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Juliusz Kossak (1824–
1899), malarz, rysownik, 
ilustrator książek, specja-
lista w ukazywaniu scen 
rodzajowych, historycznych 
i batalistycznych. Ten nurt 
malarstwa ugruntował jego 
syn Wojciech, a już tylko 
powielał wnuk Jerzy. To 
nie jedyne zresztą osoby w 
rodzinie Kossaków zajmu-
jące się sztuką. Malował, 
co prawda amatorsko, także 
brat Juliusza, Leon, a ma-
larstwo studiowała córka 
Zofia Kossak–Romańska. 
Wojciech był ojcem poetki 
Marii Pawlikowskiej–Ja-
snorzewskiej, oraz pisarki 
Magdaleny Samozwaniec. 
Trudno byłoby wyobrazić 
sobie dzieje sztuki polskiej 
bez rodziny Kossaków. 

Juliusz Kossak, właściwie 
Fortunat J. Kossak, urodził 

Nakładem Oficyny Wydawniczej Proszówki oraz Muzeum Niepodległości w Warszawie 
na rynku wydawniczym ukazała się kolejna książka z serii: Skarby Kultury i Literatury 
Polskiej”. Tym razem album poświęcony jest twórczości Juliusza Kossaka.

Juliusz Kossak i Juliusza Dzieduszyckich wę-
drował po pałacach i dworach 
Podola, Ukrainy i Wołynia, 
malując portrety szlachty, ich 
ulubione konie, stadniny oraz 
sceny z polowań. Z tego okresu 
znane są m. in. takie prace jak: 
Mastalerz z końmi Działyń-
skich w Kórniku (1856), Polo-
wanie w Poturzycy (1855).

W 1843 roku spotkał się  
z wybitnym malarzem Piotrem 

Juliusz kossak, Sobieski pod Wiedniem (Sztandar proroka), 1882, mNW

Juliusz kossak, Wieść z pola bitwy, BJ

się 29 października 1824 roku 
w Nowym Wiśniczu. Studiował 
prawo na Uniwersytecie Lwow-

skim. We Lwowie uczył się 
rysunku u Jana Maszkowskiego. 
Dzięki pomocy Kazimierza  
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Michałowskim, który zaprosił go 
do swego majątku w Bolestraszy-
cach pod Przemyślem. Mieszkał 
przez kilka lat w Paryżu, tu stu-
diował sztukę i malował. Wtedy 
powstały m.in. Polowanie na 
lisa (1857), Mohort prezentu-
jący stadninę księciu Józefowi 
Poniatowskiemu (1858). W 1860 
roku wrócił do kraju  i został 
kierownikiem artystycznym „Ty-
godnika Ilustrowanego”. W 1868 
roku wyjechał do Monachium, 
gdzie współpracował z Józefem 
Brandtem oraz braćmi Gierym-
skimi Maksymilianem i Aleksan-
drem. Pracowali oni u znanego 
batalisty Franza Adama. W 1869 
Kossak przybył do Krakowa i tu 
mieszkał aż do śmierci w swoim 
dworku zwanym Kossakówką. 
Był powszechnie szanowany 
i lubiany, organizował wysta-
wy, został członkiem komitetu 
organizacyjnego Muzeum Na-
rodowego. Chętnie ilustrował 
swoimi rysunkami czasopisma 
oraz książki m. in.: Pieśń o ziemi 
naszej Wincentego Pola (1865), 
Pamiętnik starającego się Teo-
dora Tomasza Jeża (1865–1866), 
Rok myśliwca Wincentego Pola 
(1870), Śpiewy historyczne 
Juliana Ursyna Niemcewicza 
(1876), Grzechy hetmańskie 
Józefa Ignacego Kraszewskiego 
(1879), Ogniem i mieczem Hen-
ryka Sienkiewicza (1898).

Juliusz Kossak był pracowi-
tym twórcą. Pozostawił po sobie 
setki, jeśli nie tysiące rysunków 
i akwareli (obrazów olejnych 
namalował niewiele). Malował 
sceny historyczno–rodzajowe, 
bitwy: m.in. Bitwa pod Ignace-
wem (1865), Szarża Krakusów 
na oddział Rosjan w miastecz-

Juliusz kossak, Lisowczyk, ok. 1860, mNW

Juliusz kossak, Chłopczyk na koniu, 1866, mSŁ

ku (1866). Ulubionym tematem 
jego prac były polowania: Wy-
jazd na polowanie z sokołem 
(1876); jarmarki: Jarmark 
pod Warszawą (1866), Jar-
mark (1863); konie i stadniny: 
Stadnina na Podolu (1886). 
Był także autorem portretów 
konnych: Amazonka (1868), 
Portret konny Łubieńskich 
(1856), Portret syna generała 
Haukego (1859).

Twórczość Juliusza Kossaka 
i jego potomków cieszy się do 
dziś niezwykłą popularnością. 
Pogodne, złożone z ciepłych 
kolorów obrazy, zdobiły wnętrza 
pałaców i dworów, zdobią także 
dziś współczesne mieszkania 
wielu koneserów sztuki. 

W naszym albumie prezen-
tujemy najpełniejszą do dziś 
monografię poświęconą pro-
toplaście artystycznego rodu 
Kossaków, autorstwa Stanisła-
wa Witkiewicza, z 1900 roku 
(egzemplarz dzieła przechowy-
wany w Bibliotece Jagiellońskiej 
w Krakowie).

Aby w pełni docenić kunszt 
Juliusza Kossaka na koniec al-
bumu przedstawiamy przykłady 
jego obrazów, głównie akwarel 
z Muzeum Narodowego w War-
szawie, Muzeum Narodowego 
we Wrocławiu, Muzeum Sztuki 
w Łodzi, Muzeum Narodo-
wego w Krakowie, Muzeum 
Wojska Polskiego w Warsza-
wie, Biblioteki Naukowej PAU  
i PAN w Krakowie i Muzeum 
Uniwersytetu Jagiellońskiego 
w Krakowie, oraz pocztówki ze 
zbiorów Biblioteki Jagielloń-
skiej w Krakowie i Muzeum 
Niepodległości w Warszawie.

Tadeusz Skoczek

Juliusz Kossak, 268 stron, 24x33 cm, oprawa twarda, 
ekologiczna skóra.Wydanie w podwójnej wersji językowej  
(j. polski, j. angielski). Wszystkie egzemplarze numerowane, 
złocone brzegi kart. 
Cena albumu: 250 zł + 5% VAT.
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