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MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA
„PRZYBYSZEWSKI – RE-WIZJE”

(KRAKóW 14–16 LISTOPADA 2013)

KINGA ROZWADOWSKA*

W dniach 14–16 listopada 2013 roku w Krakowie odbyła się międzynarodowa konferencja 
naukowa pt. „Przybyszewski – re-wizje”, zorganizowana przez Wydział Polonistyki Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. W dwadzieścia pięć lat po ostatnim międzynarodowym sympozjum poświęconym 
Przybyszewskiemu („Pośrednictwo kulturowe Stanisława Przybyszewskiego w okresie europej-
skiej Moderny”, Inowrocław 1988), naukowcy z krajowych i zagranicznych ośrodków (Viadrina 
we Frankfurcie nad Odrą, uniwersytet w Giessen, Fundacja Hauptmanna w Bergen) spotkali się, 
by dokonać rewizji tradycyjnych interpretacji dzieł autora Confiteor i podsumować dotychczasowe 
badania. Podczas konferencji wygłoszono 26 referatów, w większości bardzo interesujących i inspi-
rujących. Szczególnie owocne były dyskusje, a zwłaszcza panel podsumowujący obrady, podczas 
którego zapadły decyzje dotyczące wydania zbiorowych dzieł Przybyszewskiego. Przedsięwzięcie 
ma być wspólnym dziełem Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Warszawskiego.

Pierwsza część konferencji rozpoczęła się referatem Bożeny Chołuj. Wystąpienie dotyczyło 
zagadnienia miłości, która jest głównym źródłem niemocy bohaterów Przybyszewskiego. Refe-
rentka poddała analizie wynikające z tego przeświadczenia konceptualizacje zmysłowości jako 
fundamentu kondycji ludzkiej. Katarzyna Badowska przedstawiła interpretację toposu Edenu 
w dziełach autora Requiem aeternam. Zdaniem referentki, bohater Przybyszewskiego jest współ-
czesnym wcieleniem Adama, niekiedy posiadającym rysy Chrystusa. Pragnienie powrotu do Raju 
jako obszaru utraconego szczęścia wiąże się z dążeniem do odzyskania jedynej i tylko dla niego 
stworzonej partnerki. Prelegentka stwierdziła również, że miasto w ujęciu Przybyszewskiego nie 
zawsze jest przeciwieństwem przestrzeni arkadyjskiej, czego dowodzi stworzony przez pisarza 
obraz Nowego Jeruzalem. Referat Adriana Mrówki dotyczył swoistości stylu autora Confiteor. Pre-
legent zrewidował dotychczasowe opinie o języku dzieł Przybyszewskiego, według których „nad-
miar” równoznaczny był z grafomanią. Mrówka zaprezentował bardzo interesującą i nowoczesną 
interpretację „intensywnego podmiotu” Przybyszewskiego oraz wynikających z takiego ujęcia 
konsekwencji poetologicznych. Do motywu miasta powróciła w swoim wystąpieniu Agnieszka 
Grzelak, pokazując go jako ważny symbol w Przybyszewskiego filozofii kultury oraz element jego 
filozofii człowieka. W referacie zaprezentowano sposoby uwikłania bohaterów Przybyszewskiego 
w przestrzeń miejską oraz funkcje, jakie miasto pełni w świecie przedstawionym i w światopoglą-
dzie autora.
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Drugą część czwartkowych obrad rozpoczęła Gabriela Matuszek wystąpieniem na temat so-
matyzacji uczuć w twórczości Przybyszewskiego. Przedstawiono w nim specyficzny, noszący zna-
miona masochizmu sposób obrazowania i przekazywania emocji przy pomocy licznych środków 
odwołujących się do obszaru fizjologii. Referentka pokazała, że Przybyszewski, mimo wizyjnego, 
psychoanalitycznego i eschatologicznego wymiaru jego dzieł, pisał „ciałem i krwią”, a proces ko-
munikowania uczuć polegał na ich somatyzacji.

„Lustro” jako zjawisko powracające w dziele Przybyszewskiego wielokrotnie i pod różnymi 
formami było głównym tematem wystąpienia Adama Jarosza. Metaforyczne i symboliczne ujęcia 
motywu lustra i odzwierciedlenia częstokroć oddawały wyobcowanie lub niedostępną bohaterom 
możliwość przejścia w upragniony spokój i czystość. Do motywu odzwierciedlenia rozumiane-
go jako podwojenie nawiązywało także wystąpienie Anny Czabanowskiej-Wróbel. Przedstawiony 
w nim został motyw powtórzenia w warstwie tematycznej (i wiążące się z nim interpretacje psy-
choanalityczne) oraz stylistycznej dzieł Przybyszewskiego. Kolejny trop w rewizji interpretacji 
utworów pisarza zaprezentowała Paulina Jaszczerska-Urbańczyk, która przedstawiła twórczość 
Przybyszewskiego jako wyraz nieprzerwanego poszukiwania sensu bycia, rozumianego po Bache-
lardowsku oraz dekadencji jako zapowiedzi Derridiańskiej śmierci znaczenia.

Popołudniową sesję otworzył Jan Ciechowicz referatem, w którym zestawił dramat Złote runo 
z powstałym w tym samym roku Weselem Wyspiańskiego. I w tej perspektywie utwór Przyby-
szewskiego zinterpretowany został jako dramat nowoczesny. Kolejne wystąpienie w tej części ob-
rad również dotyczyło teatralnego aspektu twórczości autora Śniegu. Elżbieta Stoch przedstawiła 
w swoim referacie dzieje recepcji scenicznej utworów Przybyszewskiego w teatrze lubelskim.

Ważnym uzupełnieniem dla dotychczasowych rozważań nad twórczością Przybyszewskiego 
był referat Adama Grzybowskiego. Referent poruszył nieobecny we współczesnych badaniach prob-
lem pamięci i form upamiętnienia postaci Stanisława Przybyszewskiego we współczesnej polskiej 
kulturze. Z przeprowadzonej sondy nt. wykorzystania wizerunku Przybyszewskiego jako elemen-
tu promocji miasta (Wągrowiec, Inowrocław, Toruń, Gdańsk, Warszawa) Grzybowski wyciągnął 
wnioski na temat nieobecności lub negatywnego postrzegania pisarza w powszechnym odbiorze 
oraz sformułował postulaty dotyczące możliwości zmiany obecnego stanu rzeczy. W ostatniej części 
czwartkowych obrad Hanna Ratuszna przedstawiła na przykładzie eseju Płomienny analizę poglą-
dów estetycznych Przybyszewskiego. Zwrócenie uwagi na takie aspekty, jak koncepcja metasłowa 
czy artystycznego gestu wewnętrznego, pozwoliło referentce rozwinąć porównanie myśli estetycz-
nej Przybyszewskiego z poglądami Rilkego. Katarzyna Orlińska porównała z kolei w swoim wystą-
pieniu Totenmesse Przybyszewskiego z wybranymi tekstami ze zbioru Ultra Violett Maxa Dauthen-
deya (opublikowanymi w tym samym roku). Zbadanie recepcji obydwu utworów stało się punktem 
wyjścia do rewizji mitu Przybyszewskiego, funkcjonującego w środowisku ówczesnej bohemy ber-
lińskiej. Na zakończenie czwartkowych obrad zostało odczytane (z powodu nieobecności referenta) 
wystąpienie Rüdigera Bernhardta pt. „Petera Hille przyjaźń ze Stanisławem Przybyszewskim”. Nie-
miecki uczony pokazał w nim relacje osobiste i literackie obydwu twórców, zwracając szczególną 
uwagę na inspiracje i wpływ Przybyszewskiego na utwory Hillego. Bernhardt sytuuje swe rozważa-
nia w kontekstach procesu literackiego – naturalizmu, wysokiej sztuki i ekspresjonizmu.

Drugi dzień obrad rozpoczął się blokiem wystąpień na temat okultystycznych i spirytystycz-
nych wątków w twórczości Przybyszewskiego. Anna Dziedzic przedstawiła w swoim referacie 
Przybyszewskiego jako spirytystę, interpretując zainteresowania pisarza zjawiskami mediumistycz-
nymi jako charakterystyczne dla nowoczesności poszukującej alternatywnych form religijności 
i otwartej na osiągnięcia nauk eksperymentalnych. Dariusz Dziurzyński ukazał z kolei twórczość 
Przybyszewskiego w świetle fantastyki literackiej. Perspektywa ta pozwoliła autorowi wystąpienia 
na nowo zinterpretować eklektyzm i polifoniczność dzieł autora Dzieci szatana. W referacie Anny 
Żołnik okultystyczne fascynacje „smutnego Szatana” ukazane zostały na tle wybranych dzieł mo-
dernistów europejskich, takich jak Huysmans, Strindberg, czy Meyrink. Prelegentka przedstawiła 
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okultyzm jako nurt kontestacji kultury, który obok idei sztuki dla sztuki był dla Przybyszewskiego 
środkiem dotarcia do „nagiej duszy”.

Drugą część piątkowych obrad rozpoczął kontrowersyjny referat Iwony Rusek, w którym pre-
legentka dokonała konfrontacji postulatów pojawiających się w Confiteor z estetycznymi i etycz-
nymi ideami Schopenhauera. W wystąpieniu ukazane zostało silne oddziaływanie niemieckiego 
filozofa na Przybyszewskiego, który przetwarzając myśl Schopenhauera, równocześnie wypierał 
się jego wpływu na swoje koncepcje.

Paweł Dybel zwrócił uwagę na problem specyficznej interpretacji dzieł Gustava Viegelan-
da przez Przybyszewskiego. W ekspresjonistycznych rzeźbach norweskiego artysty polski pisarz 
dostrzegał przede wszystkim dekadentyzm i motywy satanistyczne. W referacie przedstawione 
zostały hipotezy dotyczące czynników, które mogły wpłynąć na taki sposób postrzegania sztu-
ki Viegelanda, a które miały źródło w katolickim à rebours światopoglądzie pisarza. Małgorzata 
Sokalska zaprezentowała z kolei związki Przybyszewskiego z inną dziedziną sztuki – muzyką. 
W swoim wystąpieniu pokazała, w jaki sposób Przybyszewski, w opinii współczesnych genialny 
wykonawca utworów Chopina, stworzył w swoich pismach legendę polsko-francuskiego kompo-
zytora jako twórcy sztuki dla sztuki. Temat legendotwórczych zdolności Przybyszewskiego podjęty 
został również w wystąpieniu Mateusza Bourkane. Referent ukazał relacje artystyczne i prywatne 
pomiędzy Przybyszewskim a Wyspiańskim. Grzegorz Bąbiak zaprezentował analizę porównaw-
czą działalności redakcyjno-wydawniczej Zenona Przesmyckiego i Stanisława Przybyszewskiego, 
jako założycieli dwóch najważniejszych czasopism literackich okresu Młodej Polski – „Chimery” 
i „Życia”. Zestawienie ich programów prasowych i artystycznych ukazało podobieństwa i różnice 
w pojmowaniu roli sztuki w kulturze przełomu wieków. Marian Zaczyński w swym wystąpieniu 
wydobył z licznych tekstów Zdziechowskiego uwagi nt. twórczości Przybyszewskiego i poddał je 
analizie.

Ostatnia część popołudniowej sesji rozpoczęła się efektownie zaprezentowanym referatem 
Marka Grajka, przedstawiającego złożoność relacji osobistych i artystycznych pomiędzy Stani-
sławem Przybyszewskim i Janem Kasprowiczem. Referent zinterpretował propagowanie przez 
Przybyszewskiego Kasprowicza jako największego polskiego poety w kontekście Girardowskiego 
pragnienia trójkątnego i postawił odważną tezę, że Przybyszewski traktował Kasprowicza jak ry-
wala, którego musi pokonać w przestrzeni literackiej i miłosnej.

Zagadnienie wpływu Stanisława Przybyszewskiego na młodszych twórców podjęła w swoim 
wystąpieniu Jolanta Dragańska. Na przykładzie dramatów Amelii Hertzówny prelegentka ukaza-
ła znaczące podobieństwa między konstrukcją bohaterów jej dzieł a Przybyszewskiego koncep-
cją człowieka. Jeszcze dalszy zasięg wpływu Przybyszewskiego na literaturę polską ukazała Ewa 
Kołodziejczyk, przedstawiając myśl autora Confiteor w lekturze Józefa Czechowicza. Referentka 
wykazała, że wątki podjęte przez Czechowicza, takie jak metafizyczne źródła poezji czy pojmo-
wanie roli teatru w sztuce, dowodzą ciągłości estetyczno-ideowej między literaturą Młodej Polski 
i dwudziestolecia międzywojennego.

Ostatni dzień konferencji poświęcony został na obrady podsumowujące. W wyniku żywej i in-
spirującej dyskusji wysunięto m. in. postulat dotyczący wydania dzieł zebranych Stanisława Przy-
byszewskiego jako pozycji dotychczas nieobecnej w bibliografii polskiej (publikację taką wydano 
za to w Niemczech i w Rosji). Zasygnalizowano również potrzebę szerokiej dyskusji (w ramach 
naukowych konferencji) nt. dramaturgii autora Złotego runa oraz filmowych adaptacji jego dzieł, 
a także podjęcie tematu społecznej i patriotycznej działalności Przybyszewskiego, do chwili obec-
nej w nieznacznym tylko stopniu obecnej w przestrzeni badawczej.

Konferencja „Przybyszewski – re-wizje” zgromadziła badaczy z różnych ośrodków nauko-
wych. Wielość podjętych wątków, rozpiętość tematów, burzliwe dyskusje oraz końcowe postulaty 
potwierdziły potrzebę powrotu do Stanisława Przybyszewskiego i jego dzieła, kontynuowanie ba-
dań jego wpływów i inspiracji w polskiej i niemieckiej kulturze. 


