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,,...powieść to worek, w który nie zwra-
caj¹c uwagi na Czyst¹ Formę, wszyst-
ko wepchn¹ć można.” – napisa³ Sta-
nis³aw Ignacy Witkiewicz w recenzji
cenzji zapomnianej dziś powieści Je-
rzego Mieczys³awa Rytarda Wniebo-
wstąpienie. Dla Witkacego jednak nie
oznacza to zupe³nej dowolności, wy-
mienia on bowiem trzy kategorie de-
finiuj¹ce owo  w s z y s t k o. Zależ¹ 
one od tego, jak powieść unaocznia 
Tajemnicę Istnienia. Autor Nienasy-
cenia w sposobie, w jaki dany powie-
ściopisarz dociera do zagadki bytu, 
upatruje wartości dzie³a. 
  Witkacy wyróżnia najpierw życiowe
kawałki (których sam, jako autor, opi-
sywać nie chce), jako ,,pogl¹d codzien-
nego dnia, czyli życiowy rozs¹dek”. 
T³umaczy cierpliwie: „wszystko jest 
[w takim dziele] takie, jakie jest [w 
zwyk³ym życiu] – bu³kę jem, w ko-
bietach kocham się, wierzę w świat 
martwy i żywy, żywe stworzenia ob-
darzam psychologi¹ podobn¹ do mo-
jej itd. Autor jest tylko aparatem reje-
struj¹cym stworzony przez siebie u-
k³ad”. Nie o tak¹ powieść Witkacemu 
chodzi!
 Potem bowiem wskazuje Witkiewicz 
coś więcej: Dziwność Istnienia w po-
wieści, która ujawniać się może 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, 
że jednak nie wszystko jest takie proste 
i jasne, jak to się w przebiegu normal-
nego ,codziennego dnia przedstawia”. 
Dziwność ta ujawnia się też, kiedy 
pisarz opisuj¹c zjawiska choćby naj-
prostsze sugeruje nam  b e z p o ś r e d-
n i o  sw¹ wrażliwość metafizyczn¹, a 
świat powieściowy nabiera uroku ta-
jemnicy. Ale i to zbyt ma³o!
  Trzeci wreszcie i najpe³niejszy mo-
del gatunku stanowi powieść metafi-
zyczna. Witkacy tak j¹ przedstawia:  
„pogl¹d metafizyczny autora (od mgli-
stego mistycyzmu aż do najbardziej 
ścis³ych sformu³owań) jest [tam – K. 
B.] przez niego explicite wy³ożony, 
nie tylko w postaci ogólnej sugestii 
przez artystyczn¹ formę i w formie 
wypowiedzeń osób dzia³aj¹cych, ale 
także w jego w³asnym ujęciu przy 
czym można odróżnić dwa sposoby 
ujęcia: [pierwsze,] bezpośrednie, wię-
cej obrazowe [oraz drugie,] czysto 
pojęciowe”. Jako spe³nienie powieści 
metafizycznej zostaje wskazana Nie-
tota, nowatorska powieść Tadeusza 
Micińskiego, autora niezwykle Witka-
cemu bliskiego. W Nietocie – dowodzi 
Witkiewicz – oba te sposoby mamy 
powi¹zane z sob¹. 
  Ca³y ten wywód pozwala nam roz-
poznać Witkacego jako wymagaj¹ce-
go intelektualnie krytyka, poszukuj¹- 
cego nowych rozwi¹zań literackich.
Czy sam je odnalaz³ jako powieścio-
pisarz?  Bez w¹tpienia.  
 Witkacy jako filozof by³ twórc¹ eli-
tarnym, a pisarsko (jak o tym świadcz¹ 
og³oszone w 1935 roku Pojęcia i twier-
dzenia implikowane przez pojęcie Ist-
nienia oraz ostatnia ksi¹żka filozoficz-
na Zagadnienie psychofizyczne, które 
zosta³o wydane dopiero w 1978 roku) 
– trudny. Jednak cieszy³ się uznaniem
wspó³czesnych mu myślicieli, a nale-
żeli do nich m.in. Roman Ingarden i
Boles³aw Miciński (obaj, zaprzyjaź-
nieni z nim, to także autorzy niezwykle 
wnikliwych psychologicznie wspom-
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Metafizyczny lęk Witkacego w „Pożegnaniu jesieni”
nień o autorze Jedynego wyjścia), Wła-
dys³aw Tatarkiewicz i Tadeusz Kotar-
biński, czy wreszcie Jan Leszczyński i 
Hans Cornelius. Postrzegany by³ jako 
myśliciel oryginalny! A stworzony 
przez Witkiewicza i, co ważniejsze, 
wyznawany i g³ęboko, autentycznie 
przeżywany, System Ontologii Ogól-
nej sta³ się źród³em licznych, konstru-
ktywnych studiów oraz polemik filo-
zoficznych.
 Filozofia Witkacego to filozofia by-
tu, ontologia, w klasycznym – zna-
miennym już dla Arystotelesa – ro-
zumieniu metafizyki jako racjonalne-
go opisu tego, co jest: bytu. Witkacy 
nie czyta³ Metafizyki Arystotelesa, jed-
nak bezwiednie ponawia tę fundamen-
taln¹ dla myśli greckiej fascynację ist-
nieniem. Czyta³ natomiast Leibniza i
twórczo nawi¹za³ do tego, późnobaro-
kowego, systemu ontologii, do mona-
dologii. Witkacy rozróżnia³ jedność 
Istnienia i wielość Istnień Poszczegól-
nych.  Ponawia³ mimowolnie myśl 
w³aściw¹ dla hylemorfizmu Arystote-
lesa czy Tomasza z Akwinu (zna³ o-
drobinę Arystotelesa, zaś zupe³nie nie 
zna³ Tomasza), że byt jest jeden i spój-
ny, ale wewnętrznie zróżnicowany, co 
jednak nie czyni go rozdartym. O swo-
im systemie Witkiewicz mówi³ jako 
wyższym rodzaju materializmu, który 
g³osi³, że nawet najmniejsza cz¹stka, 
nazywana tutaj monad¹, jest żywa i 
w specyficzny sposób dwoista, zawie-
ra bowiem w sobie, zarazem, material-
ność i duchowość.

   
  Tę ca³ość bytu kszta³tuj¹ byty po-
szczególne. Cz³owiek pojmuje sam 
siebie jako taki w³aśnie byt indywi-
dualny, z³ożony i spójny. Osoba ludz-
ka odnajduje się wobec ca³ości istnie-
nia. Myśl¹ce „ja” dotyka zagadki by-
tu. Tę samoświadomość egzystencjal-
n¹  Witkacy (bliski Heideggera, któ-
rego nie zna³) określa jako uczucie me-
tafizyczne. W istocie chodzi mu – po-
wiemy językiem historii idei – o do-
świadczenie wewnętrzne jako obraz i 
krystalizację sytuacji egzystencjalnej. 
Chodzi o „ja” otwarte na zagadkę bytu  
Tę filozofię i tak¹ wrażliwość metafi-
zyczn¹ ods³ania też Pożegnanie jesie-
ni.
  Powieść ta – trudna i wielowarstwo-
wa, wymagaj¹ca od czytelnika erudy-
cji, a także wrażliwości ontologicznej 
– to, wymarzony przez Witkacego, typ 
powieści intelektualnej, filozoficznej, 
takiej, któr¹ – jak gdzieś wyzna³ – 
„chcia³by sam czytać”, a któr¹ zatem 
„dlatego pisa³, a nie dla floty i uzna-
nia”. Spośród czterech powieści Wit-
kacego to w³aśnie Pożegnanie jesieni, 
wydane w 1927 roku, w sposób ge-
nialny spe³nia te pragnienia. Autor tej 
powieści objawia się nie jako filozo-
fuj¹cy powieściopisarz lecz jako filo-
zof sensu stricto.
  Bohaterowie Pożegnania jesieni to –
jak trafnie określa ich Daniel Gerould 

w znakomitej monografii pisarstwa 
Witkiewicza – ,,grupa protagonistów 
z³ożona z pokrewnych duchów z tego 
samego pokolenia i tej samej warstwy 
spo³ecznej, mówi¹cych tym samym 
językiem w znaczeniu i dos³ownym, i 
przenośnym: ich problemy maj¹ cha-
rakter zbiorowy, tworzy je bowiem ten 
sam upadaj¹cy świat i ta sama rozpa-
cz”. Trac¹ indywidualność na rzecz 
zbiorowości. 
  Te „ostatnie gin¹ce jednostki” już 
nie mog¹ trwać samotnie. Zach³annie 
szukaj¹ towarzystwa innych, aby bez 
końca omawiać „w³asny zanik”. Znu-
dzona banda by³ych ludzi na tle me-
chanizuj¹cego się świata, to typowi 
bohaterowie zaludniaj¹cy wyobraźnię 
Witkacego. 
  Oto niespe³niony artysta, demonicz-
na kobieta, niewinne dziewcz¹tko, nar-
komani, erotomani, wyznawcy mniej 
lub bardziej absurdalnych idei żyj¹cy 
w czasach przemian spo³ecznych, re-
wolucji totalitarnych („niwelistycz-
nych”) świadomi tego, że w³aśnie na-
st¹pi³ koniec indywiduum na rzecz u-
spo³ecznienia wszystkiego – poszuku-
j¹, każdy na swój sposób, drogi, by po-
znać Tajemnicę Istnienia, aby na chwi-
lę choć wyrwać się potwornej nudzie
i odnaleźć to, co bezpowrotnie zatra-
ci³o spo³eczeństwo – prawdę wartoś-
ci, powagę przeżyć. Tak zaspokoi się 
wszechogarniaj¹ce nienasycenie. 
  Atanazy Bazakbal, g³ówny bohater 
powieści, prowadzi nieszczere mono-
logi wewnętrzne, ok³amuje sam siebie, 
gdyż nie potrafi rozpoznać w³asnego 
Istnienia. Wespó³ z innymi p³awi się 
w ob³udzie, hipokryzji, perwersji ero-
tycznej. Akcja powieści, 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 ujęte, monologi wewnętrzne, 
a także w rozmowy bohaterów, nasy-
cone treściami metafizycznymi. 
  W zarysowanej tam teorii transcen-
dentnej obcości osoby i bytu, „ja” i 
świata – daj¹ się s³yszeć Schopenha-
uer i Kant, m³odzieńcze fascynacje 
Witkacego. To w³aśnie „ja” – refleksja 
wokó³ podmiotowości, samoświado-
mość egzystencjalna – jest pocz¹tkiem 
rozważań Bazakbala, „bo jedynie sami 
doświadczamy siebie naprawdę do-
świadczaj¹c również świata czyli rze-
czy dla nas”. 
  Jednakże doświadczanie świata na-
pawa lękiem metafizycznym. Nie jest
pewne, czego tak naprawdę doświad-

czamy. Niepoznawalna by³aby Tajem-
nica Istnienia. Zaś tylko poprzez zatra-
cenie się w uczuciach metafizycznych 
cz³owiek może poznawać ca³ość, któ-
rej jest części¹ (monad¹). źród³em do-
znań metafizycznych może być sztu-
ka, religia, filozofia, a także miłość, za-
równo ta czysta (choć to w świecie 
powieści niemożliwe...), jak i przeży-
wana jako erotyzm, seksualne spe³nie-
nie, zatracanie się w instynktach, po-
poż¹daniu, a w końcu –  n i e n a s y-
c e n i u. 
  Dla bohaterów Pożegnania jesie-
ni owe d¹żenia do poznania ca³ości 
kończ¹ się... źle. Nie mogę stwierdzić, 
że tragicznie, gdyż sam autor napisa³: 
Tak, lepiej, że niektórzy zginęli, a szcze-
gólniej Atanazy. Żyć, będąc niezdol-
nymi do życia, ani do śmierci; ze świa-
domością małości i nędzy swoich idei; 
nie kochając nikogo i przez nikogo ko-
chanym nie będąc; być samotnym zu-
pełnie w nieskończonym, bezsensow-
nym (sens jest tu rzeczą subiektywną) 
wszechświecie – jest rzeczą wprost
okropną.
  Zatem śmierć wieńczy poszukiwa-
nia Bazakbala, samobójstwo pope³nia 
jego żona, Zosia. Gin¹ i inni, dla któ-
rych prawda o gin¹cym świecie oka-
za³a się brutalna, doświadczyli absur-
du rzeczywistości a po ich zgonie, ktoś 
powiedzia³ po prostu: ,,No i o jednego 
zbytecznego cz³owieka mniej na świe-
cie...”. Jedynie Hela Bertz, „diabolicz-
na, semicka, znudzona, metafizyczna
kurwa” realizuje swój cel: mieć wszy-
stko. Zdobywa w³adzę totaln¹. Upa-
dek świata, zachodz¹ce w nim zmiany 
w niczym jej nie przeszkadzaj¹. Zmia-
ny, jakie by nie by³y, chronią ją od te-
go, czego sama boi się najbardziej – 
od nudy. 
  W Pożegnaniu jesieni żadne czyny, 
choćby najsensowniejsze (acz sens jest 
tu względny), najczystszego etycznie 
cz³owieka (ale takich tu nie ma) – nie 
przynios³yby innego fina³u jak klęska. 
Ca³ość bowiem, któr¹ chcieli ogarn¹ć 
bohaterowie, sama w sobie okaza³a się 
katastrof¹. Świat, który chcieli oswoić, 
gin¹³ podobnie jak – przeczytamy po-
tem w ostatniej powieści Witkacego, 
w Jedynym wyjściu –  „sztuka i filo-
zofia i to [...] w nas”; a zza horyzontu 
jawi³a się pustka przysz³ości.
 Ten stan rzeczy budzi lęk ontologicz-
ny, pod którego wp³ywem dzia³aj¹
bohaterowie powieści, jakże niezwy-
k³ej, genialnej.  Metafizyczna wielo-

warstwowość i niepokój przenikaj¹ce 
powieść bezwzględnie pozwalaj¹ za-
klasyfikować Pożegnanie jesieni jako 
wzorcow¹ powieść metafizyczn¹. Ja-
ko studium bojaźni egzystencjalnej.
  Partner intelektualny i wierny przyja-
ciel Witkacego, filozof Jan Leszczyń-
ski stwierdzi³ przenikliwie: 
 ,,Takich powieści, jakie pisa³ Witkie-
wicz, nie ma – o ile wiem – w ca³ej li-
teraturze świata. Pisa³ je bowiem filo-
zof w  z a s a d n i c z y m  rozumieniu
tego s³owa, a to jest wypadek wyj¹t-
kowy. Istniej¹ wprawdzie powieści 
w szerszym znaczeniu filozoficzne,
poszukuj¹ce sensu świata oraz sensu 
bytowania naszego na nim. Waż¹ się
w nich idee spo³eczne, ustalaj¹ pogl¹-
dy na kulturę. Jest tak np. w Czaro-
dziejskiej górze Tomasza Manna, jest 
w powieściach [Aldousa] Huxleya.
Ale aby zagadnienia ś c i ś l e filozo-
ficzne stanowi³y sam¹ miazgę utworu, 
zaprz¹ta³y myśli bohaterów i rozstrzy-
ga³y się w ich rozumowaniach – w ich
rozmowach istotnych, aby fakty życia
codziennego ukazywa³y się nam raz 
po raz w oświetleniu ontologii, nieraz 
nawet w jej terminologicznym ujęciu 
– na to trzeba filozoficznej pasji i pa-
nowania nad tematem autentycznego
filozofa. W powieści Witkiewicza 
wszystko przepojone jest metafizyk¹: 
wspania³ości¹, a zarazem groz¹ istnie-
nia. W tym ujęciu najzwyklejsze fak-
ty, najnormalniejsze przeżycia staj¹ się
czymś nowym, dziwnym, nie nazwa-
nym. Nie spotykane nigdzie opisy u-
czuć metafizycznych: podziwu filo-
zoficznego, zachwytu nad światem, to 
straszliwie metafizycznej nudy i grozy 
– oto zagęszczenia tej dziwności, która 
jest powietrzem jego powieści zawie-
szonych na pograniczu koszmaru i 
ob³ędu, A żarem 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, żywi i uśmierca filozofa. 
Filozofa, co jest nim ca³ym sob¹, w 
każdym odruchu, w ca³ym odczuwa-
niu; nie tylko w myśli – w  s w e j   
n a j g ³ ę b s z e j  istocie. A takim filo-
zofem by³ w³aśnie Witkiewicz”.
  S³owom tym wypada tylko przy-
klasn¹ć! Od Pożegnania jesieni, przez 
gigantyczn¹, osobliw¹ powieść inicja-
cyjn¹ typu Bildung, jak¹ jest Nienasy-
cenie, po żywio³ dyskursu filozoficz-
nego w powieści-eseju Jedyne wy-
jście – Witkacy snuje swe powieści 
jako świadectwa i zapisy pasji filozo-
ficznej i egzystencjalnej rozpaczy.


