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Józef Alal?fowshl jest artysta zupe{n:'e

nieznanJ'ln poisRiemu ogó{ow/: Prac sioo/c/:

nietJ'(Ro nie wJ'stawial; ak nie pOhazJ'wa{
11l'holnu" z WJ'jqth/e111 prz;Y./ació{ l to najbli'?g

SZJ'Cb, Obcy wsze(liip;/ prlt?:1n?Cl: do uiysta

wiania miar uistr?r n/epolionon;y, () sprzeda?
nie efba{ WleCZllle 11Iezacfowoiol1Y z s/eble"

szuRajqcy efosRoJta{o?ci bezwzfJf?a?1G'./ przeg

rabia!; popratorat. sc/erat. 111afcwaf vez hOlica

nowe waIJanty"jednt!! ,. tej sanlej RClnpozJ'cy/:
Obserrvator ?cisfy" nies/j;c.6aJtle wra?liwy

na barwy" znajdowa{ poezf? ipirRno tosz?dz/e,

gdz/e ty(RO przeJtI'hl1q/tJro/JlIeli stoiica. Nieg

trzeba 1I1U bJ'{o ?aaJ1ycb 11IezwJ'R/j;cb pod
niet - w/Jolu gór, oceanów". efralllatów ?J'-

wio{owJ'ch I f, p, D(atego w obrazac6 tego

arfJ'sfy nie trzeba szuRa? hOlnpozycJ'i lite#

rachicb, Wystarcza I11U parr efOlllhów" drzew"

Ii'Jlja oeffegfego wzgórza-hawafeR nieba nasy

coneqo wiwoci? / ?Wlatfem, Z tJ'ch prostJlCb

motytcoto tuiorzy cate poematy przez gf?bo.
hie odczucie iCb czysto ma(arshiej warto?ci

PlerwszorZrdJt;Y ho(orJlsta-?wlat ca/jJ widzi

przez pryzmor banu,,- ha?dJl jego zaRqteh

jest ty(ko har1Jlonjq p(am barwnJ'ch" banf/O#

njq zazuiyczaf nasycon?, C1ep{q i d?W/rCznq,

W ostatnich czasach naju(ubleliszJlf11 za

IiqfRle11! b y{ ef(a niego Kazlinlerz naef Wislq.

gdzie sprdza{ zWyhfe (ato, Ogrol1lna W/rh.

szo?? prac jego stal1ltqd w{a?llle pochodzi:





",

Ostatnie [ara pracotoaf 90rqczkOuJo., jakbil
w przeczuciu bli'sp.ie/lo nieszcz?seta.

Jako malarz jest on spota/notoacony ciu

chowo z grup? impresfon/sroto francuskicli
jak Cezanne/ Pisarro/ Gaugun. A!e to po.

krewll?listuJo jest czysto clucbowe/ bO for.
Jnafnie MaJikowski stoi na w{aslt;ym gruncie,

Zagra11ic? b;Y{ raz t;y{kO i bardzo krótko:

na stuc{/a/ na nasi?kanie wpf;ywami nie b ;y(o
czasu. Zresztq jest to artysta 111ajqcJl w{a.

sn? i bardzo sUbjek!;ywn? wiq? ?Wiata,

V)JlstalVa 11lnl't!isza nie mo?e dac' poj?cia
o jego dorobku art;ystJlCZII;ym, Naj!epsze
prace sq poniszczone. Zw(aszcza n/eocen/one

i bardzo liczne akware!Te totasnoreczrue po-

paliI W prz;ystfPie ci??kie;; nieu!eczafne;' Cbo,;

robJ'. Obgcnie toystauuone, s? tJlfko okru.

Cballtl: przJlpadkie111 ocalonem/ z te;' orgii'
zniszczenia.

Urodzo11y /868 r. UJ ?ytoJnierzu z ro,

dzil1Y porskie.l tam?e ucz?szcza/ do gliJ1na.

zfum, z którego/ id?c za poiootan/em przep

niós{ SI? do Ocfessk/?i szko/jl rJlSUJtkOlVe;:
Stamtqd /890 wyjecba{ do MacfeJnli' Sztuk

Pi?kllycb w Petersburgu/ gdzie pracotaaf I1l1f#

cfzJl /nnem, pod kierunkiem prof KuiJtdZi

i Makowskiego W{odzlnllerZa, Do WarszawJl
przy;ecba( /900 r. cI{a o/j;?cia mie;sca UJ Po.

fitecbnice" gdzie prowadzI! rilsunki r?czne.

E. N.

+ Iq/S.
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