


Kazimierz Olszański

Pierwsza edycja niniejszego albumu ukazała się w roku 1976 — 
i od razu zniknęła z księgarń. Była jedną z piękniejszych i bardziej 
poszukiwanych polskich książek wydanych po wojnie.

Wobec olbrzymiego wciąż zapotrzebowania Wydawnictwo Os
solineum postanowiło ją wznowić. Drugie wydanie, które oddajemy do 
rąk czytelnika, zostało przez Autora poprawione i uzupełnione zarów
no w tekście opracowania, jak i w części ilustracyjnej, gdzie dodano 
80 nowych reprodukcji, przede wszystkim zaś powiększono trzykrot
nie ilość barwnych.

Mamy zatem nadzieję, że w obecnej postaci album Wojciecha 
Kossaka zadowoli czytelników i licznych zwolenników sztuki arcymi- 
strza polskiej batalistyki.

Poniżej przytaczamy garść głosów i opinii po ukazaniu się pierw
szego wydania albumu Kossaka:

*

Pisarz i historyk sztuki, prof. Mieczysław Paszkiewicz z Londynu, 
przygotowując dla „Środy Literackiej” recenzję z tej książki, pisał 
w roku 1977 do autora: „Wszyscy mi ją zabierają, pożyczają jedni 
drugim, z trudem ją odzyskuję, by natychmiast utracić. Słowem — nie
często mam przyjemność obcowania z tą książkę, tak jest tu popu
larna. Musiałem ją odpożyczać do napisania recenzji. «Tylko na krótko 
— brzmiała niecierpliwa uwaga mego przyjaciela, malarza Mariana 
Kratochwila — bo mi jest bardzo potrzebna». — «Ależ, Marian — 
protestowałem — przecież to moja książka». — «To była 
twoja książka, teraz jest tych, którzy jej potrzebuję, a ty jesteś tylko 
jej administratorem» — brzmiał wyrok, a od wyroków Mariana nie 
ma apelacji... Oczywiście cieszę się, że tak dobrze (i pracowicie) 
spełnia swoje zadanie... Rozumiem doskonale powody, dlaczego książ
ka Pańska jest tak popularna: to bardzo sumienna, uczciwa praca, 
pisana z głęboką miłością, ale bez zaślepienia, o temacie bardzo 
trudnym, a zarazem bardzo polskim".

*

„Dożyłem — a myślałem, że już nie dożyję — pięknej i radosnej 
chwili, gdy dostałem do ręki nowiutki album Wojciecha Kossaka! 
Muszę Panu wyrazić najgorętszą podziękę za tę radość, podzielaną 
zapewne przez tysiące Polaków, za tak solidne, wyczerpujące opra
cowanie tematu, za danie nam reprodukcji dzieł, których już dawno 
nie ma, za ocalenie ich i uratowanie od zapomnienia, za trud Pana 
włożony w to dzieło, za zasługę w skali już nie autorskiej i edytorskiej, 
ale zgoła narodowej".

(Jan Minkiewicz z Legnicy w liście do autora z grudnia 1976)
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w sztuce polskiej drugiej połowy XIX stulecia, 
w okresie jej największego rozkwitu, poważną pozy
cję zajęło malarstwo historyczno-batalistyczne. W 
kraju pozbawionym niezależności politycznej, po 
upadku ostatniego powstania, było ono jakby instynk
townym poszukiwaniem zadośćuczynienia za klęski, 
za utraconą niepodległość i nie spełnione nadzieje. 
Ukazując dawną potęgę Rzeczypospolitej i chwałę 
oręża polskiego, walki powstańcze i wojsko naro
dowe — malarstwo to wzbudzało otuchę, zwalczało 
pesymizm i umacniało patriotyzm w szerokich krę
gach społeczeństwa, które w sztuce tej widziało po
tężną manifestację jedności pomimo podziału kraju 
na trzy zabory. Obrazy polskich malarzy drugiej 
połowy XIX wieku, prezentowane na międzynarodo
wych wystawach, odnosiły sukcesy i zyskiwały uzna
nie jako świadomie narodowa sztuka polska.

Najwyraźniej przejawiała się ta odrębność rodzi
mej sztuki w dziedzinie malarstwa historycznego. 
Najwybitniejsze w dziejach sztuki polskiej zjawiska: 
twórczość Michałowskiego, geniusz Matejki, natch
niony talent Grottgera, mistrzostwo Juliusza Kossa
ka, ekspresja Brandta i Chełmońskiego — znalazły 
swoje ujście w tej dziedzinie twórczości.

Do wybitnych reprezentantów tego kierunku 
malarstwa należeli również Kossakowie, zdobywając 
sobie odrębną i wysoką pozycję.

Protoplastę artystycznej dynastii Kossaków był 
juliusz (1824—1899), malarz tak charakterystycz
nych w typie i ruchu koni i rycerzy, bitew i życia 
szlachecko-sielskiego, znakomity ilustrator staropol
skich scen historycznych i rodzajowych, należący 
Jo najpowszechniej znanych i podziwianych malarzy 
oolskich XIX stulecia. W jego akwarelach o urzeka- 
ącym, jakby zamglonym kolorycie dominującym 
wątkiem jest koń w najróżniejszych ujęciach, koń 
zespolony idealnie z jeźdźcem w scenach pełnych 
życia i ruchu, w owych polowaniach i wyścigach, 
.armarkach i weselach, stadninach i przejażdżkach, 
w portretach i obrazkach z życia wsi, a przede wszyst- 
Kim w scenach z dziejów i wojen dawnej Rzeczy- 
oospolitej oraz bliższych artyście walk powstańczych 
o niepodległość kraju. Był Juliusz Kossak jednym 

z najwierniejszych wyrazicieli bujnego polskiego 
temperamentu, jego tęsknot i nadziei.

Umiłowania zawodowe dziedziczone są często, 
przechodząc z ojca na syna — daleko rzadziej wy
stępuje zjawisko dziedziczenia talentu. Fenomenem 
dziedzictwa artystycznego Kossaków była obfitość 
talentów malarskich w trzech kolejnych pokoleniach. 
Śladami ojca poszedł syn — Wojciech (1856 — 
— 1942), stwarzając własny, odrębny i niepowtarzal
ny styl malarstwa batalistycznego; również syn 
Wojciecha — Jerzy (1886 —1955) został malarzem 
koni i ułanów. Ci trzej Kossakowie-bataliści tworzyli 
ową malarską dynastię, malującą przez trzy pokole
nia słynne na całą Polskę, a także poza jej granica
mi, konie.

Wojciech Kossak urodził się w Paryżu w noc 
sylwestrową, 31 grudnia 1856 r., na kwadrans 
przed północą. Był pierwszym z dwu bliźniaków, gdyż 
drugi, Tadeusz, przyszedł na świat już po północy, 
a więc 1 stycznia 1857 r. Można by o nich żartobli
wie powiedzieć, że, choć bliźniacy, jeden od drugie
go był starszy o rok.

Szczęśliwymi rodzicami chłopców byli: świetnie 
zapowiadający się malarz koni Juliusz Kossak 
i 22-letnia ziemianka Zofia z Gałczyńskich. Przeby
wali oni wówczas w Paryżu, gdzie wyjechali zaraz 
po ślubie dla pogłębienia studiów malarskich Juliu
sza. Kossakowie zajęli w domu przy rue des Van
neaux 39, na piątym piętrze, niewielkie mieszkanie 
z pracownią, z którego okien roztaczał się piękny 
widok na zieleńce Esplanady i Pałac Inwalidów.

Juliusz malował wtedy pod wpływem sławnego 
batalisty francuskiego Horacego Verneta, z którym 
zaprzyjaźnił się na tyle, że mistrz wprosił się na 
chrzestnego ojca. Wynikł stąd pewien kłopot, gdyż 
Juliuszowie wcześniej prosili o to samo Jana Dzia- 
łyńskiego z Kórnika — żadnemu niepodobna było 
odmówić. Zjawienie się bliźniaków rozwiązało tę 
kwestię; Vernet trzymał do chrztu Wojciecha i od 
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niego chłopiec uzyskał drugie imię: Horacy (pierwsze 
imię otrzymał po dziadku ze strony matki, Wojciechu 
Gałczyńskim).

Młodzi małżonkowie klepali biedę na bruku pa
ryskim. Gdyby nie pomoc teściów Gałczyńskich, nie 
wystarczyłyby skromne dochody, jakie przynosił pę
dzel Juliusza, zwłaszcza że rodzina powiększyła się 
w r. 1858 o trzeciego syna, Stefana.

Kossakowie, obok artystycznych, utrzymywali 
w Paryżu szerokie kontakty z emigracją zarówno 
starszą, ponapoleońską, jak i młodszą, polistopado- 
wą. Patriotyczna na wskroś atmosfera domu rodzin
nego, w której wzrastali chłopcy, kształtowała ich 
mentalność od najmłodszych lat. Zasłyszane w dzie
ciństwie od bezpośrednich uczestników wspomnienia 
z wojen napoleońskich, podziw dla weteranów Wiel
kiej Armii i kult dla Cesarza spoczywającego tam, 
pod złocistą kopułę Inwalidów, którą oglądano co
dziennie, pochłaniane chciwie opowiadania ofice
rów Królestwa Kongresowego i powstania listopa
dowego zapładniały wyobraźnię dziecinną Wojciecha, 
stając się źródłem tematów późniejszej jego twór
czości.

Ale tęsknota za krajem spowodowała, że Kossa
kowie skorzystali z pierwszej nadarzającej się okazji 
do powrotu. Była nią propozycja objęcia przez Juliu
sza działu artystycznego w warszawskim „Tygodniku 
Ilustrowanym”. Zlikwidowali więc mieszkanie w Pary
żu i przyjechali do Warszawy 27 lutego 1861 r., 
w dniu, w którym na ulicach miasta padło od kul 
żołnierzy rosyjskich pięciu poległych. Zamieszkali 
chwilowo w Hotelu Europejskim, później w domu 
Fritcha na rogu Alei Jerozolimskich i Nowego Świa
tu, a Juliusz zaczął pracować w redakcji „Tygodnika".

Podniosły nastrój patriotycznych manifestacji 
przedpowstaniowych oraz terror carski, który srożył 
się w stolicy ujarzmionego kraju, podsycał nienawiść 
do zaborcy i wzniecał żądzę walki o niepodległość. 
I znów przeżyte głęboko wspomnienia z lat dziecin
nych — szarże kozackie na ulicach Warszawy — 
odżyły w późniejszych obrazach Wojciecha.

Chłopcy mieli po 6 lat, gdy wybuchło powstanie 
styczniowe. Kiedyś dom ich odwiedził brat ojca, 
wuj Leon Kossak (malarz małych akwarelek o tema
tach wojskowych1), wybierający się z Galicji do pow
stania. Przywiózł bliźniakom zabawki, dziecinną 
broń. Uzbrojeni w nią malcy wymknęli się w zimową 
noc z domu, przeszli pontonowy most na Wiśle i przez 
Pragę chcieli dostać się do lasu, do oddziału. Na 
Pradze doszło do bójki z wyrostkami usiłującymi ich 
„rozbroić" i tam dotarła pogoń matczyna.

W tych ciężkich latach urodziły się Juliuszom 
jeszcze dwie córki: Zofia (ur. 1861), późniejsza Ka- 
zimierzowa Romańska, utalentowana rysowniczka, 
oraz Jadwiga (ur. 1865), później żona Zygmunta Un- 
ruga. Rodzina przeprowadziła się do domu Brodow
skich na Lesznie. W r. 1863 bliźniacy zaczęli uczęsz
czać do III Gimnazjum przy placu Trzech Krzyży, 
gdzie ukończyli 4 klasy niższego i 2 klasy wyższego 
gimnazjum.

Rusyfikacja szkolnictwa w Królestwie z jed

nej strony, a chęć zapewnienia dzieciom możliwości 
uczęszczania do szkół polskich z drugiej były tymi 
przyczynami, które, obok niemożności swobodnego 
tworzenia w Warszawie obrazów o tematyce histo
rycznej, wpłynęły na decyzję przeniesienia się Kos
saków na stałe do Krakowa. Stary przyjaciel, Win
centy Pol, wyszukał im podmiejski dworek z oficynę 
i ogrodem przy ul. Zwierzynieckiej 90, a właściwie 
przy placu Latarnia (przemianowanym po śmierci 
Juliusza w r. 1 899 na plac Juliusza Kossaka). Dworek 
nosił początkowo nazwę „Willa Wygoda", później 
zwany był po prostu „Kossakówkę".

W październiku 1869 r. mieszkali już w Krako
wie. Odtąd dom ten był siedzibą Kossaków i pozostał 
w rękach tej rodziny do dzisiaj. „Kossakówka" z cza
sem stała się miejscem spotkań inteligencji, a zwłasz
cza sfer artystycznych Krakowa: schodzili się tam 
malarze, ludzie pióra, aktorzy, muźycy — wszyscy 
przyjaciele i znajomi. Był to dom otwarty, „z wiecz
nie płonącym zniczem podwieczorkowym". Jak pisał 
Wincenty Łoś: „wieczory te miały w sobie coś dziw
nie uroczego swą przypadkowością, bezpretensjo- 
nalnościę i odrębną cechą sympatycznego ogniska 
rodzinnego, jakie tylko jedno w życiu znałem"2.

W takim to otoczeniu i artystycznej atmosferze 
wyrastał Wojciech Kossak. Miał niespełna 14 lat, 
gdy matka pisała o nim w liście do zaprzyjaźnionego 
z rodziną Marcina Olszyńskiego w Warszawie: 
„Wojtek maluje na dobre i wielkie ma zamiłowanie 
do sztuki, zdaje się, że nie zechce być czym innym, 
jak artystą”3.

Od września 1870 r. Wojciech zaczął uczęsz
czać do 4 klasy Gimnazjum Św. Anny w Krakowie* 
Był to jedyny rok jego nauki w tej szkole. W katalogu 
klasyfikacyjnym za drugie półrocze 1871 r. w karcie 
z jego ocenami aż roi się od dwój: łacina, greka, nie
miecki — dostatecznie, w piśmie niedostatecznie, 
matematyka — niedostatecznie, po wakacjach egza
min poprawczy. Na 38 uczniów w klasie, nie licząc 
5 dwójarzy, którzy zresztą i tak odpadli, Wojciech 
zajął lokatę trzecią od końca. Zdał wprawdzie tę 
poprawkę z matematyki i otrzymał świadectwo 
ukończenia 4 klasy gimnazjalnej (wyższej), ale już 
więcej w gimnazjum miejsca nie zajmował.

Wtedy to nastąpiła ostateczna decyzja skiero
wania chłopca na właściwą, tj. artystyczną drogę. 
W czerwcu 1871 r. zapisał go ojciec do Szkoły Sztuk 
Pięknych w Krakowie. Zapevyne z wstąpieniem do 
tej uczelni malarskiej ma związek pierwsza znana 
praca Wojciecha Kossaka: rysunek «Biust grecki», 
sygnowany datą 13 maja 1871 r. W Szkole studiował 
pod kierunkiem Władysława Łuszczkiewicza, którego 
największą zaletą było to, że pozostawiał swoim 
uczniom swobodę patrzenia na naturę własnymi 
oczyma. Tam też zetknął się pierwszy raz z młodą pol
ską „bohemą", która w większości cierpiała nędzę, 
zarabiając retuszowaniem w zakładzie fotograficz
nym Walerego Rzewuskiego przy ul. Floriańskiej. 
Kossak, będąc w lepszym położeniu materialnym, 
wrażliwy na niedolę kolegów, spieszył im nieraz 
z pomocą.
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Fig. 1. Wojciech i Tadeusz Kossakowie na kucykach, akwarela Juliusza Kossaka z r. 1866

Po dwóch latach „malarni krakowskiej", z po
czątkiem listopada 1873 r., zawiózł go ojciec do 
Monachium, ówczesnej Mekki malarskiej. Tam zdoby
wali wówczas pierwsze ostrogi niemal wszyscy 
malarze polscy, których liczna grupa z Józefem 
Brandtem na czele zaopiekowała się młodym Kos
sakiem. W Akademii Monachijskiej Wojciech studio
wał malarstwo u profesorów: Aleksandra Strahubera 
i Aleksandra Wagnera przez ponad dwa lata. Nie 
poszedł na malowanie masowo wtedy kupowanych 
„Der polnischen Landschaften", lecz pracował in
tensywnie i zgodnie z życzeniem ojca „nie wychodził 
niemal z Akademii".

Z listu matki, Zofii Kossakowej, dowiadujemy się, 
że „Wagner, oglądając ostatnią głowę, którą teraz 
Wojtek skończył, powiedział zwracając się do całej 
klasy: «Życzę wam, panowie, żebyście tak malowali, 
jak ten młody człowiek» (...) Brandt najlepsze daje 
nam relacje i o jego pilności, postępach,'i zachowa
niu"5.

Otrzymał też Kossak w Monachium w r. 1874 
pierwsze w swym życiu odznaczenie: brązowy me
dal akademicki. Studia te wywarły na artystę duży 
wpływ i wiele go nauczyły. Sam napisał o tym okre

sie: „Opuszczałem Monachium bez cienia żalu, ale 
z dorobkiem wiedzy, którego wartość po latach do
świadczeń malarskich dopiero oceniłem" 6.

Wyjazd z Monachium związany był z koniecznoś
cią dopełnienia obowiązku służby w wojsku austriac
kim, aby ta nie przeszkadzała mu później w plano
wanym, dłuższym pobycie w Paryżu. Od jesieni 
1876 r. służył jako jednoroczny ochotnik w 1. c. k. 
pułku ułanów w Krakowie. „Służba wojskowa w uła
nach — napisał po latach — odkryła we mnie zapa
lonego żołnierza"7; wpłynęła również, obok malarstwa 
ojca, na pogłębienie upodobań artystycznych do te
matów batalistyczno-wojskowych. W następnym ro
ku złożył egzamin oficerski i uzyskał stopień podpo
rucznika rezerwy. Wojaczka nie przerwała kontaktu 
Kossaka ze sztuką, chociaż — jak ubolewała matka 
— „ta służba nieznośna cały dzień mu zabiera, więc 
tylko wieczorami może czasem rysować, a w święta 
i w niedziele malować"8.

W tych latach Wojciech przerysowywał obrazy 
ojca i innych malarzy oraz rysował własne kompozy
cje, studia i szkice. Od r. 1874 zaczęły się pojawiać 
reprodukcje drzeworytnicze jego rysunków w war
szawskich czasopismach: w „Kłosach", gdzie kierow

7



nikiem artystycznym był wspomniany M. Olszyński, 
i w „Tygodniku Ilustrowanym", w którym Juliusz 
miał od dawna wyrobione stosunki.

Pierwszym reprodukowanym rysunkiem Wojcie
cha Kossaka była jego własna kompozycja «Powrót 
z polowania», zamieszczona w 449 numerze „Kło
sów" z dnia 5 lutego 1874 r.

Reprodukcje wykonane według przerysów 
z obrazów ojca i innych malarzy zamieszczał w latach 
1874 — 1878 „Tygodnik Ilustrowany", i tak w 
r. 1874 ukazały się: «Białonóżka» (kopia według 
Juliusza Kossaka), «Pokutnica» (wg Passiniego), 
«Brygadier» (wg Meissoniera), «Emir Rzewuski» 
i «Arabczyk» (wg Juliusza); w r. 1875: «Włoszka 
z dzieckiem» (wg Von Majdena), «Rozmowa» (wg 
Passiniego), «Handlarze koni w Kairze» (wg Góro- 
me'a), «Nieprzyjemne spotkanie» (wg Stevensa), 
«Oblubienica Iwa» (wg Maxa), «Odpoczynek karawa
ny» (wg Chlebowskiego); w r. 1876: «Krytyczna 
chwila» (wg Knausa), «Polowanie w guberni podol
skiej» (wg Juliusza); w r. 1 877: «Kulturträger w kłopo
tach» (wg Juliusza), «Przerwana schadzka» (wg Beau- 
monta); w r. 1878: «Kafarek» (wg Juliusza). Nato
miast „Kłosy" zamieściły w r. 1877 przerysy: «Na 
stanowisku», «Jarmark na konie w Bałcie» i «Powrót 
z polowania» oraz w r. 1878 «Polowanie na niedźwie
dzia» (wszystkie cztery wg Juliusza)9.

Własne kompozycje rysunkowe Wojciecha, poza 
pierwszą z r. 1874, już wymienioną, reprodukowały 
pisma „Tygodnik Ilustrowany" w r. 1876: «Wenecja, 
powrót z kąpieli w Lido», «Ulica w Wenecji»: 
w r. 1877: «Odwiedziny w leśniczówce», «Dziewczy
na z wyspy Chioggi» i w r. 1878: «Młoda przekupka 
z wyspy Chioggi», oraz „Kłosy" w r. 1876: «Prze
jażdżka w okolicach Mentony», «Rozstawianie 
myśliwych», «Przejażdżka»; w r. 1877: «Na mieliźnie», 
«Piwosz niemiecki», «Dobre stanowisko» i w r. 1879: 
«Kulig na Wołyniu»,0.

Przerysy z obrazów Juliusza odznaczają się całko
witą poprawnością i wiernym zachowaniem właś
ciwości stylu rysunkowego. Ich drzeworytowe odbit
ki nie uwidaczniają żadnych różnic w porównaniu 
z rysunkami Juliusza. W przerysach obrazów innych 
malarzy uderza precyzja kreski i rozłożenia światło
cienia, np. w doskonałej «Pokutnicy» Passiniego i w 
«Brygadierze» Meissoniera, tym godniejsze odnoto
wania, że rysował je 16-letni Kossak.

Rysunkowe kompozycje własne Wojciecha z tych 
lat charakteryzuje jasność układu, prawidłowa per
spektywa, różnorodność ujęć w scenach wieloposta- 
ciowych, bezbłędne uchwycenie ruchu z widocznym 
już, specyficznym dla niego, ujęciem sylwetki konia, 
np. w scenach: «Odwiedziny w leśniczówce» i «Prze
jażdżka w okolicach Mentony».

0 jednym z rysunków Wojciecha, przedstawia
jącym piwosza bawarskiego, pisała w liście matka 
Kossakowa: „(Na wentę w Sukiennicach) Julo oprócz 
swojej akwareli dał pyszne studium Wojtka z Aka
demii Monachijskiej: «Bawar», uśmiechnięty facet. 
Przez trzy dni, ustawiając to wszystko, serce miałam 
ściśnięte, bo nikt słowem jednym nie pochwalił tego

Fig. 2. Wojciech Kossak jako ułan austriacki, fot. z r. 1876

studium, tylko z rodzajem pogardy milczącej patrzali 
na nie (...) Naraz przychodzi Mistrz (Matejko), zaczyna 
chwalić bardzo, podziwiać, przypatrywać się; wycią
gają z szarego końca, wieszają na honorowym miejs
cu i dopiero wszyscy do mnie się schodzą i charmant, 
admirable, ja oczy otwieram, co się stało, że taka 
raptowna zmiana zaszła. Dowiaduję się, że to zdanie 
pochlebne Mistrza wywołało ten entuzjazm" 1

Pierwsze znane obrazy olejne Wojciecha Kossa
ka to «Portret hrabianki D.» (1875) i «Portret Anieli 
Gałczyńskiej», babki artysty (1876 ?), oba utrzymane 
w stylu monachijskim. Od roku 1877 zaczął również 
wystawiać swoje prace w Towarzystwie Przyjaciół 
Sztuk Pięknych w Krakowie (pierwszy obraz to 
«Rekonesans»); odtąd prawie co roku wystawiał w sa
lach tego Towarzystwa, które ogółem pokazało ponad 
250 jego dzieł

Na dalsze studia artystyczne wyjechał Kossak 
14 listopada 1877 r. do Paryża i przebywał tam pięć 
lat. Z polecenia Henryka Rodakowskiego dostał się do 
szkoły Leona Bonnata i Aleksandra Cabanela. Pod 
ich kierunkiem utwierdził się w koncepcji malarskiej, 
polegającej na odtwarzaniu rzeczywistości w sposób 
możliwie najbardziej naturalny. Z tymi wskazaniami 
połączył Kossak naukę o efektach światła, o reflek
sach i o barwnej wartości powietrza — a więc zasady 
impresjonistów. Naturalizm wzbogacony wiedzą 
impresjonistyczną i poparty kontrolą obiektywu fo
tograficznego stał się odtąd zasadą malarską 
Kossaka
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Okres studiów w Paryżu upływał pod znakiem 
wytężonej pracy. Genialny samouk, Juliusz Kossak, 
pragnął synowi zapewnić gruntowne i wszechstron
ne wykształcenie malarskie. W liście matki, Z. Kos- 
sakowej, do M. Olszyńskiego czytamy: „Wojtek, jak 
Pan wie, już jest w Paryżu, chodzi do Bonnat, a cza
sem w domu maluje. Goupil kupił od niego obraze- 
czek mały, a wiadomo jest, że Goupil złych rzeczy 
nie kupuje, jednakże my jeszcze reprymendy pisuje
my, ażeby jak najwięcej do szkoły chodził i uczył się 
sumiennie, żeby się wykierować mógł na tęgiego 
artystę, a nie na fabrykanta obrazków, jakich teraz jest 
takie mnóstwo"1?.

Z tych lat pochodzą już świetne portrety Kossa
ka: «Autoportret w mundurze ułańskim», którym za
debiutował w r. 1878 na Salonie paryskim; «Portret 
Magdaleny z Orłowskich Brzezickiej» (1878), «Portret 
sióstr artysty» (Zofii i Jadwigi) wystawiony w r. 1881 
w Krakowie; «Portret Mikołaja Zyblikiewicza» (1881) 
pokazany w Krakowie i w Wiedniu w r. 1882.

Od portretu, który przeważał w początkowym 
okresie paryskim, przerzucał się Wojciech do batali- 
styki — i tu za swoich mistrzów uważał malarzy hi
storycznych i batalistów francuskich: odtwórcę epo
pei napoleońskiej J. L. Meissoniera, a zwłaszcza 
współautorów dwu panoram z wojny 1870/71 r. 
— A. Neuville'a i E. Detaillea.

Pierwsze większe płótna batalistyczne Kossaka 
pochodzące z tego okresu to: «Manewry w Galicji», 
wystawione w r. 1879 w Krakowie i w Paryżu; 
«Stado w Bębnówce», «Na przewozie» (1879); 
«Sztab Skrzyneckiego», «Sztab Kościuszki», «Defilada 

woltyżerów pod Wronowem przed ks. J. Ponia
towskim» — wszystkie trzy wystawione w r. 1881 
w Krakowie; «Walka o miasto» i «Manewry pod 
Sądową Wisznią» — oba pokazane w r. 1881 
w Wiedniu.

Nie należało do rzeczy łatwych, dla dwudziesto- 
paroletniego ambitnego adepta sztuki z prowincjo
nalnego Krakowa, zdobycie choćby miernej pozycji, 
jak i środków utrzymania w stolicy malarstwa świa
towego. W maju 1 880 r. Wojciech pisał do rodzi
ców: „Smutne życie w tym Paryżu, jak się trzeba 
dobijać czegoś. Mnie już ręce opadają. Jeżeli tego 
roku nie dostanę une mention honorable, to wolę się 
w Wiedniu zainstalować. Tam mogę jako peintre 
militaire i portrecista daleko prędzej sobie sytuację 
zrobić. Pracuję teraz, żeby móc wyjechać po otwarciu 
Salonu i nie przyjadę na przyszły rok do Paryża, nie 
mając pięciu tysięcy franków pewnych" 13.

Niecodzienny epilog miało wystawienie na Salo
nie paryskim w r. 1882 «Portretu panny Celiny D.» 
(aktorki Celiny Delćsy) pędzla Kossaka. Ponieważ 
zawieszono go w niekorzystnych warunkach — w ga
lerii zewnętrznej, naprzeciw witraża rzucającego na 
obraz kolorowe odblaski — zdesperowany artysta 
urażony w poczuciu własnej godności, podczas pu
blicznego wernisażu, wobec tłumu zwiedzających, 
wspiąwszy się po drabinie, ostentacyjnie wyciął 
płótno z ramy i zwinąwszy je w rulon wyniósł 
z wystawy. „Byłem pierwszym, co nie chciał być na 
Salonie" — zanotował we «Wspomnieniach»14. Po 
tym zajściu stał się bohaterem dnia— wszystkie 
paryskie dzienniki napisały o nim z dużą sympatią

Fig. 3. Wojciech Kossak, fot. z r. 1879 Fig. 4. Maria Kisielnicka, mai. W. Kossak

9



Od roku 1880 zaczął wystawiać swoje obrazy 
w Salonie Krywulta w Warszawie, od r. 1881 zaś 
w warszawskim Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięk
nych (również w latach 1888, 1895, 1901, a od 
1903 co roku). W wiedeńskim Kunstlerhausie zade
biutował w r. 1882 trzema obrazami, następnie 
uczestniczył tam w wystawach w latach 1886, 
1891, 1 892, 1 893. W roku 1 884 wystawiał w Pesz
cie, a w latach 1889, 1891 i 1892 w Monachium 
i Berlinie.

W roku 1883 po pięcioletnim pobycie w Paryżu 
Kossak wrócił do Krakowa i osiadł w nim na dłużej, 
bo aż na 10 lat. Po okresie Schul- und Wanderjahren 
przyszedł czas miłości. Zainteresowanie płcię 
pięknę przejawiał zresztą Wojciech przez całe 
swoje życie, niemal do późnej starości. Ale teraz 
była to pierwsza miłość do 22-letniej Maniusi Ki- 
sielnickiej, córki ziemiańskiej w Łomżyńskiem. Zako
chany po uszy Wojciech słał do narzeczonej do Sta
wisk długie i czułe listy, niektóre pięknie ilustrowane 
akwarelkami i rysunkami16 Zwierzał się jej i tłumaczył 
ze swych malarskich poczynań: „Dziś skończyłem 
mały obrazek przedstawiający mniej więcej to samo, 
co ten duży zaczęty. Ojcu memu okropnie się podo
ba i bardzo mnie komplementuje; posyłam go do 
Wiednia Kunsthandlerowi, który o niego prosił 
(...) Proszę się nie gniewać, że dla materii odstąpiłem 
od tamtego obrazu, bo choć robię dla pieniędzy, to 
robię, o ile mogę, najlepiej"16.

Z bardzo ówcześnie popularnych malowanych 
wachlarzy zachowały się dwa wykonane przez Woj
ciecha na deseczkach. Jeden z nich (1883) przedsta
wia polonez i koncert Jankiela z «Pana Tadeusza», 
a właściwie korowód zaręczynowy z podobizną 
własną, narzeczonej i gości; drugi wachlarz (1884) 
wyobraża scenę hołdu rycerza przed królową, a w is
tocie zaręczyny brata Tadeusza Kossaka z Anną 
Kisielnicką, stryjeczną siostrą narzeczonej Wojcie
cha. Wkrótce powstały też: «Portret przyszłej żony 
artysty» (1884) i portrety Kisielnickich.

Ślub Wojciecha Kossaka z Marią Kisielnicką 
odbył się 16 lipca 1884 r. Młodzi zamieszkali 
w „Kossakówce", gdzie została przebudowana część 
domu i gdzie Wojciech urządził sobie własną pracow
nię. Tak więc już dwóch Kossaków, ojciec i syn, 
malowało w krakowskim dworku słynne konie oraz 
dziarskich żołnierzy. I chociaż Wojciech mieszkał 
w „Kossakówce” zaledwie w przerwach 
między ciągłymi wojażami po świecie, to jednak tu 
było jego gniazdo rodzinne i domowe ognisko, które
go strzegły najpierw zapobiegliwa babcia Zofia Ju- 
liuszowa, a później „matka geniuszów” Maniusia 
Wojciechowa. Te dwie panie polskie odegrały nie
małą rolę pośrednio i w sztuce przy swych utalento
wanych mężach i dzieciach; im też złożył hołd uzna
nia Wojciech, dedykując swe «Wspomnienia» tym, 
„które umiały być żonami artystów”.

Kossak malował w tym okresie intensywnie, two
rząc szereg dużych kompozycji batalistycznych, pre
zentowanych na licznych wystawach, którymi począł 
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odnosić sukcesy, szczególnie w Wiedniu. Jeszcze 
w r. 1883 wystawiony tam obraz «Artyleria w ogniu» 
dostał się w roku następnym na listę zakupów do 
muzeum cesarskiego w Peszcie, inny, «Ordynans», 
zakupiło muzeum w Pradze (Rudolphineum), a w 
r. 1885 za obraz «Historia 1. pułku ułanów» otrzymał 
artysta w Wiedniu wielki złoty medal (Viribus uni- 
tis). W roku następnym na wiosennej wystawie w 
wiedeńskim Künstlerhausie jego obraz «Hurra! atak 
Landwehry austriackiej» (1886) kupił cesarz Franci
szek Józef do zamku w Lainz i zawiesił w swoim cabi
net de travail.

W jesieni tego roku został Kossak zaproszony na 
polowanie cesarskie w Gödöllö pod Budapesztem, 
które przedstawił na dużym obrazie «Polowanie par 
force w Gödöllö» (1887), gdzie sportretował 30 osób 
na koniach. Dochód miał z tego niemały, gdyż oprócz 
ceny kupna obrazu każdy z uczestników, czując się 
szczęśliwy, że dostąpi zaszczytu figurowania na płótnie 
razem z cesarzem, zamawiał u artysty szkic por
tretowy.

Gwiazda powodzenia Wojciecha zaczyna błysz
czeć. Zapraszany do rezydencji arystokratycznych 
i na polowania, sam doskonały jeździec i rasowy 
mężczyzna, zakosztował uroków życia dworskiego, 
pełnego barw, blasku i efektownych widowisk, które 
dawały mu okazję do przebogatych obserwacji, roz
wijały jego umiejętności kompozycyjne, wyczulenie 
na ruch, ekspresję i kolor. „Żebym bez jednego obsta- 
lunku — pisał do żony — żeby nawet cesarz tego 
obrazu nie kupił, widziałem i zobaczę jeszcze takie 
rzeczy, które mi do końca życia z pamięci nie wyjdą" 17.

Tej całej przebogatej wystawy motywów jako 
tworzywa do kompozycji wielkich zbiorowych scen 
nie znalazłby Kossak w zaścianku krakowsko-gali
cyjskim, skąd zresztą nie szczędzono mu przytyków 
z powodu udziału w „cesarskich festynach". Uszczę
śliwiona Maniusia, tak czuła na punkcie powodzenia 
męża, pisała entuzjastyczny list do swej babki: 
„Byliśmy blisko tydzień w Wiedniu. Jak się bawiliś
my doskonale, to trudno opisać. Głównie pojechałam 
dlatego, by być na otwarciu wystawy i na własne 
oczy przekonać się, jak Wojtka obraz między innymi 
wygląda. Miałam tę satysfakcję, żem słyszała, jak 
cesarz bardzo chwalił (...) i gdy dostrzegł nas stoją
cych w tłumie, ukłonił się pierwszy. To jest tak wielki 
zaszczyt, jakiego chyba doznało bardzo niewiele osób 
w monarchii i można to tylko kłaść na karb hołdu 
oddanego sztuce i artyzmowi, który zginać może 
przed sobą najmniej do zginania przyzwyczajone 
głowy (...) Naturalnie, że Niemcom zazdrość gryzła 
serce i tylko jeden dziennik wiedeński opisał to 
wszystko szczegółowo (...) Nic dziwnego, że ich to 
gniewa, że nasz biedny naród, jeśli inaczej nie jest 
w stanie, to inteligencją wybija się i zdobywa sobie 
stanowisko. Wyjazd nasz do Wiednia coraz więcej 
staje się pewnym (...) Strach mnie bierze na myśl 
o tej odległości, która stanie między mną i moją 
rodziną, ale cóż robić? — tam, gdzie chodzi o przy
szłość Wojtka, moje «ja» musi zamilknąć" 18.

Pełen wrażeń i niewyczerpanych pomysłów wra-
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cał z naddunajskiej stolicy do prowincjonalnego 
wówczas Krakowa, gdzie powstawały dalsze obrazy, 
nawiązujące do historycznej przeszłości Polski, a mia
nowicie: «Królewska ujeżdżalnia za Stanisława Augu
sta», «Bitwa pod Raszynem» (malowańa wspólnie 
z Juliuszem), «Parlamentarz», «Jeńcy» (1884), «Huzar 
francuski leżący na śniegu przy koniu», «Żołnierze uno
szą gen. Kickiego z pola bitwy pod Ostrołęką», «So
mosierra» (1885), «Czarniecki fortyfikuje Kraków», 
«Meldunek», «Na manewrach» (1886), wreszcie słyn
na «Olszynka Grochowska» (1886—1887).

Ten olbrzymi obraz (1 70 x 250 cm), przedstawia
jący walkę 4. pułku piechoty liniowej o lasek olszy
nowy na przedpolach Warszawy 25 lutego 1831 r., 
został odznaczony pierwszym medalem na wystawie 
sztuki polskiej w Krakowie w r. 1 887. W tym samym 
roku został przedstawiony w Akademii Umiejętności 
w Krakowie do nagrody z fundacji Probusa Bar
czewskiego, która miała szczególne znaczenie jakby 
dyplomu honorowego od nie istniejącego państwa 
polskiego. Obraz ten jednak nie przyniósł wtedy 
Wojciechowi pierwszej nagrody, mimo że taki pogląd 
utrzymał się powszechnie. W głosowaniu uzyskał 
wówczas o jedną kreskę mniej, a laur Akademii 
przypadł Jackowi Malczewskiemu za kompozycję 
«Na etapie». «Olszynkę» uznano za „obraz dobrze
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Fig. 6. Kossak maluje z modela, rys. z listu do narzeczonej

urządzony (...) mający jednak zasługi więcej rysunkowe 
niż kolorystyczne (...) oraz nieco twardość konturów 
w pewnej liczbie postaci pierwszego planu (...) Uzna- 
iąc wszakże — czytamy w protokole — wielkie zalety 
«Olszynki Grochowskiej», dla których w opinii Komite
tu ważyły się początkowo względy przemawiające za 
przyznaniem nagrody każdemu z dwóch współzawod
ników (...) Komitet ma zaszczyt zalecić Świetnej Aka
demii obraz p. Wojciecha Kossaka do pagrody na 
rok przyszły"19.

W następnym zaś roku nagrodzono w Akademii 
obraz Matejki «Kościuszko po bitwie racławickiej» 
i do «Olszynki» Koscaka już nie wracano. Ale właśnie 
ten obraz przyniósł Wojciechowi sławę. Reproduko
wany wielokrotnie, znany szeroko w Polsce choćby 
z dawnych książek, podręczników szkolnych czy 
pocztówek, wrył się głęboko w pamięć kilku poko- 
■eń Polaków i ukształtował naszą wizję o bitwie gro
chowskiej. «Olszynka» w r. 1915 spłonęła w pożarze 
pałacu Mycielskich w Boryniczach, a artysta w la
tach międzywojennych wymalował kilka replik te
go „dzieła swojej młodości"20. Powracał też stale do 
tego tematu, malując zeń różne fragmenty.

W latach następnych powstawały obrazy: 
w r. 1888 «Napoleon dekoruje T. Tyszkiewicza na po- 
iu bitwy pod Smoleńskiem», «Wzięcie do niewoli 
f. Tyszkiewicza w czasie odwrotu spod Moskwy» (na
grodzony na Salonie w Paryżu dyplomem honoro
wym), «Koniec sezonu myśliwskiego w Gódólló»; 
w r. 1889 «Odpoczynek podczas manewrów», «Bitwa 
wojsk koronnych z XVII w.», «Na kwaterę» (spotkanie 
z przyszłą żonę), «Kozak w galopie», «Oficer Księstwa 
Warszawskiego», «Poczta połowa», «Juliusz Kossak 
przy pracy»; w r. 1890 «Cztery obrazy z życia Hohen- 
dorffów», «Jan III odbiera defiladę wojsk branden- 
ourskich pod Wiedniem», «Bitwa pod Młynarzami», 
«Wspomnienie z Hiszpanii»; w r. 1891 «Pole wyści

gowe na tle Krakowa», «Po deszczu», «Bitwa pod 
Kóniggraetz», «Pierwszy pułk ułanów», «Wjazd kpt. 
J. I. Mieroszewskiego do Moskwy», «Ignacy Miero- 
szewski obejmuje komendę pułku jazdy podczas 
wyprawy na Litwę w r. 1831» oraz «Wspomnienie lat 
dziecinnych».

Za ten ostatni obraz, przedstawiający szarżę Czer- 
kiesów na Krakowskim Przedmieściu (292 x 592 cm), 
uzyskał Kossak w r. 1 892 po raz pierwszy nagrodę 
Akademii Umiejętności z fundacji Barczewskiego 
(wynoszącą 1125 zł). Było to po «Olszynce Gro
chowskiej» drugie dzieło Kossaka, które zdobyło roz
głos, a spopularyzowane przez liczne reprodukcje, 
znane było w całej Polsce. Olbrzymi ten obraz uległ 
uszkodzeniu podczas pożaru, zamku w Bałtowie 
i został w r. 1929 odrestaurowany i przemalowany 
przez artystę, który wykonał później kilka mniejszych 
jego replik (w latach 1912 i 1929). Podczas ostat
niej wojny obraz zawędrował aż do Nowego Jorku, 
gdzie zwinięty i zapomniany przeleżał w magazynie 
portowym ponad 30 lat; w r. 1978 został odnale
ziony i przekazany do zbiorów Muzeum Polskiego 
w Chicago.

Do dalszych kompozycji tego okresu należą: 
w r. 1892 «Atak 1. pułku ułanów austriackich pod 
Savoną», «Major J. Obertyński w bitwie pod Połon- 
nem»; w r. 1893 «Apoteoza armii austriackiej», 
«Pobojowisko pod Iganiami», «Autoportret z paletą», 
«Powrót z polowania na lisy», «Z wyścigów»; 
w r. 1894 «Wzięcie do niewoli towarzysza pancerne
go».

W początkowej fazie swej dojrzałej twórczości 
Kossak zdołał osiągnąć pierwsze i od razu wysokie 
stopnie wyróżnień, kariery i popularności. W tymże 
czasie założył również rodzinę, a w latach pomiędzy 
«Olszynką» a «Racławicami» urodziło się Wojciechom, 
w odstępach paroletnich, troje dzieci, przyszłych 
„geniuszów", jak ich w gronie rodzinnym po części 
żartobliwie nazywano. W dniu 11 września 1886 r. 
przyszedł na świat syn Jerzy21, przyszły następca 
i sukcesor w malarskiej dynastii Kossaków.-Po pięciu 
latach, 24 listopada 1891 r., urodziła się pierwsza 
córka Maria, która miała przydać polskiej poezji wiele 
liryzmu, subtelności i kunsztownej formy; za niecałe 
trzy lata, tj. 26 lipca 1894 r., druga córka, Magdalena, 
o ciętym, satyrycznym w przyszłości piórze.

Na razie jednak dzieci były małe i Wojciech nie 
zajmował się nimi zbytnio, pochłonjęty całkowicie 
sprawami swej sztuki, kariery, zarobku, użycia. Był 
w ciągłych podróżach, całe lata przebywał poza 
Krakowem: w Berlinie 7 lat, w Wiedniu, Paryżu, 
Londynie po kilka, pięć razy wyjeżdżał do Stanów 
Zjednoczonych Ameryki Północnej. Często jeździł 
również po kraju: Lwów, Warszawa (gdzie później 
miał drugą pracownię), Poznańskie, Zakopane, Jurata.

Zakopane i Tatry, dokąd zaczął jeździć już od 
r. 1 880 i gdzie spędzał prawie każde wakacje, były 
jego ulubionym miejscem wypoczynku i obcowania 
z przyrodą. Chodził po górach jeszcze z Tytusem 
Chałubińskim i plejadą pierwszych taterników. We 
«Wspomnieniach» swych pozostawił jedno z pięk
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niejszych w literaturze opowiadań o ówczesnych 
wycieczkach w Tatry.

Może nie bez pożytku będzie przytoczenie 
współczesnej opinii o Kossaku pióra Wincentego 
Łosia, pisarza i przyjaciela artysty, który w r. 1 895 
opublikował surowy, ale trafny, jak się wydaje, osąd 
osobowości Wojciecha: „Kossak musi coś robić. 
Stąd obcą mu jest praca mózgu (...) stąd płynie pew
na powierzchowność jego sposobu traktowania sztu
ki, stąd niezmierna werwa jego obrazów, ale stąd 
też i płytkość jego pomysłów. Z charakteru człowieka 
w konsekwencji niezbitej wypływa rodzaj jego twór
czości (...) Gdyby ten człowiek więcej był w stanie 
myśleć! Sądziłem tak długo, aż zbieg okoliczności 
zamknął mnie raz na wsi na kilka godzin sam na sam 
z Kossakiem. Uciec mi już nie mógł, robić też nie 
mógł. Rozmawiać musiał. I pojmiecie moje zdziwie
nie, gdy wtedy się dowiedziałem, że mego przyjacie
la zastanawiają również te same niemal psychiczno- 
-społeczne kwestie, co mnie, i do tych samych, co 
ja, doszedł wniosków i wątpliwości. Kiedyż on więc 
siłą pracy mózgu miał czas je przeniknąć i rozwi
nąć?"22.

Na ostatni dziesiątek lat XIX stulecia (1893 — 
— 1902) przypada druga faza twórczości Wojciecha 
Kossaka — okres pełnej dojrzałości malarskiej. Skła
dają się nań lata pobytu w Berlinie, jest to również 
okres panoram.

Moda na panoramy, jaka zapanowała w Europie 
w końcu XIX wieku, zaspokajała potrzeby oglądania 
monumentalnych scen zbiorowych, zwłaszcza wojen
nych, w epoce przedkinowej. Do najbardziej znanych, 
a jednocześnie tych, które wywarły duży wpływ na 
Kossaka, należą: panorama «Bitwy pod Sedanem», 
malowana przez A. Wernera w Berlinie w latach 
1882—1883, oraz dwie panoramy francuskie, rów
nież z kampanii 1870/71 r., namalowane w Paryżu 
w tych samych latach przez A. Neuville'a i E. De- 
taillea. Kossakowi, który uprawiał malarstwo histo
ryczne i posiadał jednocześnie dużą biegłość tech
niczną, a przy tym zdumiewającą łatwość kompono
wania scen bitewnych i umiejętność operowania 
masami wojsk na dużej płaszczyźnie płótna, szczegól
nie odpowiadał ten rodzaj twórczości. Toteż gdy pod 
koniec 1892 r. Jan Styka powziął myśl wykonania 
panoramy z okazji 100-lecia powstania kościuszkow
skiego i zaproponował Wojciechowi współpracę, ten 
z zapałem wyraził gotowość uczestniczenia w zamie
rzonym dziele.

Całą imprezę powiązano z przygotowywaną na 
rok 1894 Powszechną Wystawą Krajową we Lwo
wie. Założony w tym mieście komitet pod przewod
nictwem Ludwika Kubali szybko uporał się z trud
nościami organizacyjnymi oraz finansowo-technicz- 
nymi i sprawa pierwszej polskiej panoramy weszła 
w stadium realizacji. Styka i Kossak wyruszyli do 
Wiednia, Monachium i Berlina w celu zapoznania 
się z techniką malowania panoram, zamówienia 
żelaznej konstrukcji, olbrzymiego płótna i dobrych 
farb, przeprowadzili badania i studia historyczno-ko-

Fig. 7. Wojciech Kossak z żoną Marią z Kisielnickich, fot. 
z r. 1890

stiumologiczne, wreszcie pojechali na pola racławic
kie, aby przestudiować w terenie krajobraz i plan 
bitwy. Panorama Racławicka bowiem, jak i wszystkie 
następne panoramy Kossaka, odznaczała się wier
nym, wręcz dokumentalnym odtworzeniem rzeczywi
stości historycznej, warunków terenowych, pory 
roku, nawet dnia. Te wstępne prace pochłonęły prze
szło pół roku.

W kwietniu 1893 r. Kossak skomponował 
w Krakowie cztery wielkie szkice, stanowiące w jed
nej dziesiątej wielkości główne zarysy panoramy, po 
czym dwa z nich zabrał do Lwowa Styka dla ostatecz
nego opracowania, a dwa wykańczał Kossak w Kra
kowie. W lipcu ukończony został we Lwowie specjal
ny budynek-rotunda i poczęto naciągać płótno o dłu
gości 120 m w obwodzie i 15 m wysokości. Z koń
cem sierpnia rozpoczęło się rysowanie kompozycji na 
płótnie. Równocześnie dobrano do pomocy malarzy: 
T. Axentowicza, L. Bollera, T. Popiela, Z. Rozwadow
skiego, M. Sozańskiego, W. Tetmajera i W. Wodzi- 
nowskiego.

Prawie od samego początku dochodziło do 
sporów między Styką a Kossakiem co do kierow
nictwa, kompozycji malarskiej i w ogóle autorstwa 
powstającego dzieła. Kossak donosił żonie: „Od
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Fig. 8. Kossak podczas malowania Panoramy Racławickiej we Lwowie, fot. z r. 1 894

tygodnia malujemy, rysujemy węglem na wielkim 
płótnie, szalenie miła robota, ale Styka — zdechł 
pies, do niczego, za to ja opanowałem całą sytuację 
i jestem nie tylko oficjalnie, ale rzeczywiście tym, 
który wszystkim dowodzi"23. W liście do NN. z wrześ
nia 1893 r. zapewniał: „pragnę szczerze i gorąco zgo
dy i spokoju, nie dlatego, żebym Janka (Stykę) po
trzebował, 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, w lutym i marcu (...) 
że rozgłos o niezgodzie naszej miałby bardzo zły 
skutek, to jest świętą prawdą (...) i wieczne zdanie 
o niezgodzie polskiej a o zawiści malarskiej miałoby 
szerokie zastosowanie"24. Ale konflikty narastały — 
protokół z piątego posiedzenia komitetu z 1 1 paź
dziernika 1893 r. notował: „dla miłej zgody postano
wiono, że nazwiska twórców będą wymienione w po
rządku alfabetycznym". Inny „Protokół rozstrzygnięcia 
sporu między Janem Styką a Wojciechem Kossakiem 
w sprawie kierownictwa Panoramy Racławickiej" 
spisano 19 — 20 października 1893 r.25.

Faktyczny wkład pracy artystów był następujący. 
Inicjatorem panoramy i zapobiegliwym organizato
rem był Jan Styka, był on również autorem po
mysłu grupy modlących się pod krzyżem, kobiety 
przed chałupą z zabitym mężem i postaci Kościuszki, 

wreszcie wykonawcą — wspólnie z Włodzimierzem 
Tetmajerem — ataku kosynierów na armaty oraz 
oddziałów wojska i kosynierów ciągnących do boju. 
Natomiast Wojciech Kossak wykonał według włas
nych szkiców około 70% całej kompozycji figuralnej 
panoramy, poczynając od grupy jeńców rosyjskich 
prowadzonych do niewoli, a kończąc na baterii armat 
bronionych przez kanonierów, oraz konia Kościuszki 
i sztab Naczelnika26. Cały pejzaż wykonali: malarz 
monachijski Ludwik Boller i Tadeusz Popiel. Teodor 
Axentowicz malował piechotę pułku Wodzickich, 
a Zygmunt Rozwadowski kawalerię narodową (obaj 
podług szkiców Kossaka). Okresowo pomagali przy 
różnych pracach Wincenty Wodzinowski i Michał 
Sozański.

Po 9 miesiącach intensywnej pracy, 28 maja 
1894 r. ukończono malowanie, dorobiono plastyczny 
teren i 5 czerwca otwarto panoramę dla zwiedzają
cych wraz z Powszechną Wystawę Krajową we Lwo
wie. Wykonana ona została w rekordowo krótkim 
czasie, zważywszy ogromną powierzchnię 1800 m2 
całego płótna. Koszt ogólny panoramy wynosił łącz
nie 115 tysięcy złotych reńskich, w tym: budynek 
55 tys., płótno i farby 20 tys., wynagrodzenie Kossa
ka i Styki po 10 tys., malarzy pomocników 20 tys. 
Obaj artyści, tj. Kossak i Styka, zgodzili się na sto
sunkowo niskie honorarium, mając jeszcze zagwa
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rantowaną połowę czystego zysku, jaki przyniesie 
panorama po pokryciu wszystkich wydatków, oraz 
połowę ceny sprzedaży obrazu i budynku 27.

Panoramy jako malowidła głównie dekoracyj
ne, obliczone na efekt i wywołanie złudzenia rzeczy
wistości, nie były traktowane jako dzieła sztuki. Nie 
znaczy to jednak, aby poszczególne fragmenty i całe 
części panoram, tworzone często przez wybitnych 
malarzy, nie miały charakteru dzieła sztuki. Tak było 
właśnie z panoramami Kossaka, zwłaszcza z «Ra
cławicami» i z «Berezyną». W «Racławicach» rozmach 
kompozycyjny i żywiołowa dynamika scen batali
stycznych — główne walory artystyczne dzieła — 
idą w parze z mistrzostwem krajobrazu, dając widzo
wi niezapomniane przeżycie. Panorama Racławicka 
obok wartości dokumentu historycznego posiadała 
ówcześnie większy jeszcze walor patriotyczno-wy- 
chowawczy, gdyż w okresie zaborów „krzepiła serca 
polskie" i budziła poczucie narodowe.

Cztery szkice do panoramy kupił od razu 
w r. 1894 ks. Adam Sapieha i przyozdobił nimi 
jedną z sal zamku krasiczyńskiego, nazwaną Racła
wicką. Szkice te po 87 latach trafiły w r. 1981 do 
zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie (depozyt 
rodziny Sapiehów), gdzie zostały wystawione jako 
tzw. Mała Panorama Racławicka28.

Gdy później Panoramie Racławickiej zagroził 

nieuchronny los tych ogromnych płócien — pocię
cie na fragmenty — obronił ją malarz Stanisław 
Batowski, a uratowało przejęcie w r. 1912 na włas
ność przez gminę m. Lwowa. W r. 1937 przedstawi
ciele Polonii amerykańskiej chcieli ją zakupić za 
milion dolarów i wystawić w Chicago na światowej 
Wystawie Postępu i Techniki — opinia powszechna 
w kraju zaprotestowała. Panorama była główną atrak
cję turystyczną Lwowa, jedynym tego rodzaju obiek
tem w Polsce.

Spór o autorstwo Panoramy co jakiś czas odży
wał; wciąż usiłowano pomniejszyć udział w niej 
Kossaka. Ataki i przywłaszczenia autorskie wycho
dziły od Jana Styki, a później od jego synów, Tadeu
sza i Adama, którzy w latach 1927 — 1928 i 1936 — 
1937 rozpętali przeciw Kossakowi całą kampanię 
prasową.

Jeśli chodzi o udział Styki w malowaniu «Racła
wic», to najcelniej ujął go Tadeusz Boy-Żeleński: „Nie 
tyle «pinxit», ile «combinavit» Styka. Malowało ją wie
lu, on na szczęście najmniej, i dlatego panorama była 
niezła (...) Styka malował mało: cały był pochłonięty 
oprowadzaniem zwiedzających roboty dostojników; 
wówczas pokazywał, objaśniał, gadał, przy czym oczy
wiście on był twórcę wszystkiego. Pamiętam jak 
Włodzio Tetmajer na ciepło odgrywał te paradne 
sceny, śmiejąc się i wściekając po trosze, bo nieraz

Fig. 9. Kossak gotuje obiad dla „racławicczyków" w budynku panoramy, fot. z r. 1894
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Fig. 10. Kossak szkicuje jegra rosyjskiego w «Racławicach», fot. z r. 1894

zdarzało się, że Styka pokazywał jako swoją — grupę 
jeszcze mokrą od pędzla Tetmajera. Gorzej było, kie
dy próbował wywłaszczać Kossaka. Po wizycie ja
kiegoś arcyksięcia, gdy Styka zanadto właził Kos
sakowi w szkodę, temperamentowy Wojtek gonił 
go po rusztowaniach, chcąc go obić"29.

Rozgoryczony zarzutami Styków Kossak wyjaś
niał w gazetach i prostował, określając zarazem swój 
udział w panoramie, rolę Styki, jak i malarzy-współ- 
pracowników. „Co do zarzutów, że się ubieram w 
cudze pióra, nawet na nie nie odpowiadam. Nie 
potrzebowałem tego nigdy. Byłem dość bogaty 
w fantazję i koncepcję, aby tym po wielkopańsku 
szafować"30.

Panorama Racławicka, podziwiana przez 50 lat 
we Lwowie, stała się wręcz zabytkiem narodowym, 
i to nie tylko w dziedzinie malarstwa batalistycznego, 
była ona symbolem patriotyzmu polskiego. Oglądało 
ją pokolenie, które walczyło o niepodległość Polski 
w latach 1914— 1 921, jak i następne, żyjące w odro
dzonej ojczyźnie.

Ostatnią wojnę Panorama, choć z ciężkimi rana
mi, przeżyła. Zwrócona Polsce w r. 1946 i przewie
ziona ze Lwowa do Wrocławia, poddawana była kil
kakrotnie. zabiegom konserwacyjnym. Lecz mimo 
wielu społecznych usiłowań przywrócenia jej do życia, 
przez 35 lat Panorama Racławicka nie mogła jednak 
doczekać się generalnej renowacji i wystawienia. 

Dopiero po Sierpniu 1 980 r. podjęte zostały, głównie 
na terenie Wrocławia, a poparte spontanicznie przez 
cały kraj, energiczne działania, zmierzające do zwró
cenia tego zabytku społeczeństwu.

Olbrzymie powodzenie «Racławic» zapewniło Kos
sakowi duży rozgłos i sławę świetnego batalisty, 
otwarło też przed nim nowe perspektywy malarskie. 
Już w listopadzie 1894 r. Julian Fałat zaproponował 
mu współudział w malowaniu nowej panoramy. 
Miała ona powstać w Berlinie, gdzie Fałat od 10 lat 
posiadał pracownię, ciesząc się protekcją cesarza 
Wilhelma II, któremu malował polowania, krajobrazy 
i portrety.

Nowa panorama miała przedstawiać temat 
„ogólnoświatowy". „Wybraliśmy «Berezynę» — noto
wał Kossak we «Wspomnieniach» — mnie dającą 
pole figuralne najbogatsze, jakie wymarzyć sobie 
można. Fałatowi zaś śniegi, które tak rozumie i dos
konale maluje"31. Zawiązało się konsorcjum, na które
go czele stali: Roman Potocki, Antoni Wodzicki i Sta
nisław Homolacs; rychło też zebrano drogą udziałów 
kwotę 80 tysięcy złotych reńskich.

Kossak przyjąwszy propozycję zapoznał się do- 
kiadnie z historią tej fazy wojen napoleońskich oraz 
przeprowadził studia mundurów i broni owego okre
su; następnie pojechał na Litwę poznać brzegi Bere
zyny. Panorama miała przedstawiać akcję przeprawy 
wojsk napoleońskich przez Berezynę w drugim dniu 
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tej trzydniowej tragedii, tj. 28 listopada 1812 r. 
o godzinie 14.

Kossak i Fałat wykonali cztery ogromne szkice 
o wymiarach 120 x 300 cm, czyli w dziesięciokrot
nym zmniejszeniu. Na każdym z nich widnieją syg
natury: ,.Wojciech Kossak wszystkie figury", „Julian 
Fałat krajobraz"32. Kompozycja szkiców różni się 
w wielu szczegółach od właściwego obrazu; naj
więcej różnic można dostrzec w grupie gen. Ebló (na 
lewo od mostu dla pieszych), w grupie z Napoleonem 
oraz w scenie pod wsią Bryłowa. Również pierwot
ne podmalówki na płótnie panoramy, widoczne na 
fotografiach z początkowej fazy prac, wykazują duże 
różnice kompozycji i ujęcia wielu postaci, figur i ca
łych grup, które w późniejszym etapie Kossak zmie
niał, modyfikował, udoskonalał.

Budynek panoramy został postawiony przy Her- 
warthstrasse 4. Płótno miało wymiary identyczne 
jak w Panoramie Racławickiej, czyli 15 m wysokości 
i 120 m w obwodzie. Obaj artyści dobrali sobie do 
pomocy czterech malarzy: Michała Wywiórskiego, 
Kazimierza Pułaskiego, Jana Stanisławskiego i An
toniego Piotrowskiego. Udział w malowaniu pano
ramy «Berezyny» przedstawiał się następująco: całość 
kompozycji figuralnej była dziełem Kossaka, któremu 
pomagał kuzyn Pułaski; natomiast jedną tylko grupę: 
most dla pieszych i tłum maruderów w Studziance 
oraz cały pejzaż malował Fałat przy współpracy 
Wywiórskiego, Stanisławskiego i Piotrowskiego.

Malarka Pia Górska wspomina z młodych lat 
swoją wizytę w trakcie malowania panoramy w Berli
nie: „Kilku dobrych polskich malarzy zebrało się 
w tym mieście pod batutę batalisty Wojciecha Kos
saka i rozpoczęło malować z wrodzoną sobie werwę 
kulisty obraz, przedstawiający słynne przejście Bere
zyny (...) Byli wszyscy w trakcie malowania, przejęci, 
zapaprani farbami, weseli i pełni pomysłów (...) 
Widok był przedziwny! Wszędzie drabiny, paki, 
rusztowania, tu walające się pędzle szerokości dłoni, 
tam miski napełnione cieczą różnorodnych farb, 
a przy nich kartki z napisami: «śnieg w cieniu», 
«niebo», «most», «horyzont», «lasek» (...) Wszędzie 
malowanie na metry wedle oznaczonych próbek, 
praca zaplanowana, fabrykowanie przestrzeni i op
tycznych złudzeń (...) wszystko plastyczne i żywe 
(...) Bawił mnie widok pierwszego planu, na którym 
nie mogłam w żaden sposób poznać, który wóz jest 
malowany na płótnie, a który prawdziwy i z drze
wa"33.

Główny twórca «Berezyny» — Wojciech Kossak 
— pisze o niej szeroko we «Wspomnieniach»; wiele 
ciekawych szczegółów z okresu malowania panora
my zawierają też jego listy pisane z Berlina do 
żony34. Ponieważ «Berezyna» była terenem, na 
którym Kossak po raz pierwszy zetknął się z cesarzem 
Wilhelmem II i skąd wzięła początek cała jego póź
niejsza kariera berlińska, stąd też zarówno na kartach 
«Wspomnień», jak i w owej korespondencji pełno 
opisów i informacji o jego kontaktach z cesarzem 
i zachwytach Wilhelma nad panoramę.

A podziw i zachwyty nie były przesadzone. Ty

godnik petersburski „Kraj" pisał: „10 stycznia 
(1896) o godz. 9,30 przybył cesarz Wilhelm z żoną 
i świtą obejrzeć panoramę (zabawili godzinę mimo 
mrozu). Pejzaż Fałata zrobił wielkie wrażenie, a o fi
gurach Kossaka powiedział cesarz, że oprócz niego 
i Detaille'a nie zna nikogo w sztuce europejskiej, kto 
by taką rzecz potrafił wykonać z taką znajomością 
tematu (...)• że jest to najoryginalniejsza i bezsprzecz
nie jedna z najlepszych panoram, jakie kiedykolwiek 
widział. W końcu zaprosił Fałata na polowanie na 
jelenie, a do Kossaka rzekł z uśmiechem: «Musisz 
mi pan dać parę odczytów o historii mundurów, którą 
pan tak znasz»"35.

Kossak, mając dobrze w pamięci spory ze Styką 
w «Racławicach», w obawie odmówienia mu autor
stwa prawie całej «Berezyny» umieścił w różnych 
miejscach płótna panoramy aż 1 5 swoich podpisów; 
podpis Fałata znaleziono tylko jeden i również jeden 
Pułaskiego.. Ale i przy malowaniu «Berezyny» nie uda
ło się uniknąć sporów. Kossak widząc, że cała kom
pozycja figuralna jest jego dziełem, nie chciał pogo
dzić się z kierownictwem Fałata nad całością prac, co 
ten ostatni wyraźnie akcentował. Jednakowy podział 
wynagrodzenia obu artystów, wobec częstych wyjaz
dów Fałata, odczuwał Kossak jako krzywdzący i do
magał się skorygowania umowy. Konflikty między 
obu artystami wzmagały narosłe wzajemne niechęci 
i rywalizacja o względy cesarza.

Ukończona panorama wzbudzała powszechne 
zachwyty. Kompozycja «Berezyny» ujęta została na 
płótnie w duchu zaszczytnym dla Wielkiej Armii, 
która w tych warunkach — zdziesiątkowana, złama
na mrozem, ścigana i atakowana zewsząd — zdołała 
wyjść z okrążenia i przeprawić przez rzekę główny 
swój korpus. Duża część chwały przypadła tu orężo
wi polskiemu, którą Kossak znakomicie w całej pano
ramie uwypuklił.

Praca nad «Berezynę» trwała 1 6 miesięcy; zaczę
to malowanie 1 grudnia 1 894 r., a w kwietniu 1 896 r. 
otwarto w Berlinie ukończoną panoramę36. We 
wrześniu 1898 r. wystawiono «Berezynę» w War
szawie, w kwietniu 1900 w Kijowie i w czerwcu 
1901 w Moskwie (połowę płótna).

Nie uniknęła niestety «Berezyna», najlepsza z pa
noram Kossaka, zwykłego losu tych olbrzymich malo
wideł — pocięcia na części. Początkowo właściciele 
chcieli ją sprzedać do Stanów Zjednoczonych; gdy nie 
doszła do skutku transakcja, płótno zostało zwinięte 
i w dwóch skrzyniach, „trumnach", jak pisał w liście 
W. Kossak, leżało w Krakowie i „straszyło go po 
nocach". Znany introligator krakowski Robert Jahoda 
„ratował od zniszczenia zwój panoramy berezyńskiej, 
który marnował się pod arkadami «Florianki» (...) 
W 1 907 r. Kossak przetransportował zwój zetlałego 
płótna do warsztatu, gdzie rozłożono go na betono
wym podwórzu, starannie połatano, podklejono 
i według wskazówek mistrza Wojciecha pocięto na 
kilkanaście fragmentów (...) Poszczególne odcinki 
panoramy po dodatkowym podmalowaniu i uzupeł
nieniu upłynniał Kossak sukcesywnie"37. Te zmiany 
we fragmentach i przemalowania, dokonywane 
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przez Kossaka zwłaszcza w pejzażu (np. zamknięcie 
linii horyzontu lasem), miały też na celu wyelimino
wanie partii Fałatowych i umożliwienie podpisania 
wycinka wyłącznie własnym nazwiskiem.

Dzięki olbrzymiemu sukcesowi «Berezyny» Kos
sak zdobył niemały rozgłos w Berlinie, toteż postano
wił pozostać tam dłużej. Pracownia jego mieściła się 
w Charlottenburgu przy Achenbachstrasse 13. Miesz
kał tam wraz z bratem ciotecznym, Kazimierzem 
Pułaskim, malarzem batalistycznym minorum gen- 
tium, który najpierw pomagał Kossakowi w «Bere
zynie», a później przez wiele lat pracował wspólnie 
z Wojciechem, podmalowujęc mu płótna. Kossak 
malował w Berlinie obrazy, portrety, wachlarze dla 
różnej klienteli, oczekując wciąż na wielkie zamówie
nia, które przyniosłyby mu pieniądze i sławę. Oczeki
wał przede wszystkim na jakieś oferty ze strony cesa
rza* Wilhelma po zachwytach tego ostatniego nad 
«Berezyną». „Jest najszczęśliwsza chwila teraz — pi
sał do żony — cesarz młody i amator malarstwa i woj
skowości, malarza batalisty żadnego, zna mnie już, 
a po panoramie będą mnie znać wszyscy. Ty wiesz, 
że Prusaków nie cierpię i Berlina nie lubię, ale (...) 
na wielką wystawę grzmotnę taki obraz cesarzowi, 
że się posiusia, ale już coś takiego, czego oni tu 
nie widzieli"38.

Na razie pracował nad obrazami o tematyce 
polskiej, związanej głównie z powstaniem listopa
dowym. Powstały wtedy kompozycje: «Spotkanie 
belwederczyków w noc listopadową z kirasjerami 
rosyjskimi na moście w Łazienkach» (dwie wersje: 
jedna z r. 1897, druga z 1898), «Bateria ks. S. Ja
błonowskiego na rogatkach Jerozolimskich», «Pościg 
2. p. ułanów za huzarami Sieversa pod Domanicami 
10 IV 1831», «Pobojowisko pod Iganiami», «Z depe
szą» (1897), «Kirasjerzy na polskiej drodze» (1899), 
«Po bitwie pod Zieleńcami» (1901).

Zarówno «Berezyna», jak i wymienione obrazy, 
choć malowane w Berlinie, nie miały jeszcze nic 
wspólnego z późniejszym mecenatem Wilhelma II. 
Dopiero w lipcu 1897 r. Kossak otrzymał z kancelarii 
cesarskiej pierwsze zaproszenie na manewry jesien
ne i zamówienie na pierwszy obraz. Berliński ko
respondent tygodnika „Kraj" pisał: „Wilhelm II przy
pomniał sobie polskiego malarza, który zwrócił jego 
uwagę przy malowaniu «Berezyny» (...) Dopiero w ro
ku zeszłym (1897) nagle i niespodzianie otrzymał 
w Zakopanem telegram z kancelarii dworu z wezwa
niem, aby na życzenie jego cesarskiej i królewskiej 
mości wziął udział w dużych manewrach jesien
nych"39.

Okres berliński Kossaka (1895 —1902) wy
wołał w kraju wiele kontrowersyjnych opinii i ocen. 
Wokół osoby malarza narosło sporo mitów, nie
zgodnych z rzeczywistymi faktami. Z jednej strony 
krytykowano go ostro za wieloletni pobyt w Berlinie 
i pełnymi niechęci słowami charakteryzowano jako 
„dworskiego malarza" cesarza Wilhelma, z drugiej 
podnoszono jego patriotyczne stanowisko i decyzję 
opuszczenia Berlina w okresie zaostrzającego się 
kursu antypolskiej polityki, z niewątpliwym uszczerb

kiem własnych korzyści materialnych. W intencji 
obrony własnej osoby przed tendencyjnymi atakami 
prasy i opinii napisane zostały w dużej mierze te 
rozdziały jego «Wspomnień», które dotyczą okresu 
pobytu w Berlinie. Ponieważ opublikowane zostały 
za życia wszystkich uczestników tych wydarzeń 
i nie spotkały się z zaprzeczeniami, można więc 
sądzić, że nie zawierały nieprawdy. Skonfrontowane 
z innymi źródłami pozwoliły „oczyścić" Kossaka 
z szeregu zarzutów stawianych mu tak szczodrze 
w przeszłości.

Siedmioletni okres berliński Kossaka nie był 
równoznaczny ani ze stałym przebywaniem w tym 
mieście, gdyż co najmniej połowę owego czasu 
spędził na wyjazdach zagranicznych i pobytach 
w Polsce, tym bardziej nie oznaczał wyłącznej pracy 
dla Wilhelma. Kossak stworzył bowiem wtedy dwie 
panoramy na zamówienie polskich konsorcjów 
(«Berezynę» i «Bitwę pod piramidami»), a trzecią zo
stawił w szkicach («Somosierrę»), wykonał szereg 
płócien o polskiej tematyce historycznej oraz sporo 
zamówień prywatnych, dla Wilhelma malując jedynie 
9 obrazów (nie licząc szkiców i replik), tj. 7 płócien ba
talistycznych i 2 portrety cesarza.

Co przedstawiały te obrazy? Były to sceny z kam
panii napoleońskiej oraz z wojny siedmioletniej. Sam 
artysta napisał później o swej twórczości berlińskiej: 
„wszystkie epizody, które malowałem, są na tle 
pobitej armii pruskiej"4? Na siedem obrazów trzy 
przedstawiają klęski pruskie: «Grenadierzy królewscy 
w bitwie pod Etoges 1814», «Odwrót Blüchera po 
bitwie pod Montmirail 1814» (bitwa pod Château- 
Thierry), «Śmierć Ludwika Ferdynanda pod Saalfeld 
1806»; na czwartym walczą siły wyrównane: «Walka 
o sztandar w bitwie pod Heilsbergiem 1807»; na 
piątym: «Czarni huzarzy pod Düsselward 1758», nie 
widać pogromu Francuzów. Tylko na dwóch obra
zach przedstawił Kossak sukcesy wojsk pruskich: 
«Bitwa pod Zorndorf 1758» i «Szarża huzarów prus
kich na baterię rosyjską pod Jagersdorf 1758», ale 
były to starcia z armią drugiego zaborcy, z armią ro
syjską. Portrety cesarza namalował Kossak dwa: 
«Wilhelm II na czele 13. p. ułanów królewskich» 
i «Wilhelm II przed frontem 1 1. p. huzarów śmierci». 
Prócz tego wykonał Kossak pewną ilość szkiców do 
wymienionych już obrazów i replik portretów Wilhel
ma, które cesarz przeznaczał dla wyróżniających się 
pułków kawalerii.

Żaden zatem z obrazów Kossaka malowanych 
w Berlinie nie uświetniał glorii zwycięstw pruskiego 
oręża nie tylko nad polskim żołnierzem, ale i nad 
francuskim. Wręcz przeciwnie. Cesarzowa oglądając 
obraz «Odwrót Blüchera» zauważyła, że „jest malo
wany w prezencie dla dragonów francuskich i szwole
żerów polskich, a nie piechoty pruskiej" 4! Natomiast 
ambasador francuski w Berlinie, Emmanuel de Noa- 
illes, rzekł raz Kossakowi: „Gdybyś pan był urodzo
nym Francuzem, nie mógłbyś pan pojąć inaczej 
tych tematów, jak je pan pojąłeś" 4? I za to profran- 
cuskie ujmowanie tematów swych obrazów malo
wanych w Berlinie otrzymał Kossak w r. 1901 
krzyż Legii Honorowej, co niezależnie od oficjalnego
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Fig. 11. W pracowni przed obrazem Pobojowisko pod Iganiami, fot. z r. 1897

dowodu uznania dawało artyście moralną satysfak
cję, upewniając go w przekonaniu, że w swych 
płótnach dobrze wyważył proporcje uczuć polskich 
i francuskich z wymogami niemieckiego klienta.

Pokutuje też w opinii zarzut wobec Kossaka, że 
był „nadwornym malarzem” cesarza Wilhelma II. 
Epitet ten o pejoratywnym zabarwieniu ma do zaw
dzięczenia nie tylko swym przeciwnikom, ale po trosze 
i samemu sobie, gdyż z własnego snobizmu przyjmo
wał wówczas ten tytuł. W rzeczywistości nie istnia
ła żadna zależność między Kossakiem a cesarzem 
niemieckim, która by usprawiedliwiała tę nazwę. Wil
helm zamawiał u artysty obrazy na zasadzie dobro
wolnego obstalunku, zostawiając mu nawet swobodę 
wyboru tematu i płacąc za nie umówioną cenę. Na 
podobnej zasadzie każdy mógł zamówić u malarza 
obraz.

Kossak czuł w tym dobry interes i możliwość 
zrobienia kariery. Poza tym bardzo imponowały mu 
kontakty z wielkimi i możnymi tego świata, którzy 
w dodatku darzyli go sympatią i uznaniem i którym 
mógł korzystnie sprzedać swe olbrzymie płótna.

Korespondent petersburskiego „Kraju", odwie
dzając berlińską pracownię Kossaka, zanotował 
rozmowę z artystą:

— „Jak widzę, te dworskie obstalunki zabierają 
panu teraz cały czas i zajmują całą twórczość. A cóż 
zostanie dla nas, dla naszej sztuki?

Zerwał się żywo, jakby dotknięty tym przy
puszczeniem.

— Jak to, co? — zawołał. — To pan myślisz, 
że Kossak zapomni o tym, że jest Polakiem i ma 
obowiązek pracować dla swoich? Spojrzyj pan tylko. 
Tu kończę epizod z «Bitwy pod Zieleńcami» (...) tu 
duży obraz «Bitwa pod Iganiami».

Zabłyszczały mu oczy, uśmiechnęły się usta, gdy 
mi zaczął objaśniać treść obu obrazów i wskazywać 
pojedyncze figury o głośnych historycznych nazwis
kach"43.

Cesarz Wilhelm wysoko oceniał malarstwo Kos
saka; już «Berezynę» określił jako najlepszą z pano
ram, jakie widział. Przyznawał Kossakowi pierwszeń
stwo przed batalistami niemieckimi; obrazy jego wy
stawiane w Berlinie zyskiwały polskiemu artyście 
uznanie nawet szowinistycznej krytyki niemieckiej. 
Za swą twórczość otrzymał Kossak w Berlinie kilka 
odznaczeń: w r. 1898 na wystawie sztuki za obraz 
«Bitwa pod Etoges» otrzymał krzyż kawalerski Orderu 
Żelaznej Korony Pruskiej; w tymże roku został mu 
również badany krzyż kawalerski Orderu Franciszka 
Józefa I; w r. 1899 za «Portret konny Wilhelma II» 
sam cesarz przypiął mu Order Orła Czerwonego IV 
klasy, a na międzynarodowej wystawie sztuki w Ber
linie w tymże roku otrzymał mały złoty medal. Od
dano mu również na pracownię dużą salę w pałacyku 
Fryderycjańskim Monbijou w Berlinie.
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Fig. 12. Autoportret na palecie, mai. W. Kossak w Berlinie 
w r. 1898

Wilhelm darzył przy tym Kossaka sympatią i miał 
do niego swego rodzaju słabość — stąd liczne zapro
szenia na rewie, manewry, polowania, uroczystości 
i przyjęcia dworskie, stąd częste wizyty w pracowni 
artysty czy poparcie w osobistych sprawach (np. 
interwencja w Petersburgu w sprawie panoramy 
«Somosierra»). Kossak odwzajemniał się wdzięcznoś
cią dla tak nieoczekiwanego mecenasa swej sztuki, 
przebijającą wyraźnie zarówno z jego pamiętników, 
jak i z listów do żony; przypisywał też Wilhelmowi 
przesadnie wiele zalet, jak np. rzekomo dobry gust 
w sprawach sztuki, co wypływało oczywiście z faktu, 
że cesarz admirował jego twórczość.

Przede wszystkim jednak wykorzystywał Kossak 
skrzętnie ten niepowtarzalny okres prawdziwej swo
jej prosperity, uznania i zarobków. „Płaci cesarz hojnie 
i prędko" — napisał otwarcie Wojciech, który uwiel
biał takich klientów. Tylko w Polsce, w specyficznych 
warunkach zaborowych, chęć zarobienia przez mala
rza pieniędzy w krajach ościennych była uważana za 
deprecjonującą, podczas gdy w całym świecie ucho
dziła za rzecz normalną i słuszną.

Alfred Wysocki, zorientowany doskonale w sto
sunkach niemieckich, późniejszy ambasador Polski 
w Berlinie, napisał w swych pamiętnikach: „Wów
czas, w Berlinie, zazdrościłem nieraz Kossakowi tej 
jego umiejętności zdobywania sobie sympatii ludz

kich i powodzenia. Wielki jego talent malarski toro
wał mu naturalnie wszędzie drogi i otwierał przed 
nim każde drzwi. Ale poza tym nie opuszczający go 
nigdy humor, wewnętrzna wesołość, dowcip i łat
wość prowadzenia rozmowy w połączeniu z tężyzną 
fizyczną, świetną figurę i junackim wzięciem kawale- 
rzysty jednały mu serca wszystkich i czyniły 
z «Wojtka» ulubieńca każdego towarzystwa (...) 
Kossakowi zarzucano później pobyt jego w Berlinie 
i pracę dla cesarza niemieckiego. Nie należy jednak 
zapominać o tym, że działo się to w czasie, kiedy ten
że cesarz usunął największego wroga Polaków, 
Bismarcka, i zamianował hr. Caprivi jego następcą 
(...) Do Berlina przybyła deputacja Polaków z Poznań
skiego i uzyskała obietnicę złagodzenia szeregu 
zakazów (...) Rozbudziło to duże nadzieje w społe
czeństwie polskim i pozwalało istotnie spodziewać 
się zmiany kursu (...) Kossakowi mogło się nawet 
zdawać, że utrzymywanie bliskiego kontaktu z mło
dym, bardzo impulsywnym, a przystępnym monarchą 
odda naszej sprawie niejedną przysługę" 44

Artysta, obcując w Berlinie ze swą utytułowaną 
klientelą, podkreślał zawsze swoją polską narodo
wość, a szczególnie akcentował ją wobec cesarza 
i dworu. We «Wspomnieniach» stwierdzał wyraźnie, 
że podczas całej kariery berlińskiej nie miał „ani przez 
jedną chwilę wrażenia, że moja polskość jest mi ba
lastem albo przeszkodą"45, wracał do tej kwestii wie
lokrotnie, z czego widać, jak był na tym punkcie 
wyczulony.

Na brak powodzenia, zamówień i dochodów 
w Berlinie nie mógł się Kossak uskarżać. ^Obrazy, 
które malował, nie zaspokajały jednak jego ambicji 
twórczych i nie przynosiły mu prawdziwego zado
wolenia. „Tak mi dusza skacze do wielkiej jakiej 
kompozycji polskiej, że po prostu rady sobie dać nie 
mogę” — zwierzał się żonie46.

Niedługo się decydował. W połowie 1899 r. po
wziął zamiar namalowania trzeciej panoramy, tym 
razem dla Warszawy, a tematem jej miała być słyn
na szarża polskich szwoleżerów pod Somosierrą. 
Przebywający w tym czasie w Berlinie A. Wysocki 
pisał: „Przed kilku dniami widziałem Kossaka tutaj, 
w Berlinie. Śmieją mu się oczy, gdy o panoramie 
mówi (...) Już od dawna nosiłem się z myślą nama
lowania takiej panoramy (...) Wiem, że czeka mnie 
olbrzymia praca, ale porywa sam cel i możność 
uwiecznienia na płótnie takiego momentu z dziejów 
naszych, jakim się żaden naród ani żadna historia 
poszczycić nie może"47.

Kontrakt został wnet podpisany i rozpoczęto 
przygotowania. „Zdrowieję moralnie, jak uczciwie ro
bota idzie — pisał artysta w liście — to jest mój 
żywioł i moja rozkosz największa"48. Kossak dobraw
szy sobie na pomocnika Michała Wywiórskiego, 
którego jako malarza pejzażu w panoramie ocenił 
jeszcze przy «Berezynie», wyruszył wraz z nim w listo
padzie 1899 r. w podróż do Hiszpanii na studia te
renowe, aby stanąć na placu boju dokładnie w dniu, 
w którym się owa szarża odbyła (30 listo
pada 1808 r.).
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Fig. 13. W. Kossak w pracowni w pałacyku Monbijou w Berlinie w towarzystwie cesarza Wilhelma II i malarza A. Menzla przed 
obrazem Bitwa pod Zorndorf, fot. z r. 1 899

W grudniu artyści powrócili do Berlina, a w stycz
niu 1900 r. były już gotowe cztery olejne szkice 
(po 1 50 x 288 cm każdy) w jednej dziesiątej wiel
kości przyszłej panoramy; Kossak wykonał na nich 
całą kompozycję figuralną, a Wywiórski pejzaż. Z tymi 
szkicami pojechał Wojciech w lutym tego roku do 
Warszawy, aby uzyskać zgodę generał-gubernatora 
księcia A. Imeretyńskiego na jej wystawienie. Ale 
w Warszawie spotkał się ze stanowczą odmową gu
bernatora, spowodowaną polskim wątkiem tematycz
nym panoramy. I mimo że dwa szkice zapełniały 
wojska hiszpańskie, trzeci francuskie, a tylko na jed
nym widać było polski szwadron, mimo to carski 
gubernator uznał całość za niebezpieczną dla 
państwa.

Wobec odmowy Imeretyńskiego Kossak przez 
pewną zmianę koncepcji panoramy chciał jeszcze 
ratować «Somosierrę». W liście z Warszawy dono
sił żonie: „Idzie teraz więc o to, Mańciu, żeby rękami 
i nogami doprowadzić do tego, aby «Somosierrę», 
a nie co innego malować (...) Jestem więc ostatecz
nie przygotowany, w razie gdyby mimo wszystkiego 
wpływy Radziwiłła i Piltza nie pomogły, zmienić kom
pozycję o tyle, że Napoleon przyszedłby znacznie 
bliżej na pierwszy plan, a nasi biedni bohaterzy 
znacznie dalej jako trzecioplanowa grupa. Gdy wszy
stkie argumenta nie pomogą, muszę to zaproponować 

i wojska francuskie dać bliżej. Smutne to i serce mi 
się krwawi, ale jeżeli się to nie da uniknąć, to jest to 
jedynym wyjściem. Szkic na wieki pozostanie do
kumentem, jak pojmowałem «Somosierrę» i jak chcia- 
łem ją zrobić"49.

Nie pomogły żadne wybiegi, Imeretyński był 
nieustępliwy. Ale i Kossak nie myślał rezygnować, 
w dodatku mocno zaangażowany finansowo, bo 
zakontraktował już budynek panoramiczny w War
szawie na 2 lata po tysiąc rubli miesięcznie i zamó
wił płótno w Brukseli za 10 tysięcy franków, przy 
czym połowę tych sum zapłacił z góry. I wówczas 
zaoferował swą pomoc cesarz Wilhelm. Wysłał 
mianowicie odręczne pismo w tej materii do wielkie
go księcia Włodzimierza jako najwyższej instancji 
w sprawach dotyczących sztuk pięknych w Rosji. 
W ślad za pismem pojechał do Petersburga ze 
szkicami Kossak i zaprezentowawszy je wielkiemu 
księciu, uzyskał obietnicę interwencji w Warszawie. 
Imeretyński jednak postawił na swoim i zakazu nie 
cofnął. Z całego projektu panoramy «Somosierra» po
zostały jedynie owe cztery szkice.

Ponieważ kontrakt zawarty z konsorcjum war
szawskim musiał być dopełniony pod groźbę utraty 
zainwestowanych funduszów, trzeba było koniecznie 
malować jakąś inną panoramę. Imeretyński gotów 
był dać pozwolenie tylko na temat ściśle międzyna-
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rodowy. Zdecydowano się na «Bitwę pod piramida
mi» z kampanii napoleońskiej w Egipcie w r. 1798 
i ten temat nareszcie uzyskał zatwierdzenie.

Z końcem września 1 900 r. Kossak z Wywiór- 
skim pojechali do Egiptu studiować teren, pejzaż, 
typy, ubiory i konie arabskie; po miesiącu wrócili do 
Berlina, gdzie wykonali cztery szkice, a od 20 listopa
da tego roku rozpoczęli w Warszawie pracę na wiel
kim płótnie panoramy. I znów — jak w poprzednich 
— całą kompozycję figuralną stworzył Kossak, 
a Wywiórski namalował pejzaż. Artystom pomagali 
malarze: Władysław Jasieński, Kazimierz Pułaski, 
Zygmunt Rozwadowski, Józef Ryszkiewicz i Cze
sław Tański. Panorama miała 15 m wysokości 
i 115 m w obwodzie. Ukończono ją w bardzo krót
kim czasie, w 4 i pół miesiąca, tak że już 2 kwiet
nia 1901 r. została otwarta dla publiczności w War
szawie w budynku przy ul. Karowej50. Kossak do 
perfekcji opanował technikę malarstwa panoramicz
nego, wymagającego specjalnych umiejętności, 
posiadał również znaczną rutynę i ogromną znajo
mość przedmiotu. Niewyczerpany w pomysłach 
kompozycyjnych, potrafił nadać swym panoramom 
cechy wysokiego artyzmu.

Na pierwszym planie panoramy «Piramid» czwo
robok piechoty francuskiej z artylerią na prawym 
skrzydle odpiera szarżującą z furią i z pogardę śmierci 
kawalerię Mameluków, których dalsze zastępy pcha 

na zatracenie Murad-Bej. Na dalszym planie mury 
Kairu, wioski Embabeh i Gizeh oraz piramidy. Pano
rama — aczkolwiek skomponowana z niesłychaną 
werwą, postacie ludzi i koni oddane z iście Kossa
kowskim temperamentem, a pejzaż stwarzał dosko
nale złudzenie pustyni — jednak nie miała takiego 
powodzenia, jak «Racławice» i «Berezyna», głównie 
dlatego, iż temat jej był obcy dla polskiego widza, któ
ry nie znajdował tam znanego sobie wątku fabularne
go ani polskich postaci historycznych; obce były syl
wety i stroje żołnierzy, odmienny krajobraz, architek
tura, nawet ziemia i niebo. Panorama «Bitwy pod pi
ramidami» poza Warszawą nie była wystawiana ni
gdzie i wkrótce doczekała się pocięcia na fragmenty.

Po ukończeniu tej trzeciej panoramy Kossak 
powrócił do Berlina, choć dalszy w nim pobyt po
większał coraz bardziej rozterki wewnętrzne artysty. 
„Koło 1900 roku zaczęła mi atmosfera berlińska 
stawać się coraz cięższa" — zapisał we «Wspomnie
niach». Proces wrzesiński i zaostrzająca się antypolska 
działalność Hakaty uprzytamniały Kossakowi, że 
bez kolizji ze swym polskim sumieniem trudno mu 
będzie dalej pozostawać w Berlinie, bo — jak sam 
to określał — „jeżeli sztuka jest międzynarodowa, to 
malarstwo batalistyczne nie jest nim zupełnie". 
„Co mnie jednak najwięcej zniechęciło do Niemiec, 
a szczególnie do Prusaków — napisał — to ten sam 
odwieczny system krzyżacki gnębienia Polaków, wzy
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wający równocześnie wielkim głosem na pomoc 
uciśnionej niemieckości (...) Obrzydł mi Berlin, 
obmierzł mi dwór, bo tam musiałem spotykać 
Miquelów, Hammersteinów i Bulowów, i już tylko 
czekałem okazji, aby z niego uciekać" 51.

W postanowieniu tym umocniły Kossaka nie
wątpliwie zarzuty i ataki opinii i prasy polskiej, która 
krytykowała jego przedłużający się pobyt w stolicy 
Niemiec. Na przełomie lat 1901 i 1902 powziął 
więc zamiar opuszczenia Berlina i powrotu na stałe 
do kraju, czego echa znalazły odbicie nawet w pra
sie. Nacisk jednak wywierany na niego ze strony 
kręgów dworskich, jak i sugestie posłów polskich 
do parlamentu niemieckiego — że właśnie jako 
Polak powinien ,,na swoim posterunku" pozostać, 
gdzie więcej może się przydać swym rodakom — 
spowodowały, że Kossak znów odstąpił od tego 
zamiaru52.

Adiutant Wilhelma, gen. Plessen, powiedział 
Kossakowi dosłownie: „więcej pan swemu narodo
wi przyniesiesz pożytku zostając, niż opuszczając 
cesarza". Berliński „Local Anzeiger" pisał: „Polski 
malarz Kossak, który niebawem po zajściu we Wrześ
ni chciał opuścić Berlin, zmienił swoje zamiary 
wskutek bardzo serdecznego listu z General-adiu- 
tantury, w którym ze względu na wielkie powodzenie 
i wielką sympatię, jaką się cieszy w Berlinie, wytłu
maczono mu, aby pozostał" 53.

W tym czasie parę pism polskich, jak warszaw
ski „Tygodnik Polski" i petersburski „Kraj", wystąpiło 
przeciw Kossakowi z powodu wystawienia w r. 1901 
w Krakowie i Warszawie obrazu malowanego w Ber
linie dla cesarza Wilhelma, a przedstawiającego 
«Walkę o sztandar w bitwie pod Heilsbergiem». 
Pisma te przesadnie upatrywały w obrazie „apoteozę 
lejbhuzarów pruskich"; w dodatku to, że jeden 
z huzarów na płótnie miał twarz artysty, dało asumpt 
do ironicznych i oskarżających uwag54. Rozgoryczony 
krytyką Wojciech pisał do naczelnego redaktora 
„Kraju" Erazma Piltza, że takie ataki utrudniają mu 
sytuację w Berlinie wobec hakatystów. „Nie ko
respondenci nasi będą mnie uczyć patriotyzmu — 
pisał w liście do Petersburga — ani wpajać we 
mnie zasady godności narodowej. Nie ma jednego 
Niemca w Berlinie, który by nie wiedział, że Kossak 
jest Polakiem". Gdyby wpływ Piltza nie potrafił 
zahamować w piśmie tych tendencji, artysta prosił, 
żeby mu „Kraju" więcej nie posyłali. „Jedna godzina 
mej pracy więcej warta niż szpalty całe tych kore
spondentów"55 — stwierdzał nie bez racji.

Ataki prasy polskiej były dla artysty prawdziwą 
udręką. „Żeby jeden głos stanął w mojej obronie — 
pisał do przyjaciela — i zapytał, czego wy od niego 
chcecie? dużo znajdziecie między malarzami polski
mi, którzy by byli gotowi, jak on to zrobił, całe swoje 
stanowisko świetne porzucić? (...) Ciśniętą przeze 
mnie o ziemię buławę z wypowiedzeniem ze służby 
podjęto z ziemi i zupełnie zgadzając się z moim 
postępkiem zwrócono mi ją i proszono o po
zostanie"56. Kossak czuł jednak, że dni jego w Berli
nie są już policzone.

Fig. 1 5. W. Kossak z Mohammedem Ali w Kairze, fot. z 1 900

Fig. 16. W. Kossak podczas malowania w Warszawie panora
my Bitwa pod piramidami, fot. z r. 1901
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Fig. 17. Cesarz Wilhelm II pozuje Kossakowi do konnego 
portretu, fot. z r. 1900

Ostatnim obrazem malowanym dla Wilhelma, 
«Bitwa pod Château-Thierry w 1814», wziął artysta 
malarski odwet na Niemcach za te wszystkie przy
krości: „Całe szczęście — pisał — że na tym obrazie 
co robię, Francuzi i nasze szwoleżery kropię tych 
gałganów"57.

Te i podobne incydenty przybliżały jednak kres 
kariery berlińskiej Kossaka, i to w chwili jej szczytu, 
w pełni łaski cesarskiej, popularności i zarobków. 
Ostatecznie szalę przeważył Malbork. „Wszystko to 
porzucił Kossak bez wahania — pisał A. Wysocki — 
gdy przekonał się, że dalsze pozostawanie w Berlinie 
nie da się pogodzić z jego stanowiskiem artysty 
polskiego i obywatela. Nie wiem, czy każdy zdobyłby 
się na to”. Podobnie oceniła krok artysty J. Waydel- 
-Dmochowska: „Kossak przez patriotyzm zrezygno
wał ze świetnej kariery, jaka go czekała pod możnym 
protektoratem Wilhelma II"58.

Z początkiem czerwca 1902 r. miały się odbyć 
w Malborku uroczystości z okazji ukończenia restau
racji zamku krzyżackiego. Kossak został na nie zapro
szony i gazety wydrukowały już jego nazwisko w spi
sie gości. Ale artysta, przeczuwając, jaki zapanuje 
tam duch, nie pojechał do Malborka. Dnia 5 czerwca 
Wilhelm wygłosił tam swą słynną polakożerczą 
mowę, w której apoteozując krwawe apostolstwo 
Zakonu wezwał Niemców do „świętej wojny z polską 
bezczelnością i sarmacką butę”. W prasie polskiej 
zawrzało, a kilka pism zarzuciło artyście, iż brał 
udział w tych uroczystościach; Kossak otrzymał też 

wiele ubliżających listów i telegramów, których auto
rzy mniemali, że był on w Malborku i bawił w świcie 
cesarza. Były to dla Kossaka ciężkie chwile.

W parę dni po mowie malborskiej otrzymał od 
cesarza zbiorowe zamówienie na kilka dużych obra
zów — jakby próba zatrzymania artysty w Berlinie 
— Kossak jednak postanowił nieodwołalnie wyje
chać, nie chcąc czynić wszakże z tego rozgłosu. Ale 
incydent z telegramem do brata Stefana do Lwowa, 
przedrukowanym w prasie berlińskiej, ujawnił zamiar 
i przyczyny wyjazdu i nadał sprawie rozgłos. I choć 
Kossak musiał jeszcze prawie 4 miesiące pozostać 
w Berlinie i w Niemczech dla wykończenia różnych 
prywatnych zamówień, głównie portretowych, jednak 
z dworem zerwał od razu, narażając się przy tym na 
ataki pism berlińskich, wymyślających mu od „nie
wdzięcznych psich dusz" i „berajterów berlińskich".

Do Krakowa powrócił ostatecznie z początkiem 
października 1902 r., wioząc — jak stwierdził lapi
darnie — „za całe bogactwo i balast... kurę, co zno
siła złote jaja, własnoręcznie zarżniętą" 58

Oceniając ten etap życia artysty stwierdzić wypa
da, że o ile Kossak jechał do Berlina po sławę i pie
niądze — to wyjeżdżał stamtąd z pobudek wyłącznie 
patriotycznych, rezygnując dobrowolnie ze świetnej 
kariery. I o tym należy pamiętać, ferując werdykt na 
malarza.

Sprawę obrazów malowanych przez Kossaka 
dla cesarzy Wilhelma czy Franciszka Józefa można 
dziś ująć inaczej, bez emocji tamtych lat, a miano
wicie, że Wojciech Kossak malując obrazy zarówno 
w Wiedniu i w Berlinie, jak później w Paryżu, Londy
nie i w Stanach Zjednoczonych — rozsławiał imię 
polskie i sztukę polską za granicą.

Z chwilą powrotu do Krakowa w październi
ku 1902 r, rozpoczął się nowy etap w życiu i twór
czości Kossaka, obejmujący lata 1903 — 1914, 
tj. szczytowy okres malarstwa artysty. W niełatwej 
dla siebie sytuacji znalazł się w Krakowie — z jed
nej strony dostał się pod obstrzał opinii i prasy, często 
błędnie i niesprawiedliwie oceniającej jego postawę 
i rolę w Berlinie, z drugiej — przeciwny biorącym 
górę nowym prądom w malarstwie, modernizmowi 
i secesji — popadł w konflikt z grupą krakowskich 
malarzy zrzeszonych w Towarzystwie „Sztuka". Ale 
nie myśtał o poddaniu; wierny własnym poglądom 
i zasadom malarskim malował po swojemu, wszelkie 
zaś nowatorstwo w sztuce określał mianem „ohydnej 
zarazy", a jego zwolenników — „apostołami nieuctwa 
i blagi”60.

Zrażony do panujących w Krakowie stosunków 
postanowił, „choć z żalem, szukać na obczyźnie 
chleba". Początkowo myślał o wyjeździe do Paryża. 
Jednak w jesieni 1903 r. dał się namówić następcy 
tronu austriackiego, Franciszkowi Ferdynandowi, 
na wyjazd do Wiednia, zwłaszcza że tak cesarz 
Franciszek Józef, jak wiedeńskie sfery dworskie po
chwalały jego decyzję zerwania z Berlinem.

W przeddzień wyjazdu do Wiednia pisał do hra
biego Karola Lanckorońskiego: „Opuściwszy Berlin, 
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spróbowałem pracować w kraju i dla kraju. Po roku 
przyszedłem do przekonania, że jedyny rezultat, do 
jakiego dojść mogę, nie umiejąc inaczej o powodze
nie się starać jak malując, to że po mej śmierci z gło
du nazwą jaki opuszczony plac w jakiejś mieścinie 
placem Wojciecha Kossaka. Toteż wolę za życia 
szukać chleba gdzie indziej, a z placu zrezygnować 
po śmierci"61.

Wciąż znajdowały w nim podatny grunt inklinacje 
panoramiczne; w r. 1903 nosił się z zamiarem ma
lowania dla Wiednia panoramy bitwy pod Custozzą, 
za co atakowały go „Nowa Reforma" i „Naprzód", 
a w r. 1904 z namowy Jana Rosena myślał o wspól
nej panoramie w Petersburgu, przedstawiającej oblę
żenie Portu Artura62. W roku 1909 przedstawiciele 
wszystkich stronnictw w sejmie galicyjskim, odrzuca
jąc oferty i szkice J. Styki, zwrócili się do Kossaka 
z propozycją wykonania panoramy bitwy pod 
Grunwaldem.

Na przełomie lat 1903 i 1904 artysta zamieszkał 
w Wiedniu i wynajął pracownię na Schwarzenberg 
Platz. W okresie tym, zarówno w Krakowie jak 
w Wiedniu, powstały następujące obrazy: w r. 1903: 
«Niegolewski pod Somosierrą», «Chorągiew pancer
na rtm. Józefa Nowiny Hulewicza w r. 1701», «Wios
na 1813 roku», «Na straży», «Kirasjer z fajeczką», 
«Portret hr. Michała Baworowskiego» i «Portret Anny 
z Kisielnickich Tadeuszowej Kossakowej»; a w 

r. 1904; «Portret konny ces. Franciszka Józefa I», 
«Portret arcyks. Franciszka Salwatora na koniu», 
«Arcyks. Franciszka Ferdynanda», «Arcyksiężnej Gi- 
zeli», «Portret konny hr. Romanowej Potockiej», 
«Szarża 1. p. ułanów pod Savoną», «Powrót Napole
ona z Rosji», «Emilia Plater w potyczce pod Szawla- 
mi», «Sztafeta», druga wersja «Wiosny 1813 roku» 
(nagrodzona w r. 1 906 w Monachium złotym me
dalem).

Niejednym z tych obrazów odniósł w Wiedniu 
sukces artystyczny. Jakże irytujące w zestawieniu 
z tym powodzeniem wydawały się grymasy krakow
skiej „Sztuki". „No, poczekają oni długo, aż ja co 
w Krakowie wystawię — pisał rozdrażniony artysta. 
— «Ateny» polskie dojdą do tego, że z prawdziwych 
malarzy nikt już tam wystawiać nie będzie (...) 
Przypomniałem przy tej sposobności «Bój o sztan
dar» i napaść K. Górskiego i zapytałem się ich, czy 
wobec takich faktów jest dla mnie jakakolwiek ko
rzyść moralna wystawiać w Krakowie? Za granicą 
mam uznanie i szanse sprzedaży, w kraju tylko zgry
zotę i żal, żem się dał o wystawienie moich obra
zów uprosić"63.

Niestety, ze sprzedażą tych obrazów w Wiedniu 
wystąpiły nieoczekiwanie trudności, i to mimo po
przednich obietnic i zachęt pod adresem artysty. 
Po 4 miesiącach pobytu w stolicy naddunajskiej 
pisał: „dotąd halera w Wiedniu nie zarobiłem, a jak

Fig. 18. W. Kossak z córkami: Lilką i Madzią, fot. z r. 1905 Fig. 19. Wojciech Kossak, fot. z r. 1900
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Fig. 20. Kossak ilustruje w liście do córek swoją pracę nad «Krwawą niedzielą»

%

mnie to gnębi i martwi". Podobnie donosił żonie 
po 2 latach: „Duszę się w tym Wiedniu i tonę, a zni
kąd nadziei, że zarobię choć tyle, aby móc wyje
chać"64. Ani cesarz, ani sfery dworskie, wojskowe czy 
arystokracja, nie kwapiły się do zamawiania i płace
nia. Malował więc głównie tematy polskie i dla 
polskiej klienteli, ale to można było robić i w kraju.

O malowanym wtedy obrazie, który miał być za
kupiony w Wiedniu do zbiorów publicznych, «Szarża 
pod Savoną», zwierzał się żonie: „Maluję z coraz 
większą namiętnością, zdaje mi się, że to jest napraw
dę najlepszy mój obraz (...) O Boże, raz mieć sukces 
taki, o jakim marzę od tylu lat; nie cesarz i wojskowi, 
ale malarze wszyscy wszystkich obozów żeby zaczęli 
kląć z admiracji". Ale marzył i o korzystnym sprzeda
niu w Wiedniu «Savony» i zabiegał o kupno tego 
obrazu przez cesarza Franciszka Józefa czy przez mi
nisterstwo65 — bezskutecznie. „Męczę się też i pra
cuję nad «Savoną», jak to zawsze bywa, mam chwile 
zwątpienia, a znowu czasem zdaje mi się, że bardzo 
dobra. Od czasu secesji nic już nie wiem. Trzymam 
się tego, co Jacio (Malczewski) mówi: robić szczerze 
według siebie i swojego widzimisię. Tak też robię" 66

Równolegle z ambicjami artystycznymi przeja
wiał Kossak nie mniej aktywne dążenia materialne: 
„(...) ja muszę się finansowo wydostać na wierzch, 
na to nie ma rady" — zapewniał gorąco Maniusię67. 
Nierzadko brała w nim jednak górę pasja twórcza, 
skłaniając go do tematów, które nawet nie rokowały 
sukcesu finansowego, ale porywały wizją historycz
ną i plastyką.

Pod wrażeniem masakry przed Pałacem Zimo
wym w Petersburgu w dniu 22 stycznia 1905 r. 
rozpoczął Kossak malować największy swój obraz 
sztalugowy (385 x 800 cm) pt. «Krwawa niedziela 
w Petersburgu». Wydarzenia te musiały oddziałać 
szczególnie silnie na artystę, skoro zdecydował się, 
bez konkretnego zamówienia, na tak olbrzymie przed
sięwzięcie malarskie, którego temat nie dotyczył 
bezpośrednio spraw polskich. Może odżyły własne 
wspomnienia sprzed 44 lat, gdy oczami dziecka oglą
dał podobnych kozaków szarżujących na ulicach 
Warszawy, może wiązał te wydarzenia i z Polską, 
skoro napisał w liście, że „z tej krwi powstanie 
wolność"68.

Obraz ten miał być malowany wspólnie z mala
rzem wiedeńskim Hansem Tempie, który jednak nie 
sprostał zadaniu i usunął się, a Kossak „zamalował 
resztki po Templem". Gdy obraz wyłonił się w pełni, 
Wojciech chełpliwie pisał do żony: „jest po prostu 
przepych, arcydzieło. Hans (Tempie) odpadł biedac
two, nie może ani jednej figury zrobić, która by 
wytrzymała przy moich. Ogranicza się na architektu
rze i śladach w śniegu. Powiedział «Galilee vicisti» 
i usuwa się. Do końca maja skończę"69. A w innym 
liście: „Coś dziwnego się we mnie dzieje, taka szalona 
jakaś łatwość twórcza, takie bogactwo konceptu 
w kompozycji i taki kolor, że jakby mi się raptem oczy 
otworzyły”70.

Z tym obrazem związana była wizyta cesarza 
Franciszka Józefa w pracowni Kossaka, która narobi
ła szumu w Wiedniu i stała się „niemal dyploma
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tyczną kwestią". Wojciech pęczniał z dumy: „ja 
dążę teraz do takich wyżyn, na jakich jeszcze nie 
byliśmy, cały Wiedeń tylko o mnie gada" 71.

Po trzech miesiącach pracy «Krwawa niedziela» 
była gotowa i zaraz rozpoczęła swój triumfalny objazd 
przez sale wystaw: w Wiedniu i Londynie (1905), 
w Paryżu i w Ameryce (1907), w Krakowie (1914), 
Lwowie i Warszawie (1917). Wszędzie miała olbrzy
mie powodzenie i entuzjastyczne recenzje. Najwię
cej pochwał uzyskała właśnie we wstrzemięźliwym 
Londynie; artysta zebrał 8 z nich i opublikował dru
kiem w języku angielskim i polskim w formie bro
szury72. Mimo sukcesu artystycznego «Krwawej nie
dzieli» Kossak z trudnością sprzedał ją później w War
szawie za mierną cenę73.

Mimo rozgłosu, którym cieszył się w Wiedniu, 
artysta nie czuł się dobrze w stolicy monarchii. 
„W krótkim jednak czasie przyszedłem do przekona
nia — pisał — iż środowisko to, w którym głównie 
mam się obracać, mnie osobiście nie odpowiada. 
0 ile lubię wiedeńczyków, o tyle snobizm wyższych 
sfer był mi nieznośny". Jedno tylko pozostaje: 
„puścić Wiedeń z Habsburgami w trąbę", zresztą 
— stwierdzał — „ani Wiedeń, ani Berlin nie są takimi 
centrami sztuki, jak Paryż albo Londyn"74. Wykorzy
stując więc powodzenie «Krwawej niedzieli», Kossak 
w listopadzie 1 905 r. zdecydował się na wyjazd do 
Londynu, do czego namawiał go usilnie przyjaciel 
z dawnych lat, Bronisław Rymkiewicz, zapewniając 
artystę, że zdobędzie tam sukces i zrobi fortunę. 
Kossak otrzymał kilka zamówień, wykonując m in.: 

«Portret lady S.», «Portret amazonki», «Portret parla
mentarzysty Mr. Pristleya», oraz obrazy: «Droga do 
Madrytu», «Napoleon chroniący się w czworoboku 
piechoty polskiej w 1814 r.», a ponadto szereg por
tretów koni wyścigowych, dżokejów i właścicieli 
stadnin.

Zawiódł jednak artystę i Londyn — nie było 
więcej obstalunków ani amatorów na obrazy i por
trety, nie powiodła się transakcja ze sprzedażą 
«Krwawej niedzieli». „Możesz sobie wystawić — pisał 
do żony — jak mi duszno, smutno i jak Pana Boga 
proszę, aby się ta seria złych lat skończyła"75.

Z tego okresu, z lat 1906 —1907, pochodzą 
m. in. obrazy, ale znów malowane nie dla Anglików, 
lecz dla polskich klientów: mała replika «Krwawej 
niedzieli w Petersburgu», «Portret córek artysty» 
(później datę na obrazie przemalował na 1911), 
«Artyleria w ogniu», «Fragment' z Olszynki», «Ułan 
i rolnik» (1906); «Portret Marii Skrzyńskiej-Sobań- 
skiej», «Portret brata Stefana Kossaka», druga wersja 
«Bitwy pod Montmirail», dwa płótna «Somosierry», 
«Z bitwy pod Grochowem», «Do ataku», «Ordynans 
z rozkazem», «Odpoczynek», «Posiłek», «Wskaż mi 
drogę», «Huzar Wielkiej Armii», «Szwoleżer gwardii 
polskiej» (1907).

Po 12 latach spędzonych za granicę w poszuki
waniu, z różnymi efektami, sławy i fortuny powró
cił Kossak w połowie 1 907 r. do kraju — na właści
wą swemu talentowi, temperamentowi i duchowi 
swej sztuki glebę. Osiadł w krakowskiej „Kossaków- 
ce" na dłuższy czas, bo aż do 1914 r. Okres ten
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Fig. 21. Kossak wykańcza portret Zofii Hoesickowej, fot. 
z r. 1909

charakteryzuje intensywna praca malarska; powstało 
wtedy wiele dobrych płócien. Z roku 1908 pocho
dzą obrazy: «Ranny kirasjer i dziewczyna» (trzy wersje, 
jedna z nich nagrodzona w Wiedniu małym złotym 
medalem), «Dwaj grenadierzy», «Apoteoza Napoleo
na», «Siostra miłosierdzia na linii bojowej pod War
szawą», «Obrona Woli», «Konny adiutant», «Kiliński 
prowadzi jeńców rosyjskich przez Warszawę», «Polo
wanie u hr. Józefa Potockiego w Antoninach», 
«Piqueur z psami», portrety Zdzisława Tarnowskiego, 
Ireny Solskiej i inne.

W okresie pobytu w Krakowie rozwinął Kossak 
działalność organizacyjną w środowisku arty
stycznym. Z jego inicjatywy powstała w r. 1908 
w Krakowie grupa malarska „Zero" jako reakcja 
przeciw hegemonii Towarzystwa Artystów Polskich 
„Sztuka", które zagarnęło monopol na urządzanie 
wystaw sztuki polskiej za granicą i pomijało inne 
kierunki malarskie. „Sztuka”, akcentując wartości 
plastyczne, zwalczała wszelką „literaturę" w malar
stwie, a więc również tak popularne obrazy histo
ryczne. Kossak został prezesem „Zera" i urządził 
dwie wystawy tej grupy w Krakowie: w paździer
niku 1908 r. i w czerwcu 1909 r. W roku 1909 
wybrany członkiem dyrekcji Towarzystwa Przyja
ciół Sztuk Pięknych w Krakowie, piastował w r. 1913 
godność wiceprezesa, a w latach 1914—1916 
prezesa.

Aktualne sprawy i wydarzenia polityczne znaj
dowały zawsze oddźwięk w twórczości i postawie 

Kossaka, który, będąc malarzem historycznym i czu- 
jąc się spadkobiercą talentu i nazwiska swego wiel
kiego ojca Juliusza, traktował swą sztukę nieledwie 
jako posłannictwo narodowe. Istotnie, wiele jego 
płócien powstało w nawiązaniu do różnych rocznic 
i obchodów narodowych; zerwanie z cesarzem Wil
helmem i wyjazd z Berlina nastąpiły przecież z pobu
dek patriotycznych; słynny cykl obrazów „Duch 
pruski", namalowany w r. 1909, był odpowiedzią na 
działalność Hakaty i obroną polskości. Do cyklu tego 
należały obrazy: «Apostolstwo krzyżackie», «Drapież
ny lennik», «Jeszcze Polska nie zginęła», «Rugi pru
skie», które w barwnych reprodukcjach jako „Album 
Grunwaldzkie" Wojciecha Kossaka, wydane w War
szawie w r. 1909, były wówczas celną manifestacją 
patriotyzmu polskiego.

Z okresu tego pochodzą również płótna — 
z roku 1909: «Miecze grunwaldzkie», «Łokietek 
i Florian Szary pod Płowcami», «Baterie Somosierry», 
«Apoteoza Napoleona», «Trębacz i kowalowa», «Od
wiedziny na Woli Justowskiej», oraz portrety: Heleny 
Potockiej, Tadeusza Dachowskiego, Zofii Hoesicko
wej, Stanisława Jędrzejowicza, Hieronima Radziwił
ła; z roku 1910: wspaniale skomponowana «Szarża 
5. p. ułanów Zamoyskich pod Kuflewem», «Szturm 
na Wolę», «Z odwrotu spod Moskwy», «Wizja Na
poleona», «Trębacz» (autoportret), «Smutna nowina» 
i znów portrety, przeważnie osób ze sfer ziemiańskich 
i arystokracji: «Aleksandra Skrzyńskiego w towarzy
stwie hr. Sobańskiej», «Romana Sanguszki», «Izabeli 
Radziwiłłowej», «Zdzisława Tarnowskiego dojeżdża
jącego odyńca»; z roku 1911: szereg portretów indy
widualnych i zbiorowych rodziny arcyks. Karola 
Stefana Habsburga z Żywca, «Zofia Potocka jako 
markietanka», «Portret Józefa Potockiego», «Przysięga 
Kościuszki na Rynku krakowskim», «Napoleon i sfinks». 
Malował na coraz liczniejsze zamówienia obrazy 
ilustrujące historie rodowe, portrety i kompozycje 
batalistyczne, polowania i sceny rodzajowe.

Wojciech Kossak próbował swych sił również 
i w innych dziedzinach sztuki: w r. 1911 konsultował 
wystawianą w Teatrze im. Słowackiego w Krakowie 
sztukę teatralną W. L. Anczyca «Kościuszko pod Ra
cławicami», w tychże latach napisał też utwór sce
niczny osnuty na tle powstania listopadowego, a w 
r. 1920 usiłował pisać w Ameryce nawet scenariusz 
filmowy o tematyce wojennej76.

Należy także wspomnieć o współpracy Kossaka 
ze Stanisławem Tondosem, malarzem architektury 
i zabytków Krakowa. Ponieważ Tondos miał trud
ności z postaciami ludzi, Kossak domalowywał 
mu temperą na jego akwarelach różne sylwetki ludz
kie i końskie, a nawet całe sceny. I tak, już w r. 1 892 
powstała w ten sposób seria 10 widoków z cyklu 
Kościół Mariacki w Krakowie, w r. 1910 cykl 
Wawel o 20 obrazach i w latach 1916—1917 
cykl «Kraków — Legiony» o 1 5 akwarelach (prace te 
Kossak sygnował monogramem W. K.).

Na popularność i wzięcie Wojciecha Kossaka 
jako człowieka i malarza wpłynęła też w znacznym 
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stopniu niecodzienna osobowość artysty. Wspaniałą 
postawę, rasową twarz, dystyngowane ruchy i całą 
ujmującą powierzchowność uzupełniał wdzięk oso
bisty, ogłada towarzyska, znajomość obcych języków, 
sugestywny sposób mówienia, werwa i duże poczu
cie humoru. ,,Była to sylwetka niepowtarzalna — 
zanotowali współcześni — ta postawa rotmistrza 
ułanów, smukła figura, szeroka klatka piersiowa, 
a przy tym trochę cygańska nonszalancja, fantazyj
nie zawiązany krawat, kapelusz Borsalino (...) za
bójcze spojrzenie, gdy patrzył na ładną kobietę"77 
Zawołany „koniarz" i pasjonowany automobilista, 
namiętny brydżysta i wieczny uwodziciel, niezwykle 
sympatyczny i łatwy w obcowaniu z ludźmi, był 
powszechnie łubiany i wszędzie chętnie widziany — 
co umiał zręcznie wykorzystywać dla zjednywania 
odbiorców swej sztuki.

Wtedy też 52-letni artysta, któremu w życiu nie 
brakowało również i sukcesów erotycznych, po raz 
pierwszy od swego ślubu zakochał się poważnie 
w 26-letniej i o tyleż młodszej od siebie mężatce, 
pani Zofii Hoesickowej. Miłość, a właściwie pożą
danie, które przerodziło się po latach w dozgonną 
przyjaźń, były wtedy dla artysty źródłem podniet, 
stresów psychicznych i nie od razu zaspokojonych 
pragnień, choć z drugiej strony mogły być one 
i zaczynem dalszych jego twórczych osiągnięć.

Równocześnie jednak ta pełnia powodzenia mia
ła i odwrotną stronę: wzrastający rozgłos i popyt na 

obrazy Kossaka poczęły wpływać na spłycenie jego 
sztuki i sprawiać, że z pracowni jego wychodziło 
z czasem coraz więcej replik i wersji tego samego 
tematu, powtarzających cięgle podobne motywy i u- 
jęcia. Malowanie replik spotykało się z zarzutem 
obniżania poziomu sztuki, powielania jej ilościowego, 
wygrywania mało niekiedy wybrednych gustów 
klienteli.

Nierzadko zamówiony czy nawet sprzedany już 
obraz znajdował nowego klienta odwiedzającego 
pracownię, który skłaniał Kossaka do powtórzenia 
kompozycji; kiedy indziej artysta, niezadowolony 
z jakiegoś szczegółu czy ujęcia, ponawiał próbę lub, 
odwrotnie, udaną czy ulubioną kompozycję świado
mie dublował, ulepszał; czasem stała za tym oczywiś
cie i chęć łatwego i szybkiego zarobku. Niemniej 
artysta, malując replikę, wprowadzał na ogół drobne 
zmiany bądź kładł podpis w innym miejscu, a zwłasz
cza różnicował formaty, choć trafiały się również 
obrazy identyczne. W latach późniejszych zdarzało 
się też, że Kossak antydatował jakiś obraz, naj
częściej w celu uzyskania przy sprzedaży wyższej 
ceny (gdyż, jak wiadomo, wcześniejsze dzieła artysty 
posiadały większą wartość) — w takich jednak przy
padkach przeważnie zdradzał go podpis, który na 
przestrzeni lat znacznie się zmieniał, czego już arty
sta w podpisie swoim nie uwzględniał.

Niemiłe zdarzenie nastąpiło w r. 1911 we Lwo
wie. Nabywca obrazu «Ze szturmu na Wolę» p. Ży-

Fig. 22. Kossak szkicuje konia do portretu Józefa Jezierskiego, fot. z r. 1910
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Fig. 23. Przy pracy, fot.

chowicz, przekonany, że kupił oryginał z wystawy 
wiedeńskiej, gdy stwierdził, że jest posiadaczem 
repliki, zażądał „oryginału” i rozpętał przeciw Kossa
kowi całą akcję. Wojciech w korespondencji z lwow
skim Towarzystwem Przyjaciół Sztuk Pięknych, któ
re pośredniczyło w transakcji, tłumaczył, że nigdy 
nie myślał nikogo w błąd wprowadzać, że ten obraz 
jest nie tylko wcześniejszy, ale i lepszy od tamtego, 
że jeśli nabywca nie chce go przyjęć, to chętnie obraz 
odbierze, a prześle mu inny. W końcu zdenerwowa
ny napisał: „Jeżeli przyjaciele sztuki polskiej w ten 
sposób chcę jej się przysłużyć, to zaprawdę niedobrę 
obrali drogę. Ja wiem, że lata minę, nim się zdecy
duję we Lwowie wystawić cokolwiek”. Później po
stanawiał, że ,,od tego czasu duplikatów robić za- 
rzekłem się, nawet gdy mnie o to proszę i nigdy tego 
nie zrobię, tak mi ta historia była przykrę”78 — ale 
oczywiście obietnicy tej nie dotrzymywał.

Mimo malowania replik i duplikatów na sprzedaż 
Kossak tworzył jednocześnie w tym okresie najbar
dziej wartościowe swoje dzieła, do których zaliczyli
byśmy przede wszystkim jego obrazy historyczne, 
a więc w r. 1912: «Szarża Czerkiesów na Krakowskim 
Przedmieściu w Warszawie», «Ułani 6. p. prowadzę 
odbite pod Możajskiem francuskie działa», «Bitwa pod 
Kuflewem» (druga wersja), «Szarża 1. p. ułanów pod 
Savonę», «Napoleon wjeżdża do zdobytego węwozu 

Somosierry», «Rekwizycja», «Napoleon w odwrocie», 
«Walka ułana z piechurem», «Przed stu laty», «Jeniec», 
«Ułan i kowalowa», «Zaloty artylerzysty», «Portret 
Katarzyny Baworowskiej» i «Eleonory z Platerów Prze
włockiej»; a w r. 1 913: «Chłopicki ze sztabem przybywa 
pod Wawer» (w latach 1911 —1916 pięć wersji), 
«Ks. Józef Poniatowski na Grobli Falenckiej», «Bate
ria w ogniu», «Zwyciężyliśmy!», «Kirasjer na wedecie» 
i «Konny portret Marii Zandbangowej».

Były to szczytowe lata jego powodzenia zarówno 
artystycznego, jak i osobistego. Światek krakowski 
plotkował i szumiał, że Wojciech „rozbija się auto
mobilem i wozi różne hrabiny", że po sprzedaniu 
«Raszyna» do Resursy Kupieckiej w Warszawie za 
5000 rubli zaraz przegrał w karty 4000. Ferdynand 
Hoesick w liście do swej żony, a przyjaciółki Kos
saka, pisał w r. 1911: „Kossak jest teraz w dosko
nałej fazie, ugina się pod mnóstwem zamówień 
(...) malarze nie mogę strawić tych jego obstalun- 
ków”79. W roku 1913 artysta został wybrany wicepre
zesem Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych 
w Krakowie, zyskujęc tym samym przewagę nad 
konkurencyjnę „Sztukę”.

Rangę sukcesów podniosło jeszcze mianowanie 
go w r. 1913 profesorem jednej z trzech pracowni 
malarstwa w Szkole Sztuk Pięknych w Warszawie 
oraz powtórna nagroda, przyznana w r. 1 914 w Aka
demii Umiejętności w Krakowie za całę działalność 
artystycznę lat ostatnich, a w szczególności za obraz 
«Bateria w ogniu».

W tym okresie Kossak wystawiał swe prace w 
wielu salonach krajowych i zagranicznych: w Wied
niu (1903, 1904, 1905), w Londynie (1905, 1906), 
w Monachium (1906), w Krakowie (prawie corocz
nie), we Lwowie (1909), w Warszawie (1904, 
1911), w Antwerpii (1911), w Rzymie (1911), 
w Paryżu (1914), w Łodzi (1914). Pierwsze uznanie 
zza Oceanu otrzymał Kossak w r. 1912, kiedy to 
Zwięzek Narodowy Polski w Stanach Zjednoczonych 
zaliczył go w poczet swoich członków honorowych.

Do tych wszystkich sukcesów dodał jeszcze Kos
sak laur literacki — napisał i opublikował swoje 
«Wspomnienia».

Wśród znajomych i przyjaciół Kossak niejedno
krotnie opowiadał w sposób pełen werwy, kolorytu 
i plastyki o swym barwnym życiu w Paryżu, Warsza
wie i Krakowie, w Wiedniu, Berlinie czy Londynie. 
Wiele osób, m. in. Edward Mycielski i Ferdynand 
Hoesick, dostrzegajęc w tych opowieściach znamio
na literackie, nakłaniało artystę, aby spisał swe prze
życia i utrwalił w druku. Wreszcie Kossak zdecydował 
się na pisanie wspomnień, tym bardziej że chciał 
w nich jednocześnie wyjaśnić okres berliński, szcze
gólnie kontrowersyjny w swej biografii. Niebagatelny 
był też względ na dochód, jaki mógł stęd popłynęć 
do wiecznie chłonnej kiesy.

Spisywanie wspomnień rozpoczęł w Zakopanem 
w jesieni 1911 r. W liście z 12 września pisał do żo
ny: „Długie wieczory się zaczynaję, dużo postępił 
mój pamiętnik". W rok później, w sierpniu 1912, 
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donosił również z Zakopanego: ,,Wczoraj wieczór 
ostatecznie wszystko ukończyłem, dziś ekspres 
i rękopis i ilustracje odeszły do Anczyca (... który) 
mnie zapewniał, że na 15 listopada książka będzie 
w handlu"80.

I tak na przełomie 1912 i 1913 roku z drukarni 
W. Anczyca w Krakowie wyszedł okazały tom 
w luksusowej szacie graficznej ze 100 ilustracjami 
(w tym około 60 specjalnie wykonanych przez auto
ra), wywołując wiele pochlebnych recenzji i opinii81. 
Podnoszono zwłaszcza walory literackie wydanej 
książki, w której „niespodziewanie stanął Kossak 
przed nami jako wielki talent literacki. Najtęższe pol
skie pióra przyznały mu jednomyślnie barwność stylu, 
plastykę i świetny język, bijące tym samym życiem, 
co jego obrazy", a sam F. Hoesick zaopiniował: 
„Świetnie napisane, z wielką werwą i plastyką, już 
nie brak literatów (z Sienkiewiczem na czele), co 
zaczynają być niezadowoleni z tego sukcesu" 82.

Z przelicznych ówczesnych głosów czytelniczych 
przytoczmy tylko dwa: Gabrieli Zapolskiej, która 
w r. 1914 w liście do przyjaciela pisała: „Powiedz 
Pan Wojtkowi Kossakowi, że arcymiłe chwile mi 
sprawił przez swe pamiętniki. Zakochałam się w nim; 
nic jemu z tego, nic mnie, ale zawsze coś tam w 
przelocie drga". I głos drugi: Emila Haeckera, leadera 
PPS i redaktora naczelnego „Naprzodu", wypowie
dziany wobec Lilki Pawlikowskiej i Madzi Samozwa
niec w okresie, gdy obie córki odniosły już niemałe 
sukcesy pisarskie, że „prawdziwie krwisty talent 
literacki posiada w tej rodzinie tylko malarz Wojciech 
Kossak"83.

„Książka autora «Olszynki Grochowskiej» — we
dle słów wydawców pierwszego wydania84 — 
książka pisana po żołniersku, prosto, a siarczyście, 
czyta się jak piękne opowiadanie pięknego życia, 
z którego wiernie, stale i mocno bije cześć dla kraju, 
dla narodu, dla każdej polskiej mogiły. I dlatego też 
«Wspomnienia» Kossaka trafią do serc polskich, jak 
do nich trafiły jego obrazy". Dziś, po sześćdziesięciu 
latach, przy okazji drugiego wydania «Wspomnień» 
Wojciecha Kossaka85, w epoce innych zgoła prądów 
w malarstwie i przemian w życiu społecznym, ocena 
była jakże podobna. Widać polskość tej sztuki i po
staci jest ponadczasowa.

Z początkiem roku 1913 otrzymał Kossak zapro
szenie od pruskiego następcy tronu, Fryderyka Wil
helma, z propozycją malowania konnego portretu. 
„Kronprinz słał wiele listów i telegramów do Kra
kowa, nim ściągnął do siebie Kossaka" — pisał war
szawski „Świat"86. W tym samym czasie artysta 
prowadził pertraktacje z wydawcami berlińskimi 
o wydanie swych «Wspomnień» po niemiecku. W obu 
tych sprawach udał się w lutym 1913 r. do Berlina, 
skąd pisał do żony: „We wtorek chcę stąd wyjechać, 
interes z książką skończyć, o ile się da najlepiej, 
byleby stąd uciekać (...) I co dziwne, że nie żal za tym, 
co było, ale jakaś awersja, i sto razy wolę Kraków, 
tę dziurę, jak ten na oko wspaniały Berlin (...) Odma
wiać następcy tronu byłoby głupstwem nie do daro
wania, zresztą Gdańsk to nie Berlin, progów cesar-

Fig. 24. Wojciech Kossak w stroju polskim, fot.

skich na pewno nie przestąpię. Jutro zacznę konfe
rować z wydawcami (...) Dużo firm pierwszorzędnych 
boi się, że za dużo tam inwektyw na Prusaków" 87.

«Wspomnienia» W. Kossaka wyszły drukiem po 
niemiecku w Berlinie w r. 1913 w przekładzie Rosy 
Nossig88. W wydaniu tym pominięto zarówno sfor
mułowania krytyczne, nieprzychylne lub ośmieszające 
Niemców i Wilhelma, jak i wszelkie antyniemieckie 
akcenty, począwszy od pojedynczych zdań, a skoń
czywszy na całych ustępach; najwięcej opuszczeń 
dokonano w partiach dotyczących Wrześni i Mal
borka. Dodano zaś jeden rozdział: «Des Kaisers Ra
che», którego nie było w polskim wydaniu.

Kossak miał zamiar opublikować swe «Wspom
nienia» także po francusku (w tłumaczeniu K. Wery- 
hy-Darowskiego) oraz po angielsku (w przekładzie 
T. Płazińskiego), jednakże wobec niedobrych wyni
ków tłumaczeń odstąpił od tych projektów.

W lecie 1913 r. odwiedził Kossak Kronprinza 
w jego rezydencji we Wrzeszczu pod Gdańskiem, 
gdzie namalował: «Konny portret Fryderyka Wilhelma 
na czele pułku czarnych huzarów», «Portret Kronprin
zessin ks. Cecylii» i «Szarżę huzarów śmierci pod 
Gdańskiem».

W pierwszej połowie 1914 r. malował w Krako
wie cykl świetnych szarż napoleońskich: «Szwole-
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Fig. 25. Kossak w potowym mundurze austriackim, fot. 
z r. 1914

Fig. 26. W mundurze rotmistrza 3. pułku ułanów, fot. z r. 191 8

żerowie przed Napoleonem» (dwie wersje), «Niech 
żyje cesarz!» (dwie wersje), «Kirasjerzy przed Napole
onem», «Wypędzenie Austriaków z Torunia».

Tuż przed samym wybuchem wojny, w połowie 
lipca 1914 r., Kossak uległ wypadkowi samochodo
wemu pod Zakopanem, w którym został ranny w no
gę. Ale kontuzja ta nie uchroniła go przed zmobili
zowaniem; w stopniu rotmistrza został przydzielony 
do 1. korpusu (krakowskiego) armii gen. V. Dankla, 
w którym pełnił funkcję komendanta kolumny samo
chodowej. Już w połowie sierpnia znalazł się na 
froncie lubelskim, służąc jako oficer ordynansowy 
gen. K. Kirchbacha. Żona z córkami w obawie przed 
oblężeniem i bombardowaniem Krakowa wyjechały 
do Zakopanego, a później do Ołomuńca.

Kossak tak na froncie, jak na hinterlandzie nie 
rozstawał się z paletą, malując portrety swoich do
wódców i kolegów, sceny obozowe i wojenne, 
epizody z życia żołnierskiego. Niejednym z tych 
obrazków potrafił wyrobić nie tylko sobie znośniejsze 
warunki służby, ale i innym znajomym i nieznajomym 
przeróżne zwolnienia i ulgi.

Były to ujęcia portretowe w scenach polowych: 
«Gen. Tadeusz Rozwadowski na stanowisku dowo
dzenia», «Gen. Nastopil pod Lublinem», «Gen. Brand- 
ner i rtm. Kossak podczas walk o Lublin», «Punkt 
obserwacyjny pod Wolbromiem» (mjr Fritsch), pięć 
akwarel z cyklu «Legiony polskie» (1914); «Gen. 
Kirchbach i arcyks. Max w ataku», «Obliczanie jeńców 

nad Nidą (por. Aldringen), «Z rozkazem do dywizji» 
(rtm. Kotulinsky), «Austriacy prowadzą jeńców», 
«Gen. Czapp na punkcie obserwacyjnym», «Kochane
mu kwatermistrzowi» (Dominik Potocki), «Badanie 
jeńców nad Pilicą» (rtm. Jędrzejowicz), «Na polu bi
twy pod Smoleniem» (gen. Kirchbach i rtm. Kossak), 
«Na patroli» (płk Mierka), «Rekwizycja», «Podczas 
inwazji rosyjskiej», «Legioniści na zwiadach», «W ro
wie strzeleckim», «Zdobycie dzwonnicy», «Wnuk tych 
spod Grochowa i Stoczka» (trzy wersje), «Gwiazdka 
żołnierska», «Dolina śmierci», «Czy szybko w pole 
wyruszę?», «Piekło karpackie — dolor et charitas» 
(1915) i wiele innych.

Wojenne swoje przeżycia opisał we «Wspomnie
niach». Można by mniemać, że dla malarza-batalisty 
wojna będzie kopalnię tematów, które skonfrontuje 
z własnymi wizjami, że będzie ją traktował jako natu
ralną scenerię rozgrywanych w wyobraźni akcji. 
Tymczasem ta rzeczywista wojna w oczach Kossaka 
nie była zgoła „malowana", była dramatycznym obra
zem zniszczeń, masowej zagłady i śmierci, nędzy, 
chorób, głodu, zdziczenia. „Straszna, okropna wojna, 
widziałem dosyć, zupełnie dosyć, potworna, ohydna 
rzecz, wątpię, żebym malował dalej batalie, wolę 
kobiece portrety" — pisał z frontu do żony89. Wy
kazywał degenerujący wpływ wojny na ludzi, wyzwa
lającej sadystyczne i destrukcyjne instynkty, zwłasz
cza u wyższych dowódców armii austriackiej.

W drugim roku wojny Kossak podał prośbę do
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Ministerstwa Obrony Krajowej w Wiedniu o zwolnie
nie z armii austriackiej, aby móc wstąpić do Legio
nów. Prośba spotkała się z odmową, ale jednocześ
nie dostał przydział do Armee Oberkommando 
w Warszawie. Służba ta była lekka i artysta więcej 
przesiadywał w warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych, 
do której został powołany na profesora i gdzie w la
tach 1915 — 1919 prowadził pracownię malarstwa 
batalistycznego. Często też, uzyskując różne urlopy 
i zwolnienia, jeździł do Krakowa i Zakopanego.

Podczas jednego z takich pobytów w Krakowie, 
6 września 191 5 r., doszło do przypadkowego spotka
nia Kossaka z cesarzem Wilhelmem II, który właśnie 
zwiedzał zabytki miasta. Wilhelm przywitał artystę 
przyjaźnie, nie wracając do konfliktu sprzed 14 lat. 
Wkrótce potem Kossak otrzymał list z kwatery cesar
skiej z propozycją namalowania obrazu-portretu zbio
rowego generalicji niemieckiej z Wilhelmem na czele. 
W sytuacji prawie przymusowej wykonał dwa szkice, 
z którymi jeździł do kwatery głównej w Pszczynie. 
Kompozycja jednak nie przypadła Wilhelmowi do 
gustu, powiedział, że wygląda tak, jakby generałowie 
razem z nim podpalili miasteczko i teraz uciekali. 
W istocie, szkicowi temu dano w głównej kwaterze 
tytuł: ,,Die Flucht aus Polen" — i na tym na szczęś
cie zakończyła się sprawa tego kłopotliwego obrazu. 
Wiosną 1916 r. zwracano się do Kossaka z pyta

niem, czy nie chciałby malować portretu generał-gu- 
bernatora warszawskiego Beselera — artysta od
mówił.

Komponował natomiast dalej sceny frontowe 
i obozowe, ułanów i strzelców: «Młody bohater», 
«Sen żołnierza», «Parlamentarz», «Na postoju», 
«W Karpatach», «Strzelcy pod Miechowem», «Portret 
oficera w polu», «W. Kossak konno z adiutantem», 
«Beliniak», wreszcie słynną «Szarżę pod Rokitną» 
(1916); «Punkt obserwacyjny pod Rokitną», «Wołaj 
pardon, psiakrew!», «Ostatnia chwila towarzysza 
wojennego», «Dla ułana cios najcięższy», «Na pobo
jowisku», «Potyczka legionisty», «Zwiad ułanów przy 
stogu», «Legionista na koniu» (1917); «Sztafeta 
napoleońska na Litwie», «Rekwizycja kozacka», 
«Wąwóz śmierci», «Do broni!», «Zasadzka», «Portret 
rotmistrza hr. R.», «Autoportret z koniem» (1918).

Z końcem października 1918 r. Kossak rozpo
czął służbę w polskiej armii w stopniu majora 
w 3. p. ułanów — nie wypuszczając naturalnie pędzla 
z ręki. W dziesiątkach obrazów, obrazków i studiów 
utrwalał walki polskiego żołnierza, rozkoszując się 
barwą polskiego munduru, polskich odznak i propor
ców. Batalista z krwi i kości i „malarz nadworny 
wojska polskiego” mógł nareszcie ujrzeć to wytęsk- 
nione wojsko w rzeczywistości, nie tylko w wyobraź
ni malarskiej. Malował więc — zawsze z doskonałym

Fig. 27. W krakowskiej pracowni, fot. z r. 1926
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Fig. 28. Wystawa «Sowińskiego na Woli» w warszawskiej Zachęcie, fot. z r. 1922

wyczuciem i temperamentem — bitwy, żołnierzy 
i konie w nieprzeliczonych kompozycyjnie ujęciach, 
owe patrole, zwiady i rekonesanse, alarmy i pobud
ki, utarczki, ataki, potyczki i szarże, pogonie i pościgi, 
pobojowiska i zgliszcza, rannych, zabitych i jeńców, 
to znów umizgi i zaloty ułanów do dziewczyn, a nade 
wszystko konie, nieodłącznych towarzyszy żołnie
rzy, w bitwie i na postoju, w pędzie i spoczynku, pa
dające i martwe. Wielu malarzy znało i malowało 
konie dobrze, ale typ wojskowego konia polskiego 
odtwarzał najcelniej Wojciech Kossak.

W roku 1919 opuścił służbę wojskową i częścio
wo w Krakowie, a częściowo w Warszawie szukał 
większych, zwłaszcza państwowych zamówień 
malarskich. Ale o te ostatnie nie było łatwo w kraju 
ogarniętym wojną i zniszczonym. Malował więc 
mniejsze kompozycje, dla których łatwiej było o od
biorców. Z inflacją marki radził sobie prosto: „pod
woiłem moje ceny i basta, pieniądz nie ma wartości, 
a moje obrazy mają"90. Z roku 1919 pochodzą płótna: 
«Parlamentarze rosyjscy u legionistów polskich», 
«Pościg za kozakami», «Pogoń ułańska», «Śmierć 
żołnierza», «Biały Krzyż», «Po opatrunku», «Pobudka», 
«Alarm», «Ułan siodła konia», «Legionista i oracz», 
«Wspólny posiłek», «Góral wskazuje drogę ułanowi», 
«Dzielnej milicji warszawskiej», «Ołtarz w kościele 
wolskim», «Gen. Sowiński w kościółku na Woli». 
W roku 1920 wymalował dwie repliki zniszczonej 
w czasie wojny «Olszynki Grochowskiej», «Bitwę pod 
Stoczkiem» (powtarzaną później kilkakrotnie), «Poś
cig», «Ręce do góry!», «Żołnierski posiłek», «Szła 
dziewczyna po lesie», «Myśliwy z psami», «Plakat na 
pierwsze polskie zawody hippiczne w Warszawie», 

portret dyrygenta opery warszawskiej Emila Młynar
skiego, nauczycielki muzyki Rity Sacchetto i inne.

We wrześniu 1920 r. wyjechał Kossak do Paryża 
i Stanów Zjednoczonych Ameryki Płn. w charakterze 
kuriera dyplomatycznego rzędu polskiego, a głównie 
w poszukiwaniu nowych rynków zbytu dla swych 
obrazów. Podczas tego pierwszego pobytu w Amery
ce, trwającego 9 miesięcy, namalował Kossak około 
20 obrazów i portretów, m. in.: «Portret amazonki 
Molly Crawford», «Georga Palmera Putnama», «Mac 
Cormicka», a przede wszystkim «Portret konny gen. 
Johna Pershinga» (dwie wersje), ofiarowany przez 
Polskę do West-Point Military Academy. Artysta od
wiedził szereg miast: Waszyngton, Nowy Jork, De
troit, Chicago, Buffalo, Pittsburg, budząc swą sztukę 
entuzjazm w kołach polonijnych. Do wielbicieli jego 
talentu zaliczał się również Ignacy Paderewski. 
Wśród Polonii amerykańskiej zorganizowano fundację 
„The Kossak Art Society", która miała kupować 
i sprzedawać obrazy Kossaka, a z zysków pomagać 
artystom polskim w Ameryce91. Z Chicago pisał do 
Krakowa: „ja chcę teraz tylko dla sztuki malować, mój 
najlepszy okres stworzyć, nie dbać o sprzedaż"92. 
Z tej pierwszej podróży za Ocean nie przywiózł Kossak 
oczekiwanych milionów; w liście do córki pisał: 
„żebyś Ty wiedziała, jak ja na stare lata ciężko pracuję 
(...) nie zawsze mi tu jest wesoło, och nie I" 92

W czerwcu 1921 r. artysta wrócił do Polski 
i obok krakowskiej założył drugą pracownię malarską 
w Warszawie, na 5. piętrze hotelu „Bristol", gdzie 
głównie pracował. W tym czasie powstały m. in.: 
«Szarża na baterię rosyjską w 1831», «Patrol ułań
ski», «Obrona cmentarza», «Trębacz», «Zaloty przy 
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studni» (1921); «Wojna światowa», «Napad na ucie
kających», «Dowborczyk», «Śmierć por. Dunina», 
«Wywiad», «Przed Pomarańczarnią», «Łowiczanka», 
«Konie w cyrku warszawskim» (1922).

Duży talent realistyczno-odtwórczy, gruntowna 
znajomość realiów wojskowych, wyobraźnia kom
pozycyjna i rozmach dekoracyjny predestynowały 
Kossaka do plastycznego utrwalenia wojennej prze
szłości Polski. Założony z początkiem 1922 r. pod 
przewodnictwem gen. J. Hallera „Komitet dla pozy
skania obrazów z dziejów Polski dla Muzeum Naro
dowego w Warszawie" zwrócił się do Wojciecha 
Kossaka z propozycją wykonania szeregu wielkich 
płócien o treści historycznej94. Według słów dyrektora 
Muzeum, płka B. Gembarzewskiego, „gmach dla 
Muzeum możemy zawsze postawić, ale gdy Kossaka 
nie będzie, nikt tego, co on jeden potrafi, nigdy nam 
już nie stworzy" 95. Projektował więc Kijów z Chrobrym, 
Grunwald, Psków, Kircholm, Beresteczko, Często
chowę, Chocim, Wiedeń, Racławice, Somosierrę, 
Lipsk, Grochów, Wolę, Rok 1863, Rokitnę, Bitwę 
warszawską.

Pierwszy obraz z cyklu historycznego dla Muzeum 
Narodowego w Warszawie, namalowany w r. 1922, 
to «Sowiński na szańcach Woli» (200 x 376 cm). Już 
w trakcie pracy nad nim rozgoryczony donosił żonie: 
„Wziąłem się do «Sowińskiego» z furią. Nie wiem, czy 
czytałaś w «Rzeczypospolitej» ten podły artykuł tego 
Nowaczyńskiego, co mnie taką nienawiścią od lat 
prześladuje. Dałem list otwarty do «Kuriera», będzie 

jutro. Robi ze mnie amerykańskiego biznesmena, 
krojącego na miliony w biednej ojczyźnie, toteż 
oświadczyłem publicznie, że kto mi dostarczy dobrych 
farb i dobrych płócien na te ogromne obrazy, to mu 
zaraz przekażę całe honorarium, jakie mi Muzeum 
Narodowe ma wypłacić. Gembarzewski, jak wszyscy 
porządni ludzie, wściekły, a ja ostrzelany, jeszcze 
goręcej pragnę zrobić z «Woli» capo d'opera" 96.

Z całego zamierzonego cyklu historycznych obra
zów dla Muzeum Narodowego w Warszawie wymalo
wał jedynie poza «Sowińskim«, jeszcze «Kircholm» 
(1925), «Grunwald» (1931) i «Rokitnę» (1934).

Duża wiedza Kossaka w dziedzinie znajomości 
broni, mundurów oraz najdrobniejszych detali opo
rządzenia wojskowego i końskiego sprawiała, że 
obrazy jegd, poza niewielu wyjątkami, stanowić dziś 
mogą materiał do studiów bronioznawczych 
i kostiumologicznych. I na odwrót, czasem jakiś 
drobny, błędnie namalowany szczegół munduru czy 
uprzęży pozwala odróżnić oryginalny obraz Wojciecha 
od kopii czy falsyfikatu.

Kossak jednak, choć korzystał z wielu oryginal
nych eksponatów z epoki, popełniał również i błędy 
w umundurowaniu, zwłaszcza w swych wczesnych 
obrazach. Przykładem może być pierwsza «Olszynka 
Grochowska» (z r. 1 887) z mnóstwem błędów rzeczo
wych, jak wymieszanie mundurów paradnych z po- 
lowymi i płaszczami, kiwerów i kapeluszy stosowa
nych z furażerkami, czapki paradne zamiast cerató- 
wek, pompony podłużne zamiast kulistych, kordony

Fig. 29. Kossak poklepuje modela, fot. z r. 1923
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Fig. 30. Przy pracy nad portretem marszałka F. Focha, fot. z r. 1923

z girlandami, czy szarfy u oficerów. Wtedy jednak ta 
dziedzina wiedzy, jedna z nauk pomocniczych historii, 
była w powijakach, brak było odpowiednich muzeów, 
podręczników, katalogów. Artyści kierowali się więcej 
intuicją niż wiedzę bądź świadomie mijali się niekie
dy z prawdą historyczną dla efektów malarskich 
i kolorystycznych.

Były dyrektor Muzeum Wojska w Warszawie 
Stanisław Gepner opowiadał z humorem o swoich 
sporach w tej materii z Kossakiem: „Co ja się naszar- 
pałem, namęczyłem, nairytowałem z tym kochanym 
Mistrzem. Rysowałem mu prawidłowo umundurowa
ne i uzbrojone sylwetki wojskowe z przodu, z tyłu, 
z lewego boku, z prawego boku, a gdy zachodziłem 
do jego pracowni, by sprawdzić efekt moich wysił
ków — tylko ręce załamać, siąść i płakać. Mówię 
mu: «Mistrzu, cóżeś to uczynił?», a Wojciech Kossak 
tuli uszy, gryzie, wierzga, bije zadem i przodem: 
«Bo mi się tak lepiej podoba! — odpowiada — bierz 
diabli pańską prawdę historyczną razem z całą pań
ską pedanterię!» Cóż miałem robić, co poradzić na 
ten upór? Wynosiłem się jak niepyszny z pracowni 
Mistrza, by go jeszcze gorzej nie rozdrażnić”.

Niesłabnący popyt na obrazy Kossakowskie oraz 
nieustanna potrzeba zdobywania pieniędzy skłaniały 

artystę do podwajania wysiłków. Coraz częściej od
czuwał brak pomocy w pracowni. Nadzieje swe w tym 
zakresie wiązał z synem Jerzym, dla którego zrazu 
był nauczycielem, a częściej niestety gotowym wzo
rem. Wojciecha irytował brak większych ambicji 
twórczych u syna, a jednocześnie wielekroć sam 
wykańczał jego płótna, a czasem nawet je podpisy
wał, tłumacząc to możnością osiągnięcia przez Jerze
go wyższej ceny przy sprzedaży obrazu. W liście 
z Warszawy pytał żonę: „A co tam Coco? (Jerzy). 
Żeby on przegonił tych malarzy od szyldów, co mu 
preparują te ohydne podmalówki. Żadna pomoc, bo 
przede wszystkim trzeba zamalować te zapaskudzone 
wstrętnie płótna". A w innym liście: „Coco niech się 
nie żacha na moje rady, cymbał, jakie by on mógł ka
pitalne rzeczy robić, żeby tylko trochę fatygi" 97.

W okresie tym w twórczości Wojciecha przewa
żają portrety i mniejszego formatu obrazy, najchęt
niej poszukiwane przez Kunsthandlerów, z motywem 
konia, ułana i dziewczyny; większych rozmiarów płót
na batalistyczne malowane były w mniejszych iloś
ciach. Do bardziej wyróżniających się obrazów 
z r. 1923 należę: «Fragment bitwy pod Ciechano
wem», «Wsiadano», «Dwaj przyjaciele», «Warszawian
ka», «Lady Godiva», «Przejazd ułanów przez wieś», 
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«Odpoczynek przy żniwach», «Posiłek dla rannego», 
«Na posterunku», «Z raportem», «Huzar francuski na 
wielbłądzie» (wielokrotnie powtarzany); i portrety: 
kpt. Strojnowskiego, por. Łęczyńskiego, Andrzeja 
Rotwanda, Bronisława Krystala, Karola Krystala, kon
ny portret Kazimierza Skórzewskiego z córką Anielą, 
hr. Wielopolskiej, córki Magdaleny Samozwaniec, 
portrety Jełowickich.

W maju 1923 r. Kossak został odznaczony Krzy
żem Komandorskim Orderu Polski Odrodzonej, 
a w sierpniu wyjechał do Francji na kilka miesięcy. 
Wykonał tam przede wszystkim «Portret marszałka 
Ferdynanda Focha», wręczony portretowanemu w 
darze przez delegację polską (replikę wymalował dla 
Muzeum Narodowego w Warszawie), «Portret konny 
gen. M. Weyganda» i «Gen. Carton de Wiarta» (dwie 
wersje). «Portretem Focha» osiągnął niebywały suk
ces w Paryżu, o czym z entuzjazmem pisał do Kra
kowa: „naturalnie Komandoria Legii Honorowej dla 
mnie; nie mogę mi dać niższej klasy, bo jestem pol
skim komandorem”98. Trzy dalsze prace: «Portret 
amazonki Julii Lubomirskiej», «Portret małego Mo
rawskiego» i «Antoniego Jechalskiego», wystawione 
na Salonie w Paryżu wiosną 1924 r., spotkały się 
z bardzo pozytywnymi ocenami francuskiej krytyki ar
tystycznej. Kossak został też przyjęty na członka 
Union Artistique. Uszczęśliwiony pisał do rodziny: 
„Marzenie mojego życia jest faktem (...) zdobyłem 
Paryż bez blagi, bez reklamy, uczciwą pracę (...) 
a malarze najwięksi są przede mną chapeau bas" 99

Te niewątpliwe sukcesy artystyczne w Paryżu 
nie zniechęcały go do seryjnej produkcji malarskiej 
w kraju, na utrzymanie domu, choć nie opuszczały 
go skrupuły co do jej poziomu artystycznego: „z tej 
fabryki (obrazów) Tato-Cocowej wychodzi dużo, ale 
nie można powiedzieć, żeby to były wysokiej war
tości rzeczy"100. Twarde życie dyktowało jednak 
swoje prawa: „Za dwa tygodnie wyjeżdżam (...) bę
dziemy sobie z Cokiem parotygodniową fabryczkę 
urządzać" — pisał do Krakowa 101.

Jesienią 1924 r. znów był w Paryżu; namalo
wał trzy obrazy z historii rodu hr. Mielżyńskich, por
trety konne «Zofii Hammerlingowej» oraz «Ludwika 
Hammerlinga z synkiem», wreszcie «Portret własny 
z koniem». Z r. 1924 pochodzę jeszcze płótna: 
«Kościuszko pod Racławicami» (trzy wersje), «Ułan 
i dziewczyna», «Dwaj jeźdźcy», «Punkt obserwacyjny 
pod wiatrakiem», «Ułan i kowalowa», «Portret konny 
Mariana Sóhnela», «Autoportret w stroju myśliw
skim».

Po przyjeździe z Paryża do kraju jeździł wraz 
z synem Jerzym „rzemiennym dyszlem" po dworach 
Poznańskiego, malując dużo obrazów i portretów. 
Z tych wypraw pisał do żony: „Coco zarzeka się, że nie 
ma jak malować portrety i że tej się poświęci sztuce, 
bardzo bym się z tego cieszył, bo te kopie i ta fabryka 
już mi kością w gardle stanęły"102.

Znaczną część twórczości Wojciecha w tych la
tach stanowiły właśnie portrety, cieszące się dużym 
wzięciem zwłaszcza wśród „koniarzy". Kossak nie 
pierwszy raz okazał się świetnym portrecistę, oddają-

Fig 31 Szkic do portretu pani Betki (Elżbiety Potockiej)
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Fig. 32. Katalog wystawy portretów konnych W. Kossaka 
w Nowym Jorku w r. 1927
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Fig. 33. Kossak przy pracy nad «Grunwaldem», fot. z r. 1930

cym trafnie typ postaci nie tylko wojskowych czy 
jeźdźców, zrośniętych z koniem, ale i osób cywil
nych, to znów ze szczególnym wdziękiem, finezję 
i elegancję malował wytworne panie. Czasem pod 
wpływem klienta upiększał modela na płótnie, ale 
nie umniejszało to w niczym charakteru odtwarzanych 
postaci. Twórczość portrecistów przeważnie nie 
sięga poza uchwycenie podobizny portretowanego. 
Kossakowi nie wystarczało takie ujęcie przedmiotu; 
starał się otoczeniem, pejzażem, a przede yyszystkim 
koniem dopełnić całości. Któż umiał tak posadzić 
na koniu jeźdźca, nawet takiego, który nigdy w życiu 
nie siedział w siodle, a przy tym sportretować i ko
nia? Doskonałe portrety wykonywał w dwa posiedze
nia, a za swe najlepsze uważał „chlaśnięte", uchwy
cone od pierwszego momentu. Kiedy indziej — 
odwrotnie: po podmalowaniu całego portretu trzeba 
było „zrobić z tego dzieło sztuki (...) dwa dni roboty, 
ale naj-najsubtelniejszej"103. Toteż największym 
powodzeniem cieszyły się jego konne portrety, 
które miały sławę ugruntowanę.

W warszawskiej pracowni Wojciecha powstał 
w tych latach również szereg kompozycji batalistycz
nych z olbrzymim «Kircholmem» (200 x 400 cm) dla 
Muzeum Narodowego w Warszawie na czele. Tej 
twórczości towarzyszyła nieodmiennie seria obrazów 
rodzajowych, jak byśmy to dziś określili, warsztatowa 

produkcja uboczna różnej wartości, z której pienię- 
dze szły głównie na utrzymanie „Kossakówki".

Wymieńmy część bardziej typowych obrazów 
z lat 1925 — 1927 w każdej z tych trzech grup. 
W grupie portretów: «Córki Zdzisława Tarnowskiego 
konno na Błoniach», «Portret Heleny Mycielskiej z ko
niem», «Potoccy podczas gry w polo w Łańcucie» 
(dwie wersje), «Portret pani z psem», «Roberta Jaho- 
dy-Żółtowskiego», trzy portrety «Pani Sulczewskiej» 
(1925); «Portret Zofii Kwileckiej z Kwilcza ze stadni
nę», «Zofii i Michała Mycielskich pośród stada koni 
w Gałowie», «Jerzowej Mielżyńskiej z koniem», 
«Portret Stefanostwa Tyszkiewiczów z Pogorzeli na 
polowaniu», «Stadnina Franciszka Kwileckiego z Do- 
brojewa» (z podobiznami właściciela i czterech jego 
córek), «Portret córek Z. Tarnowskiego przed zamkiem 
w Dzikowie», «Portret Eugenii Skępskiej z koniem», 
«Lucyny Ziembickiej», «Ireny Ziembickiej», «Władysła
wa Zamoyskiego», «Portret pana Kohlera», «Pani 
w etoli z gronostajów» (z Brzyskorzystewka), «Portret 
hr. 0., wiceprezesa Klubu Szlacheckiego w Krako
wie» (1926); «Portret pani z psami w ogrodzie 
róż» (1927).

W grupie obrazów batalistycznych: «Rotmistrz 
Mielżyński przyprowadza Janowi III choręgiew hu- 
sarskę pod Wiedeń», «St. Mielżyński wypędza Au
striaków z Torunia», «Poseł Mielżyński na dworze 
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królewskim w Sztokholmie», «Kircholm» (z mniejszą 
repliką), «Napoleon w odwrocie eskortowany przez 
szwoleżerów» (1925); «Trzech grenadierów», «Szarża 
pułku ułanów», «Artyleria na pozycji», «Orlęta lwow
skie» (1926); «Ułani w ataku», «Alarm» (1927). 
Wreszcie w grupie rodzajowej: «Przybyli ułani na 
kwaterę», «Trębacz z końmi», «Zwiad kawaleryjski 
pod wiatrakiem», «Huzar francuski na wielbłądzie», 
«Pikieta», «Ułan na postoju», «Spragnieni», cztery 
obrazy z cyklu „Kochaj żołnierza", «Czuwaj, straż 
nad Wisłą», «Bajka o królewnie, rycerzu i smoku» 
(później jeszcze trzy wersje), «Dojeżdżacz z psami» 
(1925); cztery obrazy z cyklu „Żołnierz polski", 
«Scherzo» (z replikami), «Ułan na zwiadach» (1926); 
«Kirasjer i dziewczyna», «Odpoczynek ułana», «Za
loty», «Starcie ułana z piechurem», «Pierwszy opa
trunek», «Idzie żołnierz borem, lasem», «Ułani prowa
dzę jeńców», «Wspólny posiłek», «Dwaj przyjaciele», 
wreszcie rozliczne płótna z końmi oraz głowami 
końskimi (1 927).

Portretował też Kossak polskich dostojników 
państwowych — wielokrotnie malował «Marszałka 
Józefa Piłsudskiego»: pieszo (1928, 1929), na Kasz
tance (1928, 1930, 1933 —1937), przed Belwede
rem (1929), na trybunie podczas defilady (1934) 
i przed frontem wojska (1936), oraz trzy razy «Prezy
denta Ignacego Mościckiego» (1932 —1934). Dwóch 

«Piłsudskich» zawiózł do Stanów Zjednoczonych: 
„dla mnie reklama — pisał w liście — a w kraju 
dosyć tych «Marszałków» i «Kasztanek»"104. W 
czerwcu 1928 r. proponował artysta marszałkowi 
sejmu Ignacemu Daszyńskiemu wykonanie trzech 
olbrzymich płócien historyczno-alegorycznych jako 
dekoracji do sali sejmowej105.

Ale malowanie dla odbiorców, choćby i najmoż
niejszych, w kraju ogarniętym kryzysem nie było zbyt 
dochodowe. Toteż mimo przekroczonej siedemdzie
siątki Wojciech wyprawiał się jeszcze cztery razy do 
Ameryki (w latach 1927, 1928/1929, 1930, 1932) 
„malować jankesów i jankeski", „po nową sławę 
i dolary" — jak donosiła ówczesna prasa. W lutym 
1927 r. artysta pisał z drugiej półkuli: „Zrobiłem już 
dwa portrety i te dwa tygodnie dały mi lekką pracą 
tyle, co ciężko pracując mógłbym zarobić w kraju 
przez rok. Obstalunki się sypią. Jak długo będą się 
sypały, będę tu siedział". Jeździł z paletą po całych 
Stanach, od Nowego Jorku, Chicago i Florydy po 
San Francisco i rancza kalifornijskie. Kronika arty
stycznego życia odnotowywała „sukcesy Wojciecha 
Kossaka w Ameryce (...) który powrócił do Nowego 
Jorku z San Francisco, gdzie odniósł wielkie triumfy 
artystyczne. Powodzenie w Kalifornii olbrzymie. 
W Los Angeles i Francisco czeka nań już szereg 
zamówień"106.

Malował za Oceanem portrety biznesmenów,

Fig. 34 Wystawa «Grunwaldu» w Zachęcie, fot. z r. 1931



Fig. 35. Wojciech Kossak, rysował Zdzisław Czermański, Nowy 
Jork 1932 r.

Fig. 36. Karykatura Wojciecha Kossaka, rysował Aleksander 
Dobrinow, 1937 r.

farmerów i ich rodziny, wojskowych, gwiazdy filmo
we jako amazonki i kowbojów ujeżdżających mustan
gi. Amerykańska twórczość Kossaka znana jest nam 
zaledwie fragmentarycznie, często tylko ze wzmianek 
zawartych w korespondencji artysty. Były to m. in.: 
«Portret panny Cramer», «Panny Nixon», «Davida 
Dows na koniu», «Miss Mary Harriman», «Miss 
Kathleen Harriman», «Miss Iselin przy koniu», «Dwóch 
młodych amazonek z Aiken», «Konna przejażdżka» 
— zbiorowy portret 5-osobowej rodziny Chisholmów, 
«Na prerii» (1927); «Portret lady Hitchcock», «Por
tret Mendelsona», «Cowboy pędzący bydło», (1928); 
«Miss B. Neil» (1929); «Mrs. Calhoin», «Cowboy 
z Kalifornii», «Na stepach kalifornijskich», «W stajni» 
(1930); «Cowboye ze stadniną na prerii», «Portret 
pastora» (1931); «Portret płka Edwarda House'a» 
(1932); «Konny portret Mr. Johnsona», «Miss Con
ception» (1932) i inne.

Malował również Kossak i dla Polonii amerykań
skiej — portrety działaczy polonijnych, jak m. in. 
«Płka Franciszka Franczaka», «Prezesa Edwarda 
Witkowskiego», a także ich żon, podobizny polskich 
bohaterów narodowych z Pułaskim i Kościuszką 
oraz obrazy historyczne z «Racławicami» i «Olszynką», 
wreszcie sceny wojskowe i rodzajowe z polskimi uła
nami i z polskim krajobrazem. Te płótna Kossakow
skie ze słomianymi strzechami, wierzbami przy dro
gach, barwnymi strojami wiejskich dziewcząt, roga
tywkami żołnierzy, szablami, lancami i chorągiewka

mi — to były te „okna" w daleką Polskę; płótna te po 
dziś dzień zachowały wśród rodaków za Oceanem 
wiele polskich wzruszeń i sentymentów.

Nie zadowalając się portretami i obrazami, za
mierzał malować w Ameryce panoramę. Najpierw 
planował «Racławice» dla Polonii w USA i w związku 
z tym organizował przewiezienie za Ocean szkiców 
do Panoramy Racławickiej, które były własnością 
ordynata Wiktora Czarkowskiego-Golejewskiego. 
Aby zmniejszyć koszty Kossak postanowił urządzić 
hemicykl (półokrąg), pomijając całe południe, tj. 
jeńców rosyjskich, artylerię w Dziemierzycach i grupę 
pod krzyżem, a ścieśniając atak kosynierów na arma
ty i utarczki kawalerii narodowej z kozakami.

Wnet też zakiełkowała myśl stworzenia dla A- 
merykanów dioramy z Waszyngtonem i Kościuszką 
na wałach Saratogi czy West-Point. Kossak kalkulo
wał już koszty: musiałby otrzymać 200 tys. dolarów 
na opłacenie płótna, farb, pomocników i własnego 
honorarium; strona amerykańska pokryłaby koszty 
budynku, rusztowania i plastycznego terenu107. 
W roku 1932 sprawa panoramy dla Amerykanów 
była na tyle zaawansowana, że prowadzono już per
traktacje z Komitetem Bicentennial w Waszyngtonie 
o wybór tematu i sfinansowanie całej akcji. Rzecz 
jednak komplikowała się z powodu niechęci pewnych 
czynników (prezydenta H. Hoovera?), „by polski arty
sta firmował pierwszorzędny obraz historyczny ame
rykański"108.
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Korespondent „Ilustrowanego Kuriera Codzien
nego" z Krakowa, odwiedzający nowojorską pracow
nię Wojciecha Kossaka przy 56-tej ulicy, zanotował 
rozmowę z artystą, który stwierdzał ze smutkiem, że 
czasy i tutaj tak się pogorszyły, iż mowy nie ma 
o zarobkach sprzed paru lat; w ciągu kilku miesięcy 
Kossak zrobił parę portretów, a teraz maluje szkic do 
dużego obrazu historycznego, przedstawiającego 
poddanie się wojsk angielskich Waszyngtonowi. 
Artysta wspomniał też o współpracy z młodym 
polskim rysownikiem-karykaturzystą, Zdzisławem 
Czermańskim, nad kartonami teki poświęconej 
ks. Józefowi Poniatowskiemu109.

Z pięciokrotnych podróży do Ameryki powracał 
Kossak zawsze na wiosnę i lato do Warszawy 
i Krakowa, by wakacje jak zwykle spędzić w Zako
panem czy w Juracie. Z zamorskich wypraw po złote 
runo nie przywoził zbyt zasobnego konta bankowego, 
skoro skarżył się w liście Alfredowi Sóhnelowi: 
„przeżywam jedne z najgorszych chwil pod wzglę
dem gotówkowym, kochany Radco" 119 Doszło 
wreszcie do tego, że i w opanowanej kryzysem finan
sowym Ameryce nie było szans zarobku. „Nic, nic! 
ani «Racławice», ani panorama, ani obrazy (...). Tak, 
ta ekspedycja to nieudana, ale za to zdrów jestem 
bardzo”111 — pocieszał żonę.

W kraju pracował w tym okresie równie nie
zmordowanie, sypał obrazami jak z rogu obfitości, 
lepszymi i gorszymi, ale zawsze ze znamionami wiel
kiego talentu i Kossakowskiego stylu, który miał 

wciąż tylu zwolenników i wyznawców. Kossak był 
niezwykle płodnym malarzem, co zawdzięczał swej 
tytanicznej pracowitości. Codziennie z żelazną dyscy
pliną malował w pracowni między godziną 8 a 16, 
a niekiedy i wieczorami spędzał czas przy sztalugach, 
często bez wolnej niedzieli, bez obiadu. Ta imponują
ca pracowitość była podyktowana także twardą ko
niecznością. Poza potrzebą tworzenia istniała potrze
ba zarobku, a pędzel był jedynym jego źródłem. 
Dom ten pochłaniał zawsze masę pieniędzy, był przy
słowiową studnię bez dna. Dochody Wojciecha były 
duże, ale wydatki jeszcze większe. Bo żyło się szero
ko, z rozmachem iście szlagońskim: stale goście, 
przyjęcia, konie do bryczki i pod wierzch, auto, liczna 
służba, zagraniczne wojaże Wojciecha, utrzymywanie 
kilku domów i pracowni (poza „Kossakówką" — 
w Warszawie, w Zakopanem, w Juracie), wyjazdy 
rodziny, stroje, mariaże i rozwody córek kosztowały 
majątek. „Mamidło” robiło w liście wymówkę córce, 
że zastawiła biżuterię w lombardzie: „Tata będzie 
jeszcze myślał, jakby dostać skąd pieniądze, ale 
ciężko jest bardzo (...) Jak posiedzi w kraju i wydatki 
na podróże się skończą, to oddychać zaczniemy, 
ale oszczędność wielka jest zalecona"112.

I ta nieustanna pogoń za gotówką zmuszała 
często Kossaka do pospiesznej, „fabrycznej produk
cji" obrazów i ich replik, wykonywanych niekiedy 
przez uczniów czy przez syna, które Wojciech kilkoma 
pociągnięciami pędzla wykańczał i podpisywał, a któ
re jeszcze „mokre" szły do nabywców, na pokrycie

Fig. 37. Kossak (z prawej) z Ignacym Paderewskim (z lewej) przed portretem E. House'a, fot. z r. 1932
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Fig. 38. Wojciech Kossak maluje portret prezydenta Ignacego Mościckiego, fot. z r. 1934

rachunków od krawca i sklepikarzy, na honoraria dla 
lekarza i adwokata, na wykupienie weksli czy zapłace
nie raty. Mimo popadania w łatwiznę i rutynę, Woj
ciech był jednocześnie bardzo wrażliwy na punkcie 
podrabiania jego obrazów; w r. 1929 pisał w liście 
do żony: „Coco niech nie puszcza «pseudo» moich 
obrazów, ja mam związane ręce, bo nie mogę ze 
względu na niego nic powiedzieć, a jest tej cholery 
moc straszna po domach prywatnych" 113

Malował Kossak chętnie obrazy przeznaczone 
dla różnych pułków armii, związków kombatanckich, 
klubów garnizonowych, dla inwalidów, powstańców, 
skautów itp. Nie gardził również zamówieniami typu 
dekoracyjnego i reklamowego, projektując plakaty, 
a nawet różnego rodzaju plansze reklamowe. Z pla
katów można wymienić: na otwarcie panoram: 
«Racławic» (1894), «Berezyny» (1896) i «Piramid» 
(1901), na «Zawody hippiczne w Warszawie» (1920, 
1928), plakaty kinowe: «Z mogiły nieznanego żołnie
rza» A. Struga (1927) i z «Pana Tadeusza» A. Mickie
wicza (1928), na «Otwarcie Muzeum Wojska w War
szawie» (trzy projekty z 1934); natomiast z plansz 
i prospektów: reklamę narzędzi rolniczych, fabryki 
blach cynkowych, nawozów sztucznych, piwa oko
cimskiego.

Z obrazów Wojciecha malowanych w kraju 
w okresie lat 1928 — 1930 w grupie portretów go
dzi się wyszczególnić: «Portret Tomasza Zamoyskie
go z koniem», «Stanisława Wodzickiego na polowa

niu», «Marii Scipio del Campo», .«Jadwigi Hackbeil», 
«Józefa i Lidii Głogowieckich», «Portret chłopca» 
(K. Krystala), «J. Banasikowskiego», «Józefa Nowa
ka», «Portret hr. W., prezesa Klubu Szlacheckiego 
w Krakowie» i «Autoportret z koniem» (1928); 
«Portret pani Malinowskiej» i «Stefana Zamoyskiego 
z koniem» (1929); «Portret Róży Tarnowskiej przy 
koniu», «Portret konny Zdzisława Tarnowskiego», 
«Róży Tyszkiewiczowej wśród stada koni w Wymy- 
słowie», «Anieli Burtanowej» (1930).

W grupie obrazów batalistycznych zasługują na 
wymienienie: «Napoleon nad brzegiem Niemna», 
«Artyleria konna w galopie», «Kirasjerzy eskortują 
Napoleona», kolejna replika «Olszynki Grochowskiej», 
«Szarża 3. p. ułanów», «Szwadron» (1928); «Czerkiesi 
na Krakowskim Przedmieściu», «Napoleon u przepra
wy», «Potyczka o działo», «Pogoń ułanów za pocią
giem», druga replika «Kircholmu» (1929); «Napoleon 
w wąwozie Somosierry», «Parlamentariusz», «Szarża 
na baterię rosyjską», «Z walk o Lwów», «Zaślubiny 
Polski z morzem» (1930). Wreszcie w grupie rodza
jowej: «Skok parami», «Zaloty trębacza», «Dwaj rozbit
kowie», «Nie strzelać!», «Ułan poi konia», «Rekone
sans ułański», «Mały obrońca» (1928); «Trębacz», 
«Odpoczynek żołnierza», «Przy studni», «Ułani i dziew
czyna», «Koń na pastwisku», «Polowanie par force» 
(1929); «Alarm», «Stój, psiakrew!», «Stóg pod la
sem», «W majowy poranek», «Odpoczynek modelki» 
(1930).

42



Fig. 40. Przed portretem Konstantego Przeździeckiego, fot. 
z r. 1934

W roku 1928/29 poddana została renowacji 
Panorama Racławicka we Lwowie. Kossak z Z. Roz
wadowskim zajęli się odświeżeniem i przemalowa
niem części figur. W liście do prezydenta miasta 
Lwowa Wojciech zastrzegał sobie prawo odnowienia 
swojej połowy malowidła: „nikomu nie wolno dotk
nąć moich figur" — pisał, obliczając, że zajmie mu 
to „przy samej mojej połowie najmniej miesiąc. 
«Moja połowa» wprawdzie ciągnie się przez całe 
płótno, bo i sztab Kościuszki, i regiment Wodzickich, 
i szwadrony Madalińskiego, kolumna w wąwozie 
dziemierzyckim wszystko to jest moją własną ręką 
malowane". W liście zaś do Rozwadowskiego: 
„kamień spadł mi z serca, że samo odczyszczenie 
odegrało taką rolę (...) jednakowoż moje figury nie
które, szczególnie pułk Działyńskich, zmieniły się 
w kolorze przez rozkład ultramaryny, zaś kozaki 
Płatowa przez sczernienie cynobru"114. Podczas 
tych prac przemalował Kossak szereg drobnych 
szczegółów i ujęć, m. in. konia Kościuszki, nadając 
mu inny układ nóg, huzara polskiego w Dziemierzy- 
cach, konia pod ordynansem Tormasowa itd.

W połowie 1928 r. została urządzona w salach 
Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie 
duża wystawa zbiorowa prac Wojciecha Kossaka, 
na której zgromadzono sto kilkanaście obrazów 
artysty115. Wystawa cieszyła się ogromnym powo
dzeniem i wywołała szereg pochlebnych recenzji. 
We wrześniu została eksponowana w Miejskiej 
Galerii Sztuki w Łodzi. Podobny zestaw obrazów 
pokazano w r. 1931 w Towarzystwie Przyjaciół 
Sztuk Pięknych w Krakowie. W latach 1932 —1933 
obiegła kilkanaście większych miast w Polsce tzw. 
Wystawa Trzech Kossaków, bijąc rekordy powodze
nia. Umieli Kossakowie swoją sztuką przemawiać do 
publiczności i zdobywać ją sobie, czego im nie mogli 
wybaczyć krytycy, uważający za prawdziwą sztukę 

przeważnie taką, która nie znajduje uznania u ogółu 
odbiorców.

W większym może jeszcze stopniu niż wystawy 
do popularności malarstwa twórcy «Olszynki Gro
chowskiej» przyczyniały się nieprzeliczone reproduk
cje jego obrazów, rozsiane po czasopismach, książ-

Fig. 41. Artysta maluje «Rewię kawalerii polskiej», fot. 
z r. 1 934
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Fig. 42. Warszawska pracownia Kossaka w hotelu „Bristol”, fot. z r. 1934

kach, albumach, w formie kolorowych pocztówek, 
ilustracji szkolnych i innych wydawnictw. W okresie 
zaborów reprodukcje te spełniały rolę nieomal krze
wicieli ducha narodowego.

W roku 1931 na zamówienie Muzeum Narodo
wego w Warszawie namalował Kossak trzeci z cyklu 
wielkich obrazów historycznych, przeznaczonych do 
pawilonu wojska: «Grunwald» (350 x 400 cm), wraz 
z mniejszą repliką (129 x 220 cm). Obraz ten artysta 
potraktował przede wszystkim z punktu widzenia ba- 
talistyczno-historycznego, z wiernym zachowaniem 
ubiorów i rekwizytów z tego czasu. Całość nie wypa
dła jednak korzystnie. Kompozycję przesłaniają plamy 
chorągwi i tarcz herbowych, kryjąc postacie walczą
cych. Zakute w żelazo sztywne sylwety rycerzy i ich 
olbrzymich koni nie leżały widocznie w usposobie
niu malarskim Kossaka, który celował w ruchliwych, 
smukłych i brawurowych sylwetkach ułanów. Obraz 
nie uzyskał dobrej oceny — przeciwnie, wywołał 
recenzje krytyczne.

Stanowczo nie miał Kossak szczęścia w tema
tach ze średniowiecza. Z krytykę spotkały się już 
«Płowce» (1909), „płótno duże, na którym większą niż 
ongi Krzyżacy porażkę poniosły sposoby realistyczne
go wcielania modelu w kompozycję" — pisał re
cenzent116. Dopiero jednak «Grunwald» wywołał 
ujemne oceny, i to zarówno kierunku malarstwa 
uprawianego przez Kossaka, jak i samego obrazu. 
Wychodząc z pozycji antynaturalistycznych, recen

zent stwierdzał, że „przedstawianie rzeczywistości 
w sposób rekomo obiektywny nigdy nie może być 
celem prawdziwie twórczego artysty", że «Grunwald» 
Kossaka „nie jest jednolitym organizmem malarskim, 
robi wrażenie przypadkowego zlepku przeróżnych 
scen batalistycznych, malowany jest przy tym nied
bale, z nieprawdopodobną nonszalancją w traktowa
niu formalnych elementów kompozycji" 117.

Kossak nie znosił tych krytyk, nie uznawał ich, 
traktował je jako przejaw wrogości wobec własnej 
osoby i o ich autorach wyrażał się bardzo negatyw
nie. Układ kompozycji swych obrazów opierał na 
wartościach akcji i prawdy, uważając taki układ za 
zharmonizowany i jasno wyrażający treść, a do 
problemów estetyczno-formalnych, o które chodziło 
krytykom, nie przywiązywał po prostu żadnej wagi.

W latach trzydziestych zwielokrotnił Wojciech 
bardzo opłacalną twórczość portretową. Malował 
przede wszystkim dla możnej klienteli: artystokracji, 
ziemiaństwa, wyższych wojskowych i innych osób, 
które stać było na obstalowanie portretów, za które 
Mistrz kazał sobie słono płacić. Z okresu tego, prócz 
wspomnianych już poprzednio portretów marszałka 
Piłsudskiego i prezydenta Mościckiego, wypadnie 
wymienić: «Portret hr. Edwarda Krasińskiego», «Ad
wokata Adama Nagórskiego», «Rtm. Henryka Fr. 
Zandbanga», «Pana Miłkowskiego», «Józefa Jezio
rańskiego», «Marty Karwickiej», «Autoportret z ko
niem» i «Autoportret na koniu w mundurze» (1931); 
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«Portret dra Bronisława Hackbeila», «Heleny Nowa- 
kowej» (1932); «Amazonki z koniem» (hr. Cittadini), 
«Pani Duchowej», «Płka Witolda Morawskiego», 
«Płka Jana Głogowskiego» (1933); «Marcelego Kar
czewskiego», «Płka Konstantego Przeździeckiego» 
i szkice portretowe «Kardynała Stefana Sapiehy», 
«Płka Walerego Sławka», «Gen. Orlicz-Dreszera», 
«Premiera Janusza Jędrzejewicza», «Marszałka sejmu 
Kazimierza Świtalskiego», «Wojewody krakowskiego 
Mikołaja Kwaśniewskiego», «Prezydenta m. Krakowa 
Mieczysława Kaplickiego» (1934); «Portret pana 
Z. Przyrembla», {(Generałowej Cz. Jarnuszkiewiczo- 
wej» (1935).

Kossak pomimo dobiegającej osiemdziesiątki, 
wciąż rześki, ruchliwy, sprawny, pracował bez przer
wy. Obok potoku niezawodnych finansowo portretów 
tworzył duże płótna batalistyczne, czasem na zamó
wienie państwowe, częściej z nadzieję na nie. Jako 
„produkt uboczny" tej twórczości pracownię jego 
opuszczały całe serie rodzajowych obrazków z koń
mi, ułanami i dziewczynami, malowanych na „drobne 
wydatki", przy których artysta rozmieniał na drobne 
swój talent.

Malował coraz bardziej pospiesznie, jakby 
w obawie, że nie zdąży przelać na płótno wszystkich 
swych pomysłów. Posługiwał się szerokimi smugami 
farby, kładzionymi na płótno swobodnie, jednym 
pociągnięciem pędzla, bez silenia się na precyzję. 
Obrazy jego cechowały usterki kolorystyczne, zwłasz

cza w partiach pejzażowych, w których artysta (po
mimo świetnych szkiców) wprowadzał barwy alokal- 
ne, rażące niekiedy przejaskrawieniami, np. fioleto- 
wo-błękitne cienie i mgiełki, niebiesko-żółtawe 
śniegi, ostre zielenie. Twórczość ta, coraz bardziej 
powierzchowna, odbiegała od pojęć i wymogów 
estetyki malarskiej i coraz częściej i wyraźniej ujaw
niała błędy warsztatowe oraz niedociągnięcia tech- 
niczno-artystyczne. Ale i w płótnach tego okresu 
znać było „Kossakowski pazur" i właściwy Wojcie
chowi rozmach.

Z tych lat pochodzą m. in. obrazy: «Wesele kra
kowskie» i «Wesele góralskie» (1931, inne 1933), 
«Napad wilków», «Odpoczynek ułana», «Z rozkazem» 
(1931); «Zdobycz wojenna», «Na wiosennych ćwicze
niach», «Rokitna» (1934); «Parlamentarz», «Nie strze
lać!», «Stój!, psiakrew», «Polowanie na wilki» (1933); 
«Idzie żołnierz borem, lasem», «Dwaj kamraci», 
«Pomoc rannemu», «Na postoju», «Z odwrotu spod 
Moskwy», «Przed kwaterę cesarza», «W dniu 3 Maja 
w Warszawie», «Św. Hubert» (1934); «Na straży 
polskiego morza» (1935).

W latach 1934 — 1936 znów począł Kossak 
tworzyć wielkie rozmiarami kompozycje batalistycz
ne: na początek poszła «Szarża pod Rokitną» z dwie
ma replikami (1934) i zaraz zaczął się cykl rewii i defi
lad kawaleryjskich, wizji i apoteoz wojska polskiego. 
W roku 1934 powstał świetnie skomponowany i pe-

Fig. 43. Otwarcie jesiennego Salonu w Zachęcie, przed «Apoteozą» z tryptyku Wizja Wojska Polskiego, fot. z r. 1935
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Fig. 44. Kossak wykańcza obrazek, fot. z r. 1936

WOJCIECH 
KOSSAK

LISTOPAD 1936

TOWARZYSTWO PRZYfACIÓł 
SZTUK PIĘKNYCH W KRAKOWIE

Fig. 45. Katalog wystawy jubileuszowej Wojciecha Kossaka
w r. 1936

łen werwy obraz «Rewia kawalerii w Krakowie» 
(204 x 400 cm), przedstawiający defiladę pułków 
kawalerii polskiej na krakowskich Błoniach 6 paź
dziernika 1933 r., w 250 rocznicę odsieczy wiedeń
skiej, w którym sportretował wielu dygnitarzy i ofice
rów. Artysta podarował obraz miastu z przeznacze
niem do Muzeum Narodowego w Sukiennicach. Wy
malował też trzy ujęcia samej trybuny z Marszałkiem.

W roku 1935 powstały płótna: «Wizja żołnier
ska» (dwie wersje), «Fantazja na temat jazdy polskiej», 
oraz dwa ujęcia szkicowe do «Rapsodii ułańskiej». 
W tymże roku artysta ukończył tę wykonaną z wiel
kim rozmachem i brawurą żywiołową szarżę kawale
ryjską pt. «Rapsodia ułańska» (200 x 400 cm), przez
naczoną do projektowanej Sali Kawalerii na Wawelu. 
W roku 1936 skomponował płótno «Płk Bolesław 
Jaźwiński pod Radzyminem» oraz na zamówienie 
MSWojsk. namalował do hallu gabinetu ministra 
spraw wojskowych monumentalny tryptyk: «Wizja 
Wojska Polskiego» (200 x 600 cm). Prawa część 
wyobrażała «Hetmana Żółkiewskiego z husarią», 
lewa — «Przegląd 4. pułku piechoty na pozycji w Ol- 
szynce Grochowskiej», środek zaś «Defiladę formacji 
odrodzonego wojska polskiego przed marsz. Piłsud
skim». Było to jedyne zamówienie rzędowe, dotrzy
mane i zapłacone (inicjatorem jego był gen. F. Sła- 
woj-Składkowski). Inne nie dochodziły do skutku mi
mo czynionych artyście obietnic.

W roku 1936 Kossak mógł był obchodzić po
dwójny jubileusz: 80 lat życia i 60 lat pracy malar

skiej. Ponieważ jednak trudno było wyobrazić sobie 
Mistrza Kossaka starym i niedołężnym, gdyż zawsze 
był ,,w formie", pełen werwy, animuszu, humoru i za
pału do pracy — więc urządzono mu tylko jubileusz 
60-lecia pracy artystycznej, organizując w Warszawie, 
Krakowie, Lwowie, Poznaniu, Katowicach i Wilnie 
wystawy jubileuszowe, obejmujące blisko 180 jego 
dzieł118. Rok wcześniej, w lutym 1935, pokazano 
obrazy artysty w Gdańsku na wystawie zorganizowa
nej z inicjatywy Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół 
Nauki i Sztuki.

Wystawy jubileuszowe były okazją do serii arty
kułów i ocen twórczości malarskiej Wojciecha Kos
saka. Oceny te nie wyszły poza ogólnikowe akcenty 
uznania dla wielkości talentu, ogromu pracy i zasług 
nestora polskiej batalistyki. Sam jubileusz nie przy
niósł jednak artyście ani odznaczenia, ani nagrody, 
nie zakupiono żadnego obrazu do zbiorów państwo
wych. Natomiast atmosferę jubileuszową zakłóciła 
kampania prasowa — rozpoczęta przez synów 
J. Styki z końcem 1936 r. i trwająca przez cały rok 
następny — wokół sprawy autorstwa Panoramy 
Racławickiej, pomniejszająca udział Kossaka w tym 
dziele. Jednakże ani ona, ani inne głosy krytykujące 
jego twórczość, jak i nieprzychylne mu czynniki 
w Departamencie Sztuki i w Instytucie Propagandy 
Sztuki nie zdołały nadwerężyć popularności sędzi
wego Mistrza i odebrać mu palmy najlepszego w Eu
ropie batalisty, za jakiego wówczas powszechnie 
uchodził.
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Głosy krytyki wychodziły zwłaszcza z grona mło
dej generacji malarzy i krytyków, wyznawców licz
nych ugrupowań awangardowych w sztuce w 20-le- 
ciu, dla których dezawuowanie realistycznego malar
stwa Kossaka było wyrazem nowoczesności. Modne 
te kierunki były popierane przez czynniki oficjalne, 
zarządzające sztuką w Polsce międzywojennej. Arty
sta uważał to za krzywdzące, szczególnie zaś pomi
janie go przy nagrodach i zakupach państwowych 
oraz wystawach zagranicznych. Rozgoryczeniu swe
mu dał wyraz w wywiadzie prasowym z 9 sierp
nia 1936 r.: ,,Od czasu zmartwychwstania, od czasu 
pierwszego polskiego Departamentu Sztuki nie dosta
łem żadnej państwowej nagrody, nie zakupiono jed
nego z moich obrazów (...) byłbym w ojczyźnie u schył
ku mojego pracowitego żywota bezrobotnym" 119.

Kossak nie spoczął na jubileuszowych laurach, 
nie zamierzał skapitulować, nie myślał o odłożeniu 
pędzla — malował dalej po swojemu. W roku 1937 
uzyskał nagrodę artystyczną miasta stołecznego 
Warszawy w dziale plastyki (poprzednio otrzymał 
ją również w r. 1933) za całokształt działalności 
artystycznej. Z portretów wykonanych w tym cza
sie wskażmy tylko niektóre: «Kardynała Augustyna 
Hlonda», «Ksawerego Orłowskiego», «Ireny Warden», 
«Haliny Klawe» (1937); «Gen. Kazimierza Sosnkow- 
skiego» (ofiarowany przez artystę na Fundusz Obro
ny Narodowej), «Kpt. Antoniego Dudzińskiego» 
(1938); «Córki Marii Jasnorzewskiej», «Konny portret 

Aleksandry i Włodzimierza Saysse-Tobiczyków», 
«Wandy Holzer» (1939). Z obrazów — już tylko 
ważniejsze, jak: «Sobieski pod Chocimiem» (dwie 
wersje), cykl «Odwieczni towarzysze broni», «Bitwa 
powstańców śląskich pod Górą Św. Anny», wreszcie 
ostatni obraz batalistyczny dużych rozmiarów: «Bate
ria konna zajeżdżająca na pozycję» (1938).

Przykładem nie słabnącej wcale z wiekiem ak
tywności twórczej Kossaka, zdumiewającej wręcz 
odwagi i nie opuszczającej go nigdy fantazji były 
projekty, jakie snuł 82-letni artysta: malowania pa
noramy bitwy pod Grochowem. W listopadzie 
1937 r. na zapytanie przedstawiciela redakcji 
PAT-a Kossak oświadczył, że „panoramą Grochowa 
pragnie zakończyć 6O-letnią służbę żołnierzowi 
polskiemu, którą tym samym Grochowem rozpo
czął", że chciałby „jeszcze raz w życiu przegalopo
wać po 1800 metrach kwadratowych płótna" 
i czuje się na siłach, by tego dokonać 12°.

Zawiązał się komitet panoramy, prezydent War
szawy Stefan Starzyński odniósł się życzliwie do 
projektu, opracowano kosztorysy. Łączny koszt miał 
wynosić pół miliona złotych, z czego 300 tys. sam 
budynek-rotunda. Ażeby nie odwlekać rozpoczęcia 
robót, Kossak zgodził się na pokrycie honorarium 
dopiero z opłat wstępu. Panorama miała stanąć nie 
na oddalonym Grochówie, lecz w centrum Warszawy, 
w parku Paderewskiego; płótno miało mieć 17 m 
wysokości i 110 m w obwodzie. Artysta zamierzał

Fig. 46. Pracownia Kossaka w hotelu „Bristol" w Warszawie, na sztalugach «Rapsodia ułańska», fot. z r. 1935
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Fig. 47. Przed portretem kardynała Augustyna Hlonda, fot. z r. 1 937

wykonać szkic panoramy w 1/10 wielkości, który 
miał być przenoszony na płótno z pomocą kolegów, 
tj. głównie Zygmunta Rozwadowskiego i grona mło
dych malarzy wraz z Jerzym Kossakiem121. Prze
prowadzono studia historyczne i terenowe przy po
mocy historyków wojskowości: płka Gembarzewskie- 
go, mjra Laskowskiego, mjra Englerta, Pawłowskiego 
i innych. Pewną przeszkodę stanowiło podobieństwo 
mundurów żołnierzy obu armii, różniących się jedy
nie kolorami: polskie były granatowo-żółte, rosyjskie 
ciemnozielone z czerwonym. Z trzech dni bitwy 
grochowskiej wybrano pamiętny dzień 25 lute
go 1831 r., dzień chwały piechoty polskiej.

Jak miała wyglądać panorama „Bitwy pod Gro- 
chowem"? — najlepiej zobrazuję to wyjaśnienia, 
czy raczej wizja twórcy tego nie zrealizowanego już 
dzieła.

„Szary, smutny dzień, ołowiane, ciężkie chmury 
zawisły nad moczarami grochowskiej równiny (...) 
w oddali sina linia lasów — olszyna karłowata, małe 
sosenki i brzózki — dymy armatnie, pełznące leni
wie (...). Gdzieś ku zachodniej stronie wyłaniają się 
z szarych, ciężkich chmur dziwne jakieś przebłyski 
słońca, które padają na idące ciągle, bezustannie, 
nieskończenie coraz to nowe kolumny wojsk rwących 
się do ataku, bez wytchnienia, z bagnetami skierowa
nymi w piersi wrogich najeźdźców (...) To marsz 
sławnych czwartaków, ale jaki to marsz? Z orkiestrą, 
z werblami! — wspaniały marsz na kolumny Dy- 
bicza (...) Natarcie czterech pułków grenadie

rów, bezustanna praca armat. I ci dwaj wodzo
wie: Chłopicki już ranny, w powrocie do War
szawy, jak ściska gorączkowo dłoń adiutanta Roz
wadowskiego, kiedy to powtarzał cięgle: «widziałeś, 
widziałeś, jaki nasz żołnierz?» I ten drugi, wróg, 
w. ks. Konstanty — o, bije brawo kolumnom polskim 
idącym do ataku, pełen podziwu dla brawury i wy
szkolenia polskiego żołnierza.

A tam — atak kirasjerów rosyjskich, popitych 
i nieprzytomnych, których huraganową, dziką, pijaną 
szarżę rozgramia brygada Kickiego. A dalej — zażar
ta pogoń i zadumanie zmęczonych, zziajanych Czwar
taków, którym Bogusławski jedno ma dla zachęty 
i bodźca: «chciałeś rewolucji? więc bijże się teraz!» 
Więc bili się, parli (...)

W życie bitwy wkracza element cywilny: panie 
z Warszawy, mieszczki, siostry miłosierdzia, studen
ci, łaziki, politykierzy kawiarniani, po trzechdniowych 
zmaganiach u wrót stolicy, ogarnięci ogólnym en
tuzjazmem, jadą, idę, by ujrzeć na własne oczy tę 
świętą wojnę (...) Oto kolaski, bryki z pięknymi pa
niami, oto młodzież, tłum warszawski, a wśród tego 
sceny i scenki pełne wyrazu, pełne grozy, pełne 
przerażenia i potępieńczych wizji wojennych (...) 
Jedni zakrywają swe twarze, by nie patrzeć na te 
«jatki ludzkie» na strasznym pobojowisku, pełnym 
trupów, okaleczałych i rannych pełzających we krwi 
i błocie, wśród poszarpanych koni, połamanych wo
zów i strzępów mundurów. Inni (...) odszukują krew
nych i przyjaciół (...) dźwigają rannych, wreszcie
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Fig. 48. Mistrz tworzy na wakacjach w Juracie, fot. z r. 1937,

inni wycofują się w histerycznym popłochu ze strasz
nego pobojowiska (...) Oto dzień krwi i chwały — oto 
jest Olszynka I"122.

Taka miała być panorama „polskich Termopil", 
najkrwawszej i najbardziej heroicznej z bitew w woj
nie 1831 roku. Do realizacji tych śmiałych planów 
malarskich już jednak nie doszło. Zbliżał się bowiem 
tragiczny finał Drugiej Rzeczypospolitej. Już wkrótce 
żołnierz polski miał stanąć murem w „polskich Termo- 
pilach" nie w malowanej, lecz w rzeczywistej wojnie, 
straszniejszej niż wszelkie wyobrażenia i wizje.

Lato 1939 roku spędził Kossak z rodziną, jak 
zwykle, w Juracie, skąd w ostatnich dniach sierpnia 
ledwie zdołali wrócić do Krakowa. Tu zastał go wy
buch wojny i wkroczenie Niemców do miasta. Pra
cownia w „Bristolu" w Warszawie została zbombar
dowana, choć uratowano z niej prawie wszystkie 
większe płótna, które złożono w gmachu Muzeum 
Narodowego lub na przechowanie u państwa Klawe 
na Krakowskim Przedmieściu 18, gdzie Kossak cza
sem zajeżdżał.

Klęska wrześniowa była i dla niego wstrząsem, 
ale wiara w żołnierza polskiego pozostała niezachwia
na. Pisał do przyjaciela, Wacława Tyca: „Z chwilą 
klęsk naszych i kompromitacji tego biednego, tak 
niedorosłego do swej roli Rydza, upadłem na duchu, 
nie wiedząc jeszcze, że to, co było moim ukochanym 
tematem, nie tylko nie przestało być najpopularniej
szym, ale dziś najdroższym sursum corda się stało, 
naszą dumą i chwałą, wyższą niż kiedykolwiek" 122

Fig. 49. W krakowskiej pracowni z Aleksandrą i Włodzimierzem Saysse-Tobiczykami przed ich portretem, fot. z r. 1939
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\N roku 1939, już podczas okupacji niemieckiej, 
Kossak został obrany prezesem Towarzystwa Przyja
ciół Sztuk Pięknych w Krakowie; sądzono, że potrafi 
łatwiej coś od Niemców uzyskać w potocznych spra
wach Towarzystwa, jak np. likwidacja ostatniej 
wystawy w Pałacu Sztuki, kwestie zaopatrzenia fi
nansowego artystów itp. Zachowało się pismo W 
Kossaka z 27 kwietnia 1940 r. do Kreishauptmann- 
schaftu w Krakowie w sprawie wypłacania zapomóg 
pieniężnych malarzom, którym odebrano emerytury124.

Z roku 1940/41 pochodzi kilka świetnych olej
nych szkiców (o wymiarach 75 x 105 cm) do 
panoramy Grochowa. Może myślał jeszcze realnie 
o tym olbrzymim zamierzeniu, a może już tylko 
chciał zostawić własną jego wizję. Te ostatnie, naj
smutniejsze swe lata spędził również przy sztalugach, 
jak całe życie, do końca wytrwale malując. „Pracuję 
jak zawsze, naturalnie tylko mniejsze rzeczy albo 
portreta, których stosunkowo dość dużo (...) a są 
między nimi i ciekawe — pisał do Tyca. — Jak tylko 
biedota jaka zrobiła pieniądze, pierwsza rzecz — obra
zek Kossaka, ale nie impresjonistyczne śledzie na 
talerzu, nie!, wbrew panom Treterom i Departamen
towi Sztuki moja sztuka jest tą strawę, której duch 
narodowy potrzebuje"125.

Malował wtedy Kossak oprócz portretów sporo 
scen rodzajowych, jak wesela, polowania, główki Fig. 50. Kossak z Alfredem Wysockim, fot. z r. 1938

Fig. 51. Artysta w salonie na „Kossakówce", fot. z r. 1939
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końskie, ale i postacie wiarusów napoleońskich, uła
nów i drobne sceny bitewne. Na obrazach tych 
umieszczał przy podpisie daty wcześniejsze, tym ra
zem ze względów bezpieczeństwa. Na zewnątrz utrzy
mywał bowiem, że obecnie prawie nie maluje, a je
dynie odnawia swym klientom dawniej wykonane 
obrazy. I chociaż na „Kossakówce" nie przelewało 
się, Wojciech nie sprzedał ani jednego obrazu 
Niemcom, mimo że chcieli mu dobrze płacić. Malował 
zaś za grosze lub za prowiant dla kupców, dostawców 
czy dla lekarzy krakowskich, na handel wymienny, 
za mękę, słoninę, kiełbasę i węgiel. Do anegdot 
prawie należy nieco przydługie malowanie portretu 
pewnego cukiernika krakowskiego, który do pozo
wania przychodził na „Kossakówkę" zawsze z tor
tem na cukrze.

„Pracuję co dzień — zwierzał się przyjacielowi 
— ale przeciętnie tylko 3 do 4 godzin dziennie. 
Zdaje mi się, że pisałem Panu, że mi tak łatwo 
przychodzi, czy to drobne rzeczy z pamięci, czy też 
naturalnej wielkości portrety. I to jedynie daje mi 
miarę, że nie cofam się, ale nawet nie zatrzymuję się 
na tym samym miejscu, tak mi się samo maluje 
(...) Oczy moje trochę słabsze z powodu braku wita
min, ale chodzę bez okularów jeszcze, które do 
czytania są już konieczne. Uporczywy katar kiszek 
prawie że się kończy (...) I aforyzm rzymski inter arma 
sileni musae w dalszym ciągu jest co do mnie nie do 

zastosowania — niemal ogonek przed pracow
nię"126.

Kiedyś przyjechał na „Kossakówkę" oficer 
niemiecki z „Burgu", czyli z Wawelu, z propozycję 
wykonania portretu samego generalnego guberna
tora, Hansa Franka. Pozowanie miało się odbywać 
na Zamku lub w ostateczności w „Kossakówce". 
Wojciech zdecydowanie odmówił, zasłaniając się 
rzekomą chorobę oraz tym, że już właściwie nie 
maluje, choć wokół stało mnóstwo gotowych i za
czętych obrazów. Rzadko kto zdobyłby się w owych 
latach na tak odważny gest.

Jednymi z ostatnich jego prac były m. in.: «Por
tret Zofii Jachimeckiej», «Portret konny Tadeusza 
Chutkowskiego», «Stefana Skrzyńskiego», «Jasyr ta
tarski», «Kirasjer i dziewczyna», «Farys» oraz płótna 
z ukochanymi końmi.

W ostatnim roku życia odezwały się u niego ze 
zdwojoną siłę zadawnione urazy z powodu krytyk 
i pomijania jego osoby i twórczości przez ludzi re
prezentujących nowe kierunki w sztuce. Namawiał 
admiratora swej sztuki, Wacława Tyca, do publiczne
go wystąpienia po wojnie w obronie jego pozycji. 
„Mam zamiar — pisał w liście — prosić Pana o pu
bliczne powołanie do odpowiedzialności (...) tej 
nienawistnej zgrai lichych malarzy, ale «legioni
stów», którzy z pomocą takich ministrów oświaty 
jak Jędrzejewicze, krytyków jak Treter (...) urzą-

Fig. 52. Kossak w krakowskiej pracowni, fot. z r. 1940

51



Fig. 53. Wojciech Kossak, fot. z r. 1939

l

Fig. 54. Na ulicy w Krakowie, fot. z r. 1940
i

dzili na mnie nagonkę, rozpoczętą przez Skoczylasa, 
któremu zdrowa moja a tęga sztuka przeszkadzała 
swoją popularnością w propagandzie ipsiacki.ej (od 
Instytutu Propagandy Sztuki), żydowskiej, impre
sjonistycznej lichoty (...) Są fakta wprost niesłycha
ne, po prostu łajdactwa, które trzeba opublikować: 
historia nagrody m. Warszawy, historia portretu 
króla Jana III dla Wiednia, historia recenzji o wysta
wie sztuki polskiej w Berlinie" (...)127.

Z wiekiem stawał się coraz bardziej nieustępli
wy, apodyktyczny i drażliwy na punkcie swej sztuki, 
swego autorytetu i ambicji. Może miało to związek 
z nasilającymi się dolegliwościami. Długą chorobę 
znosił cierpliwie i w miarę pogodnie, nie wiedząc, że 
tó rak. Do końca trzymał się dzielnie, spacerując 
sprężystym krokiem z dystyngowaną postawę. Na 
kilka dni przed śmiercią opowiadał z wigorem o za
mierzonych i rozpoczętych pracach. „Stanowczo 
lepiej się czuję i praca mi idzie tak jak dawniej 
szparko". Naturalnie wierzył, że doczeka końca woj
ny, klęski Niemców i wolnej Polski. Gdy wspomniał 
o śmierci, to zaraz dodawał, że musi mieć pogrzeb 
wojskowy z całą paradą. „Moja ostatnia wola — 
powiedział rodzinie — by na moim pogrzebie zagrali 
ukochani ułani".

W dzień śmierci, 29 lipca 1942 r., kazał sobie 
nałożyć na paletę farby, nie mógł jednak wstać, gdyż 
był bardzo osłabiony, ale nie zdawał sobie sprawy, że 
to już koniec. W godzinach wieczornych, w otoczeniu 
rodziny, do ostatka zachowując przytomność — 
zmarł. W pracowni pozostało kilka nie wykończonych 
kobiecych portretów i wielkie płótno, z którego 
wyglądała szlachetna głowa konia.

Pogrzeb Wojciecha Kossaka — cichy, skromny, 
bez trąbek ułańskich, bez żadnej ostentacji, niemożli
wej w warunkach okupacyjnych — odbył się w dniu 
1 sierpnia na cmentarzu Rakowickim w Krakowie, 
gdzie zwłoki artysty złożono w grobowcu rodzinnym. 
Poza drobnymi wzmiankami w paru gazetach — 
żadnych nekrologów, wspomnień pośmiertnych czy 
podsumowań życia i twórczości, nieodłącznych po 
zgonie wielkiego człowieka. Ta śmierć wojenna, 
okupacyjna, minęła wtedy niemal bez echa. W heka- 
tombie strat kultury polskiej była jedną z wielu, 
choć jakże dotkliwą.

Po wojnie z różnorakich względów, tak politycz
nych, jak „ideolo-artystowskich", długo nie było 
warunków, aby zająć się bliżej i obiektywnie osobą . 
artysty i jego tak popularną, tak na wskroś polską 
twórczością. Z tym większą satysfakcją czynimy to 
teraz, kiedy malarstwo Kossaków przeżywa swój za
służony renesans.

Twórczość malarska Wojciecha Kossaka rozwija
ła się w okresie, gdy całe społeczeństwo łaknęło 
obrazów o historycznej treści. Kossak-batalista 
gloryfikował to, co było najdroższe dla uczuć Pola
ków — dawne wojsko polskie. Sztuka ta była w dobie 
zaborów bronię pozbawionego wolności narodu, 
umacniała poczucie narodowe, „podnosiła serca" tak 
samo, jak «Trylogia» Sienkiewicza, odpowiadała ide-
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alnie psychice społeczeństwa, które nigdy nie wyrzek- 
ło się orężnej walki o niepodległość. Broń, mundury, 
orły i barwy narodowe, wreszcie konie — odnajdy
wane na obrazach Kossaków — wywoływały tak 
typowo polskie tęsknoty. Rola tego na wskroś naro
dowego malarstwa w utrwalaniu patriotyzmu, zwłasz 
cza wśród młodzieży, była szczególnie doniosła 
w okresie zaborów. Później, w czasie wojny i w la
tach niepodległości, pobudzało ono sentyment do 
przeszłości narodowej i do żołnierza polskiego — 
wychowały się na nim pokolenia Polaków.

Wielu mieliśmy malarzy-batalistów, malarzy ko
ni, a jednak żaden nie osiągnął tej miary biegłości 
i popularności. Zasługa to zatem nie tylko tematu, 
ale i sposobu jego traktowania, właściwego dla Kos
saka stylu i temperamentu, które szczególnie odpo
wiadały upodobaniom najszerszych warstw społe
czeństwa polskiego. Wojciech stworzył nie tylko 
w malarstwie, ale po prostu w naszych wyobraże
niach wierne do sugestywności sylwetki wiarusów 
napoleońskich i listopadowych, jak i niepowtarzal
nych w typie żołnierzy Polski Odrodzonej.

„Jest to niewątpliwie malarz bardzo polski — 
napisał o Kossaku Mieczysław Wallis — przez swój 
temperament i rozmach, przez swą brawurę i werwę 
(...) przez swe umiłowanie życia, ruchu i pędu, przez 
swój kult konia, przez swe upodobanie do tematów 
rycersko-wojskowych i łowieckich"128.

Te elementy zdają się przesądzać kwestię wartoś
ciowania tej sztuki, bo przecież znaczenia malar
stwa nie da się sztucznie ograniczyć do funkcji li 
tylko estetyczno-formalnych. Nie można pomijać 
wrażeń i odczuć zwykłego odbiorcy-widza. Dlatego 
obrazów Kossaka nie należy oceniać wyłącznie od 
strony ich wartości czysto malarskich, lecz przede 
wszystkim z pozycji ich walorów dokumentalno-hi
storycznych, odtwarzających z faktograficzną ścisłoś
cią szereg wydarzeń dziejowych, postacie historycz
ne, dawne mundury, uzbrojenie, szyk bojowy, sposób 
prowadzenia walki itp. Nie ostatnie wreszcie były ich 
funkcje społeczno-wychowawcze, oddziałujące na 
młode pokolenie. Tego znaczenia malarstwa histo
rycznego Kossaka nie mogę przekreślać niedostatki 
i wady formalnej natury i czysto malarskiej formy.

Cechę charakterystyczną jego malarstwa, malar
stwa — podkreślmy — zdecydowanie indywidualne
go, nie naśladującego nikogo, odmiennego od do
tychczas spotykanych, stanowiły ostrość obserwacji, 
uchwycenie typu ludzkiego i końskiego, podpatrzenie 
ruchu pojedynczego i zbiorowego oraz znaczny sto
pień ekspresji. Artysta nie kusząc się nawet o sub
telność w szczegółach, radził sobie wyśmienicie 
z ogólną sylwetą i z wszelkimi skrótami perspekty
wicznymi. Umiejętność obserwacji, doskonała znajo
mość formy (tworzywa), ogromna łatwość i biegłość 
operowania tą formą pozwalały mu na dowolne nią

Fig 55 W mieszkaniu w Bristolu w rozmowie ze Stefanem Szydłowskim, fot. z r. 1935
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żonglowanie. Stąd u Kossaka ta szeroko pojęta 
plama, energicznie i z rozmachem prowadzona linia, 
śmiałe i pewne pociągnięcia pędzla.

Kompozycja, rysunek, kolor obchodzę artystę 
głównie jako środki do odtwarzania widzianej lub 
wyobrażonej rzeczywistości. Faktura jest tu przede 
wszystkim kwestią sprawności i biegłości pędzla. 
Toteż sztuka ta znajduje się we właściwym żywiole 
tam zwłaszcza, gdzie wierne odtworzenie rzeczywi
stości jest zadaniem głównym, -szczególnie, jeśli 
dzieło posiada duże rozmiary i przeznaczone jest do 
oglądania z odległości, przy której niknę niedokład
ności szkicowych rzutów pędzla, a szybkość i łat
wość techniki staje się koniecznością.

Rozmach i przestrzeń to żywioł Kossaka, dlatego 
czuł się tak pewnie i swobodnie na płótnach panora
micznych, które z nieprawdopodobną łatwością za
pełniał masami wojska, postaciami ludzi i koni w nie 
powtarzających się pozycjach, ruchach i ujęciach, 
w scenach pełnych dynamiki i życia. I chociaż panora
my były poprzedzane studiami źródłowymi i szkica
mi malarskimi, to jednak wiele pomysłów rodziło się 
w głowie artysty już wprost na dużym płótnie z szyb
kością, by tak rzec, kamery filmowej, a rozplanowa
nie i skomponowanie całości jak i poszczególnych 
grup ujawniało wyczucie trafnej reżyserii plastycznej.

Posiadał Kossak wielką biegłość techniczną, dy
namiczny temperament, niewyczerpaną wyobraźnię 
i ogromną łatwość kompozycji. Dobrze charaktery
zował różne postacie historyczne oraz sylwetki 
i fizjonomie żołnierskie. Nie znajdziemy na jego płót
nach manekinów ubranych w mundury, o ruchach 

marionetek. Żołnierze jego są żywi, zawsze naturalni, 
w chwilach tragizmu mają w sobie spokój, są 
twardzi i nieustraszeni, bez cienia pozy, melodramatu, 
czy teatralnego patosu. Tak jest w panoramie «Bere
zyny», w sławnej «Olszynce», w «Raszynie» i w mnó
stwie epizodów. Od stoickiego bohaterstwa piechoty 
przerzucał się artysta do zapamiętałych szarż ułań
skich, w których — przy świetnym wyczuciu bitwy, 
żołnierza i konia — był niezrównany.

Kossak, który był świadkiem powstawania 
nowych prądów i kierunków w sztuce, przez cały 
swój długi żywot konsekwentnie uprawiał malarstwo 
batalistyczne w konwencji realizmu, przy czym forma 
malarska miała u niego często znaczenie drugorzędne 
i podporządkowana była treści obrazu. Naturalnie 
zbyt dobrze rozumiał znaczenie problemów arty
stycznych w sztuce, by nie doceniać zagadnień formy 
malarskiej. Gdy obraz miał być oglądany na szerszym 
forum, zwłaszcza zagranicznym, gdy przeznaczony 
był na wystawę, do muzeum lub na liczące się za
mówienie, wtedy malowany był starannie, wykań
czany z wielką dbałością, dopracowywany we wszyst
kich elementach. Gdy natomiast chodziło o odbiorcę 
nie wymagającego, o obstalunek z wyraźnym akcen
tem na treść obrazu czy zalety portretu, wreszcie gdy 
szło o zwykły handel — wtedy płótno robione było 
w pośpiechu, z tą typową nonszalancją, płynącą 
z całkowitego opanowania tematu. Komponując 
jeden z obrazów dla cesarza Wilhelma, Kossak pisał: 
,,O ile podmalowywanie może iść piorunem, to wy
dobycie plastyki, słońca i powietrza jest dziesięć 
razy dłuższą robotą. Jemu wystarcza rysunek, trochę 
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koloru i ruch, ale ja chcę mieć sukces malarski, ten 
obraz ma iść do Paryża I"129

Na temat kolorystyki swego malarstwa czytamy 
interesujące wynurzenia artysty w listach z r. 1900: 
„Zdecydowałem się dziś na ważny krok w mej karie
rze, zmieniłem paletę, to znaczy farby: wyrzuciłem 
czarną kompletnie i inne dotąd moje uprzywilejowa
ne farby, będę tylko secesjonistycznych używał, 
zginą wszelkie szare i brudne tony. Muszę dojść do 
tego, aby moje obrazy świeciły i kolorem jak brylan
ty (...) Czarnej farby nie znam już zgoła, dopiero wi
dzę, jakie to mądre i jak brak jej zmusza do koloro
wego malowania"130.

Kossak choć wyszedł od realizmu i stał na pozy
cjach przeciwnych impresjonizmowi, a wrogo odno
sił się do modernizmu, secesji i wszelkich przejawów 
awangardy, rychło, nie uświadamiając sobie tego 
wyraźnie, począł przejmować założenia impresjoniz
mu, którego treścią przecież był — obok światła 
i barwy — ruch podpatrzony we wszelkich jego 
przejawach. W wydobywaniu w obrazach ekspresji 
i dosadności ruchu, życia pomocna była Kossakowi 
umiejętność wnikliwej obserwacji i bezbłędne ope
rowanie formą. Stąd ta bujność i różnorodność 
w twórczości artysty — od wielkich kompozycji 
historycznych do drobnych studiów pejzażowych, od 
brawurowych batalii do swojskich, wdzięcznych scen 
rodzajowych, od portretów pań pełnych elegancji 

i wytworności do konterfektów typowo męskich 
i żołnierskich, zawsze z uchwyceniem charakteru 
portretowanych.

W latach trzydziestych, u schyłku życia, Kossak 
z jednej strony cieszył się sławą i wzięciem, z drugiej 
— stał się obiektem zaciętych ataków awangardy 
malarskiej i krytycznej, usuwanym w cień i pomija
nym przez czynniki kierujące sztuką. 80-letni artysta 
odczuwał to dotkliwie, może też dlatego w tych ostat
nich latach począł znów tworzyć ogromne płótna 
batalistyczne, wcale nie ustępujące dawniejszym* 
pełne rozmachu i werwy, jakby na przekór głosom, 
że „Kossak się starzeje".

Jednym z tych obrazów była malowana 
w r. 1934 «Rewia kawalerii polskiej w Krakowie», 
którą przykładowo możemy poddać tu analizie z punk
tu widzenia kompozycji i plastyki malarskiej. Już 
w założeniu tematu sugerowano artyście umieszcze
nie na pierwszym planie trybuny z Marszałkiem, a za 
nią trybuny rządowej z portretowanymi osobistościa
mi. Kossak obie trybuny przesunął na trzeci i czwarty 
plan z boku, a pierwszy i drugi wypełnił ułanami jako 
głównym akcentem obrazu. Ponieważ kawaleria 
defiluje zawsze kłusem, co od strony malarskiej jest 
nieciekawe, gdyż widzi się idealnie wyrównane szere
gi ułanów, łbów i piersi końskich, piony lanc, całość 
jednostajną, wykluczającą bogactwo linii i różnoli- 
tość — artysta uplasował ją więc na drugim planie,

Fig. 57. Konferencja prasowa w pracowni W. Kossaka na temat panoramy Grochowa, fot. z r. 1939
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Fig. 58. Artysta w krakowskiej pracowni, na podium pozuje 
do portretu Zofia Jachimecka, fot. z r. 1941

dając tylko samo czoło defilujących, tj. dowódcę 
8. p. ułanów płk. Mastalerza na pięknym kasztanie 
i poczet sztandarowy na szpakach. Resztę kolumny 
zasłania wpadająca galopem na plan pierwszy orkie
stra 1. p. szwoleżerów na siwkach, z rozwianymi 
grzywami i ogonami, błyszcząca instrumentami, roz
migotana amarantem czapraków i proporców. Unik
nął przez to banalności, a uzyskał urozmaicenie 
i motyw ostrej akcji. Udany kolorystycznie efekt 
podkreśla zieleń Błoń i tło góry Św. Bronisławy 
z ciemniejszą plamą lasów i Kopcem Kościuszki 
z ceglanym fortem na horyzoncie. Bogata perspek
tywa więżę całość obrazu, dodając mu zwartości 
i siły kompozycyjnej.

Ale krytyków i analityków sztuki raziły nie tylko 
brak nowych środków wyrazu plastycznego i niedo
statki formalnych wartości w obrazach Kossaka, brak 
„głębi intelektualnej", wady kolorystyczne, powtarza
jące się konwencje i stereotypy tematyczne i uję- 
ciowe, przewaga treści nad formą. Jednym z głów
nych zarzutów było też malowanie duplikatów i replik, 
wykonywanie całych serii obrazów na sprzedaż. 
Popularność tego malarstwa w szerokich kręgach 
społecznych była dla krytyki argumentem przeciw 
Kossakowi, który jej zdaniem grał atutami popular
ności, schlebiał gustom odbiorców, zarabiając łatwą 
sztuką duże pieniądze.

A Kossak musiał zarabiać coraz więcej, zwłasz
cza w ostatnich niesprzyjających latach, w których 
coraz trudniej było o duże zarobki, kiedy stan finan
sowy artysty był bliski całkowitego bankructwa. Ra
towała go tylko owa „taśmowa produkcja" obrazów
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Fig. 60. „Kossakówkafot. z r. 1936

malowanych dla żydowskich handlarzy, od których 
pożyczał pieniądze spłacane z lichwiarskim procen
tem obrazami. I z tej „twórczości na sprzedaż” 
rozliczyli artystę krytycy, nie darowali mu jej mala
rze, ta właśnie niekorzystna i jednostronna opinia 
zaważyła w ocenie całej twórczości Wojciecha 
Kossaka na długo, bo niemal po dziś dzień.

A przecież sztuki tej nie należy oceniać tylko 
z wąskiego stanowiska estetyki i formy malarskiej, 
bo jest to zjawisko szersze, wychodzące poza kate
gorie i kryteria wyłącznie sztuki. Trzeba je dojrzeć na 
szerszym tle historycznym i określić, jakie funkcje 
społeczne spełniała ona w ogólnym dorobku kultury 
i w sferze świadomości narodowej.

Historyk spojrzy zatem na malarstwo Kossaka 
nie z jednego, a z wielu punktów widzenia. Wydo
będzie jego wartości historyczne, dokumentalne 
i plastyczne, ale doceni również rolę tego malarstwa 
w utrwalaniu tradycji, patriotyzmu i w popularyzo
waniu historii w ogólności.

Surowo obeszła się krytyka z sędziwym artystę, 
któremu przecież do zdobycia sławy i wysokiej pozy
cji w sztuce wystarczyłoby choćby kilka dziesiątków 
jego najlepszych obrazów, a on ich dał parę tysięcy, 
malowanych szczodrze dla licznych wciąż odbiorców 
i miłośników do ostatnich dni swego 85-letniego 
żywota.

Reprezentował Kossak talent niewątpliwie wy

bitny. Z drugiej strony jednak owa fenomenalna łat
wość malowania sprawiła, że malarstwo jego stawa
ło się z biegiem lat coraz bardziej powierzchowne 
i pobieżne; ona też przyspieszyła proces spłycenia je
go efektownej i popularnej sztuki. Wytworzona 
z czasem maniera prowadziła do ujęć banalnych, do 
powielania w licznych wersjach, w replikach replik 
tych samych tematów i motywów bez artystycznego 
ich pogłębiania.

Był artystą, którego zepsuło powodzenie i ko
nieczność robienia pieniędzy, otaczająca go bez
troska atmosfera, zachwyty wielbicieli i mało wybred
ne wymagania odbiorców. Wszystko to odbiło się 
z czasem niekorzystnie na organizmie twórczym 
artysty, przytępiając jego instynkt i wrażliwość pla
styczną.

Ale obok tamtej, „ubocznej produkcji" obrazów, 
pozostał wartościowy dorobek malarski Wojciecha 
Kossaka w postaci wielkich, wypracowanych kom
pozycji batalistycznych, reprezentujących wspaniałe 
tradycje polskiego malarstwa historycznego.

■ ■ ■
Wojciech Kossak, będąc malarzem nadzwyczaj 

pracowitym i płodnym, zostawił po sobie jako plon 
70-letniej pracy artystycznej, oprócz panoram — po
nad dwa tysiące obrazów, o ile w ogóle dadzą się one 
policzyć Ta olbrzymia, choć bardzo nierównej
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Fig. 61. „Kossakówka", widok od Alei Krasińskiego, okno z balkonem od pokoju Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej

Fig. 62. Grobowiec Kossaków na cmentarzu Rakowickim w Krakowie
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wartości spuścizna malarska autora «Olszynki Gro
chowskiej», sztucznie powiększona przez kopie i fal
syfikaty, znajduje się w rozproszeniu. Niemała część 
jego obrazów uległa zniszczeniu bądź została zrabo
wana podczas obu wojen światowych — w samej 
Warszawie powstańczej spłonęło wiele, strzelano do 
nich, dziurawiono bagnetami; duża ilość płócien 
malowanych za granicą pozostała tam na zawsze, 
niemało „Wojciechów” wywieziono z kraju. Zaledwie 
drobna część tej twórczości trafiła do zbiorów publicz
nych, gdzie zresztą przeważnie nie jest już wystawia
na, i tak: Muzeum Narodowe w Warszawie posiada 
ponad 50 płócien W. Kossaka, Muzeum Wojska Pol
skiego 20, Muzeum Narodowe w Krakowie 20, 
w Poznaniu 12, we Wrocławiu 6, Muzeum w Łańcu
cie 7, w Przemyślu 6, po kilka niektóre muzea 
prowincjonalne. W sumie w muzeach polskich znaj
duje się około 140—160 prac Wojciecha Kossaka. 
Najwięcej wszakże jego obrazów pozostaje w rękach 
prywatnych, wciąż licznych, wielbicieli jego sztuki.

Wydaje się tedy rzeczą celową zebranie w wy
dawnictwie albumowym choć części dorobku artysty 
i przypomnienie tego malarstwa, które trzem ostat
nim pokoleniom Polaków ilustrowało historię naro
dową i uosabiało ich własny „sen o szpadzie”.

Album, który oddajemy do rąk czytelnika, ma 
wypełnić tę niewątpliwą lukę, jaką do tej pory stano
wił brak obszerniejszego, monograficznego opraco
wania życia i twórczości znakomitego polskiego ba
talisty; w jeszcze większym stopniu ma zaprezento
wać wybrany zestaw reprodukcji jego dzieł, dający 
wyobrażenie tego niepowtarzalnego, a wciąż niedo
cenianego i skrywanego w cieniu malarstwa.

W albumie staraliśmy się zgrupować taki wy
bór prac, aby dały one pełny przegląd twórczości 
Wojciecha Kossaka: od pierwszych prób rysunko
wych i malarskich, będących naśladowaniem i wzo
rowaniem się na malarstwie ojca oraz innych mala
rzy, poprzez własne kompozycje i studia szkolne, do 
samodzielnej i oryginalnej twórczości, ukształtowanej 
według własnego stylu i artystycznego widzenia, 
kończąc na obrazach okresu schyłkowego.

Zamieściliśmy tu przykłady typowe dla wszyst
kich rodzajów jego malarstwa i pochodzące z całego 
życia, dając zarówno obrazy na dobrym poziomie 
artystycznym, ambitne, wypracowane, oparte na 
wnikliwych studiach natury, jak i rzeczy słabsze, 
seryjne, w których Kossak eksploatował pewną 
manierę, oddając swą sztukę na usługi spraw poza- 
estetycznych — chcieliśmy bowiem ukazać w prze
kroju jakościowym całość tej twórczości, tak kon
trowersyjnie bądź jednostronnie dotychczas ocenia
nej.

Dla usystematyzowania zebranego tu zbioru 
przyjęto układ tematyczny, a w jego obrębie chro
nologiczny. W każdej z 12 grup tematycznych usze
regowano obrazy w kolejności dat ich powstania. 
W grupie I — rysunki i prace z okresu studiów — 
zamieszczono 26 reprodukcji; osobną grupę II zajmuje 
«Olszynka Grochowska», reprezentatywne dzieło arty
sty, ukazane w 11 reprodukcjach; III grupę stanowią 
cztery panoramy: «Racławice», «Berezyna», «Somo
sierra» i «Piramidy» — zilustrowane tu 47 przykłada
mi; IV grupa to tematy austriackie i pruskie w płót
nach Kossaka, pokazane na 16 reprodukcjach; w gru
pie V zademonstrowano na 22 ilustracjach staropol

*** r

Fig. 63. Wizja Wojciecha Kossaka, malował Jerzy Kossak, 1942 r.
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skie motywy historyczne. Grupa VI poświęcona jest 
epopei napoleońskiej, pod której urokiem pozostawał 
artysta przez całe życie i do której stale powracał — 
ilustrujemy ję 27 przykładami. Grupa VII to powsta
nie listopadowe, ujęte w 24 reprodukcjach, temat 
i okres szczególnie interesujący Kossaka, odtwarza
ny przez niego z doskonałym wyczuciem, przewijał 
się także przez całe jego malarstwo. W niewielkiej 
grupie VIII, którą zatytułowaliśmy: ,,O niepodległość 
ducha narodu", znalazło się 10 obrazów. Grupę IX: 
Wielką Wojnę, malowaną z autopsji, gdyż brał w niej 
udział konno i z paletą, ilustrujemy 19 przykładami. 
Wreszcie w X grupie 19 reprodukcji reprezentuje 
umiłowany temat artysty: wojsko Polski Odrodzonej, 
w którym stworzył nieosiągalny dotąd w malarstwie 
typ ówczesnego żołnierza polskiego. W grupie XI, 
ukazującej malarstwo rodzajowe, znalazło się 31 ilu
stracji, gdzie obok ułanów i dziewczyn, jak i różnych 
scen rodzajowych zamieszczono cykl polowań oraz 
serię koni i głów końskich. Ostatnia, XII grupa to ma
larstwo portretowe, oddzielny niejako rodzaj twór
czości Kossaka, uprawiany z powodzeniem zwłaszcza 
w okresie międzywojennym. Pośród 69 zamieszczo
nych tu reprodukcji daliśmy kilka autoportretów 
artysty, kilkanaście portretów wytwornych pań i pa
nów konno, przy koniu i wśród koni, kilka portretów 
dostojników, marszałków, generałów i niższych szarż, 
wreszcie kilkanaście konterfektów męskich i kobie
cych bez koni, choć z równie dobrze oddaną oso
bowością portretowanych.

W sumie tych 321 reprodukcji wybranych z prze
bogatej twórczości artysty jest w stanie zaprezento
wać całość malarstwa Wojciecha Kossaka tego 

najpopularniejszego z polskich malarzy, malarstwa, 
bez którego o ileż uboższa byłaby sztuka polska.

W albumie tym — który poza funkcją estetyczną 
spełniać ma rolę monografii artysty — musiała 
z konieczności znaleźć się pewna, na szczęście nie
liczna, część ilustracji o nie najlepszym stanie tech
nicznym. Są to podobizny obrazów nieosiągalnych 
już dziś w oryginale, przepadłych na zawsze, do
stępnych jedynie ze starych, zniszczonych fotografii 
i z nierównej jakości reprodukcji, których jednakże 
ze względu na ich dokumentalne i merytoryczne 
znaczenie nie można było pominąć.

Pierwsza edycja niniejszego albumu ukazała 
się w r. 1976 w nakładzie 35 000 egzemplarzy — 
i została natychmiast wykupiona. Wobec olbrzymie
go wciąż zapotrzebowania na tę książkę Wydawnic
two Zakładu Narodowego im. Ossolińskich zdecydo
wało się na jej wznowienie. Drugie wydanie, które 
oddajemy do rąk czytelników, zostało przez autora 
poprawione i uzupełnione zarówno w tekście opra
cowania, jak i w części ilustracyjnej, gdzie dodano 
80 nowych reprodukcji, przede wszystkim zaś po
większono ilość reprodukcji barwnych, z 26 w pierw
szym wydaniu, do 75 w drugim.

Mamy zatem nadzieję, że w obecnej postaci 
album Wojciecha Kossaka zadowoli czytelników 
i licznych zwolenników sztuki arcymistrza polskiej 
batalistyki

Kraków 1973 198’ r



PRZYPISY

' Zob. K. Olszański, «Kossak Leon» (w:) Polski 
Słownik Biograficzny, t. XIV/2, z. 61, 1969.

2 W. Łoś, «Wojciech Kossak», „Tygodnik Ilustrowany" 
1895, nr 50, s. 433.

3 List z 1 5 X 1 870 — «Warszawska „cyganeria" malar
ska», oprać. S. Kozakiewicz i A. Ryszkiewicz, Wrocław 1955, 
s. 226.

4Archiwum Państwowe w Krakowie, sygn. GLN 129 
(rok 1871), s. 335.

5List z 15 11 1875 — «Warszawska „cyganeria" ma
larska», s. 233.

6W. Kossak, «Wspomnienia», oprać. K. Olszański, 
Warszawa 1971, s. 64.

7 K o s s a k, op. cit., s. 65.
8«Warszawska „cyganeria" malarska», s. 240.
9„Tyg. Ilustr." 1874, nr 321, 333, 334/338, 364; 

1875, nr 369, 376, 397, 408, 410, 417; 1876, nr 2, 13;
1877, nr 96, 97; 1878, nr 122; „Kłosy" 1877, nr 604, 622, 
632; 1878, nr 694.

io„Tyg. Ilustr." 1876, nr 26, 29; 1877, nr 91, 102;
1878, nr 109; „Kłosy" 1876, nr 577, 585, 599; 1877, nr 614, 
627, 638; 1879, nr 718.

11 List z 1 II 1880 — «Warszawska „cyganeria" malar
ska», s. 256.

12 List z 9 I 1878 — tamże, s. 244.
i3Tamże, s. 258.
14 K o s s a k, op. cit., s. 79.
15Zob. Listy Wojciecha Kossaka z r. 1884 do narzeczo

nej — Biblioteka PAN w Krakowie, rkps 3658, oraz Korespon
dencja Wojciecha Kossaka — Instytut Sztuki PAN w Warszawie.

16 List b.d. (z Krakowa z 6 II 1884) — Bibl. PAN Kr., 
rkps 3658, zob. K. O I s z a ń s k i, «Z listów Wojciecha Kossaka 
w zbiorach Biblioteki PAN w Krakowie» (w:) Rocznik Bibl. PAN 
w Krakowie, t. XXV, 1980, s. 120, 121.

17 List z 20 XI 1886 — Korespondencja W. Kossaka, 
IS PAN.

18 List z 14 IV 1887 — Biblioteka Ossolineum we Wro
cławiu, rkps 12755, s. 317—320.

i9«Rocznik Zarządu Akademii Umiejętności w Krakowie. 
Rok 1887», Kraków 1888, s. 148 — 152.

20Replika I, sygnowana 1886 (1931), format 90 x 
x 145 cm, własność Muzeum Narodowego w Warszawie; repli-* 
ka II, sygn. 1887 (1920), b. depozyt w Muzeum Narodowym 
w Krakowie; replika III, sygn. 1887 — 1928, form. 95 x 135 cm, 
własność Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie; replika IV, 
sygn. 1887 (1936), form. 83 x 136 cm, b. własność A. Przybyl
skiego; replika V, sygn. 1886 (1931), form. 85 x 135 cm, 
własność pryw.; replika VI, obraz w USA, repr. w katalogu wy
stawy Nineteenth Century Polish Paintings w Metropolitan Mu
seum of Art, New York 1944, s. 27.

21 Zob. K. Olszański, «Kossak Jerzy» (w:) Polski 
Słownik Biograficzny, t. XIV/2, z. 61, 1969.

22W. Łoś, «Wojciech Kossak», „Tyg. Ilustr. 1895, 
nr 50.

23 List ze Lwowa z sierpnia 1893 — IS PAN, k. 876.
24 List z września 1893 — tamże, k. 2844—2845.
25Bibl. Ossol., rkps 12295, k. 165-167.
26 K. Olszański, «Panorama Racławicka — rys hi

storyczny (1892—1946)», „Studia Historyczne" 1981, R. XXIV, 
z. 2.

27 S. Schnur-Pepłowski, «Racławice — pierw
sza panorama polska», „Świat” (Kraków) z 1 I 1895 i z 
1 II 1895.

28 K. Olszański, «Mała Panorama Racławicka», 
„Tygodnik Demokratyczny", nr 6 z 8 II 1981; przewodnik po 
wystawie: «Mała Panorama Racławicka Jana Styki i Wojciecha 
Kossaka», Muzeum Narodowe w Krakowie, luty—marzec 
1981.

29 B o y, «Psychologia sukcesu», „Kurier Poranny" 
z 2 XI 1930.

30 „Kurier Polski" z 22 XII 1936.
31 W. Kossak, op. cit., s. 103; umowa między J. Fa

łatem, a W. Kossakiem zawarta w Berlinie 11 IV 1895 w przed
miocie'malowania panoramy «Berezyna» — Ossol. rkps 13374, 
s. 25-26.

32 Data przy podpisie „1896" jest nieprawdziwa, gdyż 
szkice powstały z początkiem 1895 r., przed malowaniem 
panoramy; być może data została później przemalowana, gdy 
obrazy-szkice wystawiono w Czerniowcach (XI 1896), w War
szawie (V 1897) i w Petersburgu (IV 1898).

33 P. G ó r s k a, «Paleta i pióro", Kraków 1956, s. 179.
34 Zob. Korespondencja W. Kossaka z 1895 —1896 

- IS PAN.
35 „Kraj" (Petersburg), nr 3 z 1 9/31 I 1896.
36 Z tej okazji wydano w Berlinie w r. 1896 okazałą tekę 

z 9 reprodukcjami całej panoramy wraz z objaśnieniami pióra 
W. Kossaka w dwóch wersjach: niemieckiej i francuskiej.

37 S. Broniewski, «Igraszki z czasem, czyli minione 
lata na cenzurowanym», Kraków 1970, s. 21—22.

38 List z Berlina ze stycznia 1896 — IS PAN, k. 769 — 
-772.

39„Kraj”, nr 51 z 19/31 XII 1898, s. 29; szerzej o spra
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KATALOG ILUSTRACJI

I. PIERWSZE RYSUNKI I PRACE Z OKRESU STUDIÓW

1. Biust grecki, 1871, rys. na kartonie, 74 x 52 cm, własność 
prywatna

2. Głowa starca, 1874, rys. na kartonie 62 x 48 cm, włas
ność prywatna

3. Brygadier, 1873, rys. na drzewie wg obrazu J. Meisso- 
niera, reprodukcja w „Tygodniku Ilustrowanym" 1874, 
nr 334

4. Pokutnica, 1873, rys. na drzewie wg obrazu L. Passiniego, 
repr. ,,Tyg. Ilustr." 1874, nr 333

5. Powrót z polowania, 1873, rys. własny, repr. „Kłosy" 
1874, nr 449

6. Arabczyk, rys. wg akwareli Juliusza Kossaka, repr. „Tyg. 
Ilustr." 1874, nr 364

7. Polowanie w guberni podolskiej, rys. wg akwareli Juliusza 
Kossaka, repr. „Tyg. Ilustr.” 1876, nr 13

8. Jarmark na konie w Bałcie, rys. wg akwareli Juliusza 
Kossaka, repr. „Kłosy" 1877, nr 622

9. Rozstawianie myśliwych na stanowiskach w kniei, rys. 
własny, repr. „Kłosy" 1876, nr 585

10. Odwiedziny w leśniczówce, rys. własny, repr. „Tyg. Ilustr." 
1877, nr 91

11. Nadporucznik W. Kossak prowadzi patrol, 1891, ol. pł., 
60 x 120 cm, własność prywatna

12. Na kwaterę, spotkanie z przyszłą żoną, 1889, olej 
55 x 75 cm

13. Przyszły batalista jako dowódca patrolu, 1912, akw. ilustr. 
do Wspomnień

14. Czerkiesi na Nowym Świecie, 1912, akw. ilustr. do 
Wspomnień

15. Niemiłe spotkanie, 1912, akw. ilustr. do Wspomnień
16. Polonez z „Pana Tadeusza", 1928, ol. plakat
17. Wspomnienia z powodzi w Krakowie w r. 1884, rys. 

własny, repr. „Kłosy" 1 884, nr 996
18. Wesele krakowskie — wachlarz, ok. 1884, ol. deska, 

35 x 50 cm, Górki Wielkie, Muzeum Zofii Kossak
19. Portret brata narzeczonej. Stawiski 1884, własność pry

watna
20. Portret narzeczonej, Marii Kisielnickiej, 1884, własność 

prywatna
21. Przygotowania do „brimade" 1912, gwasz, ilustr. do 

Wspomnień
22. W atelier L. Bonnata, 1912, gwasz, ilustr. do Wspomnień
23. Odpoczynek modelki, 1930, ol. pł.
24. Bitwa pod Raszynem, 1884, ol. pł., 97 x 119 cm, malowa

ny wspólnie z Juliuszem Kossakiem
25. Ignacy Mieroszewski obejmuje komendę pułku jazdy pod

czas wyprawy na Litwę w r. 1831, ok. 1891, ol. pł.
26. Juliusz Kossak przy pracy, 1889, rys. z natury

II. „OLSZYNKA GROCHOWSKA"

27. Oficer i dobosz w bitwie pod Grochowem, 1907, ol. pł.
28. Szkic do Olszynki Grochowskiej, 1886, rys. oł.
29. Czwartak spod Grochowa, ol. deska, 55 x 46 cm
30. Olszynka Grochowska, 1886 — 1887, ol. pł., 170 x 

x 250 cm, w r. 1915 spłonęła w pałacu w Boryniczach
31. Olszynka Grochowska, replika, 1886 (1931), ol. pł., 

90 x 145 cm, Warszawa, Muzeum Narodowe
32. Chłopicki ze sztabem, 19T4, ol. pł., 77 x 152 cm, włas

ność prywatna
33. Fragment spod Grochowa, 1906, ol. pł., 60 x 85 cm, 

własność prywatna
34. Chłopicki ze sztabem przybywa pod Grochów, 1918, 

ol. pł., 76 x 148, własność prywatna
35. Grupa czwartaków w bitwie o Olszynkę, 1884 (1938)
36. Marsz czwartaków na kolumny Dybicza, szkic do panora

my, 1941, ol. tekt., 75 x 105 cm, własność prywatna
37. Walka o lasek olszynowy, szkic do panoramy, 1940, ol. 

tekt., 75 x 105 cm, własność prywatna

III. PANORAMY: a) „RACŁAWICE"

38. Kościuszko na koniu, 1893, szkic wspólny z J. Styką, 
ol. pł., 122 x 93 cm, Opole, Muzeum Śląska Opolskiego

39. Koń wlecze jeźdźca, 1894, szkic olejny
40. Plakat „Racławic", 1894, malowany wspólnie z J. Styką, 

ol. pł., 80 x 100 cm, Wrocław, Muzeum Narodowe
41. Polski huzar 1893, szkic olejny
42. Artyleria polska w Dziemierzycach, jeńcy rosyjscy, kawale

ria narodowa, część panoramy, 1894, ol. pł., 920 x 
x 1400 cm, Wrocław

43. Kawaleria narodowa, kozacy czugiewscy, szwadron dra
gonów smoleńskich, część panoramy, 1894, ol. pł.-, 
920 x 1400 cm, Wrocław

44. Piechota pułku Wodzickiego, strzelcy polscy, część pa
noramy, 1894, ol. pł., 920 x 1400 cm, Wrocław

45. Huzarzy woronescy, gen. Tormasow, uchodzące jaszczyki, 
część panoramy, 1894, ol. pł., 920 x 1400 cm, Wrocław

46. Zdobycie armat rosyjskich, część panoramy malowana 
wspólnie z J. Styką, 1894, ol. pł., 920 x 1470 cm, 
Wrocław

47. Kościuszko prowadzi kosynierów, część panoramy malo
wana wspólnie z J. Styką, 1894, ol. pł., 790 x 820 cm, 
Wrocław

48. Kościuszko prowadzi kosynierów do ataku, 1924, ol. pł., 
115 x 130 cm, Warszawa, Muzeum Wojska Polskiego

49. Jeńcy rosyjscy, kawaleria narodowa w utarczce z kozaka
mi, piechota polska, szkic do panoramy malowany wspól
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nie z L. Bollerem, 1893, ol. pł., 110 x 290 cm, Kraków, 
Muzeum Narodowe (depozyt Michała Sapiehy)

50. Piechota polska w walce z muszkieterami rosyjskimi, 
uciekające jaszczyki, szkic do panoramy malowany wspól
nie z L. Bollerem, 1893, ol. pł., 110 x 290 cm, Kraków, 
Muzeum Narodowe (depozyt Michała Sapiehy)

III. PANORAMY: b) „BEREZYNA"

51. Artyleria w odwrocie, szkic do panoramy, 1896, ol. pł., 
70 x 120 cm, własngść prywatna

52. Fragment panoramy, 1896, ol. pł., 220 x 270 cm
53. Artyleria, fragment panoramy, 1895—1907, ol. pł., 

245 x 366 cm
54. Grupa gen. Eblé, mosty dla pieszych i dla artylerii, obóz 

maruderów w Studziance, szkic do panoramy malowany 
wspólnie z J. Fałatem, 1896, ol. pł., 120 x 300 cm

55. Artyleria, furgony Théâtre Comédie Française, colonne 
mourante, szkic do panoramy malowany wspólnie 
z J. Fałatem, 1896, ol. pł., 120 x 300 cm

56. Grupa gen. Eblé, maruderzy w Studziance, część panora
my, 1896, ol. pł., 800 x 1400 cm

57. Most dla artylerii, armaty i furgony, część panoramy, 
1896, ol. pł„ 800 x 1400 cm

58. Powozy aktorów z teatru Comédie Française, artyleria, 
colonne mourante, część panoramy, 1896, ol. pł., 
800 x 1400 cm

59. Colonne mourante, ranni generałowie polscy, część pa
noramy, 1896, ol. pł., 800 x 1400 cm

60. Szwoleżerowie polscy pędzący do szarży, poczty sztanda
rowe, palenie sztandarów przed Napoleonem, część pa
noramy, 1896, ol. pł., 800 x 1400 cm

61. Escadron sacré, wieś Bryłowa, część panoramy, 1896, 
ol. pł., 800 x 1400 cm

62. Palenie sztandarów, fragment panoramy, 1896—1908, 
ol. pł., 195 x 425 cm, Kraków, Muzeum Narodowe

63. Poczet sztandarowy, fragment panoramy, 1896, ol. pł., 
230 x 150 cm, Lublin, Muzeum Okręgowe

64. Kuchnia połowa nad Berezyną, fragment panoramy, 
1896, ol. pł., 200 x 240 cm, Opole, Muzeum Śląska 
Opolskiego

III. PANORAMY: c) „SOMOSIERRA" (szkice)

65. Szarża w wąwozie Somosierry, 1907, ol. pł., 95x141 cm
66. Bateria zamilkła, 1909, ol. pł.
67. Szwoleżer gwardii polskiej, 1910, ol. pł.
68. Na podjaździe, 1925, ol. pł., 93 x 82 cm, Warszawa, 

Muzeum Narodowe
69. Szwoleżer z eskorty Napoleona, 1925, ol. pł., 60 x 40 cm, 

Poznań, Muzeum Narodowe
70. Przed szarżą, 1915, ol. pł.
71. Droga z Burgos (północ), szkic do panoramy malowany 

wspólnie z M. Wywiórskim, 1900, ol. pł., 150 x 288 cm, 
Przemyśl, Muzeum Ziemi Przemyskiej

72. Szarża na baterie hiszpańskie (wschód), szkic do pa
noramy malowany wspólnie z M. Wywiórskim, 1900, 
ol. pł., 1 50 x 288 cm, Przemyśl, Muzeum Ziemi Przemy
skiej

73. Droga do Madrytu otwarta (południe), szkic do pano
ramy malowany wspólnie z M. Wywiórskim, 1900, 
ol. pł., 150 x 288 cm, Przemyśl, Muzeum Ziemi Prze
myskiej

74. La guerilla (zachód), szkic do panoramy malowany 
wspólnie z M. Wywiórskim, 1 900, ol. pł., 1 50 x 288 cm, 
Przemyśl, Muzeum Ziemi Przemyskiej

75. Napoleon wjeżdża do zdobytego wąwozu Somosierry, 
1912, ol. pł.,

76. W noc rocznicy — ave caesar, morituri te salutant, 1901, 
malowany dla „Tygodnika Ilustrowanego"

III. PANORAMY: d) „BITWA POD PIRAMIDAMI"

77. Huzar napoleoński na wielbłądzie, 1912, gwasz
78. Napoleon i sfinks, 1911, ol. pł.
79. Czworobok grenadierów gen. Desaix odpiera atak Mame- 

luków, część panoramy, 1901, ol. pł., 700 x 1300 cm
80. Szarża Mameluków na piechotę francuską, część panora

my, 1901, ol. pł., 750 x 950 cm
81. Główne siły Mameluków pod wodzą Murad Paszy, część 

panoramy, 1901, ol. pł., 750 x 1000 cm
82. Szarża Mameluków pod wodzą Murad Paszy, część pa

noramy, 1900, ol. pł., 288 x 510 cm, Poznań, Muzeum 
Narodowe

83. Szkic do panoramy Bitwa pod piramidami, 1896, ol. pł., 
70 x 105 cm, Warszawa, Muzeum Narodowe

84. Prawe skrzydło ataku kawalerii Mameluków, w głębi 
twierdza Embabeh, część panoramy, 1901, ol. pł., 750 x 
x 1000 cm

IV. TEMATY AUSTRIACKIE I PRUSKIE

85. Ułan austriacki, Emerich Ranzoni
86. Artyleria w ogniu (albo Granat nieprzyjacielski), 1884 

ol. pł.
87. Hoch Habsburg! — apoteoza armii austriackiej, 1893
88. Hurra! — atak strzelców Landwehry, 1886, ol. pł.
89. Bitwa austriacko-pruska pod Sadovą w 1866 r„ 1891
90. Odpoczynek na manewrach, 1889, ol. pł., 139 x 225 cm, 

Praga (czeska), Muzeum Narodowe
91. Grenadierzy królewscy w bitwie pod Etoges w r. 1814, 

szkic, 1898, ol. pł., 68 x 130 cm
92. Huzarzy pruscy atakują francuskich kirasjerów pod Düs- 

selward w 1758 r., 1899, ol. pł., ok. 170 x 300 cm
93. Walka o sztandar, szkic, 1899, akw. karton, 46 x 65 cm, 

własność prywatna
94. Walka o sztandar w bitwie pod Heilsbergiem (Lidzbar

kiem) w 1807 r., 1900, ol. pł., ok. 200 x 400 cm
95. Bitwa pod Jâgersdorf w 1757 r., 1899, ol. pł., 

270 x 340 cm
96. Śmierć Ludwika Ferdynanda pod Saalfeld w 1806 r., 

1899, ol. pł.
97. Bitwa pod Zorndorf w 1758 r„ szarża gwardii pruskiej na 

piechotę rosyjską, 1899, ol. pł., ok. 300 x 700 cm
98. Atak kawalerii austriackiej pod Savoną, 1892, ol. pł.. 

90 x 200 cm, Wrocław, Muzeum Narodowe
99. Szarża huzarów pruskich na baterię rosyjską pod Jâgers

dorf w 1757 r., szkic, 1901, ol. pł., 51 x 73 cm, Lublir 
Muzeum Okręgowe

100. Odwrót Blüchera po bitwie pod Montmirail w r. 1814, 
Londyn 1907, ol. pł., 1 18 x 150 cm, Warszawa, Muzeum 
Wojska Polskiego

V. STAROPOLSKIE MOTYWY HISTORYCZNE

101. Apostolstwo krzyżackie (z cyklu: „Duch pruski"), 1909, 
ol. pł., 85 x 133 cm, własność prywatna

102. Drapieżny lennik (z cyklu „Duch pruski"), 1909, ol. pł.. 
85 x 133 cm, własność prywatna

103. Pochód jubileuszowy, 1912, ¡lustr, do Wspomnień
104. Łokietek i Florian Szary po bitwie pod Płowcami, 1909, 

ol. pł., ok. 230 x 350 cm
105. Dwa miecze, 1909, ol., pł.
106. Bitwa wojsk koronnych, 1889, ol. pł.
107. Grunwald, replika, 1931, ol. pł., 129 x 220 cm, Olsztyn, 

Muzeum Mazurskie
108. Kircholm, replika II, 1929,ol.pł., 100 x 200 cm, własność 

prywatna
109. Defilada wojsk brandenburskich przed Janem III pod 

Wiedniem, 1890, ol. pł., 60 x 116 cm (fragment), Warsza
wa, Muzeum Narodowe
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1 1 0. Hetman Żółkiewski z husarią (prawa część tryptyku; Wizja 
Wojska Polskiego}, 1 936, ol. pł., 200 x 1 50 cm, Warsza
wa, Muzeum Narodowe

111 Wzięcie do niewoli towarzysza pancernego — epizod 
z wojny szwedzkiej, 1894, ol. pł., 71 x 129 cm, Bytom, 
Muzeum Górnośląskie

112. Rotmistrz Mielżyński przyprowadza Janowi III chorągiew 
husarską pod Wiedeń, 1925, ol. pł., 89 x 145 cm, 
Poznań, Muzeum Narodowe

113. Hetman Jan Sobieski pod Chocimiem, 1937, ol. pł.
114. Husaria polska przed Janem III pod Wiedniem, 1924, 

ol. pł., 97 x 142 cm, Kraków, Muzeum Narodowe
115. Czarniecki fortyfikuje Kraków, ok. 1886, ol. pł., 60 x 

x 124 cm, własność prywatna
116. Po bitwie pod Zieleńcami, 1901, ol. pł., 68 x 140 cm, 

własność prywatna
117. Chorągiew pancerna, 1903 (1938), ol. pł., 120 x 1 50 cm, 

własność prywatna
118. Chorągiew pancerna rotmistrza Józefa Hulewicza, 1903, 

ol. pł., 100 x 170 cm, własność prywatna
1 19. Grunwald, 1931, ol. pł., 350 x 400 cm, Warszawa, Mu

zeum Wojska Polskiego
120. Kircholm, 1925, ol. pł., 200 x 400 cm, Warszawa, Mu

zeum Wojska Polskiego
121. Przysięga Kościuszki na Rynku w Krakowie w dniu 

24 marca 1 794 r., 1 91 1, ol. pł., 147x195 cm, Solothurn, 
Muzeum T. Kościuszki

122. Jan Kiliński prowadzi jeńców rosyjskich przez ulice War
szawy, 1908, ol. pł., 71 x 97 cm, Opole, Muzeum Śląska 
Opolskiego

VI. EPOPEJA NAPOLEOŃSKA

123. Wizja Napoleona. 1910, ol. pł.
124. St. Mielżyński wypędza Austriaków z Torunia, 1925, 

ol. pł., 89 x 145 cm, Poznań, Muzeum Narodowe
125. Zwyciężyliśmy! Raszyn, 1913, ol. pł.
126. Huzar Wielkiej Armii, 1907, ol. pł.
127. Rekwizycja, 1912, ol. pł., ok. 70 x 100 cm
128. Kirasjerzy przed Napoleonem, 1914, ol. pł.
129. Vive l'Empereur! 1915, ol. pł., 200 x 120 cm
130. Wizja Napoleona, 1914, ol. pł., 1 57 x 97 cm, Kraków, 

Muzeum Narodowe
131. Niech żyje cesarz!, 1914, ol. pł., 101 x 100 cm, Warsza

wa, Muzeum Narodowe
132. Szwoleżerowie przed Napoleonem, 1914, ol. pł.
133. Kirasjer na wedecie, 1913, ol. deska, 61 x 50 cm
134. Kirasjer z fajeczką, 1903, ol. deska, 61 x 55 cm, Rapers

wil, Muzeum Polskie
135. Francuski kirasjer na wedecie, 1898
136. Napoleon nad brzegiem Niemna, 1928, ol. pł.
137. Książę Józef Poniatowski na Grobli Falenckiej, 1913, 

ol. pł., 190 x 398 cm, Warszawa, Muzeum Narodowe
13°. “atsris w ogniu — Raszyn, 1313, Gl. pł., 131 x 250 cm, 

Warszawa, Muzeum Wojska Polskiego
139. Ranny kirasjer i dziewczyna, 1908, ol. pł., 95 x 136 cm, 

Łódź, Muzeum Sztuki
140. Wiosna 1813 roku, 1 903, ol. pł., 70 x 131 cm. Szczecin, 

Muzeum Narodowe
141. Szwoleżer polski w starciu z huzarem pruskim, 1914, 

ol. deska, 58 x 47 cm, własność prywatna
142. Napoleon dekoruje T. Tyszkiewicza na polu bitwy pod 

Smoleńskiem, 1888, ol. pł.
143. Wzięcie do niewoli T. Tyszkiewicza w czasie odwrotu spod 

Moskwy, 1888, ol. pł.
144. Potyczka u przeprawy w czasie odwrotu spod Moskwy, 

ok. 1910, ol. pł., 87 x 114 cm
145. Z odwrotu, 1912, ol. pł., 50 x 80 cm
146. Dwaj grenadierzy, 1908, ol. pł.
147. Dwaj rozbitkowie, 1928, ol. pł. 48 x 38 cm
148. Napoleon w odwrocie spod Moskwy, 1925, ol. pł.
149. Powrót Napoleona z Rosji, 1904, ol. pł.

VII. POWSTANIE LISTOPADOWE

150. Trębacz (autoportret), 1910, ol. pł.
151. Dobosz czwartaków, 1914, ol. pł., 81 x 62 cm, własność 

prywatna
152. Ułan w walce z kozakiem, 1900, ol. pł., 48 x 60 cm. 

Warszawa, Muzeum Narodowe
153. Drugi pułk ułanów w pościgu za huzarami Sieversa pod 

Domanicami 10 kwietnia 1831 r.
154. Żołnierze unoszą gen. Kickiego z pola bitwy pod Ostro

łękę, 1885, ol. pł., 79 x 111 cm, Tarnów, Muzeum 
Okręgowe

1 55. Artyleria w ogniu, ok. 1909, ol. pł., 81 x 130 cm, własność 
prywatna

156. Trębacz i kowalowa, 1909, ol. pł.
157. Noc listopadowa, 1898, ol. pł., 66 x 128 cm, własność 

prywatna
158. Emilia Plater w potyczce pod Szawlami, 1904, ol. pł., 

60 x 90 cm, własność prywatna
159. Pod Stoczkiem, 1927, ol. pł., 80 x 145 cm, własność 

prywatna
1 60. Przegląd 4. pułku piechoty na pozycji w Olszynce Gro

chowskiej (lewa część tryptyku: Wizja Wojska Polskiego), 
1936, ol. pł., 200 x 150 cm. Warszawa, Muzeum 
Narodowe

161. „Warszawianka", z dedykacją: Bardowi żołnierza polskie
go, Arturowi Oppmanowi, przyjaciel Wojciech Kossak, 
1923

162. Bitwa pod Kuflewem, 1912, ol. pł.
163. Szarża 5. pułku ułanów Zamoyskich pod Kuflewem, 1910, 

ol. pł., ok. 230 x 350 cm
164. Z depeszą, 1897, olej
165. Sztafeta, 1904, ol. pł., ok. 60 x 60 cm
166. W pościg, 1909, ol. pł.
167. Pościg za kozakami, 1914, ol. deska, 61 x 50 cm, War

szawa, Muzeum Narodowe
168. Bitwa pod Młynarzami, 1890, ol. pł.
169. Sowiński na szańcach Woli, szkic, 1922
170. Parlamentariusz, 1930, ol. pł.
171. Siostra miłosierdzia na linii bojowej pod Warszawą, 

1910, ol. pł., 80 x 62 cm, Warszawa, Muzeum Naro
dowe

172. Bateria Jabłonowskiego na rogatkach Jerozolimskich, 
1897, ol. pł., 65 x 115 cm, własność prywatna

1 73. Sowiński na szańcach Woli, 1922, ol. pł., 200 x 376 cm, 
Warszawa, Muzeum Wojska Polskiego

VIII. 0 NIEPODLEGŁOŚĆ DUCHA NARODU

174. Kozak w galopie, 1889, malowany wspólnie z F. Frani- 
ćiem, ol. pł., 53 x 42 cm, Łódź, Muzeum Sztuki

175. Rugi pruskie (z cyklu: ..Duch pruski"), 1909, ol. pł.. 
85 x 133 cm, Toruń, Muzeum Okręgowe

176. Dragon gwardii, 1905, olej
1 77. Rugi pruskie, replika, 1911, ol. pł., ok. 75 x 130 cm
178. „Strielaj!" szkic do obrazu Krwawa niedziela
179. Krwawa niedziela w Petersburgu 22 stycznia 1905 r., 

replika, 1906, ol. pł., 90 x 161 cm
180. Krwawa niedziela w Petersburgu 22 stycznia 1905 r.. 

1905, ol. pł., 385 x 800 cm, Moskwa, Centralne Muzeum 
Rewolucji

181. Wspomnienie lat dziecinnych — szarża Czerkiesów na 
Krakowskim Przedmieściu, 1891, ol. pł., 292 x 592 cm, 
Chicago, Muzeum Polskie

182: Czerkiesi na Krakowskim Przedmieściu, 1912, ol. pł., 
100 x 200 cm, własność prywatna

183. „Jeszcze Polska nie zginęła" — Gravelotte 1870 r., 
(z cyklu: „Duch pruski"), 1909, ol. pł., 85 x 133 cm, 
własność prywatna
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IX. WIELKA WOJNA XI. MALARSTWO RODZAJOWE

184. Oficer artylerii legionowej (z albumu: Legiony polskie), 
1914, akw.

185. Z rozkazem do dywizji (rtm. Kunata Kotulinsky), 1915,
ol. pł. .

186. Na patroli (płk von Mierka), 1915
187. Gen. Tadeusz Rozwadowski na stanowisku dowodzenia, 

1914, ol. tekt., 45 x 35 cm, Wrocław, Muzeum Naro
dowe

1 88. Potyczka z kozakami, 1917, ol. pł., 60 x 85 cm, własność 
prywatna

189. Orlęta — obrona cmentarza, 1926, ol. pł., 90 x 120 cm, 
Warszawa, Muzeum Wojska Polskiego

190. Wnuk tych spod Grochowa i Stoczka, 1915, ol. pł.
191. Młody obrońca, 1933, olej
192. Szarża pod Rokitnę, 1916, ol. pł.
193. Szarża pod Rokitnę, 1934, ol. pł., 101 x 140 cm, 

Warszawa, Muzeum Wojska Polskiego
194. Zdobycz wojenna, 1932, ol. deska, 65 x 87 cm, Kraków, 

Muzeum Narodowe
195. Idzie ułan borem, lasem, 1934, ol. pł., 70 x 120 cm, 

Warszawa Muzeum Narodowe
196. Szarża pułku ułanów, 1926, ol. pł., 60 x 50 cm. Warsza

wa, Muzeum Wojska Polskiego
197. Piekło karpackie — ku pamięci wojny światowej, 1915, 

ol. pł.
198. Nie strzelać! 1928, ol. pł.
199. Szarża ułańska, 1928, ol. pł.
200. Zdobycie dzwonnicy, 1915, ol. pł., 80 x 71 cm, własność 

prywatna
201. Po bitwie, 1917, ol. pł.
202. Płk B. Jaźwiński, dowódca 11 dywizji, pod Radzyminem, 

1936, ol. pł., 75 x 105 cm

X. WOJSKO POLSKI ODRODZONEJ

203. Sierżant 1. pułku piechoty ze sztandarem, 1926, olej
204. Bateria konna na pozycjęl 1938, ol. pł., 160 x 300 cm, 

własność prywatna
205. Zaślubiny Polski z morzem, 1931, ol. pł., 1 18 x 174 cm, 

własność prywatna
206. Bitwa powstańców śląskich pod Górę Św. Anny, 1938, 

ol. pł.
207. Na trybunie podczas rewii kawalerii w Krakowie, 1934, 

ol. pł., 140 x 160 cm, własność prywatna
208. Działo na pozycji, 1926, ol. pł., 60 x 50 cm, Warszawa, 

Muzeum Wojska Polskiego
209. Maszeruje piechota, 1925, olej (z cyklu: „Kochaj żoł

nierza”
210. Ochotnik, 1923, ol. pł.
211. Apoteoza Wojska Polskiego (środek tryptyku: Wizia 

Wojska Polskiego), 1935, Ci. pł., ¿00 x 300 cm, Warsza
wa. ^'JZcum Narodowe

212. Rapsodia ułańska, 1935, ol. pł., 200 x 400 cm, własność 
prywatna

213. Fantazja na temat jazdy polskiej, 1935, ol. pł., 54 x 
x 100 cm; Warszawa, Muzeum Narodowe

214. Rewia kawalerii polskiej na krakowskich Błoniach w dniu 
6 października 1933 r., 1934, ol. pł., 204 x 400 cm, 
Kraków, Muzeum Narodowe

215. Wizja żołnierska, 1935, ol. pł., 54 x 100 cm, Warszawa, 
Muzeum Narodowe

216. Wizja żołnierska, 1935, ol. pł., 75 x 1 50 cm
217. Zwiad kawaleryjski pod wiatrakiem, 1935, ol. pł.
218. Przybyli ułani na kwaterę, 1925, ol. pł.
219. Ułan siodła konia, 1919, ol. pł.
220. Ranny ułan i kulawy koń, 1929, ol. pł.
221. Na ćwiczeniach, 1932, ol. pł., 46 x 56 cm, własność 

prywatna

222. Umizgi, 1927, ol. pł.
223. Przy żniwach, 1923, ol. pł.
224. Jadę ułani przez wieś, 1933, ol. pł.
225. W majowy poranek, 1929, ol. pł.
226. Spragnieni, 1925, ol. pł.
227. Zaloty przy studni, 1929, ol. pł., 70 x 58 cm
228. Ułan i kowalowa, 1924
229. Scherzo, 1926, ol. pł.
230. Odpoczynek ułana, 1931, ol. pł., 100 x 70 cm, Warszawa. 

Muzeum Narodowe
231. Polowanie cesarskie w Gódólló, 1887, ol. pł., 111 x 

x 194 cm, Warszawa, Muzeum Narodowe
232. Polowanie par force u Józefa Potockiego w Antoninach,

1909, ol. pł., 110 x 164 cm, własność prywatna
233. Na stepach kalifornijskich, 1930, ol. pł.
234. Na stepach kalifornijskich, replika, 1931, ol. pł.
235. Polowanie na jelenia, 1937, olej
236. Wyjazd na polowanie par force, 1909, akw. karton
237. Wyjazd na polowanie, 1930, olej
238. Lady Godiva, 1923, ol. tekt., 68 x 45 cm, własność 

prywatna
239. Bajka o królewnie, rycerzu i smoku, 1925, ol. pł.
240. Głowa „Kasztanki" 1927, ol. tekt., 50 x 40 cm, Warszawa, 

Muzeum Narodowe
241. Głowa konia „Essor”, 1931, ol. tekt., 53 x 46 cm, Łańcut, 

Muzeum Zamek
242. Kasztan, 1912, ol. tekt., 52 x 43 cm, własność prywatna
243. Koń na pastwisku, 1929, olej
244. Studium głowy araba, 1932, ol. tekt., 40 x 35 cm, 

Poznań, Muzeum Narodowe
245. Głowa konia, 1926, ol. tekt., 24 x 20 cm, własność 

prywatna
246. Wesele krakowskie, 1 933, ol. pł., 65 x 91 cm, Warszawa, 

Muzeum Narodowe
247. Napad wilków, replika, 1933, ol. pł.
248. Wesele góralskie, 1931, ol. pł.
249. Napad wilków, 1931, ol. pł.
250. U studni, 1922, ol. pł.
251. W stajni, 1931, ol. tekt., 61 x 50 cm
252. Skok parami — plakat zawodów hippicznych w Warsza

wie, 1928, ol. pł., 80 x 80 cm

XII. MALARSTWO PORTRETOWE

253. Autoportret z koniem na polowaniu, 1924, ol. pł., 
96 x 130 cm, Warszawa, Muzeum Narodowe

254. Autoportret w mundurze ułańskim, 1878, ol. pł., 150 x 
x 100 cm, własność prywatna

255. Autoportret z paletę, 1893, ol. pł., 1 54 x 106 cm, War
szawa, Muzeum Narodowe

256. Autoportret z konism, 1318, ol. pł., 113 x 75 cm
257. Autoportret z koniem, 1928, ol. pł., ok. 130 x 100 cm
258. Autoportret w mundurze na koniu, 1931, ol. pł., 61 x 

x 49 cm, własność prywatna
259. Autoportret artysty, zadedykowany bratu, Tadeuszowi 

Kossakowi, 1924, ol. deska, 50 x 39 cm, Górki Wielkie, 
Muzeum Zofii Kossak.

260. Portret amazonki — Julii Lubomirskiej, 1924, ol. pł.
261. Portret Zofii z Brzezickich Hammerlingowej na koniu, 

1924, ol. pł., 130 x 123 cm, własność prywatna
262. Portret konny Marii Zandbangowej, 1913, ol. pł., 149 x 

x 150 cm. Warszawa, Muzeum Narodowe
263. Zofia, Maria i Róża Tarnowskie podczas konnej przejażdżki 

na krakowskich Błoniach, 1925, ol. pł., 66 x 100 cm, Łań
cut, Muzeum Zamek

264. Portret konny Kazimierza Skórzewskiego z córkę Anielę, 
1923, ol. pł., ok. 200 x 300 cm

265. Aleksander Skrzyński w towarzystwie Marii Sobańskiej,
1910, ol. pł.
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266. Portret konny gen. Stanisława Hallera, 1916, ol. pł., 
120 x 130 cm, Raperswil, Muzeum Polskie

267. Portret konny gen. Johna Pershinga, 1921, ol. pł., 
155 x 190 cm, Nowy Jork, West-Point Military Acade- 
my

268. Portret płka Konstantego Przeździeckiego z koniem, 1 934, 
ol. pł., 101 x 101 cm

269. Płk Witold Morawski na czele ułanów, 1933, ol. pł.
270. Prezydent Ignacy Mościcki na defiladzie w dniu 3 ma

ja 1934 r. w Warszawie, 1934, ol. pł.
271. Portret płka Jana Głogowskiego na polowaniu, 1933, 

ol. pł.
272. Portret gen. Kazimierza Sosnkowskiego, 1938, ol. pł., 

182 x 138 cm ,Varszawa, Muzeum Narodowe
273 Portret gen. Adriana Carton de Wiarta, 1923, ol. pł., 

176 x 130 cm, własność prywatna
274. Portret Jerzowej Mielżyńskiej z koniem, 1926, ol. pł.
275. Portret Zofii Kwileckiej z Kwilcza ze stadniną, 1926, ol. pł.
276. Portret Róży z Zamoyskich Tarnowskiej z koniem, 1930, 

ol. pł.
277. Portret Zofii i Michała Mycielskich pośród stada koni 

w Gałowie, 1926, ol. pł.
278. Portret konny gen. Maxime'a Weyganda, 1923, ol. pł., 

110 x 130 cm, własność prywatna
279. Portret marszałka Ferdynanda Focha — replika, 1923, 

ol. pł„ 212 x 240 cm, Warszawa, Muzeum Narodowe
280. Marszałek Józef Piłsudski na „Kasztance", 1928, ol. pł., 

109 x 93 cm, Warszawa, Muzeum Narodowe
281. Portret kpt. artyl. Antoniego Dudzińskiego, 1938, ol. pł., 

88 x 78 cm, własność prywatna
282. Portret ppor. Stefana Zamoyskiego z koniem, 1929, ol. pł.
283. Portret rtm. Henryka Zandbanga z koniem, 1931, ol. pł., 

91 x 101 cm, Warszawa, Muzeum Narodowe
284. Portret Stefana Jełowickiego podczas przejażdżki konnej, 

1923, ol. pł., 63 x 52 cm, własność prywatna
285. Portret Bronisława Krystala z koniem, 1923, ol. pł., 

109 x 139 cm, Warszawa, Muzeum Narodowe
286. Portret Tomasza Zamoyskiego z koniem i psem, 1928, 

ol. pł.
287. Potoccy przy grze w polo, 1925, ol. pł.,
288. Portret Stanisława Wodzickiego, 1928, ol. pł., własność 

prywatna
289. Portret Edwarda Krasińskiego, 1931, ol. pł., 86 x 70 cm, 

Warszawa, Muzeum Narodowe
290. Portret mężczyzny w golfie przy koniu, 1 923, ol. pł., ok. 

80 x 50 cm
291. Portret konny Mac Cormicka, 1919, ol. pł.
292. Dwie młode amazonki z Aiken, 1927, ol. pł.
293. Portret konny rodziny Chisholmów z Aiken, 1927, ol. pł.
294. Amazonka — panna Irene Luce, 1922, ol. pł.
295. Portret pani z pęczkiem marchwi wśród stada koni, 1 926, 

ol. pł.

296. Portret płka Franciszka Franczaka, 1931, ol. pł.
297. Portret Roberta Jahody-Żółtowskiego, 1925, ol. tekt., 

48 x 34 cm, własność prywatna
298. Portret pastora, 1931, ol. pł.
299. Portret Edwarda Witkowskiego, 1931, ol. pł., 87 x 64 cm, 

własność prywatna
300. Portret p. Kohlera, dzierżawcy folwarku Sokołowo, 1926, 

ol. pł.
301. Stefanostwo Tyszkiewiczowie z Pogorzeli na polowaniu, 

1926, ol, pł.
302. Portret Ireny Cittadini z koniem, 1933, ol. pł.
303. Zdzisław Tarnowski na koniu, 1930, ol. pł., 49 x 64 cm, 

Łańcut, Muzeum Zamek
304. Portret żony artysty, Marli z Kisielnickich Kossakowej, 

1884, ol. pł., 1 50 x 100 cm, własność prywatna
305. Portret Haliny Klawe, 1933, ol. pł.
306. Portret Zofii Hoesickowej, 1909, ol. pł., 132 x 93 cm, 

własność prywatna
307. Portret córek artysty, Marii i Magdaleny, 1911 (1906), 

ol. pł., 120 x 200 cm, własność prywatna
308. Portret Aleksandry i Włodzimierza Saysse-Tobiczyków, 

1939, ol. pł., 130 x 150 cm, własność prywatna
309. Portret Marii Skrzyńskiej-Sobańskiej, 1907, akw. i gwasz, 

papier, 38 x 29 cm, Kraków, Muzeum Narodowe
310. Portret Eugenii Skępskiej z koniem, 1929, ol. pł.
311. Portret podchorążego przy koniu, 1929, ol. pł.
312. Zofia Potocka jako markietanka podczas balu, 1911, 

ol. pł., 70 x 50 cm, własność prywatna
313. Portret Aleksandra Jełowickiego na koniu, 1923, ol. pł., 

63 x 52 cm, własność prywatna
314. Helena Potocka wraca z polowania, 1909, ol. pł., 

139 x 105 cm
315. Tadeusz Dachowski na polowaniu, 1909, ol. pł.
316. Stadnina Francisżka Kwileckiego z Dobrojewa (portret 

właściciela i czterech jego córek), 1 926, ol. pł.
317. Portret Józefa Jezierskiego na koniu, 1910, ol. pł., 

160 x 160 cm, własność prywatna
318. Portret Emila Młynarskiego, 1920, ol. pł., 105 x 90 cm. 

Warszawa, Muzeum Teatralne
319. Portret Andrzeja Rotwanda, 1923, ol. pł.
320. Portret córki artysty, Magdaleny Samozwaniec, 1923, 

ol. pł.. 98 x 78 cm, własność prywatna
321. Portret córki artysty, Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, 

1939, olej

Wyklejka I: Kawaleria narodowa w walce z kozakami czugiew- 
skimi (z Panoramy Racławickiej 1894)

Wyklejka II: Colonne mourante (z Panoramy Berezyny, 1896)

Fotografie zamieszczone w niniejszym albumie pochodzą ze zbiorów Kazimierza Olszańskiego w Krakowie. Ponadto część 
zdjęć z oryginałów wykonali: J. ANDRUSZKIEWICZ 242, 251, fig. 63; J. CISZEWSKA fig. 61; J. CZARNECKI 253, 262; H. DER- 
CZYŃSKI 187; W. DUDZIAK 154; A. ISZCZUK 1 17; J. JAKUBCZAK 38; K. KAMIONKA 205; Z. KAPUŚCIK 119;T. KAZIMIER- 
CZAK 318; J. KIEPUSZEWSKI 255; L. KOPER 167, 208; Z. LIS 241, 287, 303; S. ŁOPATKA 1, 2, 36, 37, 93, 1 15, 221,236, 
297; J. P. MACIŃSKI 151; Z. MALINOWSKI 176; A. MASŁOWSKI 210, 220, 224, 225, 237, 243, 264, 284, 286, 288, 290, 
294, 295, 296, 298, 299, 310, 31 1, 313, 317, 319; F. MĘCIŃSKI 18, 259; Z. MIKOŁAJCZYK 116; J. NIKIFORÓW 240: 
K. OLSZAŃSKI 258, 320; C. OLSZEWSKI 269; R. RAU 69; H. ROMANOWSKI 223; J. RYŚ 191,268, 302, fig. 31; S. SADOWSKI 
40; Ł. SCHUSTER 62, 130, 141, 157, 172, 182, 214, 232, 233, 307,; S. SENISSON 254, 304; R. S. ULAT0WSKI 218, 275, 
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SUMMARY

In Polish art of the second half of the XlX-th century, at 
its fullest bloom, historical paintings and battle-pieces played an 
important role. In a country deprived of political independence 
it was a certain recompense for its defeats, for lost freedom 
and unfulfilled hopes. By showing the past power of the Repu
blic, the glory of the Polish sword and national army — this type 
of painting raised the nation's spirits, fought against pessimism, 
and strengthened patriotic feelings in wide circles of society 
which saw in this art a powerful manifestation of the unity of 
Poland partitioned into three parts.

The phenomena most predominant in the history of Polish 
art: Michałowskie creative work, Matejko's genius, the inspi
red talent of Grottger, the mastery of Juliusz Kossak, the art 
of Brandt and Chełmoński so full of expression — found their 
outlet in historical painting. The Kossaks were outstanding 
representatives in this field, winning for themselves a special 
and high position.

The protoplast of the Kossak artistic dynasty was Juliusz 
(1824—1899), the so characteristic painter of horses, their 
types and movement as well as of knights, battles and the idyllic 
life of the noblemen, an excellent illustrator of historical and 
genre scenes, one of the most faithful mouthpieces of the 
exuberant Polish temperament, its nostalgy and hopes.

His son Wojciech (1856 — 1942) followed in his father's 
footsteps by creating his own, original and inimitable style of 
battle-scene painting; also Wojciech's son — Jerzy (1886 — 
—1955) delighted in painting horses, battles, uhlans and 
hunting scenes. The three Kossaks, painters of battle-pieces, 
formed a dynasty and during three generations painted horses 
famous all over Poland as well as beyond its frontiers.

K
Wojciech Kossak was born in Paris on New Year's 

Eve 31 December 1856 at a quarter to midnight. He was the 
first of twin brothers, the second Tadeusz saw the light after 
midnight 1 January 1857. It was said jokingly that one twin 
brother was a year older than the other. The Kossak family lived 
then in Paris where the parents had arrived after their wedding 
for Juliusz to continue his study of painting. At this time he 
was under the influence of the famous French battle-piece 
painter Horace Vernet. The latter had even invited himself to be 
godfather to little Wojciech. This spiritual kinship had connec
ted the two dynasties'of painters: Vernet (Joseph, Charles, 
Horace) with that of Kossak (Juliusz, Wojciech, Jerzy).

The deeply patriotic atmosphere of the home formed 
Wojciech's mentality from early childhood. Reminiscences heard 
in childhood from the people who took part in the Napoleonic 
Wars, admiration for veterans of the Great Army and the cult 
of the Emperor Napoleon as well as tales of Polish emigrants, 
officers of the November Insurrection — fired the imagination 
of the young Kossak, supplying subjects for his future creative 
work.

In February 1861 the Kossaks returned to Warsaw where 
Juliusz became the editor of the art department in the weekly 
,.Tygodnik Ilustrowany". They came back to their country during 

the period of patriotic manifestations preceding the January 
Insurrection, and increasing tsarist terror which raised hatred 
against the occupant and inflamed fury to fight for Polish 
independence. And again the deeply felt experiences of child
hood — a charge of Cossacks in the streets of Warsaw — came 
alive in Wojciech's later pictures.

In autumn 1 869 the Kossaks moved for good to Cracow. 
They took up residence in a suburban mansion with an annexe 
and a garden near the Latarnia Place (after Juliusz’s death 
in 1899 named Juliusz Kossak's Square: Plac Juliusza Kos
saka). This mansion, called „Kossakówka", has remained in the 
hands of this family until today. „Kossakówka" has become 
a meeting place for the intelligentsia, and especially for the arti
stic society of Cracow; there meet painters, writers, actors, 
musicians — all friends and acquaintances.

In 1871 Wojciech began his studies at the Academy 
of Fine Arts in C.racow, and in 1873 his father took him to Mu
nich where he continued his studies for two years with profes
sor A. Strahuber and A. Wagner. There Wojciech worked very 
intensively, and according to his father's wish, „he hardly ever 
left the Academy". In Munich he got his first distinction: 
a bronze academic medal.

On his return to Poland in 1876 he served for a year in 
the first regiment of Austrian uhlans in Cracow. "Military service 
with uhlans — he wrote years later — showed me to be 
a zealous soldier"; this as well as his father's painting had 
a strong influence on the strengthening of his artistic predilec
tion for battle subjects. From 1874 the reproductions of his 
drawings began to appear in the Warsaw magazines: "Kłosy" 
and "Tygodnik Ilustrowany", and from 1877 he started exhibi
ting his works in the Society of Friends of the Fine Arts in 
Cracow.

To continue his artistic studies Kossak went to Paris 
in 1877, and stayed there for 5 years painting under the 
direction of the well-known naturalists: L. Bonnat and A. Ca- 
banel. From portrait painting which prevailed in the initial 
Parisian period, Wojciech passed to battle-pieces — and here 
his masters were the French: J. L. Meissonier, A. Neuville 
and E. Detaille. In 1878 Kossak exhibited for the first time 
in the Salon «Self-Portrait in Uhlan's Uniform». It was not easy 
for a student of art about twenty years old coming from provin
cial Cracow to gain even a mediocre position and support 
himself in the capital of universal painting. However, he perse
vered due to his great efforts, ambition and diligence.

The exhibition of the «Portrait of the Actress Celine D.» by 
Kossak in 1882 in the Paris Salon had an unusual epilogue. 
As the portrait was hung in an unfavourable place, in an outsi
de gallery, opposite a stained-glass window shedding coloured 
reflections on the picture, the painter was driven to despair. 
He was deeply offended and during the opening in the presence 
of crowds of visitors, he ostentatiously climbed up a ladder, 
cut the canvas out of the frame and rolling it up, took it away 
from the exhibition. "I was the first who did not want to parti
cipate in the Salon — he wrote in «Memoirs». After this event he 
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became the hero of the moment, all the Paris journals wrote 
favourably about him.

From 1880 he began to exhibit his pictures in the well- 
known Krywult Salon in Warsaw, and after 1881 in Warsaw 
Society of Fine Arts Zachęta. In the Vienna Künstlerhaus he 
exhibited for the first time in 1882, in 1884 in Peszt, and 
in 1889, 1891 in Munich and Berlin.

In 1883 Kossak came back from Paris to Cracow and 
settled down for ten years. After "Schul- und Wanderjahren" — 
came the time for love. He fell in love with 22 year old Maria 
Kisielnicka of the landed gentry. Their wedding took place 
in 1884. The young couple lived at "Kossakówka" where 
Wojciech arranged his own studio next to his father's. So in the 
Cracow mansion two Kossaks, father and son, painted their 
famous horses and dashing soldiers.

At this period Wojciech painted very intensively many 
battle-scenes which met with success, especially in Vienna. 
Some of these canvases were bought by the Emperor Francis 
Joseph I for the museums in Vienna, Peszt or Prague. In 
1885 the artist was awarded a gold medal in Vienna. Invited to 
the Emperor's hunt and to aristocratic residences, Kossak 
painted, gaining money and fame. Full of impressions and 
picturesque spectacles,_ ¿ich in observations, subjects and 
concepts he returned from the capital on the Danube to the then 
provincial Cracow where further canvases connected with the 
historical past of Poland were painted. So in the years 1886 —
— 1887 he painted the famous «Olszynka Grochowska» (Gro
chów Alder Forest) presenting the fight of the 4-th regiment of 
infantry near Warsaw in 1831. The picture was awarded the first 
medal during the exhibition in Cracow and won a prize from the 
Cracow Academy of Sciences and Letters. In 1915 the canvas 
«Olszynka» was burnt and the artist painted some new versions 
of "the work of' his youth”. In succeeding years a series of 
historical paintings and battle-pieces were completed, chiefly 
illustrating the Napoleonic wars, and the Polish national insur
rections. For one of these — «Memory of Childhood» — sho
wing the charge of Circassians in Krakowskie Przedmieście in 
Warsaw, Kossak was granted for the first time the award of the 
Academy of Sciences and Letters in Cracow in 1892. This 
picture was also destroyed by fire, and new versions of it 
were painted.

In the initial stage of his mature creative work Kossak 
achieved remarkable success and great popularity. In the years 
between «Olszynka» and «Racławice» three children were born 
to Wojciech and his wife within the interval of a few years, the 
future "geniuses", as they were called jokingly in the family 
circle: in 1886 the son Jerzy, the future successor of the Kossak 
dynasty of painters, in 1891 the daughter Maria, afterwards 
Pawlikowska-Jasnorzewska, the subtle lyrical poet, and in 1894 
the second daughter Magdalena (pseudonym — Samozwaniec) 
known for her satirical pen.

Wojciech was, however, completely absorbed in his art, 
career, gaining money and enjoyment. He travelled a lot, he 
spent many years out of Cracow, seven years in Berlin, a few 
years in Vienna, Paris and London. He went 5 times to the 
United States of America, not to mention his frequent journeys 
in his own country.

The last decade of the XIX-th century (1 893— 1 902) co
vers the second phase of Wojciech Kossak's creative activity
— the period of the painter's full maturity, including the years 
spent in Berlin. This is also a time of panoramas. The fashion for 
panoramas that reigned in Europe towards the end of the 
XIX-th century satisfied the need for contemplating monumen
tal collective scenes, especially battle-scenes, in an era before 
the cinema. Kossak was much influenced by the panorama 
in Berlin «The Battle of Sedan» by A. Werner, and two French 
panoramas representing the 1870—1871 war, painted in 
Paris by A. Neuville and E. Detaille. For Kossak this kind of 
painting was especially suitable, as he had a great facility in 
composing battle-scenes. Therefore during his life-time he 
composed three panoramas («Racławice», «Berezina», «Pyra
mids»), and intended to paint two more («Somosierra» and 
«Grochów»).

The panorama of «The Battle of Racławice» presented the 
victory of the Polish army under T. Kościuszko's command over 
the Russian army in 1 794. The painter Jan Styka, was the initia
tor of the panorama, but it was chiefly executed by Wojciech 
Kossak. The panorama was completed in Lwów in the years 
1893—1894. and the dimensions of the canvases were: 
120 m in circumference and 15 m in height (1800 m2). 
In the years of the partition of Poland «The Panorama of Racła
wice» was of great patriotic value as it strengthened national 
feelings and stimulated the struggle for Poland's indepen
dence.

Its great success established Kossak's fame ag an excel
lent painter of battle-pieces. In 1895 the painter Julian Fałat 
proposed that he participate in painting a new panorama in 
Berlin: «Napoleon Crossing the Berezina», Kossak executed all 
the figures, Fałat painted the landscape and a group by the 
foot-bridge. «Berezina» was conceived in such a way as to 
present the Great Army in a favourable light; though decimated 
it succeeded in escaping from encirclement, and in transpor
ting its main corps across the river. The great glory won by the 
Polish sword was particularly thrown into relief by Kossak in 
this panorama. In 1907 in Cracow «Berezina» was cut into 
fragments and small pieces.

Due to the great success of «The Panorama of Berezina» 
Kossak became famous in Berlin. The Emperor Wilhelm II drew 
attention to his art, and appreciating it greatly commissioned 
the artist to paint many pictures. Kossak executed for the 
Emperor Wilhelm 9 pictures: scenes from the Napoleonic 
campaign and Seven Years' War as well as two portraits of the 
Emperor. These canvases chiefly represented the defeats of 
the Prussian army; only in two pictures were the Prussians 
shown victorious but while fighting with the Russian army. 
None of the pictures executed by Kossak in Berlin glorified the 
ascendancy of the Prussian army either over the Polish soldiers 
or the French. The Empress looking at Kossak’s «Blucher s 
Retreat» observed that: "it is painted as a present for the French 
dragoons and Polish light-cavalrymen and not for Prussian 
infantry”. For this pro-French conception of subjects of his 
canvases in Berlin Kossak was awarded the French Cross of 
the Legion of Honour in 1901.

In 1899 Kossak intended to paint the third panorama in 
Warsaw presenting the famous charge of Polish light-cavalry 
at Somosierra during the Napoleonic campaign in Spain in 
1808. Four big sketches for this panorama painted by Kossak 
and Wywiórski (landscape) in 1900 were not accepted by the 
governor-general of Warsaw A. Imeretyński who questioned the 
Polish historical motive. Because of the refusal of the tsarist 
governor of the Congress Kingdom of Poland, the panorama 
was not completed. Kossak was forced to change the subject 
of the panorama for a universal one. He chose «The Battle of 
the Pyramids» during the Napoleonic campaign in Egypt in 
1798. This panorama was completed with the collaboration of 
M. Wywiórski in 1901, but did not attain the popularity of the 
two previous ones, and was cut into fragments.

The policy of Germans towards Poles becoming more se
vere every year — the cruel treatment of Polish children for 
speaking their mother tongue, and the trial of Września, the 
anti-Polish activity of the Prussian chauvinistic organization 
as well as the Emperor Wilhelm's speech filled with hatred 
of Poles in Malborg in 1902 — prompted Kossak out of purely 
patriotic motives (he was commissioned by the Emperor to 
paint many new pictures) to give up his splendid career in 
Berlin, and to leave Germany.

In 1902 Kossak returned to Cracow, but in 1903 he 
went to Vienna, and in 1905 to London. Kossak was then at 
the height of his artistic career. A series of excellent canvases 
was created then: «Spring of 1813», «The Battle of Savona», 
«Emilia Plater», «Portrait of the Artist's Daughters», «The Battle 
of Montmirail», «Red Sunday in St. Petersburg». In the years 
1907 — 1914 Kossak painted in Cracow among others: «A 
Wounded Cuirassier and a Girl», «The Defense of Wola», 
«Hunting at Antoniny», a cycle of pictures "The Prussian Spirit”, 
«The Charge of Kuflew», «Raszyn Battery under Fire», historical 
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scenes with Prince Józef Poniatowski, canvases of the Napo
leonic Wars and still more portraits.

Kossak's paintings exhibited in his own country and 
abroad were highly appreciated, and awarded many prizes and 
medals. In 1913 he was nominated professor at the School 
of Fine Arts in Warsaw. In the same year he wrote and publi
shed the first volume of his «Memoirs» (translated also into 
German) which were a literary success.

In 1914 the First World War broke out. Kossak as a cap
tain of horse in the Austrian army took an active part in it on the 
Galician front. But even during the war he did not part with his 
palette, painting numerous portraits of military men or scenes of 
the war and camp life. In 1915 during a chance meeting with 
the Emperor Wilhelm in Cracow it was proposed by the impe
rial headquarters that the artist should paint a group portrait of 
German generals together with Wilhelm II. Kossak never exe
cuted this picture; only made a sketch entitled «Die Flucht aus 
Polen». A year later in Warsaw Kossak was asked to paint the 
portrait of the governor-general of Warsaw H. Beseler. The 
artist refused. He wanted to join the Polish Legions, but the 
Austrian command did not allow this; at last in October 1918 
he enlisted in the Polish army in the rank of major of the 
3-rd regiment of uhlans. "The painter of the Polish army” could 
at last see and paint the longed for army from nature, and not 
as so far from his painter's imagination.

In September 1920 Kossak went to Paris and to the Uni
ted States of America where for 9 months he painted for the 
Americans of Polish extraction as well as for his American 
clients; there he painted a portrait of General J. Pershing 
on horseback.

Returning to Poland Kossak arranged besides that in 
Cracow a second studio in Warsaw expecting great national 
commissions. And in fact, in 1922 the National Museum in 
Warsaw proposed Kossak to do a series of big historical pictu
res, from which were completed: «Sowiński on the Trenches 
of Wola», «Kirchholm», «Grunwald» and «The Charge of Ro
kitna».

In 1923 Kossak was awarded the Commandor Cross 
Polonia Restituta, afterwards he went to Paris to paint the 
portraits of Marshal F. Foch, General M. Weygand, and Gene
ral A. Carton de Wiart. These and other portraits exhibited in the 
Paris Salon in 1924 were highly appreciated. In the following 
years a major part of the artist's activity consisted chiefly of 
equestrian portrait painting, so greatly valued by horse lovers. 
He portrayed, too, Polish statesmen such as: Marshal J. 
Piłsudski or President I. Mościcki.

But painting, even for well-off customers, in a country 
seized by economic crisis, was not very lucrative. Therefore in 
spite of his age, over seventy, Kossak travelled 4 times to Ame
rica (in the years 1927, 1928/1929, 1930, 1932) "for fame 
and dollars” — as he informed the contemporary press. There 
he painted portraits, historical compositions with Pułaski and 
Kościuszko, scenes of Racławice and Grochów as well as 
canvases showing cottages, willows, peasant girls, and uhlans 
on horseback with swords and lances. These pictures reminded 
his compatriots overseas of their distant country, and roused 
patriotic emotions and sentiments.

During one of his stays in the United States in 1932 Kos
sak planned to paint a panorama for the Americans showing 
Washington and Kościuszko on the embankments of Saratoga 
or West-Point. The advanced negotiations were broken off 
because of reluctance in certain quarters to entrust the Polish 
artist with such a serious enterprize.

Wojciech Kossak's popularity and success as a painter 
and a man were largely due to his unusual personality. An 
imposing figure, handsome face, distinguished carriage and 
generally attractive appearance were accompanied by personal 
charm, good manners, a lively temperament and a strong sense 
of humour. "His was an unforgettable silhouette — his con
temporaries wrote — his posture of the captain of uhlans, 
slim figure, and rather Bohemian nonchalance, fantastical tie, 
Borsalino hat, and a killing glance when he looked at a pretty 
woman". A born horseman and motorist, a passionate bridge 

player as well as an eternal charmer — he was generally liked 
and everywhere welcomed with pleasure.

At the same time, however, the increasing fame and de
mand for Kossak's pictures, made his art more shallow. With 
time he produced more and more versions of the same subject, 
repeating again and again similar motives and modes of expres
sion. He was criticized for painting replicas, lowering of his 
artistic standards, quantitative duplication, and for taking advan
tage of the unformed taste of his clients.

Kossak was an uncommonly fertile painter, thanks to his 
titanic diligence and talent. This diligence was imposed upon 
him by necessity. Besides the need to create he felt the need 
to gain money, and his brush was its only source. The upkeep 
of his home needed a lot of money being a proverbial "bot
tomless pit". Wojciech's income was great, but expenses were 
still greater. They lived beyond their means in a lordly fashion 
— guests, receptions, cabriolet and saddle-horses, a car, many 
servants, the Master's travels abroad, clothes, the weddings 
and divorces of both daughters — cost a fortune. And this 
constant pursuit of cash often forced Kossak to hurried "factory 
production" of pictures and replicas, executed sometimes by his 
students or his son Jerzy and finished by Wojciech with a few 
strokes of his brush and signed. They were sent still "wet" to 
the clients to cover the doctor's or lawyer’s fee, taylor's and 
shopkeepers' bills, to pay promissory notes or debts. But besi
des this "production" of pictures Wojciech Kossak left valuable 
work in his great finished battle-pieces, continuing the good 
traditions of Polish historical painting.

In 1928 in Warsaw and Cracow the first collective exhi
bition of W. Kossak's work was arranged. In the years 
1932—1934 in all the larger towns of Poland the Exhibition of 
the Three Kossaks was shown, and was an unprecedented 
success. In 1936 a great Jubilee Exhibition was organized on 
the occasion of the 60-th anniversary of Wojciech Kossak's 
artistic work.

But Kossak did not wish to rest on his laurels, he did 
not mean to part with his brush. In spite of his eighty years, 
always full of vigour, brisk, competent, he worked continually. 
Besides big battle-pieces and never failing portraits, he left 
whole series of genre pictures of horses, uhlans, and girls. 
In the years 1934—1938 the artist returned to big battle-pie
ces: «The Review of Polish Cavalry in Cracow», «Uhlan's Rhap
sody», the tryptic: «The Vision of the Polish Army», «Horse 
Battery Takes up Position I»

Wojciech Kossak's cartoons may serve as an example of 
his creative activity, astounding courage and phantasy. The 
82 years old artist painted them for the panorama of «The Battle 
of Grochów» which took place not far from Warsaw in 1831. 
The panorama committee had already been formed, the place 
for its building chosen, and the sketches and plans drawn by 
the Master. Unfortunately, the outbreak of the Polish-German 
war 1 September 1939 put an end to these plans. The Polish 
soldier stood unshaken in a "Polish Thermopylae" not in 
a pictorial but a real war, more terrible than any vision could 
conceive of.

Kossak spent the war and German occupation in Cracow 
persistently painting till the very end. And though poverty 
sometimes invaded "Kossakówka”, Wojciech did not sell even 
a single picture to Germans. In these "years contempt" — 
one of the greatest European battle-piece painter worked for 
small sums of money, for flour, lard and coal. Kossak bravely 
declined the proposal to paint the German governor-general 
H. Frank.

The artist died 29 July 1942 in "Kossakówka". His 
death, during war and occupation passed unnoticed. In the 
hecatomb of the losses of Polish culture it was only one among 
others.

Now when the art of Kossak is again becoming popular, 
it is with great satisfaction that we present this album to our 
readers, hoping to bring them closer to this great artist and his 
typically Polish art.

TRANSLATED BY TERESA TRUSZKOWSKA



PHOTOGRAPHS IN THE TEXT
Fig. 1. Wojciech and Tadeusz Kossak on Ponies, water colour 

by Juliusz Kossak in 1866
Fig. 2. Wojciech Kossak as an Austrian uhlan, phot. 1876
Fig. 3. Wojciech Kossak, phot. 1879
Fig. 4. Maria Kisielnicka, painted by Wojciech Kossak
Fig. 5. Photocopies of the letters to his fiancée with small 

water colours by the author (The Library of the Pol. 
Acad, of Sci. in Cracow)

Fig. 6. Kossak painting from life, drawing from a letter to his 
fiancée

Fig. 7. Wojciech Kossak with his wife Maria, née Kisielnicka, 
phot. 1 890

Fig. 8. Wojciech Kossak painting The Panorama of Racławi
ce in Lwów, phot. 1894 (Cracow Historical Museum)

Fig. 9. W. Kossak cooks dinner for his co-workers in the 
Panorama, phot. 1894 (as above)

Fig. 10. W. Kossak drawing the Russian yager for Racławice, 
phot. 1 894 (as above)

Fig. 11. In the studio before The Battle-Field of łganie, phot. 
1897

Fig. 12. Self-portrait on a Palette, painted by W. Kossak in 
Berlin in 1 898

Fig. 13. W. Kossak in his atelier in the Monbijou Palace in 
Berlin with Emperor Wilhelm II and, the painter 
A. Menzl before the painting The Battle of Zorndorf, 
phot. 1899

Fig. 14. Kossak in his studio in the Monbijou; on the easel 
Fight for the Standard, phot. 1900

Fig. 15. W. Kossak with Mohammed Ali in Cairo, phot. 1900
Fig. 16. W. Kossak painting the panorama The Battle of the 

Pyramids in Warsaw, phot. 1901
Fig. 17. Emperor Wilhelm II posing to Kossak for his eque

strian portrait, phot. 1900
Fig. 18. W. Kossak with his daughters: Lilka and Madzia, 

phot. 1905
Fig. 19. Wojciech Kossak, phot. 1900
Fig. 20. Kossak's drawings for the composition Red Sunday 

in his letter home (The Ossolineum Library).
Fig. 21. Kossak finishing the portrait of Zofia Hoesick, phot. 

1909
Fig. 22. Kossak sketching the horse for the portrait of Józef 

Jezierski, phot. 1910
Fig. 23. At work, phot.
Fig. 24. Wojciech Kossak in Polish costume, phot.
Fig. 25. Kossak in Austrian field uniform, phot. 1914
Fig. 26. In the uniform of the captain of the 3rd regiment of 

uhlans, phot. 1918
Fig. 27. In the Cracow studio of the artist, phot. 1926
Fig. 28. The exhibition Sowiński at Wola at the Zachęta Galle

ry in Warsaw, phot. 1922
Fig. 29. Kossak pats his horse, phot. 1923
Fig. 30. At work on the portrait of Marshal F. Foch, phot. 

1923
Fig. 31. A Study for the Portrait of Mrs. Betka (Elżbieta 

Potocka)
Fig. 32. Catalogue of the Exhibition of Equestrian Portraits 

by Wojciech Kossak in New York, 1927

Fig. 33. At work on Grunwald, phot. 1930
Fig. 34. The Grunwald Exhibition at the Zachęta Gallery, phot.

1931
Fig. 35. Wojciech Kossak — drawn by Zdzisław Czermański, 

New York, 1932
Fig. 36. Caricatura of Wojciech Kossak — drawn by Aleksan

der Dobrinow, 1 937
Fig. 37. W. Kossak (on the right) with Ignacy Paderewski 

(on the left) before the portrait of E. House, phot.
1932

Fig. 38. Wojciech Kossak painting the portrait of President
Ignacy Mościcki, phot. 1934

Fig. 39. Self-Portrait, drawing
Fig. 40. Before the portrait of Konstanty Przeździecki, phot. 

1934
Fig. 41. The artist painting The Review of Polish Cavalry in 

Cracow, phot. 1 934
Fig. 42. Kossak's atelier in the "Bristol" Hotel in Warsaw, 

phot. 1934
Fig. 43. The opening of the Autumn Salon at the Zachęta

Gallery, before the Apotheosis from the triptych:
The Vision of the Polish Army, phot. 1935

Fig. 44. Kossak finishing his picture, phot. 1936
Fig. 45. The catalogue of the Wojciech Kossak Jubilee Exhibi

tion in 1 936
Fig. 46. Kossak's atelier in the "Bristol" Hotel in Warsaw, 

on the easel his Uhlan's Rhapsody, phot. 1935
Fig. 47. Before the portrait of Cardinal Augustyn Hlond, phot. 

1937
Fig. 48. The Master at work during his holidays at Jurata, phot. 
Fig. 49. In his Cracow atelier with Aleksandra and Włodzimierz

Saysse-Tobiczyk before their portrait, phot. 1939 
Fig. 50. Kossak with Alfred Wysocki, phot. 1 938
Fig. 51. The artist in the drawing-room of "Kossakówka", 

phot. 1939
Fig. 52. In the Cracow studio of Wojciech Kossak, phot. 1 940 
Fig. 53. Wojciech Kossak, phot. 1939
Fig. 54. In a Cracow street, phot. 1940
Fig. 55. The artist in his apartment in the "Bristol" Hotel

talking with Stefan Szydłowski, phot. 1935
Fig. 56. Kossak with his daughter Magdalen and his son-ln- 

-law Jasnorzewski, phot. 1938
Fig. 57. Press conference in painter's atelier on the Panorama 

of Grochów, phot. 1939
Fig. 58. The artist in his Cracow studio; on the dais Zofia

Jachimecka sits for her portrait, phot. 1941
Fig. 59. Kennkarte of Wojciech Kossak and the last photo

graph of the artist, 1942 (The "Kossakówka" Col
lection)

Fig. 60. "Kossakówka", phot. 1936
Fig. 61. "Kossakówka", view from the Krasiński Avenue: 

the window and balcony of the room of Maria Paw- 
likowska-Jasnorzewska

Fig. 62. The Kossak family tomb at the Rakowice cemetery in 
Cracow

Fig. 63 The Vision of Wojciech Kossak, painted by Jerzy Kos
sak. 1942
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CATALOGUE OF ILLUSTRATIONS

I FIRST DRAWINGS AND WORKS FROM THE TIME
OF KOSSAK'S STUDIES

1. Greek Bust, 1871, drawing on cardboard, 74 x 52 cm, 
private collection

2. Head of an Old Man, 1874, drawing on cardboard, 
62 x 48 cm, private collection

3. The Brigadier, 1873, drawing on wood after J. Meis- 
sonier's picture, repr. "Tygodnik Ilustrowany", 1874, 
nr 334

4. The Penitent, 1874, drawing on wood after L. Passini's 
picture, repr. "Tygodnik Ilustrowany", 1874, nr 333

5. Return from Hunting, 1873, drawing on wood, repr. 
"Kłosy" 1874, nr 449

6. An Arab Horse, drawing after the water colour by Juliusz 
Kossak, repr. "Tygodnik Ilustrowany", 1874, nr 364

7. Hunting in the Province of Podole, drawing after the water 
colour by Juliusz Kossak, repr. "Tygodnik Ilustrowany'-, 
1876, nr 13

8. Horse Fair at Bałta, drawing after the water colour by 
Juliusz Kossak, repr. "Kłosy", 1877, nr 622

9. Allotting Hurjters Their Stands in a Forest, drawing, repr. 
"Kłosy", 1876, nr 585

10. A Call at the Forester’s Lodge, drawing, repr. "Tygodnik 
Ilustrowany", 1877, nr 91

11. Lieutenant W. Kossak Leading His Patrol, 1891, oil, 
canvas, 60 x 120 cm, private collection

12. Asking for Billets, Self-Portrait of the Artist Meeting His 
Future Wife, 1889, oil, 55 x 75 cm

13. The Future Painter of Battle-Pieces as the Commander of 
a Patrol, 1912, water colour, illustr. for Memoirs

14. Circassians in Nowy Świat, 1912, water colour, illustr. 
for Memoirs

15. Unpleasant Meeting, 1912, water colour, illustr. for 
Memoirs

1 6. Polonaise from the Epos "Pan Tadeusz", 1928, oil, poster
1 7. Memories of the Flood in Cracow in 1 884, drawing, repr. 

"Kłosy", 1884, nr 996
18. A Cracow Wedding — fan, about 1884, oil, wood, 

35 x 50 cm, Górki Wielkie, The Zofia Kossak Museum
19. Portrait of His Fiancée's Brother, Stawiski 1884, oil. 

private collection
20. Portrait of His Fiancée, Maria Kisielnicka, 1884, oil, 

private collection
21. Preparation for "Brimadé", 1912, gouache, illustr. for 

Memoirs
22. At L. Bonnat's Atelier, 1912, gouache, illustr. for Memoirs
23. Resting Model, 1930, oil, canvas
24. The Battle of Raszyn, 1884, oil, canvas, 97 x 119 cm. 

painted in collaboration with Juliusz Kossak
25. Ignacy Mieroszewski Commanding a Regiment of Cavalry 

during the Lithuanian Campaign in 1831, about 1891. 
oil, canvas

_ 26 Juliusz Kossak at Work. 1889. drawing from nature

II. OLSZYN KA GROCHOWSKA

27. Officer and Drummer in the Battle of Grochów, 1907. 
oil, canvas

28. A Study for. Olszynka Grochowska, 1886, drawing
29. A Soldier of the 4th Regiment of Infantry at Grochów, 

oil, wood, 55 x 46 cm
30. Olszynka Grochowska, 1886—1887, oil, canvas, 170 x 

x 250 cm; in 1915 burnt in the Borynicze Palace
31. Olszynka Grochowska, replica, 1886 (1931), oil, canvas 

90 x 145 cm, Warsaw, National Museum
32. Chłopicki and His Staff, 1914, oil, canvas, 77 x 1 52 cm. 

private collection
33. A Detail of Grochów, 1906, oil, canvas, 60 x 85 cm. 

private collection
34. Chłopicki and His Staff Arriving at Grochów, 1918, oil. 

canvas, 76 x 148 cm, private collection
35. A Group of the Soldiers of the 4th Regiment in the Battle 

of Olszynka, 1884 (1938), oil, canvas
36. The March of the 4th Regiment of Infantry on the Co

lumns of Dybicz, a study for the panorama, 1941, oil. 
cardboard, 75 x 105 cm, private collection

37. The Battle of the Grochów Alder Forest, a study for the 
panorama, 1940, oil, cardboard, 75 x 105 cm. private 
collection

' III. PANORAMAS: a) "RACŁAWICE"

38. Kościuszko on Horseback, 1893, sketch painted in colla
boration with J. Styka, oil, canvas, 122 x 93 cm, Opole. 
Muzeum Śląska Opolskiego

39. A Horse Dragging its Rider, 1894, oil, sketch
40. A Poster of Racławice, 1894, painted in collaboration 

with J. Styka, oil, canvas, 80 x 100 cm, Wrocław. 
National Museum

41. A Polish Hussar, 1893, oil, study
42. Polish Artillery at Dziemierzyce, Captives, National Ca

valry, a detail from the panorama, 1894, oil, canvas 
920 x 1400 cm, Wrocław

43. National Cavalry, Czugiew Cossacks, a Squadron of 
Smoleńsk Dragoons, detail from the panorama, 1894, 
oil, canvas, 920 x 1400 cm, Wrocław

44. Infantry of the Regiment of Wodzicki, Polish Riflemen, 
detail from the panorama, 1894, oil, canvas, 920 x 
x 1400 cm, Wrocław

45. Woroneż Hussars, General Tormasow, Retreating Artillery 
Caissons, detail from the panorama, 1894, oil, canvas, 
920 x 1400 cm, Wrocław

46. The Capture of Russian Guns, detail from the panorama 
painted in collaboration with J. Styka, 1894, oil, canvas, 
920 x 1470 cm, Wrocław

47 Kościuszko Leading Scythemen to the Attack, detail 
from the panorama painted in collaboration with J Styka. 
1894 oil. canvas. 790 x 820 cm Wrocław
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48. Kościuszko at the Head Scythemen, 1924, oil, canvas, 
11 5 x 130 cm, Warsaw, Museum of the Polish Army

49. Russian Captives, National Cavalry Fighting with Cos
sacks, Polish Infantry, a study for the panorama painted 
in collaboration with L. Boiler, 1893, oil, canvas, 110 x 
x 290 cm, Cracow, National Museum (Michał Sapieha 
trust)

50. Polish Infantry in Combat with Russian Musketters 
Retreating Russian Artillery Caissons, a study for the 
panorama painted in collaboration with L. Boiler, 1893, 
oil, canvas, 110 x 290 cm, Cracow, National Museum 
(Michał Sapieha trust)

III. PANORAMAS: b) "BEREZINA"

51. Retreating Artillery, a study for the panorama, 1896, 
oil, canvas, 70 x 120 cm, private collection

52. A Detail of the Panorama, 1896, oil, canvas, 220 x 
x 270 cm

53. Artillery, detail from the panorama Berezina, 1895 — 
— 1907, oil, canvas, 245 x 366 cm

54. The Group of General Eblé, Foot and Artillery Bridges, 
-a Camp of Marauders at Studzianka, a study for the pano
rama painted in collaborationzwith J. Fałat, 1896, oil, 
canvas, 120 x 300 cm

55. Artillery, Vans of the Théâtre Comédie Française, Colonne 
Mourante, a study for the panorama painted in collabora
tion with J. Fałat, 1896, oil, canvas, 120 x 300 cm

56. The Group of General Eblé, Marauders at Studzianka, 
detail from the panorama, 1896, oil, canvas, 800 x 
x 1400 cm

57. TTie Bridge for Artillery, Guns and Vans, detail from the pa
norama, 1896, oil, canvas, 800 x 1400 cm

58. Actors Carriages, Artillery, Colonne Mourante, detail from 
the panorama, 1896, oil, canvas, 800 x 1400 cm

59. Colonne Mourante, Wounded Polish Generals, detail from 
the panorama, 1896, oil, canvas, 800 x 1400 cm

60. The Charge of the Polish Light-Cavalry, Standard Bearers, 
the Burning of Banners before Napoleon, detail from the 
panorama, 1896, oil, canvas, 800 x 1400 cm

61. Escadron Sacré, Bryłowa Village, detail from the panora
ma, 1896, oil, canvas, 800 x 1400 cm

62. The Burning of Banners, detail from the panorama, 
1896— 1 908, oil, canvas, 195 x 425 cm, Cracow, Natio
nal Museum

63. Standard Bearers, detail from the panorama, 1896, 
oil, canvas, 230 x 150 cm, Lublin, Muzeum Okręgowe

64. Field Kitchen on the Berezina, detail from the panorama, 
1896, oil, canvas, 200 x 240 cm, Opole, Muzeum Śląska 
Opolskiego

III. PANORAMAS: c) "SOMOSIERRA'' (sketches)

65. The Charge in the Somosierra Gorge, 1907, oil, canvas, 
95 x 141 cm

66. A Silent Battery, 1909, oil, canvas
67. A Light-Cavalryman of the Polish Guard, 1910, oil, canvas
68. Reconnoitring, 1925, oil, canvas, 93 x 82 cm, Warsaw, 

National Museum
69. Light-Cavalryman from Napoleon's Guard, 1925, oil, 

canvas, 60 x 40 cm, Poznań, National Museum
70. Before the Charge, 1915, oil, canvas
71. The Way from Burgos (North), study for the panorama 

painted in collaboration with M. Wywiórskl, 1900, oil, 
canvas, 150 x 288 cm, Przemyśl, Muzeum Ziemi 
Przemyskiej

72. The Charge on the Spanish Battery (East), study for the 
panorama painted In collaboration with M. Wywiórski, 
1900, oil, canvas, 150 x 288 cm, Przemyśl, Muzeum 
Ziemi Przemyskiej

73. The Way to Madrid is Open (South), a study for the pa

norama painted in collaboration with M. Wywiórski, 
1900, oil, canvas, 150 x 288 cm, Przemyśl, Muzeum 
Ziemi Przemyskiej

74. La Guerilla (West), a study for the panorama painted in 
collaboration with M. Wywiórski, 1900, oil, canvas, 
150 x 288 cm, Przemyśl, Muzeum Ziemi Przemyskiej

75. Napoleon Entering the Conquered Somosierra Gorge, 
1912, oil, canvas

76. On the Night of the Anniversary — ave Caesar, morituri 
te salutant, 1901, oil, canvas

III. PANORAMAS: d) „THE BATTLE OF THE 
PYRAMIDS"

77. A Napoleonic Hussar on a Camel, 1912, gouache
78. Napoleon and the Sphinx, 1911, oil, canvas
79. A Square of the Grenadiers of General Desaix Driving 

Back the Charge of the Mamelukes, detail from the pa
norama, 1901, oil, canvas, 700 x 1300 cm

80. The Charge of the Mamelukes on the French Infantry, 
detail from the panorama, 1901, oil, canvas, 750 x 
x 950 cm

81. Main Corps of the Mamelukes under the Command of 
Murad Pasha, detail from the panorama, 1901, oil, 
canvas, 750 x 1000 cm

82. The Charge of the Mamelukes under the Command of 
Murad Pasha, detail from the panorama, 1900, oil, 
canvas, 288 x 510 cm, Poznań, National Museum

83. A Study for the Panorama The Battle of the Pyramids, 
1896, oil, canvas, 70 x 105 cm, Warsaw, National 
Museum

84. The Right Wing of the Cavalry of the Mameluke Charge, 
the Fortress Embabeh in the Background, detail from the 
panorama, 1901, oil, canvas, 750 x 1000 cm

IV. AUSTRIAN AND PRUSSIAN SUBJECTS

85. The Austrian Uhlan, Emerich Ranzoni
86. Artillery under Fire (or The Enemy Grenade), 1884, oil, 

canvas
87. Hoch Habsburg! — Apotheosis of the Austrian Army, 

1893, oil, canvas
88. Hurra! — the Attack of the Landwehr Fusilliers, 1886, 

oil, canvas
89. The Austrian-Prussian Battle of Sadowa in 1866, 1891
90. A Rest during Manoeuvres, 1889, oil, canvas, 139 x 

x 225 cm, Prague, National Museum
91. Royal Grenadiers at the Battle of Etoges in 1814, sketch, 

1898, oil, canvas, 68 x 130 cm
92. Prussian Hussars Attacking French Cuirassiers at Düs- 

selward in 1758, 1899, oil, canvas, 170 x 300 cm
93. Fight for the Standard, sketch, 1899, water colour, 

cardboard, 46 x 65 cm, private collection
94. Fight for the Standard at the Battle of Heilsberg (Lidz

bark) in 1807, 1900, oil, canvas, 200 x 400 cm
95. The Battle of Jägersdorf in 1757, 1899, oil, canvas, 

270 x 340 cm
96. The Death of Louis Ferdinand at Saalfeld in 1806, 1899, 

oil, canvas
97. The Battle of Zorndorf in 1758, the Charge of the Prussian 

Guard on Russian Infantry, 1899, oil, canvas, about 
300 x 700 cm

98. The Attack of Austrian Cavalry at Savona, 1892, oil, 
canvas, 90 x 200 cm, Wrocław, National Museum

99. Charge of the Prussian Hussars on the Russian Battery 
at Jägersdorf in 1757, sketch, 1901, oil, canvas, Lublin, 
Muzeum Okręgowe

100. Blüchers Retreat after the Battle of Montmirail in 1814, 
1907, oil, canvas. 118 x 150 cm, Warsaw. Muzeum of 
the Polish Army
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V. OLD POLISH HISTORICAL MOTIVES

101. The Apostolate of Teutonic Knights (from the cycle: 
"The Prussian Spirit”), 1909, oil, canvas, 85 x 133 cm. 
private collection

102. A Rapacious Vassal (from the cycle: "The Prussian Spi
rit"), 1909, oil, canvas, 85 x 133 cm, private collection

103. A Jubilee Parade, 1912, ilustr. for Memoirs
104. Łokietek and Florian Szary after the Battle of Płowce, 

1909, oil, canvas, about 230 x 350 cm
105. Two Swords, 1909, oil, canvas
106. The Battle of the Kingdom of Poland Army, 1889, oil, 

canvas
107. Grunwald, replica, 1931, oil, canvas, 129 x 220 cm, 

Olsztyn, Muzeum Mazurskie
108. Kircholm, replica II, 1929, oil, canvas, 100 x 200 cm, 

private collection
1 09. Parade of the Brandenburg Army before Jan III at Vienna, 

1890, oil, canvas, 60 x 116 cm, Warsaw, National 
Museum

1 10. Hetman Żółkiewski with His Hussars (the right-hand panel 
of the triptych: The Vision of the Polish Army), 1936, oil, 
canvas, 200 x 150 cm, Warsaw, National Museum

111. The Capture of the Hussar — an Episode from the Swe
dish War, 1894, oil, canvas, 71 x 129 cm, Bytom, 
Muzeum Górnośląskie

112. Captain of Horse Mielżyński Leading a Hussar Company 
before Jan III at Vienna, 1 925, oil, canvas, 89 x 145 cm. 
Poznań, National Museum

113. Hetman Jan Sobieski at Chocim, 1937, oil, canvas
114. Polish Hussars before Jan III at the Battle of Vienna, 

1924, oil, canvas, 97 x 142 cm, Cracow, National 
Museum

115. Czarniecki Fortifying Cracow, about 1886, oil, canvas, 
60 x 124 cm, private collection

116. After the Battle of Zieleńce, 1901, oil, canvas, 68 x 
x 140 cm, private collection

117. A Hussar Company, 1903 (1938), oil, canvas, 120 x 
x 1 50 cm, private collection

118. A Hussar Campany of the Captain of Horse Józef, Hule
wicz, 1903, oil; canvas, 100 x 170 cm, private collection

119. Grunwald, 1931, oil, canvas, 350 x 400 cm, Warsaw, 
Museum of the Polish Army

120. Kircholm, 1925, oil, canvas, 200 x 400 cm, Warsaw, 
Museum of the Polish Army

121. Kościuszko Taking the Oath in the Market Place in Cracow 
on 24 March 1794, 1911, oil, canvas, 147 x 195 cm. 
Solothurn, Kościuszko-Museum

122. Jan Kiliński Leading Russian Captives through the Streets 
of Warsaw, 1908, oil, canvas, 71 x 97 cm, Opole 
Muzeum Śląska Opolskiego

VI. NAPOLEONIC EPOS

123. Napoleon's Vision, 1910, oil, canvas
124. St. Mielżyński Driving the Austrians from Toruń, 1925, 

oil, canvas, 89 x 145 cm, Poznań, National Museum
125. We Are Victorious! Raszyn, 1913, oil, canvas
126. A Hussar of the Great Army, 1907, oil, canvąs
127. Requisition, 1912, oil, canvas, about 70 x 100 cm
128. Cuirassiers before Napoleon, 1914, oil, canvas
129. Vive I'Empereur! 191 5, oil, canvas, 200 x 120 cm, private 

collection
130. Napoleon’s Vision, 1914, oil, canvas, 157 x 97 cm, 

Cracow, National Museum
131. Long Live Emperor! 1914, oil, canvas, 101 x 100 cm, 

Warsaw, National Museum
132. The Polish Light-Cavalry before Napoleon, 1914, oil, 

canvas
133. A Cuirassier on Vedette, 1913, oil, wood, 61 x 50 cm
134. A Cuirassier with a Pipe, 1903, oil. wood, 61 x 55 cm. 

Raperswil, Polish Museum

135. French Cuirassier on Vedette, 1898
136. Napoleon on the Banks of the Niemen, 1928, oil, canvas
137. Prince Józef Poniatowski at Grobla Falencka, 1913, 

oil, canvas, 190 x 398 cm, Warsaw, National Museum
138. Battery under Fire — Raszyn, 1913, oil, canvas, 131 x 

x 250 cm, Warsaw, Museum of the Polish Army
139. A Wounded Cuirassier and a Girl, 1908, oil, canvas, 

95 x 136 cm, Łódź, Museum of Art
140. Spring of 1813, 1903, oil, canvas, 70x 131 cm, Szczecin, 

National Museum
141. A Polish Light-Cavalryman Fighting with a Prussian Hus

sar, 1914, oil, wood, 58 x 47 cm, private collection
1 42. Napoleon Decorating T. Tyszkiewicz on the Battle-Field of 

Smoleńsk, 1888, oil, canvas
143. The Capture of T. Tyszkiewicz during the Retreat from 

Moscow, 1888, oil, canvas
144. An Encounter at a Ford during the Retreat from Moscow, 

about 1910, oil, canvas, 87 x 114 cm
145. The Retreat, 1912, oil, canvas, 50 x 80 cm
146. Two Grenadiers, 1908, oil, canvas (
147. Two Soldiers of the Great Army, 1928, oil, canvas. 

48 x 38 cm, private collection
148. Napoleon Retreating from Moscow, 1925, oil, canvas
149. Napoleon's Retreat from Russia, 1904, oil, canvas

VII. THE NOVEMBER INSURRECTION
I

150. A Trumpeter (Self-Portrait), 1910, oil, canvas
151. Drummer of the 4th Infantry Regiment, 1914, oil, canvas, 

81 x 62 cm, private collection
152. An Uhlan Fighting with a Cossack, 1900, oil. canvas, 

48 x 60 cm, Warsaw, National Museum
1 53. The 2nd Uhlan Regiment Pursuing the Sievers Hussars at 

Domanice, 10 April, 1831, oil, canvas
154. Soldiers Carrying the Body of General Kicki from the 

Battle Field at Ostrołęka, 1885, oil, canvas, 79 x 111 cm, 
Tarnów, Muzeum Okręgowe

155. Artillery Firing, about 1909, oil, canvas, 81 x 130 cm, 
private collection

156. The Trumpeter and the Smith's Wife, 1909, oil, canvas 
1 57. November Night, 1 898, oil, canvas, 66 x 128 cm, private

collection
158. Emilia Plater Fighting at Szawle, 1904, oil, canvas, 

60 x 90 cm, private collection
159. At Stoczek, 1927, oil, canvas, 80 x 145 cm, private 

collection
160. The Review of the 4th Regiment of Infantry at Olszynka 

Grochowska (the left-hand panel of the triptych: The 
Vision of the Polish Army), 1936, oil, canvas, 200 x 
x 150 cm, Warsaw, National Museum

161. "Warszawianka” with the dedication: To Artur Oppman, 
the Bard of the Polish Soldier, his friend Wojciech 
Kossak, 1923

162. The Battle of Kuflew, 1912, oil, canvas
163. The Charge of the 5th Regiment of Zamoyski Uhlans at 

Kuflew, 1910, oil, canvas, about 230 x 350 cm
164. A Dispatch, 1897, oil
165. Relay, 1904, oil, canvas, about 60 x 60 cm
166. The Pursuit, 1909, oil, canvas
1 67. The Pursuit of the Cossacks, 1914, oil, wood, 61 x 50 cm, 

Warsaw, National Museum
168. The Battle of Młynarze, 1890, oil, canvas, private 

collection
1 69. Sowiński on the Trenches of Wola, sketch, 1 922
170. Officer with the Flag of Truce, 1930, oil, canvas
171. A Sister of Charity in the Battle Line near Warsaw, 1910. 

oil, canvas, 80 x 62 cm, Warsaw, National Museum
172. Jabfonowski's Battery at Jerusalem's Turnpikes, 1897 

oil, canvas, 65 x 115 cm, private collection
173. Sowiński on the Trenches of Wola, 1922, oil, canvas 

200 x 376 cm, Warsaw. Museum of the Polish Army
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VIII. FOR THE SPIRITUAL INDEPENDENCE
OF THE NATION

174. A Galloping Cossack, painted in collaboration with 
F. Franić, 1889, oil, canvas, 53 x 42 cm, Łódź, Museum 
of Art

1 75. Prussian Expulsion (from the cycle: "The Prussian Spirit"), 
1909, oil, canvas, 85 x 133 cm, Toruń, Muzeum Okrę
gowe

176. The Dragoon of the Guard, 1905, oil
177. Prussian Expulsion, replica, 1911, oil, canvas, about 

75 x 130 cm
1 78. "StrielajI" (Shoot!), a study for the painting Red Sunday.

1905, oil
1 79. Red Sunday in St. Petersburg, 22 January, 1 905, replica,

1906, oil, canvas, 90 x 161 cm, private collection
180. Red Sunday in St. Petersburg, 22 January, 1905, 1905, 

oil, canvas, 385 x 800 cm, Moscow, The Central Museum 
of the Revolution

181. Childhood Memories — the Charge of the Circassians in 
Krakowskie Przedmieście in Warsaw, 1891, oil, canvas, 
292 x 592 cm, Chicago, Polish Museum

182. Circassians in Krakowskie Przedmieście, 1912, oil, 
canvas, 100 x 200 cm, private collection

183. "Poland Has Not Yet Perished" — Gravelotte 1870 
(from the cycle: "The Prussian Spirit"), 1909, oil. canvas. 
85 x 133 cm, private collection

IX. THE GREAT WAR

184. An Officer of the Legion Artillery, 1914, water colour 
(from the album: Polish Legions)

185. With an Order for the Division (Captain of Horse Kunata 
Kotulinsky), 1915, oil, canvas

186. On Patrol (Colonel von Mierka), 1915, oil
187. General Tadeusz Rozwadowski on his Commanding 

Position, 1914, oil, cardboard, 45 x 35 cm, Wrocław. 
National Museum

188. An Encounter, 1917, oil, canvas, 60 x 85 cm, private 
collection

189. Orlęta — The Defence of the Cemetery, 1926, oil, 
canvas, 90 x 120 cm, Warsaw, Museum of the Polish 
Army

190. Grandson of those from Grochów and Stoczek, 1915
191. A Young Defender, 1933, oil
192. The Charge of Rokitna, 1916, oil, canvas
1 93. The Charge of Rokitna, 1 934, oil, canvas, 101 x 1 40 cm. 

Warsaw, Museum of the Polish Army
194. War Trophy, 1932, oil, wood, 65 x 87 cm, Cracow. 

National Museum
195. An Uhlan Wanders through Forest and Wood, 1934, oil, 

canvas, 70 x 120 cm, Warsaw, National Museum
196. The Charge of the Regiment of Uhlans, 1926, oil, canvas. 

60 x 50 cm, Warsaw, Museum of the Polish Army
197. The Carpathian Hell — in Memory of the World War. 

1915, oil, canvas
198. Don't Shoot!, 1928, oil, canvas
199. The Charge of Uhlans, 1928, oil, canvas
200. Conquest of the belfry, 1915, oil, canvas, 80x71 cm, 

private collection
201. After the Battle, 1917, oil, canvas
202. Colonel B. Jaźwiński at Radzymin, 1936, oil, canvas. 

75 x 105 cm

X. THE ARMY OF REBORN POLAND

203. A Sergeant of the 1st Regiment of Infantry with a Banner, 
1926, oil

204. Cavalry Battery at its Post1 1938. oil, canvas, 160 x 
x 300 cm. private collection

205. The Wedding of Poland and the Sea, 1931, oil, canvas
118 x 174 cm, private collection

206. The Battle of Góra Św. Anny, 1938, oil, canvas
207. On the Saluting Base d,uring a Cavalry Review in Cracow.

1934, oil, canvas, 140 x 160 cm, private collection
208. Artillery in Position, 1926, oil, canvas, 60 x 50 cm, War

saw, Museum of the Polish Army
209. Infantry on the March, 1925, oil (from the cycle: "Love 

the Soldier")
210. A Volunteer, 1923, oil, canvas
211. The Apotheosis of the Polish Army (the central panel of 

the triptych: The Vision oj the Polish Army), 1935, oil. 
canvas, 200 x 300 cm, Warsaw, National Museum

212. Uhlans' Rhapsody, 1935, oil, canvas, 200 x 400 cm, 
private collection

213. A Phantasy on the Subject of the Polish Cavalry, 1935, 
oil, canvas, 54 x 100 cm, Warsaw, National Museum

214. Review of the Polish Cavalry in Cracow Błonie on 6th 
October 1933, 1934, oil, canvas, 204 x 400 cm, Cracow. 
National Museum

215. The Soldier's Vision, 1935, oil, canvas, 54 x 100 cm 
Warsaw, National Museum

216. The Soldier's Vision, 1935, oil, canvas, 75 x 150 cm
217. Reconnoitring Cavalry Detachment near a Windmill

1935, oil, canvas
218. Uhlans Arriving at Quarters, 1925, oil, canvas
219. Uhlan Saddling a Horse, 1919, oil, canvas
220. A Wounded Soldier and a Lame Horse, 1929, oil, canvas
221. During Manoeuvres, 1932, oil, canvas. 46 x 56 cm 

private collection

XL GENRE PAINTING

222. A Courtship, 1927, oil, canvas
223. Hervesting, 1923, oil, canvas
224. Uhlans Riding through a Village, 1933, oil. canvas
225. On a May Morning, 1929, oil, canvas
226. The Thirsty Ones, 1925, oil, canvas
227. A Courtship at the Well, 1929, oil, canvas, 70 x 58 cm
228. The Uhlan and the Smith's Wife, 1924, oil, canvas
229. Scherzo, 1926, oil, canvas
230. An Uhlan Resting, 1931, oil, canvas, 100 x 70 cm. 

Warsaw, National Museum
231. The Imperial Hunt in Gódólló, 1887, oil, canvas, 111 x 

x 194 cm, Warsaw, National Museum
232. Riding to Hounds with Józef Potocki at Antoniny, 1909 

oil, canvas, 110 x 164 cm, private collection
233. On the Californian Steppes, 1930, oil, canvas
234. On the Californian Steppes, replica. 1931, oil, canvas
235. Stag-Hunting, 1937, oil
236. Departure for Riding to Hounds, 1909, water colour, 

cardboard
237. Departure for Riding, 1930, oil
238. Lady Godiva, 1923, oil, cardboard, 68 x 45 cm, private 

collection
239. A Fairy-Tale of the Princess, the Knight and the Dragon. 

1925, oil, canvas
240. The Head of the Horse "Kasztanka", 1927, oil, cardboard, 

50 x 40 cm, Warsaw, National Museum
241. The Head of the Horse "Essor", 1931, oil, cardboard, 

53 x 46 cm, Łańcut, Palace Museum
242. A Chestnut Horse, 1912, oil, cardboard, 52 x 43 cm, 

private collection
243. A Horse at Pasture, 1929, oil
244. Study of a Horse's Head, 1932, oil, cardboard, 40 x 

x 35 cm, Poznań, National Museum
245. A Horse's Head, 1926, oil, cardboard. 24 x 20 cm
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233. Na stepach kalifornijskich (1930)

234. Na stepach kalifornijskich, replika (1931)
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238. Lady Godiva (1923)





243. Koń na pastwisku (1929)

244. Studium głowy araba (1932) 245. Głowa konia (1926)
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246. Wesele krakowskie (1933)

247. Nanad wilków, renlika (1933)



248. Wesele góralskie (1931 )

249. Napad wilków (1931)





252. Skok parami (1928)
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253. Autoportret z koniem na polowaniu (1924)



255. Autoportret z paletą (1893)



256. Autoportret z koniem (1918)







262. Portret konny Marii Zandbangowej (1913)
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264. Portret konny Kazimierza Skórzewskiego z córką Anielą (1923)

265. Aleksander Skrzyński w towarzystwie Marii Sobańskiej (1910)
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266. Portret konny gen. Stanisława Hallera (1916)

267. Portret konny gen. Johna Pershinga (1921)



268. Portret płka Konstantego Przeździeckiego z koniem (1934)

269. Płk Witold Morawski na czele ułanów (1933)



270. Prezydent Ignacy Mościcki na defiladzie w dniu 3 maja 1934 (1934)
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272. Portret gen. Kazimierza Sosnkowskiego (1938)
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Portret gen. Adriana Carton de Wiarta (19231
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274. Portret Jerzowej Mielżyńskiej z koniem (1926)



276. Portret Róży z Zamoyskich Tarnowskiej z koniem (1930)

277. Portret Zofii i Michała Mycielskich pośród stada koni w Gało wie (1926)



278. Portret konny gen. Maxime'a Weyganda (1923)



280. Marszałek Józef Piłsudski na „Kasztance" (1928)



281. Portret kpt. artyl. Antoniego Dudzińskieao (1938)



282. Portret ppor. Stefana Zamoyskiego z koniem (1929)
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285. Portret Bronisława Krystala z koniem (1923)



286. Portret Tomasza Zamoyskiego z koniem i psem (1928)

287. Potoccy przy grze w polo (1925)



288. Portret Stanisława Wodzickiego (1928)
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289. Portret Edwarda Krasińskiego (1931)
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290. Portret mężczyzny w golfie przy koniu (1923)



292. Dwie młode amazonki z Aiken (1927)

293. Portret konny rodziny Chisholmów z Aiken (1927)



294. Amaionka panna Irene Luce (1922)





298. Portret pastora (1931)

299. Portret Edwarda Witkowskiego (1931)>•>
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301. Stefanostwo Tyszkiewiczowie z Pogorzeli na polowaniu (19261
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302. Portret Ireny Cittadini z koniem (1933)
y



304. Portret żony artysty, Marii z Kisielnickich Kossakowej (1884)



306. Portret Zofii Hoesickowej (1909)



307. Portret córek artysty, Marii i Magdaleny (1906/1911)





309. Portret Marii Skrzyńskiej-Sobańskiej (1907)
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312 Zofia Potocka jako mgrkietanka podczas balu (1911)





316 Stadnina Franciszka «Wileckiego z Dobrojewa (1926)



318. Portret Emila Młynarskiego (1920)

319. Portret Andrzeja Rotwanda (1923)
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320. Portret córki artysty, Magdaleny Samozwaniec (1923)

321 Portret córki artysty,
Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej i1939)
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.... Wydawnictwo Zakładu Narodowego im Ossolińskich sprawiło 
miłośnikom talentu tego malarza piękną niespodziankę, wydając 
wspaniały album reprodukcji najbardziej reprezentatywnych dzieł 
Kossaka. Autorowi, dr. Kazimierzowi Olszańskiemu, postać Wojcie
cha Kossaka nie jest obca. W latach 1971 i 1973 opublikował 
«Wspomnienia» tego artysty, od długiego czasu specjalizuje się w ba
daniu życia i twórczości malarskiej gałęzi rodu Kossaków. Omawia
ny album zawiera niezwykle żywo, barwnie i sugestywnie nakreślony 
biogram malarza, szczególnie mocno akcentujący osobowość Woj
ciecha Kossaka i jego twórczość... Album Kossaka rozchodzi się 
błyskawicznie, a wielu miłośników naszej orężnej (i nie tylko orężnej) 
przeszłości oraz malarstwa polskiego wiele by dało, by móc wzboga
cić swój księgozbiór omawianym albumem. Czy nie byłoby wskazane 
zatem, aby już w tej chwili zaczęto myśleć o drugim wydaniu tego 
dzieła".

(„Ilustrowany Kurier Polski" z 23 II 1977 — Marek Rezler)

*

„...Za największą zaletę albumu uważam znakomite studium 
dr. Olszańskiego, analizujące niezwykle wnikliwie i bezstronnie całą 
twórczość pana Wojciecha. W pełni ocenia oh rozmach i klasę talentu 
artysty, ale boleje nad załamaniem się poziomu pędzla i tej «ubocz
nej produkcji», która zajmowała coraz to większą rolę zwłaszcza 
w okresie międzywojennym".

(„Za i Przeciw" z 27 III 1977 — Stefan Żurowski)

*

„Staraniem Oddziału krakowskiego Wydawnictwa Zakładu Na
rodowego im. Ossolińskich ukazał się pierwszy i dodajmy od razu 
wielki album Wojciecha Kossaka, księga napisana i skomponowana 
arcypięknie przez dr. Kazimierza Olszańskiego, na którą składa się 
eseistyczna opowieść o życiu, pracy, warsztacie malarza, oraz blisko 
trzysta reprodukcji jego obrazów reprezentatywnych dla całej twór
czości, bez której, jak słusznie spostrzega autor, o ile uboższa byłaby 
sztuka polska. Układ merytoryczny i koncepcja graficzna albumu, 
projekty obwoluty, okładki, wyklejki — wszystko autorstwa K. Ol
szańskiego — utrzymane zostały w stylu tradycyjnym, w konwencji 
znakomicie współbrzmiącej z malarstwem Wojciecha Kossaka, które 
okazało się rewelacyjnie fotogeniczne... Przyczynę sukcesu publi
kacji jest niewątpliwie autentyczna popularność sztuki Wojciecha 
Kossaka, narodowy charakter jego malarstwa, romantyzm, patrio
tyzm, polskość obrazów... Prowadzi nas K. Olszański z niezrówna
nym znawstwem, z pietyzmem, ale i krytycyzmem przez twórcze 
dzieło Wojciecha Kossaka... Praca dr. K. Olszańskiego przywraca 
pamięć twórczego życia artysty, zapisując się zarazem do pomniko
wych edycji Ossolineum”.

(„Głos Wybrzeża” z 27 II 1977 — Edgar Milewski)

*

„...Świadome swego bolesnego wnętrza i, z drugiej strony, swo
jego temperamentu, skłonności swoich, powiązania z historią, malar
stwo to nie ścigało się z zachodnimi odkryciami formalnymi, ale też 
dawało sobie doskonale radę z formą — tyle że była ona jego własną, 
ogólnie biorąc; formą. Przez cały wiek nie odczuwało ono najmniej
szego kompleksu prowincji, wydało kilka indywidualności pierwszo
rzędnych o międzynarodowym rozgłosie i całą plejadę oryginalnych 
malarzy, których coś istotnego ze sobą łączyło. Nie są to rzeczy do 
wyjaśnienia i do wyperswadowania — jeżeli się ich nie czuje. Po
tworną przysługę naszej kulturze zrobili plastycy i teoretycy, którzy 
już z początku lat trzydziestych poczęli niesłychanie «naukowo» depre
cjonować tamtą sztukę od Orłowskiego do Chełmońskiego, Matejki 
i Kossaków. Był to jakiś odwet całkiem niezrozumiały z punktu widze
nia polskich interesów. Do dziś hałaśliwie działają krytycy nie znajdu
jący klucza do artystycznej przeszłości własnego społeczeństwa, 
głusi, niemi i po prostu głupi. Nie dostrzegają, że malarstwo było wte
dy fragmentem i wyrazem rzeczy żadnymi kryteriami estetycznymi 
nie dającej się zmienić i umniejszyć: polskiego losu. Nikt z Polakami 
nie dzielił ich absolutnie specyficznych losów, więc doskonale się 
stało, że i w sztuce tę kosztowną odrębność, w sposób artystycznie 
przekonywający, zdołali w ciągu co najmniej czterech pokoleń utrzy
mać".

(„Nowe Książki" z 30 III 1977 — Zbigniew Florczak)
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