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WITKACY I REWOLUCJA

La mort — powtórzył z rozkoszą. [146] b

Zjawiając się na literackiej scenie, Witkacy przedstawił się — jed
nocześnie i paradoksalnie — jako prawodawca awangardy i prorok za
głady: mniemał bowiem, że cywilizacja jednostek (a więc także sztu
ki) musi zostać zastąpiona przez egalitarne i bezmyślne mrowisko. Jak  
to przekonanie zostało wpisane w jego powieści? Schyłkowe społeczeń
stwo mogło zginąć pod ciosami zadanymi od wewnątrz, a zatem za spra
wą rewolucji, jak w Pożegnaniu jesieni, albo też za sprawą agresji, ze
wnętrznego najazdu, jak w Nienasyceniu. Mógł też Witkacy wyobrazić, 
sobie los artystów i filozofów po przewrocie, a więc niejako — na w y
marciu: tak zapewne pomyślał Jedyne wyjście, jak wiadomo, nie skoń
czone.

Witkiewiczowskie rozumienie rewolucji stawia problemy nie najważ
niejsze może, ale tym chętniej eskamotowane, że w Pożegnaniu okre
ślana była jako niwelistyczna, lecz także komunistyczna czy bolszewicka.. 
Biografowie i krytycy zwracali często uwagę, jakim wstrząsem stała 
się dla Witkacego rewolucja rosyjska, której był osobiście świadkiem, 
a poniekąd także uczestnikiem i ofiarą. Nie chcąc jednak utrudniać wy
dawania i rozpowszechniania dzieł Witkacego woleli oni na ogół nie 
wglądać bliżej, czy i co przeniknęło z tej rewolucji do powieści i dra
matów... Z łaski czasu i przyzwyczajenia (czy po prostu obłudy) powsta
ły interpretacje tak nieuczciwe, jak posłowie Michała Misiornego do 
Pożegnania jesieni: dość powiedzieć, że w przywódcy niwelistów, Saje- 
tanie Tempe, dostrzegł on Trockiego... i H enry’ego Forda (292). Czas 
byłby może wrócić do zdrowego rozsądku.

1 Liczby w nawiasach wskazują stronice wydania: S. I. W i t k i e w i c z ,  Po
żegnanie jesieni. Powieść. Warszawa 1983.



Rewolucja: gdzie i kiedy?

Gdzie i kiedy dzieje się Pożegnanie jesieni? W Polsce, rzecz jasna, 
•zwłaszcza w (nie nazwanej) stolicy i w Zarytem, w którym łatwo roz
poznać Zakopane: pod koniec powieści Zaryte staje się Tempopolem, 
podobnie jak Katowice przedzierzgnęły się później w Stalinogród. Pol
ska Witkacego sąsiaduje z Rosją, która dała światu „straszny przykład” 
niwelistycznej rewolucji (97). Także z „luptowską” stroną, czyli ze Sło
wacją, oraz z Niemcami. Jednak rewolucja wybucha i zwycięża b e z  
postronnej interwencji: dopiero wtedy kiedy Tempe ujmuje mocno wła
dzę w swe ręce, na jego „szarym angielskim garniturze” wykwita „czer
wona gwiazda” (262), a „zrusyfikowani autochtoni” i „nawet rdzenni 
Rosjanie” przybywają do Polski „pomagać tutejszej rewolucji” (284— 
285). Ludzie Tempego wydają się zatem nie dość energiczni sąsiadom, 
od których otrzymują „nastawienia”, czasem — według narratora — 
„zbyt brutalne” (252). Ale jakim sąsiadom, nie wiadomo: w tymże zda
niu dowiadujemy się, że „w Niemczech było to samo, tym razem na 
dobre”, skąd można by wnioskować, że to nasi zachodni sąsiedzi okazali 
się prymusami niwelizmu. Jak jednak zwyciężyła tam rewolucja, po
zostaje niejasne. Rozszerza się ona na cały świat jak zjawisko natural
ne: naw et Indie, gdzie Hela i Atanazy odbywają mistyczno-erotyczną 
pielgrzymkę, zaczynają „się powoli burzyć od podstaw” (254). Wyda
rzenia warszawskie są w każdym razie cząstką ogólnoświatowego pro
cesu: tylko angielskie banki, obsługujące Bertzów, funkcjonują jak gdy
by nigdy nic.

Pożegnanie zaczyna się i kończy jesienią, jak mówi tytuł. Rewolucja 
wybucha 14 grudnia, w dniu podwójnego małżeństwa: Atanazego z Zo
sią i Heli z Prepudrechem; zamach stanu generała Bruizora kładzie kres 
rządom „mdłej demokracji”, mdłej, czyli burżuazyjnej i parlam entar
nej. Zima mija jako tako; w marcu, jak się zdaje, Hela zabiera cały 
swój dwór do Zarytego, ponieważ woli zniknąć z widowni w mo
mencie — z konieczności krwawym — kiedy władza przechodzi w ręce 
„socjalistów chłopomanów” (167). Wiadomość o nieudanym powstaniu 
niwelistów (nazywanych także czasem komunistami) przychodzi w przed
dzień samobójstwa Zosi, żony Atanazego, będącej w czwartym miesią
cu ciąży (203). Jej pogrzeb ma miejsce ostatniego dnia marca. Nowi ko
chankowie, Hela i Atanazy, wyjeżdżają do Indii w kwietniu; w czerwcu, 
w dniu pielgrzymki do świętego miejsca Apura, dowiadują się o śmierci 
ojca Heli, milionera Bertza, ministra obalonego przez sukces niwelistów. 
Powróciwszy do Polski w sierpniu, Atanazy ogląda ze zgrozą ślady trzech 
rewolucji, co nastąpiły po tej, której był świadkiem w Warszawie (261). 
Po nieudanej próbie przystosowania się do nowych warunków wyjeżdża 
do Zarytego, gdzie ginie, rozstrzelany, pod koniec września albo na po
czątku października (noce w górach są już bardzo zimne, 286).



Główne wydarzenia w życiu Atanazego to zatem małżeństwo, po
wrót do Heli, dalej pojedynek, cudzołóstwo i śmierć Zosi, które mają 
miejsce tego samego dnia, wreszcie orgia w Apura, gdzie po raz pierw
szy czuje się obcy kochance. Wypadają one dokładnie w przełomowych 
momentach rewolucji. Chwyt podkreśla grubą kreską zasadę konstruk
cyjną powieści: ścisłą analogię między inicjacją bohatera (będącą zara
zem ruchem ku śmierci) a przekształceniem społeczeństwa w mrowi
sko 2. Atanazy, ten dandys i dekadent, zdemokratyzowany Hamlet (139), 
„metafizyczna istota bez formy działania” (73) — umiera w tych sa
mych konwulsjach, w jakich ginie cywilizacja, której jest ostatnim i ża
łosnym wykwitem. Agonia — czyli rewolucja — trwa 7 miesięcy. 
W Piotrogrodzie minęło ich 8 — od rozruchów, które obaliły cara, do 
tych, które dały władzę Leninowi.

Znacznie trudniej ustalić datę — rok — rewolucji. Rola „datowni
ka” przypada niespodziewanie Karolowi Szymanowskiemu i tylko je
mu. Jeśli wierzyć Witkacemu, który był jego przyjacielem, Szyma
nowski żył bardzo długo, napisał przynajmniej 58 symfonii i doczekał 
się prawdziwie wybitnego ucznia, Smorskiego, który w momencie akcji 
ma 45 lat. Książę Prepudrech, który ma ich mniej więcej 25, „widział 
kiedyś w dzieciństwie zgrzybiałego Szymanowskiego przy pracy” (85, 
111, 165). Jeżeli przyjąć, że grzybiejemy po siedemdziesiątce, że Smor- 
ski musiał mieć przynajmniej 20 lat, aby brać lekcje u Szymanowskie
go, Prepudrech zaś 6 czy 7, aby go spamiętać... Pożegnanie jesieni nie 
może zaczynać się przed r. 1970, ale okolice r. 1975 wydają się bardziej 
prawdopodobne.

Jednak ta wskazówka, choć względnie dokładna, pozostaje osamot
niona: w Pożegnaniu upływ czasu nie zmienia wcale kształtu codzien
ności. Postacie żyją dokładnie tak, jak żyło się w Polsce w dwudziesto
leciu. Nawet samochód pozostał zabawką bogaczy, którzy jednak — dla 
elegancji — zachowali konne powozy (110)! Podobne są także obyczaje, 
przynajmniej jeśli sądzić po Heli i Zosi, które — choć mocno „perw er
syjne” — bronią dzielnie swego dziewictwa (czy raczej, co dyskretnie 
zaznaczone, półdziewictwa..., 20, 72). Więcej: struktura społeczna Po
żegnania jesieni, w szczególności zaś nieprzenikalność środowisk i klas, 
towarzyski prestiż arystokracji, wyraźna odrębność Żydów i obfitość 
służby domowej — zdają się nieraz odsyłać nie do r. 1925, ale do 1910, 
do la t belle époque i młodości Witkacego. W Pożegnaniu nie ma śla
dów demokratyzacji obyczajów i społecznego unowocześnienia, które —

2 Zob. J. B ł o ń s k i :  W poszukiwaniu formuły konstrukcyjnej powieści W itka
cego. W zbiorze: Spotkanie z  Witkacym. Materiały z  sesji poświęconej twórczości 
Stanisława Ignacego Witkiewicza. (Jelenia Góra, 2—5 maja 1978). Jelenia Góra
1979; Roman initiatique et fiction politique. W zbiorze: Stanisław Ignacy W itk ie
wicz  — Witkacy. Actes du colloque international „W itkiew icz” de Bruxelles, no
vem bre 1981. Lausanne 1982. „Cahiers W itkiewicz”. 4.
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jak jednomyślnie zaświadczają historycy i romansopisarze — miało miej
sce po wojnie lat 1914—1918 tak w Polsce, jak w całej Europie.

Otóż właśnie: była niedawno wojna — i Atanazy brał w niej udział 
(18, 21, 100). Ona właśnie zabiła w nim „najszczytniejsze myśli zwią
zane z odrodzeniem narodu i tym podobnych rzeczy” (272). W pajał je 
w Atanazego ojciec, mówiąc o młodych, że obcinają „sobie całe olbrzy
mie obszary duszy, nie żyjąc w związku z wielkimi zagadnieniami na
rodowymi i społecznymi” (72). Jest to bliska parafraza pouczenia zna
nego z listu Stanisława Witkiewicza do Stanisława Ignacego3... Napi
sany został 26 lutego 1912. Teraz jednak — rozmyśla Atanazy —

Narody się przeżyły. Już faszystą być bym nie mógł, bo w  to nie w ie
rzę. [...] To wytrzebiła wielka wojna. Przecież biłem się już za te rzeczy i co 
z tego zostało dla mnie? [240]

A zatem istnieje faszyzm, który Atanazy (czy narrator) łączy z na
cjonalizmem, z mentalnością kombatancką i także — z syndykalizmem. 
Opinie Witkacego o faszyzmie, choć niezbyt — jak na owe czasy — 
oryginalne, zdają się dzisiaj ciekawe, a nawet niezmiernie znamienne. 
Stanowią jednak problem, którym tutaj nie będziemy się zajmować.

Po wojnie w Rosji wybuchła rewolucja, którą wszyscy mają w świe
żej pamięci. Smorski dziwi się, że Hela — po rosyjskim przykładzie — 
uważa rewolucję za możliwą (97). Ale finansista Bertz, zabierając się do 
polityki, zasięga rady u starego barona Hammersmitha, znawcy spraw 
rosyjskich... Łohoyski znowuż twierdzi: „Rosja cofa się — nikt na, ca
łym świecie nie bierze na serio komunizmu” (106). Czyżby śnił na ja
wie? Niekoniecznie: myśli może o NEP-ie. Wreszcie Atanazy wyobraża 
sobie Helę jako „żydowską sadystkę, mordującą [...] białogwardyjskich 
oficerów” (91), co było obiegowym stereotypem brukowej prasy. Parę 
zabawnych lapsusów na okrasę: Łohoyski „jako lejtenent służył w »gwar- 
diejskom ekipażu«”, podobnie jak rotmistrz Purcel, który lubi rozpa
miętywać „rozkoszne chwile w »lejb-gwardii kawalergardzkom połku«” 
(104, 149). A teraz mieszkają w Polsce, w roku — powiedzmy — 1975!

Sądząc po ówczesnych recenzjach, czytelnicy z 1927 r. nie mieli żad
nych wątpliwości, że Pożegnanie jesieni mówi o kwestiach wielce ak
tualnych. Nie brali natomiast Witkacego poważnie jako proroka politycz
nego 4. Moje uwagi przypominają więc oczywistości. Dlaczego jednak 
Witkacy odsyłał akcję tak daleko w przyszłość? Ponieważ nie chciał 
opisywać rewolucji jako szczególnego, jednostkowego przypadku. Raczej

s S. W i t k i e w i c z ,  Listy do syna. O pracowały:B . D a n e k - W o j n o w s k a  
i A. M i с i ń s к a. Warszawa 1969, s. 544.

4 O recepcji powieści Witkacego pisał W. B o l e c k i  (Poetycki model prozy 
w  dwudziestoleciu międzywojennym.  Wrocław 1982, s. 60 n. Tamże bibliografia). 
Zob. też przedmowę A. S t a w a r a :  Stanisław Ignacy W itkiewicz i jego „Niena
sycenie”, do pierwszego powojennego wydania tejże powieści (t. 1. Warszawa 1957).



jako zbiorowy los, przeznaczenie ludzkości. Odsunął ją więc w czasie 
i umieścił w Polsce, chociaż ta — w 1925 czy 1927 r. — zmierzała wy
raźnie do stabilizacji, jeśli nie politycznej, to społecznej. Zbadam teraz 
szczegółowo mechanizm tej podwójnej projekcji.

Topika i tematyka rewolucji

W itkacy nie opisuje ani bohaterstwa, ani nikczemności rewolucji. 
Można by powiedzieć, że nie opisuje jej wcale: to, czego dowiadujemy 
się o wydarzeniach, pochodzi zawsze z drugich ust, przekazane zostaje 
przez telefon, list, sprawozdanie, czasem zaś uwiarygodnione bezosobo
wym „mówiono”, czyli publiczną plotką, napędzaną wszechobecnym stra
chem. Jeśli pominąć ostatnie tygodnie Atanazego, rewolucja nie zmie
nia także nic w codziennych zwyczajach postaci: kiedy brak im pie
niędzy, Hela Bertz sięga po książeczkę czekową.

Jak ta rewolucja zostaje przedstawiona? Jawi się naprzód jako groź
na obecność i głęboki lęk. Choć miasto jest jeszcze całkiem spokojne, 
Hela uważa za pewne, że zawsze „po zbankrutowanej demokracji przy
chodzi komunizm czy syndykalizm” (48). Atanazy zapowiada falę „prze
mian, która zmiecie, zniweluje wszystko, i inni ludzie [...] będą tworzyć 
nowe życie, jakościowo niepodobne do naszego” (77). Wszyscy ich przy
jaciele „czuli śmierć w sobie” (74). Nawet mała Zosia widzi przyszłość 
„złowrogo, [...] jak burzliwe niebo pod wieczór, pełne znaków tajemnych 
i niepokoju” (92). „Ciemną chm urę” dostrzega także Atanazy, unosi się 
ona „nad dającym coraz silniejsze znaki życia rewolucyjnym wulka
nem ” (101). Nawet zwykła codzienność burzy się, ciśnie i gotuje (135, 
162, 175 n.). Pada na nią „cień rzucony od czegoś, czego nikt nie wi
dział” (105). Tłum także „burzył się [...] jak bura, pienista, wiosenna 
woda — wszyscy twierdzili, że nadchodzi rewolucja” (99). Wszystko też 
staje się groźbą: „zaczęło się coś i nie wiadomo było dokładnie, ani co 
to było, ani czym miało się skończyć, ani w imię czego się odbywało” 
(130). To otchłań — jak mówi Tempe: „zejście do otchłani szczęścia — 
ciemnawej, to przyznaję” (107). Wszyscy tam zstępują... „niektórzy my
śleli tylko, że idą ku szczytom” — komentuje zgryźliwie Witkacy (75). 
Rewolucja przywołuje zatem obrazy burzy, potopu, nocy, wulkanu 
i otchłani: repertuar apokalipsy.

Ale także szaleństwa lub przynajmniej nerwicy. Rewolucja zdaje się 
nieraz przeżywana niczym choroba. Tak np. „przeczucia ściskały za ser
ce coraz nieprzyjemniej: coś w rodzaju zaczynającego się żołądkowe
go rozstroju, tylko że nie w żołądku” (92). Całe „miasto było jak obo
lały, narywający wrzód” (157). Jednostkowe niebezpieczeństwa, „prze- 
pastki pryw atne [...] zdawały się [...] zlewać jak pojedyncze pryszczyki 
jakiejś skórnej choroby, tworząc płaty, »plaques muqueuses« [...]” (99). 
Chwilami Atanazego ogarniają jakby halucynacje: „mrowisko przyszłej



ludzkości, zbiór automatów” spiętrza się przed nim „do gigantycznych 
rozmiarów” (113). Niepokój emanujący od „nadchodzącej burzy społe
cznej” powoduje napięcie „wygiętej w oczekiwaniu przestrzeni”, świat 
staje się fantomatyczny! (119). W kościele sam gmach „jednostajnie, na
wet w momentach ciszy [...], szeptał coś strasznego [...]. Po ciemnych 
zaułkach czaiły się złowrogie cienie” — i nie wiadomo, czy to „ju trzej
sza rewolucja”, czy „odwieczna potęga Kościoła” gniotła tak nieszczę
snych świadków ślubu niezbyt różnego od śmierci (120)!

Rewolucja jest zatem potęgą bezosobową. Z wyjątkiem Tempego, 
„bolszewizująeego poety” (11), którego przyjmuje się w salonach, nie 
poznajemy żadnego jej zwolennika czy uczestnika: stary Bertz obejmu
je urząd ministra po to, aby ją ograniczyć czy rozbroić. Ludzie prości 
(lokaje, woźnice) przypatrują się jej z ostrożnym zainteresowaniem. 
Chcą na rewolucji skorzystać, ale nie narażając własnej skóry. Podob
nie chłopi — „te pijane zwierzęta”, jak myśli Prepudrech, przyszły dyg
nitarz niwelistyczny (211). „Wskutek zwlekania z podziałem ziemi” 
oświadczą się oni w końcu za niwelizmem, władze będą się jednak m u
siały liczyć z religijnością wsi (111, 227). Tak czy owak, przebieg i zwy
cięstwo rewolucji są nieuchronne i mechaniczne. Tempe prorokuje: „Jak 
raz się ta lawina oberwie, musi dojść do dna — czy kto chce, czy nie 
chce” (101). Ten, kto stara się ją zatrzymać — zapewnia Atanazy — 
„to jakby [...] wkładał pięknie rzeźbiony patyk w koła lokomotywy” 
(77). I w gruncie rzeczy nikt się naprawdę nie stara: nawet Bertz nie 
bardzo wierzy we własny sukces. Tylko ksiądz Wypsztyk upiera się, że 
„duchów niwelować nie wolno, bo może się wyczerpać cierpliwość Bo
ga” (53). Widząc jednak zwycięstwo rewolucji, przyłącza się do niwe- 
listów, aby ocalić Kościół; kończy jako „główny dyrektor Instytutu Kul
tów” (252).

Jeśli rewolucja jawi się stale jako totalna i zwycięska zarazem, to 
dlatego, że wyraża się w niej prawo ontologiczne (czy antropologiczne), 
które Witkacy wykładał nieznużenie w swoich pismach teoretycznych: 
rosnące upodobnienie jednostek5. Meritum  tej dostatecznie przedysku
towanej kwestii pozostawiam na uboczu. Jakkolwiek by było, czym in
nym jest ewolucja ludzkości, czym innym rewolucja, którą przedsta
wia Pożegnanie jesieni — nie wszystkie rozruchy muszą skończyć się 
w mrowisku. Otóż rzecz ciekawa, że w powieści znaleźć można także 
takie wyjaśnienie sukcesu niwelistów-komunistów, które odwołuje się 
do argumentów socjologicznych i politycznych, nie zaś — filozoficznych. 
Na przyjęciu u Bertzów stary baron (zapewne Hammersmith) przedsta
wia sytuację następująco: pewna partia — najbardziej umiarkowana

5 O teoriach katastroficznych Witkacego pisali m.in. M. S z p a k o w s k a  (Świa
topogląd Stanisława Ignacego Witkiewicza.  Wrocław 1976) oraz J. B ł o ń s k i  
(Trzy apokalipsy w  jednej.  „Twórczość” 1976, nr 10).



z rewolucyjnych — robi zamach stanu. Ma więcej głosów w parlamen
cie niż rzeczywistego oparcia w społeczeństwie, nie może więc opano
wać wrzenia i zapobiec rozpadowi armii. Destabilizacja umożliwia na
stępny zamach, któremu socjaliści nie potrafią zapobiec, ponieważ za
sady nie pozwalają im „na stosowanie zbyt silnych represji wobec par
tii radykalniejszych”. Lawina kończy się na komunistach, ponieważ są 
„ostatni”, skupiają „największą ilość najmniej kulturalnej masy i nie 
mają już kogo gnębić, to jest powyżej mogą, poniżej nie” (116).

Hammersmith myśli oczywiście o sekwencji: kadeci — socjaliści 
(trudowicy, mieńszewicy itp.) — bolszewicy, sekwencji, którą podjął też, 
jak zobaczymy, Witkacy. Uważa ten proces za nieodwracalny... ale wca
le swego przekonania nie udowadnia: nie ma żadnej konieczności w bez
władzie policji, w zasadzie „nie ma wroga na lewicy” itp. Baron-so- 
wietolog rozumuje w istocie tak jak wielu z jego — amerykańskich 
zwłaszcza — kolegów (Fainsod, Chapiro, Chamberlin, Ułam), którzy suk
ces rewolucji wyjaśniali nie wolą mas czy koniecznościami ekonomicz
nymi, ale błędami rządzących i rozkładem instytucji społecznych. Re
wolucja jawi się jednak wtedy jako przypadek, którego można było 
uniknąć, podczas gdy pesymizm Witkacego domaga się absolutnej ko
nieczności nieszczęścia. Każe więc baronowi z empirycznych spostrze
żeń wyprowadzić dogmatyczny wniosek: „Jak kamień leci z góry na 
dół, tak ten proces uspołecznienia się [...] musi przebiec po tej właśnie 
linii” (116). Akurat.

Środowisko Atanazego przeżywa rewolucję w podwójnie sprzecznym 
rejestrze emocji. Lud budzi we wszystkich szczery i spontaniczny wstręt. 
To „jedna wielka, szara, wszawa masa — dobra, ale wszawa”, myśli 
Hela (223). To przedmiot nienawiści i pogardy dla hrabiego Łohoyskie- 
go (114). To „wyzwolone zwierzęta” dla Giny i „śmierdzący tłum ” dla 
narratora, któremu przydarza się też takie — świetne — zdanie: „Wy
szli na miasto pachnące mrozem i motłochem” (226, 105). Atanazy „obu
rza się wewnętrznie”, kiedy „fagas” zwraca się do niego poufale (162), 
i wyznaje, że więcej lituje się „nad zdychającym z głodu, oślepionym, 
starym  kotem niż nad całą ludzką nędzą świata” (76). Spostrzegłszy 
jednak z okien slipingu „wolowatego kretyna”, czerwieni się „nagle ze 
w stydu” myśląc o swoich rozrywkach i przywilejach (178). Podobnie 
Łohoyski był do niedawna jeszcze komunistą (esdekiem), przekonany, 
że „celem jest prawdziwe wyzwolenie ducha, swoboda i wielka twór
czość” (106). Zresztą biolog Chwazdrygiel do dzisiaj wierzy, że „nowe 
warstwy stworzą nową sztukę społeczną” (93)... Ambiwalencję tych re
akcji sprowadzić można do konfliktu między etyką (rozumianą jako 
obowiązek czynienia dobrze jak najliczniejszym) a estetyką (związaną 
z metafizyczną inicjacją): konfliktu, który Atanazy odczuwa równie in
tensywnie co Witkacy. Czuje on w sobie „dwa wektory o przeciwnych 
kierunkach”, które wyjątkowo tylko znajdują się w równowadze (101).



Swoją „litość” — litość nad starym kotem, wolowatym kretynem, Zo
sią i jej embrionem Melchiorem... zawdzięcza Atanazy w istocie empa- 
tycznym zdolnościom własnej wyobraźni. Intelektualista trzęsie się ze 
zgrozy myśląc o kaźni skazańca, ale nie reaguje na ogół na cierpienia 
jego ofiary — zwykle dlatego, że sam siebie widzi łatwiej w pierwszej 
roli. „Paniczny” strach przed życiem w biedzie, bez wygód i żadnego 
luksusu, w szarości i brudzie... dokonuje reszty: artyści, jak wiadomo, 
sercem są z ludem, ale siedzą przy stole możnych (87, 219).

Atanazy i jego przyjaciele czują się więc — „praktycznie” — „mdły
mi demokratami” (118). Ale tej demokracji uczuciowo i intelektualnie 
nie cierpią (25, 76 n.)! Artysta — nawet kiepski — znieść nie może 
przeciętności, szarzyzny, kłamstwa demokracji, która, jak wiadomo, jest 
tylko najmniej złym z ustrojów politycznych. Bardziej jeszcze wstrętne 
będą mu trywialność, głupota, promiskuityzm, które w niczym nie prze
szkadzają ludowi. Sprzeczne reakcje — litość i w stręt — rodzą się z po
dobnego obrzydzenia, z doświadczenia obcości i wyższości, właściwego 
artyście. Litość budzi poczucie winy i każe przyznać moralną słuszność 
rewolucji (chociaż obowiązki moralne Witkacy szacuje zarazem nisko!). 
W stręt do powszechnej trywialności skłania go — przeciwnie — do wy
chwalania na poły mitycznej przeszłości, zaludnionej wielkimi panami 
i jeszcze większymi artystami. W obu wypadkach mamy do czynienia 
z politycznymi projekcjami postaw w istocie estetycznych. W czasach 
Witkacego właśnie estetyzm prowadził często do totalitarnych urojeń: 
istotnie, demokracja nudziła i śmierdziała tuż obok, na widoku, podczas 
gdy rewolucja pyszniła się blaskami marzenia, była pasjonującą przy
szłością albo przynajmniej — efektownym koszmarem. Witkacy nie dał 
się nabrać ani na komunizm, ani na faszyzm, ale tym samym nie po
zostało mu nic prócz rozpaczy.

Niegdysiejszy poeta, Sajetan Tempe, trafia bezbłędnie w głębokie 
odczucia Witkacego, kiedy przypomina mu, że jest tylko „nawozem” — 
historii, rzecz jasna (270), że „cała kultura okazała się humbugiem” i że 
„materializm w marksizmie był dotąd zbyt zamaskowany”. Mówi:

Wszystkie problemy wasze są sztuczne. Tylko w  zupełnym zbydlęceniu 
[...] leży [...] pozytywny kres ludzkości: nic o niczym nie wiedzieć, n ie uświa
damiać sobie nic, przyjemnie wegetować. [103]

Tej śmierci ducha Atanazy przeciwstawić może tylko śmierć ciała, 
własną śmierć. Samozgubny impuls rządzi zarówno losem ludzkości, jak 
doczesną wędrówką wyjątkowej jednostki.

Tymczasem jednak rewolucja może jeszcze wydać się ciekawa, pod
niecająca — przeżywana będzie wtedy jak spektakl. I to także czuje 
Tempe, kiedy wyrzuca Atanazemu, że lubiłby „na rewolucję patrzeć 
z loży parterowej jak na widowisko” (102). Widowisko nie jest ani 
prawdziwe, ani fałszywe, ani cnotliwe, ani nieuczciwe: może być tylko



interesujące lub nie. Życie przed rewolucją „było już tak nudne, ra- 
molciowate, bezprzyszłościowe i bezpłciowe, że najwięksi nawet zakal- 
cowaci zakamienialcy cieszyli się” z nadchodzącego przewrotu (99). Cóż 
dopiero Hela i Atanazy! Poznając zdarzenia, w których „dziwność bytu 
zabłysła jeszcze raz”, używali przewrotu niczym narkotyku (131, 135). 
Tym samym bieg rewolucji poddany został rytmowi nudy i zachwytu, 
sennego przygnębienia i upajającej euforii... — rytmowi, w którym po
stacie Witkacego (i on sam, jak się zdaje) przeżywają całe swe istnie
nie. Kiedy tylko udał się zamach Bruizora, sytuacja stała się znów nud
na „jak chroniczne tuberkuliczne zapalenie otrzewnej” (138). Nawet żoł
nierze na ulicach zdają się „senni, zniechęceni” (172). Chroniczny prze
w rót tak nudzi Atanazego, że postanawia „zażyć znowu tego świństwa”, 
czyli kokainy (142). Wkrótce jednak nowe groźby zaspokajają jego „prag
nienie dziwności i niezwykłości” (172). W Zarytem „społeczne aspiracje 
Atanazego skurczyły się i zmalały”... ale na wieść, że w stolicy „znowu 
coś się gotować zaczyna, uczuł pewną ulgę” (222). Nie tylko on:

Niektórzy, zupełnie nawet obcy niwelistycznemu ruchowi, czekali nowej 
„awantury” z upragnieniem, ponieważ ten stan rzeczy zaczynał być w  sobie 
nudny. {232]

I mnie zdarzało się spotykać (kiepskich na ogół) intelektualistów, 
którzy co dzień rano biegli po gazetę w nadziei, że to może już... jutro... 
a wszystko z nudów, jak śpiewała kiedyś Przybylska.

Rozkosze strachu i tęsknota za śwńętem wyczerpują się w końcu 
i gasną w zobojętnieniu. Źródła tej „dialektyki” — przynajmniej u Wit
kacego — zdają się jawnie psychopatyczne. Nie można jednak zaprze
czyć, że oświetla ona wiarygodnie zmiany społecznych nastrojów. Trud
no wątpić, że i w tym punkcie pisarz wzorował się na swoich rosyjskich 
doświadczeniach. Rozpętawszy najbardziej szalone namiętności rewolu
cja wygasła tam w paradoksalnym nastroju anarchicznej apatii, z której 
społeczeństwo wyprowadził dopiero NEP...

Apokalipsa, mechanizm, zderzenie etyki z estetyką, widowisko wresz
cie: wokół tych czterech tematów skupiają się w Pożegnaniu jesieni 
obrazy rewolucji.

System aluzji

Rewolucja zaczyna się od wojskowego zamachu stanu generała Brui
zora, który obala rządy parlamentarne. Odpowiada on na powszechne 
oczekiwania, częste nawet wśród konserwatystów; popierają go jednak 
wyraźnie tylko — umiarkowani socjaliści. Chociaż krwawy, przewrót 
trw a zaledwie dni kilka. Do jakiego celu dąży generał? I czy dokonuje 
jakichś reform? Nie wiadomo. Kiedy sam z kolei zostanie zagrożony, nie 
zgodzi się na żaden kompromis i stoczy beznadziejną bitwę, „nie wie



dząc już, w imię czego” (175). Jednakże narrator odnosi się do Bruizora 
z wyraźnym szacunkiem (179).

Zamach stanu miał chyba na celu zmiany polityczne bardziej niż 
społeczne, czego dowodem może być opis stolicy. „W tym dziwnym mieś
cie” wszystko było tymczasowe: polityka, administracja, fabryki, kole
je, nawet telefony. Było „pustą formą”, „efemerydą”, „brakiem wszyst
kiego”. Istniało za sprawą „gasnących potęg przeszłości”, „z dnia na 
dzień: zarobić jakkolwiek i użyć, zarobić i użyć”. Bogaci żyli tam „»sie
dząc na walizkach«”. Symbolem powszechnego oczekiwania rewolucji 
„mogłyby być rozkraczone nogi: jedna na stopniach międzynarodowego 
ekspresu, druga — w dancingu”. Ale „rdzeń” miasta, czyli proletariat, 
spał jeszcze, wyrażając czasem swe nieukontentowanie w przygodnych 
„»społecznych przestępstwach«” (130).

Witkacy zgromadził tu niemal wszystkie (prawicowe!) stereotypy, 
którymi określano Warszawę i Polskę w latach dwudziestych. Świeżo 
wskrzeszone państwo nie budziło zaufania: to „Saisonstaat”, powtarzali 
Niemcy. Gabinety ministerialne zmieniały się co parę miesięcy. Rząd 
nie umiał czy nie chciał poskromić inflacji i spekulacji (przynajmniej 
do r. 1925). Co do stolicy, to cieszyła się ona — zwłaszcza u „galileuszy”, 
a należał do nich poniekąd także Witkacy — wątpliwą raczej reputacją. 
Uchodziła za miasto lekkomyślne i trudne do traktowania serio, za sied
lisko podejrzanych afer i wulgarnych przyjemności, znana była także 
ze swego lumpenproletariatu i znacznej przestępczości.

W przedmowie do swej książki Witkacy odżegnywał się z góry od 
wszelkich podobieństw do zamachu stanu Piłsudskiego z maja 1926 lub 
do wydarzeń marca 1927 (ale powieść została skończona 24 sierpnia 
1926 i marzec 1927 jest żartem: miało się wtedy dopiero zdarzyć to, co 
Witkacy już opisał!). Rzecz jasna, przecząc potwierdzał: podobieństwo 
narzucało się zresztą samo i wspominają o nim wszyscy niemal recen
zenci. Tym bardziej że Piłsudski — co dziś trudno niektórym pojąć — 
był jeszcze wtedy bardzo w oczach prawicy podejrzany. W roku 1905 
był przecie socjalistą i zwolennikiem terroru! W lipcu 1920 ambasador 
francuski przypuszczał, że cofał się przed Czerwoną Armią umyślnie, 
aby otworzyć Tuchaczewskiemu drogę do Niemiec!... W roku wreszcie 
1926 poparła Piłsudskiego cała lewica, z komunistami włącznie, i trud
no było przewidzieć, że się stopniowo rozczaruje. Czy jednak Witkacy 
podzielał te reakcyjne obawy? On, który tak podziwiał Piłsudskiego?

Ale w jaki sposób go podziwiał? I dlaczego? Jak wszystkich prawie, 
którzy znali marszałka, fascynował go w Piłsudskim szlachcic, sobiepan, 
samotny rycerz, władczy a tolerancyjny, wyniosły i skromny w potrze
bach, prosty w zachowaniu a wykształcony literacko, przede wszystkim 
zaś nieprzenikniony... oddany jednej myśli, materialnie bezinteresow
ny, gotów na śmierć i gotów — choć niechętnie — zabijać, w najgłęb
szym też znaczeniu odważny, albowiem zdolny działać przeciw wszyst
kim. Piłsudski był dla Witkacego uosobieniem wielkości. Stojąc ponad



politycznym zamętem, nie mógł uchodzić za „emanację tłumu”, za ma
nekina woli zbiorowej. Przypominał raczej dawnych wielkich panów, 
„którzy gięli rzeczywistość, jak chcieli, w desenie odpowiadające ich 
fantazji” (79). Inaczej mówiąc, Piłsudski był dla Witkacego żywym do
wodem słuszności jego poglądów na jednostkę w historii: był prawdzi
wą jednostką, Jednostką przez wielkie J, zabłąkaną przypadkiem w epo
kę skazaną na przeciętność masy- i mechanofikacji.

Lecz ta epoka brała przecież górę. Pogrążony w swoich fantazma
tach, Witkacy dostrzegał jedną już tylko szansę dla wielkości: rewolu
cję „od góry”. Być wielkim panem, działać tylko dla siebie i przez sie
bie... i w imię własnego tylko kaprysu wpędzić ludzkość w kolektywi
styczną przyszłość! A zatem — raz jeszcze — wybrać śmierć. To właś
nie uczyni w Nienasyceniu Kocmołuchowicz, całkiem jawnie wymode
lowany na Piłsudskim. W Pożegnaniu jesieni Bruizor jest tylko niejasną1 
aluzją do marszałka. Jak się zdaje, Bruizor chce skończyć z demokra
cją, ale nie ma odwagi pójść do końca i umiera „nie wiedząc już, 
w imię czego”. Piłsudski także „nie poszedł do końca”: chciał umocnić 
państwo i ukrócić „partyjnictwo”, które było zapewne mniejszym złem 
niż późniejszy reżim klanów oficerskich. Przez dwa, trzy lata rządził 
w miarę rozsądnie, potem się rozchorował, narobił głupstw i umarł — 
podczas gdy wojskowa półdyktatura przesuwała się, jak to zwykle, na 
prawo. Co do Witkacego, to ten snuł dalej swe ponure marzenia, obar
czając rewolucją od góry to Roosvelta, to H itlera!6

Przeszło stronica, aby wyjaśnić jedną krótką aluzję! Ale starałem 
się pokazać, jak działa wyobraźnia Witkacego. Poczynając od szczegól
nego przypadku, od odosobnionej przesłanki, buduje on — z fałszywą· 
ścisłością — rozumowanie (historyczne, socjologiczne, polityczne), które 
opiera się w istocie na niepokonalnej fascynacji śmiercią, rządzącej ca
łym tym dziełem. Przypatrzmy się jeszcze, jak Witkacy radził sobie 
z partiami. Zwolenników Bruizora określa jako „najprawicowszy odłam 
socjalistów, a właściwie partię wojskową” (116); gdzie indziej, bardziej 
osobliwie, jako „zlepieńców” (180). Zamach Piłsudskiego poparła część 
ludowców (ale tylko PSL-„Wyzwolenie”) i zwłaszcza socjaliści (PPS), 
spośród których trochę wzięło nawet udział w walkach, inni zaś roz
pętali strajk kolejarzy, unieruchamiając oddziały prorządowe. Później 
jednak centrum ugięło się (podobnie jak przedstawiciele mniejszości) 
i parlament zalegalizował interwencję marszałka 292 głosami przeciw 
193. Politycznie niekształtna koalicja, która chciała wybrać Piłsudskie
go na prezydenta (ale odmówił, oczywiście! — jako wielki pan zado
wolił się ministerstwem wojny), zasługiwała zatem na określenie „zle
pieńców”, które mogło rozbawić ówczesnego czytelnika.

® Zob. S. I. W i t k i e w i c z ,  Narkotyki. — Niemyte dusze. Wstęp i opracowa
nie A. M i с i ń s к a. Warszawa 1979, s. 275, 279.



Bardziej tajemniczy zdają się socjaliści-chłopomani, którzy obalili — 
z lewa — generała Bruizora. Jak wiadomo, PPS nie miała większych 
wpływów na wsi. Czyżby Witkacy miał na myśli ludowców z „Wyzwo
lenia”? Ale przecie uchodzili oni — w opinii powszechnej — za bardziej 
umiarkowanych niż socjaliści... i wcale nie lubili, aby ich od socjalistów 
wyzywano. Ale uwaga: w r. 1924 kilku posłów chłopskich odłączyło się 
od „Wyzwolenia” i stworzyło niewielką partię, tak radykalną, że zbli
żyła się do komunistów 7. Mówiono nawet, że komuniści infiltrowali ją 
czy też nią manipulowali. Partia komunistyczna była wprawdzie zaka
zana, mogła jednak wystawiać kandydatów pod pożyczanym czy zaim
prowizowanym szyldem... W Pożegnaniu jesieni jest nawet aluzja do 
tego zakazu: kiedy Atanazy i Łohoyski grożą dla zabawy Tempemu, że 
go zadenuncjują, ten blednie „z lekka na ten żarcik” (104). Tak czy , 
owak, owa efemeryczna partia chłopska nie zyskała nigdy znaczenia, 
ponieważ wieś głosowała zawsze na centrum prawe (PSL-„Piast”) albo 
lewe („Wyzwolenie”). Sami wreszcie komuniści (KPP, wywodząca się 
z Socjaldemokracji Królestwa Polskiego i Litwy, dlatego Tempe nazy
wa Łohoyskiego byłym „członkiem partii SD”, 104) — sami komuniści 
nie mogli nigdy liczyć na więcej niż kilka procent głosów... Przypomi
nam to wszystko, aby wykazać, że Witkacy „socjalistów-chłopomanówn 
w Polsce doszukać się nie mógł, chyba w postaci całkiem embrionalnej.

W Polsce bowiem ewolucja polityczna poszła w kierunku dokładnie 
przeciwnym temu, który prorokował Witkacy. Jednak „przepaść”, jaka 
miała „według niektórych pochłonąć całą indywidualistyczną kulturę”, 
przedstawiała się — jak sam stwierdzał — dla każdego „inaczej, głów
nie w zależności od tego, czy dany osobnik przeżył rewolucję rosyjską, 
czy nie [...]” (99). Rok 1926 zostaje więc niejako nałożony (lub sprojek- 
towany) na rok 1917 w Rosji. Reżim Bruizora nazywa Witkacy „krajo
wą »kiereńszczyzną«, czyli zasadniczą tolerancją, nawet dla tych, co 
nóż bez ceremonii w brzuch samemu ustrojowi państwowemu wbijali” 
►(149). Socjalistów-chłopomanów określa jako „ekwiwalent rosyjskich 
eserów” (111). W istocie jednak podobieństwa są mgliste i odniesienia 
zmącone. Jak wiadomo, luty 1917 był kresem caratu: niemal wszyscy 
jego aktorzy szczerze chcieli zastąpić samodzierżawie ustrojem konsty
tucyjnym. Ale taki ustrój istniał już w rzeczywistej i powieściowej Pol
sce! Dlatego rewolucja zostaje — jakby automatycznie — przesunięta 
o jeden etap. Epitet „kiereńszczyzną” może być — w odniesieniu do 
Rosji — użyty tylko od kryzysu lipcowego, kiedy Kiereński z ministra 
wojny został premierem. Co do eserowców, nie wzięli oni nigdy władzy 
we własne ręce: byli niemniej, razem z mieńszewikami, partią, na któ
rej opierał się tenże Kiereński, choć sam był trudowikiem (umiarkowa
nym socjalistą).

7 Zob. S. J a r e c k a ,  Niezależna Partia Chłopska 1924—1927. Warszawa 1961.



Otóż właśnie: skąd wziął się ów przerażający nieuchronnością obraz 
Tewolucyjnej lawiny? Przewrót w Rosji zawdzięczał go narastającemu 
spóźnieniu instytucji politycznych względem rzeczywistego stanu umy
słów. K raj „legalny” wlókł się jakby za krajem „realnym”... Nie tylko 
rząd spóźniał się względem rad, ale także rady nie mogły zrozumieć 
(i wyrazić) rozpętanych aspiracji mas. Administracja, sądy, Kościół 
i szkolnictwo — a więc główne instytucje społeczne — chwiały się 
wszędzie i stopniowo rozpadały: „wszystkie formy dominacji, wszystkie 
przymusy zostały podane w wątpliwość, rozkaz przestał być rozkazem, 
kontrakt kontraktem, prawo prawem” — podsumowuje historyk, któ
rego nie można podejrzewać o konserw atyzm 8.

Witkacy czuł to dobrze, nie chciał jednak — rzecz dziwna — tego 
Opisać. Jego postacie żyją jakby pod kloszem, w zamkniętym światku, 
k tóry zawalił się nagle — wtedy, kiedy Atanazy i Hela podróżowali 
po Indiach. Jedno tylko — ale jakże znamienne! — zdanie: „Ludzi 
ogarnął szał wyzwalania się. Nie chcieli pracować, tylko brać i uży
w ać” (184). Punkt widzenia pisarza pozostaje zawsze perspektywą — 
towarzyskiej i intelektualnej — elity, która straciła zdolność „ujęcia 
[...] codzienności” (135). Jedynym wyjątkiem jest Hela: „zajęta [...] kon
kretnym i społecznymi kwestiami”, złości Atanazego swoimi stosunkami 
„z rzeczywistymi ludźmi społecznego czynu” (171). Ona też skończy 
jako kochanka Tempego i niwelistyczna osobistość (286). Inni przyznają, 
jak Atanazy, że nie są już „twórcami życia” (79). W istocie rzeczywi
stość społeczna jest Witkacemu dość obojętna. Mówi sam o sobie: „Kwe
stie społeczne są traktowane naiwnie, bez fachowej znajomości, bo jej 
nie posiadam” (7).

Aluzje sypią się jedna po drugiej, punktualne albo strukturalne. Zda
niem Tempego nigdy jeszcze „warstwa ustępująca” nie opóźniała tak 
„swego ostatecznego upadku broniąc się [...] przy pomocy kompro
misów” (74). Spostrzeżenie nie może odnosić się do Polski, to w Ro
sji — od dekabrystów — trzeba było prawie 100 lat, aby obalić carat. 
Pod rządami Bruizora przewrót waha się „między zupełną reakcją a re
wolucją socjalistów-chłopomanów” (138). W Polsce po zamachu majo
wym było całkiem odwrotnie: polityczny consensus ustalił się w cen
trum, w opozycji zaś pozostały skrajności, endecy i komuniści. Mecha
nika rewolucji każe zatem stale myśleć o Rosji. Na krótko przed zwy
cięstwem chłopomanów Łohoyski powtarza plotki o spodziewanym pu
czu faszystów czy nawet monarchistów (180). Monarchistów — w Pol
sce, gdzie monarchistycznej tradycji praktycznie nie było! Zabrzmi to 
jednak mniej fantastycznie, kiedy przypomnieć sobie, że rewolucja 
w  Rosji zradykalizowała się gwałtownie po niezdarnej — i oczywiście 
nieudanej — próbie restytucji caratu przez generała Korniłowa.

8 A. F e r r o ,  La Révolution de 1917. T. 2. Paris 1967, s. 98.



Epicentrum rewolucji znajduje się najwyraźniej w armii. Bruizor 
broni się „na czele paru wiernych pułków”, co sugeruje, że inne się 
zbuntowały (175). Pierwszej rewolty niwelistycznej, zresztą nieudanej, 
dokonują „dwa pułki” (193). 3 i 4 VII 1917 pierwszy pułk strzelców, 
podburzony przez bolszewików i anarchistów (wspomnianych na s. 149, 
a całkiem nie znanych w Polsce) ruszył na Piotrogród, aby oddać całą 
władzę sowietom. Kierownictwo partii było podzielone, Lenin i Kamie- 
niew wypowiedzieli się przeciw powstaniu, Trocki i Zinowiew za. 6 VII 
Kiereńskiemu udało się rozbić organizację bolszewicką w armii: Kamie- 
niew i Trocki powędrowali do więzienia, Lenin zaś ukrył się w podzie
miu. Po porażce niwelistów Tempe — znienawidzony przez chłopoma
nów — zostaje zamknięty w więzieniu, gdzie spotyka księcia Prepudre- 
cha, skazanego za postrzelenie żony (231). Te polityczne perypetie były 
nie do pomyślenia w Polsce, gdzie armia ani na chwilę nie utraciła swej 
represywnej zdolności — zdolności, której użycie pozostało zresztą nie
potrzebne. Przeciwnie zaś, wszystkie świadectwa mówią o decydującej 
roli żołnierzy w kolejnych zamieszkach piotrogrodzkich, z październi
kowymi włącznie. Odmowa wojny była w Rosji nerwem rewolucji.

Niweliści Witkacego długo siedzą cicho, schowani w swych „tajnych 
»ateliers«”, gdzie przygotowują „zamach trzeciego, ostatniego stopnia”, 
prowadząc „tajną »bibułowo-agitacyjną« robotę” i twierdząc, że na nich 
„pracują te wszystkie umiarkowane reform atory” (149—150, 175, 134, 
104). Tym właśnie zajmowali się w r. 1926 komuniści w Polsce, podczas 
gdy w 1917 r. bolszewicy działali jawnie, z podniesioną przyłbicą, od 
początku rewolucji. Witkacy zdaje się przypisywać sukces niwelistów 
poparciu chłopstwa, nędzy wsi i powolności reformy rolnej (288). Żałuje 
nawet, że stary Bertz nie miał dość czasu, aby chłopów skupić w „ko
operatywach” (czyli kołchozach), co by ich na pewno uspokoiło (223)... 
Takie opinie bywały wówczas częste, chociaż zapewne mylne, ponieważ 
w Rosji:

ruchawka na wsiach zaczęła się w  maju [...] i trwała przed, w  czasie i po 
dniach październikowych, bez szczególnego związku z przebiegiem powstania 
komunistycznego ®.

Jednak chłopi rzeczywiście pomogli bolszewikom odepchnąć ataki 
kontrrewolucjonistów, czego Witkacy mógł być, jak się zdaje, świadomy.

Niweliści u władzy

Wreszcie kończy się rewolucja i niweliści obejmują mocno władzę. 
I ciekawa rzecz: w powieści zjawia się nagle społeczna codzienność, 
którą dotąd Witkacy lekceważył, nie tyle pokazując wydarzenia, ile mó
wiąc o nich. Czyżby dlatego, że nic prócz tej codzienności nie pozostało: 
„Dziwnym było w tym wszystkim zupełne wymarcie metafizycznych

9 Ibidem, s. 217.



uczuć [...]” (271). Witkacy przedstawia więc zwięźle ulice, biura, pros
tych ludzi. Przeważa ogromne zmęczenie i „»zobaczymycobędzizm«” 
(264). Twarze przechodniów są „raczej przerażone tym, co się działo, 
niż szczęśliwe” (260). W pociągu nikt prawie nie rozmawia; formalno
ści paszportowe na dworcu trw ają bez końca; ulice są brudne, domy 
opuszczone, „ruch prawie żaden” (261). Atanazy spędza całe dnie wy
pełniając formularze, aby uzyskać pracę, dach nad głową i kartki żyw
nościowe. Cierpi szczególnie dlatego, że musi dzielić mieszkanie z ro
dziną robotniczą (264). Konfiskata mieszkań była w Rosji posunięciem, 
które szczególnie podziałało na wyobraźnię zbiorową. Nie przypadkiem 
pierwszy film komunistyczny, ale także pierwszy film antykomunisty
czny! — oba nakręcone w r. 1918 — wzięły za tem at podział mieszkań. 
Był on symbolem nowych czasów, jako odwet lub rozbój... Chcąc uzy
skać urlop chorobowy, Atanazy musi stanąć przed trzema komisjami, 
a zgodę podpisuje sam „władca”-minister. Jego sekretarka, Gina, umie
ra ze strachu umawiając się z Atanazym. Ten zaś ma wrażenie, że jest 
śledzony (262—268)...

Jego przyjaciele zdołali się jednak na ogół jakoś urządzić, ponie
waż „nauczona rosyjską rewolucją miejscowa partia niwelistów nie ty l
ko w teorii, ale faktycznie nie tępiła inteligencji”. Jedynie „najbardziej 
opornych wysyłano na kursa uzupełniające połączone z torturami, z któ
rych niektórzy wracali na wysokie stanowiska” (252). Trafiały się jed
nostki całkiem aspołeczne, nieprzystosowane. Hrabia Łohoyski, na pół 
obłąkany, włóczył się po wsiach (251). Kompozytora Smorskiego spalo
no żywcem podczas tłumienia rozruchów (287). Wreszcie sam Atanazy 
został zatrzymany niedaleko granicy i rozstrzelany bez sądu: „Albo ja 
ciebie, albo oni mnie i tak wyżej” — rzuca mu oficer (284).

Tak więc w nowym społeczeństwie zaznaczają się zwłaszcza cztery 
istotne cechy: 1) terror, który czuć słabiej na wsi, najwyraźniej nie sko- 
lektywizowanej (jeszcze?), 2) tendencja do zniesienia różnicy kultural
nej, odczuwanej jako nierówność i niesprawiedliwość, co wybucha w roz
mowie Tempego z Atanazym, kiedy ten prosi o zajęcie zgodne z jego 
zdolnościami i przyzwyczajeniami (270), 3) szybka biurokratyzacja spo
łeczeństwa, w konsekwencji zaś 4) ścisła hierarchizacja jednostek, która 
odsłania się zarówno w życiu codziennym (posiłki i bilety kolejowe przy
dzielane zależnie od funkcji społecznej, 261 i 264), jak w dystansie dzie
lącym rządzonych od rządzących (rozmowy z Sajetanem, tytanem  re
wolucji czy narzędziem mas, „tylko narzędziem”, 261—263 i 269— 
270) 10. „Co za sprzeczność!” — zauważa narrator, mówiąc o „niweli- 
stycznej hierarchii” (261). Historycy i socjologowie różnią się co do

30 Nie muszę udowadniać, że Tempe w niczym nie przypomina Lenina. Za
wdzięcza kilka rysów Brunonowi Jasieńskiemu. Około 1925 r. Jasieński epatował 
środowisko literackie swoim komunizmem, który miał mu zapewnić krótką m ię
dzynarodową karierę... i doprowadzić w  końcu do śmierci w  obozie koncentracyj
nym w ZSRR.



przyczyn, rozmiarów i nieuchronności tych czterech zjawisk. Ale naw et 
najbardziej ortodoksyjni nie negowali ich istnienia w Związku Radziec
kim także wtedy, kiedy o „pieriestrojce” nikomu się tam jeszcze nie 
śniło.

Witkacy mógł usprawiedliwić terror wierząc (albo udając, że wie
rzy?), że zniknie on razem z rozprzestrzenieniem się komunizmu. Ple- 
beizacja społeczeństwa (odmowa uwzględniania różnic kulturalnych, 
prześladowanie de facto warstw oświeconych, waloryzacja pospolitego- 
gustu) zdawała mu się, przeciwnie, oczywistym dowodem słuszności je
go własnych myśli o upadku cywilizacji jednostek, myśli, które — jak 
twierdził — sformułował już w latach 1912—1913. Dlatego właśnie re 
wolucja 1917 r. stała się w jego oczach matrycą czy prototypem przy
szłej ludzkości. Zupełnie jak dla komunistów całego świata, ale na w y
wrót... Zdawała się Witkacemu katastrofą quasi-geologiczną, w której — 
po każdym z trzech wstrząsów — pojawia się nowa warstwa (nie —  
klasa!), domagając się nie tyle praw, co korzyści dla siebie (74, 134). 
Przeczyć temu, jak Misiomy i jego kompani, naprawdę nie sposób, po
nieważ wszystkie historyczne referencje Pożegnania jesieni składają się 
na jednoznaczny dowód. Powieść ta wyobraża polski maj 1926 roku, 
który skończyłby się rosyjskim październikiem roku 1917.

Pozostaje problem biurokracji (która Witkacego bawi i przeraża za
razem) i zwłaszcza hierarchizacji społeczeństwa, która jaskrawię prze
czyła teoriom Witkacego. Spodziewał się on szczęśliwej równości. Szczęś
cie nie przyszło na spotkanie, lecz można go jeszcze było oczekiwać 
w przyszłości, kiedy „wściekła” i „bezprzytomna” praca, do której zmu
sili ludzi niweliści, zacznie przynosić owoce (260, 267). Ale równość?!

Równości także nie było. Dlatego — nie chcąc ustąpić na piędź na
wet — Witkacy jął prorokować nadejście „syndykalizmu”, który zastą
pi wkrótce urzędniczy i państwowy (czyli etatystyczny) socjalizm lub 
komunizm (93, 143, 173). Nawet Tempe myśli podobnie (252). Syndy- 
kalizm zmierza do samorządu robotniczego, demokratycznego consen
susu i zaniku państwa: jest zatem ideałem wolnościowym (chociaż — 
być może — mało realnym). Witkacego i jego sobowtóra, Atanazego, 
który przyznaje, że nie zna dobrze teorii syndykalistycznych (173) — 
interesuje głównie ich egalitarny aspekt. Może w syndykalizmie widzą 
oni coś w rodzaju społecznego automatyzmu, który uczyni ludzkość po
dobną do maszyny, powielającej — bez przymusu i wysiłku — te same 
funkcje, opinie i zachowania? Tak odzywa się znowu impuls, instynkt 
czy fascynacja śmiercią. Aby je zaspokoić, Witkacy zaczyna śnić o „syn
dykalizmie”, ponieważ etatystyczny komunizm — taki, jaki zobaczył 
i opisuje — zaprzeczył jego doktrynie i nie uspokoił pragnienia nicości. 
„Gdzież było to inne życie? »W nas samych«, mówił jakiś nudny głos 
i n ikt nie chciał go słuchać” (130). To w nim samym, to u samego Wit
kacego szukać trzeba źródeł metafizycznej ekstazy i wołania śmierci.


