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(Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz)

PRAWDA  TRWOGI  I  PU£APKI  LÊKÓW
�  W  �WIATOODCZUCIU  M£ODEJ  POLSKI

Ukryta dominanta

Wspó³czesny poeta podkre�la dystans cz³owieka XX w. wobec metafizyczne-
go wymiaru lêków:

Wasz strach jest wielki
metafizyczny
mój ma³y urzêdnik
z teczk¹ 1.

Podobne pomniejszanie prze¿yæ i do�wiadczeñ wewnêtrznych spotykamy czê-
�ciej (np. w poezji Zbigniewa Herberta � zob. m.in. Przepa�æ pana Cogito, Pan
Cogito biada nad ma³o�ci¹ snów, Pan Cogito a my�l czysta). Sygnalizuje ono nie-
obecno�æ transcendencji, swoiste zamkniêcie, izolacjê cz³owieka w zakresie tych
sytuacji egzystencjalnych, które dot¹d mia³y wyra�n¹ sankcjê religijn¹ lub/i me-
tafizyczn¹.

Trudno powiedzieæ, czy ta diagnoza wskazuje przede wszystkim na dramat
utraty �wymiaru g³êbi�, czy te¿ antycypuje postmodernistyczn¹ prywatyzacjê
i ob³askawienie grozy. Jedno wydaje siê oczywiste: lêk by³, jest i zapewne pozo-
stanie trwa³ym i nieusuwalnym atrybutem ludzkiej egzystencji. �Czy przyznaje-
my siê do tego, czy nie, wiêkszo�æ naszych wspó³czesnych drêcz¹ tajemne lêki� 2.
S¹d ów mo¿na odnie�æ do ka¿dej epoki, choæ nie zawsze nale¿a³oby akcentowaæ
okre�lenie �tajemne�. Rozmaite s¹ formy wyra¿ania lêku i jego funkcje w kultu-
rze. W �redniowieczu i wczesnej nowo¿ytno�ci mechanizmy lêkowe w³¹czone
zosta³y w oficjalne regu³y kultury, a kszta³towaniu etosu i postaw religijnych s³u-
¿y³y �pedagogika strachu� i �duszpasterstwo strachu� 3. Nie tu miejsce na rozwa-
¿ania, czy i pó�niej mechanizmy te � zlaicyzowane, wpisane w s³u¿bê ideologii �

1 T. R ó ¿ e w i c z, Strach (z tomu Rozmowa z ksiêciem). Cyt. z: Poezje zebrane. Wroc³aw
1971, s. 444.

2 Wypowied� A. de L o r d e � a � cyt. za zb.: Akt. Eros, natura, sztuka. Red. G. Fossi. Warsza-
wa 1999, s. 245 (prze³. H. Cie�la).

3 Zob. fundamentalne monografie J. D e l u m e a u: Grzech i strach. Poczucie winy w kultu-
rze Zachodu XIII�XVIII w. Prze³. A. S z y m a n o w s k i. Warszawa 1994; Strach w kulturze Zacho-
du XIV�XVIII w. Prze³. A. S z y m a n o w s k i. Warszawa 1986.
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nie kszta³towa³y spo³ecznej mentalno�ci. Z pewno�ci¹ jednak wraz z procesami
odczarowania �wiata do�wiadczenie lêku uleg³o zasadniczemu przemieszczeniu.
Z krêgu spo³ecznych mechanizmów kulturotwórczych przesz³o w sfery bardziej
�tajemne�, wewnêtrzne. Wraz z odkryciem �nie�wiadomego� tam przede wszyst-
kim szukamy krain lêków 4.

Próby podjêcia tematyki lêku w literaturze M³odej Polski napotykaj¹ szcze-
gólny paradoks. Intuicyjnie wyczuwamy wszechobecno�æ strachu, grozy, trwogi
(na razie terminy te traktujê jako synonimy 5). Wystarczy siêgn¹æ do utworów Sta-
nis³awa Przybyszewskiego, Tadeusza Miciñskiego, Kazimierza Przerwy Tetmaje-
ra, Stefana ¯eromskiego, Jana Kasprowicza i innych, by us³yszeæ g³os cz³owieka
przera¿onego. Wszystkie najwa¿niejsze obszary ekspresji lêku w dziejach kultu-
ry, wskazane przez Jana Mitarskiego w aneksie do monografii Antoniego Kêpiñ-
skiego (m.in. demonologia, magia, fantastyka, satanizm, mizoginizm, szaleñstwo,
�mieræ) 6, zajmuj¹ istotne miejsce na mapie �wiatopogl¹du epoki. G³ówne nastroje
zwi¹zane z lêkiem: zw¹tpienie, brak wiary, smutek, zniechêcenie, nuda 7 �wspó³-
tworz¹ m³odopolsk¹ wra¿liwo�æ.

Znakomitych przyk³adów dostarcza tzw. proza spowiednicza. Np. konwulsyj-
ne, pe³ne nerwowego po�piechu poszukiwania bohaterki Biesów Marii Komornic-
kiej, polegaj¹ce na sprawdzaniu mo¿liwo�ci samorealizacji w ró¿nych relacjach
ze �wiatem, stymulowane s¹ trwog¹, która rodzi siê z podstawowego defektu on-
tycznego, �niedorodzenia�. Ów brak nie zostaje zaleczony, co wiêcej, ka¿de dzia-
³anie, kontakt z innymi 8 utwierdzaj¹ bohaterkê w pojmowaniu istnienia jako inte-
gralnej konstelacji trwogi.

Trudno oprzeæ siê wra¿eniu, ¿e w M³odej Polsce pojawi³y siê szczególnie do-
godne warunki (np.: wszechobecno�æ i kondensacja tematyki metafizycznej i eg-
zystencjalnej, �wysoki styl� poezji, obni¿enie zainteresowania codziennymi re-
aliami, przenikniêcie elementów symbolizmu do prozy i dramatu), aby bogaty re-
pertuar l ê k ó w  rozumieæ w perspektywie t r w o g i. Wiêcej: mo¿na zaryzykowaæ
hipotezê, i¿ m³odopolskie lêki (czy bardziej trywialnie: strachy) trwoga niejako
uprawomocnia, nobilituje w perspektywie metafizycznej. Niew¹tpliwie do �wia-
domo�ci i wyobra�ni epoki przylega Heideggerowskie rozró¿nienie miêdzy trwo-
g¹ (�Angst�) a lêkiem (�Furcht�).

Trwoga trwo¿y siê o nagie jestestwo jako rzucone w nieswojo�æ. [...] Zgodnie ze swym
egzystencjalnym sensem trwoga nie mo¿e zagubiæ siê w czym� objêtym zatroskaniem. Je�li
co� takiego dzieje siê [...], to mamy do czynienia z lêkiem, przez powszedni rozs¹dek uto¿sa-
mianym z trwog¹. [...]

4 Znamienne, i¿ nawet w poetyckich wizjach katastrofizmu historiozoficznego dominuje ob-
razowo�æ � powiedzmy tak � ¿ywio³ów nie�wiadomego. Zob. poezjê tzw. Drugiej Awangardy oraz
pokolenia wojennego.

5 Dalej wprowadzam rozró¿nienia semantyczne, trudno wszak¿e znale�æ powszechnie przyjê-
te precyzyjne delimitacje znaczeñ wymienionych terminów. Podobnie jak nie ma �jak dot¹d wszech-
stronnej, wyczerpuj¹cej i powszechnie przyjêtej teorii lêku� (L. K i l i c h o w s k i, Wszystko o lêku.
Przyczyny i zapobieganie. Poznañ 2000, s. 6), tak równie¿ brakuje precyzji terminologicznej.

6 J. M i t a r s k i, Demonologia lêku. W: A. K ê p i ñ s k i, Lêk. Warszawa 1977.
7 Zob. K i l i c h o w s k i, op. cit., s. 39.
8 Na poszukiwania bohaterki sk³adaj¹ siê najbardziej sprzeczne odczucia i dzia³ania, m.in.:

g³ód zewnêtrzno�ci, ¿¹dza potêgi, wola do z³ego, wyrzeczenie, po¿¹danie samowiedzy, nuda, sza-
leñstwo, d¹¿enie do rozkoszy, ciekawo�æ, namiêtno�æ, marzenia, ¿¹dza niespodziewanych wra¿eñ.
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Okazjê do lêku stanowi objêty zatroskaniem byt z otoczenia. Trwoga natomiast rodzi siê
z samego jestestwa. Lêk opada nas od strony czego� wewn¹trz�wiatowego. Trwoga wy³ania
siê z bycia-w-�wiecie jako rzuconego bycia ku �mierci 9.

Lêk nam siê przydarza (lêk �o co��, �przed czym�), w trwodze za� egzystujemy:

�Przed czym� trwogi jest zupe³nie nieokre�lone, [...] byt wewn¹trz�wiatowy w ogóle nie
jest tu wa¿ny. [...] Trwoga �nie wie�, czym jest to, czego siê trwo¿y.

C h a r a k t e r  �p r z e d  c z y m� t r w o g i  m a  b y c i e - w - � w i e c i e  j a k o  t a k i e.

W trwodze jest nam �n i e s w o j o�. Znajduje tu wyraz swoista nieokre�lono�æ tego, przed
czym siê jestestwo w trwodze znajduje: �nic� i �nigdzie� 10.

W dalszych rozwa¿aniach staram siê rozró¿niaæ miêdzy lêkiem a trwog¹, choæ
warto pamiêtaæ, ¿e pisarze epoki nie wprowadzali �cis³ych dystynkcji (u¿ywano
synonimicznie takich pojêæ, jak strach, lêk, groza, przera¿enie, trwoga). Niektórzy
natomiast uznaj¹ �trwogê� (werbalizuj¹c j¹ jako �strach�, �lêk� itp.) za fundament
autentycznej egzystencji i centrum ogniskuj¹ce twórcze potencje geniusza, arty-
sty. G³êboki namys³ nad �trwog¹� jako istot¹ ¿ycia jednostki twórczej manifestuje
najwybitniejszy jej analityk, Stanis³aw Przybyszewski. Rozwa¿ania autora �nie-
gu, prowadzone raczej na p³aszczy�nie historii kultury ni¿ filozofii, ods³aniaj¹
w postawie artysty � psychopaty i ofiary (sk³adanej spo³eczeñstwu i interesom ga-
tunku) 11 � psychiczne centrum, otwarte w g³¹b, ku niewyczerpanym pok³adom
nie�wiadomego, �ku owym tajemnym mrokom, [...] gdzie spoczywa wszelki ból
istnienia, uczucie lêku i mistyczne rozkosze straszliwego przera¿enia�. Centrum
to, ongi� miejsce spotkania z Bogiem, obecnie wype³nia �psychoza strachu� lub �
inaczej mówi¹c � �strach przed ¿yciem�:

Tu spoczywa ów niesamowity nastrój, tak dobrze znany dawnym mistykom, a dzi� okre-
�lany jako strach przed ¿yciem [...] i wokó³ tego strachu przed ¿yciem gromadz¹ siê wszystkie
psychiczne stany, niby w soczewce, co zbiera i odbija wpadaj¹ce doñ �wiat³o 12.

Ró¿norodne charakterystyki i mianowania owego strachu (np.: �psychoza
przera¿enia�, �przejmuj¹ca zgroza�, �nieokre�lone, niejasne uczucie, nie zwi¹za-
ne z niczym, nie bêd¹ce wyrazem ¿adnej tre�ci, lecz oderwanym od wszelkich
zwi¹zków z innymi stanami psychicznymi fenomenem [...], co rzuca st³umiony
blask na wszystko, co najg³êbiej w cz³owieku ukryte�, �to strach przed otch³ani¹�,
�strach przera¿aj¹cej rezygnacji, niemocy i bezbronno�ci�) 13 pozwalaj¹ dostrzec
w nim fundamentalny modus istnienia, analogiczny do Heideggerowskiej �Angst�.

Nie rozwijaj¹c dalej frapuj¹cego tematu preegzystencjalnych tropów w �wiado-
mo�ci epoki, trzeba niew¹tpliwie uznaæ, ¿e dla Przybyszewskiego owa �psychoza
strachu� otwiera najbardziej autentyczn¹ perspektywê samopoznania i twórczo-

  9 M. H e i d e g g e r, Bycie i czas. Prze³. B. B a r a n. Warszawa 1994, s. 483, 482.
10 Ibidem, s. 264, 263, 267. Rozró¿nienie Heideggera utrwali³o siê, choæ nie terminologia, np.

niektórzy pokrewne Heideggerowskiemu rozumienie �trwogi� okre�laj¹ jako �lêk�, a Heideggerowski
�lêk� mianuj¹ strachem. Zob. np. K. D ¹ b r o w s k i, Nerwowo�æ dzieci i m³odzie¿y. Warszawa 1976.

11 Zob. M. P o d r a z a - K w i a t k o w s k a, Bóg, ofiara, clown czy psychopata? O roli artysty
na prze³omie XIX i XX wieku. W: Symbolizm i symbolika w poezji M³odej Polski. Kraków 1994.

12 S. P r z y b y s z e w s k i, Z psychologii jednostki twórczej. II. Ola Hansson. W: Synagoga
szatana. I inne eseje. Oprac., prze³. G. M a t u s z e k. Kraków 1995, s. 72�73.

13 Ibidem, s. 72, 49, 73, 76.
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�ci. Znamienne jednak, ¿e poza niemieckojêzycznymi szkicami autora Krzyku brak
w g³ównych programach epoki wywo³awczego has³a: �lêk� (resp. trwoga). Lêk
wydaje siê te¿ pomijany w poetyckich manifestach pesymizmu. Nie znajdziemy go
w�ród negatywnych emocji, s³ów-kluczy wczesnej fazy �wiatoodczucia M³odej Pol-
ski, takich jak: zw¹tpienie, nuda, szyderstwo, wstrêt, przeczenie, te¿: wzgarda, roz-
pacz, rezygnacja, u¿ycie... 14 Podobnie lêku (trwogi) nie wyró¿niaj¹, jako osobnego
rodzaju wra¿liwo�ci, autorzy monografii po�wiêconych uczuciowo�ci epoki: Kazi-
mierz Wyka 15 i Beata Szymañska 16. Teresa Walas, opisuj¹c skomplikowany kszta³t
dekadentyzmu jako formacji �wiatopogl¹dowej i artystycznej, równie¿ nie wyró¿-
nia lêku 17. Oczywi�cie, refleksje wymienionych badaczy implikuj¹ wystêpowanie
lêku/trwogi w rozmaitych �wiadectwach g³êbokiego kryzysu kulturowego na prze-
³omie XIX i XX wieku. Ale przecie¿ znacz¹cym faktem pozostaje to pominiêcie, nie
za� wyró¿nienie lêku/trwogi jako osobnego tematu. Mo¿na przypuszczaæ, ¿e istniej¹
zasadnicze trudno�ci, które nie pozwalaj¹ �lêku� wyodrêbniæ tak �naturalnie�, jak to
uczyniono z motywami mi³osnymi i mortalistycznymi 18. �Lêk� wydaje siê wszech-
obecny i zarazem �rozpuszczony� w innych prze¿yciach i uczuciach, takich jak: ból,
rozpacz, têsknota, zw¹tpienie, nuda, rozczarowanie, a tak¿e w �sytuacjach granicz-
nych� (�mieræ, klêska). Analityczne wydestylowanie lêku ze wspomnianych prze-
¿yæ by³oby równie ma³o efektywne, jak wydobycie cukru lub soli z przyprawionych
nimi potraw. Lepiej przyj¹æ hipotezê, wedle której lêk/trwoga jest wszechobecn¹,
choæ ukryt¹ dominant¹ m³odopolskiego �wiatoodczucia.

Na wstêpie warto jeszcze zastanowiæ siê nad motywacjami m³odopolskiego
�ukrywania� lêku. Powiedzmy wprost � Przybyszewski by³ wyj¹tkowo odwa¿ny
w mówieniu o lêku jako o prawdzie istnienia. Przecie¿ �lêk� mia³ z³¹ opiniê za-
równo u antymodernistycznych moralistów, jak i u nowych, �burzycielskich� my-
�licieli.

Max Nordau pisa³ w roku 1895:

Charakter czasów wywo³uje dziwne zamieszanie, obserwujemy gor¹czkowy niepokój i jaw-
ne zniechêcenie, pe³ne lêku, obawy, i nêdzne zaprzañstwo. Dominuje uczucie nadci¹gania cza-
sów potêpienia i zag³ady 19.

Z przeciwnego bieguna Friedrich Nietzsche wypowiedzia³ wojnê lêkowi.
W zakoñczeniu Zmierzchu bo¿yszcz g³osi³: �Tym nowym przykazaniem przyka-

14 Zob. utwory K. P r z e r w y - Te t m a j e r a  Dzi� i Koniec wieku XIX. W: Poezje. Warszawa
1980, s. 153, 156. Dalsze przytoczenia tekstów Tetmajera wed³ug tego wydania � odsy³am do niego
skrótem T. Stosujê te¿ skrót S (= L. S t a f f, Poezje zebrane. T. 1. Warszawa 1967). Po skrótach
podajê liczby oznaczaj¹ce stronice, a nastêpnie � najczê�ciej � tytu³y przywo³ywanych wierszy.

15 Zob. K. W y k a, Modernizm polski. Kraków 1959. W repertuarze �wstêpnych objawów uczu-
ciowo�ci modernistycznej� badacz umieszcza: rozpaczliwy hedonizm, nirwanê, �mieræ, eschatolo-
giê i anarchizm, wyró¿nia te¿: pustkê, znu¿enie, cierpienie, zw¹tpienie, pesymizm.

16 B. S z y m a ñ s k a, Prze¿ycia i uczucia jako warto�ci w filozofii polskiego modernizmu. Kra-
ków 1988. Autorka akcentuje donios³o�æ takich kategorii, jak: nastrój, nie�wiadome, pesymizm,
nirwana, �mieræ, �prze¿ycie jedno�ci�.

17 T. Wa l a s, Ku otch³ani. (Dekadentyzm w literaturze polskiej 1890�1905). Kraków 1986.
18 Zob. W. G u t o w s k i, Nagie dusze i maski. O m³odopolskich mitach mi³o�ci. Kraków 1997.

� A. L u b a s z e w s k a, �¯ycie � �mierci doskona³o�æ�. M³odopolska antropologia �mierci i lite-
racki �wiat warto�ci. Kraków 1995.

19 Cyt. za D. T h o m p s o n, Koniec czasu. Wiara i lêk w cieniu millenium. Prze³. B. N a-
w r o t. Warszawa 1999, s. 131.
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zujê wam, o bracia moi: stañcie siê twardzi!� 20. Idea³em jest odrzucenie transcen-
dencji jako generatorki lêków, �nieustraszona pochwa³a doczesno�ci� i �nieskoñ-
czona odwaga Übermensch�a� 21.

Lêk okazuje siê objawem �choroby wieku� i degeneracji moralnej, ale te¿ jest
traktowany jako wyraz �z³ej wiary�, refleks iluzji �innego �wiata�, �wiadectwo uciecz-
ki od ¿ycia.

Problemem wstêpnym, ale i zasadniczym dla przysz³ego monografisty m³o-
dopolskich (lecz i szerzej: modernistycznych) lêków jest odpowied� na pytanie:
w jakim stopniu pojmowanie trwogi/lêku epoki ukszta³towa³a Nietzscheañska fo-
bofobia, radykalny �zakaz lêku�? 22 Warto jeszcze uprzytomniæ sobie inny pro-
blem: czy w dyskursie epoki odbija siê te¿ odmienne rozumienie lêku, które usi³o-
wa³ zaszczepiæ Søren Kierkegaard � lêku jako oczyszczenia, demaskacji, �czaro-
dziejskiego listu losu�?

Na te pytania w tak krótkim i wstêpnym szkicu nie usi³ujê, oczywi�cie, od-
powiedzieæ, a intuicyjne rozpoznanie pozwala przypuszczaæ, ¿e napiêcia na osi
Nietzsche�Kierkegaard pisarze M³odej Polski dostatecznie sobie nie u�wiadamia-
li i pozostawali pod przemo¿nym wp³ywem wezwania rzuconego w finale Zmierz-
chu bo¿yszcz. I ów nacisk Nietzscheañskiej fobofobii zadecydowa³ w du¿ym stop-
niu o �zapomnieniu� lêku w dyskusjach nad wra¿liwo�ci¹ epoki.

W niniejszym artykule nie proponujê ca³o�ciowej i uwzglêdniaj¹cej rozmaite
perspektywy analizy lêku/trwogi. Powtarzam: takie monograficzne ujêcie tematu
jest do�æ ryzykowne, mog³oby wprawdzie przynie�æ now¹ syntezê M³odej Polski,
ale czy nie wprowadzi³aby ona perspektywy nazbyt �egzystencjalizuj¹cej�, w któ-
rej �dominanta ukryta� sta³aby siê ³atwym �kluczem� wyja�niaj¹cym? Tu wska-
zujê tylko najbardziej widoczne poetyckie (wiêc obrazowe, imaginacyjne) tema-
tyzacje lêku/trwogi oraz wstêpnie rozpoznajê obszar szczególnie zainfekowany
lêkiem � twórczo�æ Stanis³awa Przybyszewskiego.

Poetyckie tematyzacje trwogi/lêku 23

Mimo ¿e �lêk� nie jest w literaturze M³odej Polski wyra�nie wyodrêbnionym
kompleksem prze¿yæ, mo¿na wskazaæ do�æ bogaty repertuar sytuacji poetyckich,
przedstawiaj¹cych ró¿ne jego uwik³ania i funkcje. Chodzi o takie ujêcia, które za
pomoc¹ okre�lonych sygna³ów (jak np. tytu³, nazywanie prze¿yæ w tek�cie) lub/i
wyrazi�cie zarysowanej sytuacji podmiotu/bohatera akcentuj¹ centralne miejsce lêku
w wizji �wiata 24.

20 F. N i e t z s c h e, Zmierzch bo¿yszcz, czyli jak filozofuje siê m³otem. Prze³. S. W y r z y-
k o w s k i. Warszawa 1905, s. 132.

21 A. B i e l i k - R o b s o n, Horror, horror! lêk jako tabu nowoczesno�ci. W: Inna nowocze-
sno�æ. Pytania o wspó³czesn¹ formu³ê duchowo�ci. Kraków 2000, s. 338.

22 We wnikliwych refleksjach B i e l i k - R o b s o n  (op. cit., s. 350) warto podkre�liæ nastêpu-
j¹ce zdanie: �fobofobia � lêk przed lêkiem, na jakim opar³a siê nowoczesno�æ w okresie swojej
Burzy i Naporu � staje siê powoli formu³¹ niemo¿liw¹ do utrzymania. Lêk okazuje siê bowiem
niemal ostatni¹ tward¹ dan¹, ostatni¹ oczywisto�ci¹, która nie ulega zmianie po�ród wszystkich in-
nych zmian. Domaga siê wiêc ujawnienia, prawa do bycia, przemy�lenia jego istoty na nowo�.

23 W tym fragmencie najczê�ciej u¿ywam synonimicznie s³ów �lêk� i �trwoga�, wiêc dalej
tylko wyj¹tkowo stosujê zapis oboczny.

24 Oczywi�cie, przywo³ujê tylko utwory wzorcowe i znaczeniowo bogate, pomijam szereg te-
kstów podobnych lub bardziej stereotypowych.
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Nastrojowo�æ symbolizmu pozwala³a przybli¿aæ trwogê/lêk jako z u p e ³ n i e
n i e o k r e � l o n y, n i e s p r e c y z o w a n y  s t a n  z a g r o ¿ e n i a  p o d m i o-
t u  � jak np. w wierszu Józefa Jedlicza Godzina trwogi. Antycypuj¹ca refleksja
ukazuje scenariusz narastaj¹cej grozy, która wprawdzie zostaje zanimalizowana
i wpisana w konwencjê koszmarnych ba�ni (poczwary, oczy upiorów, macki ol-
brzymie), ale status owych postaci pozostaje nieokre�lony (oniryczne widziad³a?
fantazmaty? upiory?), czemu sprzyja (nad)u¿ywanie szeregu epitetów, np.: strasz-
ne, pe³ne tajemnic, dziwaczne, gro�ne, nieme, potworne, z³owrogie, upiorne 25.
Równie nieokre�lona (i na skutek tego trwo¿¹ca) jest geneza lêku, wszak¿e �czar-
ne dna jeziorne�, �wylêk³e wody� bliskie s¹ m³odopolskiej topice nie�wiadomo-
�ci. Mo¿na zatem taki wariant potraktowaæ jako bliski postaci l ê k u  o n t o l o-
g i c z n o - e p i s t e m o l o g i c z n e g o. Jednak negatywne animalizacje nie wzbo-
gacaj¹ repertuaru prze¿yæ, nie zapraszaj¹ do egzystencjalnej przygody:

Wnet oplot¹ mnie zdradnie w swój pier�cieñ z³owrogi
I utkwi¹ w mych �renicach swe oczy upiorne 26.

W tym wypadku lêk parali¿uje (jak w¹¿ sw¹ ofiarê), petryfikuje, jak w wyra-
¿eniach w rodzaju: sparali¿owany strachem, os³upia³ ze strachu, zamar³ ze stra-
chu, obezw³adniaj¹ce uczucie trwogi, itp. 27

Najbardziej ekspresywne i znacz¹ce ujêcia przynosz¹ te utwory, które desty-
luj¹ trwogê jako esencjê bycia, jako prze¿ycie nieod³¹czne od istnienia, wyzna-
czane przez ramy ludzkiej egzystencji: narodziny i �mieræ. Bycie-w-trwodze wy-
ra¿ano przywo³uj¹c wspomnian¹ ju¿ tu sytuacjê petryfikacji, ale te¿ w ge�cie krzy-
ku-protestu, rzucanego de profundis... w pustkê.

Pierwszy wariant wzorcowo przedstawi³ Kazimierz Tetmajer w wierszu ¯y-
cie 28. Reinterpretacja znanej ze �redniowiecza i romantyzmu postaci dziewicy-
-trupa pozwoli³a uwieloznaczniæ alegoryczn¹ figurê doczesnego ¿ycia. Personifi-
kacja ohydy, rozk³adu (nie ukryta nawet pod mask¹ piêkna, jak we wcze�niejszych
wersjach motywu) budzi ambiwalentne zachowania: paradoksalnie � �miertelna
odraza i trwoga przykuwaj¹ cz³owieka do ¿ycia, zmuszaj¹ do uczestnictwa w jego
rozwoju 29. Odczucie �¿¹dzy w�ród wstrêtu, rozkoszy w�ród cierpienia� (T 181,
¯ycie) �wiadczy, i¿ �¿ycie-w-trwodze� jest swoist¹ pu³apk¹, uwidacznia niemo¿-
no�æ transgresji, przekroczenia sytuacji egzystencjalnej 30.

Protest przeciwko uwik³aniu w istnienie wyra¿a Maria Komornicka w wier-
szu Krzyk. Monolog �rzuconej w byt� wskazuje trwogê jako podstawowy rys eg-
zystencji, która jest �mar¹ falist¹, / Rozsnut¹ ponad bezdni¹ nico�ci...�. Dolê cz³o-

25 Zob. J. J e d l i c z, Godzina trwogi. W: Utwory wybrane. Oprac. A. C z a b a n o w s k a -
- W r ó b e l. Kraków 1998, s. 102. Zob. te¿ podobnie nieokre�lony nastrój lêku w wierszu J. W r o-
c z y ñ s k i e g o  Niepokój (w: Poezje proz¹. Oprac. M. S t a l a. Kraków 1995, s. 145).

26 J e d l i c z, op. cit., s. 102.
27 Zob. K i l i c h o w s k i, op. cit., s. 24.
28 O wierszu pisali m.in. T. Wa l a s  (op. cit.) oraz W. G u t o w s k i  (Mi³o�æ �mierci i energia

rozk³adu. O m³odopolskiej wyobra�ni nekrofilskiej. �Pamiêtnik Literacki� 1989, z. 1).
29 Oczywi�cie, personifikacja ¿ycia prezentuje cechy nieludzkiej twórczo-niszcz¹cej energii,

chuci.
30 Niew¹tpliwie sytuacja tu przedstawiona zawiera tre�ci gnostycko-manichejskie, wskazuje

na lêk jako na efekt uwik³ania istoty cz³owieka w rzeczywisto�æ biomaterialn¹.
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wiecz¹ wyznacza przej�cie z wiêzienia ³ona do wiêzienia �mogilnego do³u� 31. Trwo-
ga wyrasta z rozpoznania metafizycznej samotno�ci: narodziny to pocz¹tek kona-
nia, a przychodz¹cy na �wiat cz³owiek, �bezkszta³tna, ohydna bry³a�, otrzymuje
jako dziedzictwo tradycji, dar przodków, jedynie �ból ¿ycia � strach � i bezsi³ê� 32.

Trwoga powi¹zana z faktem istnienia potêguje siê, gdy najwiêksze zagro¿enie
odkrywa siê w g³êbiach �ja�. Poeci M³odej Polski obsesyjnie powracaj¹ do tematu
osaczenia, wyrastaj¹cego z potencjalnej zdolno�ci introspekcji, która nie zostaje
jednak zaktualizowana z powodu narastaj¹cego lêku przed odkryciem w sobie cze-
go� przera¿aj¹cego, nazbyt gro�nego. Ów lêk wzmacniaj¹ jeszcze swoiste analo-
gie, negatywne correspondances miêdzy makrokosmosem a przestrzeniami we-
wnêtrznymi. Sytuacja czêsto spotykana w poezji Leopolda Staffa (Trwoga, Sa-
motna noc), gdzie nastrój �ciemnej, pochmurnej nocy� wci¹ga bohatera w aurê
nieokre�lonej grozy, w domenê tajemniczego przeciwnika (szatana?), który z nie
znan¹ bohaterowi wiersza odwag¹ penetruje jego wnêtrze. Czêsto samowiedza
owego bohatera ogranicza siê do poetyckiej refleksji nad fobofobi¹, która rodzi siê
w polu konfrontacji miêdzy �wiadomo�ci¹ a nie�wiadomo�ci¹ (sumieniem? po-
czuciem winy?):

Sam jeden z sob¹! Lêkam siê dzisiaj sam siebie!
[.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ]
U drzwi mych stan¹³ bia³y strach... O, jak siê bojê!
Bo czujê, ¿e za chwilê, teraz... bladolica
Objawi mi siê duszy mojej tajemnica...
Bo czujê, ¿e w tej chwili nie mam dosyæ si³y,
Abym móg³ spojrzeæ w oczu jej ciemne bezdenie
I jej straszne, otch³anne wytrzyma³ spojrzenie 33.

     (S 101�102, Samotna noc)

Niekiedy lêk przed rozpoznaniem prawdy o sobie ewokuje bogat¹ obrazowo�æ
katastroficzno-eschatologiczn¹, rzutuje na wizjê kosmosu, którego zag³ada jest
symbolicznym ekwiwalentem poznania g³êbokiego, uto¿samianego z inwazj¹ to-
talnej trwogi:

Nie �miem wracaæ! Bo gdybym spojrza³ w te �renice 34

I wyczyta³ mej duszy skryte tajemnice,
Tak¹ blu�niercz¹ zawyæ musia³bym rozpacz¹,
¯e gwiazdy, które blaskiem drogi swoje znacz¹,
Zastyg³e, zgas³e runê³yby spo³em
Na ziemiê, co siê rozpadnie popio³em!...

     (S 54, Trwoga)

31 Zob. wizjê mogi³y w poezji Tetmajera, gdzie dominuje uczucie wstrêtu i pogardy: �w mogi-
³ach swoich tak mi jasno widni, / le¿¹ tam, tacy wstrêtni i ohydni!� / ¯ycie pod¹¿a do przeklêtej
mety � / jak gardzê ¿yciem!� (T 36, Jak dziwnie smutne, posêpne, z³owieszcze... ), i heroiczne ujê-
cie T. M i c i ñ s k i e g o  (Duch mój zamieszka³ wyludnione miasta. W: Wybór poezji. Oprac.
W. G u t o w s k i. Kraków 1998, s. 130): �budujê sobie dó³ � i nagi � / z p³omieniem schodzê w cie-
nie �mierci�.

32 M. K o m o r n i c k a, Krzyk. W: Utwory poetyckie proz¹ i wierszem. Oprac. M. P o d r a-
z a - K w i a t k o w s k a. Kraków 1996, s. 159�160.

33 Lêk przed samopoznaniem to g³ówny temat cyklu poetyckiego Dusza L. S t a f f a  z tomu
Sny o potêdze.

34 �renice sobowtóra, alter ego, personifikacji �ja g³êbokiego�.
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Wydobyciu nasilenia ontologicznej trwogi s³u¿¹ te¿ konfrontacyjne porówna-
nia, np. miêdzy odwa¿n¹, samooczyszczaj¹c¹ energi¹ przyrody a lêkiem przed in-
trospekcj¹ (zob. S 98, Las opêtany) albo miêdzy przera¿aj¹cym widmem, personi-
fikuj¹cym grozê materialnych ¿ywio³ów, a o wiele bardziej zatrwa¿aj¹c¹ �mar¹
mej duszy� (T 490, Ponure widmo...). W obu wypadkach najbogatsze zasoby lêku
spoczywaj¹ w g³êbiach psychicznych.

Sceneriê ontologicznej trwogi ods³aniaj¹, oczywi�cie, m³odopolskie psycho-
machie. W prostszej wersji � w poezji Staffa, gdzie bytowo nieokre�lona postaæ
inicjatorki, inspiratorki (�Czy� dusz¹ m¹? Czy� moim niecofnionym losem?�),
fa³szywa Beatrycze, �lepa i niema, wykreowana przez wêdrowca (�Na przewod-
niczkê swego wzi¹³em ciê ¿ywota...�, S 104, Przewodniczka) prowadzi go na bez-
dro¿a. Znacznie bardziej skomplikowane wersje wi¹¿¹ siê z reinterpretacj¹ do-
�wiadczeñ mistycznych w twórczo�ci Tadeusza Miciñskiego. Wiersz Morietur stel-
la, nawi¹zuj¹cy do poezji Teresy z Avili, ods³ania podró¿ wewnêtrzn¹, która
potwierdza zauwa¿on¹ przez Przybyszewskiego transformacjê centrum psychiki:
spotkanie z Bogiem zastêpuje epifania monstrum 35. Nie w �twierdzy wewnêtrz-
nej� (jak u karmelitañskiej mistyczki), lecz za �bram¹ Grozy� objawia siê para-
doksalny, blu�nierczy, przera¿aj¹cy, a zarazem nieusuwalny, bez reszty okre�laj¹-
cy sytuacjê cz³owieka Bóg � gad zimny: �ja wszêdzie / za twoim sercem siê wdzie-
ram � / ja mrok � ja �mieræ � ja Bóg � nie umieram� 36.

Oczywi�cie, odkrycie tak totalnej, wszechprzenikaj¹cej i osaczaj¹cej trwogi
mog³o byæ awanta¿em, prowokuj¹cym wyzwaniem (tak jest w³a�nie w twórczo�ci
Miciñskiego). Trwoga rozbudza³a imaginacjê istnienia jako tortury, wzbogaca³a
psychomachie o najbardziej ekstremalne napiêcia i antynomie, ods³ania³a istnie-
nie jako splot sytuacji granicznych, które nie pozwalaj¹ na spoczynek emocji i wy-
obra�ni, os³abia³a apolliñski sen o ¿yciu na rzecz dionizyjsko-lucyferycznej pasji,
która rozpoznaje prawdê bycia w zg³êbianiu lêku-rozpaczy-cierpienia-alienacji.

Natomiast w wersji pasywnej, w optyce dekadenckiej bierno�ci bycie-w-trwo-
dze sk³ania³o do poszukiwania ucieczki we �nie, w nirwanie. Temat a¿ nadto opi-
sany, by go tu rozwijaæ 37. Wska¿my tylko postulatywny wiersz Tetmajera (T 34,
Zasn¹æ ju¿!...), który wskazuje sen jako obszar ocalenia z krêgu personifikacji-
-obsesji, drêcz¹cych bohatera �najokropniejszym z wszystkich�, pozostawionym
bez odpowiedzi pytaniem: �Po co!?� Utwór tematyzuje trwogê epistemologiczn¹
� przed absurdem istnienia, bezcelowo�ci¹ ¿ycia i poznania.

Czy sen przynosi³ ukojenie? Najczê�ciej w sferze postulatów, projektów wy-
zwolenia. Poezja epoki zawiera wiele przyk³adów t r w o g i  o n i r y c z n e j 38.

35 Zob. P r z y b y s z e w s k i, Synagoga szatana, s. 73: �podczas gdy w �rednich wiekach uczu-
cie to [tj. strach przed ¿yciem] stawa³o siê wizyjn¹ ekstaz¹, �wiêtuj¹c¹ swe orgie w imiê Boga i Trój-
cy �wiêtej, u modernistów przekszta³ci³o siê w pe³zaj¹cego upiora�.

36 T. M i c i ñ s k i, Morietur stella. W: Wybór poezji, s. 150. Obszerniejsz¹ interpretacjê tego
wiersza zamie�ci³em w artykule Kosmos udrêczeñ � drogi przekroczenia � ³aska wypowiedzi. Uwagi
wstêpne do interpretacji cyklu �In loco tormentorum�. W zb.: Poeci M³odej Polski. Tadeusz Miciñ-
ski. Red. A. Czabanowska-Wróbel, P. Próchniak, M. Stala. Kraków 2004.

37 Zob. wspomniane ju¿ studia W y k i  i  Wa l a s.
38 Zagadnieniu snu w literaturze M³odej Polski po�wiêcono liczne opracowania � zob. m.in.:

H. F l o r y ñ s k a, Lucyferyczne sny Miciñskiego. �Poezja� 1969, nr 11. � M. B a r a n o w s k a, Mi-
ciñski: miêdzy poezj¹ a snem. �Teksty� 1973, nr 3. � M. G ³ o w i ñ s k i, Le�mian � sen. W: Za�wiat
przedstawiony. Warszawa 1981. � M. P o d r a z a - K w i a t k o w s k a, Somnambule. O m³odopol-



29PRAWDA  TRWOGI  I  PU£APKI  LÊKÓW  �  W  �WIATOODCZUCIU  M£ODEJ  POLSKI

�Z³e, ciemne sny� prowokuj¹ szereg negatywnych scen i asocjacji, ods³aniaj¹cych
istnienie jako ci¹g³o�æ z³a. Pragnienia �ni¹cego (�Chcê �niæ sen jaki� jasny�, S 43,
Z³a chwila) przegrywaj¹ z inwazj¹ zagro¿eñ.

Tetmajer, który rzadko odwo³ywa³ siê do snów 39, pos³u¿y³ siê sugestywn¹
transpozycj¹ trwogi w obrazie wy�nionego piek³a. Trwogê pobudzan¹ przez po-
staæ szatana, personifikacjê absurdu i nico�ci, pog³êbia kontrast miêdzy roman-
tyczn¹ tradycj¹ nobilituj¹c¹ tê postaæ (�ba�nie o Wielkim Szatanie�) a postrzega-
nym we �nie uciele�nieniem ohydy (�spojrzenie plwocin na dywanie�, T 1079,
Piek³o), które niszczy metafizyczny porz¹dek i degraduje cz³owieka 40.

Miciñski nie werbalizowa³ trwogi w dyskursie �nazywania emocji�, w poetyc-
kiej refleksji, w swoistym komentarzu lirycznym. Znakomicie ukaza³ demaska-
torsk¹ funkcjê trwogi, przenikaj¹cej ró¿ne warstwy i modalno�ci �ni¹cej osobo-
wo�ci. Niezwykle sugestywnie przybli¿a³ trwogê w senno-halucynacyjnych fabu-
lacjach, których nie sposób w³¹czaæ (dla wyja�nienia ich znaczeñ) w ¿adne
paradygmaty religijne czy filozoficzne. Np. wiersz Strach jest palimpsestem obra-
zów i sytuacji, zespolonych aur¹ niesamowito�ci, grozy. Wskazuje, i¿ opisana przez
Przybyszewskiego �psychoza strachu� dotyka najbardziej perwersyjnych pragnieñ,
skrywanych, st³umionych. Podgl¹dana scena tortury ¿ywej hostii (krwawi¹cej,
rytmem serca i wyrazem twarzy wskazuj¹cej na ludzki lêk) wprowadza o�cieñ trwogi
w centrum symboliki eucharystycznej oraz w pole semantyczne ku�ni, symbolu po-
zytywnej aktywno�ci, kreacji. Scena ta jest zarazem paradoksalnym zwierciad³em,
pozwalaj¹cym bohaterowi rozpoznaæ swoj¹ autentyczn¹ sytuacjê: paradoks prze-
kleñstwa bez winy, metafizycznej alienacji i zab³¹kania w labiryntach istnienia.

W�ród lêków onirycznych mo¿na tak¿e znale�æ odmianê erotyczn¹, jak np.
w Wampirze Edwarda Leszczyñskiego, gdzie wizja senna eksponuje lêk przed de-
floracj¹, utrat¹ niewinno�ci, wzbogaca te¿ repertuar m³odopolskich psychomachii
o sytuacjê gwa³tu 41. Bardziej subtelnie zwi¹za³ trwogê z tak charakterystycznym
dla epoki zespo³em prze¿yæ sakro-erotycznych Stanis³aw Korab Brzozowski w s³yn-
nym Ukrzy¿owaniu. Akt seksualny dysocjuje egzystencjê, uzasadnia manichejsk¹
opozycjê: cia³o�dusza, która wpisana w kontekst pasyjny, potêguje lêk na wielu
poziomach egzystencji. �ród³em lêków jest g³êboka dezintegracja, wyra¿ana w sym-
bolice zabójstwa, zdrady. Zarazem poeta wskazuje, przez nawi¹zanie do biblijne-
go prawzoru, i¿ trwoga, do�wiadczana na poziomie profanum w chuci (seksie),
jest konstant¹ istnienia i � dziêki metaforyzacji sytuacji � rzutuje na poziom sa-
crum, podwa¿aj¹c zbawcze perspektywy.

skiej konwencji onirycznej. W: Somnambulicy � dekadenci � herosi. Kraków 1985. � W. G u t o w-
s k i, ��ni mnie kto�, jakby ciê¿ki sen�. Onirologia Tadeusza Miciñskiego. W: Wprowadzenie do
Xiêgi Tajemnej. Studia o twórczo�ci Tadeusza Miciñskiego. Bydgoszcz 2002.

39 I nie przywo³ywa³, jak czynili to T. Miciñski i B. Le�mian, wizji sennej, oniryczno-halucy-
nacyjnej, lecz raczej stwarza³ iluzjê relacjonowania, �spisywania� snów. Zob. znamienny tytu³ Sen
rzeczywisty (T 168) i przypis autora informuj¹cy o utworach, które zawieraj¹ zapisy snów.

40 Szersz¹ interpretacjê tego wiersza zob. w mojej ksi¹¿ce Z pró¿ni nieba ku religii ¿ycia. Mo-
tywy chrze�cijañskie w literaturze M³odej Polski (Kraków 2001).

41 Zob. E. L e s z c z y ñ s k i, Wybór poezji. Oprac. H. F i l i p k o w s k a. Kraków 1988, s. 43�
44. Sytuacja przedstawiona w wierszu Wampir wi¹¿e siê z sadystyczno-masochistycznym komple-
ksem wyobra�niowym, �w którym centralnym motywem jest zabójstwo (tortura) kochanki w mo-
mencie mi³osnego aktu� (W. G u t o w s k i, Nagie dusze i maski. O m³odopolskich mitach mi³o�ci.
Kraków 1997, s. 155 n.).
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W innym, mniej znanym wierszu (Lilia) Korab Brzozowski ukaza³ trwogê
jako efekt kontrastu miêdzy �ja� (lilia) a �nie-ja� (zatrute, stêch³e, zgni³e wody;
znana symbolika stagnacji i �mierci). Znamienne, ¿e lilia nie jest przera¿ona zgni-
lizn¹ wód wype³niaj¹cych ca³y przestwór, lecz �sw¹ bia³o�ci¹� 42. Trwogê mo¿na
tu pojmowaæ jako �wiadectwo ontologicznej alienacji, poczucie zak³ócenia ci¹-
g³o�ci i trwa³o�ci istnienia estetycznie efektownym, choæ nietrwa³ym, b³ahym
�wybrykiem�, jakim okazuje siê jestestwo 43.

Nie trzeba przypominaæ, ¿e w epoce M³odej Polski ró¿nopostaciowe lêki by-
wa³y wpisywane w tradycje religijne: chrze�cijañsk¹ (zwykle w celu jej �dope³-
nienia� i reinterpretacji) 44 oraz bardziej egzotyczne (w nich szukano przede wszyst-
kim wyzwolenia od lêków: pasywnego, jak w buddyjskiej nirwanie, lub aktywne-
go, jak w nietzscheañskiej wersji mitu Dionizosa).

�mia³¹ interpretacjê funkcji symboliki religijnej, blisk¹ radykalnemu egzy-
stencjalistycznemu ateizmowi, da³ Staff:

       Spojrzenie
Mia³ ciche mêk¹... oblicze jak chusta.
Rzek³: �Bogiem skrywa sw¹ twarz... przera¿enie!...�

     (S 555, O chlebie milczenia)

Wiele tomów napisano o katastroficznej wizji w Gin¹cemu �wiatu Jana Ka-
sprowicza, która, jak wiadomo, skrajnie pesymistycznie interpretuje eschatologiê
chrze�cijañsk¹. Oczywi�cie, trwoga pozostaje tu nieusuwalnym atrybutem istnie-
nia (równie¿ po zmartwychwstaniu!), tak¿e, w odmiennym kontek�cie �wiatopo-
gl¹dowym, w cyklu Salve Regina (gdzie z³o nie jest to¿same z istnieniem, lecz
wyrasta z ludzkiej woli). Warto w tym miejscu przywo³aæ alegoryczn¹ personifi-
kacjê Strachu, która jest �poganiaczem�, swoistym �inspiratorem� pêdz¹cego k³ê-
bowiska walcz¹cej ludzko�ci:

A z par¹ szklanych martwych kul
rozsadzaj¹cych oczodo³y
biegnie bez koñca, bez koñca, bez koñca,
gnaj¹c przed sob¹ bratobójczy huf,
niemy i g³uchy Strach... 45

Trzeba podkre�liæ znacz¹cy paradoks w prezentacji eschatologicznej trwogi:
zmartwychwsta³a ludzko�æ ogarniêta jest panik¹, która wyra¿a siê w bezcelowej,
niszcz¹cej aktywno�ci, a zarazem wygl¹d inspiratora tej paniki, Strachu, sugeruje,
i¿ uosabia on lêk parali¿uj¹cy, na co wskazuje rozszerzenie �renic (wedle powie-
dzeñ: strach ma wielkie oczy, strach mu z oczu patrzy) i utrata g³osu (vide: strach
zacisn¹³ mu gard³o, oniemia³ ze strachu). Kasprowicz przeciwstawi³ t r w o g ê,

42 S. K o r a b  B r z o z o w s k i, Lilia. W: Poezje zebrane. Oprac. M. P o d r a z a - K w i a t-
k o w s k a. Kraków 1978, s. 25.

43 Zob. E. M o u n i e r, Wprowadzenie do egzystencjalizmów oraz wybór innych prac. Prze³.
E. K r a s n o w o l s k a. Warszawa 1964, s. 249: �Pojawienie siê istnienia ludzkiego nosi na sobie
piêtno upadku, jest »dziur¹ w bycie«, zakwestionowaniem bytu, zwyciêstwem nico�ci�.

44 Zob. moj¹ ksi¹¿kê Z pró¿ni nieba ku religii ¿ycia. Motywy chrze�cijañskie w literaturze M³o-
dej Polski (Kraków 2001).

45 J. K a s p r o w i c z, Dies irae. W: Hymny. � Ksiêga ubogich. � Mój �wiat. Warszawa 1972,
s. 24.
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jako konstantê ludzkiego istnienia wpisanego w walkê Dobra i Z³a, Boga i Szata-
na 46, regresywnym l ê k o m, które redukuj¹ Byt do Z³a i zamykaj¹ cz³owieka w krê-
gu rozpaczy 47.

Natomiast Tetmajer w krótkim i doskonale skomponowanym utworze Wizja
przesyci³ lêkiem/trwog¹ (które s¹ pochodnymi wszechcierpienia) �wielk¹ narra-
cjê� chrze�cijañstwa. Misterium Odkupienia przeistacza siê w wielowiekowy (�ci-
�lej mówi¹c: wieczny, trwa³y) spektakl lêku. Utwór przedstawia po�cig umêczo-
nych, prze�ladowanych, torturowanych (�nagie, sine ich cia³a s¹ jak jedna rana�,
T 162, Wizja) za równie¿ zakrwawion¹ postaci¹, obarczon¹ ciê¿arem ponad si³y.
Atrybuty uciekiniera (korona cierniowa, d�wiganie ciê¿aru 〈krzy¿a?〉 na ramio-
nach) i widmowe postacie majacz¹ce na tle t³umu �cigaj¹cych (Neron, Torquema-
da) wskazuj¹, i¿ sytuacja poetycka w skrócie ujmuje dzieje chrze�cijañstwa jako
historiê zainfekowania ludzko�ci cierpieniem i lêkiem 48. Znika perspektywa zba-
wienia, pozostaje b³êdne ko³o udrêczonych i drêcz¹cych. Chrystus okazuje siê,
je�li nie inicjatorem, to stymulatorem cierpienia, a Jego ucieczkê znamionuje lêk
przed swymi �zranionymi�, �okaleczonymi� wyznawcami. Powszechne samoudrê-
czenie (ofiarami s¹ zarówno Chrystus, jak i ludzko�æ) likwiduje pytanie: �przed
czym?� Wskazuje na trwogê jako na trwa³y rys cz³owieka, daremnie poszukuj¹ce-
go wyzwolenia i bezustannie popadaj¹cego w ograniczono�æ bycia-ku-�mierci.

Trudno w poezji M³odej Polski znale�æ jakikolwiek fragment �wiata wolny
od lêków/trwogi. P u s t k a  budz¹ca trwogê pojawia siê i w pejza¿u zimowym,
i w krajobrazach upalnego po³udnia, i � w tak sprzyjaj¹cym lêkom � czasie noc-
nym. W³a�nie trwoga, ewokowana pejza¿ami pustki, jest, wyra�niej ni¿ w innych
wypadkach, specyficznym �ladem ludzkiego bycia w �wiecie odcz³owieczonym,
wyludnionym. Jedynie perspektywa podmiotu ujawnia analogiê miêdzy przestrzeni¹
zewnêtrzn¹ a pejza¿em wewnêtrznym. Trwoga to autentyczny �odd�wiêk� (cor-
respondance), ³¹cz¹cy �ból istnienia� z �martw¹ g³usz¹� �nie¿nej pustyni.

I zda mi siê, ¿e widmo bolu
Id¹c zostawia �lad bolesny
Na mojej duszy �nie¿nym polu...
I trwo¿nie patrzê w step bezkresny.

(S 13, �nieg)

Paradoksalnie pustka nasycona trwog¹ ucz³owiecza byt, wskazuje, i¿ parali-
¿uj¹cy lêk, czy to w przestrzeni nieskoñczenie otwartej, czy w pejza¿u-wiêzieniu
domkniêtym upa³em, na³adowany jest � na zasadzie analogii miêdzy �Ja� a �wia-
tem � potencjaln¹ energi¹ emocji poznawczych lub paniki:

Pod kwieciem zimy �pi¹ obszary
W zadumê bladej ciszy plenne.

         (S 12, �nieg)

46 Trwoga towarzyszy równie¿ bohaterom Kasprowicza po tzw. prze³omie �wiatopogl¹dowym,
np. �w. Franciszkowi z Asy¿u.

47 Tê opozycjê Kasprowicz zaakcentowa³ w hymnie Salve Regina, gdzie przedstawi³ palinodiê
pesymistycznej wizji z Gin¹cemu �wiatu oraz wskaza³, i¿ lêk i rozpacz mog¹ osaczyæ cz³owieka
i prowadziæ go ku nico�ci.

48 Podobna interpretacja tradycji judeo-chrze�cijañskiej nie by³a te¿ obca J. K a s p r o w i-
c z o w i  (zob. cykl Sny i marzenia z tomu Poezje 〈1888〉, zw³aszcza wiersze Chwila zadumy, Ana-
diomene) i  S. P r z y b y s z e w s k i e m u  (zob. Synagoga szatana).
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Za ska³¹, która mchem zielona
Ogniowy ¿ar wydycha,
W³asn¹ sw¹ g³usz¹ przera¿ona,
Paniczna cisza czyha.

(S 883, Po³udnie upalne)

Trwoga pejza¿y dziennych emanuje � jak w przytoczonych wierszach � w ob-
razach pustki i wi¹¿e siê z sytuacj¹ osamotnienia, natomiast trwoga nocy (pory
przecie¿ zdecydowanie bardziej �lêkowej�) ³¹czy siê najczê�ciej z osaczeniem na-
t³okiem zjaw, zagêszczeniem fantazmatów, tajemniczych d�wiêków (jak np. mro-
ki zbite w t³ok, widziade³ t³um, postaci k³¹b, konarów skrzyp i szum 49) albo jest
efektem tajemniczej infekcji �wiata, który jest spetryfikowany, sparali¿owany lê-
kiem (��wiat odrêtwia³y ciszy bezdusznym milczeniem / �pi pod snów o³owia-
nych t³ocz¹cym brzemieniem...�, S 22, Straszna noc), a jego stan udziela siê lu-
dziom. Oni za� odkrywaj¹ w sobie istnienie na opak, à rebours, nie zmierzaj¹ ku
�mierci, lecz bytuj¹ w �mierci, rozsnuwaj¹ wokó³ siebie �mieræ jak paj¹ki sieæ 50.

W literaturze M³odej Polski trudno by znale�æ wyra�ne przyk³ady Kierkaga-
ardowskiego lêku oczyszczaj¹cego 51, czê�ciej pojawia siê trwoga wskazuj¹ca na
warto�æ samopoznania, autentycznego wgl¹du w egzystencjê, niedostêpnego za-
dufanym filistrom (zob. m.in. omówione tu utwory Komornickiej, Staffa, Mi-
ciñskiego, Korab Brzozowskiego). Poetyckie tematyzacje trwogi/lêku niew¹tpli-
wie s¹ znacznie bardziej autentyczne ni¿ tak liczne liryki �bólu istnienia�, utrzy-
mane w nastroju smutnawo-melancholijnym. Wskazane sytuacje poetyckie
ods³aniaj¹ specyficzny �kosmos lêku�, �który w ca³o�ci jest utkany z lêku, w któ-
rym wszystko jest funkcj¹ lêku, nawet tchnienie pustego powietrza oraz ka¿de
zjawisko wype³niaj¹ce przestrzeñ i czas� 52.

M³odopolski �kosmos lêku� niew¹tpliwie przera¿a³, ale i fascynowa³, stanowi³
wielorakie wyzwanie. Odpowiedzi nañ by³y ró¿ne i niejednoznaczne. Najbardziej
znana i najczê�ciej opisywana to, oczywi�cie, jak wspomina³em, nietzscheañska
propozycja przezwyciê¿enia lêku w realizacji projektów istnienia heroicznego 53.
Ju¿ na pocz¹tku XX w. wzorców dostarcza³a poezja Miciñskiego, jak choæby
w mocnej deklaracji z³o¿onej przez bohatera po symbolicznym zabiciu Boga:

A Bóg mnie przekl¹³. Ja przekl¹³em Boga.
Odt¹d me serce nie zna, co jest trwoga
i mowy innej, nad fal ciemnych d�wiêk 54.

49 Zob. E. L e s z c z y ñ s k i, Zmrok. W: Wybór poezji. Oprac. H. F i l i p k o w s k a. Kraków
1988, s. 59.

50 Seria zbrodni, nieszczê�æ wskazuje na grozê, niesamowito�æ jako dominantê istnienia.
51 Kwesti¹ otwart¹ pozostaje, czy tego rodzaju lêku nie mo¿na odnale�æ w inicjacyjnych po-

wie�ciach T. Miciñskiego. Trzeba przy tym pamiêtaæ, ¿e w jego twórczo�ci lêk/trwoga nie jest do-
�wiadczeniem najistotniejszym, wyzwala ryzykown¹ aktywno�æ, która nawet w samozniszczeniu
odnajduje swoiste piêkno (zob. esej Straceñcy z tomu Do �róde³ duszy polskiej 〈Lwów 1906〉).

52 H. U r s  v o n  B a l t h a s a r, Chrze�cijanin i lêk. Prze³. A. i  A. K l u b o w i e. Kraków 1997,
s. 20.

53 Wiele miejsca temu problemowi po�wiêcili badacze twórczo�ci T. Miciñskiego. Zob. te¿
artyku³y M. P o d r a z y - K w i a t k o w s k i e j  (�Homo militans� i �homo faber�. O nurcie hero-
icznym w literaturze M³odej Polski. W: Somnambulicy � dekadenci � herosi) i  M. S t a l i  (Cz³owiek
z w³a�ciwo�ciami. W krêgu antropologicznej problematyki M³odej Polski. W zb.: Stulecie M³odej
Polski. Red. M. P o d r a z a - K w i a t k o w s k a. Kraków 1995).

54 T. M i c i ñ s k i, Korsarz. W: Wybór poezji, s. 108.
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Równie popularna, zw³aszcza w twórczo�ci lat dziewiêædziesi¹tych w. XIX,
by³a odpowied� ewazyjna, choæ znacznie mniej atrakcyjna i poznawczo, i arty-
stycznie. Propozycja Nietzschego wymaga³a przezwyciê¿enia lêku, postulowa³a
odwagê zarówno przekroczenia systemu spo³ecznych norm moralnych, jak i zane-
gowania zasady principium individuationis. Natomiast ucieczka przed lêkiem otwie-
ra³a furtkê nirwany i/lub �mierci, co w efekcie prowadzi³o do dekadenckiego za-
domowienia w �bezruchu martwoty i ciszy cmentarzy� (T 82, Widokiem ludzi prze-
ra¿ony co dnia...). Szczególna to wersja fobofobii. Proponuje ucieczkê do krainy
cmentarnej ciszy, która dlatego tylko nie budzi lêku w swych mieszkañcach, ¿e
nie mog¹ oni ju¿ niczego odczuwaæ.

Wyj¹tkowo pojawia³a siê równie¿ inna odpowied� na wyzwania �kosmosu
lêku�, odpowied� utrzymana w tonie agresywnym. Lêk, jak wiadomo, jest uczu-
ciem najbardziej zara�liwym 55. Bardzo ³atwo mo¿na ulec zainfekowaniu lêkiem.
St¹d mamy do czynienia ze strategi¹ zara¿enia lêkiem, a w³a�ciwie trwog¹, która
ujawnia siê nie w pytaniu: �przed czym?�, ale wobec podstawowej sytuacji utraty
kontaktu z sacrum:

Oni �pi¹ w swoich izbach spokojni jak wczora,
A ja biadam i serce mi m³otem siê t³ucze,
Bo dzi� wieczór zamkn¹³em �wi¹tyniê � i klucze
Z nieostro¿nej mej d³oni wpad³y w g³¹b jeziora...

W dzia³aniach toksycznego upiora chodzi zarówno o przezwyciê¿enie w³a-
snej samotno�ci przera¿onego, jak i o wywo³anie wstrz¹su u innych, o zaszcze-
pienie im trwogi, co mo¿e zburzyæ spokój sytych filistrów, nie dostrzegaj¹cych
metafizycznego kryzysu:

Przera¿ê ich! Niech wyj¹ i krzycz¹ na trwogê,
Bylem zg³uszy³ swe serce, co t³ucze siê m³otem!...
Niech ich skroñ tak¿e zwil¿y siê �miertelnym potem!
Niech nie �pi¹ tak spokojnie, gdy ja spaæ nie mogê...

(S 290, Upiór)

Staff dyskretnie wskaza³, i¿ lêki (jako zjawiska psychiczne) nadbudowane s¹
nad podstawowym usytuowaniem jestestwa w trwodze.

Mówi¹c o m³odopolskim �kosmosie lêku� nie sposób pomin¹æ, choæby
w najbardziej skrótowym, i�cie konspektowym rekonesansie, szczególnych pro-
pozycji, jakie nios³a twórczo�æ Przybyszewskiego, który, o czym wspomina³em,
najwcze�niej w swej epoce i najg³êbiej ukaza³ lêk/trwogê jako autentyczny (ale
i zwi¹zany z ró¿nymi niebezpieczeñstwami) styl egzystencji �jednostki twórczej� 56.

�wiat lêków wed³ug Stanis³awa Przybyszewskiego

Prozê Przybyszewskiego traktujê jako obszar niejednorodny, wyró¿niam w niej
trzy odmiany:

55 Zob. K i l i c h o w s k i, op. cit.
56 Ze wzglêdu na rozmiary szkicu ograniczam siê tylko do prozy (poematy proz¹ i powie�ci).

Oczywi�cie, omawiana problematyka wystêpuje równie¿ w dramatach, choæ trzeba przyznaæ, ¿e
swobodzie wyobra�ni, któr¹ tak pisarz ceni³ w wypowiedziach programowych, da³ wyraz przede
wszystkim w prozie. Dramaty s¹ bardziej skonwencjonalizowane.
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1) poematy proz¹ (lub: rapsodie, proza poetycka) 57,
2) powie�ci o arty�cie (o dominancie artystowskiej) 58,
3) powie�ci �satanistyczne� (o dominancie satanistycznej) 59.
Oczywi�cie, powy¿szy podzia³ nie podwa¿a znaczenia innych typologii 60, ale

w tym wypadku (i zw³aszcza w ujêciu wstêpnym, rekonesansowym) jest nader
u¿yteczny 61, pozwala bowiem wyró¿niæ trzy typy c z ³ o w i e k a  z a t r w o ¿ o-
n e g o:

1) wyzwalaj¹cego siê z piek³a lêków,
2) ambiwalentnego odkrywcê prawdy trwogi i niewolnika lêków,
3) mieszkañca/kreatora królestwa lêków.

D r o g i  w o l n o � c i

Poematy proz¹ s¹ obecnie uznawane za najbardziej warto�ciow¹ czê�æ spu�ci-
zny autora Krzyku 62.  W nich bowiem Przybyszewski bez zahamowañ i ulegania
stereotypom (przed czym nie uchroni³ siê w powie�ciach i dramatach) zrealizowa³
swe preekspresjonistyczne i presurrealistyczne postulaty. Poprzez bezpo�redni¹ eks-
presjê nie�wiadomego, logikê �uczuciowego powinowactwa�, mówienie obraza-
mi, alogiczno�æ, halucynacyjno�æ � przemawia oryginalna wyobra�nia, przesyco-
na wra¿liwo�ci¹ erotyczn¹ zwi¹zan¹ z indywidualnymi interpretacjami uniwer-
salnej symboliki.

Poematy proz¹, rapsodie, rapsody (ró¿nie nazywano te utwory) nie stanowi¹
spójnego zespo³u tekstów 63.  £¹czy je wszak¿e g³ówny temat, temat-klucz, temat-
-obsesja twórczo�ci autora De profundis, mianowicie, ujêty w formê walki we-
wnêtrznej, konflikt miêdzy g³ównymi mitami mi³o�ci: chuci i androgyne 64.  Naj-
krócej mówi¹c: w poematach proz¹ Przybyszewski przedstawi³ ró¿norodne próby
imaginacyjnego (duchowego) przetworzenia pierwotnej, chaotycznej, witalnej
energii panerotycznej (chuci), która wytwarza antynomiczn¹ osobowo�æ, nace-
chowan¹ napiêciem miêdzy �dusz¹� (sfer¹ poza�wiadom¹) a mózgiem (�wiado-
mo�ci¹), oraz zakotwicza j¹ w trwodze wynikaj¹cej z paradoksalnego rozdarcia:
miêdzy potrzeb¹ autonomii �ja� (principium individuationis) a bolesnym poczu-
ciem os³abienia kontaktów z bezosobowym witalnym pra¿ywio³em. Trwogê bu-

57 Uwzglêdniam nastêpuj¹ce utwory: Requiem aeternam, Z cyklu Wigilii, De profundis, Nad
morzem, Androgyne.

58 Uwzglêdniam nastêpuj¹ce utwory: Homo sapiens, Synowie ziemi, Mocny cz³owiek, Krzyk.
59 Uwzglêdniam nastêpuj¹ce utwory: Dzieci szatana, Dzieci nêdzy, Il regno doloroso.
60 Np. K. K r a l k o w s k i e j - G ¹ t k o w s k i e j, która w artykule Kompozycja powie�ci

Przybyszewskiego (w zb.: Studia o przemianach gatunkowych w prozie polskiej XX wieku. Red.
T. Bujnicki. Katowice 1987, s. 15 n.) wyró¿ni³a: 1) powie�ci dramatyczne (Homo sapiens, Dzieci
szatana, Mocny cz³owiek), 2) powie�ci liryczne (De profundis, Krzyk) � i 3) mieszane (Synowie zie-
mi, Dzieci nêdzy, Powrót, Il regno doloroso).

61 Sprawdzi³em go w artykule Aspekty inicjacyjne prozy Stanis³awa Przybyszewskiego (�Rocz-
nik Kasprowiczowski� 〈Inowroc³aw〉 nr 10 〈2003〉).

62 Zob. m.in.: A. H u t n i k i e w i c z, Portrety i szkice literackie. Warszawa 1976, s. 45. �
T. B u r e k, Przybyszewski kusiciel. W zb.: Przybyszewski. W 50-lecie zgonu pisarza. Red. H. Filip-
kowska. Wroc³aw 1982. � M. K u n c e w i c z o w a, Fantasia alla polacca. Warszawa 1985.

63 Mo¿na je czytaæ oddzielnie lub potraktowaæ jako cykl, co sugerowa³ pisarz, okre�laj¹c je (na
wzór Piêcioksiêgu Moj¿esza) nazw¹ Pentateuch.

64 Zagadnienie to opisa³em w ksi¹¿ce Nagie dusze i maski.
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dzi podporz¹dkowanie jednostki egzystencjalnym igraszkom chuci, która skazuje
j¹ na samotno�æ, alienacjê lub/i dezintegruje, �rozpuszcza� �ja� w potoku zdeper-
sonalizowanych prze¿yæ, doznañ, skojarzeñ (widoczne to zw³aszcza w Requiem
aeternam). Energia podmiotu-narratora poematów zwraca siê w dwóch kierun-
kach. Po pierwsze, pragnie on przekazaæ bezpo�rednio, w natê¿onej ekspresji, naj-
bardziej drastyczne fobie, którymi chuæ destruuje jego �wiadomo�æ i które rodz¹
nierozstrzygniêt¹ ambiwalencjê (lêk�fascynacjê, tremendum�fascinosum), jak np.:
nekrofilia (Requiem aeternam), kazirodcza mi³o�æ do siostry (De profundis), lêk
przed sobowtórem (tam¿e), w ogólno�ci: lêk przed kobiet¹ i przed jej brakiem.
Fobie te ³¹cz¹ siê, interferuj¹, tworz¹ kakofoniê synestezyjnie powi¹zanych i wza-
jemnie ekwiwalentnych wra¿eñ, które uniemo¿liwiaj¹ uchwycenie nawet pozo-
rów jedno�ci �ja�. Bohaterzy poematów (zw³aszcza Requiem aeternam, Z cyklu
Wigilii, De profundis) egzystuj¹ w konwulsyjnej (ci¹g³a przemienno�æ, �hu�taw-
ka� nastrojów) panfobii, s¹ osaczeni i jednocze�nie samoosaczaj¹cy. Ich psychika
jest nadczu³ym odbiornikiem, który rejestruje wszelkie sygna³y zewnêtrzne i we-
wnêtrzne jako dojmuj¹ce i zarazem nieokre�lone (nieobliczalne, o nieuchwytnym
znaczeniu) zagro¿enia. Analizie tej panfobii mo¿na po�wiêciæ osobne obszerne
studium. Tu wska¿ê tylko wyraziste, sugestywne �wiadectwa:

Naraz pocz¹³em siê trz¹�æ na ca³ym ciele, fala ultrafioletu poczê³a biec coraz gwa³towniej
w dzikich ba³wanach wstecz, co� rwa³o mnie w ty³, szarpa³o, przemoc¹ rzuca³o, jak gdyby mi
siln¹ piê�ci¹ straszne razy w piersi wydzielano. [...]

W agonii mego przestrachu popad³em w jaki� rodzaj fizjologicznego jasnowidzenia, wi-
dzia³em krew moj¹, jak w szalonym pêdzie bieg³a przez ¿y³y, widzia³em ca³¹ gwa³town¹ pracê
w ka¿dej komórce i z przera¿eniem czu³em, jak ros³o szalenie, bezgranicznie i w wymiarach
nie z tego �wiata 65.

I zdj¹³ go zwierzêcy, przera�liwy, krzycz¹cy strach. [...] Czu³, jak siê co� wokó³ niego
�cie�nia, zwê¿a; �ciany zdawa³y siê przybli¿aæ, wszystkie przedmioty na niego siê waliæ, okr¹-
¿aæ, osaczaæ go, zapieraæ mu drogê. [...] Czu³, jak ka¿dy w³os mu siê na g³owie je¿y, s³ysza³
szczêkot w³asnych zêbów, a w g³owie ból, jakby jedna ¿y³ka po drugiej pêka³a 66.

Bohaterzy i narratorzy bezpo�rednio mówi¹ lêkiem 67. Ekspresywne monologi
zawieraj¹ nie tyle wypowied� �ja�, ile raczej mowê przed�wiadomego ¿ywio³u,
w stanie permanentnej dezintegracji. Osobowe konstrukcje podmiotów zdaj¹ siê byæ
chwilowymi m e d i a m i, przez które ujawnia siê to, co pierwotne, prekulturowe,
poprzedzaj¹ce principium individuationis. Ale zarazem ekspresja ukazuje k r e-
a t o r s k i  wysi³ek 68, polegaj¹cy na transformacji ¿ywio³u lêków (i �nocnej�, �ko-
pulacyjno-trawiennej obrazowo�ci�) 69 w paradoksalny porz¹dek mitu androgyne.

Konstrukcjê poematów wyznacza opozycja miêdzy �upiorn¹ godzin¹� (�pe³-
n¹ tajemnych strachów i lêku�) a �godzin¹ cudu� 70, czyli epifani¹, w której ujaw-

65 S. P r z y b y s z e w s k i, Requiem aeternam. W: Wybór pism. Oprac. R. Ta b o r s k i. Wro-
c³aw 1967, s. 62�63. BN I 190.

66 S. P r z y b y s z e w s k i, De profundis. Lwów 1929, s. 84�85.
67 Co nie przeszkadza im fascynowaæ siê panfobi¹, np.: �Rozkoszujê siê nies³ychanym cudem

olbrzymiego �wiatopogl¹du� (P r z y b y s z e w s k i, Requiem aeternam, s. 45). Trzeba przyznaæ, ¿e
stany lêkowe (zw³aszcza w Requiem aeternam) pe³ni¹ funkcjê rewelatorsk¹, s¹ �wiadectwem g³êb-
szego, totalnego poznania (ods³aniaj¹cego strumieñ transgresji).

68 O szczególnej roli twórcy jako kreatora i medium pisa³em w artykule Kreator i medium.
69 Zob. G. D u r a n d, Wyobra�nia symboliczna. Prze³. C. R o w i ñ s k i. Warszawa 1988.
70 S. P r z y b y s z e w s k i, Androgyne. Kraków 1900, s. 5, 23.
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nia siê przejrzysty sens bycia, upersonifikowany w ukochanej (ca³y �wiat �roz-
kwit³ jednym pysznym kwieciem pie�ni � pie�ni, któr¹ by³a ona � ona jedyna�) lub
w jedno�ci: �On � Ona� 71.

Nie w ka¿dym poemacie ta opozycja jest tak przejrzysta jak w Androgyne 72,
ale zawsze ruch ekspresji wskazuje na potrzebê przej�cia od panfobii do syntezy
p³ci, która przezwyciê¿a konwulsyjn¹ walkê prze¿yæ, zastêpuje j¹ (lub pragnie
zast¹piæ) ontyczn¹ jedno�ci¹ przeciwieñstw.

Mo¿na powiedzieæ, i¿ zagubienie w chaosie lêków jest do�wiadczeniem ana-
logicznym do etapu katodos w procesie inicjacji 73, inspiruje � na zasadzie kontra-
punktu � do aktywizacji jednocz¹cej, scalaj¹cej �wyobra�ni androgynicznej�, któ-
ra nie wypiera mizoginicznych lêków, lecz przetwarza je 74 w indywidualn¹ sytu-
acjê spotkania i zjednoczenia, alternatywn¹ wobec energii natury po¿eraj¹cej.
Wykreowany mit mi³o�ci przezwyciê¿a dziedziczone, atawistyczne lêki, wy³ania-
j¹ce siê z archaicznych pok³adów bios i psyche.

R o l a  a r t y s t y: � w i a d e k  t r w o g i  c z y  n i e w o l n i k  l ê k ó w?

Na postawione pytanie trudno udzieliæ jednoznacznej odpowiedzi. W poema-
tach proz¹ lêk stymulowa³ wyobra�niê do poszukiwania projektów (Requiem aeter-
nam, Wigilie) lub skomplikowanych kreacji (Nad morzem, Androgyne) jedno�ci
przeciwieñstw, swoistej erotycznej �eschatologii� 75, która przezwyciê¿a cierpie-
nia i lêki znamienne dla �wiata chuci (woli). Inaczej w powie�ciach �artystow-
skich�. Wprawdzie i tu pojawiaj¹ siê sygna³y, projekty mitu androgyne 76, ale nie
one znajduj¹ siê w centrum �wiatoodczucia bohaterów, nie one okre�laj¹ ich drogê
rozwoju.

Osobne miejsce zajmuje Krzyk, jeden z najlepszych utworów Przybyszewskie-
go. �wiat przedstawiony o nieokre�lonym statusie bytowym mo¿e byæ potrakto-
wany jako fantazmatyczny korelat sytuacji artysty � �wiadka trwogi. Natomiast
w pozosta³ych powie�ciach (Homo sapiens, Synowie ziemi, Mocny cz³owiek), mimo
¿e na plan pierwszy wysuwaj¹ siê prze¿ycia wewnêtrzne, mo¿na je usytuowaæ
w dwóch odmiennych sferach, nazwijmy je do�æ schematycznie: horyzontaln¹
i wertykaln¹. Pierwsz¹ wyró¿niaj¹ zwi¹zki miêdzyosobowe, drug¹ � autoanali-
tyczny wgl¹d, próba rozpoznania �ja�.

Otó¿ ta pierwsza strefa jest przede wszystkim obszarem wspó³istnienia i star-
cia ró¿norodnych fobii. Mo¿na nawet zauwa¿yæ nastêpuj¹c¹ prawid³owo�æ: im

71 Ibidem, s. 22, 80.
72 Niekiedy ta wspó³istotno�æ, synteza pozostaje niezrealizowan¹ mo¿liwo�ci¹ (Requiem aeter-

nam), wariant negatywny oznacza samounicestwienie (De profundis), w innym wypadku pisarz uak-
tywnia bogat¹ �poetykê androgyne� (termin G. Bachelarda) i przekracza lêk w syntezie material-
nych ¿ywio³ów (Nad morzem). O tych zagadnieniach pisa³em obszernie w Nagich duszach i ma-
skach.

73 O znaczeniu symboliki inicjacji w literaturze epoki pisa³em w artykule M³odopolskie inicja-
cje (�Ruch Literacki� 2002, nr 2).

74 Ów proces imaginacyjnej transformacji, sygnalizowany w Requiem aeternam i w Wigiliach,
najpe³niej zosta³ przedstawiony w Androgyne i w Nad morzem. Zob. G u t o w s k i, Nagie dusze
i maski.

75 O zwi¹zkach tych ujêæ z motywami eschatologicznymi pisa³em w ksi¹¿ce Z pró¿ni nieba ku
religii ¿ycia.

76 To zagadnienie tu pomijam, poruszy³em je w ksi¹¿ce Nagie dusze i maski.
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wiêcej zwi¹zków postaci z innymi, tym bardziej rozszerza siê sieæ osaczaj¹cych
lêków. W³a�nie �artystowskie� powie�ci Przybyszewskiego mo¿na czytaæ jako
katalogi ró¿norodnych lêków 77. Pojawiaj¹ siê tu m.in.: mizoginistyczne lêki przed
kobietami, lêk przed utrat¹ kochanki, lêk przed improduktywizmem, lêk przed
mi³o�ci¹ (zw³aszcza w Mocnym cz³owieku), lêk przed demaskacj¹ ze strony in-
nych (w tej¿e powie�ci), lêk moralny (wyrzuty sumienia), lêk przed dezintegracj¹
osobowo�ci, serie prze�ladowczych obsesji prowadz¹cych do �kurczowej agonii
strachu� 78.

�wiadectwem osaczenia przez lêk jest mania prze�ladowcza, na któr¹, w ró¿-
nym stopniu, cierpi¹ wszyscy bohaterzy powie�ci �artystowskich�. Mania prze-
�ladowcza ³¹czy siê z lêkiem przed sobowtórem, który przybiera postaæ tajemni-
czego prze�ladowcy 79, �cienia�, z³o�liwego przeciwnika (PS VI 27) 80 lub � w for-
mie zwielokrotnionej w Mocnym cz³owieku (fantazmatyczny Uhera uto¿samiany
ze sponsorem pisma �Romowe�, Heder¹) � personifikuje wszelkie zbrodnie Hen-
ryka Bieleckiego.

W ka¿dej powie�ci mo¿na wskazaæ lêkow¹ dominantê: Eryk Falk (Homo sa-
piens) lêka siê samego siebie jako demonicznego Don Juana 81, Czerkaski (Syno-
wie ziemi) boi siê utraty mi³o�ci Hanki Gliñskiej, Bielecki obawia siê wykrycia
swych zbrodni. Ale te g³ówne motywacje lêkowe zostaj¹ zderzone z innymi lêka-
mi w swoistej polifonii (polifobii).

Postaciowe struktury artystów przypominaj¹ palimpsesty, nie mo¿na ich zi-
dentyfikowaæ z okre�lon¹ rol¹. W image�u Falka przenikaj¹ siê portrety cyniczne-
go uwodziciela, neurastenika, nadcz³owieka, romantycznego kochanka, morali-
sty. Czerkaski zosta³ wprost okre�lony jako �lêkliwy marzyciel� (PS V 70). For-
mu³a ta jednak mo¿e byæ interpretowana w wielu perspektywach: poszukiwacza
mitu androgyne, improduktywa, neurastenika, artysty rozdartego miêdzy �s³owem�
a �czynem� (zainteresowania polityczne), idealnego kochanka, zazdrosnego sam-
ca. Henryk Bielecki zdaje siê byæ postaci¹ najbardziej jednoznacznie negatywn¹:
to nihilista, zbrodniarz (wielokrotny morderca, po trupach d¹¿¹cy do dominacji),
oszust, fa³szerz, k³amca, z³odziej, plagiator, strêczyciel 82, deprawator, przewrotny
uwodziciel itd. Owe role sugeruj¹ portret �demonicznego herosa�, charakterystycz-
ny dla satanistycznych powie�ci Przybyszewskiego. Nic bardziej mylnego. W³a-
�nie panfobia, w któr¹ wik³a siê Bielecki na skutek swych zbrodni, czyni wielo-

77 Oczywi�cie, dajê tu jedynie wstêpny ich przegl¹d, rzecz zas³uguje na odrêbne potrakto-
wanie.

78 S. P r z y b y s z e w s k i, Homo sapiens. T. 3. Lwów�Warszawa 1923, s. 127.
79 Ibidem, s. 105�107.
80 Tym skrótem odsy³am do wyd.: S. P r z y b y s z e w s k i, Synowie ziemi. T. 1�6. Warszawa,

b.r. Do tekstów tego autora odsy³am te¿ skrótami: PDN I = Dzieci nêdzy. Warszawa 1913; PDN II =
Adam Drzazga. (Druga i ostatnia czê�æ �Dzieci nêdzy�). Warszawa 1914; PDS = Dzieci szatana.
Oprac., pos³owie G. M a t u s z e k. Kraków 1993; K = Krzyk. Warszawa�Lwów 1922. Liczby po
skrótach wskazuj¹ stronice (po skrócie PS s¹ one poprzedzone cyframi rzymskimi oznaczaj¹cymi
tomy).

81 Do postaci Falka dobrze pasuje charakterystyka S. K i e r k e g a a r d a  (Albo � albo. Prze³.
J. I w a s z k i e w i c z. T. 1. Warszawa 1976, s. 148): �¯ycie Don Juana nie jest rozpacz¹, jest ono
ca³¹ potêg¹ zmys³ów zrodzon¹ w lêku i Don Juan sam jest lêkiem, chocia¿ ten lêk jest jego demo-
niczn¹ rado�ci¹ ¿ycia�.

82 Strêczy piêkn¹ aktorkê, Nastkê, ziemianinowi Ligêzie, by odwróciæ uwagê od w³asnego ro-
mansu z jego ¿on¹ Nin¹.
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znacznym jego image. Mo¿na w nim dostrzec znamienne napiêcia: miêdzy demo-
nicznym herosem a moralist¹, aspiracjami nadcz³owieka a �ma³ym biesem� 83, ro-
mantyczno-mistycznym kochankiem (w relacji do Niny Ligêzowej) a �mêsk¹
dziwk¹� (oddaje siê bogatej, choæ niekochanej pani Tañskiej, by zdobyæ pieni¹dze
na utrzymanie pisma artystycznego �Romowe�). Ta polifonia masek i lêków, wywo-
³ywanych przez ich sprzeczne znaczenia, nie pozwala uchwyciæ to¿samo�ci posta-
ci i wytwarza swoist¹ panfobiczn¹ dynamikê, która prowadzi do samounicestwie-
nia. Zauwa¿my, ¿e nastêpuje ono w momencie, gdy Bielecki odnosi spektakularne
i rzeczywiste zwyciêstwo: wygrywa konkurs na dyrektora teatru, zaczyna realizo-
waæ ambitny program re¿yserski. Lecz na pozór ustabilizowan¹ sytuacjê niszczy
paniczny lêk przed utrat¹ idealnej kochanki (Niny), wobec której zosta³ zdema-
skowany przez wykorzystywan¹ drug¹ kochankê, pani¹ Tañsk¹. Sprzeczne role:
Don Juana i têskni¹cego romantyka, zosta³y wpisane w fabu³ê kiepskiego, krymi-
nalnego romansu. Niszcz¹ca autodemaskacja, która ma go oczy�ciæ w oczach Niny,
nastêpuje � jak na ironiê � w momencie, gdy �idea³� Bieleckiego, przera¿ony jego
podwójnym ¿yciem, pope³nia samobójstwo (podobnie jak Anna Karenina, pod
ko³ami poci¹gu).

Arty�ci z powie�ci Przybyszewksiego gin¹ uwik³ani w panfobiê. W Mocnym
cz³owieku ów proces zniszczenia w wirze sprzecznych lêków wygl¹da najbardziej
drastycznie. Ale podobna �regu³a� obowi¹zuje w innych utworach. Sprzeczne per-
spektywy: po¿¹danie, ginofobia oraz tanatofobia parali¿uj¹ Eryka Falka. Jan Czer-
kaski z pozoru przezwyciê¿a wszelkie lêki, odzyskuje przemienion¹, �oczyszczo-
n¹ kochankê� 84 i w³a�nie w tej nowej sytuacji, jakby na pocz¹tku �¿ycia nowego�,
zabija z zemsty Zarembê, który ongi� zgwa³ci³ Hankê, wprowadziwszy j¹ uprzed-
nio w stan letargu. Po niespodziewanym zabójstwie powraca lêk, zwi¹zany z prze-
nikliw¹ samowiedz¹ o nieusuwalno�ci z³a, i prowadzi Czerkaskiego do samobój-
stwa 85.

Arty�ci Przybyszewskiego w sferze relacji horyzontalnych pozostaj¹ wiê�nia-
mi swych lêków. Przezwyciê¿aj¹c jeden typ lêku (np. moralny) popadaj¹ w inny,
np. w maniê prze�ladowcz¹ (Mocny cz³owiek). Równie¿ infekuj¹ lêkiem swe
partnerki. Takimi k³êbkami lêków, istotami lêkowo zahipnotyzowanymi przez tok-
sycznych uwodzicieli s¹ Maryt (Homo sapiens) i £ucja (Mocny cz³owiek). Kobie-
ty te nawet nie usi³uj¹ wyrwaæ siê spod wp³ywu swych deprawatorów 86 i poddaj¹
siê �mierci (Maryt pope³nia samobójstwo, £ucja, bezustannie trapiona lêkami, ulega
zbrodniczemu scenariuszowi Bieleckiego). Infekcja mo¿e byæ po�rednia i nieza-

83 Tym terminem, nawi¹zuj¹cym do tytu³u powie�ci F. So³oguba, okre�li³ bohaterów Przyby-
szewskiego B u r e k  (op. cit.).

84 Przedstawiona sytuacja przywo³uje � w formie do�æ kiczowatej � integruj¹cy mit androgy-
ne: �Dusza jego ros³a w nieznanej mu dot¹d godno�ci i mocy i wch³onê³a Hankê, niby �wiêty sakra-
ment� (PS VI 129).

85 Zob. PS VI 132�133: �I sta³a siê w nim jasno�æ tak straszna i przera�liwa, ¿e czu³ wyra�nie,
jak w³os mu siê je¿y. Przelewa³o siê w nim ba³wanami spienione morze �wiat³a, pier� i czaszkê
rozsadza³a mu jasno�æ, co siê w nim rozwy³a nieludzkim krzykiem �miertelnego przera¿enia. [...]
I dla marnego, wstrêtnego zwierzêcia w sobie splugawi³ swoj¹ duszê ohydn¹ zbrodni¹, zabi³ siebie,
zabi³ jasn¹, �wietlist¹ przysz³o�æ z Hank¹�.

86 Falk, podobnie jak £ukasz Niepo³omski wobec Ewy Pobratyñskiej z Dziejów grzechu
S. ¯ e r o m s k i e g o, niweczy warto�ci religijne w oczach Maryt (zob. P r z y b y s z e w s k i, Homo
sapiens, t. 2, s. 54�63), równie¿ Bielecki przedstawiany jest jako deprawator £ucji.
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planowana przez mê¿czyznê, jak w wypadku Niny Ligêzowej (Synowie ziemi),
gdy lêk przed niespodzianie odkryt¹ prawd¹ prowadzi j¹ do samobójstwa.

Warto wszak¿e zauwa¿yæ, ¿e w�ród bohaterek powie�ci Przybyszewskiego
mo¿na spotkaæ te¿ kobiety skutecznie przezwyciê¿aj¹ce lêk, postacie, ze wzglêdu
na sw¹ jednoznaczno�æ, ma³o przekonuj¹ce. Hankê Gliñsk¹ (Synowie ziemi), ko-
chankê Czerkaskiego, bezustannie drêcz¹ wyrzuty sumienia, prze�laduje j¹ pek-
katofobia (lêk przed grzechem). Jej ¿ycie z Czerkaskim jest udrêk¹, przeciwieñ-
stwem rado�ci w grzechu 87 lub �szczê�cia w zbrodni� 88. Lêki o motywacji etycz-
nej uzdatniaj¹ Hankê do porzucenia drogi grzechu, nawrócenia i oczyszczenia.
Triumfuje (ale nie przekonuje! 89) Przybyszewski-moralista.

Przeciwieñstwem Hanki Gliñskiej (z Synów ziemi) jest Ada Karska (z Mocne-
go cz³owieka), która wraz z Bieleckim tworzy zbrodniczy tandem, wspiera go i in-
spiruje, a odczuwa jedynie paniczny lêk przed... dobrem i mi³o�ci¹ 90. Mi³o�æ bo-
wiem mog³aby zak³óciæ jej integraln¹ i narastaj¹c¹ fascynacjê zbrodni¹. Lêkowe
(w imiê z³a!) odrzucenie mi³o�ci prowadzi j¹ do �mierci z r¹k wyszydzonego ko-
chanka-idealisty, ksiêcia Poraja 91.

Palimpsestowe postacie artystów uwik³ane s¹ wprawdzie � w relacjach ho-
ryzontalnych, wobec innych � w �sid³a lêków�, ale te¿, w perspektywie wertykal-
nej, ujawniaj¹ siê jako rewelatorzy trwogi. W pa�mie romansowych intryg (Homo
sapiens), neurastenicznych pogoni za umykaj¹c¹ kochank¹ (Synowie ziemi), nara-
staj¹cych szalbierstw i zbrodni (Mocny cz³owiek), w nat³oku lêków przed konkret-
nymi zagro¿eniami, otwieraj¹ siê prze�wity trwogi.

Swoista gra z chuci¹, jak¹ prowadzi Eryk Falk, oprócz wyrzutów sumienia
i lêków Don Juana ukazuje te¿ fundamentaln¹ grozê istnienia, narzuca podstawo-
we pytania: �dlaczego, czemu¿?�:

Szed³ jak w gor¹czce. Strach i przera¿enie pieni³o siê w jego duszy [...]. Zdawa³o mu siê,
ze spada w jak¹� czelu�æ bez koñca � a teraz przesta³ my�leæ, pozosta³o tylko piekielne uczucie
strachu przed t¹ straszn¹ g³usz¹ i ciemno�ci¹. Wszystko takie beznadziejne i ciemne. [...] I na
co? po co to wszystko? Czemu siê mêczê? po co te wszystkie wysi³ki i te naj�mieszniejsze
zabiegi ze wszystkich, by swoj¹ chuæ zaspokoiæ!? 92

W takich momentach autentycznego bycia ¿ycie uwodziciela, usprawiedliwiane
czêsto � za naturalistami i Schopenhauerem � prawami natury, traci swoj¹ racjê,
�wychodzi z formy�. �wiat zostaje przenicowany, pozbawiony pozorów ³adu, prze-
ra¿a obco�ci¹ i okrucieñstwem.

Owo przera¿aj¹ce a nieuchwytne (w porz¹dku przyczynowo-skutkowym)
rzucenie w byt objawia siê Czerkaskiemu:

87 Jak Ewy Pobratyñskiej w po¿yciu z Pochroniem (Dzieje grzechu).
88 Zob. opowiadanie J. B a r b e y  d � A u r e v i l l e � a  pod tym tytu³em z tomu Diable sprawy

(Prze³. J. G u z e. Warszawa 1997).
89 Trudno poj¹æ, dlaczego Hanka zwi¹za³a siê z Czerkaskim, skoro od pocz¹tku drêczy j¹ po-

czucie winy.
90 Zob. S. K i e r k e g a a r d, Pojêcie lêku. Prze³. A. S z w e d. Kêty 2000, s. 123, 130: �Jed-

nostka [formacji demonicznej] tkwi w z³u i do�wiadcza lêku przed dobrem. [...] To, co demoniczne,
wyra¿a siê w lêku przed dobrem�.

91 Zob. S. P r z y b y s z e w s k i, Mocny cz³owiek. T. 4. Warszawa, b.r., s. 67. �wiat powie�ci
Przybyszewskiego jest maskulinocentryczny. Postacie kobiece nie s¹ tak autonomiczne jak ich mê-
scy partnerzy. Istniej¹ przede wszystkim w kontek�cie dzia³añ swych kochanków.

92 P r z y b y s z e w s k i, Homo sapiens, t. 2, s. 105.
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Wszystko ko³o niego sta³o siê strasznym i gro�nym, i przera�liwym.
I g³os mu zamar³, jakby go co� og³uszy³o; czu³ siê ponad sob¹, co� krzycza³o za wyzwole-

niem, a wyzwoliæ siê nie mog³o, co�, co czatowa³o na jego drodze gotowe do skoku, a poza
sob¹ s³ysza³ ciche pow³óczyste kroki � tu¿, tu¿ poza plecami � ju¿ go chwyta, ju¿ wpija siê
szponami w pier�, ju¿ wgryza siê jadowitym ¿¹d³em w gard³o... [PS I 24]

Ucieczka z Hank¹ jest dla Czerkaskiego �okazj¹� do wgl¹du w nieskoñczo-
no�æ, co wywo³uje efekt pascalowskiej trwogi:

Groza i mêka rozszala³a siê w jego sercu.
Oczy, te skrwawione oczy ptaka, wlepi³y siê a¿ na dno jego duszy.
A ten czarny, bezdenny przestwór!
Gdzie jego granice i jakie zeñ wyj�cie?
Co czeka na jego dnie?
Szeroko rozwarte oczy wlepi³ w przysz³o�æ � ciemno�æ � ale tylko ciemno�æ bez koñca...
Strach zje¿y³ mu w³osy.
� Czy¿ nie ma wyj�cia? [PS II 29]

W poematach proz¹ narrator mówi³ �psychoz¹ strachu�, trwog¹, ods³aniaj¹c
napiêcie miêdzy �ja� (dusz¹, mózgiem) a mare tenebrarum nie�wiadomego pro-
wadzi³ indywidualn¹ grê z istnieniem i móg³ � przez sieæ lêków � przebiæ siê ku
momentalnej choæby syntezie, nowej to¿samo�ci, nowej integracji, wyra¿onej w pa-
radoksalnych figurach androgynii, wolnej od klasyfikuj¹cych i oceniaj¹cych miar
spo³ecznych. W �powie�ciach o arty�cie� Przybyszewski nazbyt uwik³a³ swych
bohaterów w romansowe i kryminalne intrygi, podda³ ich presji codziennych lê-
ków, ale mimo to pozostawi³ im furtki otwarte na podgl¹d �ladów autentycznej
grozy.

Do �mówienia trwog¹� pisarz powróci³ w swej ostatniej powie�ci o arty�cie,
w Krzyku. Dostrze¿ono w niej wizjê upadku sztuki w kulturze masowej 93, spe-
cyficzny wariant m³odopolskiej wznios³o�ci 94, jak te¿ skrajn¹ realizacjê m³odo-
polskiego antyurbanizmu 95, wreszcie znakomity przyk³ad � w nurcie prozy eks-
presjonistycznej � stosowania wypowiedzi halucynacyjnej 96.

Perspektywa przyjêta w tej pracy pozwala dostrzec w wizjach malarza Gasz-
towta �wiat zainfekowany lêkiem. Lêk osaczenia i symptomy obsesji prze�ladow-
czej dostrzegamy w pierwszych s³owach powie�ci: �Cichaczem, z tysi¹cem prze-
zorno�ci skrada³ siê Gasztowt do niepozornej kamienicy...� (PK 39). Nastrój za-
gro¿enia wzmaga antyurbanistyczna imaginacja � miasto okazuje siê nierozpo-
znanym do koñca labiryntem, którego �g³êbiê� odkrywa Gasztowt w �podziem-
nych norach i spelunkach�, a jego centrum okazuje siê sekretny tingel-tangel, prze-
strzeñ orgii. Tam¿e Gasztowt spotyka swego sobowtóra-przewodnika, Weryhê,
który poprowadzi go do realizacji idea³u twórczo�ci.

Egzystencja i twórczo�æ artysty zamykaj¹ siê w opozycji, której Przybyszew-
ski nigdy wcze�niej tak mocno nie zaakcentowa³, opozycji miêdzy lêkiem a trwo-
g¹. Lêk, strach, przera¿enie potêguje leitmotiv narracji, animalistyczny symbol

93 Zob. K. K r a l k o w s k a - G ¹ t k o w s k a, op. cit., s. 346.
94 Zob. M. P o p i e l, Oblicza wznios³o�ci. Estetyka powie�ci m³odopolskiej. Kraków 1999.
95 Zob. W. G u t o w s k i, Artysta � wiêzieñ antyurbanistycznych fantazmatów. O �Krzyku�

Stanis³awa Przybyszewskiego. W zb.: �W krainie pami¹tek�. Prace ofiarowane Profesorowi Bogda-
nowi Zakrzewskiemu w osiemdziesi¹t¹ rocznicê urodzin. Red. J. Kolbuszewski. Wroc³aw 1996.

96 Zob. M. P o d r a z a - K w i a t k o w s k a, Literatura M³odej Polski. Warszawa 1992 (i wyd.
nast.), s. 282.
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miasta, stonóg, bestia, upostaciowanie uwik³ania i materialnego skalania, które
wywo³uje wstrêt, obrzydzenie. Podobnie jak paj¹k w wizjach Czerkaskiego (z Sy-
nów ziemi), tak wszechobecny stonóg bezustannie powraca w fantazmatach Gasz-
towta. Mo¿e pojawiæ siê w ka¿dej chwili i w ka¿dym miejscu (tak jak schizofre-
niczne urojenie), przebija �ciany pokoju (�z jakiej� szpary wysuwa³ siê ohydny ³eb
stonoga, [...] ca³e atelier zaczê³o siê chwiaæ, bo coraz gwa³towniej przepycha³o siê
przez ciasn¹ szparê jakie� olbrzymie cielsko�, PK 56�57; �widzia³ go, jak znika³
w innych szparach, znowu wype³zywa³ [...] i znowu siê chowa³, [...] jest on wszech-
obecny i wszechwidz¹cy, a gdziekolwiek by siê skryæ chcia³, stonóg wszêdzie go
odnajdzie�, PK 139), wype³nia ca³¹ przestrzeñ (zob. PK 125), powoduje katastro-
fê w �wiecie wewnêtrznym, staje siê opacznym anty-Bogiem, negatywnym cen-
trum istnienia (�W duszy Gasztowta wzesz³o olbrzymie, czarne s³oñce i zrobi³a
siê ciemnia wielka, w której [...] l�ni³y zabójcze oczy Stonoga � Nêdzy � nêdzy tak
przemo¿nej, ¿e wszystko w siebie wch³onê³a�, PK 159) 97.

Stonóg uosabia wszelkie z³o i ohydê profanum wspó³czesnej cywilizacji, stymu-
luje lêk i daremne wysi³ki wêdrówki-ucieczki w labiryncie �wiata (�ujrza³ straszliwy
symbol onej wielkiej potworno�ci ¿ycia: zimn¹, obojêtn¹, stuno¿n¹ Nêdzê!�, PK
139) 98. Wszak¿e fantazmaty lêku wyznaczaj¹ g³ówny projekt twórczy Gasztowta
� namalowanie k r z y k u  u l i c y. To specyficzny krzyk � w ekspresji przed�miert-
nej trwogi (po raz pierwszy malarz s³yszy go podczas samobójczego skoku prosty-
tutki) � obna¿a w sytuacji granicznej czyst¹, niczym nie zapo�redniczon¹ grozê
istnienia. To krzyk �z g³êboko�ci�, z otch³ani, z dna ludzkiej nêdzy. Przedstawia-
j¹c ow¹ muzykê t r w o g i  Gasztowt ods³oni tragiczn¹ istotê egzystencji (�barwy
i kszta³ty stan¹ siê mow¹ i gro�n¹ opowie�ci¹ o bezgranicznej nêdzy duszy ludz-
kiej�, PK 134), dotrze do praelementarnej energii natury, do naturalnej w�ciek³o-
�ci ¿ywio³ów (�pos³yszy ten straszny krzyk, [...] ogromn¹ b³yskawicê, która po-
wietrze rozpruje, niebo w g³êbokie bruzdy rozorze i na nim wznieci po¿ar roz-
w�cieczonych barw, jakimi siê truj¹ce gazy pal¹, jakimi siarka i fosfor, i mangan
z rozsypuj¹cych siê kraterów wulkanicznych na czarnym spektrum nieba o�lepia-
j¹ce pasy ¿³obi¹�, PK 142) 99. Wêdrówki Gasztowta w labiryncie miasta, rozmowy
z Weryh¹, ucieczki przed stonogiem � to wszystko przygotowuje syntetyczny akt
najwy¿szego, quasi-mistycznego poznania i synestezyjne dzie³o, które w jêzyku
barw ma wypowiedzieæ zawarty w krzyku najg³êbszy, zapomniany w miejskim
gwarze sens bycia.

Fina³ powie�ci przynosi wyj¹tkowe, nawet dla tej epoki, spiêtrzenie paradok-
sów. Rewelatorskie prze¿ycie krzyku-trwogi ³¹czy spe³nienie egzystencji z poczu-
ciem pe³ni kreacyjnej mocy artysty i dokonuje siê w momencie jego �mierci. Trze-
ba podkre�liæ, i¿ �mieræ jest fina³em szczególnego fantazmatycznego scenariusza,
swoistej gry (inicjacyjnej?), jaka toczy siê miêdzy Gasztowtem a jego sobowtó-

97 Zob. uwagi na temat wiersza T. M i c i ñ s k i e g o  Morietur stella m.in. w pierwszym frag-
mencie tego artyku³u oraz we wzmiankowanym studium Kosmos udrêczeñ � drogi przekroczenia �
³aska wypowiedzi. Uwagi wstêpne do interpretacji cyklu �In loco tormentorum�.

98 Przytoczone charakterystyki stonoga (jest ich w powie�ci znacznie wiêcej) wskazuj¹, jak
trudno oddzieliæ �lêk� od �trwogi�. Symbol stonoga nale¿y, oczywi�cie, do repertuaru figur satani-
stycznych.

99 Wiele napisano o filozofii i �wiatopogl¹dzie Przybyszewskiego, natomiast brak studium o po-
etyce ¿ywio³ów materialnych w tej twórczo�ci.
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rem. Kulminacyjna scena ma miejsce w pracowni artysty, gdzie Weryho odnajdu-
je zapomniany i lekcewa¿ony przez Gasztowta obraz, który przedstawia wizjê uli-
cy, ukazuj¹c¹ zarazem wzorcow¹, charakterystyczn¹ dla M³odej Polski, sytuacjê sym-
boliczn¹ � konflikt jednostki z t³umem.

Przed rozszala³ym t³umem ucieka jaki� fanatyk, zbrodniarz, któremu podsta-
wia nogê �pomocnik kata�. Artysta uchwyci³ ostatni moment �przed upadkiem�:
za chwilê uciekinier runie i zostanie rozszarpany przez rozw�cieczony t³um. Ob-
raz nie jest tylko symbolicznym przedstawieniem kluczowego konfliktu. Dla bo-
hatera, podobnie jak dla Doriana Graya, okazuje siê zwierciad³em autentycznego
poznania. Weryho z triumfaln¹ ironi¹ wskazuje, i¿ obie postacie: i uciekiniera, i pa-
cho³ka, maj¹ to samo oblicze, twarz Gasztowta. Ten za� identyfikuje obu antago-
nistów ze swym sobowtórem, Weryh¹. Upragniony krzyk, wyra¿aj¹cy grozê roz-
przê¿onego kosmosu (�nagle rozdar³o siê powietrze jakim� huraganem krzyku,
miêdzyplanetarnym orkanem krzyku, który gwiazdy z nieba zdziera³ i �wiaty z ich
torów wytr¹ca³�, PK 171) 100, pojawia siê jako ostatnia rejestracja �wiadomo�ci zroz-
paczonego Gasztowta, gdy ten zabija swego sobowtóra, czyli ginie z w³asnej rêki.

Wcze�niejsze lêki stymulowane przez urbanistyczn¹ �infrastrukturê� znikaj¹
w obliczu specyficznej inicjacji. Metafizyczna t r w o g a  wyrasta z rozpoznania
w³asnej nieidentyczno�ci, nieto¿samo�ci, z do�wiadczenia rozj¹trzonego napiêcia
miêdzy �ja� a swoim Wrogiem (�Cieniem�). Zarazem owo prze¿ycie t r w o g i,
w intensywno�ci sytuacji granicznej, jest do�wiadczeniem p e ³ n i, które mo¿na
porównaæ tylko z kulminacyjnym momentem mistycznego zjednoczenia.

Bohaterowie innych powie�ci �artystowskich� Przybyszewskiego zmierzali
do swego samozniszczenia pod presj¹ czêsto sprzecznych, zewsz¹d atakuj¹cych
lêków. Ich kres by³ upadkiem pod ci�nieniem przera¿enia, bêd¹cego efektem uwi-
k³ania w rozmaite konflikty miêdzyosobowe i psychiczne traumy. Inaczej Gasz-
towt � ginie w zenicie ¿ycia, w apogeum potencji twórczych (�Teraz, teraz go na-
malujê [...], teraz tylko te pasma barw rozprowadziæ...�, PK 171), w momencie
prze¿ycia p e ³ n i, czyli uobecnienia t r w o g i  (odkrywaj¹c Rimbaudowskie �Ja
to kto� Inny�) jako wyzwolicielskiej, pozbawionej filisterskich zabezpieczeñ i norm,
prawdy o sobie-w-�wiecie. Uto¿samiaj¹c rewelatorskie i intymne prze¿ycie (nie
zapisane w artefakcie!) z idea³em sztuki Przybyszewski ukaza³ ostateczne konse-
kwencje twórczo�ci bêd¹cej pozaspo³eczn¹ mow¹ egzystencji: jej prawda nie za-
le¿y od usytuowania artysty w dogodnej sytuacji komunikacyjnej (czyli od swo-
istego porozumienia z odbiorc¹), lecz od zdolno�ci subiektywnego otwarcia na
niezapo�redniczon¹ t r w o g ê, które twórcze spe³nienie uto¿samia z autodestruk-
cyjnym poznaniem.

T o t a l i t a r n o � æ  l ê k u

Bohaterowie prozy Przybyszewskiego bezustannie wik³aj¹ siê w lêki, ale te¿
przez nie przechodz¹. W poematach proz¹ lêk jest obszarem przekroczenia.
Konwulsyjne lêki tworz¹ swoisty etap katodos w nieusystematyzowanym proce-
sie inicjacji 101, prowokuj¹ wyobra�niê do poszukiwania symboliki androgyne.

100 Znamienny dla Przybyszewskiego przyk³ad kosmizacji prze¿yæ wewnêtrznych.
101 Zob. mój artyku³ M³odopolskie inicjacje.
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W powie�ciach �artystowskich� lêki wyznaczaj¹ drogê autodestrukcji, na której
jednak pojawiaj¹ siê prze�wity trwogi jako prawdy bycia nie podleg³ej fali strachu
p³yn¹cej z konkretnych sytuacji ¿yciowych. Trwoga ods³ania perspektywê samot-
no�ci wobec �mierci, w �pustym� kosmosie, ale zarazem jej do�wiadczenie jest
jedynym mo¿liwym dla artystów heroicznym prze¿yciem bycia-w-prawdzie.

Bohaterowie powie�ci �satanistycznych� zdaj¹ siê zamieszkiwaæ krainy lê-
ków, czuj¹ siê w nich zadomowieni. Czy mo¿na jednak zadomowiæ siê w lêku?
Czy lêk niejako naturalnie nie mobilizuje do ucieczki lub agresji?

Otó¿ pisarze M³odej Polski, niezbyt czêsto, co prawda, ale bardzo wyra�nie,
wskazywali na mo¿liwo�æ �zadomowienia� w lêku. Oczywi�cie, �zadomowienie�
nale¿y tu rozumieæ opacznie, przede wszystkim jako perwersyjn¹ afirmacjê osa-
czenia. Do istoty wskazanej sytuacji nale¿y to w³a�nie, ¿e mieszkañcy krainy lê-
ków, mimo nagminnych utrapieñ � inaczej ni¿ zbuntowani wiê�niowie � nie usi³u-
j¹ (lub/i nie mog¹) z niej wyj�æ, uciec.

Dla bohatera wiersza Strach (tu: ¯yda Wiecznego Tu³acza) lêk posiada si³ê
magnetycznego przyci¹gania. Wêdrowiec nie mo¿e wyrwaæ siê z pêtli lêku i w
koñcu � w stanie petryfikacji wskazuj¹cym na rezygnacjê? � oczekuje na kolejny
jego atak:

k³adnê siê na kupie ¿u¿li,
sen okr¹¿a mnie, jak ry� �
nie wchodz¹c
do wnêtrza zmartwia³ej, nieruchomej ciszy 102.

Przestrzeni lêków nie mog¹ (i nie chc¹!) opu�ciæ bohaterzy Dzieci nêdzy 103. Tê
dekadenck¹ kronikê ostatniej fazy upadku rodziny Kryw³ów rozpoczyna pogrzeb
ojca, seniora rodu, koñczy za� zemsta bêkarta, Adama Drzazgi, który niszczy rodo-
w¹ siedzibê, Dzier¿any, gniazdo wystêpku i zbrodni. W tych ramach fabularnych
rozgrywa siê istne pandemonium lêków. Rodzinny kr¹g osobowo�ci psychopatycz-
nych 104, toksycznych tworzy �rodowisko sprzyjaj¹ce lêkowym infekcjom. Kryw³o-
wie wzajemnie przekazuj¹ miêdzy sob¹ lêk przed szaleñstwem, przed dezintegra-
cj¹, przed samotno�ci¹, a zarazem kusz¹ lêkiem � znamienne jest wtajemniczenie
zainicjowane przez Gustawa, który wprowadza Jana w sieæ ob³êdnych rojeñ na
temat jego uczestnictwa w mêce Chrystusa i Tajemnicy Odkupienia 105.

Oczywi�cie, lêk nie tworzy pozytywnych wiêzi emocjonalnych, st¹d ka¿dy
z Kryw³ów pozostaje �samotn¹ wysp¹�, zaludnion¹ jedynie fantazmatami potêgu-
j¹cymi lêkowe obsesje. Atmosfera panfobii jest tu szczególnie zagêszczona i po-
wie�æ zawiera mnóstwo materia³u do studium z pogranicza literaturoznawstwa

102 T. M i c i ñ s k i, Strach. W: Wybór poezji, s. 176.
103 Mo¿na siê zastanawiaæ, czy poprawne jest zaliczenie tego utworu do powie�ci satanistycz-

nych. Wydaje siê jednak, ¿e choæ nie ma tu bezpo�rednich odwo³añ do �wiatopogl¹du satanistyczne-
go (jak w Dzieciach szatana i w Il regno doloroso), to sama charakterystyka �dzieci nêdzy� (tak
okre�la ich Gustaw Kryw³o: �my wszyscy dzieci nêdzy: �li, zbrodniarze, ob³¹kañcy, ³otrzy, pijacy�,
PDN I 10) pozwala identyfikowaæ ich z �dzieæmi szatana� (wedle s³ów Gordona: �wszyscy jeste�my
dzieæmi Szatana. Wszyscy ci, którzy gnani rozpacz¹ i zw¹tpieniem czuj¹ trwogê, wszyscy ci, któ-
rych sumienie jest obci¹¿one� [�] ¿ycie jest królestwem Szatana: piek³em��, PDS 16).

104 Gustaw jest maniakalnym ezoterykiem, Janem kieruje ob³êd erotyczno-religijny, Sala upra-
wia najstarszy zawód �wiata, Zdzis³aw niszczy siebie w delirycznym alkoholizmie, Zbigniew � w ni-
hilistycznym anarchizmie.

105 Wype³niaj¹ one du¿e partie tomu 1 powie�ci.
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i psychiatrii 106. W niniejszym szkicu nie mogê przeprowadziæ szczegó³owych analiz
tych panfobii, pragnê wskazaæ jedynie dwie kwestie.

Jedna ³¹czy lêkowy �wiat powie�ci z innymi obrazami fobii, nie tylko m³o-
dopolskimi � to poczucie niemocy, wewnêtrznego parali¿u powi¹zane z dezinte-
gracj¹ �ja�. Np.:

Ale setki dusz, setki mózgów k³óci³o siê w nim coraz dziksz¹ zaciek³o�ci¹, parali¿owa³y
jego wolê, czyni³y go bezsilnym i niemocnym.

Sam siebie zabija³, bo nie by³ w stanie opanowaæ tysi¹ca wrzaskliwych, k³ótliwych, ca³-
kiem sprzecznych sobie, zajadle walcz¹cych z sob¹ my�li. [PDN I 141]

Inna cecha fobii jest osobliwo�ci¹ epoki i szczególnym atrybutem wyobra�ni
Przybyszewskiego � Kryw³owie wpisuj¹ swe obsesje 107 w archetekst biblijny.
Niesamowite fobie Jana ³¹cz¹ siê z fantazmatyczn¹ Pasj¹, w której jest on jedno-
cze�nie Chrystusem i ³otrem naigrawaj¹cym siê z Niego, Judaszem i centurionem
rzymskim, Tytusem, który chce Chrystusa ocaliæ. Ta polifonia sobowtórów nie
prowadzi jednak do syntezy, kulminacji inwencji artystycznej, �godziny cudu�
(jak np. w Krzyku), lecz �wiadczy o przerafinowaniu schy³kowca 108, które prowa-
dzi do apoteozy nico�ci. Wej�cie w nico�æ nie jest efektem nirwanicznego wyci-
szenia, schopenhauerowskiej ascezy wyzwalaj¹cej od woli ¿ycia, przeciwnie, przy-
bli¿a je eksplozja osobowo�ci, ekspresywny upadek:

Jan us³ysza³ w g³owie straszliwy huk, jakby siê wszystkie �wiaty obrywa³y, a sam zwali³
siê w czarny lej jakiej� przepa�ci, czy te¿ krateru, który zda³ siê nie mieæ dna 109. [PDN I 299]

Znamienne, ¿e uwewnêtrznienie ewangelicznej Pasji, a wiêc swoiste �na�la-
dowanie� Chrystusa, nie prowadzi do wewnêtrznej odnowy, w ogóle nie impliku-
je problemów religijno�ci immanentnej 110, j¹trzy i dezintegruje wyobra�niê, wpro-
wadza w labirynty demonicznej antymistyki, kusi nico�ci¹.

W drugiej czê�ci powie�ci podobnie negatywnej reinterpretacji zosta³a podda-
na symbolika apokaliptyczno-eschatologiczna. Apokaliptyczne wizje zag³ady �
zupe³nie pozbawione zbawczego kontrapunktu: wizji Nowej Jeruzalem � wyra¿a-
j¹ m.in. bezgraniczne przera¿enie Adama Drzazgi, który nie mo¿e wypl¹taæ siê
z side³ rodzinnych uzale¿nieñ. Bohaterów prze�laduj¹ �chore wizje ognia S¹du
Ostatecznego� (PDN II 181) � antycypuj¹ katastroficzny fina³ powie�ci, a zara-
zem ilustruj¹ trwa³y stan wewnêtrznego przera¿enia i pora¿enia, który kulminuje
w ob³êdzie i samobójstwie.

W Synach ziemi i w Mocnym cz³owieku samozniszczenie by³o rezultatem
sprzecznych intencji i dzia³añ bohaterów, które najczê�ciej wyrastaj¹c na pod³o¿u

106 Trzeba wyra�nie powiedzieæ, ¿e w Dzieciach nêdzy mo¿na znale�æ mnóstwo interesuj¹cych
pomys³ów, tak w charakterystyce postaci bohaterów, jak i w scenach wizyjnych. Ca³o�æ jednak nale-
¿y uznaæ za niedopracowan¹, niektóre w¹tki zosta³y strywializowane lub poprowadzone bardzo nie-
konsekwentnie.

107 Gdyby je interpretowaæ w duchu psychoanalizy Freuda, ods³oni³yby pod³o¿e prywatnej sek-
sualno�ci, np. fantazmatyczne uczestnictwo Jana w mêce Chrystusa motywowane jest jego namiêt-
no�ci¹ do swej bratowej, Jadwigi.

108 Zob. PDN I 208: �Jakby d�wiga³ na swym karku tysi¹ce g³ów, z których ka¿da innymi my-
�lami my�la³a, innym ¿yciem ¿y³a�.

109 Upadek otwiera przed Janem wizjê �królestwa Nic�, w którym czuje siê wyzwolony tak
�spod wszechpotêgi Boga�, Szatana, jak i od woli ¿ycia.

110 Zob. ujêcie tej problematyki w mojej ksi¹¿ce Z pró¿ni nieba ku religii ¿ycia.
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lêkowym, niszczy³y ich pozytywne projekty ¿yciowe. Natomiast w Dzieciach nê-
dzy d¹¿enie do unicestwienia jest g³ówn¹ motywacj¹ osobliwych �samorealizacji�
postaci. To wewnêtrzne przyzwolenie na �mieræ i nico�æ potwierdza sataniczn¹
naturê �dzieci nêdzy�, zwa¿ywszy, ¿e najbardziej negatywny, �asuryczny� wa-
riant m³odopolskiej postaci szatana ods³ania w³a�nie nico�æ jako najg³êbsz¹ istotê
bytu 111. Mo¿na zatem powiedzieæ, ¿e w Dzieciach nêdzy lêk jest dominuj¹cym
motywem regresywnej egzystencji, drogowskazem ku nico�ci, stanem, który ak-
tywizuje sk³onno�ci niszczycielskie. Powoduje te¿ pesymistyczne przenicowanie
g³ównych w¹tków biblijnych, nasyca zbawcz¹ narracjê chrze�cijañstwa znacze-
niami nihilistycznymi, przekszta³ca Boskie Objawienie w rewelacjê demoniczn¹,
przy czym �demoniczno�æ� nie implikuje tu ¿adnej satanistycznej transcendencji,
postawy demoniczne rodz¹ wy³¹cznie psychiczne dewiacje przesycone (¿eby nie
powiedzieæ: �zintegrowane�) lêkiem.

Powtórzmy raz jeszcze: w satanistycznych powie�ciach Przybyszewskiego
�wiat zostaje stotalizowany przez lêk. Rozmaicie jednak nale¿y rozumieæ s³owa:
�totalitarny�, �stotalizowany�. Oznaczaæ one mog¹ � jak w Dzieciach nêdzy � ca³-
kowite opanowanie zdezintegrowanych osobowo�ci przez panfobie. Wi¹¿e siê z tym
regres psychiczny, egzystencjalny, moralny, którego nikt nie jest w stanie prze-
zwyciê¿yæ. Zastosowaæ mo¿na w tym wypadku równanie: istnieæ = lêkaæ siê 112.

Wszak¿e totalitarno�æ lêku mo¿e te¿ polegaæ na celowej strategii infekowania
lêkiem, sterowania nim w taki sposób, ¿e staje siê on dla opanowanych przez nie-
go ludzi jedynym mo¿liwym stanem istnienia, natomiast s¹ ju¿ tylko marionetka-
mi w rêkach �re¿yserów lêku�. W innych �satanistycznych� powie�ciach Przyby-
szewskiego �wiat ulega stotalizowaniu przez lêk, który ujawnia siê na dwóch po-
ziomach. Na poziomie wy¿szym dzia³aj¹ �demoniczni herosi�, re¿yserzy panfobii,
twórcy scenariuszy indywidualnych i zbiorowych psychoz (anarchista Gordon
z Dzieci szatana, kanonik Ducrot z Il regno doloroso). Czy ulegaj¹ oni lêkom? 113

Wydaje siê, ¿e pozostaj¹ wolni od fobii, którymi niszcz¹ innych. Niepokój budzi
jedynie mo¿liwo�æ zak³ócenia ich niszczycielskich planów. �Demoniczni herosi�
z mistrzostwem przewrotnych szanta¿ystów i socjotechników steruj¹ lêkami in-
nych (�Wszystkim tym ludziom zamkn¹³em usta jak¹� zbrodni¹, o której ja wiem�
� mówi Gordon, PDS 106) lub swych przeciwników tak skutecznie infekuj¹ lêka-
mi, ¿e ci staj¹ siê biernymi wykonawcami ich poleceñ (Ducrot).

Ci �inni� to �niewolnicy lêków�, zdominowani przez lêk przed �mierci¹ (jak
gru�lik Wroñski z Dzieci szatana) lub przez lêk przed ujawnieniem zbrodni (np.
zabójstwa w³asnego dziecka, jak Ostap z tej samej powie�ci). �Re¿yserzy lêków�
wykorzystuj¹ resentyment swych ofiar, umiejêtnie kanalizuj¹ ich agresjê przeciw
winowajcom odpowiedzialnym za ¿yciowe niepowodzenia 114. �Niewolnicy lêków�
s¹ s³abi i wyj¹tkowo niekonsekwentni � Wroñski na�laduje nietzscheañsk¹ fobo-
fobiê, pragnie wyzwoliæ siê od lêku (�Ale ten jest bogiem, kto umie gardziæ tym,
przed czym siê lêka. Gardziæ tak, ¿e ten lêk przestaje istnieæ dla niego�, PDS 61),

111 Zob. ibidem, rozdz. 6: M³odopolskie oblicza szatana.
112 Równanie to doskonale wspó³istnieje z innym: istnieæ = cierpieæ.
113 Wprawdzie Gordon uznaje rozpacz i trwogê za nieod³¹czne atrybuty �dzieci szatana�

(PDS 16), ale on sam kieruje siê g³ównie nienawi�ci¹ do ¿ycia, pragnieniem zniszczenia go.
114 Wroñski deklaruje: �Zemszczê siê! Wszyscy powinni�my uczyæ siê zemsty. Zemsta powin-

na staæ siê naszym najpotê¿niejszym instynktem� (PDS 62).
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ale w momencie �mierci znika jego filozofia pogardy, poddaje siê panicznemu
przera¿eniu: �zacz¹³ krzyczeæ w�ród �miertelnej trwogi. Jak zwierzê� (PDS 140).

Gordon, przywódca nowoczesnych anarchistów, umiejêtnie wygrywa urazy
swych towarzyszy, pomaga im prze³o¿yæ lêki na agresjê. Natomiast w wersji okulty-
stycznej (Il regno doloroso) wcielenie szatana, kanonik Ducrot, przy pomocy suk-
kuba, piêknej czarownicy de la Ralde, infekuje lêkami i obezw³adnia psychicznie
inkwizytora de Lancre�a 115 oraz jego siostrzeñca, Gastona St. Croix. De Lancre,
poddany presji panfobii sabatu, przerywa proces czarownic, a St. Croix, zmuszo-
ny do podpisania cyrografu, staje siê biernym wykonawc¹ planów szatana � Du-
crota (ten¿e triumfalnie oznajmia: �St. Croix bêdzie siewc¹, ja bacznym w³oda-
rzem� 116). I Gordon, i Ducrot wykorzystuj¹ mechanizmy lêkowe, by zaw³adn¹æ
innymi w celu zniszczenia spo³ecznego, religijnego, najszerzej: kulturowego po-
rz¹dku i ustanowiæ alternatywne, opaczne królestwo Szatana.

W zakoñczeniach obu powie�ci dostrzegamy analogiczne znaczenia. Terro-
ryzm �dzieci szatana� wywo³uje w mie�cie panikê, poczucie totalnej katastrofy,
która przypomina m³odopolskie ujêcia motywu dies irae:

fanatyczna ekstaza �mierci i zniszczenia doprowadza³a t³um do ob³êdu. [...] Panika zniszczy³a
wszystkie rozumowanie. Nie by³o ju¿ nadziei. Bóg przekl¹³ i opu�ci³ miasto. Na nic wszelki
ratunek! [PDS 145]

Po¿ar miasta i narastaj¹c¹ panikê Gordon obserwuje z wy¿szo�ci¹ nadcz³o-
wieka, re¿ysera, który stworzy³ ten spektakl, ale te¿ z pogard¹, obrzydzeniem dla
s³abo�ci ludzkiego stada (�Jakie¿ marne, jakie¿ brudne by³o to wszystko! [...] A lu-
dzie, niby g³upie zwierzêta w deliriach trwogi!�, PDS 156). �Ta nêdzna odrobina
ognia� (PDS 156), o której tak ironicznie wyra¿a siê Gordon, wszak¿e potwierdza
s³uszno�æ jego koncepcji rewolucji nihilistycznej, po¿ar miasta jest punktem ini-
cjuj¹cym dalsz¹ realizacjê �wielkiego czynu�, czyli... zniszczenia wszelkich form
¿ycia.

W Il regno doloroso pojawia siê sytuacja symetryczna � na pocz¹tku powie�ci
panika ogarnia zsatanizowane miasteczko Labourd na wie�æ o przyje�dzie in-
kwizytorów, natomiast w finale zwyciêski kanonik przygotowuje program nowej
ofensywy z³a. Zamkn¹wszy inkwizytorów w sieci lêków 117 Ducrot proklamuje
nadej�cie królestwa �trzeciego testamentu�, imperium szatana-antychrysta 118.

Przybyszewski najwyra�niej z pisarzy M³odej Polski ukaza³ wieloznaczno�æ
i wielofunkcyjno�æ lêku. Bezwzglêdne sterowanie lêkami innych lub ich narzuca-
nie zakorzenia �przera¿onych� w z³u i utrwala relacjê: �pan�niewolnik� (powie-
�ci satanistyczne). Artysta w lêkach w³a�nie � powi¹zanych z innymi prze¿ycia-
mi: erotycznymi, mortalistycznymi, quasi-religijnymi � mo¿e uchwyciæ momenty

115 Powie�æ Il regno doloroso osnuta jest na faktach autentycznych (które s¹, oczywi�cie, tylko
punktem wyj�cia do tworzenia przez pisarza w³asnej wizji kultury). Przedstawione wydarzenia roze-
gra³y siê w 1609 r. w Pays de Labourd, a �ledztwem kierowa³ Pierre de Lancre (1553�1631), po-
gromca czarownic (osobi�cie pos³a³ na stos ok. 600 kobiet), który stwierdzi³, ¿e ca³a 30-tysiêczna
ludno�æ tego okrêgu, w³¹czaj¹c w to wszystkich ksiê¿y, zosta³a ska¿ona czarownictwem.

116 S. P r z y b y s z e w s k i, Il regno doloroso. Kraków 2003, s. 178.
117 Zob. �wietny obraz infekcji lêkiem w ostatnim fragmencie powie�ci (s. 178): �De Lancre,

wci¹¿ gor¹czkuj¹cy, wy¿ó³k³y, pe³en jakiego� piekielnego przera¿enia i lêku � wygl¹da³, jakby ta-
jemny jad jaki� z wolna po ca³ym jego ciele siê roz³azi³�.

118 Wiêcej na ten temat w mojej ksi¹¿ce Z pró¿ni nieba ku religii ¿ycia.
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trwogi, czyli istotnej, nie zaciemnionej schematami i ³atwymi konsolacjami, prawdy
o sobie-w-�wiecie (powie�ci �artystowskie�). Bogactwo stanów lêkowych bywa
te¿, jak w poematach proz¹, �wiadectwem wyobra�ni wyzwolonej, traumatycznej,
nadwra¿liwej, pobudzanej nieodpartymi pragnieniami instynktów (chuæ), otwar-
tej na wszelkie bod�ce, która, odkrywszy niekonwencjonalne obszary grozy, nie-
samowito�ci, tym bardziej � na zasadzie kontrastu � mówi poetyckimi ekwiwalen-
tami o d w a g i, przywo³uj¹c symbolikê jedno�ci, syntezy, ontycznej pe³ni.

THE TRUTH OF FEAR AND TRAPS OF ANXIETY.
YOUNG POLAND�S WORLD PERCEPTION

The author characterizes the functions of fear (anxiety) in Young Poland�s vividness and per-
ception of the world. Omnipresent and various forms of anxiety strengthened the characteristic of the
epoch pessimism, and also proved to be, as in the case of Tadeusz Miciñski�s poetry, an existential
challenge. The richest repertoire of anxiety neuroses is observed in Stanis³aw Przybyszewski�s
writings, in which one can distinguish between three types of an alarmed man. The first is a searcher
of liberation from the hell of fears (in prose poems), the second � an ambivalent slave to anxiety and
a discoverer (due to his experience of fear) of the real being (in the novels on an artist), and the third,
a perverse creator of a total terror which stimulates the protagonist�s imagination and also destroys
him (in Satanist novels).


