem sercem, jak ja stawiam”. List 
może doczekał się odpowiedzi, ale żadna pra
ca Wojciecha Kossaka nie trafiła do wyrafino
wanej, z wielkim znawstwem tworzonej kolek
cji Feliksa Mangghi Jasieńskiego.

Wojciech Kossak był wówczas malarzem 
o skrystalizowanym programie artystycznym, 
którego nie wyparł się do końca życia; był ar
tystą konsekwentnie powracającym do tych sa
mych, sprawdzonych tematów i podporządko
wującym się zasadzie realistycznego interpre
towania zarówno postaci, detali kostiumo- 
logicznych, jak i natury, odtwarzanych dzięki 
dużym zdolnościom obserwacji i znakomitej 
pamięci, które niemal całkowicie wyelimino
wały z jego warsztatu artystycznego szkice, 
szkicowniki, notatki przygotowawcze. Wierna 
i sugestywna prezentacja wydarzeń, umiejęt
ność znakomitego ujmowania sylwet, zwłasz
cza koni, nawet przy stosowaniu trudnych 
skrótów i skomplikowanych ujęć perspekty
wicznych, kontrastowało z niedoskonałościa- 
mi formy czysto malarskiej, z monotonią fak
tury malarskiej, z ograniczoną paletą stosowa
nych barw. Wzrastającemu popytowi na obrazy 
Wojciecha Kossaka towarzyszyć zaczyna wy
raźne spłycenie jego malarstwa; coraz częściej 
tworzy repliki, powtarza cieszące się powodze
niem tematy i realia, co powoduje znaczne ob
niżenie poziomu prac, coraz bardziej oddala
jących się od owego akademickiego fini. Coraz 
częściej też zarzucał dbałość o zasady kompo
zycyjne, a interesujący niekiedy kadr obrazu 
ustępował chaotycznemu i mało czytelnemu
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Wojciech Kossak, Husaria polska w przejeździe przed Janem III Sobieskim, 1924, olej, płótno, 97,2x142,5 cm
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I
.1

Wojciech Kossak, Książę Józef Poniatowski na Grobli Falenckiej pod Raszynem, olej, płótno, 190x398 cm

kłębowisku osób i koni, co widoczne jest w ta
kich obrazach, jak: Grunwald, Husaria polska 
w przejeździe przed Janem III Sobieskim, czy 
Kircholm.

I wówczas ponownie podejmuje inspiro
wany epopeją napoleońską temat znany z pa
noram i kilku wcześniejszych kompozycji. 
Jeszcze w 1888 r. powstały takie obrazy, jak 
Napoleon dekoruje T. Tyszkiewicza na polu 
bitwy pod Smoleńskiem i Wzięcie do niewoli 
T. Tyszkiewicza w czasie odwrotu spod Mo
skwy, ostatnie natomiast obrazy datowane są 
na koniec lat 20. i są wśród nich takie kom
pozycje, jak brawurowa w swym dynamizmie 

scena Książę Józef Poniatowski na Grobli Fa
lenckiej z 1913 r. ukazująca bitwę pod Raszy
nem o charakterystycznie, wycinkowo skadro- 
wanej przestrzeni, z tłumem kłębiących się 
koni i żołnierzy. Malował szwoleżerów, gre
nadierów, huzarów, kirasjerów, jak Trzej kira- 
sjerzy francuscy z lat 1894-1896, czy charak
teryzująca się dobrym rysunkiem, stonowaną 
gamą kolorystyczną, statyką układu i lirycz
nym nastrojem kompozycja z 1908 r. Ranny 
kirasjer i dziewczyna. Oczywiście najczęst
szym bohaterem był Napoleon Bonaparte wy
stępujący między innymi w takich kompozy
cjach, jak Kirasjerzy przed Napoleonem
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Wojciech Kossak. Ranny kirasjer i dziewczyna. 1911. olej, płótno. 90x136 cm

Wojciech Kossak. Ulan w walce z Kozakiem. 1900. olej, płótno. 48.5x60.5 cm
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Wojciech Kossak, Wizja Napoleona

Wojciech Kossak, Huzar napoleoński w Egipcie

z 1914 r., znane z wielu replik sceny o niemal 
identycznych kompozycjach, jak Wizja Napo
leona na wyspie św. Heleny i Vive l’Empereur!, 
czy Napoleon nad brzegiem Niemna z 1928 r.

Odmienna w formie bliskiej XIX-wiecznemu 
akademizmowi jest monumentalna, namalowa
na w 1904 r. kompozycja znajdująca się we 
Lwowskiej Galerii Sztuki, znana także z mniej
szej wersji z 1903 r. z Muzeum Narodowego w 
Szczecinie: Wiosna 1813 roku, stanowiąca dra
matyczną, co rzadkie jest w twórczości Wojcie
cha Kossaka, refleksję na temat bezsensu wojny.

Równolegle z pracami nad kolejnymi pa
noramami Wojciech Kossak rozpoczął ilustra
cję ważniejszych wydarzeń z historii polskiego 
oręża; jest to między innymi pochodzące 
z 1894 r. Wzięcie do niewoli towarzysza pan
cernego - epizod z wojny szwedzkiej; Po bitwie 
pod Zieleńcami z 1901 r.; Łokietek i Florian 
Szary po bitwie pod Płowcami z 1909 r.; Rot
mistrz Mielżyński przeprowadza Janowi III 
chorągiew husarską pod Wiedeń z 1925 r.; 
Czarniecki z husarią pod murami Warszawy 
zl939r. W 1922 r. zamówiony został u Woj
ciecha Kossaka przez „Komitet dla pozyskania 
obrazów z dziejów Polski dla Muzeum Naro
dowego w Warszawie” (późniejszego Muzeum 
Wojska), któremu przewodniczył generał Józef 
Haller - cykl monumentalnych dzieł ilustrują
cych historię polskiego oręża, wśród których 
znalazły się takie kompozycje, jak wspomniany 
wcześniej Generał Sowiński na szańcach Woli na
malowany w 1922 r., Kircholm z 1925 r., Grun
wald z 19 31 r., Rokitna z 1934 r. Ówczesny dy
rektor Muzeum, pułkownik Bronisław Gemba- 
rzewski, miał powiedzieć: „gmach dla Muzeum 
możemy zawsze postawić, ale gdy Kossaka nie 
będzie, nikt tego, co on jeden potrafi, nigdy już 
nam nie stworzy”.
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Wojciech Kossak, Po bitwie - refugium dolentium, 1915, olej, płótno, 107x73 cm
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Wojciech Kossak, Wzięcie do niewoli towarzysza pancernego - epizod z wojny szwedzkiej, 1894, olej, płótno, 71x129 cm
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Wojciech Kossak, «a ko.—ska - Jan K^ki proWad— rosyjskich. 1908. olej. plO.no, 71x96 cm







Kossakowie

Wojciech Kossak, Autoportret z koniem na polowaniu, 1924, olej, płótno, 96x129,5 cm

Lata znanej Wojciechowi Kossakowi z autop
sji I wojny światowej oraz wojny polsko-bolsze
wickiej stały się źródłem inspiracji dla kompo
zycji poświęconych tym dramatycznym wyda
rzeniom; dramat tych lat wspominał w listach 
do najbliższych, w tym również do Zofii Hoe- 
sickowej, której przesłał w grudniu 1914 r. ży
czenia „Z daleka, z kraju grozy i strasznych pól 
bitewnych”. Od października 1918 r. Wojciech 
Kossak był majorem 3. Pułku Ułanów podejmu
jącym przede wszystkim trud malarskiego reje
strowania wydarzeń historycznych, w kolejnych 
zaś latach - scen z artylerzystami legionowymi, 
dynamicznych potyczek z kozakami, szarż ułań
skich, jak namalowana w 1917 r. Potyczka, czy 

Szarża pułku ułanów z 1926 r., a także powie
lania scen typu „ułan i dziewczyna”. Malował 
też bardziej rozbudowane ilustracje konkretnych 
wydarzeń historycznych, jak znana z kilku wer
sji kompozycyjnych Szarża pod Rokitną, powta
rzająca charakterystyczny dla malarstwa Woj
ciecha Kossaka schemat kompozycyjny oparty 
na wydnkowości ujęcia panoramicznej sceny wy
pełnionej galopującymi, rannymi, padającymi 
końmi i walczącymi ze sobą wrogimi oddziała
mi. Kilkakrotnie podejmował temat bohater
skiej obrony Lwowa przed bolszewikami, malu
jąc między innymi w 1926 r. pełen skupienia 
i determinacji obraz Orlęta - obrona cmentarza, 
a w 1933 r. Młodego obrońcę.
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Wojciech Kossak, Rewia kawalerii polskiej na krakowskich Błoniach w dniu 6 października 1933, 1934, olej, płótno, 204x400 cm

W konsekwencji tych właśnie scen batali
stycznych stał się Wojciech Kossak w niepodle
głej już Polsce „malarzem nadwornym wojska 
polskiego”; podejmował wówczas ilustrację 
współczesnych wydarzeń historii polskiej woj
skowości, jak Scena zaślubin z morzem-, na za
mówienie rządowe i z inicjatywy Felicjana Sła- 
woja-Składkowskiego wykonał przeznaczony 
do hallu gabinetu ministra spraw wojskowych 

monumentalny tryptyk Wizja Wojska Polskie

go; w 1935 r. namalował Fantazje na temat jaz
dy polskiej, a w 1934 r. ogromny obraz Święto 
kawalerii polskiej 6 X 1933 (Rewia kawalerii 

polskiej na krakowskich Błoniach) opatrzony 
piękną dedykacją: „Miastu mojemu pracę tę po
święcam, Wojciech Kossak 1934”. Rok później 
obraz ten został ofiarowany przez autora do 

Muzeum Narodowego w Krakowie z komen-
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tarzem brzmiącym: „Poświęciwszy blisko rok 
mojego życia na wykonanie wielkiego obrazu 
Święta kawalerii i ofiarowanego przeze mnie 
do Muzeum Narodowego z pomocą Magistra
tu m. Krakowa [... ] do którego pozowali mi 
najbliżsi z otoczenia śp. Marszałka a przedsta
wiającego trybunę jego w dniu pamiętnym dla 
Krakowa, a ostatnim słonecznym w jego życiu. 
Marszałek nie wiedział o tym, że go również 

z natury uchwyciłem, a tak pan wiceminister 
Składkowski, jak i gen. minister spraw wojsko
wych Kasprzycki orzekli, że ze wszystkich po
dobizn śp. Marszałka ta jest najlepsza”. Zresz
tą Wojciech Kossak wielokrotnie portretował 
Józefa Piłsudskiego; największym uznaniem cie
szył się, posiadający kilka replik, portret Mar
szałka na Kasztance.
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Wojciech Kossak tworzy na wakacjach w Juracie, 1937, fotografia

Pomimo mijających lat ten swoisty feno
men polskiej sztuki, jakim był Wojciech Kos
sak, nic nie stracił na swej popularności i ży
wotności, a klienci wciąż czekali na nowe, nie
duże obrazy z ułanami, dorodnymi chłopkami, 
zwiadami kawaleryjskimi, jak Kawalerzyści 
z 1926 r., czy Ułani przy koniu. Żył ciągle 
w glorii sukcesów, o których skrupulatnie do
nosił swej żonie. Do niej napisał między inny
mi z Zakopanego w 1911 r., wspominając: „Ba
jeczne moje portrety i sukces niesłychany na
prawdę, z Warszawy w 1923 r.: „Co za sukces, 
co za popularność, grad zaszczytów, honorów, 
a co za tym idzie obstalunków na tysiące fran
ków”. Kossak spodziewał się nota bene za swo
je zasługi orderu Polonia Restituta, którego 
ostatecznie nie otrzymał; został natomiast 

uhonorowany Krzyżem Komandorskim Or
deru Odrodzenia Polski, a w 1936 r. zorgani
zowano mu wielką wystawę jubileuszową 
w Warszawie i w Krakowie.

Przeciwieństwem tych sukcesów może być 
zanotowana w październiku 1935 r. przez Ma
rię Dąbrowską w Dziennikach sceptyczna re
fleksja: „Po obiedzie na Zjeździe Młodzieży 
Wiejskiej (niezależnej). Dosyć żałosne wra
żenie. Potem wieczorem u Kossaków (Woj
ciech) . Drugie żałosne wrażenie, jeszcze żało
śniejsze. Że też taki świat poczciwych mamu
tów i wsteczników zachował się gdzieś jeszcze. 
[... ] Dodajmy jeszcze straszliwe bohomazy 
w pracowni Kossaka, zakupywane przez Mini
sterstwo Spraw Wojskowych itp. [... ] i dziwo- 
żonowate dziwadło - Lilkę Jasnorzewską - 
przyjemno-przykry koszmar”.

Wojciech Kossak miał jednak coraz więcej 
zamówień, za którymi nie nadążał; a dla rato
wania prestiżu malował repliki, które sprze
dawał, narażając się na niesnaski i zarzuty ku
pujących. Na przykład we Lwowie w 1911 r. 
nabywca obrazu Ze szturmu na Wolę, pan Ży- 
chowicz, zaatakował Kossaka za wprowadze
nie w błąd i sprzedaż jednej z replik. Na ryn
ku pojawiały się również falsyfikaty, niepoko
jące Wojciecha Kossaka, a przede wszystkim 
tworzące obawy o zachwianie się cen jego ob
razów, co potwierdza fragment listu, również 
do żony, z 1927 r., w którym donosił: ,Ja sobie 
tutaj [w Warszawie] pomimo falsyfikatów ce
ny podniosłem przez to ostrzeżenie w gaze
tach 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 rę
ce, bo nie mogę ze względu na niego nic po-
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Wojciech Kossak

Wojciech Kossak, Kawalerzyści, 1926, olej, tektura, 34x48 cm

wiedzieć, a jest tej cholery moc straszna po do
mach prywatnych”.

Malował coraz więcej, coraz szybciej, wpro
wadzając produkcję wręcz fabryczną, angażu
jąc uczniów, i oczywiście Jerzego, którzy pod- 
malowywali obrazy, następnie wykańczane 

i sygnowane przez Wojciecha. W 1924 r. z Pa
ryża napisał do żony: „Cocowi powiedz, że i ja 
się bardzo cieszę na kilka tygodni produktyw
nej fabryczki w jego miłej kompanii”. Jerzemu 
zaś przekazał polecenie: „Niech tam Coco szy
kuje grubsze obstalunld, żeby czasu nie tracić”;
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Wojciech Kossak, Kościuszko prowadzi kosynierów do ataku, 1924, olej, płótno, 115x130 cm
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Wojciech Kossak

Wojciech Kossak, Ułan przy koniu, po 1925, olej, dykta, 60x50 cm

a w 1938 r. napisał do niego: „Przepraszam Cię, 
że nie podpisałem tego Pościgu, ale mi już tak 
obrzydł, że nie jestem w stanie literalnie”.

Ta masowa produkcja obrazów powodo
wana była ogromnymi zapotrzebowaniami fi
nansowymi Wojciecha Kossaka i jego rodzi
ny; dla ratowania swej kondycji finansowej 
zdecydował się na czterokrotne wyjazdy ar
tystyczne do Stanów Zjednoczonych, żeby 
„malować jankesów i jankeski”, w tym por
trety konne, wśród których ogromnym uzna
niem cieszył się konterfekt generała Johna 
Pershinga z 1921 r., który ofiarowany został 
przez Polskę do West-Point Military Acade- 
my; w Stanach też zaproponował wykonanie 
niezrealizowanej ostatecznie dioramy z Wa
szyngtonem i Kościuszką. Nie były to jednak 
dla Wojciecha specjalnie sympatyczne wyjaz
dy, o czym świadczy uwaga odnotowana w li
ście do córki z 25 kwietnia 1921 r.: „Żebyś Ty 
wiedziała, jak ja na stare lata ciężko pracuję 
[... ] nie zawsze mi tu jest wesoło, och nie!”.
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Wyjeżdżał również do Paryża, gdzie z kolei 
sportretował generała Ferdynanda Focha; por
tret ten, wystawiony w 1924 r. w Grand Pa- 
lais, zyskał pochlebne opinie, 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 na
rzekał już w 1897 r.: „ani jeden, ani drugi nie 
zapłacili; rozpacz czarna mnie ogarnia, nikt 
nie płaci, nikt nie odsyła”; toczy się nieustają
ca „walka o miliony”, zwłaszcza że w różnych 
okresach utrzymywać musiał nie tylko kra
kowską „Kossakówkę”, lecz także niewielki 
dom-pracownię w Zakopanem, willę w Jura
cie, pracownię w warszawskim „Bristolu”, „za 
którą płacił dyrekcji bajońską na owe czasy su
mę 500 zł miesięcznie”. Jak zanotowała Mag
dalena Samozwaniec w Marii i Magdalenie, 
przez tę pracownię „przesuwały się nie tylko 
piękne kobiety”, lecz bywał również parnas 
rządowej Warszawy: Kazimierz Sosnkowski, 
Edward Rydz-Śmigły, Walery Sławek, Sławoj 
Felicjan Składkowski.

Równocześnie wzrastały wymagania i po
trzeby finansowe rodziny. Córki, zwane Ku
kłami - Lilka i Madzia - wychodziły za mąż, 
rozwodziły się; potrzebne były pieniądze na 
unieważnianie małżeństw, na eskapady zagra
niczne, na pobyty w Nicei i wyjazdy do Monte 
Carl o, na dobre samochody (w 1911 r. był to 
szybki benz, później Cadillac), futra, kapelu
sze, na kupowaną, a niekiedy wykupywaną 
z lombardów - biżuterię.

W listopadzie 1920 r. po sprzedaniu małe
go obrazka, na którym namalowany został 

„zmarznięty ułan co idzie z koniem po śniegu 
w słońcu”, otrzymał 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. za
powiada, że „kapelusze dla Lilki i Magdzi pięk
ne wybiorę jak się patrzy, tylko dajcie mi parę 
dni czasu, moje córki najdroższe”; dwa lata 
później w liście do żony, strapiony notuje: „że
bym tylko nie zbankrutował przez te kochane 
córki, ale myślę, że będzie na wszystko”, 
a w 1923 r. narzeka: „Trochę jestem zmęczo
ny, bo tak: śniadanie w ambasadzie angielskiej, 
przedtem asysta Lilce, aby sama w Bristolu nie 
siedziała, potem «jour» pani Pułaskiej, gdzie 
liczne grono oczekiwało genialnych Kossakó- 
wien”, których literacka twórczość była już 
wówczas coraz wyżej ceniona przez krytykę li
teracką.

Niezawodnym źródłem dochodów Wojcie
cha Kossaka, oprócz oczywiście wielkich kom
pozycji batalistycznych, było malarstwo rodza
jowe, ze znanymi z wielu replik weselami kra
kowskimi i góralskimi, scenami z polowań, 
którego najlepszym przykładem jest angiel
skie w stylu Polowanie w Antoninach z oko
ło 1909 r., wreszcie malarstwo portretowe. 
Kossak stał się bowiem płodnym i wziętym 
portrecistą. Malował polskich, francuskich, 
amerykańskich wojskowych oraz polską ary
stokrację i ziemiaństwo. Modeli ukazywał naj
częściej na tle rozbudowanego tła pejzażowe
go, często z widokiem stadniny bądź w towa
rzystwie ulubionego konia; były to wizerunki 
nieco idealizowane, ze szczególnie upiększa
nymi kobietami. W 1907 r. powstał portret
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Wojciech Kossak, Zofia, Maria i Róża Tarnowskie podczas konnej przejażdżki na krakowskich Błoniach, 1925, olej, płótno, 66x100 cm
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Wojciech Kossak, Potoccy przy grze w polo, 1925, olej, płótno, 67x80 cm

Marii Skrzyńskiej-Sobańskiej na koniu, 
w 1913 r. pełen wdzięku i naturalności 
w swym ujęciu Portret konny Marii Zandban- 
gowej, który odniósł sukces na wystawie w Za
chęcie i rok później w Paryżu; w 1925 r. nama
lował wizerunki Potockich z Łańcuta w czasie 
gry w polo i pań Tarnowskich: Zofii, Marii 
i Róży podczas konnej przejażdżki na krakow
skich Błoniach; w 1928 r. powstała udana dzię
ki naturalności ujęcia podobizna Stanisława 
Wodzickiego na polowaniu; w 1930 r. portret 
Zdzisława Tarnowskiego z Dzikowa na koniu; 
w 1931 r. - sztywny w pozie konterfekt rotmi
strza Henryka Zandbanga trzymającego za 
uzdę kasztanka oraz wizerunek Edwarda Kra
sińskiego. Kossak portretował również Lubo- 
mirskch, Sobańskich, Zamoyskich, Mielżyń- 
skich, Mycielskich w stadninie w Galowie, 
K Wileckich z Kwilcza i z Dobrojewa, Żółtow
skich, Tyszkiewiczów z Pogorzeli, Wielopol

skich, realizując w ten sposób swoją słabość, ja
ką był snobizm, do którego zresztą otwarcie się 
przyznawał. Portretował również prezyden
tów miasta Krakowa: Mikołaja Zyblikiewicza 
i Mieczysława Kaplińskiego, krakowskich le
karzy, jak Bronisława Hackbeila i jego żonę Ja
dwigę, a także muzę krakowskich salonów - 
piękną Zofię Jachimecką.

Ze szczególnym zamiłowaniem portreto
wał Wojciech Kossak siebie jako przystojnego, 
zadufanego, pełnego buty rasowego polskiego 
szlagona; taki jest na wczesnym, bo pochodzą
cym z 1893 r. Autoportrecie z paletą czy Au
toportrecie z koniem na polowaniu z 1924 r., 
kompozycji zawierającej manifest artystyczny 
malarza, człowieka usatysfakcjonowanego, uta
lentowanego, w pełni korzystającego z dobro
dziejstw świata; taki jest również na niewiel
kim, szkicowym portrecie dedykowanym bra
tu, Tadeuszowi.

Wojciech Kossak, Portret Stanisława Wodzickiego na polowaniu, 1928, olej, płótno
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Wojciech Kossak. Portret Marszałka Piłsudskiego na Kasztance, 1928, olej, płótno. 109x93 cm

164



Wójcie h Kossak

165



W czasie pierwszych miesięcy II wojny świa
towej zdecydowanie obniżyła się jakość produ-

które malował „na przeżycie”. Miał wówczas
ponad osiemdziesiąt lat, lecz ciągle pomimo 
chorób pracował. Czas jednak nieubłaganie pły
nął. Starości towarzyszyły udręki okupacji nie

mieckiej i jeszcze trudniejsza niż dotychczas 

dzenie produkował obrazy przeznaczone dla 
niezliczonych nabywców; niektóre nie zdąża
ły nawet wyschnąć. Zmarł 29 lipca 1942 r. 
w Krakowie, pełen ufności i planów na zreali
zowanie wielkiej panoramy Grochowa.
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Jerzy Kossak, ok. 1910, fotografia

Epigon familii Kossaków
-JERZY

Do trzeciego pokolenia malujących Kossa
ków należał Jerzy, urodzony w 1886 r. w Kra
kowie, gdzie również zmarł w 1955 r. Przezna
czony przez dziadka - Juliusza i ojca - Wojcie
cha na sukcesora talentu malarskiego i tradycji 
malarskiej familii, był według monografisty 
trzech pokoleń Kossaków, Kazimierza Olszań- 
skiego: „Zdolny, pełen entuzjazmu do malowa
nia, pobierał nauki w pracowni dziadka i ojca 
[... ] Wojciech bolał nad tym, że Jerzy nie speł
nił jego nadziei, martwił się brakiem u syna 
większych ambicji malarskich, chęci i wytrwa
łości, krytykował go za brak samodzielności 
twórczej, za masowe i płytkie powielanie tema
tów, za fabrykę kopii i replik”.

Od dziecinnych lat Jerzy uczestniczył w ży
ciu artystycznym dziadka i ojca, zdradzając ta

lent dobrze zapowiadającego się malarza. Był 
jednak niechętny, początkowo do nauki 
w szkole, w latach późniejszych do studiów 
i samokształcenia. Pozbawiony większych am
bicji, zdał się na tradycję rodzinną, na wzory 
malarstwa swoich poprzedników, nie wypra
cowując własnego stylu i własnej konwencji 
malarskiej, nie podbudowując swych wrodzo
nych umiejętności studiami na żadnej uczel
ni artystycznej. Ojciec wierzył jednak w jego 
talent, optymistycznie rokując, jak napisał do 
pani Zofii Hoesickowej w 1911 r., że „będzie 
[ z niego ] tęgi malarz”, w podobnym tonie by
ły słowa skierowane do żony: „powinien z nie
go być kapitalny malarz”.

Presja artystyczna Wojciecha i jego silna in
dywidualność zaciążyły na twórczości Jerzego 
- nie był on w stanie, a równocześnie nie 
chciał wyzwolić się z konwencji rodzinnego 
malarstwa. Podejmował te same tematy, nada
wał im identyczne formy, niekiedy kopiował 
i podmalowywał ojcowskie wzory. Pozostając 
zbyt blisko ojcowskiego warsztatu, nie tylko 
nie umiał go wykorzystać, ale jeszcze obniżał 
swoje ambicje twórcze. Jego dość monotonną 
karierę wczesnych lat młodości przerwały za
ręczyny, a następnie ślub w 1911 r. z pocho
dzącą ze sfer ziemiańskich panną Ewą Kapliń- 
ską, potem przebudowa rodzinnej „Kossaków- 
ki” - sąsiadującego z głównym domem tak 
zwanego Domu Babci, na ,Jerzówkę” dla mło
dej pary; po okresie zachwytów nad nową pa
nią Kossakową nastąpiły pierwsze rodzinne 
nieporozumienia, między innymi z córkami 
Wojciecha, z Lilką i Madzią; w końcu, jak no
tuje Wojciech w 1911 r. w liście do żony: „Ewa 
zaczęła już melancholizować”, a w 1913 r. 
stwierdza bezwzględnie: „nie udała mi się sy
nowa jako żywo”.
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Jerzy Kossak, Pościg ułanów za bolszewikami w saniach, 1920, olej, płótno, 57x86,5 cm

Jerzy Kossak debiutował na wystawie w To
warzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych w 1910 r., 
wystawiając cykl napoleoński, na temat któ
rego pojawiły się w prasie opinie pozytywne: 
„uderza w młodym artyście zdolność kompo
zycji, wyrażania ruchu, panowania nad cało
ścią szeroko pomyślanych tematów [...] a jed
nak są to dopiero początki, brzask ledwo obu
dzonego talentu”.

Pogłębienie zainteresowań tematyką bata
listyczną nastąpiło w latach I wojny światowej, 

kiedy to służył w randze porucznika w pułku 
ułanów austriackich na froncie włoskim; na
malował wówczas sporo scen wojennych i ro
dzajowych.

Popularność Jerzego osiągnęła apogeum 
w latach międzywojennych, kiedy jako spad
kobierca nazwiska i tradycji malarskiej konty
nuował tematy wcześniej wyeksploatowane 
przez ojca, to jest tematykę napoleońską; na
malował między innymi w 1927 r. Odwrót Na
poleona spod Moskwy, Bitwę pod piramidami,
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I

Jerzy Kossak, Napoleon wjeżdża do zdobytego wąwozu Somosierra, 1926, olej, płótno, 86x136 cm
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Jerzy Kossak, Odwrót Napoleona spod Moskwy, 1927, olej, płótno, 95x145 cm
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Jerzy Kossak, Pogoń ułanów za kozakami, 1930, olej, tektura, 42x53 cm

Jerzy Kossak, Pościg ułanów krechowieckich za bolszewikami, 1930, olej, tektura, 33x48 cm
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Jerzy Kossak

Jerzy Kossak, Huzar z koniem w pejzażu zimowym, 1938, olej, dykta, 50x60 cm

Szarżę w wąwozie Somosierryna baterię hisz
pańską: w 1938 r. Huzara z koniem w pejzażu 
zimowym. Podobnie jak Wojciech podjął tema
tykę związaną z powstaniem listopadowym, 
najwięcej jednak uwagi poświęcał walkom le
gionowym. I tak w 1930 r. namalował Pościg 
6. Pułku Ułanów za bolszewikami i Pościg uła
nów krechowieckich za bolszewikami, Majora 

Edwarda Rydza Śmigłego na czele III Batalio

nu Pierwszej Brygady Legionów prowadzącego 
atak na pozycje rosyjskie pod Laskami w dniu 
28 października 1914 r.; w 1939 r. Oddział kon
ny na tle zimowego pejzażu; a także znane z wie
lu wersji sceny typu „ułan-koń-dziewczyna”, 
jak na przykład Spotkanie u płotu z 1935 r., 
oraz niezliczone pościgi ułanów i potyczki.
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Wzorem dziadka i ojca podejmował również 
tematykę folklorystyczną, powielając pełne 
temperamentu wesela krakowskie i góralskie, 
ilustrując sceny z polowań, jak Bieg myśliwych 
z psami za jeleniem z 1927 r., malując sceny 
z kowbojami oraz równie liczne portrety osób, 
najczęściej pochodzących ze sfer ziemiańskich.

Jerzy Kossak z dubeltówką i psem, ok. 1928, fotografia

W 1923 r. Wojciech napisał do Jerzego 
z Warszawy: „Gaco niech będzie dobrej myśli, 
bo przywiozę coś niecoś, a jego obraz skończę”. 
Ta czynna przez wiele lat w okresie międzywo
jennym „fabryczka”, zorganizowana przez Woj
ciecha, 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; produkcja ta trwała 
do 1950 r., kiedy nastąpiło całkowite załama
nie talentu Jerzego. We wczesnym okresie dzia
łalności „fabryczki” - jak stwierdził Kazimierz 
Olszańsld - „Malowanie [... ] polegało na tym, 
że Jerzy kopiował obrazy Wojciecha, czasem 
zmieniał pewne szczegóły, różnicował forma
ty i podpisywał siebie, lub co gorsza kładł pod
pis ojca. Była i taka technika, że Jerzy z pomoc
nikami pracownianymi obrysowywali na kal
kach częściej poszukiwane tematy, wykonywali 
grunty i podmalówki na płótnach czy tektu
rach, w formatach „handlowych” (40x50 lub 
50x60) i czekali na przyjazd Wojciecha do Kra
kowa lub przesyłając mu je do Warszawy, gdzie 
Mistrz owe obrazki oprawiał, wykańczał, cza
sem przemalowywał, podpisywał i odsyłał do 
Krakowa zapakowane «na korkach» wbitych 
na czterech rogach, kiedy farby jeszcze nie wy
schły, a klienci już czekali”.

Była to dyskretnie ukrywana tragedia ro
dziny, tragedia dwóch artystów, Wojciecha i Je
rzego, tragedia, która trwała do ich ostatnich 
dni życia. „Ta fabryczka Koltowa jest straszna, 
a tutaj [w Warszawie] tyle moich falsyfikatów, 
że dałem do dzienników ostrzeżenie” - to peł
ne rozpaczy słowa Wojciecha Kossaka zanoto
wane w 1927 r. Artysta bolał nad tym, że nie 
może podać Jerzego do sądu: „Naturalnie, że 
można publicznie wystąpić z ostrzeżeniem 
przed plagiatami i falsyfikatami, ale Coco naj
gorszy i nie mogę go zamykać w kryminale”. 
Jerzy, który mocno zadłużony ostatnie lata spę
dził u boku drugiej żony Elżbiety Dzięciołow- 
skiej-Śmiałowskiej oraz trzech córek: Marii 
z pierwszego małżeństwa oraz Glorii i Simo- 
ny z drugiego - zmarł w 1955 r.

Na nim też kończy się saga rodu Kossaków- 
-artystów.
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Jerzy Kossak

Jerzy Kossak, Modlitwa Beduina. 1953. olej, tektura. 29,7x41.7 cm
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Jerzy Kossak, Bieg myśliwych z psami za jeleniem, 1927, olej, tektura, 50x75 cm
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Karol Kossak, ok. 1968, fotografia

Skromny ilustrator 
Huculszczyzny - 
KAROL

Drugim wnukiem Juliusza był Karol, syn 
Stefana, którego twórczość zarysowuje się na 
tle omówionej wcześniej trójki malarzy nad
zwyczaj skromnie. Urodzony we Lwowie 
w 1896 r., odebrał, w porównaniu z resztą ro
dziny, najsolidniejsze studia artystyczne: po
czątkowo uczył się rysunku we Lwowie u ce
nionych malarzy Stanisława Batowskiego 
i Zygmunta Rozwadowskiego, następnie stu
diował w Wiedniu, a po przerwie spowodowa
nej wybuchem I wojny światowej i powołaniem 
do wojska austriackiego kontynuował naukę 

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 produkcja kuzyna Jerzego. 
W1927 r. powrócił do Lwowa, gdzie ożenił się 
z Wandą Czerkawską, osiadł w jej majątku 
w Dziedziłowie, mieszkał również wraz z żo
ną i córką Teresą w Tatarowie na Huculszczy- 
źnie. Tam też, zauroczony folklorem hucul
skim i krajobrazem karpackim, skoncentrował 
się na malowaniu subtelnych w kolorze akwa
rel ukazujących prace i życie tamtejszych gó
rali, znanych między innymi z takich dzieł, jak 
Zwózka drewna w Karpatach Wschodnich, 
czy cykl Huculi w drodze z 1939 r., a także 
z nielicznie zachowanych szkicowników 
i modnej przed wojną serii „huculskich” pocz
tówek. Pozostawił również szkice ołówkowe 
i akwarele z przedstawieniami koni, w biegło
ści delikatnego rysunku niemal dorównują
cych Juliuszowym pracom. Był według Kazi
mierza Olszańskiego, życzliwym, pełnym opty
mizmu człowiekiem, wyrozumiałym, wesołym 
i dowcipnym, cieszącym się ogólną sympatią. 
Po wojnie osiadł w Ciechocinku, gdzie zmarł 
w 1975 r.
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Karol Kossak, Zwózka drewna w Karpatach Wschodnich, 1938. akwarela, papier. 42x76 cm

Karol Kossak. Huculi w drodze, 1937. akwarela, papier, 70x100 cm
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Karol Kossak

Karol Kossak, 6 pocztówek z serii Huculi w drodze. 1939. druk barwny. 10x15 cm
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Talenty literackie familii Kossaków

R
efleksje na temat familii Kossaków byłyby niepełne bez przypomnienia sylwetek trzech 

pisarek, córek Wojciecha: Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej i Magdaleny primo voto 

Starzewskiej, secundo voto Niewiadomskiej, znanej pod pseudonimem Samozwaniec, 
oraz córki Tadeusza, bliźniaczego brata Wojciecha - Zofii Kossak-Szczuckiej.

Maria z Kossaków Pawlikowska, ok. 1920, fotografia

Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, uro
dzona w Krakowie w 1891 r. ukochana córka 
Wojciecha, zwana Lilką - słuchaczka krakow
skiej Akademii Sztuk Pięknych i autorka ama
torskich, poetyckich w treści delikatnych 
akwarel i temper - była nade wszystko znako
mitą poetką i dramatopisarką, autorką nowo
czesnej liryki kobiecej, rejestratorką ulotnych, 
delikatnych uczuć łączonych z ironią i dowci
pem, a nade wszystko mistrzowskich erotyków 
i miłosnych deklaracji:

Nie widziałam cię już od miesiąca.
I nic. Jestem może bledsza, 
trochę śpiąca, trochę bardziej milcząca, 
lecz widać można żyć bez powietrza!

Miłość

Debiutowała w 1922 r, tomikiem radosnej, 
entuzjastycznej pochwały życia Niebieskie mig
dały, a rok później wydała pełną wdzięku Ró
żową magię, zawierającą credo artystyczne po
etki: „ofiarowuję swoje serce, aby powstała po
ezja”. Późniejsze tomiki to przepojone 
wyrafinowaną miłosną tęsknotą ujętą w prostą 
i zwięzłą formę Pocałunki, żywiołowy nowo
czesny w swych atrybutach Dancing, oraz zbiór 
Wachlarz, które ugruntowały jej pozycję jednej 
z najlepszych poetek tamtych lat, a także Cisza 
leśna, Paryż, Projil białej damy, Śpiąca załoga, 
Balet powojów, Krystalizacje, gdzie w przejmu
jący sposób ukazała swą obsesję przemijania 
ludzkiego ciała. Zyskała miano, jak to napisała 
Irena Krzywicka w wydanej w 1960 r. Lilce: 
„wróżki, czarodziejki, Tytanii”.

Maria Pawlikowska-Jasnorzewska pisała 
również dramaty: Szojer Archibald, Kochan
ka Sybilli Tomson, Zalotnicy niebiescy, Powrót 
mamy, Dowód osobisty, Mrówki; wystawiona 
w 1938 r. Baba-dziwo, satyra na totalitaryzm 
w hitlerowskiej wersji, wywołała po krakowskiej 
premierze ostry protest niemieckiej ambasady. 
Pozostawała wówczas w bliskim kręgu formi
stów i skamandrytów, przyjaźniła się z Leopol
dem Staffem, Leonem Chwistkiem, Stanisła-
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Maria Pawlikowska-Ja snorzewska

Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, Autoportret z elfem, ok. 1930, akwarela, ołówek, papier, 34,5x39 cm

wem Ignacym Witkiewiczem. W 1935 r. była 
laureatką Związku Zawodowego Literatów Pol
skich za najlepszy tom poetycki lat 1932-1935; 
w 1937 r. otrzymała nagrodę literacką miasta 
Krakowa.

Losy wojenne rzuciły Marię Pawlikowską- 
-Jasnorzewską do Anglii, gdzie ciężko przeży
wała oderwanie od rodzinnego domu i Polski. 
Tam też wydała dwa tomiki wierszy: Gołąb 
ofiarny oraz Róża i lasy płonące, będące reflek
sją nad beznadziejnym i przerażającym świa
tem, wobec którego jest się bezsilnym.

Biało-krwawy
Krwawo-biały, lniany
Opatrunku, który zwiesz się: sztandar, 
Coś się z wielkim krwotokiem uporał! 
Wiatr rozwija ten dokument rany, 
Wznosi w górę bohaterski bandaż, 
Tę pamiątkę,
Ten dług 
I ten morał.
Barwy narodowe

Zmarła w Manchesterze w 1945 r.
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Magdalena Kossakówna, ucharakteryzowana wg portretu prababki, 
ok. 1920, fotografia

Talent literacki posiadała również Magda
lena Samozwaniec, familiarnie zwana Ma
dzią. Urodzona w 1894 r. w Krakowie, „najdo
wcipniejsza kobieta w Polsce”, ciesząca się w la
tach II Rzeczpospolitej szerokimi koneksjami 
w sferach dyplomatycznych i rządowych, za
przyjaźniona ze skamandrytami, bywalczyni 
najlepszych polskich salonów - była autorką 
zarówno felietonów, jak i humorystycznych 
powieści obyczajowych. Zdolności parody- 
styczne zaprezentowała w swej pierwszej po
wieści, wydanej już pod pseudonimem „Samo
zwaniec” w 1922 r. - Na ustach grzechu, czy
li powieść z życia wyższych sfer towarzyskich 
parafrazującej Trędowatą Heleny Mniszków
ny; „cała Polska bawiła się i cieszyła książecz
ką [... ] małym klejnocikiem dowcipu w swo
im rodzaju”. Natomiast wystawienie w 1925 r. 
komedii w pięciu aktach Malowana żona wy
wołało skandal towarzyski z racji łatwo rozpo
znawalnych bohaterów. Inne jej utwory to mię
dzy innymi: wydane w 1926 r. Mężowie i męż
czyźni, Kartki z pamiętnika młodej mężatki 

i Starość musi się wyszumieć; w 1930 r. - O ko
biecie, która znalazła kochanka; w 1936 r. - 
Świadome ojcostwo; w 1937 r. - Maleńkie ka

ro karmiła mi żona; w 1938 r. - Wróg kobiet; 
w 1939 r. - Piękna pani i brzydki pan. Urzą
dzała również wieczory autorskie ściągające 
tłumy dzięki niedwuznacznym tytułom i „tłu
ściutkim kawałom”. Po wojnie, pomimo lek
ceważenia przez krytykę literacką i zwalcza
nia za „bezideowość i towarzyski snobizm”, 
w dalszym ciągu pisała swoje pełne humoru 
i sarkazmu powieści, jak między innymi wyda
ne w 1954 r. Błękitna krew (karykatura środo
wiska byłych ziemian) oraz Moja wojna trzy
dziestoletnia. W późniejszych latach opubli
kowała: w 1960r. - Czy pani mieszka sama? 
i Młodość nie radość; w 1963 r.: - Komu dziec
ko, komu ?. Była również autorką dwóch po
wieści autobiograficznych: obnażającej niedy
skrecje rodzinne, wydanej w 1956 r. Marii 
i Magdaleny oraz poświęconej siostrze Ma
rii Zalotnicy niebieskiej z 1973 r.

Zmarła w Warszawie w 1972 r.
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Magdalena Samozwaniec

' > Q/frTty tlą 2^/ó^7J2 ¿

Magdalena Samozwaniec, rękopis ze zbioru zatytułowanego Album i notatki różne Magdaleny Samozwaniec
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Zofia Kossak-Szczucka, fotografia

Zofia Kossak-Szczucka, urodzona w 1890 r. 
córka Tadeusza Kossaka, początkowo próbo
wała studiować malarstwo w warszawskiej 
Szkole Sztuk Pięknych u Karola Tichego oraz 
w Szwajcarii w genewskiej Szkole Rysunku; 
zwyciężyło jednak zamiłowanie do pióra. De
biutowała autobiograficzną głośną powieścią 
Pożoga, opisującą wstrząsające przeżycia na 
Wołyniu w latach 1917-1919. W następnych 
powieściach podejmowała tematykę historycz
ną: Beatum scelus, Złota wolność, Szaleńcy 
Boży, Legnickie Pole, Nieznany kraj. W latach 
30. napisała czterotomowych historiozoficz
nych Krzyżowców nagrodzonych między in
nymi hiszpańskim Krzyżem Zasługi Zakonu 
Rycerskiego św. Łazarza I klasy oraz Złotym 
Wawrzynem Polskiej Akademii Literatury, 
Króla trędowatego, Bez oręża; w latach 50. 
Przymierze - imponujące erudycją powieści, 
podnoszące zdaniem Teodora Parnickiego Kos- 
sak-Szczucką do rangi najwybitniejszego bata
listy współczesnej literatury. W czasie wojny, 
w 1941 r., współorganizowała konspiracyjną 
organizację katolicką wzywającą między inny
mi do ratowania Żydów - Front Odrodzenia 

Polski. Inicjatorka i członek „Żegoty”, zaanga
żowana w działalność podziemną, została za
aresztowana, osadzona w Oświęcimiu, następ
nie przewieziona na Pawiak i skazana na 
śmierć. Szczęśliwie zwolniona na skutek inter
wencji, uczestniczyła następnie w powstaniu 
warszawskim. Po wojnie mieszkała kilka lat 
w Anglii, gdzie za kontakty z polskim PAX-em 
była ostro krytykowana; w 1957 r. powróciła 
do Polski; w powojennym dorobku Zofii Kos- 
sak-Szczuckiej najistotniejsze zdają się wspo
mnienia z obozu w Oświęcimiu Z otchłani 
oraz saga rodu Kossaków Dziedzictwo.

Zmarła w 1968 r. w rodzinnych Górkach 
Wielkich.

Lata II wojny światowej i tuż po niej przyno
szą kres rodzinie Kossaków; w 1942 r. umiera 
nestor rodziny - Wojciech; w 1943 r. - jego żo
na Maria; w 1945 r. w dalekiej Anglii - Maria 
Pawlikowska-Jasnorzewska; w 1955 r. - Jerzy 
Kossak, w 1972 - Magdalena Samozwaniec.

Następne pokolenie odeszło już od sztuki; 
nie zajmowały się nią nieżyjące dziś córki Je
rzego - Maria oraz Gloria, epizodycznie ma
lująca i pisząca wiersze; nie zajmuje się nią 
również Simona Kossak, biolog z wykształce
nia i zamiłowania. Do rodzinnych zaintereso
wań artystycznych próbują natomiast nawią
zywać córki Glorii - Joanna i Dagmara.

Wiernie natomiast stoi przy krakowskim 
placu, zwanym dziś placem Kossaka, coraz bar
dziej chyląca się ku ruinie „Kossakówka”, kry- 
jąca w swych wnętrzach pamięć o nieprzecięt
nie uzdolnionej artystycznie i literacko rodzi
nie Kossaków, o której mówiono, że „zdolne to 
były szelmy te Kossaki”.
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Zofia Kossak-Szczucko

Zofia Kossak-Szczucka, fragment rękopisu Dziedzictwo, cz. II
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Drzewo rodowe Kossaków

Wojciech Kossak
1857-1942

żona Maria Kisielnicka

Witold Kossak
1887-1899

Karol Kossak 
1896-1975 

żona Wanda Czerkawska

Jerzy Kossak
1886-1955

żona żona
Elżbieta

Dzięciołowska

Juliusz Kossak
1824-1899 

żona Zofia Gałczyńska

Tadeusz Kossak 
1857-1935 

żona Anna Kisielnicka

Zofia Kossak
1890-1968

mąż Stefan Szczucki 
mąż Zygmunt Szatkowski

Maria Kossak 
1891-1945 

mąż Władysław Bzowski, 
mąż Jan Gwalbert Pawlikowski, 

mąż Stefan Jasnorzewski

Magdalena Kossak 
(ps. Samozwaniec) 

1894-1972
mąż Jan Starzewski, 

mąż Zygmunt Niewiadowski

Maria Kossak Gloria Kossak Simona Kossak Teresa Starzewska Witold Szatkowski Anna Szatkowska Teresa Kossak
1917-1988 1941-1991 ur. 1943 ur. 1922 ur. 1926 ur. 1928 ur. 1934

mąż Andrzej mążS. Krzemiński, -t Zooł mąż Henryk Zyberk-Plater żona Helena Jóźwiak mąż Jean Rosset
Woźniakowski mąż J. Wiśniewski

Antoni
Woźniakowski

ur. 1945
4 ZO

Franciszek Rosset
ur. 1958

Wojciech Szatkowski
ur. 1952

Dagmara Wiśniewska
ur. 1971

Joanna
Krzemińska

ur. 1965



Michał Kossak
1798-1833

żona Antonina Sobolewska

Leon Kossak
1827-1877 

żona Zofia Gałczyńska

Jadwiga Kossak
1862-1917

mąż Zygmunt Unrug

Władysław Kossak 
1828-1918

żona Antonina Sobolewska

Dwie córki 
imiona nieznane

Marcelina, Ludwina, 
Tadeusz, Jadwiga 

(liczne potomstwo żyje w Australii)

Stefan Kossak
1858-1924

żona Ewa Mikolasch

Joanna Kossak
1898-1981

mąż Stefan Skarżyński

Anna Kossak 
ur. 1901 

mąż Antoni Kruczkiewicz

Zofia Kossak
1861-1946

mąż Kazimierz Romański

Tadeusz Kossak 
1906-1984 

żona Wiesława Neuman

Maria Romańska
1895-1966

Zofia Romańska 
1901-1983

mąż Wincenty Czajkowski

Jadwiga Unrużanka 
1891-1969

mąż Stanisław Ignacy
Witkiewicz

Barbara Wojciech Jacek Ewa Kolasa Witold Czajkowski Kazimierz Czajkowski
Komornicka Skarżyński Kruczkiewicz ur. 1937 ur. 1927 ur. 1930

ur. 1928 ur. 1932 ur. 1933



Spis ilustracji

Zastosowane skróty:

MNK - Muzeum Narodowe w Krakowie,

MNW - Muzeum Narodowe w Warszawie,

MNWr - Muzeum Narodowe we Wrocławiu 

s. 7 archiwum rodziny Kossaków

s. 9 Muzeum Okręgowe w Tarnowie, fot. R. Moździerz

s. 11 MNK, fot. M. Machay

s. 12 g.l. archiwum rodziny Kossaków

s. 12-13 MNK

s. 14-15 fot. archiwum/MNW

s. 16 MNK

s. 18-19 MNWr, fot. E. Witecki

s. 20-21 MNW

s. 23 MNK

s. 24-25 wł. prywatna

s. 26, 27 MNK, fot. P. Cesarz

s. 28-29 MNWr, fot. E. Witecki

s. 30 MNK, fot. M. Studnicki

s. 31 archiwum rodziny Kossaków

s. 32-33 MNK

s. 34-35 MNK

s. 36 MNK, fot. P. Cesarz

s. 37 archiwum rodziny Kossaków

s. 38-39 Muzeum Okręgowe w Tarnowie, fot. R. Moździerz

s. 40-41 MNK, fot. P. Cesarz

s. 42-45 MNK, fot. M. Machay

s. 46-49 MNK

s. 50-51 MNWr, fot. J. Buława

s. 52-53 MNWr, fot. E. Witecki

s. 54 MNW

s. 55 archiwum rodziny Kossaków

s. 56-57 MNK, fot. P. Cesarz

s. 58-59 MNK

s. 60-61 Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie,

fot. M. Machay;

s. 62-63 MNK

s. 64-65 repr. za: Album Henryka Sienkiewicza, t. 1, Łódź 1899

s. 66-67 MNW

s. 68-69 wł. prywatna

s. 70-73 repr. za: Album Henryka Sienkiewicza, t. 1, Łódź 1899

s. 74 MNWr, fot. J. Buława

s. 75 MNWr, fot. E. Witecki

s. 76-77 MNK

s. 78 repr. za: Album Henryka Sienkiewicza, t. 3, Warszawa 1900

s. 79-81 Muzeum Zofii Kossak-Szatkowskiej w Górkach Wielkich,

Oddział Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie

s. 83 archiwum rodziny Kossaków

s. 84-85 MNK

s. 87 Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, fot. M. Ciunowicz

s. 88-89 MNW

s. 90, 91 wł. prywatna

s. 93 MNW, fot. T. Żółtowska-Huszcza 

s. 94-96, 98-102, 104-114, 116-120 wł. prywatna

s. 121 archiwum rodziny Kossaków

s. 122-125 MNWr

s. 126-127 MNK, fot. M. Studnicki

s. 128 Muzeum Lubelskie w Lublinie, fot. P. Maciuk

s. 130-131 Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, fot M. Machay

s. 132-133, 135 Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie,

fot. M. Ciunowicz

s. 136-137 MNK

s. 138 MNW, fot. T. Żółtowska-Huszcza

s. 139 MNK, fot. P. Cesarz

s. 140-141 wł. prywatna

s. 142-143 MNW

s. 144 wł. prywatna

s. 145 wł. prywatna

s. 146-147 Muzeum Górnośląskie w Bytomiu

s. 148-149 Muzeum Śląskie w Opolu, fot. M. Maruszak

s. 150 MNW, fot. T. Żółtowska-Huszcza

s. 151 Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, fot M. Ciunowicz

s. 152-153 MNK, fot. M. Studnicki

s. 154 archiwum rodziny Kossaków

s. 155 MNK, fot. M. Studnicki

s. 156-157 Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie,

fot M. Ciunowicz

s. 157g.p. MNK

s. 159 Muzeum Literatury w Warszawie

s. 160-161 Muzeum-Zamek w Łańcucie

s. 162 MNK, fot. P. Cesarz

s. 163 Muzeum-Zamek w Łańcucie

s. 164 MNW, fot. T. Żółtowska-Huszcza

s. 165 wł. prywatna

s. 166 MNK

s. 167 archiwum rodziny Kossaków

s. 168 MNW

s. 169 Maxum/Muzeum Okręgowe w Rzeszowie

s. 170-171 wł. prywatna

s. 172-173 MNK, fot. P. Cesarz

s. 174 g. MNW

s. 174 d. MWP, fot. M. Skoczeń

s. 175 MNK, fot. M. Studnicki

s. 176 archiwum rodziny Kossaków

s. 177 MNK

s. 178-179 wł. prywatna

s. 180 archiwum rodziny Kossaków

s. 181 g zb. M. Sosenki, fot. P. Cesarz

s. 181 d. zb. M. Sosenki, fot. T. Zaucha

s. 182-183 zb. M. Sosenki

s. 184 archiwum rodziny Kossaków

s. 185 Muzeum Literatury w Warszawie

s. 186 archiwum rodziny Kossaków

s. 187 Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu,

Dział Rękopisów

s. 188 Dom Literatury w Warszawie, fot. D. Łomaczewska

s. 189 Muzeum Zofii Kossak-Szatkowskiej w Górkach Wielkich, 

Oddział Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie.
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M
alarska dynastia Kossaków ilustrowała 

swym talentem dzieje narodu polskie

go - powstania narodowe, epopeję napoleoń

ską, walki I wojny światowej. Dzieła, ukazujące 

przepiękne polskie pejzaże, sielskie chaty, sce

ny batalistyczne i z życia ziemian, są apoteozą 

polskości.

Przedstawionym w albumie najlepszym obra

zom Kossaków towarzyszy opowieść o losach • 

Juliusza, jego syna Wojciecha i wnuków - ma

larza Jerzego oraz znanych pisarek: Marii Paw- 

likowskiej-Jasnorzewskiej, Magdaleny Samo

zwaniec oraz Zofii Kossak-Szczuckiej.


