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R

ealistyczny nurt polskiego malarstwa drugiej po³owy XIX w. poprzedzi³a, narastaj¹ca w okresie miêdzypowstaniowym, romantyczna w swym pod³o¿u, tendencja
do tworzenia sztuki narodowej, inspirowanej m. in. rodzimym krajobrazem. Postulat odwzorowania prawdy natury by³ uto¿samiany z d¹¿eniem do ukazania w malowanym pejza¿u jego lokalnej specyfiki, miejscowej odrêbnoci. Tendencji tej towarzyszy³a
patriotyczna koncepcja, uformowana pod wp³ywem rozwijaj¹cego siê nurtu zabytkoznawstwa, uwiecznienia w dzie³ach sztuki wybitnych pami¹tek przesz³oci zniewolonej Ojczyzny, postrzeganych jako pomniki jej dawnej wietnoci, s³awy i chwa³y1. Tematem wielu
powstaj¹cych wówczas krajowidoków sta³y siê pa³ace, dawne zamki lub ich malownicze
ruiny oraz budowle sakralne wkomponowane w otaczaj¹cy je krajobraz. Do dzie³ powsta³ych w tym nurcie zaliczyæ nale¿y olejny pejza¿ prezentuj¹cy widok od strony Warty na
dawne opactwo cysterskie w L¹dzie nad Wart¹ (il. 1). Obraz o wymiarach 46,5x74,5 cm
nie jest sygnowany, znajduje siê w zbiorach Wy¿szego Seminarium Duchownego Towarzystwa Salezjañskiego w L¹dzie2.
Pejza¿ ukazuje starannie zakomponowan¹, letni¹ panoramê prawego brzegu Warty w
L¹dzie z otoczonym zieleni¹ kompleksem budowli dawnego opactwa w centrum, malowniczo rysuj¹cym siê na tle wieczornego nieba. Trafnie obrany punkt obserwacyjny, bardzo
efektownie prezentuj¹cy barokow¹ architekturê opactwa, zlokalizowany jest na przeciwleg³ym brzegu rzeki, nieco powy¿ej jego poziomu, dziêki czemu widz bez trudu, jednym
spojrzeniem, ogarnia ca³oæ kompozycji. Wra¿enie harmonii i ciszy letniego wieczoru
dope³nia w pejza¿u lustrzana tafla rzeki, w której odbija siê bry³a klasztoru i kocio³a wraz
z turkusem nieba i zieleni¹ nadwarciañskich ³êgów. Pierwszy plan kompozycji zajmuje
koryto rzeki oraz jej pofa³dowany brzeg z drzewem o postrzêpionej koronie. Na rodku
rzeki ukazana jest ³ódka z przewonikiem, który zapewne przeprawi³ przez Wartê id¹cego
nadbrze¿n¹ cie¿k¹ brodatego Kapucyna w s³omkowym kapeluszu na g³owie i z kosturem
w d³oni. Centrum kompozycji obrazu stanowi monumentalny kompleks budowli l¹dzkiego
1

Zob. Ewa MICKE-BRONIAREK, Malarstwo polskie. Realizm, naturalizm, Warszawa 2005, s. 14.
Obraz jest zachowany w bardzo dobrym stanie, p³ótno napiête na oryginalne krosno. Podczas konserwacji latach 80.
XX w., poza uzupe³nieniem niewielkich ubytków warstwy malarskiej w partii nieba przy koronie drzewa na 1. planie,
p³ótno obrazu na odwrociu w ramach krosna zosta³o wzmocnione mas¹ woskowo-¿ywiczn¹. W 2008 r. zosta³a przeprowadzona kolejna konserwacja obrazu w warszawskiej pracowni Doroty Zem³a, której pragnê w tym miejscu podziêkowaæ za wiele cennych uwag i informacji na temat warsztatu malarskiego Marcina Zaleskiego.
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1. Opactwo w L¹dzie, widok od strony Warty, olej na p³ótnie. Fot. autora.

opactwa. Wra¿enie monumentalnoci prezentowanej architektury potêguj¹, ukazane na
pierwszym planie, okaza³e drzewo i skontrastowane z nim zminiaturyzowane sylwetki
osób. Z lewej, zachodniej strony zabudowañ przez zieleñ drzew i krzewów przewituje
czerwieñ dachu budynku, który jest zapewne dawnym browarem stoj¹cym na klasztornym podwórzu3. Architektura klasztoru i kocio³a oddana jest z wielk¹ starannoci¹ i dba³oci¹ o detal (il. 2). Precyzyjnie odwzorowane zosta³y podzia³y elewacji, detale
architektoniczne i stiukowe ornamenty, a¿urowe he³my wie¿ kocio³a i latarnia jego kopu³y wraz z otaczaj¹c¹ j¹ galeryjk¹. Jedyn¹ niecis³oci¹ jest poszerzenie po³udniowowschodniego skrzyd³a klasztoru o jedno przês³o, którego okna przys³ania wysmuk³a
korona drzewa (por. il. 3). Na prawo od klasztoru ukazany jest piêtrowy gmach pa³acu
opackiego wzniesionego w latach 30. XVIII w. przez opata Miko³aja Antoniego £ukomskiego wed³ug projektu Pompeo Ferrariego4 (il. 4). Pa³ac jest przykryty czterospadowym
dachem z ryzalitem na osi od po³udnia zwieñczonym szczytem ujêtym wolutowymi sp³ywami z trójk¹tnym naczó³kiem5.
3

Zob. Janusz NOWIÑSKI, Ogrody dawnego za³o¿enia cysterskiego w L¹dzie nad Wart¹  historia oraz wspó³czesna
koncepcja ich rewaloryzacji i rewitalizacji, Seminare 2008, art. w druku.
4 Zob. Janusz NOWIÑSKI, Nagrobek opata-mecenasa Miko³aja Antoniego £ukomskiego w pocysterskim kociele w
L¹dzie nad Wart¹, Biuletyn Historii Sztuki 2008, nr 3-4, s. 396.
5 Pa³ac zosta³ rozebrany na prze³omie XIX i XX w. st¹d omawiane przedstawienie stanowi cenn¹ dokumentacjê jego
wygl¹du. Elewacjê frontow¹ pa³acu od pó³nocy akcentowa³a wysuniêta klatka schodowa opiêta z zewn¹trz kompozytowymi kolumnami, co dokumentuje zachowany plan opactwa z ok. 1865 r. (AGAD, AD 17-21) oraz relacja W. £uszczkiewicza: Niemniej jak koció³, budzi³by interes i pa³ac opacki dzi w opuszczeniu pozatym stoj¹cy  dobry wzór baroka
XVIII wieku ze sw¹ wspania³¹ klatk¹ schodow¹ od frontu ubran¹ w pseudo korynckie kolumny, W³adys³aw £USZCZKIEWICZ, Opactwo cysterskie w L¹dzie nad Wart¹ i jego redniowieczne zabytki sztuki, Sprawozdania Komisji
Historii Sztuki t. 3, 1887, s. 119. Dyspozycjê wnêtrz pa³acu przybli¿a relacja kapucyñskiego kronikarza z 1850 r.: (...) od
strony Furty klasztorney stoi gmach wielki Opactwo murowane na kszta³t pa³acu, o piêtrze, wraz z skrzyd³em czyli
Pawilonem wszystko kryte dachówk¹, a wewn¹trz sk³ada siê z piêciu wielkich sal na piêtrze i kilkunastu stancyi wiêk-
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2. Opactwo w L¹dzie, widok od strony Warty, detal z bry³¹ zabudowañ opactwa.
Fot. autora.

3. Dawne opactwo cysterskie w L¹dzie nad Wart¹, widok wspó³czesny. Fot. autora.
szych i mniejszych. (...) Okna prawie w ca³em tym Gmachu du¿e ale wszystkie pogni³e i wiele kwater ju¿ brakuje, kilka
pokoi wewn¹trz jest zreperowanych. Historia Conventus Landensis Patrum Capucinorum Tomus Primus, s. 32, rêkopis, Archiwum Diecezjalne we W³oc³awku. Widok l¹dzkiego opactwa od strony wschodniej wraz z pa³acem opackim
ukazuje tak¿e litografia Napoleona Ordy L¹d nad Wart¹ z ok. 1878 r. Napoleon Orda, lub te¿ rysownik z zak³adu
litograficznego Moj¿esza Fajansa, b³êdnie zinterpretowa³ ryzalit klatki schodowej na pó³nocnej elewacji pa³acu jako
naro¿n¹ wie¿ê. Por. Napoleon ORDA, L¹d nad Wart¹ (Polska) Gubernia Kaliska, w: Album widoków historycznych
Polski, Seria VIII, Nr 225.
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4. Opactwo w L¹dzie, widok od strony Warty, fragment z widokiem pa³acu
opata Miko³aja Antoniego £ukomskiego. Fot. autora.

Obraz jest rozwietlony, padaj¹cym z lewej strony, rozproszonym, ³agodnym wiat³em
zachodz¹cego s³oñca, k³ad¹cym ró¿owofioletowe refleksy na ob³okach roz³o¿onych pasmem u do³u turkusowego nieba. £agodny wiat³ocieñ precyzyjnie modeluje plastykê architektonicznych form budowli. Stonowana kolorystyka malowid³a zdominowana jest
ch³odnymi barwami zieleni i b³êkitu, o¿ywionymi ró¿owocynobrow¹ bry³¹ zabudowañ
opactwa, rozjanion¹ bia³ymi pasami podzia³ów elewacji. Kolor lokalny poszczególnych
powierzchni malarskich, np. dachów kocio³a i klasztoru czy te¿ lici drzew, zró¿nicowany jest harmonijnym zestawieniem barw w ró¿nych odcieniach.
G³adka, subtelna faktura malowid³a modelowana jest krótkimi, pewnymi i delikatnymi
zarazem poci¹gniêciami pêdzla, precyzyjnie oddaj¹cymi szczegó³y. W modelowaniu listowia i ga³êzi drzew oraz architektonicznych detali charakterystyczne jest nagromadzenie drobnych impastów. Wyró¿nia siê w tym zakresie sposób oddania konsolek gzymsu na
wie¿ach kocio³a i szczycie wieñcz¹cym jego transept, przedstawionych za pomoc¹ regularnych, bia³ych impastowych punktów (il. 5). Podobnie namalowane s¹ sztukateryjne
obramienia okien pierwszego piêtra i zwieñczenia ryzalitu pa³acu opackiego.
Pora postawiæ pytanie o czas i okolicznoci namalowania pejza¿u z widokiem l¹dzkiego opactwa? Cechy formalne obrazu pozwalaj¹ datowaæ jego powstanie oko³o po³owy
wieku XIX. Detalem precyzyjnie potwierdzaj¹cym ten czas jest wêdruj¹ca na pierwszym
planie brzegiem Warty postaæ brodatego Kapucyna. Popadaj¹ce w ruinê zabudowania
dawnego klasztoru i kocio³a cystersów  pozosta³oci skasowanego w 1819 r. l¹dzkiego
opactwa, dziêki staraniom ówczesnych w³acicieli L¹du hrabiostwa Józefy i Wac³awa
Gutakowskich, w 1850 r. objêli OO. Kapucyni z Polskiej Prowincji Kapucynów6. Nowi
6

Na temat historii obecnoci Kapucynów w L¹dzie zob. Micha³ DZIUBA, Kapucyni w L¹dzie nad Wart¹ (18501864), [w:] Zakony franciszkañskie w Polsce, t. 4 Polska Prowincja Kapucynów. (Czêæ 1. Polska Prowincja Kapucynów w XIX w.), Lublin 1987, s. 210  271.
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5. Opactwo w L¹dzie, widok od strony Warty, detal. Fot. autora.

gospodarze, dziêki kwecie zorganizowanej w Królestwie Polskim, a zw³aszcza wród
spo³ecznoci Warszawy, przeprowadzili w latach 1850-1853 kompleksow¹ renowacjê
l¹dzkiego kocio³a i klasztoru7. Szczegó³ow¹ relacjê na temat wykonanych prac zawiera,
cytowana ju¿, Historia Conventus Landensis Patrum Capucinorum. Od pocz¹tku inicjatywie sprowadzenia do L¹du Kapucynów towarzyszy³a idea ratowania i zachowania pami¹tek przesz³oci8. Z tak¹ te¿ intencj¹ ówczesny prowincja³ Kapucynów, póniejszy
biskup podlaski, o. Beniamin Szymañski rozpocz¹³ gromadzenie funduszy na remont i
restauracjê zabytkowych budowli opactwa. Jego autorytet w rodowisku warszawskim
sprawi³, ¿e w dzie³o ratowania l¹dzkich zabytków uda³o mu siê zaanga¿owaæ szlacheckie
i mieszczañskie elity Warszawy i Królestwa Polskiego. Anonimowy autor wydanej w
1858 Wiadomoci historycznej o opactwie i kociele w Lêdzie9, po przedstawieniu zarysu cysterskiej historii opactwa i opisaniu jego zabytków, z nieukrywanym zaanga¿owaniem relacjonuje o staraniach o. Szymañskiego nad przywróceniem l¹dzkiemu kocio³owi
i klasztorowi ich dawnej wietnoci, podkrelaj¹c dobitnie hojnoæ i osobiste zaanga¿owanie znakomitych dam w kraju i obywateli. Autor na koñcu swojej relacji zamieci³ alfabetyczn¹ listê dobrodziejów wraz z wyszczególnieniem kwot pieniê¿nych i materialnych
darów jakie ofiarowali na rzecz L¹du10.
7

Zob. ibid., s. 233-236.
Por. Wiadomoæ historyczna o opactwie i kociele w Lêdzie, Pamiêtnik Religijno-moralny 17, 1858, nr 1, s. 53.
9 Tekst zosta³ opublikowany na ³amach Pamiêtnika Religijno-moralnego w 1858 r. lecz z jego treci wynika, ¿e by³
opracowany w roku 1853, najprawdopodobniej przez jednego z l¹dzkich Kapucynów.
10 Por. Wiadomoæ historyczna..., s. 54-55 oraz 59-79 gdzie zamieszczono alfabetyczny wykaz dobrodziejów. Wród
dobrodziejów s¹ wymienieni warszawscy malarze ofiaruj¹cy klasztorowi w L¹dzie swoje obrazy: G³adysz panna  dwa
portrety ma³e: Ojca w. Piusa IX Papie¿a i najprzewielebniejszego ks. genera³a zakonu [oba zachowane w L¹dzie],
Kolberg [Antoni Karol] - portret Najprzewieleb. ks. Beniamina [Szymañskiego] komissarza jeneralnego [zachowany w
L¹dzie], Sikorski artysta  obraz w. Feliksa przerobiony ze starego [zachowany w L¹dzie]. Wspomniane obrazy s¹
dostêpne na stronie internetowej dawnego opactwa w L¹dzie: www.lad.pl/zabytki/portrety w l¹dzkich zbiorach.
8
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6. W³adys³aw Szerner, Koció³ i klasztor w Lêdzie, drzeworyt,
Tygodnik Ilustrowany nr 144, 28. czerwca 1862 r., s. 260. Fot. autora.

Nie ulega w¹tpliwoci, ¿e prezentowany pejza¿ powsta³ w okresie pobytu w L¹dzie
Kapucynów, czyli pomiêdzy 1850 a 1864 r.11 Sporz¹dzony w lipcu 1853 r. z polecenia
o. Szymañskiego szczegó³owy inwentarz sprzêtów kocio³a i klasztoru w L¹dzie nie wymienia tego obrazu, musia³ zatem tu trafiæ po tej dacie12. Terminus ante quem powstania
pejza¿u wyznacza publikacja w czerwcu 1862 r. w Tygodniku Ilustrowanym ksylograficznej ryciny z widokiem kocio³a i klasztoru w L¹dzie, autorstwa W³adys³awa Szernera (il.
6)13. Autor ryciny, studiuj¹cy wówczas w Szkole Sztuk Piêknych w Warszawie, bez w¹tpienia wzorowa³ siê na omawianym obrazie, czego dowodem jest identycznie (b³êdnie)
ukazane po³udniowo-wschodnie skrzyd³o klasztoru poszerzone o jedno przês³o ze smuk³¹
koron¹ drzewa na osi. Dojrza³oæ warsztatu autora pejza¿u z widokiem opactwa w L¹dzie
wyklucza, aby móg³ go namalowaæ studiuj¹cy w Szkole Sztuk Piêknych W³adys³aw Szerner. Recenzja wystawy prac uczniów szko³y w 1861 r., zamieszczona na ³amach Tygodnika Ilustrowanego, wymienia Szernera wród uczniów czwartego oddzia³u specjalnoci
malarstwa perspektywicznego, kopiuj¹cych, zgodnie z programem szko³y, obrazy innych
malarzy, w tym tak¿e profesora tej specjalnoci Marcina Zaleskiego14. Dopiero na pi¹tym
roku uczniowie mogli samodzielnie tworzyæ kompozycje krajobrazowe wzorowane g³ównie na obrazach malarzy holenderskich15. Rycina Szernera dowodzi, ¿e pejza¿ z widokiem
11

W odwecie za zaanga¿owanie l¹dzkich Kapucynów w powstaniu styczniowym w³adze carskie 28. czerwca 1864
zamykaj¹ koció³ i klasztor w L¹dzie zsy³aj¹c Kapucynów na Syberiê, zob. DZIUBA, op. cit., s. 258-260.
12 Por. Inwentarz sprzêtów Kocielnych i Klasztornych Xiê¿y Kapucynów L¹dzkich [...] spisany [...] dnia 13 lipca 1853
roku, rêkopis w zbiorach Biblioteki Wy¿szego Seminarium Duchownego Towarzystwa Salezjañskiego w L¹dzie.
13 Zob. Tygodnik Ilustrowany nr 144, 28. czerwca 1862 r., s. 260.
14 W technice nawet widzimy przejêcie siê niepospolitym smakiem traktowania, jaki cechuje prace p. Zalewskiego [sic!].
Koció³ p. Maryi w Krakowie i kaplica Zygmuntowska w katedrze krakowskiej, kopia z obrazu p. Zalewskiego [!]
wykonana przez p. Szernera oraz widok kocio³a w. Karola Boromeusza, kopia z tego¿ artysty przez Hermana, okazuj¹
niepospolite zdolnoci. Tygodnik Ilustrowany nr 94, 13. lipca 1861, s. 14.
15 Zob. MICKE-BRONIAREK, op. cit., s. 16-17.
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7. Marcin Zaleski, Plac Trzech
Krzy¿y, olej na p³ótnie, Muzeum
Historyczne miasta sto³ecznego
Warszawy, (nr inw. 17884), fragment.
Fot. autora.

8.Marcin Zaleski, Pa³ac w
£azienkach latem, Muzeum
Narodowe w Warszawie, (nr inw.
232924), fragment. Fot. autora.

dawnego opactwa w L¹dzie powsta³ w rodowisku warszawskiej Szko³y Sztuk Piêknych
oko³o 1860 r.
Przedstawione wy¿ej walory formalne pejza¿u jednoznacznie wskazuj¹ na warsztat
malarski, wspomnianego ju¿, Marcina Zaleskiego - profesora klasy rysunku i malarstwa
perspektywicznego Szko³y Sztuk Piêknych16, któremu, moim zdaniem, nale¿y przyznaæ
autorstwo prezentowanego obrazu. Lata 1852-1860 to okres wielkiej popularnoci, powszechnego uznania i artystycznych sukcesów malarza17. Marcin Zaleski by³ w tym okresie w Warszawie niew¹tpliwie najwybitniejszym malarzem perspektywist¹, artyst¹ o
uformowanym stylu i bogatym dorobku, kontynuuj¹cym tradycjê mistrzowskich widoków
architektury Canaletta. Poza nielicznymi wyj¹tkami Zaleski nie sygnowa³ ani nie datowa³
swoich prac18. Podstawowym kryterium ich identyfikacji jest charakterystyczne pismo
malarskie Zaleskiego, niezmienne na przestrzeni blisko 50-ciu lat jego twórczoci. Konfrontacja prezentowanego pejza¿u z widokiem dawnego opactwa w L¹dzie ze stylem dzie³
artysty potwierdza obecnoæ wszystkich komponentów formalnych charakteryzuj¹cych
16

Zob. Marcin Zaleski (1796-1877). Wystawa monograficzna. Katalog opracowa³a Zofia A. NOWAK, Warszawa 1983,
s. 20-21.
17 Zob. Alicja OKOÑSKA, Marcin Zaleski malarz Warszawy, Warszawa 1990, s. 24.
18 Ibid., s. 28.
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warsztat malarski Zaleskiego19: doskona³a kompozycja panoramy z odpowiednio dobranym, podwy¿szonym punktem obserwacyjnym i bezb³êdnie wykrelon¹ perspektyw¹;
rozproszone, padaj¹ce z boku wiat³o rozwietlaj¹ce kompozycjê i mistrzowski wiat³ocieñ ³agodnie modeluj¹cy plastykê architektury i jej detali; stonowana kolorystyka o ch³odnej gamie zieleni i b³êkitu, charakterystycznej dla pónego okresu twórczoci Zaleskiego;
finezyjna kolorystyka lokalna detali z barwami mieni¹cymi siê w ró¿nych odcieniach; i
wreszcie charakterystyczna dla Zaleskiego g³adka, precyzyjna faktura oparta na krótkich,
pewnych poci¹gniêciach pêdzla i nagromadzeniu drobnych impastów. Charakterystyczny
dla malarstwa Zaleskiego, impastowy sposób malowania konsolek na gzymsach oraz sztukateryjnych detali, widoczny np. w obrazach Plac Trzech Krzy¿y20 (il. 7) Pa³ac w £azienkach latem21 (il. 8), jest identyczny ze sposobem opracowania detali, jakie znajduj¹ siê w
pejza¿u l¹dzkiego opactwa, szczególne podobieñstwo mo¿na zauwa¿yæ w analogicznych
detalach architektury kocio³a i pa³acu opata (il. 5). Równie typowy dla stylu malarstwa
Zaleskiego jest sposób opracowania partii zieleni drzew i krzewów, których ga³êzie i licie modelowane s¹ poprzez drobne, impastowe poci¹gniêcia i punktowe dotkniêcia pêdzla, co mo¿na zaobserwowaæ m.in. w obrazach Pa³ac w £azienkach latem czy te¿ Wiejski
dwór  przyjazd goci22. W koronach drzew efekt przewituj¹cego przez listowie nieba
uzyskany jest po³o¿eniem punktowych plam turkusowego b³êkitu. W taki w³anie sposób
na l¹dzkim pejza¿u zosta³y namalowane drzewa i krzewy nadwarciañskich ³êgów. Niezwyk³¹ precyzjê w odwzorowaniu architektury i jej detali uzyskiwa³ Zaleski dziêki zastosowaniu nowatorskiej techniki dagerotypu23. Fotografiê malowanego obiektu uzupe³nia³
wykonanym na miejscu szkicem realizuj¹c w pracowni ostateczn¹ postaæ kompozycji.
Uderzaj¹ca, wrêcz fotograficzna dok³adnoæ zapisu realiów na l¹dzkim pejza¿u, zw³aszcza w partiach architektury, znajduje swoje wyt³umaczenie w zastosowaniu techniki fotograficznej w jego powstaniu. Zaleski nale¿a³ do prekursorów tej metody w rodowisku
warszawskim.
Trudno dzi ustaliæ bli¿sze okolicznoci powstania pejza¿u z widokiem dawnego opactwa w L¹dzie24. Najprawdopodobniej Marcin Zaleski otrzyma³ zamówienie na jego namalowanie bo trudno przypuszczaæ, aby 60-letni artysta z w³asnej inicjatywy podj¹³ trud
podró¿y z Warszawy do L¹du dla namalowania widoku starego klasztoru. Inspiracj¹ dla
zamówienia pejza¿u mog³a byæ Wiadomoæ historyczna o opactwie i kociele w Lêdzie
opublikowana w 1858 r. w Pamiêtniku religijno-moralnym. Zamieszczona tam historia i
opis zabytków L¹du, a przede wszystkim lista ponad 460-ciu dobrodziejów wspieraj¹cych
dzie³o ratowania i zachowania tej cennej pami¹tki przesz³oci Rzeczypospolitej, wród
których znaleli siê m. in. senatorowie, radcy stanu, znani warszawscy przedsiêbiorcy oraz
przedstawiciele magnackich rodów Potockich, Branickich, Zamoyskich i Sapiehów, stanowiæ mog³a wystarczaj¹cy asumpt, aby u cenionego warszawskiego artysty zamówiæ
obraz z widokiem zabytkowego opactwa.
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Por. ibid., s. 28, 30, 34; Marcin Zaleski..., s. 12-13.
Muzeum Historyczne miasta sto³ecznego Warszawy, nr inw. 17884, por. Marcin Zaleski..., kat. A 13.
21 Muzeum Narodowe w Warszawie, nr inw. 232924, por. Marcin Zaleski..., kat. A 17.
22 Muzeum Narodowe w Warszawie, nr inw. 183740, por. Marcin Zaleski..., kat. A 21.
23 Zob. Marcin Zaleski..., s. 15.
24 Rodzinne archiwum pami¹tek po Marcinie Zaleskim, w tym jego szkice i rysunki, uleg³o zniszczeniu podczas Powstania Warszawskiego w 1944 r., zob. tam¿e, s. 8.
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