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Rozalia S³odczyk

Przybyszewski i Munch

Napiêcie miêdzy kobiecoœci¹ a mêskoœci¹
w twórczoœci artystów-rewelatorów nagiej duszy

Upojeñ godzina – godzina cudu,
kiedy dwie dusze w jedn¹ siê zlej¹, dwa cia³a w jedno siê splot¹.
Stanis³aw Przybyszewski, Androgyne

“Sztuka jest odtworzeniem tego, co
jest wiecznym, niezale¿nym od wszelkich
zmian lub przypadkowoœci, niezawis³ym ani
od czasu, ani od przestrzeni [...] odtworzeniem istotnoœci, tj. duszy [...] odtworzeniem
¿ycia duszy we wszystkich jej przejawach,
niezale¿nie od tego czy s¹ dobre lub z³e,
brzydkie lub piêkne”1, stwierdza Stanis³aw
Przybyszewski w manifeœcie Confiteor.
Sztuka zajmuje siê tym, co pierwotne,
czyste, mocne, najbli¿sze prawdzie, nieskalane sztucznymi zasadami. Odtwarza
duszê, odtwarza to, co najwa¿niejsze
w cz³owieku, ukryte w jego wnêtrzu, czêsto
nawet przed nim samym, ale co ma
zasadnicze znaczenie w ¿yciu, dzia³aniu,
myœleniu. Sztuka ods³ania prawdziw¹
duszê, bez modyfikacji czy upiêkszeñ,
dlatego czasem mo¿e zasmucaæ, przera¿aæ, budziæ wstrêt, odrazê. Przekracza
fizyczne, zewnêtrzne, “jest metafizyczn¹,
tworzy nowe syntezy, dociera do j¹dra
wszechrzeczy, wnika we wszystkie tajnie
i g³êbie” 2. Tak specyficznie pojmowana
dusza jest kluczowym pojêciem w filozofii
sztuki Przybyszewskiego.
Œwiadomoœæ i œwiadome Ja s¹ tylko
cz¹stk¹ absolutnej œwiadomoœci, duszy
oraz tajemnicy, jak¹ jest “olbrzymia transcendentalna œwiadomoœæ wszystkich
stanów, jakie dusza dotychczas prze¿y³a,

œwiadomoœæ wszystkich œwiatów, w których
³onie ca³e wieki œni³a, œwiadomoœæ wszech¿ycia, wszechpotêg i tajemnic przyrody”3.
Najczêœciej ludzie œlizgaj¹ siê po powierzchni duszy – mistycznego maris tenebrarum. Dla dawnych twórców cz³owiek by³
skoñczonym, œwiadomym Ja, odtwarzali oni
to, co zewnêtrzne, przedmiotowe; nowi
twórcy rozumiej¹, ¿e cz³owiek jest zaledwie
cz¹stk¹ nieskoñczonej œwiadomoœci, a to,
co zewnêtrzne, jest przypadkowe i nieistotne, dlatego odtwarzaj¹ stany duszy:
“oddawanie i odtwarzanie uczuæ, myœli,
wra¿eñ, snów, wizji, bezpoœrednio jak siê
w duszy przejawiaj¹ [...] we wszystkich ich
gwa³townych przeskokach i skojarzeniach” 4. Przybyszewski czêsto przeciwstawia³ dawne, powierzchowne, fizyczne,
rozumowe – nowemu, g³êbokiemu, metafizycznemu, zwi¹zanemu z podœwiadomoœci¹ – i tylko to drugie uwa¿a³ za
prawdziwe, wa¿ne. Sformu³owa³ koncepcjê
estetyczn¹, wed³ug której dzieje ludzkoœci
dziel¹ siê na okresy panowania impresjonizmu (naœladowanie œwiata zewnêtrznego,
sztuka obiektywna) i ekspresjonizmu
(twórczoœæ wyp³ywaj¹ca
z duszy artysty,
wyra¿aj¹ca stany duszy, pokazuj¹ca
prawdziw¹ rzeczywistoœæ) 5 . W konsekwencji prawdziwymi twórcami, artystami
byliby tylko ludzie próbuj¹cy odtwarzaæ

S. Przybyszewski, Confiteor [w:] Programy i dyskusje literackie okresu M³odej Polski, oprac. M. PodrazaKwiatkowska, Wroc³aw 2000, s. 219.
2
Ibidem, s. 223.
3
S. Przybyszewski, O “now¹” sztukê [w:] Programy i dyskusje ..., op. cit., s. 369.
4
Ibidem, s. 377.
5
Por.: E. Boniecki, Struktura “nagiej duszy”. Studium o S. Przybyszewskim, Warszawa 1993, s. 68-69.
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wnêtrze cz³owieka, duszê; jest to trudne,
wymaga talentu i poœwiêcenia. “drog¹
mózgu” i “drog¹ duszy” 7 . Inaczej
postrzegaj¹ oni kobiety, inaczej pojmuj¹ oni
mi³oœæ. Artyœci t³umu ograniczaj¹ siê do
pewnych schematów: kobieta jest u nich
albo szlachetna, czysta, dumna, albo
“bawide³ko i kokota”, zaœ mi³oœæ to ckliwa
romantycznoœæ lub nudna erotyka.
U artystów-wybrañców kobiety maj¹ wiele
ró¿nych twarzy, zawsze s¹ jednak silne,
intryguj¹ce, poci¹gaj¹ce, tajemnicze. Dla
tych twórców “mi³oœæ to bolesna, pe³na
trwogi œwiadomoœæ nieznanej, strasznej si³y,
która dwie dusze rzuca na siebie i pragnie
je zlaæ w jedno, to intensywne cierpienie,
w którym dusza siê ³amie, bo czynu [...]
absolutnego androgynizmu dokonaæ nie
mo¿e; [...] to nies³ychana œwiadomoœæ
strasznej jakiejœ g³êbi, przeczucie jakiegoœ
otch³annego dna w duszy, na którym ¿ycie
tysi¹ca generacji siê przelewa, tysi¹ce
wieków ich m¹k i udrêczeñ, ich sza³ rozrodczy i ¿¹dza bytu”8. Przybyszewski wskazuje
m.in. na ówczesnego norweskiego artystê
Edwarda Muncha jako na jednego z niewielu, którzy w swej twórczoœci krocz¹ drog¹
duszy. By³ zachwycony jego twórczoœci¹,
odnalaz³ w niej wizualizacjê swoich uczuæ
i myœli, którym dawa³ wyraz w utworach
literackich.

W pracy chcia³abym zaj¹æ siê kilkoma
zagadnieniami nierozerwalnie zwi¹zanymi z
osob¹ i z twórczoœci¹ Przybyszewskiego, a
wyp³ywaj¹cymi z przytoczonych fragmentów
tekstów teore-tycznych, w których, jak
mo¿na zauwa¿yæ, kluczowe znaczenie maj¹:
pojêcie duszy, zagadnienie androgynizmu,
rola chuci i osoba Muncha. Wszystkie te
kwestie –intryguj¹ce, z³o¿one, nowe
(przynajmniej na gruncie polskim) –
wywo³ywa³y ¿ywe reakcje nie tylko
wspó³czesnych pisarzowi.

Naga dusza

Termin “naga dusza” w³aœciwie nie
wystêpuje w tej formie ani w tekstach
pisanych po niemiecku, ani we wczesnych
polskich utworach Przybyszewskiego.
Pojawia³y siê okreœlenia: “nagie stany
duszy”, “naga indywidualnoœæ”, “nagi bezpoœredni wykrzyk duszy” “nagie nieznane
¿ycie duszy” etc. Wyra¿enie Nacte Seele
rozpowszechni³ Franz Servaes w artykule
o m³odym Berlinie w wiedeñskim “Die Zeit”,
co w krakowskim “¯yciu” zosta³o zmienione
na “nag¹ duszê”, któr¹ Przybyszewski
zaakceptowa³9. Zbli¿ona jest ona do wystêpuj¹cej u gnostyków duszy, która porzuca
cia³o, bêd¹ce odzieniem i wiêzieniem zarazem, chce wróciæ do boskich pocz¹tków

6
S. Przybyszewski, Na drogach duszy [w:] Moderniœci o sztuce, oprac. E. Grabska, Warszawa 1971,
s. 400.
7
Tadeusz D¹browski kwestionuje podstawnoœæ przeciwstawienia pracy uczonego (niby ¿mudna,
w której prawdy zdobywa siê powoli, systematycznie, analityczn¹ prac¹, za pomoc¹ doœwiadczenia
zmys³owego) i artysty (rzekomo szybka, w której odkrywa siê coœ b³yskawicznie, syntetyzuje, ogarnia
ca³oœæ istnienia i ujawnia istotê rzeczy). D¹browski przypomina, ¿e moment wy³aniania siê pomys³u,
koncepcji i tajemniczoœæ jego zachodzenia nie jest cech¹ tylko twórczoœci artystycznej; powstawanie
aktów psychicznych, kojarzenie wyobra¿eñ, myœli jest od nas niezale¿ne, zaskakuje, ale same akty
psychiczne s¹ œwiadome; zarówno praca artysty, jak i naukowca jest czynnoœci¹ œwiadom¹, zajmuj¹c¹
siê opracowywaniem prze¿yæ zastanych w œwiadomoœci, tyle tylko, ¿e naukê interesuje to, co powszechne,
a sztukê to, co indywidualne; autor mówi o romantycznej mitologii odkrywania przez sztukê Absolutu,
natchnienia jako Ÿród³a twórczoœci; por.: T. D¹browski, Przybyszewskiego filozofia sztuki [w:] “Archiwum
Literackie”, t. XXVIII, Warszawa 1995, s. 24-28; wydaje siê jednak, ¿e Przybyszewskiemu nie chodzi³o
o ró¿nicê w metodzie pracy, ale w mo¿liwoœciach poznawczych: systematyzuj¹cy, pos³uguj¹cy siê logik¹
rozum staje bezradny wobec pewnych kwestii metafizycznych, nie potrafi ich ogarn¹æ, poj¹æ, nie przystaj¹
one do kategorii, którymi siê pos³uguje; z dusz¹ mo¿na wi¹zaæ to, co zwi¹zane z wiar¹, intuicj¹: “Niepojête
dla mózgu dokonywa siê w duszy, która obna¿a wszystko z przypadkowoœci formy, w jakiej siê ono
mózgowi przedstawia”, cyt. za: S. Przybyszewski, Na drogach duszy [w:] Moderniœci o sztuce, op. cit.,
s. 400.
8
Ibidem, s. 401.
9
Por.: “Naga dusza” i “epoka mundurów” [w:] M. Podraza-Kwiatkowska, Somnambulicy – dekadenci
– herosi, Kraków 1985, s. 297-299.
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(podobnie u Pitagorasa i Platona). Jednak
nie chodzi pisarzowi o takie rozumienie
nagoœci duszy, które zamyka siê w odrzuceniu ubrania, z³udnego i pozornego œwiata
materialnego (zwanego w indyjskiej filozofii
Maj¹) oraz zbli¿eniu do tego, co idealne.
Naga dusza ods³ania pewne skryte w g³êbi
tajemnice, “groŸny œwiat podziemi”, “obcy
kraj podœwiadomoœci”, a zatem najwa¿niejsze jest “obna¿enie tego [wewnêtrznego,
podœwiadomego] œwiata w ca³ej skandalizuj¹cej nagoœci”, pozbawienie go przypadkowej formy, jak¹ narzuca rozum10. Dusza
bez odzienia, którym s¹ prawa, konwencje,
stereotypy, schematy mo¿e okazaæ siê
skandalizuj¹ca, gdy¿ “jest bólem namiêtnoœci i sza³em rozmachów, bo prze¿ywa
ekstazy wrz¹cych chuci i potworn¹ trwogê
wszechg³êbi, i bezgraniczny ból istnienia”11.
Obszar nagiej duszy to pierwotny stan
natury, bez norm i praw, prawdziwy “artysta
odtwarza ¿ycie duszy we wszystkich jej
przejawach, nic go nie obchodz¹ ani prawa
spo³eczne, ani etyczne”, zrywa z konwenansem, sztucznie narzuconymi zasadami,
które krêpuj¹ ekspresjê twórcz¹12. Takim
artyst¹-rewelatorem nagiej duszy by³ Przybyszewski i by³ te¿ Munch. Pojawiaj¹ce siê
w ich dzie³ach zagadnienia i stany uczuciowe s¹ “ods³onami” duszy, czêsto przekazywanymi przez artystê w formie
symbolicznej, która zosta³a skrystalizowana
nie za pomoc¹ rozumu, ale dziêki uczuciu;
do odbioru tego typu tekstów tak¿e
potrzebne jest uczucie (w³aœnie ze wzglêdu
na rolê symboli oraz jêzyk, który mo¿e byæ
niezrozumia³y, nieuchwytny13 ).

Androgyne

Przybyszewski uzna³ metafizykê p³ci
za centralny temat swojej twórczoœci,
co wynika³o z przekonania, ¿e ¿ycie p³ci jest
zasadnicz¹ p³aszczyzn¹ ujawniania siê
stanów nagiej duszy, ods³ania bowiem
mroczne tajemnice wnêtrza. Dla modernistów mi³oœæ i œmieræ by³y zasadniczymi
tematami; mi³oœæ najczêœciej przedstawiano jako udrêkê, która nêka duszê i cia³o,
nie zaspokaja, przynosi ból i cierpienie.
Z doœwiadczeniem erotycznym wi¹za³o siê
napiêcie powstaj¹ce miêdzy normami moralnymi, wzorami kultury, opini¹ spo³eczn¹
a pragnieniami, instynktami i popêdami
(widoczny staje siê tu konflikt miêdzy kultur¹
a natur¹, szczególnie frapuj¹cy literatów
i filozofów prze³omu wieków). “Duchowa
strona erotycznego ¿ycia ods³ania³a
ponadjednostkow¹, transcendentaln¹ si³ê
determinuj¹c¹ narodziny uczucia, cierpienie spowodowane niemo¿noœci¹ osi¹gniêcia pe³ni psychicznej przez dwoje kochanków a tak¿e bolesn¹ œwiadomoœæ przynale¿enia do continuum natury, w którym
p³ciowa namiêtnoœæ i sza³ p³odzenia wpisywa³y cz³owieka do krêgu uniwersalnych
praw biologii i odbiera³y mu rysy indywidualne”14. Zatem obok pragnieñ zwi¹zanych
z androgynicznoœci¹ (wysublimowanych,
nale¿¹cych do sfery Freudowskiego super
ego) pojawia siê chuæ, popêd seksualny
(przynale¿ny do id).
Skomplikowane s¹ relacje miêdzy
mê¿czyzn¹ a kobiet¹, oparte niejednokrotnie na wzajemnej nieufnoœci a nawet
nienawiœci; wi¹¿e siê to z tzw. walk¹ p³ci15.

Ibidem, s. 301-302.
S. Przybyszewski, Na drogach duszy, Kraków 1902, s. 74.
12
S. Przybyszewski, Confiteor [w:] Programy i dyskusje..., op. cit., s. 219; symbolika stroju i nagoœci
by³a bardzo popularna w koñcu XIX w.; nagoœæ ma oznaczaæ pierwotn¹, nieska¿on¹ cywilizacj¹ szczeroœæ
i prawdê, wskazuje te¿ na zdrowie i si³ê; ubranie znaczy podporz¹dkowanie cz³owieka normom spo³ecznym
i etycznym, ale jego odrzucenie te¿ mo¿e doprowadziæ do niepo¿¹danych skutków: odrzucenie pewnych
wartoœci, zupe³na swoboda mog¹ przyczyniæ siê do odrodzenia zwierzêcych instynktów; warto dodaæ, ¿e
do popularnoœci motywu nagiej, wyzwolonej duszy przyczyni³ siê niew¹tpliwie Nietzsche (móg³ zainspirowaæ
Przybyszewskiego), który w Tako rzecze Zaratustra pisze o wyzwalaniu duszy z tego, co stare, dawne,
o uwalnianiu z podporz¹dkowania prawom moralnym i spo³ecznym; por.: “Naga dusza” i “epoka mundurów”
[w:] M. Podraza-Kwiatkowska, Somnambulicy – dekadenci – herosi, op. cit., s. 308-313.
13
Por.: rozwa¿ania na ten temat w: E. Boniecki, Struktura “nagiej duszy”, op. cit., s. 66 i n.
14
D. Dziurzyñski, Strategie mizoginistyczne S. Przybyszewskiego na podstawie “Synagogi Szatana”
[w:] Wiek kobiet w literaturze, red. J. Zacharska, M. Kochanowski, Bia³ystok 2002, s. 191.
10
11
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Dlatego mê¿czyŸni mówili o demonicznej
naturze kobiecej, o jej destrukcyjnym
wp³ywie na otoczenie, o jej zwi¹zku z si³ami
z³a, Szatanem; kobieta nazywana by³a
modliszk¹, wampirem, Chimer¹, Salome,
Lilith, Astarte16. Przekonania te znalaz³y
wyraz zarówno w literaturze, jak i sztuce:
np. w s³ynnych grafikach Feliciena Ropsa,
Synagodze Szatana Przybyszewskiego
(w której czarownica jest nie tylko realn¹
postaci¹, lecz tak¿e pewnym typem kobiety), Salome Oskara Wilde’a ilustrowanej
grafikami Aubreya Beardsleya, obrazie
Salome Gustawa Moreau, Wampirze –
powieœci Reymonta i obrazie Muncha,
modlitwie do Astarte w Requiem aeternam
i Androgyne17. Jedn¹ z przyczyn przera¿aj¹cego wizerunku kobiety by³ zapewne
mizoginizm, silny w koñcu XIX w. Wp³yw na
to zjawisko mia³y zw³aszcza pogl¹dy Schopenhauera, Nietzschego, Otto Weiningera,
silnie oddzia³uj¹ce na literaturê a wyra¿aj¹ce niechêæ wzglêdem kobiet; powstawa³y

dzie³a poœwiêcone zagadnieniom p³ci,
zboczeñ seksualnych; znaczenie mia³y
uwarunkowania socjologiczne – zawód
artysty nie gwarantowa³ sta³ych dochodów,
wiêc kobieta i rodzina pojmowane by³y jako
dodatkowe przeszkody uniemo¿liwiaj¹ce
swobodne ¿ycie i poœwiêcenie twórczoœci,
zmuszaj¹ce do sta³ej pracy, narzucaj¹ce
obowi¹zki; wreszcie, gwa³townie rozwija³
siê wówczas ruch emancypacyjny kobiet,
“zosta³ zachwiany dotychczasowy model
rodzinno-obyczajowy oparty na hegemonii
mê¿czyzny”18, kobiety zaczê³y domagaæ siê
mo¿liwoœci studiowania, pracy, praw wyborczych, sta³y siê konkurentami mê¿czyzn,
wydawa³y siê zagra¿aj¹c¹, aktywn¹ i dynamiczn¹ si³¹. Zreszt¹ taka wizja kobiety
w literaturze koñca XIX w. stanowi³a czêœæ
symbolu – apokaliptycznej wizji œwiata,
która oddawa³a niepokoje, niepewnoœæ,
poczucie zagro¿enia dotychczasowych
wartoœci, objawiaj¹cych siê w tajemniczym
momencie prze³omu wieków19.

15
Równie wa¿ny jest dramat p³ci, pêkniêcie, które ró¿nica p³ci wprowadza i zwi¹zane z nim cierpienie;
p³eæ rozumiano jako stygmat, piêtno, mimo i¿ jest cech¹ rozpoznawcz¹ cz³owieczeñstwa; por.:
G. Borkowska, P³eæ jako skaza [w:] M³oda Polska. Materia³y do æwiczeñ, Warszawa 2002, 422-423.
16
Por. informacje na temat m³odopolskiej symboliki roœlinnej i zoomorficznej oraz na temat roli
egzotyzmu w utworach poruszaj¹cych zagadnienie mi³oœci i erotyki w: W. Gutowski, Mit – Eros – Sacrum.
Sytuacje m³odopolskie, Bydgoszcz 1999, s. 29-49, 53-69; por. tak¿e: G. B¹biak, Chimeryczny portret
kobiety [w:] Wiek kobiet w literaturze, op. cit., s. 175-187.
Chimera to w mitologii greckiej potwór z Likii, przedstawiany jako trzyg³owy zwierz lub za Homerem
jako “lew z przodu, w¹¿ z ty³u, a koza w œrodku”, niszczy³a kraj ogniem buchaj¹cym jej z pyska, zabi³ j¹
Belloforont; por.: W. Kopaliñski, S³ownik mitów i tradycji kultury, Warszawa 2000, s. 149-150.
Salome by³a ksiê¿niczk¹, córk¹ Herodriady; ojczym Herod Antypas zachwycony jej tañcem obieca³
spe³niæ ka¿de jej ¿yczenie; za namow¹ matki za¿¹da³a g³owy Jana Chrzciciela (Ewangelia wg œw. Mateusza:
14, 1-12 i œw. Marka: 6, 17-29; bohaterka nie jest wymieniona z imienia); postaæ szczególnie popularna
w XIX w., gdy¿ “krwawa erotyka, mroczna, a przemo¿na zmys³owoœæ tej postaci otoczonej tajemniczoœci¹
Wschodu pobudzi³a wyobraŸniê twórców [...] tym ³atwiej, ¿e powœci¹gliwoœæ tekstów Ewangelii zostawia
szerokie pole hipotezom psychologicznym”, ibidem, s. 1028.
Lilith w tradycji talmudycznej i folklorze ¿ydowskim to demon nawiedzaj¹cy w czasie burzy odludne
miejsca, szczególnie niebezpieczny dla dzieci i kobiet w ci¹¿y; wg legend hebrajskich by³a pierwsz¹ ¿on¹
Adama, samowoln¹ i z³oœliw¹, wiêc Adam odsun¹³ j¹ od siebie; b³¹ka siê w przestrzeni; wg legend
arabskich poœlubi³a diab³a i sta³a siê matk¹ z³ych duchów; por.: Ibidem, s. 599.
Astarte (Asztarte) to w wierzeniach fenickich odpowiednik babiloñsko-asyryjskiej Isztar, bogini mi³oœci,
p³odnoœci natury i wojny; uwa¿ano j¹ za córkê Sina (ksiê¿yca) i siostrê Szamasz (s³oñca) lub za córkê,
ewentualnie ¿onê, boga niebios Anu; jednym z obrzêdów jej kultu by³a prostytucja sakralna; por. ibidem,
s. 411.
17
Warto dla równowagi siêgn¹æ po informacje na temat roli kobiet w ¿yciu twórców, na temat aktywnoœci
intelektualnej, artystycznej i towarzyskiej feminy w okresie prze³omu wieków, na temat pozycji kobiety
w sztuce i jej innych ni¿ demoniczne wizerunków: Kobiety w literaturze i kulturze prze³omu wieków [w:]
E. Hurnikowa, W krêgu wiedeñskiej moderny, Czêstochowa, 2000, s.148-177.
18
Salome i Androgyne [w:] M. Podraza-Kwiatkowska, M³odopolskie harmonie i dysonanse, Warszawa
1969, s. 229.
19
Por.: ibidem, s. 232 i n.
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E. Munch, Poca³unek I, drzeworyt, 1897, www.munch.museum.no

Zw³aszcza ruch kobiet, zdaniem Marii
Podrazy-Kwiatkowskiej, spowodowa³,
¿e zajmowano siê dok³adniej kwesti¹
ma³¿eñstwa i rodziny, odmitologizowano
demonicznoœæ kobiety, a zamiast “walki
p³ci” pojawi³a siê myœl o pojednaniu,
o mê¿czyŸnie i kobiecie wspó³istniej¹cych
ze sob¹, o uzyskaniu coincidentia oppositorum. Rozwi¹zanie znaleziono w koncepcji
androgyne (gr. aner – mê¿czyzna, gyne –
kobieta) – symbolu integracji pierwiastka
mêskiego i ¿eñskiego, doskona³ego, nowego cz³owieka. Mit o androgyne znajdujemy
w Uczcie Platona, gdzie mowa o dwóch
poszukuj¹cych siê po³owach. Wielu
twórców przekonanych by³o (np. Jakub
Boehme, Przybyszewski), ¿e w prapocz¹tkach istnia³a idealna integracja, synteza,
niezró¿nicowanie, ¿e mo¿na i nale¿y do nich
wróciæ. Chodzi³o o zgodne wspó³istnienie
dwóch przeciwnych elementów, ró¿nych
p³ci, o zaistnienie “dwójjedni”, hommefemme, zatem o coœ opozycyjnego w stosunku
do mitu demonicznej kobiety, mitu odwiecznej walki miêdzy kobiet¹ a mê¿czyzn¹
i pragnienia zniszczenia przeciwnika.
Przybyszewski by³ jednym z modernistów szukaj¹cych mi³oœci-absolutu
i zaprezentowa³ dwa najwa¿-niejsze dla
ówczesnej epoki mity mi³oœci: mit chuci i mit
androgyne. We fragmencie Moich
wspó³czesnych poœwiêconym Strindbergowi Przybyszewski pisze, ¿e skandynawski
twórca mia³ w sobie najsro¿szego
i potwornego wroga – kobietê – z którym
musia³ walczyæ, poniewa¿ by³ to pierwiastek z za³o¿enia obcy: “nabiera ca³a
twórczoœæ Strindberga jakiejœ tajemniczej
grozy, jakiegoœ piekielnego zmagania siê
dwóch pierwiastków w duszy ka¿dego
cz³owieka: mêskiego i ¿eñskiego”20. Ka¿dy
mê¿czyzna ma w sobie domieszkê
kobiecoœci, a kobieta – mêskoœci, “ka¿dy
cz³owiek jest dwup³ciowo z³o¿ony”21. Zamêt
powstaje wówczas, gdy w mê¿czyŸnie
przewa¿y pierwiastek ¿eñski albo
w kobiecie mêski, wówczas mo¿na mówiæ
o tzw. homoseksualizmie, przy czym
20
21
22
23

niekoniecznie musi siê on objawiaæ zawsze
i tylko w sferze fizycznej, czêœciej zostaje
wyra¿ony w ¿yciu psychicznym. Wytr¹cenie
z równowagi nast¹pi³o, zdaniem Przybyszewskiego, u Strindberga. Tkwi w tym
“jedna z najg³êbszych koncepcji myœli
ludzkiej” – androgynizm: “cz³owiek by³ przed
oskorupieniem siê tu na ziemi androgyn¹ –
kobiet¹ i mê¿czyzn¹ zarazem; [...]
najstraszliwsz¹ mo¿e mêczarni¹, jak¹ Bóg
cz³owieka po jego “upadku” ukara³ [..] by³o
rozszczepienie p³ci, spolaryzowanie jej na
mêski i ¿eñski biegun”22.
Nad morzem jest jakby studium
historii zwi¹zku miêdzy kobiecoœci¹
a mêskoœci¹. Expressis verbis zostaje tu
wyra¿one przekonanie o przeddziejowej,
mitycznej jednoœci kobiety, mê¿czyzny
i przyrody: “niespo¿yte piêkno jesiennej
nocy nad morzem: to Twoja piêknoœæ prapocz¹tku, co czas i przestrzeñ i Ciebie
i mnie ze siebie wy³oni³, piêknoœæ przedstworzeniem, gdyœmy oboje w rozkosznym
spowiciu spoczywali”23. Tak¿e w Androgyne

S. Przybyszewski, Moi wspó³czeœni, Warszawa 1959, s. 165.
Ibidem.
Ibidem, s. 167.
S. Przybyszewski, Nad morzem, Gdañsk 1978, s.14-15.
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czytamy: “On i Ona mieli powróciæ do
wspólnego ³ona, by zlaæ siê w to jedno
ognisko, w to jedno œwiête s³oñce. Tam siê
dokona cud [...] bêdzie jednym i niepodzielnym” 24 . Poniewa¿ to zosta³o utracone,
mê¿czyzna têskni za t¹ kobiet¹, która jest
jego zgubion¹ cz¹stk¹, wypatruje jej,
nie mo¿e siê uspokoiæ, niecierpliwie czeka.
Kiedy ona przychodzi, od razu siê rozpoznaj¹. Charakterystyczna jest wymiana
spojrzeñ: g³êbokie, pe³ne uwielbienia,
ponadto odczuwane niemal fizycznie;
jej oczy to gwiazdy, ich œwiat³o ws¹cza siê
w jego krew, kr¹¿y w jego ¿y³ach, ona jest
s³oñcem w nim rozlanym. Tak by³o od
pocz¹tku, a nie tylko od momentu ich
spotkania na ziemi; wczeœniej tworzyli
jednoœæ, wiêc nie tylko maj¹ w sobie
zachowan¹ wzajemn¹ pamiêæ, lecz tak¿e
³¹czy ich fizyczna wspólnota. Dlatego nawet
wówczas, gdy nastêpuje rozstanie, nie
powinni têskniæ, ca³y czas s¹ razem, duchowo i cieleœnie25. Pojawiaj¹ce siê œwiat³o
i krew s¹ symbolami syntezy pierwiastka
duchowego i zmys³owego, które kiedyœ,
podobnie jak mêskoœæ i ¿eñskoœæ, by³y ze
sob¹ z³¹czone.
Przesz³oœæ ma szczególne znaczenie
dla bohaterów poematów Przybyszewskiego: “kocham Ciê jako wspomnienie
czegoœ, com dawno zapomnia³, com kiedyœ
prze¿y³, gdym razem z Tob¹ w pra-³onie pi³
wiecznoœæ”26. Najwa¿niejsza okazuje siê
niegdysiejsza jednoœæ, która jest gwarantem rozpoznania i ponownego porozumienia, zaœ odnalezienie siebie niesie ukojenie,
a zarazem gotowoœæ do najwiêkszych
poœwiêceñ, do wyrzeczenia siê tego, co

najcenniejsze na ziemi. W Nad morzem on
wyrzeka siê s³oñca – swej ojczyzny,
poniewa¿ ona pochodzi z krainy ksiê¿yca27
i ¿¹da, aby odci¹³ siê od œwiat³a, przekl¹³ je,
a tym samym zrezygnowa³ ze swego witalizmu, aktywnoœci (bo bujna przyroda
i s³oñce mêskiego œwiata to w³aœnie oznaczaj¹). Nie zyskuj¹ jednak niczego ponad
chwilowe szczêœcie, on wyrzek³ siê swego
naturalnego ¿ywio³u, ale têskni za œwiat³em,
jego kraina umiera od zemsty s³oñca –
suszy, lud ¿¹da œmierci kobiety, która sta³a
siê przyczyn¹ nieszczêœcia: mê¿czyzna
“pozostaje rozdarty miêdzy aktywn¹ rol¹
w³adcy a pasywn¹ rol¹ uprzedmiotowionego kochanka”28. Ona wychodzi na zewn¹trz i ¿ar s³oneczny j¹ zabija, ofiara zosta³a
spe³niona, przyroda od¿ywa, ale tak
naprawdê ³ad nie zostaje przywrócony, gdy¿
mê¿czyzna têskni za kobiet¹ i pastwi siê
z rozpaczy nad poddanymi.
Jednoznacznie pokaza³ Przybyszewski, ¿e nie ma miejsca na ziemi, w istniej¹cym czasie i przestrzeni, na spe³nienie
androgynicznoœci, “zjednoczeniu przeszkadza ów sadomasochistyczny rytm emocji –
niszczê i jestem niszczony [...] niestabilna
wiêŸ miêdzy kochankami”, przechodzenie
od roli w³adcy do roli niewolnika – “jak j¹
kocha³, tê swoj¹ niewolnicê, on biedny
niewolnik”29, od tego, kto ¿¹da, do tego,
kto siê poœwiêca, tak¿e od tego, co jasne,
œwiadome, do obszaru cienia, nieœwiadomoœci, tajemnicy. Mê¿czyzna nie jest
w stanie ¿yæ w krainie kobiety, a ona w jego,
musieliby oscylowaæ gdzieœ na granicy
dostêpnych im œwiatów, czy w³aœciwie poza
nimi – w mitycznym czasie i przestrzeni,

S. Przybyszewski, Androgyne, Kraków 1905, s. 80.
“A przecie¿ mia³ j¹ w sobie, niós³ s³oñce, wszechœwiat, niós³ ja w swej piersi – i czemu¿ têskni³?”;
a dalej: “Nie bêdê Ciê szuka³, bo mam Ciê w sobie, kr¹¿ysz w moich ¿y³ach, jesteœ tchnieniem mej
duszy, jesteœ pr¹dem mych pragnieñ, jesteœ czarem moich snów, jesteœ Mn¹”; ibidem, s. 24, 55; por.
te¿: W. Gutowski, Nagie dusze i maski, Kraków 1992, s. 253 i n.
26
S. Przybyszewski, Androgyne, op. cit., s. 22.
27
Robi to równie¿ dlatego, ¿e kobieta jest dla niego tajemnic¹, wyzwaniem; on nie zna krainy
nieœwiadomego, pozbawionej “ jawnoœci czynów” i “s³onecznej ostoi”; ona jest uosobieniem tego œwiata,
m.in. dlatego, ¿e jest czêœci¹ jego prawdziwego, pierwotnego wnêtrza, nagiej duszy, a nie tylko utraconym
pierwiastkiem ¿eñskim, zgubion¹ po³ow¹; por.: W. Gutowski, Nagie dusze i maski, op. cit., s. 248 i n.
28
Ibidem, s. 250.
29
Ibidem s. 249; S. Przybyszewski, Androgyne, op. cit., s. 33; wystêpuje tu dialog miêdzy mi³oœci¹partnerki, z drugiej chêæ oddania i podporz¹dkowania siê jej, st¹d naprzemienne postawy króla
i niewolnika.
24
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zatem wróciæ do stanu pierwotnego. £¹czy
ich si³a metafizyczna, której sami nie rozumiej¹, nitka zawi¹zana w œwiecie pradziejowym, gwarantuj¹ca szczêœcie tylko w nim,
“doœwiadczenie androgyne jest równie
nieodzowne co niedostêpne”30. Pozostaje
szukanie “po wszystkich morzach”, po ca³ej
ziemi, a w³aœciwie uœwiadomienie sobie,
¿e nie trzeba szukaæ: “od pra-pocz¹tku
by³em synem morza, a Ty ukochana –
niedoœcig³ym snem, który noc ksiê¿ycowa,
pijana sza³em i rozkosz¹, œpiewa na
lœni¹cych roztoczach wód”31. Nie ma jej,
a zarazem jest zawsze obecna tu¿ obok;
jest marzeniem, snem, a jednoczeœnie tym
wszystkim, co go otacza w przyrodzie.
Wa¿ny jest u Przybyszewskiego
równie¿ moment uœwiadomienia sobie
przez Ja, ¿e Ty jest realizacj¹ marzeñ
i wyrazem pragnieñ Ja, odbiciem tej cz¹stki
Ja, która nale¿y do jego najskrytszych,
najpiêkniejszych i najbardziej dziewiczych
rejonów, bo rejonów pierwotnych,
pradziejowych; mê¿czyzna w kobiecie
kocha siebie, swoje ukryte Ja, które siê
nagle w Mi³oœci przejawia: “kobieta, któr¹
kocham, to jest to utajnione, mnie samemu
nie znane Ja: tajemnicze arriere fond ca³ego
mojego Bytu” 32 ; “jesteœ ziemi¹, moj¹
pieœni¹, jesteœ wszystkim, co we mnie
piêkne i czyste i g³êbokie...”33 . Wydaje siê,
¿e taka postawa bêdzie narcyzmem dopóki,
dopóty Ja nie uœwiadomi sobie, ¿e Ja, które
widzi w Ty, to nie Ja, ale My, ¿e naprawdê
mo¿na mówiæ tylko o My (pradziejowe
zjednoczenie stopi³o Ja i Ty w My;
umo¿liwi³o, podobnie jak czyni to mi³oœæ,
przekroczenie rozró¿nienia na Ja i Ty).
Piêknym symbolem androgynicznoœci u Przybyszewskiego jest morze,
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w nim ³¹cz¹ siê wszystkie skomplikowane
relacje miêdzy kobiet¹, mê¿czyzn¹ i natur¹;
morze jest macierz¹, mikrokosmosem
przeddziejowego œwiata, tak¿e znakiem
œwiata wewnêtrznego. On uœwiadamia
sobie, ¿e w nim i z nim ca³y czas jest morze
– “dziecko, siostra i oblubienica moja”34,
zatem wi¹¿¹ go z wod¹ najg³êbsze i najintymniejsze zwi¹zki. Morze wch³ania
w siebie przesz³oœæ, przysz³oœæ i teraŸniejszoœæ, mêskoœæ i kobiecoœæ, ducha
i materiê, jest zarazem matk¹, dzieckiem,
kochank¹ mê¿czyzny i nim samym, jego
dusz¹, idealn¹ jednoœci¹ przeciwieñstw.
Kiedy zapomina o morzu i kocha tylko
oblubienicê, morze szaleje i uspokaja siê
dopiero wtedy, gdy ona rzuca siê w otch³anie
wody, “bo znowu wróci³o mu [morzu] serce;
bo jej serce by³o jego [morza] sercem”35.
Zostaje tylko morze i mi³oœæ “co z ciemnych
g³êbin jego tajemnic w p³omiennych snach
wykwita”.
W drugiej czêœci Androgyne pojawia
siê miasto-labirynt, symbol ¿ycia wewnêtrznego, utajnionego. Jest ono martwe,
co mo¿e oznaczaæ duchowe wyczerpanie
czy wypalenie, samotnoœæ. W wyobraŸni
narratora w wyniku dzia³ania ¿ywio³u
morskiego miasto zmartwychwstaje,
o¿ywa, oplata je metalowa winna latoroœl –
“niebiologiczna witalnoœæ [...] natura
stworzona na nowo, sztuczna, ale nie
martwa”36. Miasto, które jest rezultatem
kreatywnej wyobraŸni, ³¹czy sztucznoœæ
i naturalnoœæ, martwotê z witalnoœci¹,
porz¹dek i ¿ywio³ nowej przyrody, syntezuje
przeciwieñstwa, wiêc podobnie jak morze,
jest znakiem androgynicznoœci.
Jednoczenie siê kochanków, polegaj¹ce na odnajdywaniu siebie w drugiej

W. Gutowski, Nagie dusze i maski, op. cit., s. 250.
S. Przybyszewski, Nad morzem, op. cit., s. 49.
32
S. Przybyszewski, Moi wspó³czeœni, op. cit., s. 168.
33
S. Przybyszewski, Androgyne, op. cit., s. 35. . Kiedyœ owa idealna harmonia z³¹czonych elementów
istnia³a, ale jako doskona³a zosta³a odebrana cz³owiekowi, co nie znaczy, ¿e zapomniano o tym szczêœciu,
przeciwnie – pozosta³o niezg³êbione pragnienie uzyskania jednoœci, dope³nienia siebie. Przybyszewski
mówi wprost, ¿e idea androgyne stanowi klucz do ca³ej jego twórczoœci i rzeczywiœcie pojawia siê chyba
we wszystkich jego utworach literackich, przy czym najbardziej widoczna jest w poematach poetyckich
Nad morzem i Androgyne.
34
S. Przybyszewski, Nad morzem, op. cit., s. 53.
35
Ibidem, s. 59.
36
W. Gutowski, Nagie dusze i maski, op. cit., s. 256.
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osobie i jednoczesnym uœwiadamianiu
sobie odwiecznej z ni¹ integracji (wiêc
w³aœciwie, jak ju¿ podkreœli³am wy¿ej,
na dostrze¿eniu przez Ja w Ty Nas)
kosmizuje mi³oœæ, która jest ¿ywio³em
ogarniaj¹cym ca³y byt i niegdyœ (przed
rozbiciem na ró¿ne i ró¿ni¹ce siê cz¹stki)
zespalaj¹cym go w ca³oœæ. Morze symbolizuje wolnoœæ, “wszechmo¿liwoœæ”, w nim
trac¹ znaczenie wszelkie podzia³y, spotkania i rozstania, przemiany, jest ono znakiem
kosmizacji uczucia, gdy¿ nie tylko zawiera
w sobie mi³oœæ kochanków, ale i mi³oœæ
miêdzy Ja, Ty a Œwiatem (Natur¹), mi³oœæ
przekraczaj¹c¹ granice czasowe i przestrzenne 37. Znacz¹cy jest obraz morza³odzi-ptaka, pojawiaj¹cy siê w koñcu Nad
morzem: ³ódŸ, w której p³ynie mê¿czyzna,
olbrzymieje, wyd³u¿a siê, morze rozstêpuje
siê na boki i tworzy skrzyd³a ³odzi, nastêpnie
wzbija siê wzwy¿; obraz ten ³¹czy dwa
wielkie (modernistyczne) przeciwieñstwa:
œwiat pierwotny, ¿ywio³owy, wi¹zany
z kobiet¹ i natur¹ (morze) oraz œwiat duchowej swobody, kreatywnoœci, przypisywany
mê¿czyŸnie, kulturze. Opisany obraz jest
doskona³ym znakiem jednorodnej, androgynicznej rzeczywistoœci38.
Przybyszewski mówi³ o utraconej
dwój-jedni, któr¹ trzeba odnaleŸæ, zatem
wyra¿a³ siê w duchu Arystofanesa z platoñskiej Uczty, twierdzi³ (np. w przedmowie do
De profundis), ¿e nale¿y szukaæ nieznanego bytu stanowi¹cego utracon¹ po³owê
samego siebie. Pragnienie jednoœci nale¿y
do najg³êbszych, a zarazem najtajniejszych
w cz³owieku, dlatego Przybyszewski jako
rewelator nagiej duszy o nim pisze.
Aby doœwiadczyæ dwój-jedni, trzeba byæ
duchowo prawdziwym artyst¹, który potrafi
oddaæ napiêcie, a zarazem paradoksaln¹

zgodnoœæ miêdzy Ja i nie-Ja. Jest to mo¿liwe zarówno w momencie aktu mi³osnego,
jak i aktu artystycznego. Cz³owiek jest
wówczas sob¹, ale jednoczeœnie nie jest
sam, tworzy pewn¹ ca³oœæ z drug¹ czêœci¹,
któr¹ mo¿e byæ kobieta lub dzie³o artystyczne. Razem stanowi¹ nie tyle prost¹
sumê, co niepowtarzaln¹ ca³oœæ, w której
swój wyraz uzyskuje nieodkryta dot¹d naga
dusza. Dlatego w Nad morzem i Androgyne
mamy do czynienia z poetyk¹ kreacji:
“tworzenie nadrealnych obrazów-syntez
wed³ug
zasad
fantasmagorycznej
ontologii”39.

Chuæ

O ile w Nad morzem jest mowa
o “morzu co cia³em siê sta³o” (na wzór
pierwszych s³ów Ewangelii œw. Jana) i nastêpuje ucieleœnienie i uprawomocnienie
ca³oœci Ja (mêskie) – Ty (¿eñskie) –
Kosmos, o tyle w Requiem aeternam
“zast¹pienie [Ewangelicznego] Logosu
chuci¹ oznacza biologizacjê, seksualizacjê
i depersonali-zacjê metafizycznej zasady
istnienia”40, wprowadza Chaos. “W micie
chuci dominuje zwi¹zek konfliktowy, którego
antagonizm kulminuje siê w akcie mi³osnym
(niszczony-niszcz¹ca,
po¿eraj¹cypo¿eraj¹ca)” 41 , dlatego ów akt jest
przedstawiony jako dzia³anie agresywne,
niemal sadystyczne, a moment doznawania
jednoœci dusz i cia³ rozumiany dos³ownie,
jako fizyczne z³¹czenie z przedmiotem
po¿¹dania, posiadanie go w czasie tego
aktu i w³aœciwie tylko wówczas.
Pojmowanie erotyzmu jako “potê¿nej,
wszechw³adnej, twórczej i zarazem
niszcz¹cej si³y” mia³o swego filozoficznego
patrona – Artura Schopenhauera. Twierdzi³

“Przewodni¹ ide¹ poematu [Nad morzem] jest koncepcja substancjalnej jednoœci mêskiego,
¿eñskiego i kosmicznego”, ibidem, s. 259.
38
Por.: ibidem, s. 261-264.
39
Ibidem, s. 254.
40
W. Gutowski, Nagie dusze i maski, op. cit., s. 263; pierwsze s³owa Requiem aeternam: “Na pocz¹tku
by³a chuæ. Nic prócz niej, a wszystko w niej”, S. Przybyszewski, Wybór pism, oprac. R. Taborski, Wroc³aw
1966, s. 37.
41
W. Gutowski, ibidem, s. 244; tak¿e w innych utworach Przybyszewskiego znajdujemy motywy
zwi¹zane z chuci¹, np. w Androgyne pojawia siê “obraz ukrzy¿owanej i kusz¹cej kobiety, który jest
kapitalnym skrótem perwersyjnych doœwiadczeñ, syntez¹ obrazów transgresji, które tak wa¿ne miejsce
zajmuj¹ w micie chuci”, ibidem, s. 247.
37
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samobójstwa, losy Falka i towarzysz¹cych mu kobiet w powieœci Homo Sapiens). Prób¹
idealizacji popêdu seksualnego
by³ mit androgyne, jednak
niemo¿liwe jest pe³ne zjednoczenie dwóch p³ci; to, co ³¹czy
siê w utworach Przybyszewskiego z niemo¿noœci¹ kreacji
artystycznej, stworzenia dzie³a
i niemo¿noœci¹ poznania tajemnicy swojego wnêtrza, a tym
bardziej bytu w ogóle.
on, ¿e mi³oœæ jest objawem woli ¿ycia
i sposobem natury na przed³u¿anie gatunku, ¿e “potê¿na si³a, czyni¹ca z cz³owieka
reproduktora, podporz¹dkowuje sobie
indywiduum, nie licz¹c siê z jego szczêœciem”42. Mi³oœæ staje siê tu synonimem
popêdu p³ciowego, po¿¹dania, zmys³owoœci, tego, co przez Przybyszewskiego
nazwane zosta³o chuci¹, a przez Freuda
libido; w takiej koncepcji mi³oœci g³ówny
nacisk po³o¿ony zostaje na sferê seksualnoœci.
Dla autora Requiem aeternam ¿ycie
seksualne by³o obszarem, w którym przejawia siê naga dusza, podœwiadomoœæ,
dlatego te¿ tak wiele miejsca zajmuje w jego
twórczoœci. “Demoniczna kobieta, apokaliptyczna nierz¹dnica, podlega wed³ug
Schopenhauera woli gatunku w wiêkszym
stopniu ni¿ mê¿czyzna”43, m.in. dlatego
w taki sposób czêsto jest przedstawiana
w utworach Przybyszewskiego i innych
ówczesnych twórców. Zafascynowaniu
sfer¹ seksualn¹ towarzyszy³o przera¿enie,
gdy¿ seksualnoœæ czêsto prowadzi do
upadku, niesie z³o i zniszczenie
(por. kazirodcza mi³oœæ bohatera poematu
De profundis, która prowadzi do
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Przybyszewski wyzna³: “rzadko
³¹czy³o mnie z którymkolwiek artyst¹ tak
bliskie duchowe spokrewnienie, jak
z Edwardem Munchem – i na odwrót – sam
to bezustannie podkreœla³” 44. Duchowe
pokrewieñstwo przek³ada³o siê na wzajemne inspiracje twórców, na podobn¹
tematykê i atmosferê ich dzie³, wynikaj¹ce
ze zgodnoœci co do przekonañ, odczuæ.
Artyœci spotkali siê w Berlinie w koñcu
1892 r., gdzie Munch, na zaproszenie
Kunstverein, mia³ urz¹dziæ wystawê swoich
prac. Panowa³a wówczas moda na
Skandynawiê i dlatego zaproszono go,
mimo i¿ organizatorzy nie znali jego obrazów. Kiedy po rozpakowaniu zobaczono
dzie³a, nie chciano ich wystawiæ, aby nie
oœmieszyæ instytucji. Wystawê wprawdzie
w koñcu otwarto, ale musiano j¹ zamkn¹æ
po tygodniu. Prace pokazane zosta³y
w 1893 r. w nowo wybudowanym Equitable
Palast, nazwisko Muncha sta³o siê
“przeraŸliwie popularne”, Berlin œmia³ siê
z artysty i jego dziwacznej twórczoœci.
Wtedy w³aœnie Przybyszewski na przekór
wszystkim napisa³ artyku³, w którym broni³
norweskiego twórcy, nazywa³ go
wizjonerem i arystokrat¹ ducha45. Artyœci

42
Schopenhauer i chuæ [w:] M. Podraza-Kwiatkowska, Somnambulicy – dekadenci – herosi, op. cit.,
s. 162.
43
Ibidem, s.165.
44
S. Przybyszewski, Moi wspó³czeœni, op. cit., s. 185.
45
Artyku³ pt. Psychischer Naturalismus opublikowany zosta³ w “Freie Buhne” w lutym 1984 r., potem
po polsku w krakowskim “¯yciu” w 1898 r.; por. informacje na temat ówczesnej sytuacji kulturalnej
w Berlinie, pozycji Przybyszewskiego w tamtejszym œrodowisku, reakcji Berlina na twórczoœæ Muncha
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zaprzyjaŸnili siê ze sob¹, czêsto spotykali, w
tym samym czasie tworzyli swoje najlepsze
dzie³a, np. Munch miêdzy 1893 a 1895 r.
namalowa³ Madonnê, Wampira, Trzy
okresy w ¿yciu kobiety, Krzyk, Melancholiê,
które potem wesz³y do rozbudowanego
cyklu Fryz ¯ycia (tworzy³y go cztery czêœci:
Przebudzenie mi³oœci, Mi³oœæ rozkwita i
umiera, Lêk ¯ycia i Œmieræ); wykona³ te¿
kilka portretów Przybyszewskiego, a
ponadto “w obrazach, w których wystêpuje
mêska postaæ poddana psychopatycznym
udrêkom bólu i cierpie-nia, zw¹tpienia i
strachu [...] a jej rysy s¹ w ogóle
rozpoznawalne, jest to zawsze postaæ o
rysach Przybyszewskiego”46.
Sceny przedstawiane na obrazach
Muncha s¹ widziane jakby przez mg³ê,
co jest spowodowane nie tyle kompozycj¹,
ile sposobem zape³niania powierzchni
plamami barwnymi i sposobem operowania
œwiat³em. Munch nie pos³ugiwa³ siê ostrym
i wyraŸnym konturem malarskim, budowa³
obraz plamami kolorów delikatnie
modelowanymi œwiat³em, malowa³ jakby
w poœpiechu, szybkimi poci¹gniêciami
pêdzla, nie dba³ o szczegó³y, chodzi³o mu
o oddanie pewnego wra¿enia, uczucia,
o szybkie utrwalenie jawi¹cego siê
(niekoniecznie przed oczami zmys³owymi)
przedstawienia, o oddzia³ywanie na widza
kolorami. Przybyszewski pisa³, ¿e na
obrazach Muncha “widzi siê wszystko
wyblak³e, gdzieœ w dali, w dalekiej
przesz³oœci, zatarte we wspomnieniu,
ale drgaj¹ce czarem czegoœ niezwyk³ego,
co kiedyœ ca³¹ dusz¹ zatrzês³o [...] artysta
maluje nie tê banaln¹ rzeczywistoœæ, jak¹

jego mózg oczyma widzia³ przed sob¹,
ale jedyn¹ rzeczywistoœæ, bo wewnêtrzn¹
rzeczywistoœæ duszy: doznane wra¿enie
i sen tego wra¿enia”47. To, co kiedyœ zwróci³o
uwagê artysty, skupi³o jego myœli i uczucia,
przeniknê³o do jego duszy, wraca nagle,
niespodziewanie, nieco zatarte, dlatego
próba wizualizacji oddaje tê nieostroœæ
i niejasnoœæ doznañ.
Prace Muncha dotycz¹ ¿ycia, œmierci,
mi³oœci: “jakieœ ciemne przeczucie œmierci
rozpostar³o swe czarne kiry nad wszystkim,
co Munch stworzy³ [...] w ka¿dym uczuciu
zarodek zniszczenia, ka¿de pragnienie,
ka¿da myœl przepojona tym ciemnym
przeczuciem œmierci”, dlatego te¿ mi³oœæ
jest pokazana jako “dziwna mieszanina
najwybujalszego kwiecia i rozk³adu, najwy¿szej podniety i zaniku”48, tajemnicza si³a,
czêsto straszna, nios¹ca ból i zniszczenie.
Tyle niepokoju, ekspresji i si³y w dzie³ach
Muncha pochodzi st¹d, ¿e odtwarzaj¹ one
nagie stany duszy, nieokie³zane schematami i regu³ami rozumowymi, moralnymi,
spo³ecznymi (st¹d wielka rola snu i podœwiadomoœci): “jego obrazy to po prostu
malowane preparaty duszy [...] jak siê wije
i w dzikich porywach dêba staje,
jak w ponurym stêpieniu usycha, i z bólu
krzyczy, i z g³odu wyje”49. Zrozumia³y staje
siê podziw Przybyszewskiego dla Muncha –
w jego twórczoœci znalaz³ wizualizacjê
zjawisk, zdarzeñ, stanów, o których sam
pisa³:. “Przybyszewski dozna³ na wystawie
Muncha olœniewaj¹cego szoku. W jego
malarstwie dostrzeg³ plastyczn¹ realizacjê
swoich za³o¿eñ filozoficznych, malarsk¹
paralelê w³asnych utworów literackich:

[w:] W. Jaworska, Munch – Przybyszewski [w:] Totenmesse. Munch – Weiss – Przybyszewski, Warszawa
1995, s. 11-38.
46
Ibidem, s. 25; jeœli chodzi o wzajemny wp³yw twórców na siebie, to nale¿y go szukaæ w ich
rozegzaltowanych duszach, atmosferze epoki, w ideologii zw¹tpienia, pesymizmu, w podobnych reakcjach
na ¿ycie; z tego wynikaj¹ najprawdopodobniej podobieñstwa treœciowe ich dzie³, a nie z wzajemnego
naœladownictwa, chocia¿ i ono siê zdarza: por. obraz Zazdroœæ i powieœæ Na rozstaju, Krzyk – obraz
Muncha i powieœæ Przybyszewskiego.
47
S. Przybyszewski, Edward Munch [w:] Moderniœci o sztuce, s. 402-403.
48
Ibidem, s. 406; u Muncha kobieta czêsto przedstawiona jest jako istota ³¹cz¹ca w sobie odwieczne
i nieskoñczone z³o i dobro, niedaj¹ce siê ze sob¹ pogodziæ, st¹d zarazem jest matk¹ i kochank¹, tworzy
¿ycie i je niszczy, przekazuj¹c ¿ycie, przekazuje tym samym œmieræ, a stosunek miêdzy ni¹ a mê¿czyzn¹
jest walk¹ rozumu z p³ci¹, zmys³owoœci¹; por. wczeœniejsze uwagi w tej pracy na temat wizerunku kobiety
w literaturze i sztuce prze³omu wieków, walki p³ci etc.
49
Ibidem, s. 409.

Przybyszewski i Munch
mi³oœæ, cierpienie i œmieræ [...] trojaka si³¹
napêdowa ¿ycia, która z pomoc¹ przypomnienia, snu, wizji mo¿e przybieraæ
artystyczny kszta³t”50.
Zdaniem Przybyszewskiego wszyscy
dotychczasowi malarze odtwarzali
zewnêtrzny œwiat, “zjawiska duszy wyra¿ali
przez zewnêtrzne zdarzenia”, dopiero
Munch odda³ zjawiska duszy bezpoœrednio,
farb¹; pisarz zwraca uwagê na rolê koloru
w obrazach malarza, na ekspresjonistyczn¹
symbolikê barw, nazywa Muncha “symfonikiem kolorów”, który uczucia przetwarza
w barwy, który jest “naturalist¹ psychicznych
fenomenów”, który bez koloru by³by tym,
czym Rops bez rysunku (list do Arnosta
Prochazki, redaktora awangardowego
praskiego czasopisma Moderni Revue
z 10 IV 1899), który przetwarza stany nagiej
duszy na kolory: “maluje tak jak widzieæ
mo¿e tylko naga indywidualnoœæ, której oczy
odwróci³y siê od œwiata zjawisk i skierowa³y
siê w g³¹b w³asnego istnienia”51. Przybyszewski nie tylko zwróci³ uwagê na rolê
odtwarzania z pamiêci tego, co by³o, co
zapisa³o siê w duszy, na znaczenie
i ekspresjê koloru u Muncha, nie tylko
wskaza³, jak teoria nagiej duszy jest realizowana przez malarza, lecz tak¿e przerzuca³ pomost miêdzy sztuk¹ i literatur¹,
wskazywa³ poœrednio na mo¿liwoœæ ich
integracji, co by³o jednym z postulatów
epoki. Ponadto, obok Przybyszewskiego
ca³a berliñska bohema w obrazach Muncha
“jak w zwierciadle ogl¹da³a swoje fascynacje ¿yciem i mi³oœci¹, malowane jako
namiêtnoœci zmys³ów, oraz swoje urzeczenie œmierci¹, przedstawian¹ przejmuj¹co
w uderzaj¹cej, naturalistycznej manierze,
a tak¿e przez jej egzystencjalne przejawy:
cierpienie, degradacjê ¿ycia, powolne
zamieranie cia³a”52.
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Wa¿ny z punktu widzenia zwi¹zków
obu twórców jest obraz Poca³unek (1897).
Munch stworzy³ kilka wersji tematu, zawsze
jednak podkreœla³ napiêcie, jakie powstaje
miêdzy ¿yciem, jasnoœci¹ i aktywnoœci¹
uosobionymi przez skrawek widoku zza
okna pomieszczenia, w którym znajduje siê
para bohaterów, a zastyg³ym momentem
uœcisku owej pary, uœcisku maj¹cego
miejsce w ciemnym pomieszczeniu
i ³¹cz¹cego dwie niemal czarno odziane
postaci, ledwie wydobywaj¹ce siê z ciemnego wnêtrza pokoju. Przez to napiêcie
podkreœlona zostaje intymnoœæ prywatnego
i wewnêtrznego œwiata, jego izolacja w stosunku do tego, co zewnêtrzne, próba
uchronienia siê przed obc¹ i destruktywn¹
zewnêtrznoœci¹. Mê¿czyzna i kobieta zostali
przedstawieni w centrum, stoj¹ i ca³uj¹ siê.
Ich cia³a s¹ silne, wrêcz monumentalne,
splecione ze sob¹ do tego stopnia,
¿e zlewaj¹ siê w jedno. £¹cz¹ siê ich ciemne
ubrania, czarne w³osy i g³owy, widoczne
zostaj¹ obejmuj¹ce rêce. Nie mo¿na
zobaczyæ rysów twarzy, poniewa¿ sta³y siê
one br¹zow¹ plam¹, jedn¹ materi¹. Postaci
doskonale wtapiaj¹ siê w otoczenie,
stanowi¹ z nim integraln¹ ca³oœæ53. Mo¿na
wiêc uznaæ obraz za malarsk¹ realizacjê idei
androgyne, która zajmowa³a Przybyszewskiego. “Munch stopi³ w jedn¹ sylwetê
dwie p³cie przeciwne, po³¹czy³ je
w ciemnych br¹zach ubrania, uj¹³ wspólnym
konturem”; pisarz ujrza³ w tym obrazie “dwie
ludzkie postacie, których twarze wtopi³y siê
w siebie [...] widaæ tylko to stopienie siê
twarzy, niby ogromne ucho, co sta³o siê
g³uchym w tej ekstazie krwi, niby ka³u¿a
p³ynnego cia³a”54.
Podobnie przedstawione postaci i tê
sam¹ ideê androgyne znajdujemy w Parze
na
brzegu
(1906-1907),
obrazie

W. Jaworska, Munch – Przybyszewski, op. cit., s. 17.
S. Przybyszewski, Edward Munch, op. cit., s. 409.
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E. Boniecki, Struktura “nagiej duszy”, op. cit., s. 58.
53
Por.: U. Bischoff, Munch, t³um. E. Tomczyk, Kolonia 2002, s.39-40.
54
Z. Weiss, Poca³unek [w:] Totenmesse. Munch – Weiss – Przybyszewski, op. cit., s. 92; na jednej
z wersji Poca³unku pojawiaj¹ siê formy embriona i plemników, wskazuj¹ce na mo¿liwoœæ kreacji nowego
¿ycia, st¹d moment zbli¿enia mo¿e byæ te¿ momentem tworzenia; nie dla wszystkich obraz ten by³
wizualizacj¹ jednoœci i zgodnoœci pierwiastka mêskiego i ¿eñskiego; np. Strindberg widzia³ w nim
przedstawienie po¿erania wiêkszej istoty przez s³absz¹ i mniejsz¹ jak¹ jest kobieta, uosobienie popêdu
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wchodz¹cym w sk³ad tzw. Fryzu Reinhardta,
fryzu w ma³ym holu Deutsches Theater,
którego Reinhardt by³ dyrektorem. Dzie³o
przedstawia mê¿czyznê w br¹zowym stroju
obejmuj¹cego kobietê w bia³ej sukni; ich
twarze s¹ ze sob¹ stopione. Ró¿nica,
w porównaniu z Poca³unkiem, dotyczy
otoczenia postaci, które znajduj¹ siê nad
brzegiem morza, pomiêdzy drzewami (czy
raczej pniami drzew), i kolorystyki – bardzo
jasnej, œwietlistej, pastelowej, niemal
monochromatycznej.
Tak¿e inne obrazy Muncha s¹ mocno
zwi¹zane z utworami pisarza. Zobaczywszy
Krzyk (1893) Przybyszewski stwierdzi³: “nie
wyobra¿am sobie, by mo¿na potê¿niej
w barwie przeobraziæ jakiœ utwór literacki –
w tym wypadku Totenmesse [polski tytu³:
Requiem aeternam]”55 . Wyczuwa³ ekspresjê i symbolikê tego obrazu, które widoczne
s¹ chocia¿by w przedstawieniu nieba: jest
ono groŸne, poszarpane, krwawe. Krzyk
wyra¿a strach i samotnoœæ cz³owieka
w œwiecie, w przyrodzie, lêk przed otoczeniem, przysz³oœci¹, w³asn¹ natur¹, jest
momentem uœwiadomienia sobie z³a
zadomowionego tak¿e w cz³owieku. Wiele
niepokoj¹cych elementów znajdujemy
w innych dzie³ach malarza, dlatego s³uszna
jest uwaga Przybyszewskiego, ¿e “nie ma
on [Munch] poprzedników i nie ma tradycji
[...] maluje strach i trwogê ¿ycia, maluje
chaos gor¹czki i pe³en przeczuæ niepokój
g³êboki” 56. Mê¿czyzna i kobieta (1898)
ukazuje nagich, siedz¹cych bokiem do
widza kobietê po lewej i pochylonego,
opieraj¹cego g³owê na rêce mê¿czyznê po
prawej; wyczuwa siê w obrazie niepokój,

smutek, wyra¿one m.in. przez widoczne,
gwa³towne i jakby niedok³adne ruchy
pêdzla, brak precyzji np. w oddaniu rysów
twarzy, zderzenie barwy cia³ z czerni¹ t³a.
W ten sposób zostaj¹ poddane napiêciu
relacje miêdzy mê¿czyzn¹ a kobiet¹, ich
po¿¹daniem i obcoœci¹ zarazem; “Munch
wyra¿a fatalne przyci¹ganie siê p³ci
i zagro¿enie, jakie mo¿e przedstawiaæ
w³asna seksualnoœæ”57, zatem to samo,
o czym pisa³ Przybyszewski. Taniec ¿ycia
(1899-1900) przedstawia pary tañcz¹ce na
trawie nad brzegiem morza w œwietle
ksiê¿yca czy zachodz¹cego s³oñca (motyw
czêsty u tego malarza). Podobnie jak
w wypadku tylu innych dzie³, tak¿e i to jest
zapisem wspomnienia z przesz³oœci artysty.
W œrodku ukazana zosta³a kobieta
w czerwonej sukni, tañcz¹ca z mê¿czyzn¹
w czarnym garniturze, s¹ oni powa¿ni
i skupieni, za nimi wiruje kilka innych par,
a po bokach, na pierwszym planie, widzimy
m³od¹, uœmiechniêt¹ kobietê w bieli
i starsz¹, przygnêbion¹, w czarnej sukni.
Pierwsza wzbudza mi³oœæ, jest rzeœka,
radosna, niczego nie oczekuje, wydaje siê,
¿e nie zale¿y jej na mêskim towarzystwie,
zaœ druga przeciwnie – mimo ¿e mniej
atrakcyjna, smutna, z utêsknieniem patrzy
na tañcz¹c¹ parê. “Wszystkie trzy kobiety
zosta³y ukazane w relacji z mê¿czyzn¹, jego
¿yczeniami, jego doœwiadczeniem, jego
rozczarowaniami”58. Obraz wskazuje skomplikowane zwi¹zki mêskoœci i kobiecoœci,
zró¿nicowane pragnienia, oczekiwania,
ró¿ne stopnie bliskoœci, podobnie jak opisuje je Przybyszewski w swoich utworach.

seksualnego, a tak¿e woli ¿ycia, prokreacji; widoczny jest w tej interpretacji mizoginizm Strindberga
i motyw demonicznej kobiety-modliszki, wydaje siê jednak, ¿e w wypadku Poca³unku mo¿na mówiæ
przede wszystkim o wizualizacji idei androgyne, która wypiera destruktywne koncepcje mi³oœci, pesymizm
i katastrofizm.
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