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Lech Sokół 

O „Bezi~iennym dziele" 
krótko i w,złowato 

. 
Pisząc w końcu 1921 roku Bezimienne dzieło. Cztery akty dość 

przykrego koszmaru, Witkacy jest już doświadczonym dramatur
giem: ma na koncie 11 dramatów, z których jeden, Tumor Mózgo
wicz, przechodzi w Krakowie z niejakim powodzeniem próbę sceny 
(premiera: 30 VI 1921 ) ; wkrótce po ukończeniu Bezimiennego 
dzieła na deski sceniczne trafiają w Warszawie Pragmatyści (pre
miera: 29 Xll 1921 ). W dorobku Witkiewicza znajdują się już sztuki 
ważne i bardzo ważne : Nowe Wyzwolenie i Om; W malym dworku, 
Metafizyka dwugłowego cielęcia, Gyubal Wahazar i Kurka wodna; 
ma on ponadto za sobą publikację Nowych Form w malarstwie 
( 1919) oraz rozpraw teoretycznych o teatrze, które wejdą później 
do książki Teatr ( 1923). Nie tylko nie jest już nowicjuszem; wziąwszy 
pod uwagę sztuki takie, jak Metafizyka. Gyubal Wahazar i Kurka 
wodna jest już mistrzem, mistrzem polskiej awangardy dramatycznej. 

Lekturę sztuki dobrze zacząć od początku, od tytułu który, jak 
zwykle bywa, jest wysoce znaczący . U Witkacego okazuje się on 
aluzją do Szekspira. W akcie IV, scenie 1 Makbeta bohater tytuło
wy spotyka wiedźmy warzące jakieś obrzydliwstwo w kotle. Na jego 
pytanie: „Nuże, pokątne stare prorokinie. Co tam stwarzacie7" -
Wiedźmy odpowiadają chórem: „Bezimienne dzieło" . Wiedźmy 

przepowiadają - stwarzają los Makbeta, Witkiewiczowski twórca 
„bezimiennego dzieła" , osobl iwej rewolucji dokonanej w imię nie
zróżnicowanej, nie składającej się już z indywiduów, lecz jednostek
-liczmanów masy, grabarz-poeta-rewolucjonista Girtak, przygoto
wuje swój przewrót, warząc go w kotle pierwotnej rewolucji, którą 
pomógł wywołać, by tym łatwiej osiągnąć własne cele. Kocioł cza
rownic trafił z Szekspira do Słowackiego: w Przygotowaniu do 
Kordiana czarownica w towarzystwie szatanów wyciąga z kotła wo
dzów polskiej rewolucji, powstania listopadowego. Jak się zdaje, 

Witkacy miał także Słowackiego na myśli, kiedy „bezimienne dzieło" 
odnosił do rewolucji anonimów, rewolucji Masy, uwarzonej pokątnie 
przez Girtaka w kotle społecznego i politycznego chaosu. „ Cztery 
akty dość przykrego koszmaru" okazują się koszmarem nawet 
bardzo przykrym, koszmarem społeczno-politycznym, ale także 
jednostkowym. 

Trzy główne wątki konstytuują dramat; pierwszy już znamy : spo
łeczno-polityczny i rewolucyjny. Wiąże się z nim wszelako następny: 
wątek sztuki i artysty i jego losu w czasie politycznego przewrotu; 
i wreszcie trzeci i ostatni: wątek związku z kobietą. miłości, w jaką 
uwikłał się artysta, nieodłączny od wątku sztuki - pierwsza i druga 
ukochana Plazmonika to artystki . Nie wystarczy wymienić i nazwać 
owe wątki, określa je bowiem typowo Witkiewiczowska specyfika. 

W dramacie mamy do czynienia z ustabilizowaną formą rządów, 
nieco operetkową monarchią, której zagraża potajemnie przygoto
wywana rewolucja wyznawców Joachima Mieduwała . Właśnie, nie 
tylko i nie tyle rewolucjonistów. co sekciarzy, którzy marzą również 
o stworzeniu „sztucznej" (kłamliwej) religii, mającej spajać najpierw 
spiskowców, następnie zaś , po przewrocie, całe społeczeństwo. 
W łonie tej roboty spiskowej, pod jej płaszczykieJill. Girtak przygoto
wuje jeszcze inną rewolucję , której celem pam;two absolutnego 
lenistwa. bezruchu społecznego i gnicia, obchodzące się bez przy
wódców i struktury państwowej, dopuszczające jedynie „związki 
zawodowe prawdziwych leniwców" . A zatem nie przewrót, lecz 
przewroty występują na kartach sztuki; pojawiają się trzy formy 
rządów (wliczając stan wyjściowy - monarchię), zarysowuje inte
resująca ewolucja społeczno-polityczna w świecie przedstawionym 
w dramacie. 

Jej kierunek jest zmienny: zaczyna się od likwidacji państwa może 
i złego, z pewnością znajdującego się w stanie dekadencji, ale po
siadającego określoną strukturę społeczną i hierarchię; mieduwal
szczycy wprowadzić mają do swego systemu politycznego pierwia
stki nowe, rozluźniające strukturę polityczną , dające niby większe 
prawa „ ludowi", ale wprowadzające element nieautentyczności 
i kłamstwa (np. sztuczna religia, cynicznie użyta do ściśle politycz
nych celów); jakiekolwiek byłyby wartości rewolucji mieduwalszczy
ków, osłabione zostają dodatkowo przez cynizm i łajdactwo przy
wódcy, szpiega na żołdzie ościennego mocarstwa, nie cofającego 
się przed niczym, byle zdobyć władzę; wreszcie rewolucja Girtaka 
jest następnym krokiem w kierunku społeczeństwa amorficznego, 
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które składać się ma z jednostek zuniformizowanych, podobnych, 
wymiennych. biernych; społeczeństwa. które już może nie zasługuje 
na takie miano. 

Większość obsady sztuki bądż popiera, bądź godzi się biernie na 
zmieniający się stan rzeczy i albo zginie. albo da się wchłonąć przez 
Masę . Jedna jedyna postać w miarę rozwoju sztuki coraz oardziej 
zdecydowanie przeciwstawia się wszystkiemu, co antyindywidu
alne. Jest nią Plazmonik Blódestaug, artysta malarz. podejrzany o 
szpiegostwo porucznik rezerwy. Początkowo jest on słaby i fizycznie 
(ciężko chory). i duchowo: nie na darmo jego imię jest aluzją do 
niezróżnicowanej plazmy, zaś w nazwisku zawiera się niemiecki przy- . 
miotnik „ blóde". co oznacza „ głupi" . „niedorzeczny", „nieśmiały" . 

Popełnilibyśmy wszelako bardzo poważny błąd lekceważąc poglądy 
Plazmonika jako artysty tylko dlatego, że okazuje się on słaby. To 
czasy są marne i produkują marnych artystów, a podstawowe 
wartości kultury są zagrożone; znikną one całkiem, pochłonięte 
przez Masę, która pragnie dosytu i wygody, ale nie wartości meta
fizycznych. będących podstawą kultury. Dlatego słuchajmy uważnie 
tego, co Plazmonik mówi o Czystej Formie : wypowiada on przecież 
i komentuje poglądy samego autora. 

Jako obrońca wartości Plazmonik urasta do rangi postaci tragicz
nej, jaką jest w finale dramatu : wypuszczony na wolność czuje się 
bardziej niewolny niż w celi więziennej, gdzie mógł podejmować 
próby stworzenia sztuki czystej w sensie, jaki temu określeniu na
dawał sam Witkacy. To on wypowiada najbardziej ważkie słowa w 
sztuce: „Dwa są tylko miejsca dla metafizycznych jednostek w 
naszych czasach: więzienie i szpital wariatów". Dokonując zbrodni 
na osobie Róży, otwiera sobie na powrót drzwi do celi więziennej, 
którą właśnie opuścił. 

Wątek sztuki i zagrożenia, jakie stanowi dla niej rozwój społeczny 
zmierzający w kierunku uniformizacji, został już po części podjęty. 
Plazmonik, a wraz z nim sztuka, muszą zginąć - i to jest tragiczne, 
i to jest jądro Witkiewiczowskiego katastrofizmu. Wypada jedynie 
przypomnieć, że na kartach dramatu pojawiają się jeszcze dwie 
artystki : kompozytorka Róża i malarka Klaudestyna. Ich sztuka nie 
przedstawia wszakże prawdziwych wartości, w każdym razie malar
stwo Klaudestyny, sentymentalna interpretacja natury, „umetafi
zyczniona", w istocie jedynie zsubiektywizowana przez artystkę. 
Muzyka Róży ma się lepiej, a to dlatego, że w celi więziennej Plazmo
nik umetafizycznił ją, podniósł na wyższy poziom, zbliżył do Czystej 
Formy. 

Róża, której twórczość uległa zapewne wpływowi Plazmonika 
broni się, staje okoniem, wyśmiewa jego teorie. Opozycja Róża -
Plazmonik ma charakter tyleż estetyczny, co - erotyczny. Zdaniem 
Plazmonika to, co złe w muzyce i myśli o sztuce Róży to ... cechy 
kobiece: emocjonalizm, sentymentalizm. antyintelektualizm. Bo
wiem mężczyzna i kobieta w ich wzajemnych stosunkach, które u 
Witkacego z pewnym trudem jedynie da się określić jako miłość, 
pozostają w opozycji wobec siebie, uwikłani są nie tyle w miłość, 
co w walkę, niekiedy nieubłaganą walkę na śmierć i życie. W Bez
imiennym dziele sytuacja nie jest zarysowana aż tak ostro, ale wy
starczająco wyraźnie, by przypomnieć, że kobieta u Witkiewicza 
reprezentuje domenę instynktu, ciała, biologii, zaś mężczyzna -
twórczości, intelektu, ducha. Właśnie dlatego Róża nie jest w stanie 
zrozumieć ani zaakceptować argumentów Plazmonika, właśnie 
dlatego Klaudestyna uprawia sztukę fałszywą i sentymentalną. 
Kobieta w istocie nie jest nigdy prawdziwie twórcza. 
Domeną jej aktywności jest seks. Róża gnębi Plazmonika nie 

dlatego, w każdym razie nie tylko dlatego, że kocha innego. Ujawnia 
ona jakoby naturalny dla kobiety demonizm, który dostarcza jej 
sadystycznych rozkoszy o wiele większych niż rozkosze miłości 
pojętej zgodnie z tym, jak się miłość najczęściej rozumie. Nieważne, 
o której z kobiet wypowiada Plazmonik następujące słowa : „Jesteś 
jak Kleopatra : nie można się tobą znudzić ani nasycić"; mówi on w 
istocie o każdej kobiecie demonicznej. Demoniczne są w istocie 
wszystkie kobiety Witkiewicza, nie wszystkie tylko mogły zdecydo
wanie objawić demonizm, należący rzekomo do ich natury. W tym 
świetle zrozumiemy przemianę jakoby czułej i delikatnej Klaudestyny 
w potwora, który zastąpi Różę przy boku Plazmonika: obiecuje ona 
zniszczyć go bardziej skutecznie. Wiedząc o tym, że istotą miłości 
jest cierpienie, Plazmonik nie ucieka od związku z kobietą, i nawet 
nie próbuje : siła, jaka go ku niej popycha, jest potężniejsza niż wszel
kie obawy. 

Przeświadczenie w drastycznym uproszczeniu głównych wątków 
Bezimiennego dziela ukazuje jasno różne warstwy sztuki : zaczęliśmy 
od historiozofii, filozofii i estetyki, by zatrzymać się na problematyce 
miłości demonicznej. Widzimy teraz wyraźnie całą złożoność dra
matu, świetnie, logicznie zbudowanego, błyskotliwego i po prostu 
zajmującego . Jego fabuła zawiera przecież wątki sensacyjne i roz
rywkowe, mówi się w niej o polityce, szpiegostwie i chaosie rewo
lucyjnych przemian, o miłości i pieniądzach . Występują w niej 



postacie barwne i bogate, od grabarzy poczynając, na rodzinie pa
nującej kończąc . Będąc sztuką sensacyjną i rozrywkową, Bezimien
ne dzielo nie przestaje być przede wszystkim dramatem o tragedii 
jednostki i upadku społeczeństwa . 
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