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  ,,...powieœæ to worek, w który nie 
zwracaj¹c uwagi na Czyst¹ Formê, 
wszystko wepchn¹æ mo¿na.” – napi-
sa³ Stanis³aw Ignacy Witkiewicz w re-
cenzji zapomnianej dziœ powieœci Je-
rzego Mieczys³awa Rytarda Wniebo-
wst¹pienie. Dla Witkacego jednak 
nie oznacza to zupe³nej dowolnoœci, 
wymienia on bowiem trzy kategorie 
definiuj¹ce owo  w s z y s t k o.  Zale¿¹ 
one od tego, jak powieœæ unaocznia 
Tajemnicê Istnienia. Autor Nienasy-
cenia w sposobie, w jaki dany po-
wieœciopisarz dociera do zagadki bytu, 
upatruje wartoœci dzie³a. 
  Witkacy wyró¿nia najpierw życiowe 
kawa³ki (których sam, jako autor, opi-
sywaæ nie chce), jako ,,pogl¹d codzien-
nego dnia, czyli ¿yciowy rozs¹dek”. 
T³umaczy cierpliwie: „wszystko jest 
[w takim dziele] takie, jakie jest [w 
zwyk³ym ¿yciu] – bu³kê jem, w ko-
bietach kocham siê, wierzê w œwiat 
martwy i ¿ywy, ¿ywe stworzenia 
obdarzam psychologi¹ podobn¹ do 
mojej itd. Autor jest tylko aparatem 
rejestruj¹cym stworzony przez siebie 
uk³ad”. Nie o tak¹ powieœæ Witkacemu 
chodzi!
  Potem bowiem wskazuje Witkiewicz 
coœ wiêcej:  Dziwnoœæ Istnienia w po-
wieœci, która ujawniaæ siê mo¿e w: 
,,przedstawieniu dziwnych i tajemni-
czych  n i e z w y k ³ y c h  w y p a d -
k ó w, na których autor demonstruje, 
¿e jednak nie wszystko jest takie 
proste i jasne, jak to siê w przebiegu 
normalnego ,codziennego dnia przed-
stawia”. Dziwnoœæ ta ujawnia siê te¿, 
kiedy pisarz opisuj¹c zjawiska choæby 
najprostsze sugeruje nam b e z p o -
œ r e d n i o sw¹ wra¿liwoœæ metafizy-
czn¹, a œwiat powieœciowy nabiera 
uroku tajemnicy. Ale i to zbyt ma³o!
  Trzeci wreszcie i najpe³niejszy model 
gatunku stanowi powieœæ metafizycz-
na. Witkacy tak j¹ przedstawia:  „po-
gl¹d metafizyczny autora (od mglis-
tego mistycyzmu a¿ do najbardziej 
œcis³ych sformu³owañ) jest [tam - K. 
B.] przez niego explicite wy³o¿ony, 
nie tylko w postaci ogólnej sugestii 
przez artystyczn¹ formê i w formie 
wypowiedzeñ osób dzia³aj¹cych, ale 
tak¿e w jego w³asnym ujêciu przy 
czym mo¿na odró¿niæ dwa sposoby 
ujêcia: [pierwsze,] bezpoœrednie, wiê-
cej obrazowe [oraz drugie,] czysto po-
jêciowe”.  Jako spe³nienie powieœci 
metafizycznej zostaje wskazana Nie-
tota, nowatorska powieœæ Tadeusza 
Miciñskiego, autora niezwykle Witka-
cemu bliskiego. W Nietocie – dowodzi 
Witkiewicz – oba te sposoby mamy 
powi¹zane z sob¹. 
 Ca³y ten wywód pozwala nam roz-

Metafizyczny lęk Witkacego w „Pożegnaniu jesieni”
poznaæ Witkacego jako wymagaj¹ce-
go intelektualnie krytyka, poszukuj¹- 
cego nowych rozwi¹zañ literackich.
Czy sam je odnalaz³ jako powieœcio-
pisarz?  Bez w¹tpienia.  
  Witkacy jako filozof by³ twórc¹ eli-
tarnym, a pisarsko (jak o tym œwiad-
cz¹ og³oszone w 1935 roku Pojęcia i 
twierdzenia implikowane przez poję-
cie Istnienia oraz ostatnia ksi¹¿ka fi-
lozoficzna Zagadnienie psychofizycz-
ne, które zosta³o wydane dopiero w 
1978 roku) – trudny. Jednak cieszy³ 
siê uznaniem wspó³czesnych mu 
myœlicieli, a nale¿eli do nich m.in. 
Roman Ingarden i Boles³aw Miciñski 
(obaj, zaprzyjaŸnieni z nim, to tak¿e 
autorzy niezwykle wnikliwych psy-
chologicznie wspomnieñ o autorze 
Jedynego wyjœcia), W³adys³aw Tatar-
kiewicz i Tadeusz Kotarbiñski, czy 
wreszcie Jan Leszczyñski i Hans Cor-
nelius. Postrzegany by³ jako myœliciel 
oryginalny!  A stworzony przez Wit-
kiewicza i, co wa¿niejsze, wyznawany 
i g³êboko, autentycznie prze¿ywany, 
System Ontologii Ogólnej sta³ siê 
Ÿród³em licznych, konstruktywnych 
studiów oraz polemik filozoficznych.
  Filozofia Witkacego to filozofia bytu, 
ontologia, w klasycznym – znamien-
nym ju¿ dla Arystotelesa – rozumieniu 
metafizyki jako racjonalnego opisu 
tego, co jest: bytu. Witkacy nie czyta³ 
Metafizyki Arystotelesa, jednak bez-
wiednie ponawia tê fundamentaln¹ dla 
myœli greckiej fascynacjê istnieniem. 
Czyta³ natomiast Leibniza i twórczo 
nawi¹za³ do tego, póŸnobarokowego, 
systemu ontologii, do monadologii. 
Witkacy rozró¿nia³ jednoœæ Istnienia i 
wieloœæ Istnieñ Poszczególnych.  Po-
nawia³ mimowolnie myœl w³aœciw¹ 
dla hylemorfizmu Arystotelesa czy 
Tomasza z Akwinu (zna³ odrobinê 
Arystotelesa, zaœ zupe³nie nie zna³ 
Tomasza), ¿e byt jest jeden i spójny, 
ale wewnêtrznie zró¿nicowany, co 
jednak nie czyni go rozdartym. O 
swoim systemie Witkiewicz mówi³ 
jako wy¿szym rodzaju materializmu, 
który g³osi³, ¿e nawet najmniejsza 
cz¹stka, nazywana tutaj monad¹, jest 
¿ywa i w specyficzny sposób dwoista, 
zawiera bowiem w sobie, zarazem, 
materialnoœæ i duchowoœæ.   
  Tê ca³oœæ bytu kszta³tuj¹ byty po-
szczególne. Cz³owiek pojmuje sam 
siebie jako taki w³aœnie byt indywidu-
alny, z³o¿ony i spójny. Osoba ludzka 
odnajduje siê wobec ca³oœci istnienia. 
Myœl¹ce „ja” dotyka zagadki bytu. 
Tê samoœwiadomoœæ egzystencjaln¹ 
Witkacy (bliski Heideggera, którego 
nie zna³) okreœla jako uczucie metafi-
zyczne. W istocie chodzi mu – po-

wiemy jêzykiem historii idei – o do-
œwiadczenie wewnêtrzne jako obraz i 
krystalizacjê sytuacji egzystencjalnej. 
Chodzi o „ja” otwarte na zagadkê bytu  
Tê filozofiê i tak¹ wra¿liwoœæ metafi-
zyczn¹ ods³ania te¿ Pożegnanie jesieni.
 Powieœæ ta – trudna i wielowarstwo-
wa, wymagaj¹ca od czytelnika erudy-
cji, a tak¿e wra¿liwoœci ontologicznej 
– to, wymarzony przez Witkacego, 
typ powieœci intelektualnej, filozoficz-
nej, takiej, któr¹ – jak gdzieœ wyzna³ 
– „chcia³by sam czytaæ”, a któr¹ zatem 
„dlatego pisa³, a nie dla floty i uznania”.
Spoœród czterech powieœci Witkacego 
to w³aœnie Pożegnanie jesieni, wyda-
ne w 1927 roku, w sposób genialny 
spe³nia te pragnienia. Autor tej powieœ-
ci objawia siê nie jako filozofuj¹cy po-
wieœciopisarz lecz jako filozof sensu 
stricto.
  Bohaterowie Pożegnania jesieni to -
jak trafnie okreœla ich Daniel Gerould 
w znakomitej monografii pisarstwa 
Witkiewicza – ,,grupa protagonistów 
z³o¿ona z pokrewnych duchów z tego 
samego pokolenia i tej samej warstwy 
spo³ecznej, mówi¹cych tym samym 
jêzykiem w znaczeniu i dos³ownym, 
i przenoœnym: ich problemy maj¹ cha-
rakter zbiorowy, tworzy je bowiem ten 
sam upadaj¹cy œwiat i ta sama roz-
pacz”. Trac¹ indywidualnoœæ na rzecz 
zbiorowoœci. 
  Te „ostatnie gin¹ce jednostki” ju¿ 
nie mog¹ trwaæ samotnie. Zach³annie 
szukaj¹ towarzystwa innych, aby bez 
koñca omawiaæ „w³asny zanik”. Znu-
dzona banda by³ych ludzi na tle me-
chanizuj¹cego siê œwiata, to typowi 
bohaterowie zaludniaj¹cy wyobraŸniê 
Witkacego. 
  Oto niespe³niony artysta, demonicz-
na kobieta, niewinne dziewcz¹tko, nar-
komani, erotomani, wyznawcy mniej 
lub bardziej absurdalnych idei ¿yj¹cy 
w czasach przemian spo³ecznych, re-
wolucji totalitarnych („niwelistycz-
nych”) œwiadomi tego, ¿e w³aœnie na-
st¹pi³ koniec indywiduum na rzecz
uspo³ecznienia wszystkiego – poszu-
kuj¹, ka¿dy na swój sposób, drogi, by 
poznaæ Tajemnicê Istnienia, aby na 
chwilê choæ wyrwaæ siê potwornej 
nudzie i odnaleŸæ to, co bezpowrotnie 
zatraci³o spo³eczeñstwo – prawdê war-
toœci, powagê prze¿yæ. Tak zaspokoi 
siê wszechogarniaj¹ce nienasycenie. 
  Atanazy Bazakbal, g³ówny bohater 
powieœci, prowadzi nieszczere mono-
logi wewnêtrzne, ok³amuje sam siebie, 
gdy¿ nie potrafi rozpoznaæ w³asnego 
Istnienia. Wespó³ z innymi p³awi siê 
w ob³udzie, hipokryzji, perwersji ero-
tycznej. Akcja powieœci, któr¹ tworz¹ 
mniej lub bardziej  n i e z w y k ³ e  
w y p a d k i, obfituje w liczne, filozo-
ficznie ujête, monologi wewnêtrzne, 
a tak¿e w rozmowy bohaterów, nasy-

cone treœciami metafizycznymi. 
  W zarysowanej tam teorii transcen-
dentnej obcoœci osoby i bytu, „ja” 
i œwiata – daj¹ siê s³yszeæ Schopen-
hauer i Kant, m³odzieñcze fascynacje 
Witkacego. To w³aœnie „ja” – refleksja 
wokó³ podmiotowoœci, samoœwiado-
moœæ egzystencjalna – jest pocz¹tkiem 
rozwa¿añ Bazakbala, „bo jedynie 
sami doœwiadczamy siebie naprawdê 
doœwiadczaj¹c równie¿ œwiata czyli 
rzeczy dla nas”. 
 Jednak¿e doœwiadczanie œwiata na-
pawa lêkiem metafizycznym. Nie jest
pewne, czego tak naprawdê doœwiad-
czamy. Niepoznawalna by³aby Ta-
jemnica Istnienia. Zaœ tylko poprzez 
zatracenie siê w uczuciach metafi-
zycznych cz³owiek mo¿e poznawaæ 
ca³oœæ, której jest czêœci¹ (monad¹). 
�ród³em doznañ metafizycznych mo-
¿e byæ sztuka, religia, filozofia, a tak¿e
mi³oœæ, zarówno ta czysta (choæ to w 
œwiecie powieœci niemo¿liwe...), jak i 
prze¿ywana jako erotyzm, seksualne 
spe³nienie, zatracanie siê w instynk-
tach, po¿¹daniu, a w koñcu –  n i e n a-
s y c e n i u. 
  Dla bohaterów Pożegnania jesieni 
owe d¹¿enia do poznania ca³oœci 
koñcz¹ siê... Ÿle. Nie mogê stwierdziæ, 
¿e tragicznie, gdy¿ sam autor napisa³: 
  Tak, lepiej, że niektórzy zginêli, a 
szczególniej Atanazy. Żyć, bêd¹c nie-
zdolnymi do ¿ycia, ani do œmierci; 
ze œwiadomoœci¹ ma³oœci i nêdzy 
swoich idei; nie kochaj¹c nikogo i 
przez nikogo kochanym nie bêd¹c; 
być samotnym zupe³nie w nieskoń-
czonym, bezsensownym (sens jest tu 
rzecz¹ subiektywn¹) wszechœwiecie -
jest rzecz¹ wprost okropn¹. 
  Zatem œmieræ wieñczy poszukiwa-
nia Bazakbala, samobójstwo pope³nia 
jego ¿ona, Zosia. Gin¹ i inni, dla któ-
rych prawda o gin¹cym œwiecie oka-
za³a siê brutalna, doœwiadczyli absurdu 
rzeczywistoœci a po ich zgonie, ktoœ 
powiedzia³ po prostu: ,,No i o jedne-
go zbytecznego cz³owieka mniej na 
œwiecie...”. Jedynie Hela Bertz, „dia-
boliczna, semicka, znudzona, metafi-
zyczna kurwa” realizuje swój cel: mieæ 
wszystko. Zdobywa w³adzê totaln¹.
Upadek œwiata, zachodz¹ce w nim 
zmiany w niczym jej nie przeszka-
dzaj¹.  Zmiany, jakie by nie by³y, chro-
ni¹ j¹ od tego, czego sama boi siê 
najbardziej – od nudy. 
  W Pożegnaniu jesieni ¿adne czyny, 
choæby najsensowniejsze (acz sens jest 
tu wzglêdny), najczystszego etycznie 
cz³owieka (ale takich tu nie ma) – nie 
przynios³yby innego fina³u jak klêska. 
Ca³oœæ bowiem, któr¹ chcieli ogarn¹æ 
bohaterowie, sama w sobie okaza³a siê 
katastrof¹. Œwiat, który chcieli oswoiæ, 
gin¹³ podobnie jak – przeczytamy po-
tem w ostatniej powieœci Witkacego, 

w Jedynym wyjœciu –  „sztuka i filozo-
fia i to [...] w nas”; a zza horyzontu 
jawi³a siê pustka przysz³oœci.
  Ten stan rzeczy budzi lêk ontologicz-
ny, pod którego wp³ywem dzia³aj¹ 
bohaterowie powieœci, jak¿e niezwyk-
³ej, genialnej.  Metafizyczna wielo-
warstwowoœæ i niepokój przenikaj¹ce 
powieœæ bezwzglêdnie pozwalaj¹ za-
klasyfikowaæ Pożegnanie jesieni jako 
wzorcow¹ powieœæ metafizyczn¹.  
Jako studium bojaŸni egzystencjalnej.
  Partner intelektualny i wierny przyja-
ciel Witkacego, filozof Jan Leszczyñ-
ski stwierdzi³ przenikliwie: 
,,Takich powieœci, jakie pisa³ Witkie-
wicz, nie ma – o ile wiem – w ca³ej 
literaturze œwiata. Pisa³ je bowiem fi-
lozof w  z a s a d n i c z y m  rozumie-
niu tego s³owa, a to jest wypadek wy-
j¹tkowy. Istniej¹ wprawdzie powieœci 
w szerszym znaczeniu filozoficzne,
poszukuj¹ce sensu œwiata oraz sensu 
bytowania naszego na nim. Wa¿¹ siê
w nich idee spo³eczne, ustalaj¹ pogl¹-
dy na kulturê. Jest tak np. w Czaro-
dziejskiej górze Tomasza Manna, jest 
w powieœciach [Aldousa] Huxleya.
Ale aby zagadnienia œ c i œ l e fi-
lozoficzne stanowi³y sam¹ miazgê 
utworu, zaprz¹ta³y myœli bohaterów i 
rozstrzyga³y siê w ich rozumowaniach 
- w ich rozmowach istotnych, aby fak-
ty ¿ycia codziennego ukazywa³y siê 
nam raz po raz w oœwietleniu ontologii, 
nieraz nawet w jej terminologicznym 
ujêciu – na to trzeba filozoficznej pasji 
i panowania nad tematem autentycz-
nego filozofa. W powieœci Witkiewi-
cza wszystko przepojone jest metafi-
zyk¹: wspania³oœci¹, a zarazem groz¹ 
istnienia. W tym ujêciu najzwyklejsze 
fakty, najnormalniejsze prze¿ycia staj¹ 
siê czymœ nowym, dziwnym, nie na-
zwanym. Nie spotykane nigdzie opisy 
uczuæ metafizycznych: podziwu filo-
zoficznego, zachwytu nad œwiatem, to 
straszliwie metafizycznej nudy i grozy 
– oto zagêszczenia tej dziwnoœci, która 
jest powietrzem jego powieœci zawie-
szonych na pograniczu koszmaru i 
ob³êdu, A ¿arem ich  m e t a f i z y c z-
n e   n i e n a s y c e n i e.  Nienasycenie, 
które rodzi, ¿ywi i uœmierca filozofa. 
Filozofa, co jest nim ca³ym sob¹, w 
ka¿dym odruchu, w ca³ym odczuwa-
niu; nie tylko w myœli – w  s w e j   
n a j g ³ ê b s z e j  istocie. A takim fi-
lozofem by³ w³aœnie Witkiewicz”.
  S³owom tym wypada tylko przy-
klasn¹æ! Od Pożegnania jesieni, przez 
gigantyczn¹, osobliw¹ powieœæ inicja-
cyjn¹ typu Bildung, jak¹ jest Nienasy-
cenie, po ¿ywio³ dyskursu filozoficz-
nego w powieœci-eseju Jedyne wyjœcie 
– Witkacy snuje swe powieœci jako 
œwiadectwa i zapisy pasji filozoficznej 
i egzystencjalnej rozpaczy.
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