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4  lutego  1866  roku  w  Warszawie  urodził  się  Władysław
Podkowiński  -  malarz  targany serdeczną  męką,  opluwany przez
krytykę, wyszydzany przez "szanowną" publiczność, szedł szybko
ku ciemności wiekuistej ten, który darł się do świata, który chciał
w  dziełach  swych  uwięzić  światło.  Ogromny  talent,  szlachetny
charakter. 

Władysław  Podkowiński  obok  Józefa  Pankiewicza  należy  do
prekursorów  polskiego  malarstwa,  które  korzystało  z  założeń
francuskiego impresjonizmu. W 1889 roku obaj artyści odwiedzili
Paryż,  gdzie  wspólnie  podziwiali  wystawę  Paula  Cezanne'a
i Claude'a  Moneta.  Po  powrocie  do  prowincjonalnej  wówczas
Warszawy kontrastującej  w  nastrojach  z  pełnym życia  Paryżem
obaj  malarze  podjęli  próbę  eksperymentów  impresjonistycznych
wykorzystując swoje paryskie doświadczenia.

Pokaz w 1890 roku w warszawskiej galerii – w Salonie Krywulta
wywołał burzę protestów i negatywnych komentarzy. 

Portret własny artysty 1892.

Krytyka artystyczna pisała: Widziałem jeno grubo kładzione plamy żółte, ultramarynowe, pomieszane
w bezładny chaos (…) Pytaliśmy całkiem poważnie, azali do okulisty posłać mamy samych siebie czy
też twórców niezapomnianych fantazji impresjonistycznych. 

Ta  nieprzychylność  spowodowała  odejście  artystów  od  barwnego,  optymistycznego  impresjonizmu
i zwrot ku mrocznemu symbolizmowi.

Podczas pobytu Władysława Podkowińskiego w Paryżu narodził się również pomysł – pierwszy szkic
kompozycji  przedstawiającej kobietę na koniu. Wersja ostateczna pracy znanej jako „Szał” powstała
w okresie od jesieni 1893 do stycznia 1894 roku i została zaprezentowana publiczności 16 marca 1894
roku  w  Warszawie  w  Towarzystwie  Zachęty  Sztuk  Pięknych  na  wystawie  jednego  obrazu  „Szał
uniesień”. 

Pokaz cieszył się niebywałym powodzeniem i w pierwszym dniu zwiedziła go rekordowa jak na te czasy
liczba widzów - około tysiąca osób. 

« Szał» to jedno z najwybitniejszych i najbardziej intrygujących dzieł polskiego modernizmu. Uznany
został  przez  współczesną  mu  krytykę  artystyczną  za  manifest  nowej  sztuki,  manifest
symbolizmu, a także  wyraz  buntu  przeciw  zastanym  kanonom  artystycznym.  «  Szał »  inspirował
dramaturgów i poetów, ale również to odważne przedstawienie nagiej kobiety dosiadającej rozszalałego
konia budziło negatywne emocje i dyskusje. Zastanawiano się nad prawem artysty do tak namiętnego
wyrażania uczuć, pytano o granicę dobrego smaku, a nawet dyskutowano o granicach pomiędzy sztuką
a pornografią. Kontrowersje budził sposób ukazania kobiety pełnej zmysłowego piękna, demonizmu. 

Na dodatek w modelce zaczęto doszukiwać się rysów konkretnej kobiety - Ewy Kotarbińskiej, uważanej
za wielką miłość Podkowińskiego, która jednak odrzuciła go. Nie wiadomo czy te rozważania wpłynęły
na delikatną psychikę Władysława Podkowińskiego i doprowadziły do pocięcia przez niego obrazu tuż
po zakończeniu wystawy. Do dziś obserwując obraz pod odpowiednim kątem dostrzec można ślady
cięcia. 
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Zniszczony przez artystę obraz został uratowany przez znanego kolekcjonera i mecenasa sztuki Feliks
Jasieński, który opłacił jego pierwszą konserwację, a następnie zakupił go od matki Podkowińskiego.
„Szał” stał się ozdobą jego kolekcji i wraz z nią w 1920 roku trafił do zbiorów Muzeum Narodowego
w Krakowie, gdzie w galerii w Sukiennicach można go podziwiać do dziś. 

 Szał (Szał uniesień, Szał marzeń), 1894, Muzeum Narodowe w Krakowie
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