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ULICA W CHOCIMIU, 
RYSUNEK 

J Ó Z E F A B R A N D T A. 

Przedmiot tego rysunku wymaga przedewszystkiem dosadnej charakterystyki, nią. też on celuje. · Ta 

rudera, świecąca odrapanem wnętrzem, ktqre jest raczej źle osłoniętą pustką, przypomina bardzej. siedliska 

nietoperzy, niż ludzi. Oto wóz o szerokich kołach brnie środkiem drogi, która się szumnie tytułuje ulicą, 

a z pod kól tych tryska obficie błoto, które tu już zaległo wiekową kałużą. Te typy ludzi i koni tak har

t~onizują z otoczeniem, że z całości _;_,.ybitnie widnieje ogólny charakter, noszący cechy zaniedbania, upadku inte

lektualnego i bezładu, który się w drugą naturę mieszkarl.ców tej pustk_i zamienił. 

Józef Brandt urodził się n lutego r841 roku a życie jego było tak bardzo czynnem, zapał do sztuki i miłość 

dla niej tal{ wielką, że dzisiaj już młody jeszcze artysta jest znakomitym i w całej-Europie wysoce cenionym 

malarzem. Kształcił się w swej sztuce początkowo 1:1. Juliusza Kossaka w Paryżu, w roku r863 udał się do Mona

chium i tam studyował malarstwo pod kierunkiem znanego batalisty niemieckiego Franciszka Adama. Idąc za 

popędem tego mistrza, obrał także malarstwo batalijne i rychło na tej drodze zdobył sobie zasłużone uznanie. 

Sceny z naszej przesz~ości, mianowicie z wieków XV, XVI i XVII, stały się dla1l. ulubionym przedmiotem, a nade

wszystko sceny bojowe, pochody, tabory i t. d. Namalował mnóstwo obrazów w tym rodzaju, z których najcel

niejsze są: "Chodkiewicz pod Chocimem," "Strojnowski przedstawiający arcy-księciu Leopoldowi zdobyte konie" 

(na wystawie monachijskiej w r. r86g nagrodzony medalem złotym), "Odsiecz Jana III dana "Wiedniowi" (nagro

dzony na wystawie wiede11skiej medalem i krzyżem austryackim Franciszka Józefa) który to obraz zakupil'a szlachta 

galicyjska na dar dla arcyksiężt.Iiczki Gizelli-i wiele innych. Od roku r87-i Brandt, uproszony przez młodych mala

rzy polskich, przyjął ogólny kierunek nad ich pracami, i tym sposobem wytworzyła się jakby szkoła polska ma

larstwa w Monachium, odróżniająca się wybitnie charakterem produkcyi artystycznej od ogółu malarstwa tam

tejszego. 

Brandt na wszystkich prawie wystawach europejskich pomieszczał swoje obrazy i wszędzie zyskiwał sobie 

podziw dla niepospolitego talentu, głębokich studyów i wysoko bardzo pqsuniętej techniki. 





. 
~ 

N 
q 

o 
~ 

Q 

~ 

z 

: l 

l 

l 

·l 

: 

l 

i l 

l 

li 

l 

' l ,l 
l l l 

l 

j , 

l 

i, 

i ' 

l 

.....; 
~ -
if.l ·z 
H 
;E 
~ w 
X 
u 

lr 
i 

~ 

l l 
l 

-:t: 
........ 

l l l 

l 
[, l 

: l ' l 
l IIII ,l . 

~ 

-< 
~ ..... l 1

1 

l i 

o 
ifJ 
~ 
~ 

li 





NA D R O D Z E. 

RYSUNEK 

JANA CHEŁMIŃSKIEGO. 

Jan Chełmir1ski urodził stę w r. r8sr w Brzostowic, ' w Radomskiem, kształcił się w \Varszawie i tu ukoń

czył' nauki gimnazyalne. OJ roku r86g pracowal, jako ucze11 J. Kossaka, nad kopiowaniem koni tego mistrza 

z jego akwarel. Vv' r. r873 udał się do Monachium, gdzie najpierw zapisał się do szkoły antyków profesora 

Strehubera, później zaś został uczniem prof. Wagnera, a wreszcie pracować począł, wraz z innymi kolegami, 

pod kierunkiem Józefa Brandta. Obrazy jego przedstawiają przeważnie widoki z kOJ1mi, z czasów 1"ococo. 

vVystawiał je po największej części w Monachium i w Pradze. 

Rysunek jego, pomieszczony w naszym Albumie, a zatytułowany "Na drodze," przedstawia dwóch rajta

rów saskich, upatrujących wl'aściwego kierunku śród ni eznanej ~obie okolicy. Jeden z nich, zsiaclJszy z konia, 

stara się odczytać informacyą, pomieszczoną. na tablicy drogoskazu; drugi trzyma tymczasem jego konia i, na

chyliwszy się ku tablicy, usiłuje odcyfrować nieczytelne zapewne glosld. Konie oczekują cierpliwie skutku 

tych usiłowań, a narysowane są z niepospolitą prawdą i ekspresyą. 





CIEKAWE NOWINY. 
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CIEKAWA NOWINA, 
RYSUi'-!EK 

-r-LFP\.EDA j(ow ALSKIEGO, 

Skłonność do przechwałek, gdy się rzeczywiście nie zasługuje na pochwały, toć to rzecz tak bardzo ludzka, 

że ze stworzeniem człowieka niezawódnie istność swą poczęła. Ona to tworzy bohaterskie podania z wypadków 

najpospolitszych, pod wpływem bujnej wyobraźni, kłamstwa i łatwowierności. Z niej-to podobno powstaJo 

slawne strzelanie bez prochu w opowiadaniach myśliwych, marynarzy, wojaków, 

dzaju i odcienia. 

maroderów wszelkiego ro-

"Ciekawa nowina" p. Kowalskiego jest właśnie przedstawieniem takiego "bohatera" z przypadku, który, 

trafiwszy na nieświadomych prawdziwej jego natury, opowiada im świeże wiadomostki, może jakie tytaniczne 

walki i tryumfy, w których on sam - gotów jest na to przysiądz- brał udział czynny i pierwszorz<:dny. Z jaką-to 

on dumą podniósł głowę, jak wyraziście gestykuluje prawą ręką, nie spostrzegając w zapale, że trzymana fa

jeczi.;a w lewej łatwo przygasnąć mu może. N og·i rozstawił szeroko, ba, jak kolos rodyjski bohaterstwa 

i sily niespożytej. A jego słuchacze, zatopiwszy calą uwagę w opowiadaniu, nie myślą mu przerywać. Tylko 

ten środkowy, co siedzi) podejrzaną ma jakąś minę, jakby w duszy drwił z odrapanego wojaka, co tu plecie 

niestworzone rzeczy. 

Otoczenie tej sceny bardzo z 111ą harmonizuje. To stare domostwo, pełne typowości w swojej zaniedba

nej postaci, owe dwie białogłowy, szepczące sobie uwagi nad podsłuchiwanym monologiem, ten nieład malo

wmczy wszędzie - toż to wyborne ramki dla bohatera; który teraz z wrzącą wymową. prawi "ciekawą no

winę." 

P. Alfred Kowalski urodził się II listopada 1851 r. w Suwałkach, jest to vnęc artysta mlody, który ta

lentem swoim ma czas zdobyć najświetniejszą przyszłość. Kształcił on się początkowo w szkole rysunkowej 

w Warszawie, do r. , 1870, w którym to roku udał siec na akademią w Dreźnie. Po dwóch latach studyów w tej 

akademii, przeniósł się do Monachium i tam pracował w szkole prof. "\Vagnera. Obecnie, skończywszy stu

dya t:nalarskie, pracuje pod kierunkiem Józefa Brandta, a liczne proclukcyc jego pędzla wystawione byly 

w kraju, w Pradze czeskiej i w Wiedniu. 





NAUI(I . BABUl~I. 

k YSÓ\V AL ANTONi KOZA1GEWIC2. 





N A U KI B A B U N I, 

RYSUNEK 

ANTONIEGO KOZAKIEWICZA. 

Otóż masz!.. pękła złośliwa nitka, jakby dlatego tylko, by biedne dziewczę wysłuchać musiało surowej 

nauki, w której babunia prawić będzie o nieuwadze, nieostrożności i tych wszystkich rozumnych rzeczach, co 

to zawsze i wszędzie trzymają się jaknajdalej od zapa·lonej główki dziewczęcej. 

Patrzcie., z jaką rezygnacyą słucha ono sążnistej perory. Zanosi się na długie kazanie: oto babunia aż 

wstała z wygodnego krzesła, aby ruchami łatwiej popierać wymowę ust. Nawet ulubiony jej piesek, łakotniś 

tłuściutki, zasiadł wygodnie, aby cierpliwie dosłuchać się morału. 

A tymczasem tam, za oknem, cały świat życia, ruchu, wesołości i wrzawy! Tyle tam światła, babunia 

aż okno przysłoniła, a tu w tym pokoiku zacisznym, ciemnym, jak w więzieniu. Piękne mi życie dla młode

go dziewczęcia, i ma się tu nie rwać ta nitka przędzy,· kiedy serduszko ciągnie gdzieindziej, a nóżki, zamiast 

r9wno obracać kółko wrzeciona, radeby wyskoczyć radośnie na ulubioną łąkę .. 

Każdy przecież wiek ma swe gorycze, a życie nie jest jednym uśmiechem wesołości. Obowiązek .- oto 

pęta krępujące vvszystkie serca, wszystkie chęci. 1-::> (. l~' ok'·! " 

Autor tego obrazka, p. Antoni Kozakiewicz, urodził się w Krakowie r. 184r. Kształcił s1ę u prof. Łuszcz-

kiewicza, a następnie (r86,-r87r) w Wiedniu, pod kierunkiem ~Engertha, ostatecznie uda! się do 

Monachium, gdzie dotąd przebywa. Jest przeważnie malarzem rodzajowym i na tem polu zyskał już sobie za-

służone uznanie. Rysunek jego w niniejszym Albumie jest kopią z olejnego obrazu. 

-· ·-------- ~-)al~t~~ -----





FAMILIA CYGAŃSKA. 

RYs 6 \V A i t ti D w i K KuR E i L A. 





.FAMILIA CYGAŃSKA. 
RYSUNEK 

LUDWIKA KURELLI. 

\V tej gromadce, która stę spuszcza z lesistego wzgórka długim taborem, widne wszystkie przybory cy

gai1skiego żywota. Oto ten zarosły, brodaty przewodnik, z kijem w silnej dłoni, jakoby z laską patryarchalnej 

władzy, prowadzi u boku ujarzmioneg? . niedźwiedzia, niosąc zarazem przewieszone przez ramię tamburii1o. 

Tuż koło niego kroczy niewiasta, wcale niepowabna, z fajką w ustach i tłomokiem na plecach, i niedorostek 

niegorzej objuczony, chociaż idzie śmiało i raźnie, jakby przywykł do włóczęgi i ciężarów. 

Tam dalej koń obładowany potężnie, a. na grzbiec1e jego para dzieci i małpa. Biedna szkapa dźwiga 

wielką część mienia cygaliskiego i pozwala się powodować ręce niewieściej, c.o równie silna jak męzka, bo 

u cyganów siła nóg i pięści, to zaleta płci obu. 

A jeszcze wyżej, na wzgórzu, ciągną inni cyganie, w wędrówce owej, której celem świat cały, a kresem ... 

śmierć. Wokoło pustka,· cisza głucha, tylko wicher niekiedy zaświszcze między gałęźmi drzew, ogołoconych 
. . . 

z liści. Przed temi dziećmi wiekuistego wygnania bór, jak otchłat1 przyszłości. Idą śmialo, choć nie znają 

drogi, a gdziekolwiek zajdą, gdzie niedźwiedź zamruczy, małpa w podsko~.;:i się puści, tamburin:::> zahuczy-

wszędzie się znajclą ludzie ciekawi i grosz pewny. /Z]J~ 

Autor tego obrazka Ludwik Kut·ella, w·arszawianin urodził stę w roku -ł:&:Jf i w \Varszawie kończył 

nauki średnie i kształcił się następnie w malarstwie w tutejszej szkole sztuk pięknych. Po ukot1czeniu kursów 

w tej szkole, udał ·się do Drezna i tam studyował naukę kompozycyi u profesora Schnorra. W L 1859 

pojechał do Monachium, gdzie w akademii tamtejszej pracował pod kierunkiem V..'. Kaulbacha, a następnie 

studyował dalej kompozycyą u Ramberga. 

Obrazy Kurelli wysoko są cemone przez znawców. Malował on dotąd . przeważnie kompozycyc treści 

religijnej lub też rodzajowe, z nastrojem poetycznym. Z takich-to utworów powszechniej znanym jest piękny 

obraz jego p. n. "Rybka," z tematu ballady Mickiewiczowskiej. Obraz ten reprodukowało w wybornej kopii 

litograficznej Tovvarzystwo zachęty sztuk pięknych w królestwie polskiem . 

. • 
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RZYMlANKA W KĄPIELI . 
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RYSO\V"At HENRYIZ PIĄTKÓ\VSTZf. 





_RZYM I A ·N l( A \IV K· Ą P I E I-~ I, 

RYSOWAŁ 

H E N R Y K P l Ą T K O W S K l, 

Henryk Piątkowski, urodzony w r. 1853 w Kijowie, należy do najmłodszych w gronie malarz.y naszych, którzy 

· przebywają w Monachium. Początkowo kształcił on się w zawodzie swoim w Szkole rysunkowej w \Varszawie, 

gdzie słuchał zarazem wykJadów na wydziale historyczno-filologicznym b. Szkoły Głównej. W r. 1872 udał się do 

Monachium, aby tam pracować nad sztuką pod kierunkiem tamtejszego profesora Wagnera. Jego studya i natury 

przyniosły mu trzy medale i list pochwalny. Od roku zeszłego pracuje pod przewodnictwem Pilotego, . a główną. 

treścią jego obrazów są figury, w których też, tak poprawności rysunku, jak i modelacyi, zdobył sobie pewną 

łatwość. 

"Rzym ianka_ w kąpieli," przedstawiona na drzeworycie, zarówno w kompozycyi, jak i pod względem rysunku, 

dobrze charakteryzuje kierunek tego artysty. Piękna postać kobieca, prawie naga, wśród otvczenia rzymskiej 

architektury i draperyi ułożonej klasycznie, jest wdzięcznem studyum z natury - - odtworzeniem tych kształtów, 

w których estetyka upatruje najwyższe piękne formy. 

\V obrazach, które Henryk Piątkowski przysyłał na wystawę Towarzystwa zachęty sztuk pięknych, krytyka 

uznał'a cenne zalety, a mianowicie prawdę, którą artysta przeldada nad mglistość zawikłanych pomysłów--koloryt 

silny i harmonijny, oraz miękkość i lekkość pędzla. Obrazy te znamionowały nadto sumienną i trzeźwą pracę ar

tysty, który w zawodzie qbranym postępuje krokiem pewnym ku wytkniętemu celowi. 
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PIER-WSZE KROK I. 
RYSUNEK 

f'· J3 T P\. E I T T A, 

Oto wnętrze chaty wieśniaczej, w kt6rej rozgrywa się scena tak p~·osta, tylekr.oć razy widziana i tyle 

za~vsze sprawiająca radości macierzy11skiemu sercu: ukochany syn, porzu_ciwszy kołyskę, stawia pierwsze kroki. 

\:Vielka to uroczystość przy domowem ognisku - odtąd wszystkie kąty mieszkania pełne będą dzieciny, 

ciekawie rozgląć:lającej rzeczy, kt6re pierwszy raz obaczy. 

W scenie, przedstawionej przez p. Streitta, opr6cz. jej bohatera, małego berbecia, zachwyconego wielko

ścią swego dzieła, biorą udział cztery osoby. Dziecię prowadzi dziewucha~ służąca wiejskiej zagrody. Za mą., 

z uwagą, nacechowaną. jakimś milczącym zachwytem, patrzy :babka, a tam dalej, przy stole zastawionym do po

siłku, ojciec małego bohatera spogląda na11 ciekawie, pokrywając udaną. obojętnością ojcowską dumę. 

Najżywszą, najserdeczniej obja~viającą swą radość jest tu matka dziecięcia. \i\Tyciąga ku niemu ramiona, 

w szczęściu swem pomna, że synek łatwo potknąć się i upaść może. Ona najmniej od niego wymaga, cho

. ciaż mu daje calą swą. miłość, troskliwość i zajęcie. 

Ważną zaletę tej sceny stanowią jej otoczenie i akcesorya. Wnętrze chaty pochwycone z natury, wy

studyowane w najdrobniejszych szczeg·6łach. Ta izba, ta komora z małem okienkiem w głębi, ten komin 

z okapem, ovve obrazki tak charakterystycznie pozawiesz.ane, wszystkie zresztą sprzęty-~ to świat wieśniaka nasze

go, . z całą jego wierną prawdą, uwiężiony pod dzielnym ol6wkiem rysownika. 

Franciszek Strei~t urodził się w r . . 1839; początkowo kształcił się w ·sztuce swej w Krakowie, zkąd w r. r867 

udał się do \Viednia i tam, pod kierunkiem profesora Engertha, studyował malarstwo do r. 1871. Za obraz 

sw6j "Powr6t do zagrody rodzinnej" otrzymał od akademii wiede11skiej pierwszą nagrodę. Udał się potem 

do Monachium: gdzie dotąd pracuje samodzielnie. 
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PALMY NA WYSPIE CAPRI, 

RYSOWAŁ 

ALEKSAND ER ŚWIESZEWSKL 

Na rysunku swoim artysta przedstawił jeden z tych widoków, którym przyświeca czarujące ni ebo włoskie, 

wszystko tam nurza się w złotej kąpieli światła, wszystko jest grą barw, zjednoczeniem maj estatycznego pi ękna 

z tym wdziękiem, który zgliszczom nawet i zwaliskom nadaje pozór młodości i życia. 

Palmy, które panują. tu nad ślicznym krajobrazem, są. odtworzone z natury i znane doskonale turystom. Szty

wne Angielki powtórzyły je po tysiąckroć na swoim groszkowanym Wattmanie, a niejeden z naszych podróżników 

przedumał pod niemi słodką godzinę, w której marzyly mu się ojczyste jodły i lipy... . Podanie niesie, że pod wy

niosłemi koronami tych palm siadywał jeszcze Tasso, gdy przebywał na Capri. Dzisiaj ogród, w którym stoją wy

smukłe córy południa, należy do jakiegoś bogatego lorda. Krajobraz kończy się tu panoramą gór niebotycznych. 

\Vidać pod niemi miasteczko Capri, a dalej, na jednym ze szczytów, Anacapri. 

Aleksander Świeszewski urodził si ę w r. 1848, w Warszawie. Do roku r863 uczył si ę w tutejszej Szkole sztuk 

pięknych, następnie wyjechał do Monachium i tam pracował, pod kierunkiem profesora Brambergera, do r. r87o, 

w którym to czasie udał się do vVłoch i tam przez parę lat następnych studyował pyszną. naturę tego kraju. Ma

luje wyłącznie pejzaże, które znawcy cenią wysoko. Obrazy jego, wystawione vv \Varszawie, Petersburgu, Mo

nachium, Wiedniu, w Berlinie i na· różnych wystawach włoskich, celują. zarówno pięknością motywów, jak prawdą 

i kolorytem. Od roku 1873 Świeszewski przebywa stale w Monachium . 

.. 
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ŚNI A D A N I E, 

RYSU~EK 

W. SZERNERA. 

Pracowity rolnik, wstawszy ze wschodem słońca, powraca ze swojego zagona gdy on spać się kładzie. 

Tak mało ma chwil dla rodzinnego życia, dla miłosnego uśmiechu żony i dziatek! 

Ale oto śniadanie. Uznojone wołki pod upałem lata potrzebują_ wytchnienia, a i strudzony oracz posill(u. 

\Vówczas .to nadbiega żona jego z ubogą strawą w dwojakach, wiodąc za rękę małego synka. Za chwilę 

matka i dziecię znajdują s1ę u boku spracowanego rolnika, który, posiliwszy się, darzy ich pieszczotą i sam 

w niej szuka posiłku dl<: duszy. 

Taką to, pełną prostoty scenę przedstawił w swoim rysunku artysta. Sielanka to czystej wody, tylko 

sielanka z życia pochwycona, . prawdy pełria i daleka od owej sentymentalnej przesady sielanek francuzkich 

idyllistów z zeszłego wieku, którzy dla fałszywych sw'oich pomysł'ów stwarzali fałszywe sytuacye i postacie. 

Z utworu pana Szernera przemawia myśl jasna i zdrowa, orzeźwiająca, jak kubek krynicznej wody. 

Artysta ten urodził się w r. r839 i kształcił się początkowo w byłej szkole sztuk pięknych w vVar

szawie. Po zwinięciu jej, udał się do Krakowa, gclzie przez jakiś czas gi·omadził typy ludowe i studyował 

. żywą i martwą naturę kraju \V r. r86g wyjechał do Monachium, gdzie w akademii kształcił się dalej u pro

fesorów Auschiitza, Wagnera i Dieza, obecnie zaś, zamieszkawszy w tem mieście, pracuje tam samodzielnie. 
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KAŻDY WIEK MA SWOJE PRAWA. 

RYSUNEK 

ROMANA SZWOJNICKIEGO. 

Szwojnicki, urodzony w r. 1845, w gubernii kowie11skiej, uczył się w \Vilnie, przebywał następnie we wscho-

dnich guberniach Cesarstwa i w r. 1871 wrócił do \Varszawy, z niewzruszonym zzu~1iarem poświęcenia się malarstwu. 

W tym celu zapisał się do szkoły rysunkowej i pracował pod kierunkiem prof. Gcrsona, a w r. 1873 udał się do 

Monachium, gdzie został uczniem prof. Wagnera w tamtejszej akademii malarstwa. 

\V rysunku~ wykonanym dla naszego Albumu, artysta przedstawił scenę z codziennego życia, pełną wdzięku 

i niezgłuszonego przez wieki znaczenia. Fara młodych ludzi, pod okiem zdrzemanej matki, czy babki, szepce słodką 

idyllę · miłości. Ona, siedząc przy eleganckiero pianinie, jednę rękę uwięziła w dłoni konkurenta czy narzeczonego, 

drugą zaś zlekka przebiera po klawiszach, aby gwałtowne zerwanie wykonywanej melodyi nie spłoszyło błogosła

wionego snu z powiek upartego a w tej chwili nieszkodliwego świadka: On, z uśmiechem na ustach, ze spojrze

niem głęboko utkwionem w twarzy ukochanej, przyciszonym głosem wypowiada to, co może jest najrozkoszniej

szem jego marzeniem. Cisza wieczoru, otoczenie pełne smaku w akcesaryach - wszystko to doskonale harmoni

zuje z rozgrywającą się sceną. 
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