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MARCIN ZALESII

17%-187i.

Najwi?ksz? zas?ug? Marcina Zaleskiego w dzie

jach polskiego malarstwa, pozostaniefakt,iton

pierwszy zacz?? u nas malowa? wewn?trzne i ze

wn?trzne widoki ko?cio?ów i gmach6w i te ro

dzaj ten przez siebie do naszej sztuki wprowa

dzony, si?? swego talentu oraz wiedz? nabyt? po

stawi?odrazu na tak wysokim artystycznym po

ziomie,teSmia?ojakotw6rcaarchitektonicznych

obrazów, znajznakomitszymi wspó?czesnymi ma

tarzarai Zachodniej Europy równa? si? mo?e.

Dzia?alno?? Zaleskiego powsta?a w prze?omo

wej epoce, trwaj?cej od ko?ca XVIII wieku at do

pojawienia si? pierwszych b?ysk6w romantyzmu,

wkt6rej na tle walk politycznych i przewrotów

spo?ecznych, malarstwo istnia?osIabym zaledwie

refleksem pr?dów w innych dziedzinach tycia kul

turalnego ujawnianych, Jedyna prawie genjalna

jednostka w sztuce owej epoki, Ludwik David

dzialaczspo?eczny i polityczny, malarstwo swoje



nagina] doog61nej potrzeby chwili, apoteozuj?c
nim zwyci?ztwo rewolucyi a nast?pnie zaprz?g?

szy si.; do rydwanu Napoleona-apoteozuj?c Ce

sarstwo Malarstwo Davida, podporz?dkowane

duchowym potrzebom nowozorganizowanego spo

?ecze?stwa Irancuzkiego. zada?o wprawdzie ostatni

cios kierunkowi trwaj?cemu przez ci?g panowania

trzech Ludwików, w sztuk? jednak wprowadzi?o
wiele obcych jej ?ywio?6w. Po dziwactwach ba

rocca, reakcja zaakcentowa?a si? zbyt nagle. Da

vidwpad? w drug? ostateczno?? wytwarznj?c styl

zimny,olicyalny,bezduszny.

Najwi?ksze ówczesne talenty nie mog?y si? po,

zby? wp?yw6w szko?y Davida; na ca?ej twórczej
tbia?alnoSci owej epoki ch?odna, akademiczna

manjera.takzwanyneoklasycyzmwycisn??pi?tno
wyratne,parali?uj?cporywyjeJnostek,podcinaj?c
skrzyd?a do barJziejsamoistnychwzlot6w.

Ten stan który ujawnia si? w ca?ej Europie
pucz czas trwania Cesarstwa i Restauracji. stan

jakiego? chwilowego letargu, z którego dopiero
has?a romantyk6w francuskich z Gericaulti De

lacroix na czele mia?y malarstwo obuJziC,- znaj
tluje swe echo i w Polsce, w kraju gJzie malar

stwow?aSciwiem6wi?cjeszczenieistnia?o.aspo
radycznie pojawiaj?ce si? jednostki artystyczne,
zaledwie pierwsze cegie?ki dla przysz?ej ?wi?tyni
sztukipolskiejsk?adaly.



Marcin Zaleski urodzony w Krakowie 1796 r.

wst?powa? w ?wiat sztuki w chwili najsilniejszego
panowania klasycyzmu. M?odoSC sw? sp?dza w tej
atmosferze, ucz?szczaj?c do szko?y krakowskiej
z konieczno?ci styka? si? musi z akademizmem

6wczesnychjej profesorów: Józefa Brodowskiego
i I 'eszki -a jednak znajduje w wewn?trznych swych

d??eniach do?? si?y aby oprze? si? ogólnemu pr?

dowi. Zamiast ho?dowa? mitologji i alegorji ro

dzajom tak modnym wówczas, poci?gni?ty natur?,

bezpoSredniem otoczeniem miejskich budowli

i gmachów, postanawia po?wi?ci? sw? przysz?"
twórczo?? odtwarzaniu dzie? architektury

We wszystkich-sk?din?d nielicznych i pobie
?nych ?yciorysach Zaleskiego-zaznaczany jest
wo?yw Canalettiego na m?ody jego umys?, wp?yw,

kt6ryi w nast?pnych jego dzie?ach ujawnia? si?
zdaje W mojem przekonaniuv bod?cem który si?

przyczyni? do obrania takiej a nie innej w malar

stwie drogi b?d? prawdopodobnie najsilniejsze
bo odbierane w dzieci?stwie wra?enia: ów prasta

ry Kraków,przepe/niony poezj? murów ?niedzi?

przesz?o?ci pokrytych, tak artystyczny w swych

powa?nych sylwetach, tak poci?gaj?cy maluwni

czo?ci? linji i bogactwem kolorytuw/aSciwego.
Wiemy, ?e Zaleski bardzo m?odo przyby? do

Warszawy, ?e jednak musia? by? ju? w sztuce

dosc zaawansowany. dowodzi wst?pienie [ego do



dekoratorni teatralnej, gdziepracow?1 samodziel

nie Równocze?nie zapewne zaczyna malowa?

obrazy, G robi?c ci?g?e post?py.miezwyk?ym swo

im talentcm zwraca powszechn? uwag?. Jako

stypendysta wyje?d?a dla dalszeg o kszta?cenia sl?

zagranic?, pod??a do Pary?a itu specjalnie stu

djuje perspektyw? i architektur?, a maj?c przed

oczyma znakomite wzory budownictwa odtwarza

je z natury z coraz to wi?ksz? maestrj? wyko

nawcz? W Pary?u sp?dza lat kilka, daty jednak

aniwyjazdujcgo,ani powrotu nigdzie nie moglem

odnale??. 1\a wystawie lwowskiej 1894 r w dziale

jej retrospektywnym znajdowa? si? "Widok po

koju w pa?acu wilanowskirn: w 1839 r malowany

to dowodzi ?e w epoce tcj pracowa? ju? w kraju,

odjakdawnajednak--niewiadomo.
Zaleski by? jednym z pierwszych w polskiem

malarstwie artystów, który sw? dzia?alno?ci? zdo

lal zainteresowa? spo?ecze?stwo. Od chwili gdy

osiad? w Warszawie, sta? si? jednym z najbardziej

cenionych, z najbardziej poszukiwanych malarzy.

Ka?dy jego utwór znajdowa? zaraz cnetncgo na

bywc?-ob;talunkisi?sypaly jak z rogu obfito?ci.

J tak: ówczesny r-amiestnik ks. Paszkiewicz zapra

gn?l posiada? kopje kilkunastu obrazów Cana

lettiego.Zaleski wykonywa je z tak? precyzj?. ?e

jak pisze jeden z jego biografów W.GcrsoO',tru·

dno kopje odró?ni? od orygina??w" Q'N,m';'''-

I



st?pnie zam6wienie odtworzenia widok6w wszyst

kich fortec znaczniejszych w Kr61estwie Polskiem

i Cesarstwie. Utwory te zdobi? obecnie zbiory

petersburskie
Znany ju? bardzo w?ród swoich, artysta wy

st?puje na widok publiczny na urz?dzonej w War

szawie 1841 r. wystawie. Obrazy jego wzbudzaj?

w?ród publiczno?ci rzeczywisty entuzjazm. To

samo powtarza si? na wystawie IW r.

Zami?owany w swej specjalno?ci, Zaleski pod?

?a wsz?dzie tam gdzie si? znajduj? rzeczywiste

dzie?asztuki,gdzie przesz?o?? przemawia warto

?ciowym pomnikiem. Maluje w Warszawie, Kra

kowie, Poznaniu, doje?d?a doWilna,Cz?stocho

wy. przebiega ca?e obszary kraju zbieraj?c skrz?t

nie rnaterja?y przysz?ych swych kreacji. A gdy

sit; we?mie na uwag? czasy w których komuni

kacja by?a trudn?, w których malarstwoarchitek

toniczne nie mog?o pos?ugiwa? ?i? fotograf j?,
a malowanie wprost z natury z konieczno?ci na

wiele przeszkód natrafia?o,nie spos6bnie sk?oni?

czo?a przed wielk? mito?ci? dlasztuki,jakiej do

wody Zaleski przez ci?g swej d?ugoletniejkarjery

wci?? dawa?.

W 1846r.znakomity ju? artysta powo?any jest
na profesora do za?o?onej przed dwoma laty

szko/ysztuk pi?knych Obejmuje onwniejka
tedr? malarstwa architektonicznej/o i perspekty-



wy. Na stanowisku tern pozostaje przez lat dwa

dzie?cia z gor?, po zamkni?ciu szko?y w 1864r.

przechodzi jeszcze do otwartej w l866r. klasy r?

sunkowej aby we dwa lata potem jako emeryt W)

st?pi? ze s?u?by rz?dowej W styczniu 1871 r.

obchodzi? Zaleski z?ote gody po?ycia ma??e?skie

go a równocze?nie sw6j pó?wiekowy jubileusz
malarski. By? to dzie? uroczysty dla ca?ej arty

stycznej kolonjiwarszawskiej. dla licznych jego
uczni i admirator6w kt6rzy po?pieszyli z/oty?

ho?dzas?utonemuikochanemu profesorowi.
Zaleski zmar? w podesz?ym wieku W 1877 r.

Niespos6b mi wylicza? cho? w ma?ej cz??ci cel

niejszych utwor6w znakomitego mistrza kierunku

kt6ry wprowadzi? do malarstwa polskiego, i w któ

rym do pojawienia si? Aleksandra Gryglcwskiego

panowa? niepodzielnie. Zaleski zostawi?nadzwy

czaj bogat? pu?cizn? po sobie tak co do ilo?ci

dzie?,jak,i toprzedewszystkiem, codo ich war

to?ci.

Na tle epoki kt6ra go wyda?a, indywidualno??

Zaleskiego, zarysowuje si? powa?nymi, wypuk?y
mikonturami. Jest on artyst? du?ej miary i si??

niepo?ledni? wrodzonego talentu i g??bok? wiedz?

fachow?. W rodzaj napoz6r pozbawiony silniej

szych akcentówartyzmu, w sztuk? opart? przede

wszystkiemnamatematycznej?cis?o?ciilinearnej
precyzji, Zaleski potrafi/wprowadzi? czynnik t y-



cia, z zimnych sklepie? i krypt zaciemnionych
zdo?a? wydoby? w?a?ciwy nastrój, powa2ii spo

koju. Wg??bi duszy jest on szczerym realist?,
widzi wiernie, a umiej?c widziane wra?enia pla

stycznie wypowiedzie?, jest w stanie wzbudzi?

w widzu uczucie odpowiadaj?ce odtworzonym

przez siebie motywom.

Prawdziwe mistrzowstwo Zaleskiego przejawia
si? przedewszystkiem we wspania?ych ieao ko

?cielnych wn?trzach -te jego obrazy pozostan?
na zawsze jako per?y czystej wody. Jego miejskie

krajobrazy, w których wyst?puje z konieczno?ci

powietrzne oddalenie i atmosfera powietrzna, s?

jutniecoprzestarza?e-gdytpoj?ciajelilood
obecnie uznanych oddzielone s? ca?? epok? wktó

rej powsta? i wyrobi? w sztuce prawo obywatel

stwaplain air. Z tego powodu krajobrazy miej
skie l Zaleskiego nosz? cechy nieco jut archa"

icznychprodukcji,charakteryzujllcychjednakdo
sadnic czas ich powstania

Posta? artystzczna Zaleskiego ma?o jest znana

ogó?owi-urz?dzenie wystawy dziet jego jest po

niek?dkoniecznoSci?,u'skrzesionaartyst?który
mia? staw? wsród wspó?czesnych. a zas/u2ujeze
wszech miar na uznanie potomno?ci.

Henryk Piqtkowski,





1. Plac Teatralny w Warszawie

w?asno?? Hr. Tomasza Zamojskiego.

2. Zamek Królewski w Warszawie

3. Dawny Ko?ció? poPijarski w War

szawie

wlasn. Tow. Zach?ty Sztuk Pi?knych.

-?. Widok na Wis??
w?asn, p.Jana Heuricha.

5. Wn?trze Ko?cio?a na Antokolu

w Wilnie

6. Dawny ratusz wile?ski

7. Wn?trze Ko?cio?a ?w. Krzy?a
w Warszawie

8. Wn?trze Ko?cio?a ?w. Krzy?a



w? p. Stanistawa Patka

17. Kaplica Batorego na Wawelu

w?. p Henryka Dynowsklego.

18.

W?;!?? Katedry ?w. Jana w War-

19. Plac Zygmunta w Warszawie

20. Plac Trzech Krzy?y w Warszawie

21. Pa?ac po Kazimierowski w War

szawie

9. Kaplica Literacka w Ko?ciele ?w. ?
jana wWarszawie

wlasn. p. Leona Gotembiewskiege

io, Widok ?oliborza

l I. Widok Cytadeli
w? p Leonowej Jasi?skiej.

12 Plac Zamkowy w Warszawie

13. Powrót z Belwederu

14 Po?ar Arsena?u

15. Most pontonowy na Wi?le

wl p.Adama Oderfelda

16. Krakowskie Przedmie?cie wieczo



22. Most ?y?wowy na Wi?le

23. Stare Miasto

w?.p.M Spokornego.

24. Widok Kowna

w?. p Eugeniusza Soko?owskiego.

25. Kaplica Zygmuntowska na Wawelu

w?. p. Dominika je?ewsktego.

26. Wn?trze Ko?cio?a Reformatów
w Warszawie

w?. p Mieczys?awa D?bskiego

27. Wn?trze Katedry ?w. Jana w War
szawie

w?. p.Stefana jeske.

28. Wn?trze
w?. Dr Hertza.

29. Tar, na rogu Podwala

w?. p. Ratynskiego

30. Wn?trze Ko?cio?a Reformatów
w Warszawie

31. Ko?ció? Karola Boromeusza w.War
szawie

w?. D·raJ.Pruszy?Jkiego.





43. Widok w?oski

wlasl1.p.KazimierzaGrodzickiego.

44. Wn?trze Ko?cio?a ?w. Krzy?a w War

szawie

45. Wn?trze Kaplicy Matki Boskiej w

Ko??. ?w. Krzy?a
wl. p. W?adys?awa W?sowicza.
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