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Między Rodinem a Przybyszewskim.
Klasycyzm dionizyjski Edwarda Wittiga

Niniejszy artykuł jest próbą odtworzenia pierwszego dziesięciolecia rzeź-
biarskiej aktywności Edwarda Wittiga (1879-1945), a właściwie jej najpięk-
niejszej fazy, jaka w moim przekonaniu przypadła na lata paryskie. Z racji
nikłości materiałów źródłowych zabiegi interpretacyjne posiadają charakter
hipotetyczny. Okres paryski (1900-1914) należy w twórczości Wittiga do
najsłabiej zbadanych; niewiele wiadomo o życiu osobistym artysty, o jego
estetycznych poglądach, nie zachowały się żadne listy, zapiski. Chcąc wyjść
poza suchą relację biograficzną, spróbowałam wpisać dzieła artysty w szerszy
kontekst, ujawnić ich zależność od formacji intelektualnej epoki. Stąd swoiste
„obciążenie" pracy pochodzącymi z tego czasu utworami literackimi, które
pozwalają odkryć wiele wewnętrznych prawidłowości, udowodnić, jak istotny
wpływ na kształt rzeźb Wittiga miał horyzont kulturowy epoki. W niektórych
dziełach pobrzmiewają echa pesymistycznej filozofii Przybyszewskiego, inne
zdradzają wyraźną fascynację Nietzschem. Uwikłane w swojąepokę doskonale
oddają nakładanie się różnorodnych zależności.

Przedstawiony materiał został podzielony na dwie części. Pierwsza przybliża
początki działalności Wittiga, sygnalizuje jej najważniejsze etapy i główne
inspiracje. W tym czasie decydujący wpływ na wyobraźnię i rzeźbiarski język
młodego artysty miała twórczość Auguste'a Rodina, połączona z impulsami
płynącymi z kręgu Stanisława Przybyszewskiego. Jednakże w miarę krystalizo-
wania się indywidualności twórczej Wittiga, do głosu coraz silniej dochodziła
skłonność do upraszczania i monumentalizacji. Symbolizmowi, opartemu na
obiegowych leitmotivach epoki, w warstwie formalnej towarzyszył umiar
i mtelektualne opanowanie środków. Pierwszy okres działalności rzeźbiarza to
zatem etap, w którym modyfikacja starej tradycji splata się z zawiązywaniem
nowej.
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1. Edward Wittig w pracowni 1909, wg Paryż i artyści polscy. Wokół E.-A. Bourdellea, War-
szawa 1997

Z kolei druga część niemal w całości została poświecona tzw. klasycyzmo-
wi dionizyjskiemu i dwóm współtworzącym go mitom Dionizosa i Eleuzis,
które w zasadniczy sposób wpłynęły na oblicze pierwszej dekady XX wieku.
Ukazane na ich tle najpiękniejsze rzeźby okresu paryskiego Ewa [Jesień odsła-
niają zupełnie nowe warstwy znaczeniowe, udowadniają swój ścisły związek
z problematyką przemian kulturowych tego czasu.

I

OKRES PARYSKI - POCZĄTKI DZIAŁALNOŚCI

Edward Wittig (il. 1) urodził się w Warszawie, tu ukończył Szkołę Główną
Handlową i prawdopodobnie pobierał pierwsze lekcje rzeźby. Jednakże z uwagi
na szczątkowe informacje biograficzne nie sposób odtworzyć, jaki charakter
miały te najwcześniejsze zajęcia i kto je prowadził1.

1 Zdaniem biografa Wittiga. Władysława Kozickiego, rzeźbiarz był samoukiem. Zob.:
W. Kozicki, Edward Wittig, „Sztuki Piękne" 8, 1932, s. 21 7.
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Po raz pierwszy młody, dobrze rokujący artysta zwrócił na siebie uwagę
krytyki podczas studiów w Wiedniu (1897-1900), gdzie na kursach u prof.
Tautenhayna zaznajamiał się z podstawami medalierstwa. Z perspektywy czasu
trudno stwierdzić, na ile ówczesne entuzjastyczne oceny krajowych recenzentów
miały uzasadnienie w realnym wymiarze. Wyjąwszy Macierzyństwo (1899)2
- pracę, która ostatecznie znalazła miejsce w cesarskich zbiorach, zdjęcia więk-
szości rzeźb, jakie towarzyszą omówieniom prasowym, raczej nie zdradzają
wybitnej indywidualności. W przypadku większości dzieł mamy do czynienia
z przedstawieniami portretowymi opartymi na stałym, skodyfikowanym re-
pertuarze póz i gestów3.

Trzy lata później (1900) dzięki finansowemu wsparciu Józefa Leskiego
- dyrektora warszawskiego Muzeum Przemysłu i Rolnictwa, Wittig znalazł się
w Paryżu. Wizyta w mieście, w którym - jak pisał Wojciech Weiss - schodziły
się wszystkie drogi świata4, stanowiła w tym czasie niemal obowiązujący
szlif artystycznego wykształcenia. Imponujące zbiory muzealne, tętniące
życiem kawiarnie, rewolucyjne przedstawienia teatralne, Rosyjskie Balety
Diagilewa3, słowem wielość prądów, tendencji i nieustanny artystyczny fer-
ment, wszystko to miało niemal magiczną moc przyciągania. Tę niezwykłą,
kulturową pojemność Paryża trafnie uchwycił Zygmunt Lubicz-Zalewski.
„Zmagają się tutaj - zauważał na łamach «Tygodnika Ilustrowanego)) - prądy
najbardziej wywrotowe. Artysta polski widzi więc w Paryżu nie jakąś jedną
gotową szkołę, doktrynę, która kazałaby mu uczyć się takich lub innych
środeczków, uniwersalnych recept. Przeciwnie, osacza go zewsząd tumult
nowinek, zgiełk haseł, ogrom sprzecznych zawołań". W oczach Zalewskiego
największą wartością paryskiego doświadczenia była więc owa udzielająca
się każdemu przyjezdnemu - „potrzeba szukania, nieustawania w pracy,
niespoczywania na laurach"6. Podobnie zdawał się myśleć Antoni Potocki:

2 Macierzyństwo, 1900, płaskorzeźba, cyna, 40, 5x32 cm, Muzeum Narodowe w Warszawie
(od 1942 r.). Zob.: „Przegląd Tygodniowy" 1900, nr 43. s. 460-461.

3 Reprodukcje dzieł: m.in. portret Leona Griinstema, kompozycja Pycha, 8 brązowych medali
(wszystkie zaginione) - zob. R. Fański, E. Wittig. Sylwetka, „Życie i Sztuka" 1903, nr 40, s. 4.

4 Cyt. za: Paryż i cwtyścipolscy. Wokół E. -A. Bourdelle 'a, Muzeum Narodowe w Warszawie,
18 11-27 III, Warszawa 1997, s. 14.

5 „Paryż mojej młodości - wspominał rówieśnik Wittiga, Ksawery Glinka - to Paryż dłu-
gich godzin spędzonych nad Sekwaną, to Paryż mądrej zadumy Anatola France'a, rewelacji
muzycznych Debussego, Strawińskiego, niezapomnianych kreacji Rostandowskiego Orlątka
przez siedemdziesięcioletnią Sarę Bernhardt, to Paryż rozmiłowany w drzeworycie japońskim
(...), sztuce perskiej, baletach rosyjskich Diagilewa, w dekoracjach Baksta". Cyt. za: W. Anders,
Ryimiści. W poszukiwaniu stylu narodowego, Warszawa 1972, s. 48.

6 Z. Lubicz-Zalewski, „Tygodnik Ilustrowany" 1914, nr 12, s. 332; Cyt. za: Paryż i artyści
polscy... (przyp. 4), s. 82.
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„Ani to raj ani piekło sztuki - komentował w r. 1903 - (...) ale na pewno jej
czyściec. Tu się dusze hartują lub łamią ostatecznie. To próba charakteru:
indywidualność stojąca oko w oko z tradycją". Wśród tej mnogości zjawisk,
zdaniem krytyka, można było jednak znaleźć postać, która w tym czasie
„tytanicznie przyciągała młodych artystów" siłą osobowości. „Taki człowiek
istnieje - pisał w «Sztuce» - jest nim Rodin. Potężna, brutalnie wyrażona
indywidualność (...) ma w sobie coś z owych dawnych wodzów sztuki, z tych
co tworzyli szkoły"7.

I rzeczywiście. Jeśliby próbować wymienić tylko najważniejszych twórców
zafascynowanych francuskim mistrzem i zapoczątkowanymi przez niego roz-
wiązaniami formalnymi, to należałoby wymienić nazwiska tak wybitnych pol-
skich rzeźbiarzy, jak np. Bolesław Biegas, Józef Gardecki, Konstanty Laszczka,
Wacław Szymanowski8. Także i w przypadku Edwarda Wittiga sztuka Rodina
miała kluczowe znaczenie dla wypracowania nowego języka form. Wydaj e się
jednak, iż polski artysta nie od początku swego pobytu w Paryżu miał świa-
domość doniosłości zmian, jakie w tym czasie nastąpiły w rzeźbiarskim stylu

r

epoki. Świadczył o tym zarówno wybór kursów medalierskich u związanego
z Akademią Aleksandrę Charpentiera9, jak i pierwsze (1901-1902) prace Wit-
tiga, utrzymane według Wacława Husarskiego „w nastrojowym symbolizmie
hojnie szafującym nimfami i syrenami"10.

Zmiana podejmowanych środków wyrazu nastąpiła dopiero trzy lata po
przyjeździe.

W r. 1903 Wittig porzucił dotychczasowych nauczycieli i zatrudnił się
w warsztacie uczennicy Rodina - Marguerite Joiwray, a następnie w atelier

7 A. Potocki, Kolonia paryska. „Sztuka", Paryż 1904, s. 397.
s Zob. interesujące uwagi na ten temat: M. Dąbrowska-Szelągowska, Polscy moderniści

wobec Rodina. Dwie poetyki kreacjonistyczne. ..Biuletyn Historii Sztuki" 61, 1999. nr 3. s. 353—
359.

9 Warto zarazem podkreślić, że Charpentier posiadał u schyłku XIX wieku znakomitą
renomę, czego świadectwem są następujące słowa zazwyczaj nieskorego do pochwał Antonie-
go Potockiego: „Znakomity medalista Aleksandrę Charpentier całą swoja duszę oddał sztuce
stosowanej. Obok swojej pracowni stworzył znakomity warsztat rzemieślniczy, w którym biegli
w rzemiośle wykonywali swoje projekty mebli i ozdób architektonicznych. Miałem zaszczyt
kilkakrotnie oglądać tę pracownię, pełną zawsze nowych prób i gotowych dzieł, skąd w szelki
sprzęt codzienny wychodzi przekształcony i uszlachetniony ręką artysty Charpentier pokazywał,
zapalał, wypowiadał swój pogląd na sztukę (...) sztuka nie jest dodatkiem do życia - mawiał
- lecz jego duszą. Sztuka powinna uszlachetniać każdą formę, każdy sprzęt" (A. Potocki, Listy
z Paryża, „Kurier Warszawski" 1902. nr 161. s. 2-3).

10 W. Husarski, Recenzja książki W. Kozickiego: Edward Wittig. Roz^\^ój twórczości. „Wiedza
i Życie" 1933, nr 2, s. 168.
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Lucien Schnegga, rzeźbiarza, który w dużym stopniu wpłynął na jego ar-
tystyczny światopogląd11. W pracowni Schnegga Wittig asymilował tajniki
rodinowskiego warsztatu: nowy sposób modelowania bryły, uwzględniania jej
wielopłaszczyznowości czy też tzw. ideę rzeźbiarskiego jądra („wszystko co
żyje - mawiał Rodin - powstaje w centrum, kiełkuje, rozwija się, forma jest
zatem czymś wypukłym od wewnątrz")12. Zamiast obiegowych, uświęconych
tradycją konwencji, w twórczości polskiego artysty pojawiła się umowna,
swobodnie kształtowana forma, grę gestów z kanonu obowiązującej estetyki
akademickiej zastąpił ogromny ładunek ekspresji, uczucia lęku, rozpaczy,
strachu, wyrażone za pomocą całego ciała, napięciem i skurczem każdego
mięśnia13. Jednym z pierwszych przykładów tej nowej zasady tworzenia - był
Ciężar (1902/1903): nagi mężczyzna z wysiłkiem dźwigający ogromny, niemal
przygniatający go głaz. „Rzecz ta w koncepcji prosta i silna grzeszy przesadą
w traktowaniu muskulatury - pisał na łamach «Biblioteki Warszawskiej»
Czesław Poznański - dużo w niej deklamacyjności, dosyć też prymitywnego
naturalizmu. Ale maska tego męczennika, maska przerażona z rozwartymi usta-
mi, jest już niepospolitym świadectwem wielkiego talentu i zadatkiem świetnej
przyszłości"14. Z kolei sprawozdawca „Tygodnika Ilustrowanego" zauważał:
„Czuć w kompozycji dążenie do uplastycznienia idei poprzez wyraz, nastrój.
Artysta nie szuka alegorycznych zestawień, ale w postawie i obliczu stara się
zamknąć całą myśl i koncepcję"1-. Ów rodinowski w genezie zabieg oddania
wydźwięku emocjonalnego rzeźby poprzez grę ciała został podjęty także
w kolejnych realizacjach Wittiga. I tak w Nostalgii (1903) nastrój dojmującej
tęsknoty wydobywał sam sposób przedstawienia postaci: opuszczona nisko
głowa, splecione z tylu ręce, skulona, złamana cierpieniem sylwetka. Równie
sugestywnie aurę psychiczną „dopowiadały" zgarbione figury Przeznaczenia,
Rozpaczy, Płaczki.

11 „Rozmowy z tym niezwykle zdolnym i pełnym kultury rzeźbiarzem, zwolennikiem
kierunku Rodina, którego nadmiernemu malarskiemu rozwichrzeniu przeciwstawiał (...) dąż-
ność do ścisłości formy, pomogły w wysokim stopniu jego młodemu, polskiemu koledze do
zorientowania się w zamęcie różnorodnych problemów i haseł rzeźbiarskich". Zob. Kozicki
(przyp. 1), s. 218.

12 A. Rodin, Sztuka. Rozmowy spisane przez Pawła Gsell, tłum. T. Tatarkiewiczowa, Poznań
1923, s. 31. Z obfitej bibliografii dotyczącej twórczości Rodina warto w tym miejscu polecić:
M. Laurent, Rodin, Warszawa 1991; R. Butler, Rodin: The shape of genius, London 1993;
C. Lampert, Rodin. Sculptures and drawings. Arts Council of Great Britain, 1986.

13 Zob. Dąbrowska-Szelągowska (przyp. 8), s. 354.
14 Cz. Poznański, Edward Wittig, „Biblioteka Warszawska" 4, 1907, s. 334.
15 T. Jaroszyński, Rzeźby Edwarda Wittiga, „Tygodnik Ilustrowany" 1903, nr 37, s. 724.
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Nie sposób jednoznacznie stwierdzić, na ile ostateczny kształt tych prac był
wyrazem bezpośrednich kontaktów z francuskim mistrzem16, a w jakim stopniu
efektem ogólnej, ideowej presji czasów. O modernistycznym rodowodzie rzeźb
Wittiga przekonuje ich wyraźne ciążenie ku zagadnieniom metafizycznym;
próba przetransponowania na rzeźbiarski język duchowych niepokojów, stanów
zwątpienia, rozpaczy, pytań o sens ludzkiej egzystencji. Zdarza się jednak, że
obiegowe, młodopolskie tematy zostają ujęte za pomocą niemal klasycznej
oszczędności środków, zaś rodinowskie inspiracje niepostrzeżenie splatają się
z ekspresjonizmem w duchu Przybyszewskiego. Wydaje się, że ta złożoność
w dużym stopniu wynikała z charakteru formacji modernistycznej, która - jak to
dowodził Antoni Lange - „nie neguje romantyzmu, naturalizmu, symbolizmu,
usiłuje je pogodzić, związać, zsyntetyzować, wszystkim kierunkom przyznaje
powód bytu i wszystkie w sobie pomieszcza"17.

W kręgu oddziaływań ściśle rodinowskich pozostaje Płaczka (ok. 1905;
il. 2) - kolejna interpretacja tematu Danaidy (1885) po m.in. Żalu i Zrozpa-
czonej (1901 i 1902) Konstantego Laszczki. Naga, przytulona do podłoża
kobieta o wiotkich, smukłych kształtach i zakrytej włosami twarzy przywodzi
na myśl mną pracę Wittiga -Młodość (1907). Obie formy zostały określone za
pomocą miękkich, płynnych linii. Roztopienie konturów, gładkość modelunku,
migotliwa gra światła i umiejętność fakturalnego różnicowania powierzchni,
to wszystko przekonuje nie tylko o maestrii młodego artysty, ale także i o jego
ogromnej fascynacji dokonaniami francuskiego mistrza. Świadectwem tego
samego źródła inspiracji jest również Zadumana - rzeźba podejmująca słyn-
ny, rodinowski motyw nonfinito - wyłaniania się postaci z surowego bloku
marmuru, w którym tkwią jeszcze jej zatopione fragmenty.

Swoim realizacjom Wittig zdołał jednakże nadać indywidualne piętno. Jak
zauważał Czesław Poznański, w odróżnieniu od dzieł Rodina prace polskie-
go artysty „nie znają krzyku namiętności i rozpaczy rąk nerwowym mchem
w przestrzeń rzuconych obłędnych skrętów, czy dzikich skurczów"', zaś natę-

16 Małgorzata Dąbrowska-Szelągowska odnalazła w archiwum Rodina list, który reko-
mendował francuskiemu mistrzowi młodego Wittiga, w chwili gdy ten ostatni był już znanym
artystą. Tak więc, choć w katalogach paryskich nazwisku Wittig towarzyszy określenie ,,eleve
de Rodin". to polski rzeźbiarz uczniem Rodina w ścisłym tego słowa znaczeniu nigdy nie był.
Zob.: Dąbrowska-Szelągowska (przyp. 8), s. 74. Musiał natomiast posiadać doskonałe znajo-
mości w paryskich kręgach, o czym przekonuje list cytowanego wyżej Czesława Poznańskiego.
W 1909 r. polski historyk sztuki, pracując nad książką poświęconą rzeźbie francuskiej, zwrócił
się właśnie do Wittiga z prośbą o towarzyszenie w zwiedzaniu pracowni francuskich rzeźbiarzy,
których ten miał ,.znać osobiście". Zob. Paryż i artyści polscy... (przyp. 4). s. 156.

17 A. Lange. Modernizm. „Tygodnik Ilustrowany" 1890, nr 13, s. 202-203, cyt. za: W. Jusz-
czak, Wojtkiewicz i nowa sztuka. Kraków 2000. s. 23.
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2. E. Wittig, Płaczka, marmur, 1905. Fot. A. Kowalska

żeniu emocji w warstwie formalnej towarzyszy „spokój greckich, czy egip-
skich marmurów"18. Doskonale jest to widoczne nawet w tak symbolicznych
w swej genezie pracach, jak: Przeznaczenie, Sfinks, Wyzwanie czy Bożyszcze19,
które pomimo niewielkich rozmiarów sprawiają wrażenie monumentalnych,
zamkniętych przestrzeni kompozycyjnych.

Na przełomie 1907 i 1908 r. płynną, swobodnie kształtowaną linię Wittig
coraz częściej zastępuje skłonnością do kształtowania rzeźby w oparciu o ścisłe,
matematyczne wyliczenia. Klasyczny pierwiastek jest uchwytny zwłaszcza
w prawidłach rządzących kompozycją, w konsekwentnym poszukiwaniu
prostoty, syntezy, zwartości formy, w łagodzeniu podejmowanych środków
ekspresji.

Znamienne, że interesującego przykładu z tego samego kręgu zjawisk do-
starcza twórczość kilku rówieśników Wittiga, urodzonych w dwóch ostatnich
dekadach XIX w. Po krótkiej fazie zauroczenia impresjonizmem, symbolizmem,
ok. r. 1910 w twórczości tych artystów, jakby w odpowiedzi na malarskie

18 Poznański (przyp. 14), s. 335.
19 Tamże, s. 7-15.
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rozproszenie kształtu, pojawiło się szczególne dążenie do prostoty, syntezy,
zwartości formy. Przekonuje o tym całkujący styl Gettera, Koniecznego, majo-
likowe posążki Wenus Popławskiego, liryczne, archaizowane statuetki Kuny20.
Co mogło przyczynić się do tak konsekwentnej strategii, jakie czynniki mogły
odegrać najistotniejszą rolę?

Wśród impulsów determinujących wybór formy i podejmowane przez
artystów środki ekspresji, pierwszorzędne znaczenie miało pojawienie się
w r. 1893 pracy Adolfa Hildebranda Das Problem der Form in der bildenden
Kunst. Autor, aby przywrócić rzeźbie utraconą monumentalność, zalecał
porzucenie dotychczasowego modelunku w glinie i powrót do metody staro-
żytnych - kucia bezpośrednio w kamieniu - tzw. taille directe. Pisał: „Rzeźba
jest odrębnym, zamkniętym w sobie światem, bliższym raczej architekturze,
niż światu istot żywych. Jej prawdziwa wartość ujawnia się dopiero z dalszej
odległości, dopiero z dystansu możemy ocenić jej obiektywne wartości, rów-
nomierne rozłożenie proporcji i mas"21. Nowe rozumienie formy: autonomię
kształtu, zasadę surowej rzeźbiarskiej dyscypliny propagował także doskonale
znany polskim artystom uczeń Rodina-Antoine Bourdelle (1861-1929), autor
pomnika Adama Mickiewicza w Paryżu (1908-1928), wykładowca Akademii
Colarossi, Grandę Chaumiere. „Rzeźba-twierdził-jest kwiatem architektury,
ona sama jest architekturą brył, geometrią mas, precyzją, logiką"22.

Istotne były także inspiracje płynące z kręgów kubistycznych, o czym
przekonuje choćby Pamiętnik pozostającego w bliskiej relacji z Wittigiem
- Tadeusza Makowskiego i następująca konstatacja: „Byłem dziś u Wittiga
- oglądaliśmy razem książkę Apollinaire, z portretem autora rysowanym ku-
bistyczne przez Picassa (chodzi o książkę G. Apollinaire'a Malarze kubiści.
Rozważania o estetyce [tłum. JJ. Szczepański, Kraków 1966 - K.P]). Sztuka to
zwrot do formy, do analizy kształtów, przez którą przechodzi się do poznania
istotnych wartości plastycznych"23.

20 Zob. T. Dobrowolski, Sztuka Młodej Polski, Warszawa 1963, s. 13 ln.
21 A. Hildebrand. Das Problem der Form iii der bildenden Kunst, Berlin 1893, cyt. za:

A. Kotula. P. Krakowski, Rzeźba XIX w., Kraków 1980. s. 125.
22 Cyt. za Nauki Bourdelle d (wypowiedzi zebrane przez Marie Dorrnoy), tłum. J. Zbignie-

wiczowa, ,.Głos Plastyków" 5, 1937, nr I-VII, s. 39. Zob. także Paryż i artyści polscy... (przyp.
4), s. 20.

23 T. Makowski, Pamiętnik, oprać. H. Jaworska, Warszawa 1961. s. 220. Notatka pochodzi
z 1 VI 1913 r. Jak poświadczają zapiski artysty, Makowski pracował w tym czasie nad portretem
Wittiga, który miał być przedstawiony na tle jego najgłośniejszej paryskiej realizacji - kamiennej
figury Ewy. Nie wiadomo, czy obraz został skończony. Według Jaworskiej: „obraz nie zidenty-
fikowany, miejsce przechowania nie znane" Por. Makowski, Pamiętnik..., s. 72; H. Jaworska.
Tadeusz Makowski. Życie i twórczość, Warszawa-Wrocław-Kraków 1964, s. 324.
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W przypadku Wittiga ostateczne zei"wanie z koncepcjąrodmowskąprzyniósł
rok 1908. Artysta wystawił wtedy Przebudzenie24 - akt młodziutkiej, nieświa-
domej swego wdzięku dziewczyny, jeszcze nie kobiety, a już nie dziecka,
uderzająco prosty w warstwie formalnej. Rzeźba szeroko opisana we francu-
skiej prasie została uznana za najlepsze dzieło Salonu i z miejsca zakupiona
do cesarskich zbiorów23. W sensie przemian stylistycznych, jakie nastąpiły
w rzeźbiarskim oeurre Wittiga, liryczne i delikatne Przebudzenie stanowiło
swego rodzaju cezurę zamykającą okres inspiracji rodinowskich (choć także
w późniejszych pracach odnajdujemy bardzo znamienne przykłady dialogu
z twórczością francuskiego mistrza, m.in. motyw kroczenia w przedstawieniu
Jesieni czy też wieloaspektowość Ewy). Decydującą wagę uzyskał tym samym
pierwiastek niemal od początku obecny w twórczości rzeźbiarza - klasyczny
monumentalizm. Wśród rzeźbiarskich form pojawiły się kształty ostentacyjnie
ciężkie w proporcjach, wydzielone mocnym, graficznym konturem, surowe,
ściśle przemyślane. Za doskonały przykład zarysowanych powyżej tendencji
posłużyć mogą dwa dzieła, jednocześnie zamykające paryski okres twórczości
Wittiga: Jesień - wysmakowana kompozycyjnie sekwencja piętrzących się
płaszczyzn, walców, stożków i elips, poddanych tylko właściwościom swego
materiału, i Ewa, której masywne kształty porównywano zarówno do kom-
pozycji kubistycznej, jak i sztuki archaicznej Grecji. Jak pisał Apollinaire
w „Intransigeant": ,Jźwa to wywołanie olbrzymki, która wyszła z wyobraźni
Baudelaire'a. To doskonały wyraz nowych tendencji w rzeźbie, która pragnie
być wyrazem stylu życia nie zrywając z naturą"26. Zaś Władysław Tatarkiewicz
dodawał: „Chciałbym ją tylko widzieć nie w ciasnej sali, lecz w zielem ogrodu,
na słońcu, które zagrałoby na falistych liniach jej miękkiego kamienia"27. To
pragnienie zostało urzeczywistnione w 1928 roku, kiedy dokonano uroczystego
odsłonięcia Ewy na placu Trocadero w Paryżu.

24 Przebudzenie, 1908, posąg, gips, 111 x 40,40 cm, Muzeum Narodowe w Warszawie,
oddział w Królikarni.

25 Zob. Opinie w prasie francuskiej o rzeźbie E. Wittiga ,,Przebudzenie" „Kurier War-
szawski" 1908, nr 279, s. 3; J.L. Vaudoyer, Le Salon d'Automne, „Art Decor" 1908, półrocz.
II, s. 145-158.

26 Opinia Apollinaire'a ukazała się z racji pierwszego wystawienia Ewy na Salonie Marso-
wym, w artykule opublikowanym w „Intransigeant" 11 IV 1912 roku. Zob. też G. Apollinaire,
Chronigues d'art (1902-1918), Paris 1960, s. 240-241. Powoływał się na nią również Adolf
Basler, Edward Wittig, „Sztuka" 2, 1912, z. 4, s. 121.

27 Cyt. za: Basler (przyp. 26), s. 130.
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WCZESNE PRACE WITTIGA - ANALIZA IKONOGRAFICZNA

Wśród prac powstałych w pierwszym dziesięcioleciu XX wieku, a więc
w okresie decydującym o ostatecznym uformowaniu się artystycznej odręb-
ności Wittiga, zwraca uwagę grupa brązowych odlewów, rozwijających bliskie
sobie motywy tematyczne. Chodzi tu o takie rzeźby, jak: Przeznaczenie, Sfinks.
Wyzwanie, Bożyszcze, należące do okresu, który na wstępie został określony
jako symboliczny. Pora zastanowić się teraz, na ile ów termin, przydatny do
wstępnej selekcji zjawisk, jest odpowiedni dla ich ostatecznej definicji. Inny-
mi słowy, w jakiej mierze przedstawienia określane jako symboliczne są nimi
rzeczywiście.

Pierwszą rzeźbą z omawianej grupy tematycznej jest Przeznaczenie (il. 3)28
- projekt grobowca z 1903 r. Z olbrzymiej, dwustopniowej bryły kamienia
wyłania się twarz istoty o nie do końca jasnej tożsamości mężczyzny? kobiety?
Z dużą dozą wątpliwości można przyjąć drugą ewentualność; wskazywałyby
na to subtelne rysy twarzy, delikatny kształt nosa, splot włosów. Ta nadnatural-
nych rozmiarów twarz sprawiałaby wrażenie martwego woskowego odlewu,
gdyby nie półprzymknięte oczy, spod których zdaje się obserwować klęczącego
nieopodal, na niższym stopniu, mężczyznę. Niewiele można powiedzieć o tym
ostatnim. Jest nagi, dość dobrze zbudowany, niemal atletyczny. Z jego szczelnie
wciśniętej w kamienny uskok postaci, z napiętych do ostatnich granic mięśni,
emanuje wyraźnie wyczuwalna aura niepokoju i napięcia. Nie wiadomo jednak,
co wyraża niewidoczna, bo schowana w ramionach twarz. Smutek, rozpacz,
przerażenie... a może żadne z tych uczuć?

Szukając bliskich analogii formalnych dla Przeznaczenia, należy wskazać
przede wszystkim na Wizję Franciszka Flauma (1907). Obie rzeźby przed-
stawiają klęczącego mężczyznę, niejako adorującego głowę posągu. Pewne
podobieństwa istnieją zarówno w zestawieniu obu figur, jak i w sugerowanej
warstwie treściowej.

Czy wobec tego mógł je łączyć również jakiś literacki pierwowzór? Intere-
sującego przykładu z tego samego kręgu zjawisk dostarcza utwór Tadeusza Ja-
roszyńskiego Chimera. Znajdujemy tam następujący fragment: „Wyczerpany
artysta osunął się w niemocy u stóp swego dzieła, mgła przedśmiertelna osnuła
mu oczy, dłuto wypadło z osłabłej ręki, ciało przebiegł spazm konania. Naokoło
biało, marmurowo. Spojrzał jeszcze raz w twarz posągu, twarz piękną zimną,

28 Gipsowa wersja Przeznaczenia obecnie znajduje się na dziedzińcu Biblioteki Polskiej
w Paryżu.
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niewzruszoną i umiera w zachwyceniu. Głowajego biała, obsypana manriurem,
łączy się z blokiem kamienia, tworzy jedną całość... i tabzostało"29.

Utwór Jaroszyńskiego jest o kilka lat młodszy od rzeźby Wittiga, nie mógł
więc stanowić bezpośredniej inspiracji. Czy zresztą metafora twórczości, po-
goń za ideałem, niedoścignionym wzorcem, byłaby tematem odpowiednim na
projekt grobowca? Wydaje się, że ewentualna zależność obu utworów opiera
się raczej na zbieżności atmosfery, choć i to przypuszczenie po chwili wydaje
się mało przekonywające. Przeznaczenie zdecydowanie nie przedstawia przed-
śmiertelnej agonii, a niepokój klęczącego niewiele ma wspólnego z „pełnym
uniesienia zachwytem". Mężczyzna zdaje się raczej z czymś zmagać, czemuś
opierać - o tym świadczą zarówno rozpaczliwie wyciągnięte ręce, jak i mak-
symalnie naprężony tors. Wydźwięk emocjonalny obu przedstawień jest więc
całkowicie odmienny.

Z kolei zdaniem Małgorzaty Dąbrowskiej-Szelągowskiej30 rzeźba Wittiga
stanowi próbę interpretacji związku między kobietą a mężczyzną. To hipoteza,
nad którą warto się dłużej zastanowić. Popularny w tym czasie fatalizm płci
i mizoginiczne inklinacje epoki mogłyby takie wnioski potwierdzać. Zrozpa-
czony, adorujący mężczyzna wyrażałby poddanie kobiecie, owej „straszliwej,
kosmicznej i niezbadanej potędze"31. Dlaczego jednak miałaby ją symbolizo-
wać maska, a nie jedna z owych pięknych i niepokojących femme fatale, jakie
znamy choćby z obrazów Muncha, Beardsleya czy też Khnopffa?

A może nie chodzi tu o metaforę cielesnej miłości? W Requiem aeternam
Stanisław Przybyszewski pisał: „Z Tobą połączę się w jedno, zleję (...). Teraz
daję Ci moją duszę, to tęsknota za syntezą, której rozkosz wywyższa mnie nad
innych ludzi. I weź, weź moją duszę w kształt Twego ducha, niech powrócą
razem do Prajedni"32. W pracach Przybyszewskiego wielokrotnie pojawia się
wątek ambiwalencji miłości i związana z nią konieczność nieustannego ba-
lansowania między jej cielesną a duchową, niezwykle wysublimowaną stroną.
Namiętność między dwojgiem ludzi stanowi zarazem źródło najcenniejszych,
jak i najbardziej niszczących przeżyć, „tysiące mąk, udręczeń, szał radości
i żądzę bytu"33. Analogiczna dwoistość dotyczy także kobiety - choć zła

29 T. Jaroszyński, Chimera. Powieść z życia artystów. Warszawa 1905. s. 27. Cyt. za: P. Szu-
bert, Geniusz i Fatum, w: Koniec \^ieku. Sztuka polskiego modernizmu 1890-1914. Warszawa
1996, s. 62.

30 Dąbrowska-Szelągowska (przyp. 8). s. 353-359.
31 S. Przybyszewski, Na drogach duszy. Kraków 1900. s. 15.
j2 S. Przybyszewski, Requiem aeternam, w: tegoż, Wybór pism. oprać. R. Taborski. Wrocław

1960, s. 23.
33 Tamże, s. 24.
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i destrukcyjna, jest równocześnie „prafenomenem istnienia"34, pośredniczką
sfery transcendentnej. Bohaterom Requiem aeternam,Androgyne2'5 często zdarza
się marzyć o odnalezieniu idealnej kochanki, o „stopieniu jej w sobie". Takie
zespolenie w wykładni Przybyszewskiego oznacza bowiem dostęp do najgłęb-
szych i najbardziej ukrytych tajników rzeczywistości, rozwiązanie zagadek
bytu, a więc tym samym pokonanie - Przeznaczenia.

Czy rzeźba Wittiga mogła być plastyczną transpozycją niniejszej teorii?
Wielka, kobieca maska jako symbol dwuznaczności kobiety, okrutnej, fatalnej,
ale i życiodajnej siły, której me sposób przeniknąć ludzką miarą? Choć trudno
odpowiedzieć jednoznacznie na to pytanie, jest wielce prawdopodobne, że tezy
Przybyszewskiego mogły stanowić ewentualne źródło inspiracji36.

O tym, że wczesna twórczość Wittiga bardzo ściśle tkwi w problematyce
młodopolskiej, przekonują nas również inne. powstałe w tym czasie rzeźby.
Skoncentrujmy się na trzech najbardziej wymownych przykładach: Sfinksie,
Wyzwaniu, Bożyszczu.

Pochodzący z 1904 roku Sfinks (il. 4)37 to wyobrażenie młodej kobiety,
która właśnie przysiadła na podciągniętych stopach i opierając się z tyłu
dłońmi pręży smukłe ciało. Oczekująca, spragniona, zdaje się uosobieniem
kobiecego fatalizmu i rozkiełznanej, nienasyconej zmysłowości. Istotny jest
tu sam tytuł. Sfinks to dość niejasna postać, uwikłana w rozmaite znaczenia,
symbol „czuwania, wieczności, syntezy, mistycznej kontemplacji", a przede
wszystkim „największe ucieleśnienie zagadki, wiedzy niedostępnej ludzkiemu
pojęciu"38. To, jak pisze Chevalier, „przeznaczenie, które jest jednocześnie

34 Z przeświadczeniem o kobiecej ambiwalencji spotykamy się m.in. w pismach Junga,
dla którego postać kobiety personifikuje także i duszę, a ponieważ „Anima jest zarówno dobra
jak i zła, to treści będące projekcją ukazują się jako wyraz tego podwójnego przejawienia jej
natury, czasem jako niebiańska bogini, czasem jak bóstwo piekielne". Zob. A. Moreno, Jung,
Bóg i człowiek współczesny, tłum. S. Łowicki, Warszawa 1973, s. 56.

35WAndrog)!ne znajdujemy taki fragment: „On i Ona mieli powrócić do wspólnego łona, by
zlać się w jedno ognisko, w to jedno święte słońce (...). Tam się dokona cud, wielki nieziemski
cud. Odsłonią mu się tajemnice, rozwiążą cele i przyczyny bytu i zakróluje nad wszelką ziemią
i stworzeniem". S. Przybyszewski, Androgyne, Kraków 1900. s. 80.

36 Podjęty kierunek interpretacji sugerował także biograf Wittiga - Władysław Kozicki,
dostrzegając we wczesnej twórczości artysty przejawy „erotyzmu kosmicznego w duchu Przy-
byszewskiego". Zob. W. Kozicki, Edward Wittig. Rozwój twórczości. Warszawa 1931, s. 23.
Ów „erotyzm kosmiczny", słowo-klucz epoki, w języku moderny oznaczał zabieg utożsamienia
kobiety z siłami natury i podświadomością.

37 Sfinks, 1904, posąg, brąz, 24 x 19 cm. Od 1961 r. Muzeum Narodowe w Warszawie,
oddział w Królikarni.

38 M. Podraza-Kwiatkowska, Symbolizm i symbolika w poezji Młodej Polski. Teoria i praktyka,
Kraków 1968, s. 132, o motywie sfinksa zob. s. 132-138. Z tego artykułu pochodzą przywołane.
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4. E. Wittig, Sfinks, brąz, 1904. Fot. K. Podniesińska

i koniecznością i tajemnicą"39. I w takim właśnie sensie spotykamy się z tą
metaforą np. w opowiadaniu Jerzego Żuławskiego: „A na Rydwanie - ży-
cie. Sfinks nieubłaganej tajemnicy, tysiące rąk wznosi się ku niemu. Tysiące
modlitw, przekleństw i krzyków, ale Sfinks milczy niewzruszony. Tylko pod
zasłoną błyszczą oczy... oczy..."40. „Do chłopieńcych moich marzeń uśmiechał
się spod ramion krzyża - Sfinks życia", przyznawał bohater Próchna Wacława
Berenta41. Ale to nie wszystko. W literaturze młodopolskiej postać Sfinksa
symbolizowała przede wszystkim kobietę fatalną, demonicznego wampa, jak
to ujął Żuławski, „natchnienie dla artysty, śmierć dla człowieka"42. „Wlepiał
w me oczy nagi bezwstyd kobiety-Sfmksa"43 - zanotuje w jednym z opowiadań
Stanisław Przybyszewski. Z kolei w Powieści tajemnej Wacława Wolskiego

cytaty. Zob. również J.E. Cirlot. Dictionary ofSymbols, London 1960, s. 437; G. de Tervarent,
Attributs et Symboles dans Part profane 1450-1600, Geneve 1958, s. 326; L. Reau, Iconogra-
phie de Part chretien, Paris 1955, s. 120. O Sfinksie jako tajemnicy ludzkiej egzystencji pisał
Tetmajer: „Wieczność życia szeleści w tej sączącej się strudze wody z ust symbolu-tajemnicy,
jakajest Sfinks" - K. Tetmajer, Szkic o Bócklinie, w: tegoż. Szkice. Warszawa 1970, s. 70. Warto
przywołać także rycinę Jana Tooropa, jaka ukazała się na okładce krakowskiego „Życia" 1898,
nr 38/39.

39 J. Chevalier, A. Gheerbrant, Dictionnaire des symboles, Paris 1969. s. 321. Cyt. za: Podra-
za-Kwiatkowska (przyp. 38), s. 132.

40 J. Żuławski, Po uczcie. Opowiadania prozą, Warszawa 1902, s. 20.
41 W. Berent, Próchno, oprać. M. Głowiński, Wrocław 1974, s. 17.
42 J. Żuławski, Pax, Warszawa 1905, s. 11. „(...) Pod wpływem wielkiego artysty (Przyby-

szewskiego), który im hetmanił, w literackich ich utworach naczelne miejsce zajęła kobieta.
Kobieta-wampir, kobieta-sfinks, wszystko ogarniająca, kosmiczna istota, jedyna zagadka i pro-
blem życia osobistego i ogólnego" - konstatował w Gaju Akademosa Władysław Kozicki. Cyt.
za: J. Krzyżanowski, Neoromantyzm polski 1890-1918, Wrocław 1980, s. 39.

4-' S. Przybyszewski, Wigilia, Lwów 1899, s. 15.
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znajdziemy następujący fragment: „Na kamiennych jej wargach śnił uśmiech
Sfinksa. Obietnica miażdżącej, śmiertelnej prawdy unoszącej w mrok wieczny,
tam gdzie milkną ciemne miny"44. Warto w tym miejscu przypomnieć jeszcze
obraz Gustave'a Moreau: młodzieńczy Edyp wpatrzony w kobiecego Sfinksa,
który wskoczył mu na pierś i niepostrzeżenie wbił się w nią pazurami45, czy też
niepokojące przedstawienia kobiecego Sfinksa, jakie pojawiają się w twórczo-
ści Franza von Stucka {Pocałunek Sfinksa, Sztuka albo pieszczoty) i Fernanda
Khnopffa (drapieżna kobieta-gepard w Pieszczotach).

Podobne możliwości znaczeniowe zdaje się przywoływać kolejna rzeźba
Wittiga - Wyzwanie46. Naga, stojąca, hierarchicznie wyprostowana kobieta,
o wyciągniętych ponad głową rękach, świadoma swej urody, zuchwała, trium-
falna, niepokojąca. Za świetny, towarzyszący jej komentarz mogłyby posłużyć
słowa publicysty „Sztuki", który swe rozważania o kobietach ujął następująco:
„Tajemniczą i niezbadaną zagadką jest jej istota duchowa. (...) Może dlatego
sama natura obdarzyła kobietę takim wdziękiem i pięknością, aby pod tą po-
włoką ukryć ciemne strony jej charakteru, aby zawsze była tym nęcącym oko
przedmiotem (podkreślenie moje - K.P.)"47. „Nęcący oko przedmiot", „piękne
zwierzę"48, „uprzedmiotowiony Sfinks" - to bardzo charakterystyczne dla
przełomu wieków określenia kobiecej natury (por. il. 5).

Nieco inne emocje wydobywa natomiast Bożyszcze (il. 6)49. Siedząca na
kamiennym bloku postać o złączonych, zgiętych pod kątem prostym nogach,
przywodzi na myśl posągi egipskich faraonów, ma równą im hieratyczność,
uroczystą, niemal sakralną powagę; powagę, jak to określił Fleury, „wieczy-
stego Idolu"30. Uderzający jest wspólny klimat emocjonalny, łączący te trzy
omówione przedstawienia. Wyobrażone kobiety to istoty ambiwalentne: piękne,
tajemnicze, fascynujące, budzą jednocześnie i podziw, i obawę. Pomimo osten-
tacyjnej nagości, pomimo jawnej prowokacji, sprawiają wrażenie istot zimnych,
wyniosłych i absolutnie niedostępnych. Także przyjmowane pozy, w zamyśle

44 J. Wolski. Powieść tajemna, Kraków 1908. s. 24.
45 Podraza-Kwiatkowska (przyp. 38). s. 134. Inspiracją dla obrazu Moreau (1864 r.) miał

być nie najwyższych lotów wiersz Heinricha Heine Sfinks. Zob. H. Hofstatter, Symbolizm,
Warszawa 1980, s. 34.

46 Wyzwanie. 1907, posąg, brąz, wym.: 91x31,5 cm, Muzeum Narodowe w Warszawie
(od 1965 r.).

47 „Sztuka. Miesięcznik ilustrowany poświęcony sztuce i kulturze", Lwów 1911, s. 45.
4S „Kobieta - piękne zwierzę" to znane określenie Josepha Maire de Maistre'a, zaś „uprzed-

miotowiony Sfinks" pochodzi z jednego z opowiadań S. Zarewicza. Zob. Podraza-Kwiatkowska
(przyp. 38), s. 12.

49 Bożyszcze, 1906, posąg, gips, wym.: 42 x 15 cm. Muzeum Narodowe w Warszawie (od
1942 r.).

50 R. Fleury, Edouard Wittig, „Art Artistes" 1909, nr 46, s. 167-171.

173



5. E. Wittig, Kobieta i mężczyzna, brąz, 1907. Fot. K. Podniesińska

6. E. Wittig, Bożyszcze, brąz, 1906, wg S. Rutkowski, Edward Wittig, Warszawa 1923
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kuszące i uwodzicielskie, wydają się sztuczne i wyreżyserowane31. „Że też ona
zawsze pozować musi - przemknęło mu po głowie na widok tej hierarchicznej,
egipskiej posągowości, na siedzeniu ciemnym jak tron bazaltowy. I te ręce
(...) wysztywniałe i prężne na oparciach, dłonie boleśnie smukłe (...) królowej
z dwunastej dynastii Faraonów lub memfijskiego Ptaho"52.

Poszukując źródeł, jakie mogłyby uformować wyobraźnię artysty, należało-
by przywołać cały kontekst epoki i jej silne mizogmiczne skłonności33. Schyłek
XIX w. był swoistym zwierciadłem męskich niepokojów i irracjonalnych lęków,
to przecież okres największej popularności tez Weiningera, sztuk Strinberga,
Ibsena czy też pism Tołstoja. W wielu utworach tego czasu w opozycji do sfery
kultury przynależnej mężczyźnie, kobieta symbolizuje mroczne siły natury,
niepokoi, budzi lęk, jest czymś niebezpiecznym, destrukcyjnym, a jednocześnie
szalenie pociągającym. Przedmiotem nienawiści, odrazy i uwielbienia. Jak na-
pisze w jednym z opowiadań Zofia Nałkowska: „Jesteśmy niewolnice tajemnic.
Wzięły nas w swoje posiadanie straszliwe ciemności naszego ciała. Jesteśmy
kwitnące gałęzie zakrytych przepaści. Niech będzie pochwalona siostra nasza
natura"34. Kobieta ma więc dostęp do tajemnic istnienia, jest zjednoczona
z wszechświatem, pulsuje życiem. Płeć przynosi jej ambiwalentną siłę, daje
niezwykłą witalność, ale zarazem ból i cierpienie. W oczach mężczyzn jest
bezwolnym narzędziem instynktu, schopenhauerowską ślepą wolą życia, dążącą
jedynie do przedłużenia gatunku, bez troski o wyższe, duchowe potrzeby55.

51 Podobną atmosferę przywoływała także wczesna praca Wittiga - płaskorzeźba Przed
Otchłanią: ..Dwie skały oddzielone głęboką rozpadliną. Po lewej grupa nagich kobiet, syren
wabiących młodością i urodą ciał, po prawej nagi mężczyzna, z tęsknotą wyciągający ręce ku
czarodziejkom... Za nim postać demona". Cyt. za: Fański (przyp. 3), s. 4.

-2 W. Berent, Ozimina, Warszawa 1911, s. 13.
53 Sygnalizowane przeze mnie kwestie niejednokrotnie znajdowały się w polu zainteresowań

historyków literatury, i tak o mizoginizmie jako zjawisku kulturowym pisali m.in.: R. Caillois,
Modliszka, w: tegoż, Odpowiedniość i styl. Eseje, Warszawa 1961; M. Praz, Zmysły, śmierć
i diabeł w literaturze romantycznej, tłum. K. Żaboklicki, Warszawa 1974. W nieco innym kon-
tekście: A. Zadrożyńska, Etnologicznepodstawy seksualności. Symbolika płci i seksu w różnych
kulturach, w: Seksuologia kulturowa, red. K. Imieliński, Warszawa 1980. Zob. też: M. Podra-
za-Kwiatkowska, Salome i Androgyne. Mizoginizm a emancypacja, w: Młodopolskie harmonie
i dysonanse, Warszawa 1969, przedruk także w: Symbolizm i symbolika w poezji Młodej Polski
(przyp. 38). s. 179-180; tejże, Młodopolska femina,,Teksty drugie" 1973, nr 4/5/6; W. Gutow-
ski, Nagie dusze i maski. O młodopolskich mitach miłości, Kraków 1992; G. Matuszak, Kultura
kontra natura, o mizoginicznym fin de siecle, Poznań 1996.

34 Z. Nałkowska, jako motto do utworu Śpiew kobiet, w: tejże, Róża palatynatu. Opowia-
dania, Warszawa 1904, s. 164.

55 A. Schopenhauer, Świat jako wola i wyobrażenie, tłum. A. Swiderski, Warszawa 1893, s. 52.
Uprzedmiotowienie kobiet w sztuce, to z kolei temat wielu prac, pisanych przez feministycznie
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Eterycznym motylem niepostrzeżenie przepoczwarzającym się w tłustą ćmę
o - jak to ujął Berent - „sowitym kształcie biodra i nadmiarze soków wege-
tacyjnych"36. Autorowi Oziminy zawdzięczamy niezwykle sugestywny obraz
zagrożeń, jakie niesie tzw. ciepło domowego ogniska. Jednemu z bohaterów
tej książki obserwacja „obrzękłych, mlecznych ciał" nasunie następującą
konstatację: „Siedzą tedy luksusowe małżonki, dyszą perfumami, promienieją
w powietrze fluidum cielesności, wytwarzają atmosferę cieplarni". Bo kimże
jest kobieta? Berent roztacza cały wachlarz możliwości: „To woskowa lala
szeleszcząca jedwabiem (...), trup z przepychem ubrany, flakon ekscytujących
perfum. Sęp-ścierwnik z jego potwornym, ociężałym chłodem, z tą wstrętną
sennością sytego ścierwem ptaka". Takie ujęcie tematu w szerszej perspektywie
epoki nie wyróżnia się szczególną drastycznością37. Przekonują o tym liczne
obrazy Muncha, Klimta, Beardsleya, niezwykła popularność motywu Salome,
Astarte, Herodiady, Lihth38. Kobieta z różnych przyczyn niszcząca swego part-
nera staje się niemal leitmotivem tego czasu. Przywołajmy tu choćby najbardziej
znamienne przykłady. W Przemianach wampira Baudelaire'a kochanek jest
kuszony „wiedzą upojenia", obietnicą rozkoszy, za które „anioły by poszły
w niemocy na potępienie", a po akcie miłosnym zostająz niego już tylko „nagie
piszczele"59. Z kolei na gruncie rodzimym znamiennych przykładów dostarcza
proza Wacława Berenta. U tego skądinąd cenionego pisarza niejednokrotnie
można znaleźć tak wstrząsający opis, jak niżej zacytowany: „Nad nim czaiła
się jak pantera, śniada, prawie brunatna twarz kobieca w nieludzkiej potędze
zimnego wyrazu. I widzi jak zielonawy głąb polipowych oczu, wpija się
w niego, wsysa mu się w krew...". Z kolei kilka stron dalej bohater wysłuchuje

ukierunkowane badaczki. Interesujące uwagi na ten temat znalazły się w książce W. Chadwick.
Women, Art and Society, London 1980. Zob. także omówienie tej książki w artykule E. Franus,
Widzące, widziane, „Artium Quaestiones" 6, 1993, s. 101.

56 Berent (przyp. 52), s. 18-19.
57 Według interpretacji socjologicznej, za demonicznymi portretami kobiet kryła się pod-

świadoma próba obrony dominującej męskiej pozycji społecznej, zagrożonej wobec nasilających
się ruchów emancypacyjnych, jak to określiła Ewa Kuryluk, był to swoisty „lęk nadwątlonych
panów o to. że wypoczęte niewolnice odbiorą im władzę". Zob. E. Kuryluk, Wiedeńska apoka-
lipsa, Kraków 1974, s. 21; zob. także wiersz młodopolskiej poetki Marii Komornickiej, który
zainspirował metaforę Kuryluk. M. Komornicka, Z księgi mądrości tymczasowej, „Chimera"
7, 1904, s. 340.

58 Zob. utwór Oscara Wilde'a Salome, hymny Kasprowicza, operę Wagnera, obrazy Beard-
sleya, Klimta, Khnopffa - o tym samym tytule. Wyczerpujące informacje na temat ikonografii
Salome zawiera książka H. Doffnera, Salome. Ihre Gestalt in Geschichte und Kunst, Miinchen
1912.

39 Ch. Baudelaire, Przemiany wampira, Dance macabre. tłum. Cz. Jastrzębiec, w: tegoż,
Kwiaty zla, Warszawa 1973, s. 103.
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ojcowskich napomnień: „Ty byłbyś Władek nowy, świeży, genialny gdyby nie
kobiety. One cię gnębią, krew twoją toczą, mlecz piją, mózg ssą. Oplotły cię,
opętały, pierś ściskają, talent w piersi chcą zdusić", „to bydło jest przecie, gad
zimny i lenie", „nie wiąż się ze zwierzęciem, nie wiąż się chłopie, bo kiedy
z ciebie wszystko wyssie, to się kiedy nocą, jak kot do łóżka zakradnie, krew
twą serdeczną do ostatniej krwi wyżłopie... Taki gad żoną się nazywa"60.

Niewątpliwie źródłem, które ugruntowało taki sposób myślenia, była
niezwykle popularna w tym czasie książka Pleć i charakter Otto Weiningera,
której główna teza brzmiała następująco: „Kobiety me mają ani istnienia, ani
jestestwa (...). Kobieta nie uczestniczy w realności bytu ontologicznego. Jest
amoralna, tak jak jest alogiczna. Wszelkie istnienie jest istnieniem moralnym
i logicznym. Kobieta zatem nie istnieje"61. W przekonaniu autora „nieodzow-
nym warunkiem samorealizacji człowieka" było wyzwolenie od wszystkiego,
co niosła za sobą kobiecość, a więc od natury, cielesności, instynktu i materii,
gdyż - jak to przedstawiał - „z perspektywy finalnych celów ludzkości istnienie
kobiety jest ontologicznym błędem"62.

Podsumowując powyższe rozważania, należy stwierdzić, iż wczesna
twórczość Wittiga bardzo szczelnie tkwi w kręgu wyznaczonym przez pro-
blematykę fin de siecle''owską, a wymowa emocjonalna niektórych rzeźb
wykazuje pokrewieństwo z - jak to ujął biograf artysty Władysław Kozicki
- „erotyzmem kosmicznym w duchu Przybyszewskiego"63. Omawiane dzieła
nie stanowią przekazu jednoznacznego, mówią o tym, co przeczuwane, ale nie
do końca uświadomione. Raczej sugerują pewne możliwości znaczeniowe,
niż je w sposób oczywisty komunikują. Niewątpliwie można je zatem uznać
za symboliczne64.

60 Berent (przyp. 41), s. 22.
61 A. Weininger, Płeć i charakter, tłum. O. Ortwin, Łódź 1911, s. 377-378. O olbrzymiej

popularności tej książki świadczy zarówno liczba jej wznowień, jak i entuzjastyczne recenzje
w polskiej prasie - zob. A. Zieleńczyk, Metafizyka płci, „Sfinks" 5, 1911, s. 25-27; L. Belmont,
Genialny wróg kobiet, Otto Weininger, Warszawa 1911; J. Koterbski, Wrogowie kobiety, Nietzsche,
Przybyszewski, Weininger, „Biblioteka Warszawska" 4. 1905, s. 18-29. W tej ostatniej publikacji
znalazła miejsce dość zaskakująca konkluzja, że Weininger „w istocie jest rzeczywistym przy-
jacielem kobiet". Zob. Koterbski, Wrogowie kobiety..., s. 25. Warto dodać, że o plagiat swoich
idei oskarżył Weiningera Stanisław Przybyszewski; Zob. S. Przybyszewski, Moi współcześni,
t. I: Wśród obcych, Warszawa 1956, s. 99.

62 Weininger (przyp. 61), s. 376. Proces kształtowania się kultury opiera się więc na stop-
niowym przezwyciężaniu natury - kobiecości. Podobne przekonania znajdujemy w tym czasie
w Sonacie Kreutzerowskiej Tołstoja, Ojcu Strindberga czy Heddzie Gabbler Ibsena.

63 Kozicki (przyp. 36), s. 23.
64 „Nazwać przedmiot to zniweczyć trzy czwarte radości, którą daje utwór napisany po to,

aby go stopniowo odgadywać; sugerować - oto ideał". S. Mallarme, Oeurres completes, Paris
1961, s. 868. Cyt. za: Podraza-Kwiatkowska (przyp. 38), s. 17.
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Nasuwa się w tym miejscu pytanie, na ile podejmowane wątki były prze-
kazem świadomym, wynikającym z artystycznych przekonań, a na ile czymś
bezwiednym, niejako automatycznie przyswojonym. I czy poza popularnym,
niekiedy obiegowym motywem tematycznym można doszukać się w nim jakichś
głębszych związków z programem głoszonym w tym czasie przez Stanisława
Przybyszewskiego63?

Istotnym zagadnieniem opublikowanego w 1901 r. manifestu Confiteor
była antynomia rozumu i emocji, intelektu i intuicji. Zdaniem Przybyszew-
skiego twórczość stanowi domenę duszy, jest działaniem spontanicznym, irra-
cjonalnym, wolnym od kontroli umysłu i myślenia naukowego: „W absolutnej
świadomości - pisał - tracą wartość wszystkie asocjacje myślowe, stworzone
dla zmysłów, a tworzą się nowe. jedynie rzeczywiste związki. Twórczość
odtwarza stan duszy (...). Odtwarza wewnętrzną rzeczywistość duszy, we
wszystkich gwałtownych przeskokach i skojarzeniach"66. Szurka odzwierciedla
więc indywidualną rzeczywistość psychiczną, „śledzi zjawiska własnej duszy,
odtwarza jej obrazy, wyłaniające się spod napom doznań"67.

Czy między tak zarysowanym programem a realizacjami rzeźbiarskimi
Wittiga odnajdujemy jakąkolwiek wspólną płaszczyznę? Sfinks, Bożyszcze,
Wyzwanie to w sensie kompozycyjnym bardzo starannie zaprojektowane rzeźby.
Prowadzenie linii, ustosunkowanie mas, zestawienie części, wszystko to zmie-
rza ostatecznie do formy czytelnej, harmonijnej i bardzo precyzyjnej. Słowami
kluczowymi będą więc: ścisłość, matematyka, precyzja i nie ma tu nawet mowy
o żadnych „gwałtownych przeskokach i skojarzeniach". Inaczej rzecz ujmując:
dzieła Wittiga wpisują się w nurt młodopolski wyłącznie w warstwie Ueściowej,
pod względem formalnym zapowiadająjuż dwudziestowieczny klasycyzm.

65 Tę problematykę omawia obszernie K. Janicka, O poglądach estet\:czn\ch Stanisława
Przybyszewskiego,,.Sztuka i Krytyka" 7. 1956, nr 3/4, s. 188n.

66 S. Przybyszewski, Confiteor, „Życie" 1899, nr 1; przedruk w: tegoż, Na drogach duszy,
Kraków 1900. s. 13-14.

67 Przybyszewski 1900 (przyp. 66), s. 13. Ten program jeszcze wyraźniej został sformułowany
w szkicu J. Żuławskiego: „Wszelka twórczość zawiera w sobie pewne pierwiastki analityczne,
które jej tamę stawiają i pewnych prawideł każą się trzymać. Gdzie zaś spotykamy syntezę,
jeśli to możliwe od analizy niebezpiecznej uwolnioną- tam będziemy mieć do czynienia z nagą
duszą". Zob. J. Żuławski, Teoria sztuki nagiej duszy, w: tegoż, Prolegomena, cyt. wg wyboru:
Eseje, Warszawa 1960, s. 5.
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II

Sztuka - musi po stuleciu poszukiwań osiągnąć wizją (...)
prymitywną w swej istocie, prymitywną nie poprzez niedosta-
tek środków wyrazu, ale właśnie dzięki owemu intensywnemu
pojmowaniu.

Gauguin upraszcza plany, wykazuje pewne związki z nie-
doświadczonym rysownikiem jaskiniowym, bo tak jak i tamten
widzi w sposób bezpośredni. Tylko że ten ostatni panuje nad
środkami, jakimi rozporządza jego sztuka, włada nią mocą
kultury.

Oto dlaczego stare bóstwa chińskie mają garby. Czy posążki
bóstw wysp Jońskich zdeformowane, z obrzękłym brzuchem,
licznymi piersiami, nie streszczają całego świata namiętności,
marzeń, zainteresowań?68

Ewa i Jesień to rzeźby, które należą do najpiękniejszych manifestacji pary-
skiego okresu twórczości Edwarda Wittiga. Czym zdecydowanie różnią się od
dzieł wcześniejszych? Jeśliby zestawić te dwie wyróżnione rzeźby z pracami
z tzw. okresu symbolicznego, to w sensie plastycznym obie grupy są przejawem
tej samej dążności do jasnej, logicznej i celowo zbudowanej formy. To, co je
natomiast wyraźnie dzieli, to odmienny kanon postaci. Smukłe, egiptyzujące
kształty Wyzwania, Sfinksa, Bożyszcza wyraźnie kontrastują z nabrzmiałym,
niemal hipertroficznym ciałem Jesieni (ił. 7). Ta ostatnia wydaje się pochodną
zupełnie innych zjawisk, wprowadza atmosferę czystej, pierwotnej zmysłowo-
ści, pulsuje życiem, energią, ukrytą witalnością.

Co mogło przyczynić się do tak odmiennej formuły plastycznej? Jakie
inspiracje odegrać największą rolę? Przyjrzyjmy się samej rzeźbie: Jesień to
postać stojącej, nagiej kobiety o lekko wysuniętej do przodu prawej nodze,
jakby zatrzymanej w pół kroku. Obie ręce uniosła do góry, prawą podtrzy-
muje niesiony na głowie kosz owoców, zaś w lewej, zgiętej w przedramieniu
zaciska winne grono. Zmysłową urodę jej ciała podkreśla mocno wy sklepiony
brzuch, wydatne biodra, masywne, grubo ciosane kształty. Zarówno nazwa,
jak i atrybut w postaci owocu, pozwalają przypuszczać, że mamy do czynienia
z personifikacją sił natury, z odwiecznym, biologicznym cyklem dojrzewania
czy też metaforą płodności - motywem ikonograficznym dość popularnym,
choć zazwyczaj przedstawianym w nieco innej formie. Pory roku ukazywano
bowiem najczęściej za pomocą głów wieńczonych plonami właściwymi dla

68 Cyt. za: E. Grabska, Mieczysława Golberga wykład o linii, dwie koncepcje modernizmu,
„Teksty drugie" 1994, nr 5/6, s. 66.
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7. E. Wittig, Jesień, brąz, 1910, wg „Sztuki Piękne" 8, 1932
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8. Wenus z WiUendorfu, kamień kredowy, wg „Wielka Encyklopedia PWN" t. 12, s. 184

określonego sezonu, pod postacią młodzieńców z atrybutami lub scen obrazu-
jących prace żniwne. Dość rzadko spotykamy natomiast samą figurę kobiecą
Można mówić o dalekim pierwowzorze w rzymskiej Fecunditas czy też cel-
tyckich Matkach, przedstawianych w plastyce właśnie z koszami owoców69.
Wydaje się, że pewne znaczenie mogły też odegrać odkryte właśnie w tym
czasie (ok. 1910 r.) neolityczne idole płodności znane jako Wenus z WiUendorfu,
Laussel, Gagarino (il. 8). Bardzo prawdopodobne, że ich kulista forma i silnie
wyeksponowana seksualność w jakimś stopniu wpłynęły na koncepcję rzeźby
Wittiga70. Co ważniejsze, realizacje analogiczne do tej ostatniej spotykamy
także i u innych artystów (Bourdelle, Maillol, Despiau). Dojrzałe, rozkwitłe
formy Jesieni Wittiga w największym stopniu przywodzą na myśl maillolow-
ską Pomonę (il. 9). Obie rzeźby mają tę samą archaiczną świeżość i pozorną
niezgrabność. Obie dalekie od naturalizmu emanują życiem, potencjalną siłą
pierwotną - bo pozbawioną jakiejkolwiek wulgarności czy erotycznej prowo-
kacji - zmysłowością. Nieomal wyczuwalny jest ten sam sposób kształtowania

69 Celtyckie matki uosabiały trójmian: życie-śmierć-odrodzenie. Zob. J. Rosen-Przeworska,
Ikonografia wschodnioceltycka, Warszawa 1976, s. 48; tejże, Religia Celtów, Warszawa 1971,
s. 115.

70 Zob. R. Dróssler, Wenus epoki lodowcowej, tłum. T. Baranowski, Warszawa 1983;
Z. Florczak, Sztuka lamie milczenie. Z prahistorii plastyki, Kraków 1970.
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bryły, praca bezpośrednio w materiale, narzucająca wybór formy uproszczonej
i jednolitej. Co istotne, Jesień i Pomona powstały w bardzo bliskim odstępie
czasowym i prawdopodobnie miały wspólny pierwowzór. Wielokrotnie też
je ze sobą zestawiano. Paul Serusier w 1913 r., na łamach ,,Beaux Arts", pisał
o Jesieni Wittiga tak: „Jest w niej forma miękka, konstrukcja surowa, jeszcze
bardziej spotęgowana niż u Maillola. Co więcej Maillol nie osiągnął nigdy
wrażenia takiego potężnego spokoju, jaki bije od tej statuetki, przypominają-
cej nieco figury egipskie. A jednak, pomimo pewnej ociężałości, Jesień zdaje
kroczyć lekko i pewnie"71.

Uderzające analogie stylowe, podobny kanon postaci i zakres podejmowa-
nych tematów, pozwalają przypuszczać, że to właśnie twórczość Maillola stała

71 P. Serusier, Le Salon d'Automne. ,,Beaux Arts" 1913, półr. II, s. 145.
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się głównym odniesieniem dla młodego Wittiga. I nie było w tym mc dziwnego,
jako że pierwsza wystawa tego artysty (w galerii Vollarda w 1902 r.) spotkała
się z niebywale entuzjastycznym przyjęciem, z miejsca podbiła i oczarowała
artystyczny świat Paryża. Rzeźby Maillola miały intensywność nieznaną sztuce
europejskiej, świeżość i prostotę obcą dotychczasowym sposobom wyrażania.
Czołowi krytycy tego czasu, Octave Mirabeau czy Andre Salmon, podkreślali
ich niezwykłą dyscyplinę, monumentalność, archaiczną powagę, a zazwyczaj
powściągliwy w sądach Andre Gide swój artykuł Przechadzki po Salonie,
zamieszczony w „Art Artistes", zaczynał tak: „Wchodząc na pierwsze piętro
Salonu Jesiennego widzimy dzieła Rodina. Niektóre nas niepokoją, imie intry-
gują, ale każda z nich odwołuje się do emocji, każda drży, miota się, krzyczy
z nadmiaru uczuć, pasji. A teraz wejdźmy na pierwsze piętro do niewielkiej sali
pana Maillola. Spokój... Cisza... Na środku wypoczywa wielka, naga kobieta.
Ona jest absolutnie piękna. Ona nie znaczy mc. Jest milczącym cudem. Czystą
manifestacją piękna"72.

Gide bardzo trafnie ujął fenomen twórczości Maillola. Spokój, cisza,
nieomal zawieszenie czasu. Statyka pozbawiona wszelkiego poruszenia. Sta-
łość przeciwstawiona ruchowi. Postaci jakby trochę senne, stojące, siedzące,
wyprostowane (ił. 10 i 11), wypowiadają się jedynie poprzez gesty, ale i te
pełne są namysłu i zrównoważenia. Nie ma tu żadnego psychologizowania,
nadmiernej ekspresji. Ważna jest wyłącznie postawa, dyskretny, zaledwie za-
sygnalizowany ruch. Głęboko dotychczas zakorzeniony kanon piękna zastąpiły
formy solidne, silnie uproszczone, posłuszne nie obiegowym, akademickim
stereotypom, ale ścisłej dyscyplinie środków, jak to określał autor - „samej
architekturze brył, równowadze mas, pełnej smaku kompozycji"73. Obok wy-
staw masek murzyńskich w r. 1907 biografowie Maillola jako źródło inspiracji
wskazują na malarstwo Gauguina, z którego rzeźbiarz przejął ów specyficzny
klimat: monumentalną surowość, dyscyplinę, archaiczną powagę. W jednym
z listów tego ostatniego znalazła się następująca konstatacja: „Znaleźć formy,
to co nasz przyjaciel z południa (Aristide Maillol - K.P.) nazywa deformacją,
to znaczy mieć przed oczyma Persów, Egipcjan. Największy błąd to sztuka
klasyczna, sztuka Peryklesa, Grecja tak piękna i nieprawdziwa. Należy więc
czerpać głębiej, tylko sztuka prymitywna pochodzi z doświadczenia. To sztuka
prawdziwie wyrafinowana, zmysłowa. Nie ma innego ratunku jak powrót do
świeżości i zasad, jak powrót do prymitywu"74. Nieprzypadkowo więc Maillol

7-A. Gide, Promenadę au Salon d'Automne, „Art Artistes" 1902, nr 5, s. 25.
73 Cyt. za: J. Rewald, Aristide Maillol, Paris 1976, s. 54.
74 Cyt. za: Fondalion Dina Yierny, Musee Maillol, Paris 1995, s. 14. List Gauguina został

napisany do Daniela de Monfreid w roku 1897 i jest dla nas bardzo ważnym świadectwem
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11. A. Maillol, Leda, brąz, 1903, wg Fondation Dina Yierny, Musee Maillol, Paris 1995
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powróci do źródeł, by analizować język form rzeźby kmeryjskiej, sumeryjskiej
czy egipskiej. I choć przez krytyków zostanie nazwany Grekiem, to będzie to
swoisty hellenizm, świadomie oczyszczony z pierwiastków Grecji klasycznej
„tak pięknej i nieprawdziwej", na rzecz jej elementów archaicznych i prymi-
tywnych73.

Z kolei koncentracja na wartościach czysto plastycznych, zerwanie z iluzjo-
nizmem, starannym wykończeniem detalu i obowiązującym ideałem piękna,
nasuwa skojarzenia z malarstwem Paula Cezanne'a, które Maillol zapewne
poznał już w r. 1892 na wystawie u Ambroise Vollarda. O tym, że nie mamy
tu do czynienia z przypadkowymi zbieżnościami, ale z prawdziwą fascynacją
poświadczają liczne wypowiedzi Maillola, choćby przedmowa do własnego
katalogu, w którym autor zamieścił nieomal dosłowny cytat z Cezanne'a: „Kie-
dy rzeźbię, wychodzę zawsze od figury geometrycznej: kwadratu, rombu, koła
- te figury najlepiej komponują się w przestrzeni"76. Łącznikiem w przenikaniu
idei mogła być także Akademia Ranson założona przez bliskich Cezanne'owi
- Maurice Denisa i Paul Serusiera. W r. 1907 do grona pedagogów dołączył
także Aristide Maillol. To środowisko odegrało przełomową rolę w krystalizacji
dwudziestowiecznego klasycyzmu. Wśród szeregu wykładowców szczególne
zasługi przypisać należy Maurice Denisowi, który dość wcześnie, bo już około
r. 1890, dał się poznać jako rzecznik neoklasycyzmu, publikując na łamach
„Beaux Arts" artykuł: Nowy ład klasyczny11. Już sam tytuł sugeruje wykładnię
programu estetycznego: sztuka nowa, ale zachowująca łączność z tradycją.
Oparta nie na zewnętrznym naśladownictwie, skodyfikowanym repertuarze
tematycznym, ale na powrocie do samej metody pracy i pierwotnych zasadach
tworzenia.

Bardzo istotne wydaje mi się tu uwydatnienie pewnej ciągłości, wspólnego
podłoża intelektualnego dla, wydawałoby się, zupełnie odmiennych nurtów:
Rozmaite pokrewieństwa i analogie łączą zarówno klasycyzm powracający do

kształtujących się wówczas artystycznych preferencji. Zauważmy wyraźnie akcentowaną nie-
chęć do stylu klasycznego, podziw dla rzeźby archaicznej i zainteresowanie sztuką prymitywną.
Przeświadczenie, że ta ostatnia może mieć ogromne znaczenie dla współczesności, za kilka lat
stanie się powszechne. Ogromną rolę odegra tutaj polinezyjska i tahitańska twórczość Gauguina,
wystawiana po raz pierwszy w r. 1889 w Cafe Volpini.

75 „Prymityw wszelako klasyczny" - tak nazwie Maillola zaprzyjaźniony z nim Maurice
Denis. Poza inspiracjami starogreckimi. istotne znaczenie dla krystalizacji stylu Maillola będą
mieć jego rodzinne strony okolice Banyuls, z których zaczerpnie choćby swój stały typ kobiety:
dojrzałej, rosłej francuskiej wieśniaczki.

76 Cyt. za: J. Cassou, Panorama des arts plasticjues contemporaines. Pans 1960. s. 97.
77 Zob. L. Hautecoeur, Literaturę et peinture en France du XVII au XX siecle, Paris 1960.
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struktury, syntezy rytmu, z pogłębioną cezannowską czy kubistyczną analizą
przedmiotu. Gdzieś jeszcze wcześniej pojawia się symbolizm, sygnalizowany
w tej pracy przez osobę Maurice Denisa i bezpośrednio go poprzedzającego
Jeana Moreasa, który już u schyłku XIX w. zapowiedział odrodzenie ducha
śródziemnomorskiego. Wszystko to przyczyniło się do wytworzenia pewnego
specyficznego klimatu intelektualnego - poszukującego ładu, harmonii, kon-
strukcji, a więc estetyki normatywnej i obiektywnej. „Paryż-jak pisał Makow-
ski - miał na ustach słowa: styl, tradycja, kompozycja, prymityw"78. Można więc
założyć, że geneza klasycyzmu Wittiga była bardzo silnie związana z kręgiem
paryskich doświadczeń. Złożyły się na nią inspiracje tak różnorodne, jak rzeźba
prymitywna, asyryjska, egipska, wizyty w Luwrze, malarstwo Gauguina czy
- łącząca wszystkie wymienione wyżej elementy - lekcja Maillola.

Ale czy jedynie? Intrygująca częstotliwość, z jaką pojawiał się w pierwszej
dekadzie XX wieku motyw Jesieni, i ów szczególny nacisk położony na takie
pierwiastki, jak obfitość, biologizm, płodność i surowy archaizm, nieodparcie
nasuwają myśl o wpływie czynników ogólniejszej natury, o pewnych zna-
miennych dla epoki sugestiach literackich czy też filozoficznych. Spróbujmy
je odnaleźć.

TĘSKNOTA ZA PRYMITYWEM

Dookoła dzielą sztuki unoszą się
wszystkie istotne idee pewnej epoki

Pierre Francastel

W Fenomenie przyszłości Mallarmego znajdujemy następujący obrazek:
Upalny targowy dzień, małe prowincjonalne miasteczko, targ - kupiec za-
chwala swój towar: „Przynoszę wam żywą, zachowaną przez ciąg lat, mocą
wiedzy najwyższej - kobietę z czasów pradawnych. Czy widzicie, jakie sza-
leństwo pierwotne, naiwne, jaka ekstaza złota, zwana przez nią włosami, faluje

Anders (przyp. 5), s. 250.
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z wdziękiem drogich tkanin (...) bije z radosnego jej ciała, od piersi wezbranych,
wzniesionymi ku niebu, do nóg polerowanych, niosących na sobie sól pier-
womorza?" Dalej następuje opis, jak: „wątli, bezwłosi mężowie i ich smętne
małżonki, brzemienne nędznymi płody79, cisną się wokół, z rozdartym sercem
i łzami rezygnacji pod wilgotną powieka^, (...) przyglądają się szlachetnemu
stworzeniu, nawiedzeni przez Rytm i niepomni swego istnienia w epoce, która
przeżyła piękno"80.

Ten fragment wydaje się bardzo dobrym wprowadzeniem do dalszych roz-
ważań. Oto postawiono obok siebie: współczesnąpoecie cywilizację-kruchą,
zwątlałą, przesubtelnioną i tytułowy fenomen -prakobietę, uosobienie ukrytych
pod warstwą kultury sił witalnych. Tak znamienną konfrontację można by opa-
trzyć bergsonowskim mottem: „Człowiek - istota, która coś straciła"81. Owo
coś, to poczucie zakorzenienia, to umiejętność pozalogicznego, intuicyjnego
odbioru świata, to siła, którą daje zespolenie z naturą. Rozbita, naznaczona
słabością i chorobą cywilizacja, jest w ostatnim stadium swego istnienia, drąży
ją duchowy marazm, bierność, rozpad wszelkich wartości. Jedynym ratunkiem
- i to w wierszu Mallarmego zostało bardzo wyraźnie zaakcentowane - pozo-
staje odcięcie się od martwej, zaskorupiałej kultury i powrót do źródeł, a zatem
do dzikości i do prymitywu.

Podobne przekonanie można spotykać w tym czasie choćby u Nietzschego:
„Degeneracja zwana kulturą - napisze w Woli mocy - osłabiła zdolność czło-
wieka do prawdziwego życia, gdzie sięga głęboko, staje się zwyrodnieniem.
Barbarzyństwo jest powrotem do zdrowia, jest uleczeniem z kultury"82. Zaś
bohater Doktora Faustusa Serenus Zeitblom doda: „Barbarzyństwo jest przeci-
wieństwem kultury, ale tylko w ramach danego nam porządku intelektualnego,

79 Warto zwrócić uwagę na znamienną charakterystykę pokolenia, rys wspólny dla większości
utworów tego czasu. Zwłaszcza u schyłku wieku autorzy z lubością określają swoją generację
jako: ruin syny, marne cienie, nędzne, pogrobowe pokolenie, zob. choćby K. Tetmajer. Poezje,
Seria II, Warszawa 1980.

80 S. Mallarme, Fenomen przyszłości, tłum. A. Ważyk, w: Antologia poezji francuskiej, red.
J. Lisowski, t. 3. Warszawa 2000, s. 167.

81 H. Bergson, Ewolucja twórcza, tłum. F. Znaniecki, Warszawa 1913. s. 143.
S2 F. Nietzsche. Wola mocy, tłum. K. Drzewiecki, Warszawa 1910, s. 143. Tęsknota za bar-

barzyńcą to kolejny symbol epoki. „Bez barbarzyńców - cóż poczniemy teraz? / Ci ludzie byli
jakimś rozwiązaniem" - napisze w wierszu Czekając na barbarzyńców Kawafis ..hunów przy-
szłości" wyglądać będzie Walery Briusow. W sferze artystycznej szeroko pojęte barbarzyństwo,
a więc zarówno figurki murzyńskich idoli, jaki i kubistyczne deformacje Picassa, było wyrazem
jednoznacznej negacji dotychczasowego, skonwencjonalizowanego języka artystycznego. Więcej
na ten temat: CR. Aldrich, The Primitive Mind and Modern Civilization, New York 1961; Pri-
mitirismus in der Kunst des zwanzigsten Jahrhunderts, Miinchen 1984.
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poza tym intelektualnym porządkiem, przeciwieństwo może być czymś zgoła
innym, albo w ogóle nie być przeciwieństwem"83.

Mamy więc tu do czynienia, nie po raz pierwszy w historii, z próbą re-
habilitacji świata, któremu obce było myślenie pojęciowe, który odwoływał
się do emocji i zmysłowego odbioru rzeczywistości. Dla Nietzschego i wielu
mu współczesnych ów mityczny okres i jego wyimaginowany mieszkaniec
- człowiek pienvotny staną się symboliczną antynomią modernistycznej sła-
bości, uosobieniem woli mocy zdolnej ustanawiać nowe prawa i wartości84.
Postawione zostanie wówczas pytanie, jak bardzo dominująca jest w ludziach
dwudziestowiecznych mentalność nowożytna i czy tkwią w niej jeszcze pod
warstwą racjonalnego myślenia ukryte struktury pierwotne?85 Innymi słowy,
czy możliwe jest odrodzenie umysłowości pierwotnej? Nie bez znaczenia będą
tutaj szybko rozwijające się nauki przyrodnicze i darwinowska teoria ewolucji,
która w zupełnie nowym świetle ukaże kwestię ludzkich powinowactw z na-
turą86. Człowiek okaże się „ostatnim szczeblem przemian obejmujących całe
królestwo istot żyjących". To wtedy E. Tylor zanotuje: ,,ja człowiek intelektu,
posiadam elementy pierwotnej mentalności. Jestem zdeterminowany przez
instynkt, uzależniony od gatunku, uwarunkowany biologią"87. Fascynować
będą także odkrycia z zakresu antropologii kulturowej (m.in. Tylora, Morgana,
Malinowskiego), które nieoczekiwanie dowiodą słuszności tezy o wzajemnym

3 T. Mann, Doktor Faustus, tłum. M. Kurecka, W. Wirpsza, Warszawa 1960, s. 81.
84 Klasyczny portret człowieka pierwotnego był dziełem dwóch antropologów: E. Taylora

i B. Langa. Zob. E. Tylor, Antropologia. Wstęp do badań człowieka i cywilizacji, tłum. A. Bą-
kowska, Warszawa 1902, s. 2; B. Lange, Mitologia ludów prymitywnych, „Ateneum" 1896,
s. 431. Duże znaczenie miały też głośne badania Levy Bruhla, który jako pierwszy postawił
tezę o prelogicznej mentalności prymitywnej. Zob. C. Levy-Bruhl, Les fonction mentales dans
les societes inferieures, Paris 1910. W Polsce informacje popularyzujące w tym czasie teorię
ewolucji można było znaleźć w książce E. Haeckel, O pochodzeniu człowieka ze stanowiska
dzisiejszej wiedzy, tłum. M. Grochowski, Lwów 1900.

85 Wyklarują się wówczas dwa stanowiska: pierwszym będzie przeświadczenie (sformułowa-
ne m.in. przez Levy-Straussa), że kultura prymitywna jest odmiennym, ale nie przeciwstawnym
sposobem myślenia obecnym w podświadomości każdego człowieka - drugim przekonanie (do
jego wyznawców zaliczamy z kolei Levy-Brahla), iż jest strukturą diametralnie odbiegającą od
mentalności nowożytnej. Zob. Levy-Baihl (przyp. 84), s. 145; C. Levy-Strauss, Antropologie
structurale, Paris 1958, s. 231.

86 Ch. Darwin, O pochodzeniu człowieka, tłum. L. Masłowski, Kraków 1874, s. I.
87 Tylor (przyp. 84), s. 3. Obok tej naturalistycznej wykładni pojawi się również interpretacja

biegunowo odmienna, związana z monistyczną wizją świata. Jej wyrazem będzie choćby stwier-
dzenie Langa: „Człowiek nie jest zwykłym mieszkańcem ziemi, jest jej integralną cząstką, tak
jak skała, las, czy rzeka; jest samą naturą". Zob. A. Lange, O sztuce, w: tegoż, Studia i wrażenia,
Warszawa 1900, s. 15.
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podobieństwie odległych czasowo i przestrzennie kultur88. Nietzsche postawił
wówczas tezę, iż szczątkowe elementy prymitywnej mentalności są obecne
niemal u każdego, stanowią tzw. sferę instynktów, „dziką i nieokiełznaną",
która wydobyta i umiejętnie wykorzystana może okazać się potężnym źródłem
utraconej siły i witalności89. W tym nietzscheańskim systemie mocy wpisanej
w biologię człowieka najwyraźniej została zaakcentowana moc seksualności
- spontanicznej, naturalnej, pozbawionej kulturowych zahamowań („faktyczny
wzrost siły oznaczający uczucie upojenia, najpełniej daje o sobie znać podczas
parzenia płci")90. Przełożona na język manicznej świętości, będzie znakiem
wiecznie odradzającego się życia, triumfu nad zmiennością i śmiercią.

Jakajest zatem konkluzja powyższego wywodu? U progu XX wieku doszło
do swoistego równania kulturowego91. W poszukiwaniu utraconej witalności
zostało przywołane wszystko to, co symbolizowało nadludzką energię, bujność
życia i pogańskie piękno. Fascynacja prymitywem to nie jedyna konsekwencja
tak przyj ętego założenia. Inną będzie zupełnie nowy kanon postaci. I tak, krępe,
krzepkie ciała afirmowały:,,(...) męskość i żeńskość, pasjonujący ogrom życia,
jego tętno i siłę radosną, stworzoną do wolnych działań pod boskim prawem
(...)- nowoczesnego człowieka"92.

Tym samym, rewitalizującym92, celom posłużyły trzy, przywołane wówczas

88 Co sprzyjać będzie zarówno popularyzacji idei synkretyzmu kulturowego, jak i tezy
o „spiralnym nawrocie rzeczy", a więc nieco zmodyfikowanej wersji arystotelowskiej koncepcji
koła czasu.

'9 Zob. Z. Kazimierczak, Fryderyk Nietzsche jako odnowiciel umysłowości pierwotnej, analiza
w kontekście fenomenologii religii Gerardusa van der Lewa, Warszawa 2000. s. 45.

90 Tamże, s. 34.
91 Przyjmuję ten termin za M. Głowińskim, zob. M. Głowiński, Maska Dionizosa, w: Mło-

dopolski świat wyobraźni, red. M. Podraza-Kwiatkowska, Kraków 1977, s. 76.
92 W. Whitman, Opiewam nowoczesnego człowieka, tłum. A. Międzyrzecki, w: Antologia

poezji ameiykańskiej, wybór i oprać. J. Hartwig, A. Międzyrzecki, Warszawa 1992, s. 4-5.
Por. u Staffa: ,,Żem w sobie śmiechy znalazł huczne i szaleńcze. Dobre serce, pyszne junactwo
młodzieńcze, silnego o brązowym ciele barbarzyńcę". Zob. L. Staff. Daty, „Krytyka" 1, 1902,
t. 2, s. 85.

9-' Metaforyka „sanatoryjna" jest tujak najbardziej na miejscu, mamy przecież do czynienia
z wymagającym terapii, „chorym na niemoc społeczeństwem". Warto w tym kontekście przy-
wołać choćby Czarodziejską gore Manna, w której symbolem pogrążonej w kryzysie Europy
(fabułę utworu rozpisano na lata 1907-1914) stało się sanatorium w Davos, czy tytuł młodzień-
czego artykułu L. Staffa Rekonwalescencje końca wieku, gdzie jako lekarstwo przepisano: „Żyć!
Żyć i znaleźć upodobanie w życiu, nauczyć się je kochać, nauczyć się czuć jego rozkosze, jego
piękno, to co w nim wieczne". Zob. L. Staff, Rekonwalescencje końca wieku, „Teka" 1900,
nr 1. Warto w tym miejscu dodać, iż „idea regeneracji ludzkości" stała się centralnym moty-
wem Gesamtkunstwerku Wagnera, dla którego odrodzenie cywilizacji nierozdzielnie wiązało
się z koniecznością przywrócenia sztuce pierwotnej, organicznej całości (zob. A. Baranowa,
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mity: Dionizosa, Eleuzis i Magna Matei (Matki Ziemi). Modernizm przejął
pewne elementy tych starogreckich wierzeń, ale nadał im zupełnie nową treść,
uwarunkowaną sytuacją kulturową epoki94. Chciałabym przyjrzeć się temu
procesowi dokładniej. Pozwoli nam to uchwycić pewien ogólny rytm przemian
sztuki tego czasu i udowodnić, jak bardzo ewolucja rzeźb Wittiga była z nim
związana. Dyskusyjne może wydawać się wprowadzenie wątku Dionizosa
i choć zależności nie są tu od razu dostrzegalne, uważam, że właśnie ten motyw
posiada dla dwudziestowiecznego klasycyzmu znaczenie decydujące. Dioni-
zyjska pasja przeżywania życia sprawiła, że przyblakłe, winckelmannowskie
kategorie pozbawiono historycznych sankcji, a martwe bezosobowe piękno
zastąpił zachwyt nad zmysłową urodą świata, instynkt, żywioł.

Jeśli więc rację ma Nietzsche, twierdząc, iż ,,mit jest zwierciadłem, które
zawsze odbija coś czego w nim samym nie ma, ułatwiając w ten sposób no-
woczesnemu komunikowanie niejednej rzeczy trudnej i niebezpiecznej do
zakomunikowania", zastanówmy się, co też mogli dostrzec po drugiej stronie
lustra wówczas żyjący95?

Wagner, Gesamtkunstwerk i Moderniści. W kręgu utopii języka uniwersalnego, „Roczniki Hu-
manistyczne" 46, 1998, z. 4, s. 89-120).

94 „Istotna wartość przypisywana mitowi - twierdzi Levy-Strauss - pochodzi stąd, że wyda-
rzenia uważane za zaszłe w jakimś momencie historycznym tworzą strukturę ciągłą która odnosi
się jednocześnie i do owej przeszłości i do teraźniejszości i do przyszłości". Zob. Levy-Strauss
(przyp. 85), s. 232. „Bez mim - pisze z kolei najbardziej wpływowy filozof dziewiętnastego
wieku Fryderyk Nietzsche - każda kultura traci swą siłę żywotną naturalną siłę twórczą. Do-
piero wyznaczony mitami horyzont zamyka cały nich kulmry w jedność. Obrazy mitu muszą
być niezauważalnymi, wszechobecnymi stróżami, pod których pieczą wzrastają młode dusze
(...). Nawet państwo nie zna potężniejszych praw niż ów mityczny fundament, który zapewnia
mu związek z religią". F. Nietzsche, Narodziny tragedii albo Grecy i pesymizm, tłum. B. Baran,
Kraków 1994, s. 164.

95 F. Nietzsche, Wędrowiec i jego cień, przekł. K. Drzewiecki, Warszawa 1910, s. 130—
131.
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DIONIZOS

Orkiestra stroiła instrumenty, żeby wykonać Święto Wiosny.
Słyszycie te pochody, piszczałki, łoskot bębnów i blach9
Dionizos nadchodzi, wraca długo wygnany Dionizos.
Skończyło się panowanie Galilejczyka.
Coraz to bledszy, bezcielesny, księżycowy (...)
Dionizos nadchodzi...
Błyska oliwno-złoty między ruinami nieba.
Krzyk jego, ziemskiej rozkoszy, echo niesie na chwałę życia.

Cz. Miłosz. Bryczką o zmierzchu.
,.Zeszyty Literackie",
Paryż 1985, nr 11, s. 9.

U progu XX wieku postać Dionizosa zostanie obwołana nowym symbolem
piękna, piękna pojmowanego w sposób zmysłowy i upojny96. Dotychczasowy
konwencjonalny znak radości i pijaństwa odkryje tym samym zupełnie odmien-
ne sensy, będzie uosabiać powrót do początku, do najbardziej elementarnych
podstaw kultury. A wszystko to za sprawą Nietzschego, który w Narodzinach
tragedii nada pierwiastkowi dionizyjskiemu sankcję kulturową97. Nieprzy-
padkowo wybór padł na Dionizosa. Ten bóg jak żaden inny odzwierciedlał
wszystkie lęki i fascynacje kończącej się epoki: utajony niepokój, upojenie
żywiołem, dzikość, dynamikę. W tym ujęciu dionizyjskość oznaczała „eksta-
tyczne potwierdzenie całości i sakralności życia, tego co wieczne, niezmienne,
pełne mocy i panteistycznej radości"98.

%Najobszerniejsząjak dotąd pracą poświęconą mitowi dionizyjskiemu jest książka H. Jean-
maire, Dionysos. Histoire c/u culte de Bacchos. Paris 1951: zob. też W. Pater. Wybór pism. tłum.
S. Lack, Lwów 1909: T. Zieliński. Dionizos w religii i poezji, w: tegoż. Szkice antyczne, wybór,
Kraków 1971; K. Kerenyi, Dionizos. Archetyp życia niezniszczalnego, tłum. I. Kania. Kraków
1997. Na temat zakorzenienia mitu w kulturze niemieckiej zob.: J.H. Rosteulscher. Die Wie-
derkunft des Dionysos, Berlin 1947, zwłaszcza s. 71-81 i rozdziały: Novalis, Schopenhauer.
Wagner, Bachofen, Nietzsche, Freud. O powszechności motywu dionizyjskiego w literaturze
modernistycznej zob. Głowiński (przyp. 91) i materiały sesji teatrologicznej: Siew Dionizosa:
Inspiracje Grecji antycznej w teatrze współczesnym. Warszawa 1997; a także: U. Reinhardt.
Griechische Myłhen m der bildenden Kunst des 20. Jahrhunderts. Materialen - Typologie
- Dokumentation, w: Der antike Mythos und Europa. Texte und Bilder von der Antike bis ins 20.
Jahrhundert, red. F. Cappelletti. G. Huber-Rebenich. Berlin 1997. Ta ostatnia pozycja dotyka
również kwestii bardziej ogólnej: roli i znaczenia mitu w sztuce XX wieku.

97 Nietzsche (przyp. 95).
98 Tamże, s. 43.
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„Bardziej niż inni greccy bogowie, Dionizos zadziwia wielkością i świe-
żością swych epifanii, różnorodnością przemian. Ciągle w mchu, nieustannie
szokuje, przyciąga - zarówno zwolenników kontemplacji i ascezy, jak i orgii
i szaleństwa. Krańcowo różni się w swej boskości od innych greckich Bogów;
można się do niego zbliżyć, a nawet przez ekstatyczną manię wcielić, umoż-
liwia więc przekroczenie ludzkiej kondycji"99. Mircea Eliade poruszył kilka
kluczowych dla nas wątków. Spróbujmy rozwikłać te najistotniejsze.

Motyw kilkakrotnych narodzin: Według mitologii greckiej Dionizos100
przychodził na świat kilkakrotnie i to w dość niezwykłych okolicznościach.
Pieiwsze narodziny miały miejsce, gdy jako sześciomiesięczny płód został
wyjęty z ciała matki Semele rażonej piorunem, po tym jak zapragnęła ujrzeć
swego kochanka, Zeusa, w boskiej postaci. Zeus zaszył go sobie wówczas
w udzie i po trzech miesiącach ponownie urodził101. Kolejne ocalenie nastąpiło
niedługo potem - gdy Tytani z namowy zazdrosnej Hery rozszarpali małego
Dionizosa, jednak Zeus uratował jego serce i tym samym doprowadził do po-
nownego zrośnięcia ciała syna.

Jak zinterpretuje tę opowieść Nietzsche i jemu współcześni? Dionizyjski
cud wiecznego odradzania doprowadzi do przywołania idei koła czasu, kos-
micznego cyklu zbudowanego wokół rytmu narodzin i obumierania świata102.
W tym ujęciu początek i koniec, życie i śmierć stanowić będą tylko ogniwo
niekończącego się łańcucha przyrody, kolejnych następstw faz księżyca, obiegu
wody, pór roku, ludzkiego życia, gdyż: „Wszystko idzie, wszystko powraca,
wiecznie toczy się koło bytu. Wszystko zamiera, wszystko rozkwita, wiecznie
rok bytu bieży. Wszystko się łamie, wszystko znów się spaja, jednakże buduje
się wiecznie domostwo bytu. Wszystko się rozłącza, wszystko wita się ponow-
nie, wiernym pozostaje sobie, wieczne bytu kolisko"103.

99 M. Eliade, Traktat o historii religii, tłum. J. Wierusz-Kowalski, Warszawa 1966,
s. 125.

100 Dionizos - grecki bóg wina i winnej latorośli, ma związek z całokształtem życia. Zob.
P. Grimal, Słownik mitologii greckiej i rzymskiej, Wrocław 1987, s. 74-76; W. Kopaliński, Słow-
nik mitów i tradycji kultury, Warszawa 1985; R. Graves, Mity greckie, tłum. H. Krzeczkowski,
Warszawa 1982. s. 102-109; Z. Kubiak, Mitologia Greków i Rzymian, Warszawa 1987.

101 W licznych mitach założyciele królewskich rodzin wywodzą się ze związku bogów
z śmiertelnymi kobietami, Dionizosa różni od nich to, że został po raz kolejny urodzony przez
samego boga. Jest więc w jakiś sposób dwoisty, ludzko-boski. Niektórzy badacze próbują przy-
pisać boskość także i Semele, wywodząc jej imię od frygijskiego słowa oznaczającego boginię
Ziemię. Więcej na ten temat zob. Eliade (przyp. 99), s. 249.

102 Na temat koła czasu i cyklu kosmicznego zob. M. Eliade, Mit wiecznego powrotu, tłum.
K. Kocjan, Warszawa 1998, s. 65.

103 F. Nietzsche, Tako rzecze Zaratustra, tłum. W. Berent, Warszawa 1905, s. 135.
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Warto zwrócić uwagę na bardzo znamienną konstatację: człowiek uczestni-
czy we wspólnocie bytu, stanowi jej integralną część, wszechświat jest jednością
- takie odczytanie mitu to kolejny przejaw bardzo często wówczas sygnalizo-
wanej potrzeby odnalezienia pierwotnej całości, przeżycia Jedni, roztopienia
się w naturze104. Istotna jest tu sama definicja dionizyjskości określona jako:
„kulminacja radości, w której człowiek czuje się ubóstwiony i czuje, że natura
znalazła w nim swoje potwierdzenie"103.

Natomiast dialektyka zmszczenie-odrodzeme przeniesiona na człowieka
będzie symbolizować konieczność ciągłego rozwoju, wykraczania poza ustalone
granice, gdyż, jak Nietzsche napisze w Zaratustrze, „tworzenie i unicestwianie
jest tym samym" i dalej: „Musisz chcieć się spalić we własnym ogniu, bo jak
inaczej masz stać się na nowo nie będąc popiołem?"106 Tak więc, i to też uwaga
skierowana do dwudziestowiecznych, człowiek, aby się odrodzić, musi unice-
stwić to, co w mm słabe, zniszczyć wszelkie istniejące wartości i ustanowić
nowe.

To nie wszystko. W świetle dionizyjskiego mitu zupełnie inny wydźwięk
uzyska zainteresowanie światem starożytnym. Jeśli czas ma obieg nie linearny,
lecz cykliczny, to przeszłość jest czymś ciągle żywym, czymś co zawsze może
powrócić. Tym samym jej przywoływanie posiada charakter rytualny, „nadaje
współczesności wymiar misteryjny"107.

Przebóstwienie. Okazuje się, że dla dwudziestowiecznej estetyki równie
inspirujący charakter mają same obrzędy ku czci Dionizosa, szalone, eksta-

1 Pewnych przesłanek dla takiej panteistycznej postawy dostarczy nowe odczytanie mitu:
Poćwiartowane ciało Dionizosa stanie się symbolem zarówno rozproszonego we wszechświecie
pierwiastka boskości, jak i wielokrotnie sygnalizowanego pragnienia stopienia, identyfikacji z na-
turą. Warto zauważyć, że pojawia się wówczas wiele publikacji dotyczących jedności i ciągłości
świata (zob. E. Haeckel, Monizm jako węzeł między religią, o wiedzą, credo przyrodnika, tłum.
M. Rosenfeld, Kraków 1906: tegoż. Zarys filozofii monistycznej, tłum. M Rosenfeld, Warszawa
1905). Wnikliwe uwagi dotyczące integracyjnej roli mitu Prajedni można znaleźć w artykule
M. Podrazy-Kwiatkowskiej Młodopolskie doświadczenie transcendencji, w: Stulecie Młodej
Polski, Kraków 1998, s. 132-155.

105 Nietzsche (przyp. 103 ), s. 44.
106 Tamże, s. 71.
107 O rytualnym charakterze mitu zob. Pater (przyp. 96), s. 56. Warto w tym kontekście

przywołać myśl Le Goffa:,.rozumienie historii ma zawsze dwojaki charakter. Jest to odwieczne
zderzenie dwóch formacji upatrujących postęp bądź w nawiązaniu do źródeł i wiecznym powrocie
(a więc koncepcji rozwoju cyrkularnego), bądź w prostolinijnym rozwoju ciągłym, w ewolucji,
która uprzywilejowała to. co oddala się sukcesywnie od antyku". Zob. J. Le Goff, Histoire et
memoire, Paris 1988, s. 65-66.
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tyczne misterium, którego główny cel stanowiła transgresja - uczucie wyjścia
poza granicę ciała108. Oszołomione winem i żywiołowym tańcem bachantki
(bachos w języku greckim oznacza „opętanego przez boga, tożsamego bogu")
łączność z Dionizosem uzyskiwały, spożywając mięso rozszarpanego przez
siebie kozła (stanowiącego epifanię boga). Doświadczały wówczas niezwykłej
siły fizycznej, całkowitej odporności ciała na ogień i zadawane rany. Osiągany
stan upojenia (gr. mania) pozwalał im, wyłączając własną osobowość, napełnić
się na jakiś czas bóstwem (gr. entheos - przebóstwienie). Tym samym, miały
udział w boskiej spontaniczności, wolności i nadludzkiej sile. Jednocząc się
z Dionizosem, przekraczały granicę własnej kondycji, łamiąc przy tym wszelkie
obowiązujące konwencje społeczne i porządek moralny.

jfc      j£ af:

Dość zrozumiałe stanie się zatem przywołanie mim w epoce, w której
aktualność zyskało pierwotne, kulturowe znaczenie chaosu i traktowanie go
jako źródła utraconej mocy twórczej. Dla ówczesnej estetyki, w tak przemoż-
ny sposób ukształtowanej przez Nietzschego, Dionizos, i wszelkie bliskie mu
konteksty znaczeniowe, był znakiem powrotu do początku, do pierwszych,
najbardziej elementarnych podstaw kultury. Jego wybór oznaczał więc rezygna-
cję z apolińskiego ładu, intelektu, refleksyjności i koncentrację na zmysłowej
urodzie świata, na chwilowym, doraźnym, sensualnym przeżyciu. Jeśliby szu-
kać formuły dla takiej postawy, można by ją określić mianem estetyzującego
witalizmu. Jej znamiona odnajdujemy niemal na każdym kroku, w wierszach
Iwanowa, Georgego, Iwaszkiewicza, szkicach Patera czy Bachofena. Zwłaszcza
eseje tego ostatniego stanowiły kanoniczną lekturę niemal każdego ówczesnego
intelektualisty. „W miejsce prawa niebieskiego obcego wszelkiej zmysłowości
- powiada Bachofen, kreśląc obraz dionizyjskiej Arkadii - pojawia się teraz,
jako prawdziwa manifestacja boskości, gorące życie nad Tygrysem z bujną
roślinnością wolne od jakichkolwiek więzów, pozbawione hamujących barier
(...). Nie duchowa czystość, lecz zmysłowa falliczna siła jest miarą wszystkie-

1 Oficjalnych świąt ku czci Dionizosa było kilka, do najważniejszych zaliczały się: gru-
dniowe Dionizje Wiejskie, obchodzone w środku zimy Lenaje, w połowie marca Antesteria
i przypadające na przełom marca i kwietnia - Dionizje Wielkie. Publiczne obrzędy niewiele
miały jednak wspólnego z nocną, orgiastyczną formą rytu, którym w tym miejscu zajmujemy
się. Szalony, ekstatyczny charakter tych ostatnich doskonale oddają choćby Bachantki Eury-
pidesa, zarazem najważniejszy dokument dionizyjskiego kultu. Zob. Eurypides, Bachantki,
w: Antologia dramatu greckiego, Warszawa 1976, s. 56; J. Kott, Zjadanie bogów i inne eseje,
Kraków 1994, s. 125-140.
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go; bujny, bagienny świat, jako wspaniałe objawienie spontanicznej płodności
roślin i zwierząt otoczone jest szczególną świętością. Na żyznej glebie, wśród
wiecznej, kwitnącej natury, tam najchętniej szukano Dionizosa"109.

Kolejnym, niezapomnianym fenomenem nowej sztuki stały się Rosyjskie
Balety. „Czarujący najazd, przed którego urokami bronili się jedynie krytycy
pozbawieni smaku, wprowadził Paryż, jak wiadomo, w gorączkę ciekawo-
ści. Kiedy nowy świat oklaskujący rosyjski balet tłoczył się w operze (...)
wszyscy byli uszczęśliwieni, iż mogą oglądać z bliska wielkich odnowicieli
artystycznego smaku, tych którzy spowodowali rewolucję równie głęboką jak
impresjonizm"110. Istotnie: sugestywnie budowany poprzez muzykę nastrój,
żywiołowy taniec i zmysłowa oprawa plastyczna, wnosiły do sparaliżowanego
klasycznymi regułami balem niezwykłą świeżość i posmak barbarzyństwa111.
Nowa choreografia miała wyrażać utraconą harmonię sił cielesnych i ducho-
wych, artystycznej dyscyplinie towarzyszyło poszukiwanie pierwotnych stanów
świadomości i pragnienie nadania sztuce znamion obrzędowych. Dekoracje
Lwa Baksta, obsesyjnie zainteresowanego antykiem, nie miały przy tym nic
wspólnego z bukolicznąi sielską topiką, ewokowały raczej wizje symbolistów:
Grecję „bajecznie kolorową" z wierszy Moreasa, „ciężki oddech mięsożernych
roślin" utworów Cocteau112. Spośród wielu znakomitych inscenizacji w tym
miejscu należałoby wspomnieć szczególnie jedną - Popołudnie fauna oparte
na preludium Debussy'ego. Kreacja polskiego solisty - Wacława Niżyńskiego

109 Cyt. za: Tschol-Za Kim, Funkcje mityczne we wczesnych utworach Thomasa Manna, tłum.
B. Tarnas. w: Thomas Mann w oczach bytyki światowej, wybór A. Rogalski. Warszawa 1975,
s. 103. Ta ,.wyspa szczęśliwa" stanie się inspiracją dla Tomasza Manna w Śmierci w Wenecji:
„Widział krajobraz, tropikalną okolicę bagienną, pod przykrytym gęstymi oparami niebem wil-
gotnym, bujną i potworną rodzaj dziewiczej prapuszczy, pełnej wysep i mokradeł (...) tłustej,
napęczniałej, awanturniczo kwitnącej roślinności". T. Mann. Noweie, Warszawa 1956. s. 243.

1,0 M. Proust. W poszukiwaniu straconego czasu, t. 5. tłum. T. Boy-Żeleński, Warszawa
1965, s. 280.

111 Jak pisał francuski krytyk Vaudoyer: „Pozostając barbarzyńcami w cywilizowanej aż
do szpiku kości Europie, Rosjanie są obecnie najbardziej płodnymi, najpiękniejszymi w swym
rozwoju wewnętrznym. Bardzo świeży, łapczywi, szczerzy jak dzieci". Cyt. za: K. Nowakowska-
Sito, Świat antyczny i Rosyjskie Sezony w Paryżu, w: Przed wielkim jutrem. Sztuka 1905 -1918,
Warszawa 1993, s. 247.

112 Nie bez znaczenia są tu inspiracje Baksta. Klasycyzmu szukał w twórczości Puvisa de
Chavannes, Maillola, Gauguina, Matisse'a. Jak pisał na łamach „Apolłonu": „Nowy smak idzie
do formy nie zużytej, prymitywnej, zmierza do tej drogi, od której zaczynają się wielkie szko-
ły: do stylu grubego i lapidarnego". Zob. (przyp. 111), s. 254. Jak wspominał jego przyjaciel:
„Bakst poświęcił się całkowicie studiowaniu sztuki starożytnej, nieustannie pisał i rozmawiał
o niej, dawał wykłady, interesował się wykopaliskami Evansa na Krecie, odbył podróż szlakiem
archaicznej Grecji, odwiedzając m.in. Delfy, Teby, Mykeny". A. Schouvaloff, Leon Bakst. Paris
1991. s. 130.
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w roli pozostającego na pograniczu ludzko-zwierzęcym fauna - dowiodła, w jak
przemożny sposób dionizyjska pasja przeżywania życia zawładnęła zbiorową
wyobraźnią113.

Czy na tym tle archaizm rzeźb Wittiga nie wydaje się naturalną konsekwen-
cją intelektualnego klimatu epoki, tak pełnej upodobania dla sztuki świeżej,
dzikiej i świadomie zbarbaryzowanej? Wszystko przecież działo się w tym
samym czasie...

ELEUZIS

Ziarno jesienne jest obrazem praw natury
Demeter jest obrazem praziarna
Jest widocznym znakiem siły,
która nigdy się nie wyczerpie,
potęgi która była, jest i będzie aż do skończenia świata.

S. Żeromski, Popioły, t. 2, s. 37.

Dionizos nie był jedyną postacią przywołaną, by ożywić zmęczoną, deka-
dencką kulturę. W literaturze i sztuce znaczną popularność uzyskał inny mit,
bardzo ściśle związany z symboliką odrodzeniową114 - mit Eleuzis.

Pod tym określeniem rozumiano antyczne, sięgające VIII wieku p.n.e.
obrzędy ku czci bogini urodzaju Demeter115. Obchodzone w połowie jesieni,

113 Premiera sztuki odbyła się 29 V 1912 roku. W opinii krytyków Popołudnie fauna
w niezrównany sposób przywołało wizję archaicznej Grecji, jak to ujął Maksymilian Wołoszyn
„ostatnie, najgorętsze marzenie sztuki naszego czasu". Zob. „Apołłon" 1909, z. 1, s. 43. Cennych
informacji na temat tego środowiska dostarcza dziennik Wacława Niżyńskiego, Dziennik, tłum.
G. Wiśniewski, Warszawa 1995.

114 Tendencje ozdrowieńcze, próby wyjścia z impasu, z dekadenckiej depresji to niemal
leitmotiv epoki, do dotychczas omówionej literatury należy dodać jeszcze artykuł Cezarego
Jellenty, akcentujący konieczność tworzenia nowych mitów „dla walki życia z bezżyciem". Zob.
C. Jellenta, Wstęp do Kraswa, w: Poemat dramatyczny z cyklu mity Krakowa, Kraków 1902, s. 9,
a także program lwowskiego czasopisma „Odrodzenie" (1903-1907). W tym ujęciu, jak pisze
Jan Nowakowski, „mit Persefony i przesłanie Wielkich Misteriów, zjawi się w Młodej Polsce
jak przeciwny bieg otchłani, metafizyczna, życiodajna alternatywa". J. Nowakowski, Persefona
i Charon. Z młodopolskich dziejów motywów mitycznych, w: Młodopolski świat wyobraźni (przyp.
91), s. 328. Zob. również W. Juszczak, Pani zbóż, w: Realność Bogów, Kraków 2002, s. 29.

115 Demeter w mitologii greckiej czczono jako boginię zbóż. ziemi uprawnej i urodzaju.
Kiedy Hades porwał jej córkę, spowodowała wielką suszę o katastrofalnych skutkach. Dzięki
mediacji Zeusa Persefona miała spędzać osiem miesięcy z matką a pozostałe cztery w królestwie
podziemi. Zob. Grimal (przyp. 100), s. 71.
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miały zapewnić bogate, obfite plony, ale w swoim najgłębszym sensie sta-
nowiły wykładnię tajemnic życia i praw natury. Postać Persefony, córki De-
meter, cyklicznie powracającej do Hadesu, implikowała nietzscheańską tezę
wiecznego powrotu; coroczne narodziny i obumieranie ziarna, transformacja
nasienia w kłos - umacniały w przekonaniu o nierozerwalności życia i śmier-
ci, o ścisłym związku łączącym człowieka z biologicznym rytmem przyrody.
Choć niewiele wiadomo o samych obrzędach, Mircea Eliade przypuszcza, że
„były ściśle związane z mistyką agrarną, i że sakralność aktywności seksual-
nej, urodzaju i pożywienia w istotny sposób wpłynęła na kształt inicjacyjnego
scenariusza"116.

W XX wieku Eleuzis przywołana wierszami Iwanowa, Georgego, Iwaszkie-
wicza nada postawie aktywistycznej sankcje kulturowe111. Także i tu inspirato-
rem będzie Nietzsche, który połączy mity wegetacyjne z symboliką regeneracji,
a ta obejmie całą dziedzinę erotyki118. Przytoczmy więc jeden z najczęściej
cytowanych w tym kontekście fragmentów: „O duszo ma, przebogatą i brze-
mienną stałaś mi się, krzewem winnym o nabrzmiałych wymionach gęstym
od bmnatno-złotych gron, gęstym i uginającym się pod ciężarem własnego
szczęścia, wyczekującym w nadmiarze swym"119. Z dość podobną agrarną
metaforyką spotykamy się w tym czasie u Leopolda Staffa, choćby w Południu
włóczęgi: „Żyć, żyć! Chcę aby łanów moich ziemia cała Rodziła bujne, ciężkie
pełne ziarna"120 lub kilka stron dalej: „A parny upał tryska szałem rozpasania,
zbytkownym wybujaniem zdrowego nadmiaru"121.

Uderzające są tu przede wszystkim zmiany w warstwie leksykalnej i nie-
spotykana dotąd częstotliwość określeń takich, jak: dostatek, bujność, pełnia,
nadmiar. Dotychczasowy, metaforyczny obraz epoki ziemijałowej', ogołoconej

116 M. Eliade, Historia wierzeń i idei religijnych, tłum. S. Tokarski, Warszawa 1988, s. 211,
tam też wyczerpująca bibliografia.

117 Mam na myśli wiersze Georgego z tomu Rzec: pierwsza, Gody jesienne i Demeter
Iwaszkiewicza, zob. S. George, Rzecz pierwsza, w: tegoż, Poezje. Wybór, Warszawa 1979,
s. 181; J. Iwaszkiewicz, Legendy i Demerer, w: tegoż. Proza poetycka, Warszawa 1980. Postać
Demeter była również w tym czasie tematem poematów: Swibume^, Tennysona, Briusowa,
Yeatsa, Oziminy Żeromskiego, a także opery Strawińskiego i kantaty Szymanowskiego. Znane
z tego czasu przedstawienia rzeźbiarskie Demeter to m.in. Ceres Rodina i Maillola. Demeter
Ossipa Zadkine'a; zob. też hasło Demeter, w: The Oxford Guide To Classical Mytholog)- in the
Arls 1300-1900, J. Davidson Reid, Oxford. New York. t. 1, s. 353-355.

"s O witalistycznej odmianie seksualizmu, gdzie płodność harmonizuje z ideami moralnej
przebudowy człowieka, zob. J. Kwiatkowski, Od katastrofizmu do synów słońca, w: Młodopolski
świat wyobraźni (przyp. 91), s. 120-139.

119 Nietzsche (przyp. 103), s. 314-315.
120 L. Staff, Precz zmoro, w: tegoż, Sny o potędze, Warszawa 1901, s. 123.
121 Tamże, s. 135.
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z liści, opustoszonej z drzew1-2, zastąpią bujne sady, żyzne, pokryte pszenicą
pola. Jesień z symbolu smutku i rozpaczy stanie się obietnicą urodzaju, pulsującą
zmysłową radością istnienia - życiodajną siłą. Czy można się zatem dziwić, że
pojawi się w takiej ilości na kartach wierszy młodopolskich poetów, w pracach
Maillola, Wittiga i Bourdelle'a? Jak mało która z symbolicznych figur oddaje
tajemnąpotęgę życia, przynosi nadzieję na odrodzenie i rekonwalescencję...123
I choć w sferze czysto hipotetycznej pozostaje zagadnienie, w jakim stopniu
wszystkie te omówione warstwy znaczeniowe mogą odnosić się do rzeźby
Wittiga, to wydaje się, że mimochodem udało nam się tu coś innego - wiemy
już, dlaczego motyw jesieni zyskał w pierwszej dekadzie XX wieku tak dużą
popularność i jak mógł być interpretowany przez współczesnych. A jeśli w świe-
tle przywołanych tekstów rzeźba Wittiga staje się swego rodzaju przekazem
kulturowym epoki, to w tym ujęciu kwestia świadomego czy też bezwiednego
udziału autora jest sprawą drugorzędną.

122 Wyczerpująco omawia ten problem M. Podraza-Kwiatkowska, Pustka, otchłań, pełnia.
Ze studiów nad młodopolską symboliką inercji i odrodzenia, w: Młodopolski świat wyobraźni
(przyp. 91): s. 154-166. Warto w tym miejscu przypomnieć jeszcze Ziemię jałową Eliota i jej
wymarły, „kaktusowy świat" (ideą przewodnią poematu jest średniowieczna legenda o poszu-
kiwaniu Świętego Graala - metaforyczna opowieść o wyprawie, która ma za cel przywrócić
urodzaj dotkniętej suszą Ziemi), a także Noc listopadową Wyspiańskiego, gdzie już pierwszą
scenę otwiera następujący opis: Ogrody puste i głuche... wylękłe, wyschłe drzewa... dęby
odarte z liści... w takiej oto scenerii Demeter z córką Korą żegna się". Zob. T. Eliot, Ziemia
jałowa, w: tegoż, Wybór poezji, tłum. K. Boczkowski, Warszawa 1988, s. 58; S. Wyspiański,
Noc listopadowa, w: tegoż, Dzieła zebrane, t. 8, Kraków 1958, s. 125.

123 Jako plastyczną analogię można by tu wskazać twórczość malarzy z kręgu bretońskiego
(Gauguin, Bernard, Seiusier), gdzie bardzo często postać kobiety zrywającej owoce, wiążącej
żniwne snopy, staje się metaforą dojrzewania natury i jej życiodajnych sił. Zob. H. Hofstatter,
Symbolizm, Warszawa 1980, s. 23.
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EWA

Ewa to wywołanie olbrzymki, która
wyszła z wyobraźni Baudelaire'a.
To doskonały wyraz nowych tendencji
w rzeźbie, która pragnie być wyrazem
stylu życia, nie zrywając z naturą.

Guillaume Apollinaire124

I w ten sposób dochodzimy do Ewy (il. 12) zamykającej paryski okres
twórczości Wittiga - kompozycji, która przez krytykę (Apollinaire, Salmon)
została uznana za jedną z najpiękniejszych manifestacji klasycyzmu, za jego
szczytowe osiągnięcie. Warto więc poświecić jej więcej uwagi123.

Oto w bliżej nieokreślonej przestrzeni, na dwustopniowym wzniesieniu
lub być może pniu drzewa, spoczywa na prawym boku kobieta. Jest zupeł-
nie naga, pogrążona we śnie, lewą rękę przełożyła ponad głowę, wspartą na
prawym ramieniu. Przez całe jej ciało, począwszy od lewej stopy po palce
lewej dłoni, płynie miękka falista linia. Jej zarys znajduje również odpowiedź
w dwóch, nierównych stopniach kamienia. Sugestywne wrażenie spokoju, ci-
szy, zatopienia w śnie, potęguje sam materiał: ciężki, bezwładny kamień, który
zarazem uwydatnia zwartość mas i mocną architektomkę postaci. Łagodne
przechodzenie planów, wspólny kompozycyjny rytm jakby wpisujący śpiącą
w otaczającą ją przestrzeń, układ i wymowa całego jej ciała-wszystko to daje
wrażenie niezwykłej, harmonijnej jedności łączącej kobietę z biologicznym
życiem świata.

„W czasach, kiedy Natura, monstrualne swe płody rodziła co dzień, ze swej
potęgi ogniowej, chciałbym przebywać przy olbrzymce młodej (...). Lubiłbym
patrzeć na jej ciało, gdy rozkwita wraz z duszą olbrzymiejąc w straszliwych
zgrubieniach (...). Zabłąkać się pośród jej kształtów niesłychanych. Albo czoł-
gać się po jej ogromnych kolanach. A czasem w lecie, kiedy w słońca lśnieniu,
rozciąga się zmęczona i w zieleni nurza, w beztroski sen pogrążyć się w piersi
jej, niby wioska spokojna u gór podnóża"126.

124 Opinia Apollinaire'a ukazała się z racji I wystawienia Ewyna Salonie Marsowym w artykule
opublikowanym w ,, Intransigeant" z 11 IV 1912. Powoływał się na nią również Adolf Basler (IV
1912) w lwowskim miesięczniku,, Sztuka". Zob. G. Apollinaire, Chroniques d'art (1902- 1918).
Paris 1960, s. 240-241; A. Basler, Edward Wittig, „Sztuka", t. 2, 1912, z. 4, s. 121.

125 Ewa, 1911, posąg, marmur, wym.: 152 x 190 cm. sygn.: E Wittig (oryginał rzeźby
z paryskiego Ogrodu Trocadero pochodzi z około 1911 r., zaś brązowy odlew jej polskich kopii
powstał w 1932 r. w pracowni L. Krańca).

126 Ch. Baudelaire, Olbrzymka, tłum. M. Jastrun, w: Antologia poezji francuskiej, red.
J. Lisowski, t. 3, Warszawa 2000, s. 25.
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12. E. Wittig, Ewa, kamień, 1911, wg „Sztuki Piękne" 8, 1932

Nic dziwnego, że właśnie ten wiersz przyszedł Apollinaire'owi na myśl,
gdy ujrzał Wittigowską Ewę. Wykuta w kamieniu, pogrążona w śnie kobie-
ta wydaje się być plastyczną transpozycją poematu Baudelaire'a. Roztacza
podobną aurę ukrytej zmysłowości, cielesnego piękna, prostoty prymitywu.
Wyraźnie wyczuwamy odmienny stosunek do nagości: naturalny, swobodny,
pozbawiony kulturowych zahamowań. Ciało Ewy: potężne, rozłożyste, obfite,
to jakby ucieleśnienie tak popularnego u progu XX wieku marzenia o nowym,
odrodzonym człowieku, marzenia, nad którego genezą zastanawiałam się już
w poprzednich rozdziałach.

W tym miejscu warto natomiast zasygnalizować jeszcze jeden wątek, który
w kontekście źródeł inspirujących powstanie Ewy może okazać się niezmiernie
istotny - mit Matki Ziemi (łac. Terra Mater lub Tellus Mater)121. Warto go tu

127 Wyczerpujących informacji dotyczących miru Matki-Ziemi dostarcza książka Eliadego
(przyp. 116), s. 133-139, zob. również: A. Fleming, The myth ofthe Mother-Goddess, „World
Archeology", t. I, 1969, s. 247-261; O. Pettersson, Molher Earth: An Analysis ofthe Mother
Earth Concepts, London 1967. Natomiast poetyckie implikacje mitu Matki Ziemi wnikliwie
analizuje: L.O. Larsson, Das antike Erbe in der Kunst des 19. und 20. Jahrhunderts, Berlin
1997,5. 83-97.
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rozważyć zarówno przez wzgląd na sugestie ówczesnych recenzji prasowych
(większość krytyków w postaci śpiącej kobiety dopatrywała się uosobienia
pramatki ludzkiego rodu-Ziemi), jak i dlatego, że recepcja mitu odbywała się
niemal na oczach Wittiga (dość przypomnieć, że w r. 1905 ukazała się klasyczna
praca A. Dietericha, a popularność zyskały sformułowane nieco wcześniej tezy
J. Bachofena)128. Zacznijmy jednak od początku.

W 1864 r. Johann Bachofen doszedł do wniosku, że aktualne, stosunkowo
krótkie stadium patriarchalne poprzedzał stan kultury, w którym dominujące
funkcje społeczne sprawowała kobieta (tym samym bazylejski profesor przy-
wołał pojęcie matriarchatu). W kulturach neolitycznych była ona zarazem
matką rodu, głową rodziny, kapłanką i wielką boginią. Zdaniem Bachofena
wysoką pozycję społeczną zawdzięczała niezwykłej - jak wierzono - umie-
jętności dawania nowego życia: rodziła potomstwo, znała tajemnice wegetacji
roślin, magiczny, tylko sobie znany sposób przekształcania śmierci w ponowne
narodziny. I prawdopodobnie dlatego poprzez analogię płodność kobiet stała
się synonimem płodności Ziemi, a ta ostatnia pierwszą, mityczną pramatką,
od której wszystko się zaczęło. To przekonanie o mistycznym związku łączą-
cym matkę-ziemię-naturę miało bardzo głębokie podstawy, wynikało choćby
z obserwacji świata129. Rytm zmieniających się pór roku wykazywał wzrost,
zanik i ponowne pojawienie roślinności. Owa cykliczność, tak wpisana w bio-
logię kobiety, wydawała się jednym wspólnym rytmem przyrody, tożsamą
siłą umożliwiającą kolejne narodziny, powracanie faz księżyca czy też układ
następujących po sobie miesięcy130.

Przekonanie, że macierzyństwo posiada strukturę kosmiczną, a sakralność
ziemi jest związana z sakralnością kobiety, stało się przewodnim tematem
rozlicznych mitów, rytuałów i wierzeń z najodleglejszych kręgów cywiliza-
cyjnych. Niemal wszędzie powtarza się motyw Terra (Tellus) Mater - Matki
dającej życie. Jak pisze Kopaliński: „Matka Ziemia to postać kosmogeniczna,

128 Zob. A. Dietrich, Muller Erde ein Versuch uber Yolksreligion, Berlin 1905; J.J. Bach-
ofen. Das Mutterrecht, Berlin 1861. Podobne tezy, popularyzujące matriarchat, głosili również:
K. Briffault. Les meres, Paris 1921; A.M. Krappe, La genezę, Paris 1912.

129 Na temat mistycznego związku: kobieta-ziemia zob. Eliade (przyp. 99), s. 238-260.
130 Motyw tańczącej kobiety w dwudziestym wieku stał się symbolicznym wyobrażeniem bio-

logicznego rytmu, periodyczności i zmysłowej strony natury, por. wyobrażenia Tańca Matisse?a
i Tancerki Emila Noldego. O tańcu jako „przetwarzającym rzeczywistość liturgicznym rytmie
życia" pisał np. w jednym z numerów „Apołłonu" A. Benois: „Trzeba, żeby ludzie we wszystkich
swoich działaniach uczynili taniec zasadą życia. Taniec powinien stać się rytmem całego życia,
wewnętrznym przedstawieniem całej ludzkiej działalności, naocznym cudem piękna". Wydaje
się. że źródeł takiego myślenia należy szukać w Narodzinach tragedii Nietzschego, gdzie taniec
został uznany za najistotniejszy element żywiołowej, dionizyjskiej ekstazy, prowadzącej do
zjednoczenia z istotą bytu.
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symbolizuje wieczne, płodne źródło wszystkiego co istnieje, wszystko pocho-
dzi od niej i powraca do mej, jest nią samą. Wszechświat jest jej ciałem, ona
rodzi wszystko ze swego niewyczerpanego łona, i wykanma wszystko swymi
piersiami"131.

Według Teogonii Hezjoda Gaja (gr. Ziemia, Matka, Rodzicielka) powstała
sama przez się, nie wiadomo dlaczego, skąd, z czyjego rozkazu. Po czym
urodziła Kronosa (Niebo) - swego późniejszego małżonka, Pontosa (Morze)
i resztę świata132. Świadectwem rozpowszechnionego kultu, jakim się cieszyła,
jest choćby Hymn XHomera, zaczynający się od słów: „Ziemi śpiewać będę,
Matce powszechnej, o trwałych fundamentach, czcigodnej Macierzy, która
karmi cokolwiek istnieje. Tobie to dawać życie śmiertelnym, jak też je odejmo-
wać"133. Nieco później będzie ją również wysławiał Aj schylos w Błagalnicach,
jako tę, która rodzi wszelkie istoty, żywi je, a potem w siebie przyjmuje, by
,je począć na nowo"134.

Ten bardzo uniwersalny motyw Matki Ziemi odnajdujemy w mitach indiań-
skich, chińskich ceremoniach pogrzebowych, rzymskich napisach grobowych,
pod postacią frygijski ej Kybele, maoryskiej Rangi-Pape. Cechą wspólną łączą-
cą wszystkie wierzenia było przeświadczenie, że człowiek to istota zrodzona
z ziemi, że z ziemi pochodzi i ostatecznie do niej wraca. W takim ujęciu życie
i śmierć stanowią tylko element totalnego losu, którego istotą jest odwieczny
i nierozerwalny związek z naturą.

Ziemia implikuje zatem ponowne narodziny człowieka, regenerację, bez-
pieczeństwo, opiekę, życiodajne siły. I ten obraz u progu XX wieku ze zrozu-
miałych, znanych nam już powodów, uzyska szczególną aktualność. W jakimś
sensie przywołanie mim Matki Ziemi było związane z potrzebą uzasadnienia,
w inny, niż darwinowski sposób, powinowactw z naturą, zakorzenienia ich
w wyższym porządku13-. Tak więc nietzscheańska moc biologiczności, dioni-

131 W. Kopaliński, Encyklopedia drugiej płci. Warszawa 1999, s. 356.
132 Hezjod. Teogonia, tłum. K. Kaszewski, Warszawa 1948, s. 126.
133 Homer, Dzieła, tłum. K. Jeżewska. Wrocław 1981, s. 25.
134 Ajschyllos, Dzieła, tłum. S. Srebrny, Lwów 1912, s. 127.
135 „Czy bowiem nie wtedy - zapytywał w jednym z numerów ,,Apołłonu" Wiaczesław

Iwanow - zamieszkuje w nas duch, gdy skłaniamy się ku ziemi mistycznej Matki rodzicielki, gdy
odkrywamy utracone sacrum, odnajdując żywą świadomość jedności z korzeniami bytu?" Cyt.
za: G. Bobilewicz-Bryś, Wyobraźnia poetycka - Wiaczesław Iwanow w kręgu sztuk, Warszawa
1995, s. 54. Jednak figura Ziemi była postrzegana nie tylko w kategoriach macierzyńskich.
W 1911 roku w utworze niejakiego Baumfelda pojawia się obraz „kapryśnej, przemiennie pięknej
miłośnicy", co „obłocznąwabi pieszczotą i nęci w kwietne ramiona", zaś w dalszej części wiersza
następujące wyznanie: „błogosławione twoje łono o Ziemio (...). Kocham Cię i tęsknię za Tobą,
o Ziemio, Ziemio, ślubna kochanko moja! Przemiennie piękna miłośnico (...). Podnoszę Ciebie
w ramionach do ust gorących, nienasycenie spragnionych pocałunku twego, jako kielich toastu
wychylam do dna błogosławione kuszenie piersi Twojej. Ty i życie Moje". Zob. A. Baumfeld,
Ziemia, „Krytyka" 12, 1911, t. 4, s. 311-315.
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zyjska afirmacja wiecznie odradzającego się życia i bergsonowska elan vital
spotkały się w jednym punkcie.

Warto zwrócić uwagę na jeszcze jedną konsekwencję tak zarysowanych
przemian: W pierwszej dekadzie XX w. naturalistyczna walka z obcym, za-
grażającym człowiekowi żywiołem ustępuje ekstatycznej akceptacji świata
i fascynacji jego boskim pierwiastkiem. Analogicznej zmianie ulega wówczas
również stosunek do kobiety. Oskarżana o wiązanie z materią, nadal ucieleśnia
biologiczne pokłady ludzkiej psychiki, zarazem przez swój niezwykły zwią-
zek z naturą staje się nosicielką jej tajemnic, siłą życiodajną i regenerującą.
Mężczyźnie ta sfera nigdy nie będzie dostępna. Sytuowany po stronie kultury,
przynależy do tego co świadome, intelektualne, nie jest zdolny przeniknąć
Absolutu, pozostaje bezradny wobec fenomenu istnienia. Jak to ujmie Maurycy
Maeterlinck: „Badając je (kobiety) zaszlibyśmy daleko w dziedzinę tajemnic.
Są to w istocie okryte zasłonami siostry wszystkich rzeczy wielkich, których
nie widać, najbliższe krewne nieskończoności otaczającej nas niby skarb nie-
biański, przechowujące sól czystej duszy naszej (...) drga w nich jeszcze boskie
wzruszenie pierwszych zaczątków życia, a ich korzenie sięgają daleko bardziej
bezpośrednio niż nasze, we wszystko, co nie ma granic"136.

W r. 1913 znana i aktywna w środowisku paryskiej emigracji poetka Broni-
sława Ostrowska opublikowała poemat Heva137, bardzo indywidualną wersję
Genesis, na gruncie polskim me posiadającą ani pierwowzoru, ani kontynu-
acji. Wiele wskazuje na to, że ów wiersz mógł stać się inspiracją dla Wittiga.
Zresztą słowo inspiracja nie jest tu chyba najwłaściwsze; można raczej mówić
o pewnym związku, o bardzo ogólnie rozumianej sugestii tematycznej łączącej
oba przedstawienia. Skądinąd wiadomo, że Wittig doskonale znał Ostrowskich,
ze Stanisławem łączyły go więzy koleżeńskie, wspólne wystawy na paryskich
Salonach, zaś Bronisława była przewodniczącą literackiej sekcji Towarzystwa
Artystów Polskich, do którego należał także i Wittig. Miała tam swoje poetyckie
wieczorki, jej wiersze drukowały najbardziej znaczące czasopisma tego czasu.
Niewykluczone więc, że Hewa, tak doskonale oddająca ówczesny klimat inte-
lektualny, mogła stać się literacką sugestią i skierować uwagę na zagadnienia
pozostające wówczas w centrum zainteresowania.

136 M. Maeterlinck, Kobiety, w: tegoż. Skarb ubogich, tłum. F. Mirandola. Lwów-Poznaó
1926, s. 22. Warto dodać, że cytowany utwór jest przejawem szerszego zjawiska kulturowego.
W pierwszej dekadzie XX w. popularność zyskuje, polemiczny wobec mizoginicznych interpre-
tacji, motyw „kobiety wiekuistej". „Odnajduję w sobie kobietę wiekuistą - napisze w jednym
z wierszy Zofia Nałkowska - czuję się zbratana z oceanami, zawisła od wiekuistych przemian
księżycowych, podległa prawom nieznanym (...). Nieświadoma tajemnic swoich, jak śliczna siostra
ma, natura". Zob. Z. Nałkowska. Dzień ten. w: tejże, Opowiadania, Warszawa 1904. s. 92.

137 B. Ostrowska, Heva, Pieśni miłości, w: Biała godzina, Wybór poezji. Warszawa 1978,
s. 91. Pierwodruk: „Museion" 1911. z. 5.
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Oto dopiero co stworzona „z przelotnego snu Boga" Ziemia upaja się pierw-
szym rankiem swej pierwszej wiosny. Świat wybucha blaskiem kolorów, kusi
zapachem, bogactwem kształtu. Jednakże „triumfującą pieśń słońca i błękitu",
wkrótce zastępuje niepokój, lęk przed nieuchronnym końcem dopiero co otrzy-
manego życia. Ziemia jest bezpłodna, czy tak ma już pozostać? „I ta niema,
głęboka, przeraźliwa trwoga, że żywot ma być jeno snem przelotnym Boga,
wstrząsnęła tak bezpłodnej żądnej Ziemi trzewia, że zbudziło się ciałem serce
świata-Ewa". Ewa swe narodziny zawdzięcza więc Ziemi. Jest jej dzieckiem,
częścią kosmicznego porządku, centrum i sercem świata. Niezwykły to, bo
niemal symbiotyczny związek. Włączona w jeden rytm przyrody, z nią niemal
tożsama, Ewa zna język żywiołów, rozumie utajoną mowę świata, odczuwa
te same pragnienia i obawy. Jest inkamacją ziemskich marzeń za wiecznym,
niezmiennie trwającym życiem, czystą radością i zachwytem nad jego pięk-
nem i harmonią. To ona przerywa bierność otoczenia, to ona nie zgadza się na
zastany porządek. Adamowi przypadła tu dość niepochlebna rola - posłuszny
boskiemu nakazowi hamuje „zuchwały lot ku Ziemi". Unicestwia tym samym
nietzscheańskie w swej koncepcji pragnienie przekroczenia własnej kondycji,
pokonania z góry narzuconych ograniczeń138.

Warto zwrócić uwagę, jak bardzo indywidualnie został przez Ostrowską
zinterpretowany sam motyw tematyczny. Ewa - koronny argument dziewięt-
nastowiecznego mizoginizmu - była uosobieniem zła i amoralnej woli życia,
kusząca, uwodzicielska, demoniczna, symbolizowała niebezpieczeństwa
grożących pokus, ślepe, bezwolne poddanie139. „Nie patrz gdzie siadła jasno-
włosa Ewa - pisał Kasprowicz w Dies Irae - wygnana z Raju na wieczysty
czas, mająca zbrodnie u swych białych stóp, wieczystą płomienna rządzą zła
i grzechu"140. Jako kochanka i narzędzie szatana, kobieta-demon została przed-

138 Zob. A. Wydrycka, Rymów gałązki skrzydlate. Świat poetycki Bronisławy Ostrowskiej,
Warszawa 1998, s. 32. Postać Ewy w wierszu Ostrowskiej zdaje się uosabiać nietzscheańską
metaforę trzech przemian: W dążeniu do doskonałości człowiek - jak to zostanie napisane
w Zaratustrze - musi przybrać postać wielbłąda (być gotowym do wszelkich poświęceń), lwa
(potrafić powiedzieć wszelkiemu przymusowi „święte nie"), ale i dziecka (z radością odnieść
się do całego świata). Zob. Nietzsche (przyp. 103), s. 3 1.

139 Takie myślenie bez wątpienia ma długą tradycję, której genezy należałoby szukać
w wykładni biblijnej, a także w pismach Ojców Kościoła: Justyna, Ireneusza, Tertuliana. Zob.
odpowiednie rozdziały w: W. Jaeger, Humanizm i teologia, tłum. H. Bednarek, Warszawa 1961,
s. 123n.; M. Simon, Cywilizacja wczesnego chrześcijaństwa, tłum. E. Bąkowska, Warszawa 1981,
s. 387-482; D.F. Sawyer, Kobiety i religia w początkach nowej ery, Wrocław 1998; G. Bauder,
Bóg i kobieta. Historia przemocy, seksu i religii, Gdynia 1991.

140 J. Kasprowicz, Hymny, Księga ubogich, Mój świat, Warszawa 1921, s. 16.
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stawiona przez Vigelanda, Muncha, w ilustracjach Ropsa do Diablich spraw
Barbey d'Aurevilly'ego141.

Równolegle, choć bardzo rzadko, w XIX w. pojawił się odmienny wątek:
Ewajako symbol siły kulturotwórczej, ta która przerywa sen i bierność świata.
Już późne pisma Słowackiego dotykały tej problematyki. Natomiast u progu
XX wieku ukazało się kilka utworów, które w zasadniczy sposób przyczynią
się do ugruntowania nowej interpretacji motywu. Bardzo swobodną, niemal
bluźnierczątrawestację tematu biblijnego znajdziemy u Van Lerberghe'a-bel-
gijskiego poety związanego z kręgiem symbolistów142. Stworzenie świata jest
u niego opisywane ustami Ewy. Olśniona widzianym pięknem czuje się tak silnie
zespolona z żywiołami, że nie pragnie raju, nie chce nieśmiertelności - oddaje
się więc wężowi i umiera. Podobnie jak i Heva Ostrowskiej, nad boskie prawa
przedkłada porządek natury: „Czyż nie jesteście mną, czyja nie jestem wami?
rzeczy, którą mymi palcami dotykam, w kwiatach oddycham, błyszczę w słońcu,
dusze myślące, któż mi powie gdzie się zaczynam a gdzie kończę?"

Z podobną interpretacją mamy do czynienia u Charles'a Peguy143. Jego Ewa
to postać błądząca i niespokojna. Absolutna maksymalistka „pragnie wszystko
poznać i doświadczyć". Przez niespożytą ciekawość wnosi do uporządkowane-
go, męskiego świata element niepokoju i chaosu, ale zarazem ma odwagę prze-
ciwstawić się narzuconym ograniczeniom; żądać więcej niż zostało dane.

141 Ikonografia Ewy w dobie nowożytnej, to temat, którego dokładna analiza zasadniczo
zmieniłaby proporcje tej pracy. Ograniczę się więc do najważniejszych przykładów: Poza omó-
wionymi w tekście utworami, Ewa, jako kobieta fatalna, z atrybutem w postaci węża pojawia
się na przykład: w ilustracjach Blake'a i Fussliego do Raju utraconego Miltona (tu zostaje
utożsamiona z wężem i grzechem, a nawet w sposób dosłowny - to u Fussliego - wyskakuje
z głowy szatana), jako upersonifikowana zmysłowość w obrazach Franza von Stucka (np. Grzech,
Zmysłowość, Występek) czy też leniwie bawiąca się włosami u Klingera, w dziełach Klimta,
Beardsleya. Właściwie do wszystkich tych przedstawień można odnieść słowa niemieckiego
historyka sztuki Gerta Schaffa, który tak pisał o interpretacji Fussliego: „to co Fiissli piętnuje
w grzechu kobiety to płochość, lekkomyślność, z jaką go popełnia. Adam jest od razu świadomy
zgubnych konsekwencji, ale, nawet wiedząc, co go czeka, ulega Ewie. Jego grzech to uległość
z nadmiernej miłości, to rezygnacja z odpowiedzialności własnej i poddanie się instynktownej
potędze kobiety. Stąd u Fussliego znamienny tytuł: Adam zdecydowany dzielić los Ewy. Jak
w wielu innych utworach tak i tutaj kobieta jest triumfującą uwodzicielką. a mężczyzna jej
bezwolnym poddanym". Cyt. za: Hofstatter (przyp. 123). s. 125.

142 Van Lerberghe, Pieśni Ewy, w: Antologia... (przyp. 126), s. 156. Wiersz pochodzi
z 1904 r.

143 Ch. Peguy, Eva, w: Literatura francuska, red. A. Adam. Warszawa 1980, s. 320. Poemat
powstał w roku 1913. Na gruncie polskim jedyną znaną mi analogię stanowi przytaczany utwór
Bronisławy Ostrowskiej. Można mówić też o dalekim pokrewieństwie w przypadku powieści
Eros i Psyche Jerzego Żuławskiego, w której Psyche uosabia siły witalne i żywiołowość natury,
natomiast jej odwieczny przeciwnik Blakes opartą na systemie konwencji kulturę oficjalną, zob.
J. Żuławski, Eros i Psyche. Powieść sceiuczna w siedmiu rozdziałach, Lwów 1909.
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W jakim stopniu kamienna Ewa z Trocadero mogła być nośnikiem wszyst-
kich przywołanych znaczeń? Niewątpliwie poza doskonałą realizacją czysto
plastycznych celów ta rzeźba Wittiga, jak żadna inna, uchwyciła pragnienia
swojej epoki. Ściśle wpisana w biologiczny rytm przyrody, w podskórne tętno
wciąż na nowo odradzającego się świata, Ewa stanowi wyraz stałej, archety-
picznej tęsknoty za stanem „sprzed upadku", kiedy świat nie podlegał władzy
czasu i historii, kiedy istniała bezpośrednia łączność między człowiekiem
a naturą144.

Nasuwa się pytanie, czy w kontekście przedstawionych poprzednio przemian
ideowych nie należałoby związać Ewy z nurtem tzw. klasycyzmu dionizyj-
skiego? Jej swoisty archaizm i potencjalne możliwości znaczeniowe daleko
wykraczają poza tradycyjnie zakreślone ramy klasycyzmu.

KLASYCYZM

Do kogo należy taniec?
Kto wiedzie korowód?
Apollo czy Dionizos?
obaj razem czy oddzielnie,
zastępując się,
czy dopełniając wzajemnie?
Menady jednego przeobrażają się
w muzy drugiego, ale obaj Bogowie
tańczą...

A. Benois. Apollo i Dionizos,
„Apołłon" 1909, z. 1

Czy istnieje coś takiego jak klasycyzm dionizyjski? Jeśli tak, to co stanowi
jego zasadnicze cechy, skąd bierze swój początek i czy istotnie jest klasyczny?
Nie sposób odpowiedzieć na te pytania bez wgłębiania się w zawiłości termi-
nologiczne. Zacznijmy więc od samej definicji pojęcia.

144 O tęsknocie za Rajem jako archetypicznym znaku Jedni i Pełni, zob. M. Eliade, Tęsknota
za rajem, w: Eliade (przyp. 102).
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Władysław Tatarkiewicz w książce Dzieje sześciu pojęć14- wyróżnił sześć
znaczeń tego słowa: W czasach starożytnych przymiotnik classicus był zastrze-
żony jedynie dla twórców doskonałych, mogących służyć za wzór dla innych.
Renesans przejął i uprawomocnił ów przenośny sens określenia, utożsamiając
klasycyzm z tym co idealne, wzorcowe, doskonałe i uniwersalne (co wkrót-
ce utrwaliło się w potocznej świadomości). Równocześnie nowe kryterium
wprowadził włoski renesans: uznając za wzór artystycznej doskonałości sztukę
starożytnej Grecji, automatycznie uczynił ją synonimem sztuki klasycznej.
I w ten sposób termin klasycyzm zyskał cechy pojęcia historycznego (do czego
w dużej mierze przyczyniła się również zasada naśladowania starożytnych)146.
Klasykiem obwołano więc pisarza, który powielał niezrównane, antyczne
wzory, albo tego, który tworzył dzieła podobne do grecko-rzymskiego ideału
(ta definicja najsilniej zaznaczyła się we włoskim renesansie XV i XVI w.,
a także w sztuce francuskiej XVII i XVIII w.)147.

Warto tu dodać, że terminy klasyczny, klasycyzm i klasyczność usamodziel-
niły się, zyskując rangę ahistorycznej normy i określonej postawy estetycznej,
dopiero na przełomie XVIII i XIX wieku. Fundamentalne znaczenie miała tu
osoba Johanna Joachima Winckelmanna, którego poglądy diametralnie zmieniły
stosunek do tradycji antycznej, dotąd postrzeganej w kategoriach doskonalenia
artystycznych technik i mimetycznych umiejętności148. Winckelmann postawił
sobie za cel uchwycenie jakości estetycznych sztuki greckiej, gdyż „nie wystar-
czy -jak pisał - wiedzieć, dlaczego coś jest piękne, należy wiedzieć, w jakim
stopniu i dlaczego". Odpowiedź na to pytanie zawarł w Myślach o naśladowaniu
greckich rzeźb i malowideł, gdzie następująco sformułował charakter helleń-
skiego piękna: „Powszechną i naczelną cechą rzeźb greckich jest szlachetna
prostota i spokojna wielkość, tak w postawie, jak i wyrazie. Podobnie jak głębia
morza zawsze jest spokojna, choć powierzchnia najbardziej się sroży, tak wyraz
w posągach greckich przy wszelkich namiętnościach ukazuje duszę wielką

W. Tatarkiewicz, Dzieje sześciu pojęć. Warszawa 1982. s. 207.
146 Podstawy nowoczesnego klasycyzmu, a wśród nich zasada naśladowania starożytnych,

wykształciły się w XV w. we Włoszech i stąd przyjęli je pisarze francuscy XVII w. Zob. S. Pie-
traszko, Doktiyna literacka polskiego klasycyzmu, Wrocław—Warszawa—Kraków 1966, s. 63.

147 Omawiany termin funkcjonował początkowo w obrębie estetyki literackiej, dopiero
w okresie renesansu zaczęto go stosować także w odniesieniu do sztuk plastycznych. Za klasyczne
uznano wówczas wspólne dziedzictwo grecko-rzymskie. Kilka wieków później J. J. Winckelmann
związał okres klasyczny jedynie z Grecją.

14S Warto przy tym zaznaczyć, że uważany za twórcę klasycznej doktryny Winckelmann nigdy
terminu klasyczny nie używał, zob. M. Barasch, Modern Theories ofArt. From Winckelmann to
Baudelaire, New York and London 1990, s. 105-106.
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i stateczną"149. Ta interpretacja, powtórzona i rozwinięta w estetyczny system
przez Lessinga stała się na wiele lat immanentnym składnikiem każdego kla-
sycyzmu. Zimne bezosobowe piękno uzyskało tym samym rangę estetycznego
ideału130, zaś powiązane poprzez system heglowski z konkretną fazą rozwoju
w dziejach Grecji symbolizowało odtąd niedościgły wzorzec kultury.

Do początku XX w. za trwałe wyznaczniki klasycyzmu131 można przyjąć:
przekonanie o niezmienności ludzkiej natury i ontologicznego porządku świata,
wiarę w nadrzędną rolę rozumu, dążenie do idealizacji natury zgodnie z zasadą
wyboru jej najpiękniejszych elementów152 oraz pojmowanie ideału estetycznego
w kategoriach harmonii, mniam, równowagi, ładu i prostoty153. Te koncepcje,
zaczerpnięte z dziedziny literatury, bliskie są również sztukom plastycznym,
gdzie definicja klasycyzmu opiera się na zasadach jedności, prawdopodobień-
stwa, nadrzędnej roli etosu. Ważna jest również (zarówno w warstwie plastycz-
nej, jak i literackiej) pełna pietyzmu postawa wobec tradycji, przywiązanie do
wzorów antycznych, staranny wybór gatunków literackich i ich hierarchizacja
wedle reguły decorum oraz niechęć wobec stylów awangardowych, podważa-
jących znaczenie dotychczasowego dorobku kulturowego ludzkości.

Wiek XIX przyniósł ewolucję stosunku do antyku. Czy miałby bowiem
szansę przetrwania, gdyby kontynuowano tylko jego idylliczną, kominową
wersję?134 Jako pierwsi próbę przełożenia antyku na współczesny język podejmą

149 Tłum. J. Maurin-Białostocka, w: Teoretycy, artyści i krytycy o sztuce 1700-1870, oprać.
E. Grabska, M. Poprzęcka, Warszawa 1974, s. 192.

130 Estetyka winckelmannowska została silnie zabarwiona tradycją neoplatońską w której
abstrakcyjne, idealne piękno odsyłało do piękna boskiego.

151 Trwałe wyznaczniki klasycyzmu przyjmuję za: P. Żbikowski, Klasycyzm postanisławow-
ski. Warszawa 1984, s. 33-35.

152 Idealizowanie natury poprzez wybór najpiękniejszych części ma swój początek w staro-
żytności, o czym świadczy choćby legenda o Zeuksisie (powtórzona następnie przez Cycerona),
który to miał malować Helenę, łącząc najdoskonalsze cechy różnych modelek. Natomiast zasada
selekcji elementów wypełniających klasycystyczne krajobrazy wywodzi się z osiemnastowiecz-
nych dyskusji teoretycznych. W praktyce regułę tę stosowali wcześniej Nicolas Poussin i Claude
Lorrain. Salomon Gessner uzasadnił zasadę selekcji następująco: „W ich dziełach odnalazłem to
co prawdziwie wielkie i piękne: nie niewolnicze naśladowanie przyrody, lecz wybór wszystkich
najpiękniejszych przedmiotów, na jakie się ona zdobywa". Cyt. za: H. Honour, Neoklasycyzm,
tłum. W. Juszczak, Warszawa 1970, s. 194-195.

153 Według Tatarkiewicza na całościową definicję klasycyzmu miałyby się składać takie
pojęcia jak: zgodność, równowaga, harmonia, umiar, jasność i wyraźność, przejrzystość,
zdyscyplinowanie formalne oraz przestrzeganie skali ludzkiej jako uniwersalnej miary. Zob.
Tatarkiewicz (przyp. 145), s. 207-216.

154 Pewne znaczenie miały też odkrycia rzeźb z okresu wczesnoklasycznego i archaicznego
(wykopaliska w Eginie i Selinuncie po raz pierwszy udostępnione w 1830 r.), zasadniczo odmien-
ne od paradygmatu Winckelmanna. Antyk, zamiast bukolicznej sielanki, zaczął być wówczas

209



romantycy. W ich interpretacji dotychczas czysto omamentacyjny znak stanie
się wyrazicielem uniwersalnych, archetypicznych ludzkich marzeń, uzyska war-
tość religijną, filozoficzną i antropologiczną. Friedrich Schlegel napisze wtedy:
„mit jest jak mowa, powszechnym, koniecznym tworem ludzkiej zdolności
poetyckiej, (...) jest prapoezją rodzaju ludzkiego"153. Schelling zaś dojdzie do
wniosku, iż: „jako starszy od poezji i filozofii, jest (...) rzeczywistym, teogo-
nicznym procesem, płynącym ze stosunku ludzkiej świadomości do Boga"'36.
Mniej więcej i w tym czasie (pierwsza dekada XIX w.) po raz pierwszy zostanie
wyodrębniony pierwiastek dionizyjski. Pionierami będą tu Friedrich Creuzer,
Johann Jakob Bachofen, Walter Friedrich Otto i Jakob Burckhardt15/. Zwłaszcza
ten ostatni zwróci uwagę na Dionizosa i jego kult wykazujący - jak przyzna
-„cechy istnego satanizmu". Dzikich, szaleńczych obchodów najego cześć nie
uzna jednak za objaw zwyrodnienia, lecz za „nieukrócony zabytek religijnego
uczucia (...) za pewne przeczulenie wrażliwości duchowej"158.

Burckhardt w swoich bazylejskich wykładach bardzo sugestywnie opisze
dwubiegunowość cywilizacji greckiej, jej pełne napięcia zawieszenia między
Wschodem a Zachodem świata. Natomiast wyraźne wydzielenie pierwiast-
ka dionizyjskiego, zaprzeczające całej niemieckiej tradycji, nastąpi dopiero
w pismach Nietzschego, w rozprawie Narodziny tragedii (1872). Obok rozwa-
żań dotyczących genezy greckiego dramatu znajdą się tam bardzo znamienne
uwagi na temat charakteru kultury i jej sił witalnych. Szczególnie inspirująca
okaże się teza dowodząca, iż harmonijne formy sztuki greckiej nie były - jak
się zwykło uważać - przejawem wewnętrznej równowagi jej twórców, ale
wyrazem instynktownej obrony przed poczuciem grozy życia. Jasność, przej-
rzystość i pogoda to zatem świadomie stworzone kłamstwo, iluzja łagodząca
„grozę spojrzenia w przerażającą otchłań bym". Paradoksalnie jednak, właśnie
w tej mrocznej, obezwładniającej wiedzy szukać należy początków rozkwitu
kultury greckiej. Dionizyjski żywioł posiadł bowiem wgląd w istotę świata,
widział rzeczy takimi, jakie są, dotarł do absolutnej prawdy, a ponieważ była

postrzegany w tak bliskich romantykom kategoriach energii i siły. Niedługo potem ,.powagą,
która nie jest nieruchoma a pełna życia" nazwie hellenizm Edgar Quinet (1841 r.). Cyt. za: K. No-
wakowska-Sito. Szlachetna prostota i spokojna wielkość. Sztuka XIX wieku, a klasyczna Grecja
Winckelmanna, w: Klasycyzm i klasycyzmy. Materiah Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki,
Warszawa 1991, s. 160.

155 Cyt za: B. Suchodolski, Idea mitu, „Nauka i Sztuka" 1946, nr 1, s. 29.
156 Tamże, s. 30.
137 Zob. F. Creuzer, Symbolik und Mythologie der alten Yolker (1810-1812): Bachofen

(przyp. 128); W.F. Otto, Dionysos. Mythos und Kultus: J. Burckhardt, Kultura Odrodzenia we
Włoszech (1860). Zob. Nowakowska-Sito (przyp. 154). s. 155-170. Na temat prac W.F. Otto.
zob. Juszczak (przyp. 114), s. 115-156.

158 S. Schneider. Nowe poglądy na cywilizację grecką. „Muzeum" 1902, s. 3.
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to świadomość głęboko tragiczna, której siły żaden człowiek nie zniósłby na
dłużej, apolińska fikcja okazała się niezbędna159.

Oddzielenie pierwiastka dionizyjskiego położyło kres winckelmannow-
skiemu pojmowaniu antyku, jako idealnego, doskonałego wzorca. Dotychczas
spójny, monolityczny wzór pokazał tym samym swoje niejednorodne, janusowe
oblicze. Odtąd i to okaże się mieć bardzo dalekie konsekwencje, pojęcie klasy-
cyzmu pozbawione historycznych sankcji przestanie być rozumiane jako este-
tyczna norma, grecki uniformizujący model do naśladowania oznaczać będzie
jedynie zasadę tworzenia, samą metodę pracy160. Tym samym możliwe stanie
się poszerzenie terminu i włączenie w jego obręb tak odmiennych nurtów, jak
awangardowy klasycyzm (twórczość Picasssa, Matissa, Deraina)161, reżimo-
wy, pozostający w służbie totalitarnej władzy162 czy współczesny, bawiący się
w postmodernistyczne pastisze. Ujemną konsekwencją zarysowanych powyżej
przemian będzie brak spójnych, jednolitych zasad programowych (czy zresztą
byłyby możliwe?). I w ten sposób dotykamy zasadniczej kwestii: jak opisać
najmłodszy z XX wiecznych klasycyzmów - dionizyjski, nie posiadając oparcia
w systemie teoretycznym? Proponuję prześledzenie zawartości tematycznej
„Museionu"163 - najważniejszego w tym czasie polskiego pisma poświęconego
klasycyzmowi.

'-9 Nietzsche (przyp. 95). Porównując te dwa mitologiczne bieguny, Nietzsche porówna
przewrotnie Apollina do snu, powierzchownej gry fonu, która nie dociera do żadnej głębszej
prawdy, zaś Dionizosa do ekstatycznego upojenia, do czegoś, „co wiedzie do początków rzeczy".
Ów pierwiastek dionizyjski pomimo swej destrukcyjnej siły miałby być „metafizycznąpociechą,
iż pod wirem zjawisk ciągle płynie wieczne życie". Tamże, s. 132. Zob. także Grabska (przyp.
68), s. 135-138.

160 ^ ten Sp0Sób zdawał się rozumieć pojęcie klasycyzmu także i Tadeusz Zieliński, kiedy
pisał: „Antyk nie powinien być dla nas normą - tzn. wzorem do naśladowania, ale - nasieniem,
tzn. środkiem zapładniającym nasze, ludzi nowoczesnych umysły, celem wydania owoców
odpowiadającym wymaganiom naszych czasów". T. Zieliński, O wiecznej aktualności antyku,
w: tegoż, Po co Homer, Kraków 1971, s. 321.

161 Z najnowszych publikacji, syntetycznie ujmujących to zagadnienie, należy wymienić:
E. Cowling, J. Mundy, On Classic Ground, Picasso, Leger, de Chirico and the New Classicism
1910- 1930, London 1990 (kat. wystawy w Tate Gallery); K. Silver, Vers le Retów a 1'orde,
L 'avant-garde parisienne et la premierę guerre mondiale, 1914 -1925, Paris 1991.

162 Obszernie na ten temat: A. Aman, Architecture and Ideologie in Eastern Europę during
the Stalin Era. An Aspect ofCold War Hislory, Cambridge 1992, W. Włodarczyk, Socrealizm,
sztuka polska w latach 1950-1954. Kraków 1991.

163 „Museion. Miesięcznik poświęcony literaturze i sztuce", wyd. w Krakowie i Paryżu
1911- 1913. red. L.H. Morstina i W. Kościelskiego. Obszerne informacje dotyczące pisma znaleźć
można m.in.: L.H. Morstin, Zycie artystyczne i umysłowe Krakowa i Paryża przed dwudziestu
pięciu laty, „Museion", Kraków 1934; A. Semkowicz, Przegląd treści,, Museionu " 1911-1913,
Lwów 1937; T. Sivert, „Museion". O problemach sztuki, „Sztuka i Krytyka" 1965, nr 3/4;
M. Stalą, Instynkt harmonii. Wokół programu „Museionu", „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu
Jagiellońskiego. Prace z Historii Literatury" 39, 1980, s. 5 -29.
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Niewątpliwie zespół redakcyjny, deklarując „jak najszersze umiłowanie
piękna klasycznego"164, w bardzo specyficzny sposób akcentuje współtworzące
go elementy: symbolizm Moreasa, obok sielanek Teokryta165, szkic o Ingresie
sąsiadujący z apologiąGauguina i prymitywu i choć głównym celem miało być
„zacieśnianie duchowych więzów z życiem artystycznym Francji", zaskakująco
niewiele było publikacji współczesnych francuskich „odnowicieli smaku"166.
Czy w tym wszystkim można znaleźć jakąś zasadę porządkującą?

Tak - jeśli uprzytomnimy sobie, że teoria zaproponowana przez redakcję
„Museionu" opierała się na remterpretacji kanonicznych zasad klasycyzmu;
a więc teorii mimesis i przeświadczenia o intelektualnym charakterze sztuki167.
Nie przypadkowo zatem tak niewiele miejsca poświęcono zasklepionemu
w kulcie tradycji francuskiemu pamasizmowi czy poetom z kręgu Plejady.
Mamy tu do czynienia z bardzo celowym wyborem określonej, klasycznej
przeszłości. Jakiej? Odpowiedzi udzieli Maurice Denis, pisząc: „zwróciliśmy
się po metodę do starych, muzealnych mistrzów, do archaicznej Grecji, do
sztuki ludowej i egzotycznej, aby przez poddanie się srogiej dyscyplinie odno-
wić pierwotną, zagubioną Tradycję"168. Owa sroga dyscyplina zostanie nieco
zmodyfikowana w kolejnym numerze, gdy okaże się, że: „nie pozna rzeczywi-
stości kto tylko myśli, bo myślenie jest tworzeniem pojęć, symbolizowaniem
rzeczy istniejących. Absolut może być zaś dany jedynie w intuicji"169. Świata
nie można więc ująć w sztywną siatkę pojęć - rozum, intelekt i dyscyplina,
pozbawione pierwiastka intuicyjnego, odtwarzają niepełny, zafałszowany

164 L.H. Morstin, nota w dziale „Kronika", „Museion" 1911. z. l.s. 102.
]6- W piśmie bardzo dużo miejsca przeznaczano na popularyzację literatury starogreckiej

i rzymskiej, o czym świadczą m.in. przekłady hymnów Homera, utworów Arystofanesa (Pta-
ki, Osy), Ajschylosa, Eneidy Wergiliusza. Jej echa w kulturze polskiej tropił ceniony filolog
klasyczny Tadeusz Sinko. Zob. T. Sinko, Refleksy antyku w poezji polskiej, „Museion" 1911.
z. 4, s. 154.

166 Co nie dziwi, biorąc pod uwagę fakt. że we Francji utożsamiano klasycyzm z odrodzeniem
antyku i „duchem wieku XVII". Zob. R. Przybylski. To jest klasycyzm, Warszawa 1984. s. 198
oraz hasło Klasycyzm, w: Słownik literatury polskiej XX w., red. J. Sławiński, Warszawa-Wroc-
ław-Kraków 1992, s. 455.

16/ Jak napisze w 1908 r. na łamach „Sfinksa" Adolf Basler: „W sztuce dzisiejszej panuje
ogólna dążność do klasycyzmu (...). Darmojednak szukać w nowoczesnej sztuce tego czystego
piękna klasycznego do jakiego przywykliśmy w sztuce Greków lub Odrodzenia włoskiego.
Klasycyzm dzisiejszy przypisuje sobie daleko rozciąglejsze znaczenie". A. Basler, Dzisiejsza
kultura artystyczna we Francji. „Sfinks" 1908. z. 4, s. 104-105.

168 M. Denis, Szkoła Ingresa. „Museion" 1911. z. 3. s. 18.
169 L.H. Morstin, Wpływ idei filozoficznych na współczesną twórczość literacka.. „Museion"

1911, z. 2, s. 81. W tym wstępnym, programowym artykule Morstin, aby uchwycić autentyczny,
daleki od biernego naśladownictwa element dionizyjski, postulował za Bergsonem wprowadzenie
pierwiastków irracjonalnych.

212



ogląd rzeczywistości. Dopiero połączenie tych obu komponentów pozwala
wniknąć w istotę rzeczy, daje gwarancję stworzenia „sztuki prawdziwie żywej".
Istotne znaczenie dla takiego widzenia świata będzie mieć filozofia Bergsona,
a zwłaszcza jej zrywający z zasadą naśladownictwa postulat „przeniesienia
się do wnętrza przedmiotu". Bergsonizm niewątpliwie stanie się podstawową
orientacją filozoficzną pisma, uwolni kreowany na jego łamach klasycyzm od
krępujących, anachronicznych reguł i doprowadzi, poprzez mediacje z innymi
kierunkami, do przewartościowania współtworzących go prawideł170.

„Wszystkie piękne dzieła są wyrazem pewnej równowagi między su-
biektywizmem i obiektywizmem, między naturą idealną, a rzeczywistością
objawioną przez nasze zmysły"171. Zauważmy, jak tylko nieznacznie odbiega
tak sformułowany program od założeń symbolizmu: twórczość oparta na zmy-
słowym, intuicyjnym oglądzie życia, daleka od chłodnej bezosobowej formy,
zarazem jasna i harmonijna. I nie przypadkiem więc pojawiają się w piśmie
takie nazwiska, jak Mallarme, wnikliwie są analizowane zapiski Gauguina,
a Moreas okazuje się „klasykiem symbolizmu"1'2. Mamy tu do czynienia
z celowym odwołaniem do wcześniejszej poetyki i z próbą zasymilowania
niektórych najbardziej znaczących dokonań symbolizmu173. Kolejnym bardzo
ważnym komponentem nowego stylu stanie się archaizm rozumiany jako bez-
pośredniość w ujęciu natury, dotarcie do jej absolutnego charakteru. „Sztuki
barbarzyńskie - stwierdzi Antoni Potocki - daleko bardziej bliższe są Grecji
niż wszelki neoklasycyzm"174. Niewątpliwie będzie miał rację. Ich niezwykła
świeżość, śmiałe uproszczenia, intensywność wyrazu w znaczny sposób przy-
czynią się do modernizacji dwudziestowiecznego klasycyzmu, zapewnią mu
dalszy rozwój.

170 Bergson dopuszczał możliwość konfrontacji klasycyzmu z innymi poetykami. Zwraca na
to uwagę M. Stalą (przyp. 163). s. 126. Teorię Bergsona komentuje również: R. Ingarden. Intuicja
i intelekt u Bergsona, w: tegoż, Z badań nad filozofią współczesną. Warszawa 1963, s. 56n.

171 Morstin (przyp. 169), s. 83.
172 A. Basler. Jean Moreas, klasyk symbolizmu, „Museion" 1913, nr 1/2, s. 104.
173 O prestiżu, jakim wśród redakcji „Museionu" cieszył się symbolizm, świadczy choćby

jeden z artykułów Zygmunta Zalewskiego. Kreśląc obraz współczesnej kultury literackiej we
Francji, z uznaniem napisze o jednym z jej przedstawicieli (chodzi tu o Alberta Samaine). iż
„powrócił do umiarkowanego klasycyzmu bez przekreślania zdobyczy - symbolizmu". W dal-
szej części szkicu pojawia się określenie symbolizmu jako awangardy, a więc ..straży przedniej
wszelkiej sztuki". Zob. Z. Zalewski, Współczesna kultura literacka we Francji. „Museion"
1912, z. 1, s. 41.

174 Za prekursora tendencji prymitywizujących uznano Ingresa, gdyż „jako pierwszy zwrócił
się ku tym najistotniejszym, archaicznym źródłom i zauważył, że były one okresami największej
żywotności w dziejach sztuki". Zob. M. Denis, Szkoła Ingresa, „Museion" 1911. z. 4.
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Czas na podsumowanie: Klasycyzm dionizyjski17- to bardzo nietypowy
klasycyzm, hybrydalny, uwikłany w rozmaite znaczenia i konfiguracje. Nie
posiada dokładnie sprecyzowanych jakości estetycznych, utracił tak właściwą
sobie gwarancję piękna opartą na regułach, porządkach i proporcjach. Opisy-
wany przez pryzmat nietzscheanizmu, przeniknięty witalnym tętnem życia,
bergsonowską elan vital, wydobył z konwencjonalnej, biało-marmurowej,
winckelmannowskiej Grecji jej młodość, witalność i inspirującą siłę. Bardzo
mocne, genetyczne związki łączą go z symbolizmem i to jemu w dużej mierze
zawdzięcza intensywność wyrazu i zmysłowy, sensualny ogląd rzeczywistości176.
Gdybyśmy chcieli uchwycić najistotniejsze klasyczno-dionizyjskie komponen-
ty, to należałoby przede wszystkim wymienić ów związek z symbolizmem i
fascynację sztuką archaiczną, a w sferze ideowej wszystkie utwory, w których
do głosu doszła witalistyczna filozofia autora Zaratustry, jego radość życia
i upojenie żywiołem. Niewątpliwie bardziej niż stylem, klasycyzm dionizyjski
jest rodzajem świadomości, znakiem rozpoznawczym formacji, która chcąc
odrodzić dotkniętą kryzysem kulturę, wzorem Nietzschego przywraca sztuce
archaizującą koncepcję mitu. ,,Czyż bowiem nie wtedy - zacytuj my jeszcze raz
rosyjskiego dionizyjczyka Wiaczesława Iwanowa - zamieszkuje w nas duch,
gdy odnajdujemy żywą świadomość jedności z korzeniami bym?"177

W wielu utworach tego czasu bardzo wyraźnie odzywają się dionizyjskie
echa. Zmysłowy panteistyczny odbiór natury, wizja bujnej pulsującej życiem
przyrody, metaforyka biologicznego rytmu narodzin, dojrzewania i śmierci to
bez wątpienia bardzo istotne komponenty kulturowego obrazu epoki. Także
Ewa i Jesień wydają się być bardzo ściśle włączone ten sam system odniesień.
Świadomie lub też zupełnie bezwiednie uosabiana przez nie radość życia

173 Taki termin przyjęła np. Teresa Walas. Zob. T. Walas. Czy jest możliwa inna historia
literatury!, Kraków 1993, s. 189. Warto tu dodać, że próbę zdefiniowania „nowego" klasycy-
zmu podjął niejaki Thomas Hulme w manifeście Roinanticism and Classicism (1913). Tekst
jest mi znany tylko z omówienia Ryszarda Przybylskiego, stąd poświęcam mu tak niewiele
miejsca. Wydaje się jednak, że Hulme niezwykle jasno dostrzegł wszystkie zasygnalizowane
tu zjawiska. Miał świadomość całkowitej odrębności nowego klasycyzmu od bezpośrednio go
poprzedzających, jako jeden z nielicznych podkreślałjego związek z symbolizmem, antycypując
w ten sposób wystąpienia Thomasa Eliota i Osipa Mandelsztama. Postulował również otwarcie
na nowe prądy i powstające estetyki (także filozofię Bergsona) Zob. R. Przybylski, Manifest
klasyczny T.E. Huhne'a, w: Przybylski (przyp. 166), s. 212-233.

176 Związki z symbolizmem są tu bardzo głębokie, dość przypomnieć, że czołowy symbolista
francuski Jean Moreas to zarazem jeden z założycieli klasycyzującej „szkoły romańskiej" i że
w 1891 r. ogłosił na łamach „Le Figaro"„odrodzenie pierwiastka grecko-łacińskiego"- program
postulujący połączenie obu poetyk (symbolicznej i klasycznej).

177 Bobilewicz-Bryś (przyp. 135). s. 45.
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i witali styczna jedność z całością istnienia stała się wykładnią postawy dioni-
zyjskiej definiowanej przez Nietzschego jako: „Kulminacja radości, w której
człowiek czuje się ubóstwiony i czuje, że cała natura znalazła w nim swoje
potwierdzenie"178.

ZAKOŃCZENIE

Pierwsza dekada XX wieku to okres niejednorodny i nie posiadający
zdecydowanego oblicza artystycznego. Silnie zabarwiony symbolizmem,
naznaczony wpływem Bergsona i nietzscheańską filozofią życia - uformował
dość specyficzną, pozbawioną analogii odmianę klasycyzmu. Tzw. klasycyzm
diomzyjski, „uklasyczniony symbolizm", to styl wielowątkowy i pozornie
niespójny. Pozornie, gdyż bliskość czasowa tych dwóch nurtów jest w dużej
mierze usprawiedliwiona fermentem ideowym pierwszej dekady XX wieku. I tu
trzeba zauważyć, że rzeźby Wittiga bardzo wiernie rejestrują ideowe niepokoje
epoki, gwałtowne przejście młodopolskiej formacji ze schyłkowego, deka-
denckiego pesymizmu w nietzscheańską w swej genezie „afirmację wiecznie
odradzającego się życia". Przy czym ich sygnalizowana już niejednorodność
dotyczy jedynie warstwy treściowej.

Pod względem formalnym twórczość Wittiga stanowi natomiast przykład
bardzo konsekwentnej pracy nad własnym systemem rzeźbiarskim i stopnio-
wym pogłębianiem wartości czysto plastycznych. Niemal od początku dzia-
łalności wyraźnie jest widoczny klasyczny temperament artysty. W swoich
dziełach kładzie nacisk na kompozycję, znaczenie tworzywa, a nadmiernym
skłonnościom ekspresyjnym przeciwstawia umiar i intelektualne opanowanie
środków. Dyscyplina formy, synteza i rytmika kształtu znamionują każdą
z faz jego twórczości. To, co natomiast je dzieli, to specyfika podejmowanych
zagadnień tematycznych - odmienna, wyrastająca z ideowego podłoża epoki
warstwa treściowa. Tak więc niepokojący kobiecy Sfinks, dojrzałe, rozkwitłe

178 Nietzsche (przyp. 103), s. 46. Ciekawe, że w podobny sposób definiował postawę dioni-
zyjskąKarol Szymanowski, pisząc: „W pewnych uczuciach, w pewnych wzruszeniach odnajduję
jutrzenkę tego Człowieka, któiy kiedyś nadejdzie (...). Musi wówczas wystąpić u niego szczególny
stan ducha: szalona radość życia, absolutna świadomość istnienia, dionizyjski szał twórczego
ducha - byłby to ekwiwalent godny Człowieka. I ten Człowiek absolutnie szczęśliwy, kochanek
życia usprawiedliwiałby całkowicie tragiczną historię ludzkości". Zob. K. Szymanowski, Pisma
literackie, t. 2, Kraków 1980, s. 204.
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kształty Jesieni czy też wyrzeźbiona w roku odzyskania niepodległości Nike
Zwycięska, choć powstały w dość bliskim odstępie czasowym, za każdym razem
są zapisem zupełnie innych kulturowych uwarunkowań.

„Klasycyzm jest - jak pisze Peyre - szczęśliwym momentem stałości,
nietrwałej z natury rzeczy"179. Już za chwilę także i kruchą równowagą naj-
młodszego z dwudziestowiecznych klasycyzmów zachwieje doświadczenie
pierwszej wojny. Nowa rzeczywistość postawi wówczas pytania, które domagać
się będą zupełnie innych środków wyrazu. Kolejny klasycyzm, młodszy zale-
dwie o jedno pokolenie, zostanie więc zabarwiony przez pesymizm, narastający
lęk, poczucie zagrożenia czy też przez - znaną nam również z późniejszej
-warszawskiej twórczości Wittiga, ideologię czynu, walki, kult wojownika-bo-
hatera. Tym samym i konwencja prac naszego artysty po powrocie do Polski
ulegnie diametralnej zmianie, a paryska estetyzująca wizja świata skostnieje,
przeobrażając się w formę inną znacznie bardziej surową i monumentalną.
Ale to nastąpi dopiero za kilka lat i w okresie wykraczającym poza zakreślone
tematem ramy czasowe.

Between Rodin and Przybyszewski.
Edward Wittig's Dionysian Classicism

The paper outlines the Parisian period (1900-1914) in the activiry of Edward Wittig, a well-
known sculptor of the period between the two world wars. At that time a decisive influence on
the young artist's imagination and sculptural language was exerted by the work of Augustę Rodin
(assimilated in the workshop of Rodin's pupil Marguerite Jouvray and Lucien Schnegg's atelier)
in conjunction with the impulses coming from the circle of Stanisław Przybyszewski. It was to
Rodin that Wittig owed a symbolic, freely moulded form as well as a tremendous intensity of
expressiveness achieved by modelling the entire figurę, by showing the tension and contraction of
each muscle. This characteristic mode of depicting the emotional expression of a sculpture through
the play of the body appeared in, among other works, his Burden (1902/1903) and Nostalgia
(1903), in which the mood of intense longing was rendered by the very manner of representing
the figurę: the lowered head, the hands clasped at the back, the hunched-up figurę broken by
suffenng. The psychological air was "supplemented" in an equally suggestive manner by the
stooped figures of Destiny (1903). Despaii; and Mourner. Likewise. Anxiety (c. 1904) remained
within the rangę of Rodin's direct influence as one more interpretation of the French sculptors
Danaides theme (1885). The female nude of a supple, slender figurę and the face covered with
her hair. who is clinging to the ground, brings to mind yet another sculpture by Wittig - Youth
(1907). The two forms have been defined by soft, fluent lines. The melting contours. smooth
modelling, restless play of light, and skilful varying of the texture are testimony not only to
the young artisfs talent but also to his great fascination for the French master's achievements.
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Also his Woman in a Pensive Mood reveals the same source of inspiration; it takes up Rodirfs
famous non finito motif, a figurę emerging from the rough błock of marble in which fragments
of the sculpture are still buried.

The modernistic origin of Wittig's works is testified by their elear leaning towards metaphy-
sical ąuestions, by an attempt to translate into a sculptural language spiritual anxieties, states of
despondency, despair. and ąuestions about the sense of human existence. Seeking the sources
that raay have moulded the artist's imagination, one would have to recall the entire context of the
epoch with its strong misogynic tendencies. In some of Wittig's sculptures we can find obvious
echoes of the philosophies of Stanisław Przybyszewski and Otto Weininger, while other works
betray his fascination with Nietzsche. Inextricably involved in their epoch, they excellently
reflect the overlapping of diverse relations.

Nevertheless, Wittig succeeded in giving his sculptures the stamp of individuality. His
symbolism based on the popular leitmotivs of the epoch was accompanied in the formal aspect
by moderation and an intellectual command of media. This can be very well seen even in the
works which evidently had their origins in the Young Poland movement, such as Destiny, Sphinx,
Challenge orldol, which despite their smali sizes evoke the impression of monumental enclosed
compositional spaces. The tum of 1907 and 1908 witnessed the artisfs growing tendency to
replace his characteristic flowing, free line by the moulding of a sculpture on the basis of precise,
mathematical calculations. This classical, monumental element is perceptible especially in the
ailes of composition, in his consistent search for simplicity, synthesis, compactness of form,
and gentler means of expression. Among the impulses which determined his choice of fonu and
means of expression Adolf Hildebrand's book, Das Problem der Form in der bildenden Kunst,
published in 1893, and the pedagogical activity of Antoine Bourdelle, closely linked with the
Polish community in France, were of primary importance, as well as inspirations coming from
Cubist circles.

In 1908 Wittig sculptured Awakening, a work which in terms of stylistic changes constituted
a kind of turning point in his oeuvre, closing the period of Rodin's inspiring influence. Thus
classical monumentality, an element present in the artisfs creations almost from the beginning,
became all-important now. Among his sculptures there appeared forms of ostentatiously heavy
proportions, contoured with a vigorous, graphic line, austere, precisely thought-out. Two scul-
ptures by Wittig can be excellent examples of the above-outlined tendencies, at the same time
closing his Parisian period: Autumn - a compositionally sophisticated seąuence of massed planes,
cylinders, cones, and ellipses, subordinated solely to the properties of materiał - and Eve, whose
massive, sturdy, "Cyclopean" fonu used to be compared to a Cubist composition as well as to
Greek art of the Archaic period.
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