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W  dniu  16  marca  1894  roku  odbyło  się  w warszawskim
Towarzystwie  Zachęty  Sztuk  Pięknych  otwarcie  wystawy
jednego,  monumentalnego  obrazu  „Szał  uniesień”
Władysława  Podkowińskiego.  Obraz  stał  się   dla  młodego
pokolenia  wezwaniem, według opinii Kazimierza Tetmajera
–  manifestem  symbolizmu,  a  równocześnie  dla
warszawskich  filistrów  tematem  oburzenia  i  plotek,  co
potwierdza  „Kurier  Warszawski”  z  dnia  17  kwietnia  1894
roku:  Warszawa,  przez  usta  różnych  kołtunów,  plotkarzy
otaczała  obraz  pajęczyną  sensacji.  Szeptano  po  kątach,  że
obraz  ten  jest  wyrazem  osobistych  porachunków  z jakąś
damą, w której się kochał.

„Szał  uniesień”,  zwany  też  „Szałem  marzeń”  przedstawia
niesamowitą, wręcz demoniczną scenę ze skaczącym w jakąś
piekielną  otchłań  oszalałym  koniem wyobrażającym ślepe
pożądanie  –  uległość  zmysłów,  unoszącym  na  swym
grzbiecie nagą kobietę o rozwianych blond włosach. 

Obraz emanujący specyficznym erotyzmem gorszył  absolutnie wszystkim – i  oszalałym koniem i  nagą
kobietą, a przede wszystkim wzajemną relacją dwójki bohaterów.

Skandaliczność  obrazu  dodatkowo  wyeksponował  Włodzimierz  Tetmajer  w  artykule  „Obraz
Podkowińskiego” opublikowanym na łamach „Kuriera Codziennego” w 1894 roku, w którym tak opisał
scenę z obrazu: 

Na  rozhukanym koniu,  na  jakiejś  apokaliptycznej  bestii  rzuconej  w  chaos,   w  zamęt  wichrzących  się
tumanów chmur i mgławic, na wpół leży naga kobieta, oplótłszy koniowi kark ramionami, tuląc się doń
twarzą, piersią, korpusem, cisnąć mu konwulsyjnie boki nogami. Biegun powietrzny (…) niesie tę nagą
kobietę w dal, w głąb, w bezkres -  bezkres pożądań - w bezkres żądz zmysłowych. Ona płonie – ten rumak
szalony to szaleństwo jej pragnień, wulkan jej namiętności lawą zionący i wichrem płomieni, to szał jej
krwi, jej wyobraźni, jej ciała.
    
Jak  to  bywa  przy  skandalach  artystycznych:  im  większy  skandal   tym większe  powodzenie  wystawy.
W efekcie   pełnych  oburzenia  plotek  i  zgorszenia  pokaz  obrazu   „Szał  uniesień”  Władysława
Podkowińskiego  stał  się  niekwestionowanym  sukcesem  wystawienniczym;  ekspozycję,  która   trwała
zaledwie 36 dni  zwiedziło  blisko 12 000 osób. Zamknięcie wystawy stało się kolejnym tematem plotek
o czym doniesiono 23 kwietnia  1894 roku na łamach „Kuriera  Warszawskiego”:   „Od dzisiaj  wystawa
obrazu Władysława Podkowińskiego pt.  „Szał uniesień” została zamknięta. Stało się to z następującego
powodu. Artysta przybywszy dziś rano na wystawę zniszczył obraz przez pocięcie płótna na kawałki.” 

Natomiast sam artysta fakt niszczenia obrazu skomentował: 
"zrobiłem ofiarę z rzeczy, która w danej chwili była mi najdroższa (...) Chwila była piekielna."  
 
Zniszczony,  pocięty  obraz  kupił  znakomity kolekcjoner  wówczas  warszawski,  a  następnie  krakowski  –
Feliks Manggha Jasieński; po konserwacji „Szał uniesień” zajmował poczytne miejsce w jego krakowskim
mieszkaniu na rogu Rynku Głównego i ul św Jana, po czym w efekcie testamentu został ofiarowany do
Muzeum Narodowego w Krakowie i od dekad eksponowany jest w Galerii w Sukiennicach. 
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