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Śladami  
Jacka Malczewskiego

>>> W Lusławicach z siostrami i Adamem Heydlem>>> Z rodziną

>>> W pracowni >>> W Krakowie
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>>> Kościół św. Jana Chrzciciela

>>> Portret ojca, 1892, wł. MJM>>> Nasza Matka, 1903, wł. MJM
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Jacek Malczewski, niewątpliwie jeden 
z najwybitniejszych polskich malarzy, 
urodził się 14 lipca 1854 r. w Radomiu, 
jako trzecie dziecko Juliana Malczewskiego 
(1820—1884) i Marii Malczewskiej (1822—
—1898), z domu Korwin–Szymanowskiej. 
Obydwoje rodzice pochodzili ze zubożałych 
rodzin ziemiańskich. Ojciec pieczętował się 
herbem Tarnawa, matka herbem Korwin. 
Dziadkami Jacka Malczewskiego byli  
Stanisław i Maria z Żukowskich Malczew-
scy oraz Aleksander i Józefa z Bordnow-
skich Szymanowscy. Jacek został ochrzczo-
ny 10 września 1854 roku w kościele pw.  
św. Jana w Radomiu. Rodzicami chrzestny-
mi byli: Michał Lisowski, dziedzic Przyłęku 
i Stefania Szymanowska. 

Metryka chrztu Jacka Malczewskiego
„Działo się to w Radomiu dnia dziesiątego 
września tysiąc osiemset pięćdziesiątego 
czwartego roku o godzinie wpół do siód-
mej z południa stawił się Julian Malczewski  
Adiunkt Dyrekcji Towarzystwa  
Kredytowego Ziemskiego w Radomiu 
zamieszkały ojciec dziecka lat trzydzieści 
cztery mający w obecności Michała  
Lisowskiego Dziedzica Dóbr Przyłęku 
tamże zamieszkałego lat pięćdziesiąt dwa 
i Leopolda Domańskiego Radcy kollegial-
nego Rządu Guberialnego Radomskiego, 
lat pięćdziesiąt cztery mający i okazał nam 
dziecię płci męzkiej urodzone tu  
w Radomiu w dniu czternastym Lipca bie-
żącego roku o godzinie ósmej w wieczór 
z jego małżonki Marii z Szymanowskich 
lat trzydzieści mającej. Dziecięciu temu na 

chrzcie świętym odbytym w dniu dzisiej-
szym nadane zostały dwa imiona Jacek 
Michał, a rodzicami jego chrzestnymi byli: 
wspomniany Michał Lisowski i Stefania 
Szymanowska asystującymi Leopold  
Domański i Justyna Heydel. Akt ten 
stawiającemu i świadkom przeczytany 
przez nas wraz z nimi podpisany został. 
Zatrudnienia urzędowe ojca dziecięcia były 
przyczyną, że aktu w czasie prawem prze-
pisanym nie sporządzono.

X Jan Grzybowski w Radomiu 
utrzymujący Akta Stanu Cywilnego 

Julian Malczewski M Lisowski L Domański” >>> Tablica w kościele św. Jana Chrzciciela

>>> Chrzcielnica w kościele św. Jana Chrzciciela
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>>> Gmach Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego

>>> Klasztor oo. Bernardynów
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Rodzina Jacka Malczewskiego od pokoleń 
związana była z ziemią radomską. Już Jan 
Długosz w „Liber beneficiorum” wymienia 
Michała, herbu Tarnawa jako właściciela 
Malczowa (obecnie Malczew, dzielnica 
Radomia). W 1569 r. Jan Malczewski 
z Malczowa był równocześnie właścicielem 
pobliskiego Godowa. Krzysztof i Stanisław 
Malczewscy podpisali w 1696 r. elekcję 
Augusta II. Dziadek artysty — Stanisław 
(1798—1848) wspólnie z żoną był wła-
ścicielem Prędocinka, pełnił także funkcję 
kierownika biura w Towarzystwie  
Kredytowym Ziemskim Guberni Radom-
skiej. Ojciec artysty — podobnie jak dziadek 
— pracował w Towarzystwie Kredytowym 
Ziemskim, pełnił w nim funkcję sekretarza. 
W kościele oo. Bernardynów znajduje się 

tablica epitafijna poświęcona pamięci  
Stanisława Malczewskiego. 
Jacek Malczewski dzieciństwo spędził 
w rodzinnym domu w Radomiu wspólnie 
ze starszą siostrą Bronisławą, urodzoną 
w 1853 r., młodszym bratem Teodorem, 
urodzonym w 1857 r. i  młodszą siostrą 
Heleną, urodzoną w  1861 r. W 1865 r. 
w wieku ośmiu lat zmarł brat Teodor, towa-
rzysz wspólnych zabaw. To dramatyczne 
przeżycie nie pozostanie obojętne dla 
rozwoju emocjonalnego bardzo wrażliwego 
jedenastoletniego chłopca. Niestety, nie 
jest znane miejsce zamieszkania Marii  
i Juliana Malczewskich w okresie dzie-
ciństwa Jacka. Dom przy obecnej ulicy 
Malczewskiego pod numerem 8, w którym 
rodzice Jacka Malczewskiego wynajmowali 
mieszkanie, został wybudowany pod koniec 

>>> Tablica pamiątkowa>>> Kamienica, w której żył i tworzył Jacek Malczewski

>>> Dawna ulica Warszawska — obecnie ul. J. Malczewskiego>>> Tablica epitafijna u oo. bernardynów
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lat siedemdziesiątych XIX wieku, a więc już 
w czasie, kiedy Jacek Malczewski przeby-
wał w Krakowie, ale oczywiście na krótsze 
i dłuższe pobyty do tego domu przyjeżdżał, 
tu też powstało wiele jego obrazów.
W bliższym bądź w dalszym sąsiedztwie, 
we dworach na ziemi radomskiej zamiesz-
kiwała rodzina Marii i Juliana Malczewskich, 
w Wielgiem mieszkali kuzyni Karczewscy, 
natomiast w Gardzienicach spokrewniona 
rodzina Heydlów. Julian Malczewski, ojciec 
artysty, był człowiekiem o bardzo szerokich 
horyzontach intelektualnych, znawcą lite-
ratury romantycznej — Goethego, Schillera, 
Norwida, Mickiewicza, ale szczególnie cenił 
twórczość Juliusza Słowackiego. Z podzi-
wem dla wielkiej tradycji romantyzmu, 
pełnej ideologii narodowej, łączył pozyty-
wistyczną wiarę w postęp. Julian  
Malczewski interesował się sztuką, wyjeż-
dżał do Włoch, zwiedzał Florencję  
i Wenecję. Był członkiem Towarzystwa 
Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie. 

Wcześnie dostrzegł uzdolnienia plastyczne 
swojego syna i doskonale je rozumiał.  
Julian Malczewski starannie dobierał dla 
Jacka lektury polskie i obce, dbał o naukę 
francuskiego, angielskiego i łaciny, ale 
także nie zaniedbywał przedmiotów 
ścisłych. Towarzyszyło temu, oparte na 
lekturze Biblii i wewnętrznej pracy nad 
sobą, pogłębianie wiary, w czym pomagały 
mu kontakty z ciotką Wandą Malczewską 
(1822—1896) — mistyczką, dziś kandydat-
ką na ołtarze. Patriotyczny dom wypełni 
się nowymi znaczeniami, gdy dziewięcio-
letni Jacek będzie obserwował wydarzenia 
powstania styczniowego. Wszystkie te 
przeżycia z dzieciństwa zdeterminują 
w przyszłości twórczość dojrzałego ma-
larza. W patriotycznej atmosferze domu 
rodzinnego mają swoje źródło obrazy 
z cyklu sybirskiego, kolejne wersje przed-
stawień Ellenai, a także symbole w jego 
obrazach: kajdany, jakucka czapka, wojsko-
wy szynel, o którym w przyszłości powie, 

>>> Dwór Heydlów w Gardzienicach
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że był mu wiernym towarzyszem przez  
całe życie. Atmosferę patriotycznego ra-
domskiego domu odnajdujemy w wierszu 
Malczewskiego: Wyraz Polska wciąż wpada 
mi w ucho/ O niej wciąż była rozmowa,/ 
Nią ciągle byli zajęci/ Czy to była ich myśli 
Królowa/ Czy też oni nie byli Jej święci?/ 
Bo tak, w mieście o Niej było głucho/ że 
oni z daleka od ludzi/ w polu, w żytach 
i deptanej miedzy/ Widzieli Ją, jak się 
budzi/ Ofiarnicy dziwnej jakiejś wiedzy/
Brzęku kłosów znający rozmowę./ Więc 
słuchałem czy kłos/ Imię Polska, trącany 
o drugi, nie wypowie. 
W 1867 r. Jacek Malczewski wyjechał na 
wieś do Wielgiego, gdzie w majątku  
Feliksa Karczewskiego wspólnie  
z kuzynami, Wacławem i Bronisławem  
Karczewskimi, przygotowywał się do 
gimnazjum w Krakowie. Początkowo 
nauczycielem ich był profesor Stawiński, 
następnie wybitny pedagog, uczestnik 
powstania styczniowego, przyszły pi-
sarz pozytywistyczny Adolf Dygasiński 
(1839—1902). Dygasiński uczył, rozbudzał 
zainteresowanie przyrodą i historią, chodził 
ze swoimi wychowankami do Krępy  
Iłżeckiej na miejsce, gdzie zginął przy-

wódca jednego z oddziałów w powstaniu 
styczniowym Dionizy Czachowski. Prze-
wodnikowi po „świecie wartości” poświęci 
artysta w przyszłości kilka kameralnych 
portretów, przedstawiających pisarza za-
wsze na tle wiejskiej przyrody. W Wielgiem 
i w pobliskich Gardzienicach Jacek  
Malczewski przerysowywał portrety wiszą-
ce we dworach, a także robił rysunki z na-
tury. Niewielka odległość dzieląca Radom 
od Wielgiego pozwalała mu na utrzymanie 
bliskich kontaktów z rodzicami i siostrami. 
Klimat panujący we dworze w Wielgiem, 
nauki Adolfa Dygasińskiego opisał Jacek 
Malczewski wiele lat później w Luźnych 
kartkach „…Wspomnienia tych czasów mają 
dla mnie najwięcej powabu i uroku. Umysł 
mój karmił się wtedy naturą wsi polskiej 
i umiał powoli, patrząc codziennie, zrozu-
mieć tę okalającą mię naturę, bo pod jej 
wrażeniami się urabiał. Okno szkolnego po-
koju naszego wychodziło na wielki gazon 
z kwiatami, który zamykała ściana drzew 
wielkich. Topole nadwiślańskie, olchy 
i wierzby płaczące tworzyły tę ścianę. Na 
prawo staw zataczał półkole i rzeczką gubił 
się poza tą ścianą. […] Dziwna mię wtedy, 
jak na dziecko, opanowywała tęsknota, ja-

>>> Zabytkowa dzwonnica z Wielgiego,  
obecnie w Muzeum Wsi Radomskiej>>> Dwór Karczewskich w Wielgiem
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kieś przeczucia przyszłych kolei napełniały 
mi głowę. I dotychczas nawet koleje mo-
jego życia, życia tego wypadki, zdają się 
być urzeczywistnieniem myśli tych moich 
dziecinnych marzeń… Świat dzieciństwa, 
utrwalony w Luźnych kartkach, stanie się 

dla artysty prywatnym mitem, z którego 
będzie czerpał inspiracje, budując prze-
strzeń swojej artystycznej wyobraźni. 
Bezpośredni kontakt z przyrodą, z baśnią, 
z legendą, ze strojem ludowym umożliwi 
mu w przyszłości operowanie folklorem 

>>> Pejzaz z Wielgiego, 1895, wł. prywatna

>>> Wielgie, 1880, wł. MJM

>>> Portret Wandy Karczewskiej,  
ok 1878, wł. prywatna
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jako jednym z czynników swoich wizji 
malarskich. W charakterystyczne dla 
regionu radomskiego granatowe zapaski 
będzie w swoich obrazach ubierał pasterki, 
dziewczyny przy studni, ale też zaczerp-
nięte z innego obszaru kulturowego harpie 
czy gorgony. Wielgie to także miejsce 
najczystszych uczuć artysty, miejsce jego 
pierwszej miłości do kuzynki Wandy  
Karczewskiej.
W sierpniu 1871r. pod opieką wuja Feliksa 
Karczewskiego Jacek Malczewski wyjechał 
z Wielgiego do Krakowa, zwiedzając po 
drodze Warszawę i Wrocław.  
W Krakowie zamieszkał wspólnie  
z Wacławem i Bronisławem Karczewskimi 
u Adolfa Dygasińskiego, który nadal był ich 
opiekunem. Przyszły artysta rozpoczął na-
ukę od V klasy Gimnazjum św. Jacka o pro-
filu klasycznym, gdzie oprócz przedmiotów 
podstawowych zdobywał wiedzę z historii 
starożytnej, łaciny i greki. Za pośrednic-
twem ojca Jacek Malczewski poznał Józefa 
Brandta. Brandt często bywał w Radomiu 
u swojego wuja Stanisława Lessla. W liście 
z Krakowa z 1871 r. będzie donosił ojcu  
…Z panem Brandtem codziennie rano się 
widywałem w hotelu Pollera. Zapoznał 
mnie z Czechowskim, Szernerem i z mło-
dym Kossakiem Wojtkiem, z którym latać 
po całym Krakowie będziemy, zbierając 
szkice… Po latach Jacek Malczewski skieru-
je do Józefa Brandta list, w którym podpi-
sze się  „wierny Radomiak".

Kraków 19 listopada 1892

Szanowny i Drogi Panie!

Dowiedziałem się od pana H Sienkiewicza, 
że Sz pan wrócił już do Monachium przesy-
łam więc Sz Państwu na bawarską ziemię 
ukłony i pozdrowienia a zarazem proszony 
jestem aby polecić Sz Panu młodego Pana 
Skrzyńskiego siostrzeńca Namiestnika 
który kształci się w Monachium, proszą-
cym mnie o to oświadczyłem że Pan bez 
rekomendacji jest dla młodych z wszelką 
pomocą i poradą — ale mnie nie słuchano 

tylko o wysłanie listu obligowano. Czynię 
zatem to i przepraszam Sz. Pana za 
nudzenie i trud.

Ściskam dłoń Szpanu Pani ręce całuję, 
panienkom ukłony załączam

Wierny radomiak 
J. Malczewski

A po latach Józef Brandt — wybitny bata-
lista, przedstawiciel monachijskiej szkoły 
malarstwa polskiego napisze tak:

…Rozczuliłeś mnie Pan do łez Twoim 
serdecznym listem, tymi wspomnieniami 
z dawnych czasów i osób tak mi drogich. 
Jakby to dziś widzę szanowną postać 
Ojca Pańskiego, a u jego boku chłopaczka 
o oczach świecących inteligencją i szczę-
śliwy dziś jestem, widząc Pana obecnie 
jako mistrza sztuki, którą pokochałeś, bom 
się nie omylił przepowiadając to Ojcu  
Pańskiemu. Dziękuję Panu z całego serca 
za pamięć o mnie starym; daj Boże, aże-
byśmy się mogli zobaczyć i ażebym Pana 
serdecznie uściskał , tak jak to czynię  
tymczasem listownie...

Od stycznia 1872 r. Jacek Malczewski uczył 
się rysunku u Leona Piccarda. Po waka-
cjach zaczął Jacek Malczewski uczęszczać 
do Szkoły Sztuk Pięknych jako wolny słu-
chacz, nie przerywając nauki w gimnazjum. 
W szkole jego nauczycielem był Władysław 
Łuszczkiewicz. Z protekcji ojca poznał 
w Krakowie Piotra Hubala-Dobrzańskiego, 
jak się później okaże, najwierniejszego 
swojego przyjaciela, …Pan Dobrzański 
(Henryk) na polecenie Taty oddał mi list 
z domu i poprosił, abym się poznał z Jego 
bratem. Poszedłem po południu i poznałem 
się z tym człowiekiem, który tak bardzo na 
mnie wpłynął. Brat pana Dobrzańskiego, 
tj. Piotr, jest znakomitym znawcą sztuki 
i przyjaciel osobisty Matejki…  
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Piotr Hubal-Dobrzański pokazał Janowi  
Matejce młodzieńcze prace Jacka. W listo-
padzie 1872 r. Jan Matejko skierował list 
do Juliana Malczewskiego, w którym pisał …
Rysunki kreślone ręką syna Pańskiego  
Jacka, zdają się wskazywać i obiecywać nie-
pośledni talent malarski, którego rozwinię-
cia nie należy może zbyt długo przetrzymy-
wać… List ten przyniósł pożądany skutek. 
W lutym 1873 r. Jacek Malczewski przerwał 
naukę w gimnazjum i został przyjęty na 
pierwszy rok studiów w Szkole Sztuk 
Pięknych. Pobieranie nauk rozpoczął młody 
adept sztuki u Władysława Łuszczkiewicza 
i Feliksa Szynalewskiego. Prywatnie rad 
artystycznych udzielał mu Florian Cynk. Ry-
sunek „z antyku” przyniósł Malczewskiemu 
nagrodę krakowskiego Towarzystwa Sztuk 
Pięknych. Wykształcenie ogólne uzupełniał 
dzięki pomocy Adolfa Dygasińskiego.  
W 1874 r., podczas pobytu w Radomiu na-
malował swój pierwszy olejny obraz Portret 
siostry Heleny przy fortepianie, przed-
stawiający młodą dziewczynę w salonie 
radomskiego domu. Wiosną 1876 r. ujawnił 
się konflikt z Janem Matejką, który zabronił 

mu przyjęcia zamówienia na obrazy kościel-
ne Madonnę i Świętego Stanisława. Jeszcze 
w tym roku wyjechał Jacek Malczewski do 
Paryża. W Paryżu studiował w Ecole des 
Beaux-Arts w pracowni Ernesta Lehmanna, 
znanego portrecisty, malarza kompozycji 
religijnych i mitologicznych. Zwiedzał mu-
zea i galerie. Dzięki księciu Marcelemu  
Czartoryskiemu nawiązał kontakty z polską 
arystokracją oraz ze światem artystycznym. 
W Paryżu w 1877 r. powstały pierwsze 
rysunkowe studia koncepcyjne do Śmierci 
Ellenai, Umywania nóg i do Niedzieli 
w kopalni. Po powrocie do kraju miesiące 
letnie spędził w majątku Polanowskich 
niedaleko Lwowa oraz w Radomiu. W czasie 
pobytu w Radomiu namalował obraz Przy 
fortepianie — przedstawiający siostry arty-
sty — Bronisławę i Helenę. W lecie 1878 r. 
spędzonym w Wielgiem i w Gardzienicach 
doszło do potajemnych zaręczyn z kuzynką 
Wandą Karczewską. Ojciec Wandy zerwał 
zaręczyny. Dla Jacka Malczewskiego było to 
bardzo przykre doświadczenie. Następuje 
rozluźnienie stosunków towarzyskich mię-
dzy rodziną Karczewskich i Malczewskich. 

>>> Portret siostry Bronisławy, ok 1880, wł. MJM>>> Portret siostry Heleny, 1874, wł. prywatna
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W 1879 roku ostatecznie zerwał ze Szkołą 
i z Janem Matejką.
Jacek Malczewski prawie cały 1882 rok 
spędził w Radomiu, w Wielgiem  
i w Gardzienicach. W Radomiu namalował 
trzy ważne obrazy Śmierć wygnanki (do 
obrazu pozował mu m. in. ojciec), Portret 
siostry Bronisławy (obraz znajduje się 
w zbiorach Muzeum im. Jacka  
Malczewskiego w Radomiu) oraz Niedzielę 
w kopalni. Napisał wspomnienia z dzieciń-
stwa Luźne kartki. W styczniu 1884 r.  
w Gardzienicach zmarł ojciec artysty — naj-
wierniejszy przyjaciel. Malczewski bardzo 
ciężko przeżył śmierć ojca. Więź między 
ojcem a synem była czymś wyjątkowym. 
Przez całe życie czerpali od siebie nawza-
jem doświadczenie, wiarę, nadzieję, akcep-
tując zarówno podobieństwa, jak i różnice. 
…Zdaje mi się, żeśmy powinni stać naprze-
ciw siebie jak dwa zwierciadła, by co się 
odbije w jednym powróciło zaraz w drugim. 
Jedno z nich wprawdzie sczerniałe, czasem 
zakurzone, popękane od upałów lub chło-
dów życia, ale potrafi jeszcze powtórzyć 
obrazy, w drugim, jasnym, słonecznym, 
odbite — i samo się rozjaśni od tych obra-
zów… takie słowa przeczytał artysta  
w jednym z ostatnich listów od ojca. 
Na początku września 1884 r. Jacek  
Malczewski wyjechał z Karolem  
Lanckorońskim jako rysownik–kronikarz na 
wyprawę do Grecji i Azji Mniejszej. Podróż 
wiodła przez Wiedeń, Triest, wzdłuż wy-
brzeży Albanii, przez Pireus, wyspę Rodos 
do Adalii. W drodze powrotnej zwiedził 
Ateny. W trakcie podróży rysował szkice 
o charakterze dokumentacyjnym, będące 
reportażem z wyprawy. Posłużyły one 
także do namalowania kompozycji olejnych: 
Jeźdźcy nad morzem Egejskim, Podróż na 
wschód. Bezpośredni kontakt z kulturą sta-
rożytną wywarł wielki wpływ na późniejszą 
twórczość artysty pełną wątków zaczerp-
niętych z mitologii greckiej i rzymskiej.
Pod wpływem Karola Lanckorońskiego 
w 1885 r. podjął Malczewski jeszcze 
jedną edukacyjną podróż, tym razem do 

Monachium. W Monachium był częstym 
gościem w domu Heleny i Józefa Brandtów. 
Bardzo zaprzyjaźnił się z córką Heleny 
Brandtowej, Marią Pruszakówną, nama-
lował jej piękny portret. W liście do żony 
Wojciech Kossak pisał …Jacek Malczewski 
podobno żeni się z panną Pruszakówną 
pasierbicą Brandta, dobrze by to było dla 
niego… Niestety, tak się nie stało. Latem 
1886 roku na weselu córki profesorostwa 
Janczewskich artysta poznał Marię  
Gralewską, jesienią młodzi spotykali się  
w Zakopanem, w listopadzie nastąpiły 
zaręczyny. W styczniu 1887 r. przebywał  
w Radomiu i w Wielgiem na ślubie siostry 
Heleny z Wacławem Karczewskim.  
Z Radomia przesyłał do swojej narzeczonej 
listy pełne szczerości, czułości i dobrych 
deklaracji.

Panno Maryo!

Tak jak stanąłem wczoraj o 1–szej godzinie 
w nocy w Radomiu, zmęczony i niewyspa-
ny. Na banhofie zastałem oczekującego 
mnie szwagra przyszłego, który mnie zaraz 
wziął do mieszkania matki. Tutaj ku wiel-
kiej mojej uciesze zastałem matkę i siostry 
obie. Opuściły one Gardzienice z powodu 
choroby mojej babki, z którą jest bardzo  
a bardzo źle. Najdroższa Narzeczono! Jak 
się ucieszyli mną, to wystawić sobie ła-
two po dwóch latach niewidzenia. Mamę 
zastałem, chwała Bogu, bardzo dobrze, 
jest całkiem spokojna, czerstwo wygląda 
i do tuszy wraca. Siostry także dobrze 
wyglądają. Ale tutaj dowiedziałem się, że 
ślub siostry za dwa tygodnie, że o dys-
pensę już podano, że pierwsza zapowiedź 
wyszła. Więc nie sposób już przed ślubem 
mnie wyjechać; zatem pobyt mój potrwa 
ze trzy tygodnie. Ale pewno ani się dziwić 
będziesz, ani brać mnie za złe.
Pisywać będę często i wspólne uczucia 
które nas wiążą będą komunikacją pewną 
z Krakowa tutaj i na odwrót. Sądzę, że list 
czasem zawita tu do mnie, abym się cie-
szyć mógł z matką i siostrami. Nieprawdaż? 
Czy mnie Pani bardzo …???...a? 
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w Monachium, gdzie zapoznał się z twór-
czością Arnolda Böcklina, Hansa Thomy, 
Franza Stucka. Od pobytu w Monachium 
rozpoczyna się w twórczości malarza faza 
dojrzałego symbolizmu z zawsze obecną 
problematyką losu, ojczyzny, człowieka, ar-
tysty, sztuki. Doświadczenia monachijskie, 
atmosfera literacka i artystyczna Krakowa, 

Mamusia i siostry przesyłają ukłony i ży-
czenia noworoczne. List Pani nie nadszedł 
tutaj, bo leży na wsi. Jadę tam jutro na 
nabożeństwo za duszę ojca mojego, to list 
przywiozę.
Ojcu i mamie ręce całuję i pamięci i łasce 
się polecam. Pannie Zofii ukłony a Tobie 
Pani moja, do nóżek się ścielę.

Jacek Malczewski

W październiku 1887 r. Jacek Malczewski 
w kościele Mariackim w Krakowie wziął 
ślub z Marią Gralewską, córką Józefy  
i Fortunata Gralewskich. Drużbą na ślubie 
był Karol Potkański. Ojciec panny młodej 
był znanym krakowskim farmaceutą. Po 
ślubie młodzi zamieszkali w kamienicy 
rodzinnej Marii przy ulicy Szczepańskiej. 
W następnym roku przyszła na świat uko-
chana córka Jacka — Julia. W 1889 r. Jacek 
Malczewski namalował znakomity portret 
swojego teścia Fortunata Gralewskiego.
W latach 90. bardzo zacieśniła się przyjaźń 
z Karolem Lanckorońskim. Jacek  
Malczewski był częstym gościem  
w Rozdole i w Komarnie. Lanckoroński był 
chrzestnym ojcem Julii, wielokrotnie też 
ratował artystę z opresji finansowych.  
W swoich wspomnieniach Karolina Lancko-
rońska pisała …Ojciec chwilami był wobec 
Malczewskiego opiekuńczy jak wobec 
dziecka (…) dzielił ojciec te starania z pa-
nem Edwardem Raczyńskim. Na przemian 
brali Malczewskiego w opiekę w sprawach 
tego świata i „pożyczali” mu tego, czego 
mu było potrzeba. Nie można bowiem było 
zabezpieczyć pana Jacka na dłuższy czas, 
bo natychmiast wszystko wydawał… . 
W 1890 roku Jacek Malczewski wspólnie 
z Karolem Lanckorońskim wyjechał do 
Włoch. Po powrocie namalował ważny 
obraz Introdukcja, który następnie wysłał 
na wystawę do Monachium. 
W 1892 r. urodził się Jackowi  
Malczewskiemu syn Rafał — przyszły ma-
larz. Lato 1892 artysta ponownie spędził 

>>> Portret Rafałka, 1894, wł. prywatna

>>> Portret Julii, ok. 1910, wł. MJM
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w którym pulsowały nowe młodopolskie 
hasła, a także własne predyspozycje, ma-
jące źródło w klimacie domu rodzinnego, 
stały się przyczyną przełomu, który w pełni 
zamanifestował się w  wielkich symbolicz-
nych obrazach Melancholia i Błędne koło. 
W 1896 r. dyrektor Szkoły Sztuk Pięknych 
w Krakowie Julian Fałat powołał Jacka  
Malczewskiego na nauczyciela „prowizo-
rycznego”, a w dwa lata później artysta 
otrzymał nominację na zastępcę profesora. 
W 1900 r. w wyniku konfliktu z Fałatem, 
dotyczącego nowego programu uczelni, 
Jacek Malczewski odszedł ze Szkoły. Do 
Akademii na stanowisko profesora powróci 
w 1910 r. a w latach 1912—1913 będzie 
jej rektorem. Z Akademii odejdzie na eme-
ryturę w 1921 r.

W 1898 r. zmarła w Wielgiem matka arty-
sty. Śmierć matki przypomniała boleśnie 
przeżytą w młodości utratę ojca. Refleksja 
nad życiem, przemijaniem, śmiercią, przyj-
muje kształt plastyczny w postaci anioła 
śmierci — Thanatosa. Śmierci rodziców 
dedykował Jacek Malczewski dwie kompo-
zycje: namalowany w 1898 r. poświęcony 
pamięci ojca Thanatos I, z postacią piękne-
go uskrzydlonego anioła, okrytego białym 
całunem, ku któremu zmierza od dworu 
w Gardzienicach starzec oraz poświęcony 
pamięci matki obraz Thanatos II, z 1899 r., 
w którym przed dwór w Wielgiem w księ-
życową noc spłynął anioł śmierci Thanatos, 
bliźniaczy brat boga snu Hypnosa. Malo-
wane przez Jacka Malczewskiego perso-
nifikacje śmierci były młodymi, pięknymi 
kobietami, delikatnymi i czułymi.
Po śmierci rodziców Jacek Malczewski 
nigdy w rodzinne strony nie wracał, cho-
ciaż zawsze do „ziemi radomskiej” tęsknił. 
Michalina Janoszanka w swojej książce pt. 
„Wielki Tercjarz” tak to opisuje:  
…Jacek Malczewski zawsze tęsknił za wsią. 
W wierszach jego dusza wyrywała się nie 
do natury w ogóle, ale do naszej natury. 
Podróżował wiele; był w Azji z hr. Karolem 
Lanckorońskim, znał świat i za granicą 
przebywał długie lata; ale to było cha-
rakterystyczne, że mało wspominał te 
wyprawy. Apoteozował tylko strony ojczy-
ste, a rozrzewniał się nad Radomskiem. 
Zawsze marzył, aby tam być jeszcze przed 
śmiercią. Często mu ktoś obiecywał, że go 
zawiezie do Radomia. Jak tylko wchodzi-
łam do pokoju wołał: — „Wiesz duszo ten 
poczciwy inżynier zawiezie automobilem 
starego Malczewskiego do Radomia. Tak 
się cieszę!”. Ale nikt go nie zawiózł. Nikt 
nie dotrzymał obietnicy…
Około 1900 r. artysta związał się uczu-
ciowo z Marią Balową, żoną starosty 
Stanisława Bala, właściciela Tuligłów 
pod Lwowem. Była ona przez wiele lat 
muzą artysty. Miłość ta w sposób bardzo 
istotny zaważyła na oeuvre artystycznym 
Malczewskiego. Malował ją wielokrotnie, 

>>> Thanathos, ok 1898, wł. prywatna
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przedstawiał — jako dumną Polonię, zwy-
cięską Nike, kuszącą Eurydykę, spokojną 
Thanathos, zwodniczą chimerę. Związek 
ten przetrwał do 1914 r. i był dla malarza 
niezwykle ważny.
W latach 1900—1914, w okresie przyjaźni 
z Marią Balową, powstały najwspanialsze 
obrazy Jacka Malczewskiego; Zmartwych-
wstanie, 1900, Autoportret na tle Wisły, 
1901, Nieznana nuta, 1902, Autoportret 
z hiacyntem, 1902, Portret Edwarda  
Raczyńskiego, 1903, Portret Feliksa  
Jasieńskiego — Manggha, 1903, Hamlet 
polski — Portret Aleksandra Wielopolskiego, 
1903, Prawo, Ojczyzna, Sztuka (tryptyk), 

1903, Portret Franciszka Konopki, 1904, 
Muzyka (tryptyk), 1906, Finis Poloniae, 
1906, Allegro, 1907, Chwila tworzenia — 
Harpia we śnie, 1907, Autoportret z czasz-
ką, 1908, Autoportret z muzą, 1908, Eloe 
z Ellenai, 1909, U studni, 1909, Autoportret 
ze Śmiercią, 1910, Niewierny Tomasz, 
1911, Wizja, 1912, Autoportret w białym 
stroju, 1914, Zatruta studnia z autopor-
tretem, 1916. Na zamówienie hr. Edwarda 
Raczyńskiego w 1905 r. artysta zaczął 
malować najbardziej znany cykl Zatrutych 
studni. Motyw studni niósł ze sobą sym-
bolikę „wody życia”, pokrzepiającej mocy 
i źródła prawdy, ale był też zwierciadłem 

>>> Autoportet z muzą, 1908, wł. MJM



ŚLADAMI  JACKA  MALCZEWSKIEGO >>> 15

ukazującym odbicie losu i utajonych myśli 
człowieka. 
W latach 1915—1919 artysta namalował 
poetycki, wspomnieniowy cykl Moje ży-
cie składający się z dziewięciu obrazów, 
odniesiony w całości do Wielgiego. Cykl 
ten stał się symbolem tęsknoty artysty za 
domem rodzinnym, który opuścił „idąc za 
sztuką”, tęsknoty za czasem, który minął. 
Namalowany w 1919 r. obraz Dzieciństwo 
— Jacek nad stawem w Wielgiem, z niewiel-
ką postacią siedzącego w łódce chłopca, 
na tle dworu, z monumentalnym pejzażem 
pełnym zagadek i uroków, jest powrotem 
do miejsca swojego dzieciństwa. W 1923 r. 
artysta namalował tryptyk Mój pogrzeb 
— dzieło, które zamyka jego powroty do 
Radomia i Wielgiego
W 1925 r. w związku z przypadającym 
jubileuszem 50–lecia twórczości artysty 
odbywają się wielkie wystawy w Muzeum 
Wielkopolskim w Poznaniu oraz  
w Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych 
w Warszawie. Rada Miejska miasta  
Radomia 30 czerwca ustanawia stałe sty-
pendium dla młodego zdolnego  
Radomianina kształcącego się w kierunku 
sztuk pięknych oraz W uznaniu wybitnych 
zasług dla Sztuki Polskiej położonych przez 
Jacka Malczewskiego i z okazji 50–letniego  
Jubileuszu Jego działalności artystycznej 
Rada Miejska miasta Radomia postanawia: 
ulicę Warszawską przemianować na ulicę 
im. Jacka Malczewskiego.

Prezydent miasta Radomia —T. Całuń 
Wiceprezydent — I. Domański

Oprócz tych uchwał skierowano list do  
Jacka Malczewskiego z propozycją zaku-
pienia obrazu do sali posiedzeń. Jacek 
Malczewski tak odpisał: 

Szanowny Panie Prezydencie

Jestem wzruszony pamięcią — dobrocią 
pańską i prześwietnej Rady Miejskiej 
miasta Radomia. Radom to moja ściślejsza 

ojczyzna — ojczyzna mojego dzieciństwa 
— ojczyzna mojej myśli artystycznej. Nie 
omieszkam podziękować Panu i Radzie 
listem co czuję, by pozostał ślad mojej 
wdzięczności w archiwum miejskim. A te-
raz, ponieważ Pan życzy sobie zakupić 
obraz mój według mojej wskazówki ode 
mnie, więc radzę: albo tryptyk który był na 
wystawie w Warszawie: mój pogrzeb, albo 
trzy ostatnie autoportrety nie skończone, 
albo oprawne jako tryptyk.
Miło by było, gdyby ostały w Radomiu 
w Magistracie — miasto miałoby mojego 
wysiłku artysty [rzecz] osobliwą bardzo 
artystycznie pamiątkową.

Ściskam dłoń (—) Jacek Malczewski,  
Lipiec 1925 r. Lusławice

Zakupiono jeden z najbardziej osobistych 
obrazów Mój pogrzeb, natomiast artysta 
przekazał w darze Autoportret malowany 
w Lusławicach. 
Od lata 1919 r. do Bożego Narodzenia  
1926 r. Jacek Malczewski wraz ze swoimi 
siostrami Bronisławą i Heleną mieszkał 
we dworze w Lusławicach nad Dunajcem, 
niedaleko Tarnowa. Powstało tam wie-
le pejzaży z widokami dworu i parku. 
W Lusławicach artysta malował portrety 
rodzinne, autoportrety, kompozycje symbo-
liczne: Zmartwychwstanie, 1920, Święta 
Agnieszka, 1920—1921, Pusty dwór, 
1922. O Lusławicach tak pisał do swojego 
ucznia i przyjaciela Vlastimila Hofmana: 
Ja siedzę już na wsi, powoli wracają mnie 
siły i spokój wobec natury i widoków nieba 
i pól rozłożystych szeroko, aż do horyzon-
tów dalekich. Na przełomie października 
i listopada 1926 r. Jacek Malczewski wrócił 
do Krakowa i z żoną zamieszkał w willi na 
Salwatorze przy ul. Anczyca 7. W wyniku 
postępującej choroby oczu, powodującej 
stopniową utratę wzroku, artysta ma pro-
blemy z malowaniem. W Krakowie powstają 
ostatnie autoportrety i portrety żony.
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Jacek Malczewski zmarł 8 października 
1929 r. w Krakowie. Śmierć była wyba-
wieniem od cierpień. Podobnie jak stary 
Tobiasz z przypowieści biblijnej, artysta 
pod koniec życia został dotknięty ślepotą. 
12 października zostało odprawione uro-
czyste nabożeństwo żałobne w kościele  
oo. Franciszkanów. Przy dźwiękach 
Dzwonu Zygmunta trumnę ze zwłokami 
ubranymi w habit tercjarski złożono w pod-
ziemiach kościoła oo. Paulinów na Skałce 
w Krakowie obok sarkofagów: Teofila 
Lenartowicza, Adama Asnyka, Henryka 
Siemiradzkiego, Stanisława Wyspiańskiego. 
W pogrzebie uczestniczyło ponad 30 ty-
sięcy osób, w tym liczne delegacje z kraju 
i zagranicy. W imieniu przyjaciół — malarzy 
Vlastimil Hofman żegnał artystę, nastę-
pującymi słowami: …Nie wszyscy zdają 
sobie sprawę, jaki ciężki cios dosięgnął 
sztukę polską. Największy duch malarstwa 

>>> Mój pogrzeb I (tryptyk), 1923, wł. MJM

>>> Mój pogrzeb III (tryptyk), 1923, wł. MJM

>>> Mój pogrzeb II (tryptyk), 1923, wł. MJM
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polskiego opuścił nas i osierocił. Nigdy 
niestrudzony twórca przestał tworzyć na 
zawsze. Pozostawił po sobie spuściznę tak 
ogromną, że my dziś jeszcze jesteśmy zbyt 
blisko, aby ją w pełni ocenić…
16 października w kościele Mariackim 
w Radomiu zostało odprawione uroczyste 
nabożeństwo żałobne „za spokój duszy 
genialnego syna miasta Radomia i ziemi 
radomskiej Jacka Malczewskiego”. Mszę św. 
odprawił ks. prałat Dominik Ściskała, mowę 
żałobną wygłosił ks. kanonik Józef  
Rokoszny. Nabożeństwo uświetniły 
śpiewane pieśni — Ave Maria Schuberta, 
Ave Maria Dossa, Śmierć Azy Griega oraz 
Preludium i Marsz żałobny Chopina. W na-
bożeństwie wzięło udział duchowieństwo, 
przedstawiciele władz miasta, przedstawi-
ciele szkół średnich i liczni wierni.
W Radomiu o spuściznę po wybitnym ma-
larzu troszczy się Muzeum im. Jacka  
Malczewskiego. Muzeum od wielu lat gro-
madzi obrazy, rysunki i różnorodne pamiąt-
ki związane z artystą. Kolekcja obecnie 
liczy 58 obrazów, w tym 46 obrazów olej-
nych, 10 akwarel, 2 pastele, 58 rysunków, 
2 szkicowniki oraz ogromne, największe 

w Polsce, liczące ponad 600 obiektów  
archiwum, na które składają się listy, zdję-
cia, dokumenty, medale, dyplomy  
oraz pamiątki z krakowskiego domu  
Malczewskiego. W kolekcji muzealnej znaj-
dują się znakomite obrazy symboliczne, 
portrety rodziców, portrety sióstr  
Bronisławy i Heleny, żony Marii, córki Julii, 
syna Rafała, synowej Bronisławy, portrety 
wybitnych przedstawicieli elity intelek-
tualnej Krakowa. Wśród zgromadzonych 

>>> Sarkofag na Skałce w Krakowie

>>> Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu
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obrazów aż 15 to autoportrety bądź 
kryptoautoportrety, najcenniejsze z nich to 
Autoportret z muzą i Zatruta studnia  
z autoportretem. 
Namalowany w 1908 r. Autoportret z muzą 
przedstawia artystę na tle bujnego, 
prześwietlonego słońcem ogrodu w to-
warzystwie pięknej kobiety — muzy, którą 
jest Maria Balowa, wieloletnia przyjaciółka 
malarza. Na drugim planie w korowodzie 
faunów artysta pokazał po raz drugi siebie, 
kroczącego w szynelu wojskowym z kaj-
danami na rękach i nogach. Uczucie, jakim 
Jacek Malczewski darzył Marię Balową, 
mimo że bardzo inspirujące i twórcze, było 
dla niego, człowieka głęboko wierzącego, 
żonatego, ojca dwojga dzieci, powodem 
wewnętrznego szamotania. W innym, rów-
nież znakomitym obrazie pt. Zatruta stud-
nia z autoportretem z 1916 r. przedstawio-
ny w części centralnej artysta ujęty jest 
w półpostaci, głowę uniesioną ma ku górze, 
na twarzy wyraz skupienia i powagi. Sze-
rokie ramiona, młodzieńczo wyprostowane 
plecy, pierś wysunięta do przodu sugerują 
niezwykłą moc, pewność i siłę wewnętrz-
ną. Nieco głębiej, z prawej i lewej strony 
artysty przysiadły na krawędzi studni dwie 
nagie, potężnie zbudowane kobiety. Obraz 
nie jest oczywiście autoportretem w po-
tocznym tego słowa rozumieniu. Tematem 
jest tu nieustające borykanie się twórcy 
z życiem, ze sztuką, miłością do rodziny, mi-
łością do ojczyzny. Polski krajobraz nabierał 
dla Malczewskiego jakiegoś specyficznego 
znaczenia — był identyfikowany z Polską 
— ojczyzną — krajem lat dziecinnych, do 
którego zawsze tęsknił. Niewątpliwym 
arcydziełem w kolekcji muzealnej jest 
Zatruta studnia z chimerą z 1905 r. W ob-
razie artysta przedstawił chimerę o rysach 
Marii Balowej. Roześmiana, nieodgadniona, 
groźna dziewczyna w zielonej koszuli, ze 
skrzydłami we włosach i ogonem tygrysim, 
odwrócona plecami przysiadła na cembro-
winie studni, zaplata rękami długi, gruby 
warkocz. Tłem dla kobiecej postaci jest 
ogród na Zwierzyńcu z rozległym widokiem 

na Wisłę i architekturę Wawelu. W willi 
Pod Matką Boską z ogrodem położonym 
na południowym stoku góry Bł. Bronisławy 
zamieszkiwali państwo Malczewscy w la-
tach 1899—1914. Był to najlepszy okres 
w twórczym życiu Jacka Malczewskiego. 
Z ziemią radomską związana jest postać 
Piotra Hubala–Dobrzańskiego, serdecznego 
przyjaciela malarza. Piotr Hubal–Dobrzański 
urodził się w 1845 r. w Krakowie, zmarł 
w 1925 roku w Garnie pod Radomiem, 
pochowany jest na cmentarzu w nieda-
lekim Wolanowie. Piotr Hubal-Dobrzański 
był jednym z pierwszych, którzy dostrzegli 
talent Malczewskiego. Przez długie lata był 
najwierniejszym opiekunem, doradcą i po-
wiernikiem artysty. Malczewski malował go 
wielokrotnie, w portrecie znajdującym się 
w kolekcji muzealnej artysta przedstawił 
swojego przyjaciela w popiersiu ukazanego 
w en trois guatr, o twarzy pociągłej, wyso-
kim, mocno sklepionym czole, krzaczastych, 
ściągniętych brwiach, wąskich, zaciśnię-
tych, znamionujących silny charakter 
ustach. Mężczyzna ubrany jest w zarzucony 
na ramiona wojskowy płaszcz. Wokół szyi 
przewiązaną ma granatową wstążkę, spod 
której widać medalion. Z lewej strony por-
tretowanego pokazany jest Bellerofon na 
pegazie walczący z chimerą. W tle pejzaż 
z rzeką, wysokimi, wysmukłymi drzewami 
i niebiesko-błękitnym skłębionym niebem. 
Z Radomiem związana jest także postać 
Karola Potkańskiego wybitnego historyka, 
profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
etnografa, taternika. Karol Potkański był 
bliskim kuzynem i przyjacielem Jacka  
Malczewskiego, urodził się w 1861  
w Prędocinku (obecnie dzielnica Radomia), 
osierocony w dzieciństwie, był wychowy-
wany przez swoją babkę Karolinę  
Malczewską i wuja Juliana Malczewskiego. 
Jacek Malczewski wielokrotnie malował 
„brata”, jak go określano w rodzinie. Na 
portrecie, będącym w Muzeum depozytem, 
popiersie portretowanego, w granatowej 
marynarce, białej koszuli i ciemnobłękitnej 
muszce umieścił malarz na gładkim, mono-
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>>> Portret Piotra Hubala-Dobrzańskiego, 1914, wł. MJM
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>>> Zatruta studnia z chimerą, 1905, wł. MJM
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chromatycznym zielonym tle. Twarz jest 
starannie modelowana, z lekko przymrużo-
nymi, patrzącymi wprost na widza oczami. 
Lewa ręka podtrzymuje dużą, otwartą 
księgę. W prawej ręce charakterystyczny 
kwiat goździka. Jacek Malczewski zawsze 
przedstawiał Potkańskiego jako arbitra 
elegancji.
Obrazy bardzo osobiste, w których artysta 
wraca wspomnieniami do radomskiego 
dzieciństwa i młodości to: Po bitwie i Scena 
symboliczna. Kompozycja Po bitwie jest 
reminiscencją powstania styczniowego 
w twórczości artysty. Jacek Malczewski 
miał 9 lat, gdy kraj przeżywał tragiczny 
w konsekwencji, a wspaniały w swym ro-
mantyzmie zryw roku 1863, w jego pamięci 
głęboko zapadły rozgrywające się na ziemi 
radomskiej wydarzenia. Obraz przedstawia 
scenę dziejącą się na skraju lasu. Stojąca 
w centrum kompozycji mała dziewczynka, 
z zarzuconą na głowę granatowo–białą 
zapaską, charakterystyczną dla regionu 
radomskiego, patrzy przerażona na leżące 
przed nią postaci zabitych powstańców. 
Wrażenie niesamowitości i grozy malujące 
się na twarzy dziewczynki potęguje ciemny, 
mroczny, opustoszały krajobraz. Kompozycja 
znakomicie wpisuje się w nurt wczesnej 
martyrologicznej twórczości artysty. Nato-
miast akcja Sceny symbolicznej rozgrywa 
się na schodach. Z lewej strony na poręczy 
schodów siedzi mężczyzna ubrany w mun-
dur żołnierski. Portretowany trzyma na ręku 
dziecko. Siedząca z prawej strony kobieta to 
Polonia — personifikacja Ojczyzny. Symbo-
liczną „Polonię” malował Jacek Malczewski 
wielokrotnie — i w 1914 r., kiedy intuicyjnie 
spodziewał się wyjścia Polski z porozbio-
rowego „Hadesu”, i w 1918 r., gdy nadzieja 
się spełniła. Obraz sygnowany i datowany 
powstał w 1923 r. Przy sygnaturze artysta 
napisał „Radom młodość moja”. W niewiel-
kim obrazie zawiera się synteza twórczości 
Malczewskiego, obrazuje on stan ducha 
artysty przywołującego młodość. Kompo-
zycja ta zbudowana jest ze wspomnienia 
i, jak wspomnienie, ma charakter wyraźnie 

autobiograficzny, chociaż w postaci siedzą-
cego mężczyzny trudno doszukać się cech 
autoportretowych. Dziecko uzmysławia tak 
pożądane cechy artysty, jak wrażliwość, 
intuicja i swoboda wyobraźni, ale zamknięte 
czarne drzwi w tle obrazu sugerują, że nie 
ma już żadnej perspektywy.
W 1923 r. Jacek Malczewski namalował 
tryptyk Mój pogrzeb, dzieło, które zamyka 
jego powroty do Radomia i Wielgiego. 
Obrazy składające się na tryptyk różnią 
się bardzo konwencją malarską, układem 
kompozycyjnym, barwą. Środkowy, najbar-
dziej ekspresyjny w kolorze przedstawia 
scenę rozgrywającą się na nadbrzeżnej 
skarpie. Artysta, ubrany w lnianą koszulę 
i spodnie z podwiniętymi nogawkami 
siedzi zapatrzony w dal, jakby nieobecny. 
Spadł mu z pleców szynel — rekwizyt żoł-
nierskiej tułaczki. Nad nim rozpostarta jest 
sieć. Wierna chimera kopie grób. Ku niemu 
w dwóch konduktach żałobnych podążają 
satyrowie niosący na marach ciało artysty. 
Towarzyszą im żałobnicy: kobiety, męż-
czyźni, dzieci. Kobiety prowadzące konduk-

>>> Scena symboliczna, 1923, wł. MJM
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ty żałobne niosą krucyfiksy. Droga usłana 
jest mogiłami, mogą to być groby rodzinne, 
ale też mogą to być mogiły powstańcze. 
W obrazie łączą się symbole świata antycz-
nego z symbolami chrześcijańskimi. Elegij-
ną nastrojowość tryptyku wzmacnia synte-
tycznie namalowany zimowy, płaski pejzaż 
okolic Radomia. W Kanadzie w 1956 r. 
we Wspomnieniu o ojcu Rafał Malczewski 
tak pisał …Jedynym dla Ojca krajobrazem 
był ten z ziemi radomskiej zaczerpnięty. 
Krajobraz dzieciństwa i lat młodości. Jacek 
Malczewski malował bardzo wiele pejzaży 
z natury z dokładnością i pasją realisty 
podlanymi później sosem impresjonizmu, 
bo o pełnym, o konsekwentnym impresjo-
nizmie nie było mowy dla człowieka, dla 
którego Ingres był mistrzem duchowym. 
Nie ten jednak krajobraz zamknął w sobie 
ojczyznę, tylko ten z ziemi dzieciństwa 
malowany z pamięci. Przez okres lat 
pamięć musiała deformować ów dawno 
niewidziany świat, do którego Ojciec tęsk-
nił i nigdy już nie wrócił. Może to właśnie 
sprawiło, że ów pejzaż stracił rzeczy nie-
ważne, zatracił szczegóły i stał się jakby 
esencją owej prawdy jedynej o tej ziemi...
Wielowątkowe malarstwo Jacka  
Malczewskiego inspirowane jest miłością 
do swojskiej natury, rodzinnego domu, 
krewnych, przyjaciół, wiary i obyczajów, 
ale najważniejsza jest miłość do rodzinnej 
ziemi jako gwarantki wartości, których 
posiadanie jest warunkiem istnienia naro-
du, rodziny, tradycji. Ciągłe przypominanie 
o sytuacji politycznej ojczystego kraju było 
ważnym celem sztuki Malczewskiego. Po-
przez „Zesłania”, „Etapy”, „Zatrute studnie”, 
„Polonie” artysta nie pozwalał zapomnieć 
o ranach, które były źródłem cierpienia 
narodu. Na zbudowanie takiej świadomości 
artystycznej, i wybór takiej drogi życiowej 
miała decydujący wpływ patriotyczna  
i romantyczna atmosfera rodzinnego 
radomskiego domu oraz obecność i nauki 
Adolfa Dygasińskiego we dworze  
w Wielgiem.

>>> Dyplom Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych,  
1925, wł. MJM

>>> Dyplom Czeskiej Akademii Nauki i Sztuki, 
1928, wł. MJM

>>> Dyplom z Powszechnej Wystawy Krajowej, 
Poznań 1929, wł. MJM
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>>> Kobieta wiejska na tle pejzażu. ok. 1884, wł. MJM
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>>> Na etapie, ok. 1885, wł. MJM

>>> Po bitwie, ok 1895, wł. MJM
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>>> Portret Leopolda Horowitza, 1897, wł. MJM
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>>> Portret Stanisława Bryniarskiego, ok 1900, wł. prywatna
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>>> Portret Karola Potkańskiego, 1900, wł. prywatna
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>>> Portret Wacława Koniuszki, ok 1896, wł. prywatna

>>> Portret Stanisława Czyszczana, 1919, wł. MJM
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>>> Portret Rafała, ok. 1904, wł. MJM
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>>> Pieśń żałobna, ok 1900, wł. MJM
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>>> Portret Michaliny Janoszanki, 1922, wł. prywatna
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>>> Młoda sztuka, 1918, wł. prywatna
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>>> Akt, ok. 1906, wł. MJM
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>>> Syrena i trytony, 1903, wł. prywatna
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>>> Portret Rafała, ok 1902, wł. prywatna
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>>> Portret żony na tle pejzażu, ok. 1905, wł. MJM
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>>> Portret mężczyzny, 1913, wł. MJM
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>>> Portret Róży Aleksandrowicz, 1908, wł. prywatna
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>>> Portret Marcjana Woźniakowskiego, 1909, wł. prywatna

>>> Portret Rudolfa Starzewskiego, 1917, wł. prywatna
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>>> Portret Julianowej Nowakowej z córką, 1901, wł. prywatna
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>>> Kobieta z faunem (Pokusa), 1918, wł. MJM

>>> Siostra Helena grająca na fortepianie, 1916, wł. MJM
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>>> Portret Józefa Krupińskiego, 1915, wł. prywatna

>>> Powrót duszy artysty, 1914, wł. prywatna
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>>> Chimera, 1909, wł. MJM
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>>> Portret Stanisława Wójcickiego, ok 1915, wł. MJM
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>>> Portret Franciszka Waltera, 1921, wł. MJM
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>>> Portret Mieczysława Gąseckiego, 1921, wł. prywatna
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>>> Autoportet w pilotce, 1922, wł. MJM
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>>> Portret Rafała z żoną, 1922, wł. MJM

>>> Portret Julii, 1922, wł. prywatna
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>>> Scena symboliczna. Portret sióstr artysty, 1921, wł. MJM

>>> Jesienią — portret podwójny, 1906, wł. prywatna
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>>> Orfeusz i Eurydyka, 1914, wł. prywatna
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>>> Autoportret, ok. 1924, wł. MJM
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>>> Autoportret w Lusławicach, 1926, wł. MJM

>>> Portret siostry Heleny Karczewskiej, 1898, wł. MJM
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>>> Po burzy I, 1919, wł. prywatna

>>> Po burzy II, 1919, wł. prywatna
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>>> Po burzy III, 1919, wł. prywatna

>>> Polonia, ok 1900, wł. prywatna
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>>> Autoportret, ok. 1922, wł. prywatna
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