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Rozwiesisz kiedyś tej tkaniny zwoje… – czyli słów kilka o poecie 

Jacku Malczewskim. 

 

 

 

Pisać pracę magisterską o Jacku Malczewskim to tak, jak zmierzać się i mocować 

z gigantem polskiej sztuki. Pisać pracę magisterską z filologii polskiej o jednym z czołowych 

polskich malarzy to trochę tak, jak pomylić kierunki studiów. Ale pisać o Malczewskim- 

poecie, o Malczewskim nieznanym, o Malczewskim piszącym (nie pisującym!) wiersze – 

to tak, jak zapełniać niezapisaną kartę z historii polskiej literatury; kartę, która w żaden 

sposób nie powinna zostać pominięta, gdy mowa o formacji literackiej, ale i też kulturowej, 

epoki Młodej Polski i jej konsekwencjach dla przyszłych pokoleń twórców.  

Przedmiotem moich badań były rękopisy poetyckie Malczewskiego, które znajdują się 

w dwóch tekach Biblioteki Jagiellońskiej (sygnowane: rkps BJ 10091 IV i rkps Przyb. 628-

04). Zawierają one zarówno próby poetyckie malarza, jak i skończone oraz dopracowane 

przez niego samego wiersze. Można w nich znaleźć w sumie ok. 70 zapisanych kart, 

przy czym pojęcie karty musi tu być traktowane szeroko: artysta umieszczał swoje liryki nie 

tylko na papierze, ale także na szkicach obrazów, na hotelowych serwetkach, kartkach 

pocztowych oraz… na paczce paierosów. Niejednokroć nie datował swoich zapisów, są one 

dodatkowo trudno czytelne bądź stanowią wariację na temat jednego wiersza lub frazy. 

Za cel badawczy obrałam więc zaprzęgnięcie aparatu edytorskiego do pracy 

nad autografami poetyckimi malarza – umożliwił mi on analizę najbardziej reprezentacyjnych 

wierszy, które pogrupowałam następnie w kręgi tematyczne, aby przybliżyć Czytelnikowi 

specyfikę poezji krakowskiego symbolisty. Następnie skupiłam się na interpretacji wybranch 

liryków, którą poszerzyłam o tezy zawarte w artykułach dotyczących korespondencji sztuk. 

Okazało się bowiem, że nie można oddzielić twórczości poetyckiej Malczewskiego od jego 

twórczości malarskiej – te dwie dziedziny sztuki są w tym przypadku tak silnie ze sobą 

sprzężone, iż ośmielam się wysnuć wniosek, że nie można mówić o Malczewskim malarskim, 

nie znając Malczewskiego poetyckiego i na odwrót.  

Postanowiłam także oświetlić nieco charakter liryków artysty – są w nich bowiem 

widoczne nawiązania do dwóch nurtów poetyckich: romantycznego i młodopolskiego. Stąd 

też próba umieszczenia ich w konteście historycznoliterackim – pokazania ich na tle 
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twórczości Juliusza Słowackiego z jednej strony, z drugiej – co niezwykle zastanawiające – 

pokazanie miejsc wspólnych tejże poezji z twórczością Stanisława Koraba Brzozowskiego 

czy też Kazimierza Przerwy Tetmajera, Leopolda Staffa. Takie ujęcie podważa nieco 

przekonanie o tym, że Malczewski był „programowo” silnie związany z romantyzmem. Jego 

wiersze w większości wpisują się od strony treściowej w tendencje młodopolskie, przy czym 

formalnie można zauważyć ponadto próby pisania wiersza wolnego.  

Hybrydyczność poezji Malczewskiego niejako koresponduje z hybrydyczną rolą 

badacza jego liryków: musi on być zarówno edytorem, historykiem literatury 

oraz historykiem sztuki, który będzie próbować uporządkować chaotyczność zapisów 

i chaotyczność ich treści oraz kontekstów, w które można je wpisać. W efekcie struktura 

mojej pracy magisterskiej przybrała następujący kształt: 

Postanowiłam przedstawić Czytelnikowi całą rozpiętość tematyczną liryki polskiego 

malarza. Będzie się on mógł przyjrzeć wierszom, które oscylują wokół problematyki 

samotności, po czym otworzą się przed nim drzwi prowadzące we wspomnienie młodości 

i polskiej przyrody, doprowadzą one zaś do czasu miłosnych dylematów dorosłego 

mężczyzny, skąd już o krok będzie do pisania o zbliżającej się Śmierci. 

Tak pomyślaną całość zamykam rozdziałem, który prezentuje wiersze traktujące 

o widzeniu świata jako gigantycznej tkaniny – ta część mojej pracy jest jednocześnie 

zwornikiem innych jej rozdziałów. 

Każdy z nich swoją strukturą także przypomina otwarte wrota: pierwsza część dotyczy 

edycji autografów wybranych wierszy Malczewskiego, zawiera zatem tekst główny, poddany 

szczegółowemu aparatowi krytycznemu, który będzie stanowić oś interpretacji, poszerzoną 

w drugiej części rozdziału o inne wiersze powiązane tematycznie z edytowanym zapisem. 

Czytelnik będzie mógł zauważyć także przejście od wykładni filologicznej 

do korespondencji sztuk – pisząc bowiem o poezji Jacka Malczewskiego nie można 

zapominać o powiązaniu tej dziedziny jego twórczości z malarstwem jego autorstwa. 

I tak dopiero każdy rozdział będzie przypominał zwartą całość – co nie oznacza, 

że zamkniętą na możliwości dopowiedzeń i snucia alternatywnych interpretacji. W tym 

kontekście praca moja jest zaproszeniem do rozmowy z Czytelnikiem – do rozmowy o poezji 

Jacka Malczewskiego, jednak uprzednio każdy będzie mógł porozmawiać z nim samym, 

każdy na własny rachunek. W tym celu na początku poszczególnych rozdziałów zamieszczam 

wiersz, ograniczając się tylko do jego edycji. Chodzi o to, by nie wskazywać żadnej 

możliwości odczytania, by Czytelnik zmierzył się z tekstem sam, nim zmierzy się 

z moją wykładnią, która będzie dotyczyć edytowanego zapisu. 
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Ostatni rozdział mojej pracy zatytułowany „Mój literacki kierunek w sztuce […] 

to choroba głowy… O literackim porywie, o literackim udręczeniu – czyli słów kilka o poezji 

Jacka Malczewskiego” jest impresją na temat rozważań o specyfice poezji mistrza malarstwa. 

Przybliżam w nim Czytelnikowi nieliczne opublikowane opinie dotyczące jego wierszy, 

staram się także wysnuć wniosek o ogólnej charakterystyce (formalnej i treściowej) jego 

twórczości pisarskiej oraz umieścić ją w orbicie współczesnej mu poezji, jednakże 

nie omieszkałam także wskazać na jej związki z poezją współczesną. 

 

 

 

*** 

 

 

 

Sięgnęłam po rękopisy Jacka Malczewskiego, bo chciałam przede wszystkim obcować 

z nim jako z człowiekiem, nie jako z artystą, z geniuszem polskiego symbolizmu, czy też 

dwukrotnym rektorem Akademii Sztuk Pięknych. Chciałam zobaczyć jak pisze osoba, 

której dzieła malarskie „sprawiają wrażenie czegoś niezwykle bolesnego, napiętego, 

chorobliwie rozdrażnionego, [bowiem] w normalnych kolekcjach muzealnych, kiedy 

napotykamy salę czy «ścianę» tego malarza, doznajemy uczucia, jakie się miewa na widok 

otwartej rany”
1
. Więc to, czym Malczewski przyciągnął mnie do siebie, wiąże się z duktem 

jego pisma. I uważam, że sposób w jaki zapisywał swoje wiersze jest równoważny ich treści – 

to jest: tak samo ważny, warty przeanalizowania. 

Ażeby unaocznić Czytelnikowi niezwykłość tejże poezji, pozwalam sobie przytoczyć 

fragment jednego z rodziałów mojej pracy, który obrazuje wyzwania edytorskie, jakie stają 

przed badaczem rękopisów poetyckich Malczewskiego: 

 

 

 

A kiedy śmierć u kołowrota stanie
2
                 k. 20 V 

                                                           
1
 J. Sempoliński , Malczewski. Skłócona spoistość, „Miesięcznik Literacki” 1969, nr 4, s. 60. 

2
 Podstawa edycji: rkps BJ 10091 IV. 
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[Będzie na dworze jasne przedranie. – cały wers skreślony] 

[jeden wyraz nieczytelny] się z łoża [,] wyjrzę przez okno 

Na dworze jasne będzie przedranie. 

5 Pszeniczne łany jeszcze w rosach mokną 

[Na polach wokoło – cały wers skreślony] 

Na kwiatach perły ros – jak dyjamenty 

I pożegnania przyszedł dzień – dzień już  

poczęty. 

 

10 Skrzypną zawiasy – usłyszę kroki. 

 Spokojnie na łożu się położę 

[Życie przebiegnę myślą – cały wers skreślony] 

Gościa [jeden wyraz nieczytelny] oznajmia głos sroki 

Na niebie już wstają zorze. 

 

15 Światło różane cały świat spowija 

 Świat polski tak niegdyś mnie  

[znany – skreślone]  

drogi 

 

                                                                                                                                                                                     
w. 3 [jeden wyraz nieczytelny] – w autografie najprawdopodobniej zerwie, jest to moja hipoteza, nie jestem 

pewna tej lekcji, stąd nie wprowadzam w tekst główny sugestii wyrazu; [,] – modernizacja interpunkcji. 

w. 4 będzie – w rękopisie wyraz nadpisany między jasne przedranie, wprowadzony w wers ukośną kreską. 

w. 6 wokoło – org. w około, uwspółcześnienie pisowni. 

w. 9 poczęty. –  oddaję miejsce zapisu słowa zgodne z autografem. Nie lokuję tego wyrazu w końcu wersu 

wcześniejszego, ponieważ autor tekstu miał możliwość przeprowadzenia takiego zabiegu (widoczne miejsce na 

papierze), niemniej jednak zdecydował się na inne rozwiązanie (zastosowanie przerzutni). 

w. 11 łożu – w autografie łozu, emendacja.  

w. 12 przebiegnę – w zapisie oryginalnym przebiegne, emendacja. 

w. 15 Światło różane – w rękopisie Swiatło rózane, emendacja.  

w. 16 Świat – w org. Swiat, emendacja; 

w. 17 jak w wersie 9 oraz 20, 22, 24, 27. 



5 
 

Sen życia [bezpowrotnie – skreślone] w nim na teraz bezpowrotnie
3
 

20          mija 

 Za drzwiami gość [z kurzu otrzepuje – skreślone] pokojów przestępuje 

progi.  

Myśl przebiegła błyskawicą [życia – skreślone] wszystkie życia  

chwile 

25 I stanęła przerażeniem zmiany – odrętwiała 

 Wspomnienia ją odbiegły jak lekkie  

motyle 

[Ostatni raz spojrzała - – skreślone] 

I [jedno słowo nieczytelne] [znalazła – skreślone] ujrzała – który uwalniał 

30          ją z ciała 

 

 

 

 

Rkps BJ 10091 IV, k. 20 verso (fragment). Autograf wersów 23-30. 

 

 

 

                                                           
3
 w. 19 życia – org. zycia, emendacja. 
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Nota edytorska 

 

 

 Nadrzędnym celem edycji jest odwzorowanie zapisu w możliwie zbieżny sposób 

z autografem. Mam na myśli układ kompozycyjny tekstu, wskazujący na etap przejściowy 

kształtowania się formy wiersza. Biorąc pod uwagę ilość skreśleń naniesionych na tekst 

i liczbę wariantów leksykalnych, które zawiera, skłaniałabym się ku postawieniu tezy, 

że zapis ten jest pierwopisem. 

 Przywołany tekst zajmuje połowę karty 20 verso. Znacznych rozmiarów arkusz, 

przypominający papier kancelaryjny złożony na dwie części, ma zapisane całkowicie trzy 

strony (sygnatura rękopisu: karty 20 i 21). Trudno stwierdzić czy zawiera on zapis jednego 

rozbudowanego wiersza, czy też próby poetyckie stanowiące odrębne całości. 

 Wydzielam powyższą całość za autorem – wskaźnikiem oddzielającym są w tym 

wypadku dwie ukośne kreski umieszczone w centralnym miejscu karty 20 verso, 

które w mojej edycji znalazłyby się pod wersem trzydziestym (widoczne na ilustracji 

fragmentu autografu załączonym na poprzedniej stronie). 

 Papier zachowany jest w stanie dobrym. Nie zawiera przebarwień ani uszkodzeń. 

Jednak pojawiają się trudności w ustaleniu lekcji paru fragmentów, co powodowane jest 

licznymi skreśleniami lub kleksami, które uniemożliwiają zrozumienie danego zasobu 

leksykalnego, jak na przykład: 

 

 

 

Rkps BJ 10091 IV, k. 20 verso, u dołu. 

 

 

 

Rkps BJ 10091 IV, k. 21 vwrso, dolna część arkusza. 
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 Na karcie 21 verso znajduje się sygnatura autora („JMalcz”). Tamże w lewym górnym 

rogu szkic jego głowy. Żadna z kart nie zawiera datacji. Momentami trudny 

do odczytania dukt pisma wskazuje na szybkość, nerwowość, gorączkowość zapisu. 

Potwierdza ją także zabieg umieszczania części tekstu w przeciwnym kierunku 

do głównego. Partie wiersza(-y?) zostały zapisane w poprzek prawidłowego rozmieszczenia 

karty. Uwagi te świadczą o prywatnym charakterze całości. Malczewski nie przewidywał 

czytelnika. Nie zważał na staranność pisma, nie stronił od nanoszenia 

na tekst poprawek. Tymi przesłankami motywowany jest mój wybór właśnie tych dwóch kart 

w celu ich prezentacji. Pokazują one proces wdrążania się w pisanie utworu poetyckiego, 

ukazują borykanie się z formą wiersza oraz zmagania związane 

z odpowiednim doborem słów.  

Wydaje mi się, że wiersz niedopracowany od strony formalnej i treściowej, rozpoczęty 

a (być może nigdy – brak wiedzy o editio ultima) nie skończony, otwiera 

o wiele większe możliwości zarówno analizy, jak i interpretacji niż niejeden czystopis. 

 W dalszej części rozdziału będę wprowadzać fragmenty tekstu(-ów?) pomieszczonego 

na kartach 20 i 21 rękopisu BJ 10091 IV, a jeszcze nieedytowanych. Szczegółowe 

opracowanie (krytyka tekstu + interpretacja) całości wymagałoby odrębnego studium.  

 Ażeby unaocznić Czytelnikowi obszerność zapisu, o którym mowa, załączam 

miniaturę autografu wiersza(-y?): 

 

 

 

 

Kolejno od lewej: k. 20 R, k. 20 V, k. 21 R, k. 21 V, rkps BJ 10091 IV. 
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*** 

 

 

W trakcie pisania pracy magisterskiej zastanawiałam się stale, co jest najmocniejszą 

stroną poezji krakowskiego artysty. Pisząc rozdział końcowy zrozumiałam, że na jego 

twórczość poetycką składa się de facto JEDEN WIERSZ, który przypomina gwiezdną 

konstelację: każdy jego utwór poetycki jest w tym układzie powiązany z następnym, 

oto całość składająca się z niezliczonej ilości wariantów. Nie ma w tym układzie wierszy 

ważniejszych i mniej ważnych. Stąd też w mojej pracy magisterskiej nie ma rozdziałów 

nadrzędnych i podrzędnych – tkanina, jaką przypomina poezja Jacka Malczewskiego stała się 

również strukturą mojego jej opisu. Wystarczy zatem otworzyć nadesłaną przeze mnie pracę  

na dowolnej stronie i zapaść się w miękką pajęczynę wizji poetyckich nazbyt długo 

nieznanego poety. 
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