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STANISŁAW IGNACY WITKIEWIC'Z, pseud. Witkacy, ur. 24 II 1885 
w Warszawie. Dzieciństwo i młodoś,~ spędZi ł w Zakopanem, gdzie kS'ltałcił 
się pod kierunkiem ojca - Stanisława Witkiewicza ( 1851-1915 ), malarza, 
prozaika i krytyka. W 1903 zdał maturę we Lwowie. W 1904- 05 studiował 
na Akademii Sztuk Pię knych w Krakowie. W 1909-12 przeżył romans 
z Ireną Solską, który opisał w powieści „622 upadki Bunga" (1910- 11, 
wyd. 1972). W 191 4, po samobójstwie narzeczonej Jadw igi Janczewskiej, 
odbył podróż do Australii wraz ze swym przyjacielem, etnologiem - Bro
nisławem Mal inowskim. Na wieść o wybuchu wojny - wbrew woli ojca -
wyjechał do Rosji, gdzie w Petersburgu zgłosił się jako ochotnik do batalio
nu zapasowego Pawłowskiego Pułku Lejbgwardii. Po ukończeniu szkoły 
oficerskiej, skierowany na front, wziął udział w bitwie nad rzeką Stochod 
koło wsi Witonirz ( 17 VII 1916). Będąc rannym został urlopowany. W Pe
tersburgu był świadkiem rewolucji lutowej 1917, przejęcia władzy przez 
Rząd Tymczasowy, abdykacji cara Mikołaja II a w listopadzie 1917 - rewo
lucji bolszewickiej . I 'i XI zrzucił mundur L>awłowskiego Pułku . Do Polski 
powrócił w czerwcu 1918. Mieszkał na zmianę w Zakopanem i w Warsza
wie . W 1923 ożenił się z Jadwigą Unrug. W 1929 poznał Czesławę Okn iń

ską-Korzeniowską, która była jego przyjaciółką aż do śmierci. Wraz z nią 
5 IX 1939 opuścił Warszawę. kierując się na wschód . Na wieść o wkrocze
niu Armii Czerwonej na teren Polski, 18 IX, popełnił samobójstwo we wsi 
Jeziory na Polesiu. 

W dorobku Witkacego znajdują się prace malarskie i fotograficzne, powie
ści: „Pożegnanie jesieni" ( 1927), „Nienasycenie" (1930). „Jedyne wyjście" 
(193 1- 33, wyd. 1968); traktaty filozoficzne i estetyczne : „Nowe formy 
w malarstw ie i wynikające stąd nieporozumienia" (1919), „Teatr. Wstęp do 
teorii Czystej Formy w teatrze" (1923), „Pojęcia i twierdzenia implikowane 
przez pojęcie Istnienia" ( 19 35) oraz dramaty. Napisał 33 sztuki, z czego do 
dziś udało się odnaleźć 22: „Maciej Korbowa i Bellatrix" ( 1918), „Pragma
tyści" ( 191 9), „Tumor Mózgowicz" , „Mister Price czyli Bzik Tropikalny", 
„Panna Tutli-Putli", „Nowe wyzwolenie", „Oni" (1920), „W małym dwor
ku", „Metafizyka dwugłowego cielęcia", „Kurka wodna" , „Niepodległość 

trójkątów", „Gyubal Wahazar", „Bezimienne dzieło" ( 1921), „Jan Maciej 
Karol Wścieklica" , .,Nadobnisie i koczkodany", „Wariat i zakonnica", 
( 1922), „Janulka, córka Fizdejki'', „Szalona Lokomotywa" (1923). ,Sona
ta Belzebuba'', „Matka" ( 1925 ), „Szewcy" (19 34). 

„Bezimienne dzieło" ukończone 27 XI 1921, ukazało się drukiem 
w 1962, w edycji „Dramatów" Witkiewicza w opracowaniu Konstantego 
Puzyny. Jego prapremiera odbyła się 21 V 1967 w Teatrze im. J. Słowac
kiego w Krakowie w reżyserii Bronisława Dąbrowskiego . 



W ostatnich czasach wiele dał mi do myślenia widok (inaczej nie mogę 
powiedzieć, bo niestety patrzyłem na to jak z loży, nie będąc w stanie 
przyjąć w tym żadnego udziału z powodu schizoidalnych zahamowań (Re
wolucji Rosyjskiej, od lutego 1917 do czerwca 1918. Obserwowałem to 
niebywałe zdarzenie zupełnie z bliska, będąc oficerem Pawłowskiego Puł
ku Gwardii, który je rozpoczął. 

Do czwartej roty zapasowego batalionu tego pułku, która rewolucję 
naprawdę zaczęła, miałem zaszczyt być później wybranym przez moich 
rannych żołnierzy z frontu (byłem tylko w jednej bitwie pod Witoneżem 
nad Stochodem). Zawdzięczam ten zaszczyt słabym zasługom negatyw
nym: nie biłem w mordę, nie kląłem „pa matuszkie'', karałem słabo i by
łem względnie grzeczny - nic ponadto ; trzystu ludzi zamkniętych w ogro
nmej , okrągłej, pułkowej stajni przez kilka dni walczyło przeciw całej car
skiej Rosji. Rota ta miała przywilej, że na paradach szła przed pierwszą, 
a za nią pierwsza, druga i trzecia . · 

Uważam wprost za nieszczęsnego kalekę tego , który tego ewenementu 
z bliska nie przeżył. 

1936. 
Stanisław Ignacy Witkiewicz, Niemyte dusze 

Warszawa 1978 

„Była to pamiętna dla całego świata zima 1917 roku, poprzedzająca 
wy buch rewolucji marcowej. Rosja dygotała. Niepowodzenia na terenie 
wojny oraz skandale Rasputinowskie na dworze , rozdmuchiwane przez ty
siące agentów niemieckich, wprowadziły całą ludność w stan gorączkowego 
oczekiwania czegoś strasznego i nieodzownego, co się musiało sta ć wkrótce. 

Podziemny huk szedł wzdłuż i wszerz wielkiej Rosji , która przygotowy
wała się gorączkowo do rozstrzygającej ofensywy wiosennej. Armia niemie
cka była już wyczerpana i jeden niezręczny ruch mógł zdecydować o wyni
ku wojny. Zaczął się wyścig tych tajemniczych i ukrytych sił, które parły 
Rosję do rewolucji.( .. . ) 

W tych niebywale ciekawych czasach nasza gromadka żyła jak zawsze 
w wielkiej sobie przyjaźni i zgodzie. Prócz Leona (Reynala) i mnie tworzyli 
ją : S anisław Ignacy Witkiewicz, który mieszkał w tym samym lokalu co 
Leon , Zenon C'horoszczo i tak tragicznie zmarły później artysta malarz i li
terat Jan Żyznowski , wreszcie przyjechał i Stefan Aubac, jako korespon
dent dzienników francuskich." 

Stefan Kiedrzyński, Dwadzieścia lat przyjaźni, 
w: Wspomnienia o Leonie Reynalu, Warszawa 1930. 

„No więc (Witkiewicz) wszedł w rewolucję. („.) Był szalenie popularny 
wśród żołnierzy, tak że go zostawili. Tam musiał być jakiś dramat, dramat 
sumienia. Ja nic nie wiem, domyślam się tylko. Tam musiała być jakaś 
masakra jego przyjaciół, kolegów oficerów. Nie lubił mówić o Rosji, o re
wolucji rosyjskiej i przerażająco się bał komunizmu. ( ... )Mam wrażenie, że 
tu był jakiś uraz, może jakieś tchórzostwo, bo on wyjątkowo nie lubił 
o tym mówić. W czasach przyjaźni pytałem go bardzo o jego Rosję, bądź 
nie dawał odpowiedzi, bądź bardzo fantastyczne. (.„) 

Co innego odwaga bojowa, a co innego odwaga wobec motłochu, wobec 
zbuntowanych żołnierzy itd. To nie jest kwestia odwagi fizycznej (.„) Jego 
kult Micińskiego łączy się też zjakimś takim elegijnym stosunkiem do 
śmierci, do strasznej i okrutnej śmierci Micińskiego. Zarąbali go. Nie lubił 
o tym mówić . To musiało być coś takiego jak u Pasternaka, kiedy Żiwago 
jest u partyzantów i wbrew swoim przekonaniom walczy z nimi razem. Więc 
mam wrażenie , że coś podobnego było z Witkacym." 

Aleksander Wat , Mój wiek, Londyn 1977. 

(„ .) w Rosji Witkacy ujrzy przypadkiem twarz XX wieku. Na wieść 
o wy buchu wojny przybywa do Petersburga ( .. . ) Zgłasza się do wojska -
jest poddanym rosyjskim, uważa to za swój obowiązek. Kończy carską szko
łę oficerską i dzięki protekcji stryja dostaje się do pawłowskiego pułku 
lejb-gwardii, rojącego się od „białej" arystokracji. Atmosfera życia tego 
pułku, rozwydrzenie pijackie, orgie seksualne, całe „apres nous le delege", 
wie lki rosyjski dekadentyzm, o którego rozmiarach i klimacie małe" ma się 
w Polsce pojęcie - odciśnie niezatarte piętno na wszystkich jego utworach. 
(.„) Nie tylko z literatury wyrastają przecież wieczory u księżnej Ticonde
roga , perwersyjna Persy Zwirżontkowsk.aja , likwidacja bojarów w „Janulce" , 
atmosfera „Macieja Korbowy", filozoficzne dyskusje przeplatane orgia~i, 
pijatyką i narkotykami, ciągłe rosyjskie zwroty i makaronizmy w, rodzaju 
„obszaaja rukopasznaja schwatka", „papojka a la maniere russe" czy doleg
liwość markiza di Scampi „zwana w rosyjskiej gwardii „suchostoj" . Fascy
nacja Witkacego jest tym większa, że wychował się w bogobojnej Galicji 
i że wokoło trwa wojna i narasta rewolucja, co w środowisku pawłowskich 

oficerów podsyca jeszcze stan ro.zprzężenia i „naplewatielstwa" , Rytard 
wspomina, że Witkacy przez całe życie wracał pamięcią do tego okresu jak 
do niewyczerpanej kopalni przeżyć i anegdot: nie brakło wśród n'ch nawet 
słynnej zabawy w kukułkę , strzelania do luster oraz zbiorowego wyczynu 
erotycznego n pewnej „wspania łej dziwie arystokratycznej", klió~j się to 
zresztą pod bardzo podobało . Ale wstrzą~. jakiego doznaje · kacy ma 
nie tylko eh kter obyczajowy - także historiozoficzny, katastroficzny, 
klasowy: całe to środowisko mniej lub bardziej świadomie przeżywa swoje 
ostatnie dni Pompei. (..".) 



To dopiero uwertura , początek rosyjskich doświadczeń, Carskiego oficera 
dosięga z kolei przeczuwana rewolucja. „Z opowiadań o tym makabrycz
nym dla niego okresie - pisze Rytard - dowiedziałem się , że były to dwa 
najcię ższe i najstraszliwsze lata w jego życiu - ciągłe ukrywanie się, 

wymykanie i wykręcanie się od śmierci, czychającej zza każdego węgła„( „ .} 

w zrewoltowanym tłumie byłym białym oficerom ( .. .} groził co chwila 
samosąd. Nie bez powodu Lenin w r. 1919 wydać musiał specjalny dekret 
zapewniający względną ochronę oficerskim „wojenspecom" . ( „ .) Człowiek, 

który wraca do Polski w roku 1918, nie jest komunistą. Ale nie jest też 

zwykłym by łym oficerem carskim, który ocalał z kataklizmu. 
Witkacy widzi teraz świat z zupełnie nowej perspektywy( ... ) Nie chodzi 

wyłącznie o znajomość spraw rewolucji i kontrewolucji, o dostrzeganie 
pewnych prawidłowości procesów politycznych i społecznych( ... ) Nie cho
dzi też o język, w którym często pobrzmiewa żargon polityczny lewicy 
tamtych lat, ani o tematy dysput bohaterów, gdzie mówi się o syndyka
liźmie , anarchiimie, faszyżmie, liberaliżmie, demokracji, ani wreszcie o gro
teskowe Witkacowskie typy, często świadomie charakteryzowane klasowo 
- burżuj, kapitalista, proletariusz, arystokratyczny dekadent ( ... )Ważniej
sze, że rewolucja staje się dla Witkiewicza czymś nieuchronnym, więcej : 

koniecznym - a równocześnie katastrofalnym, bo przyśpieszającym mecha
nizację społeczną, kres wielkich indywidualności. Przyśpieszającym jednak, 
a nie powodującym - to warto podkreślić: diagnoza Witkiewicza sięga 

głębiej, rewolucja stanowi dlań tylko ogniwo w znacznie ogólniejszych pro
cesach. 

Konstanty Puzyna, Witkacy, 
w: Stanisław Ignacy Witkiewicz, Dramaty, Warszawa 1962. 

( ... )rozwój ludzkości idzie, zaczynając od najpierwotniejszego zrzeszenia, 
w kierunku upośledzenia indywiduum na rzecz tego zrzeszenia, przy czym 
indywiduum to, w zamian za pewne wyrzeczenia się, otrzymujP. inne korzy
ści, których by samo osiągnąć nie mogło. Podporządkowanie interesów 
jednostki interesom ogółu - oto najogólniejsze ujęcie tego procesu, który 
nazywamy uspołecznieniem. W tworzeniu się społeczeństw są jednak dwa 
momenty zasadnicze, które musimy ściśle od siebie odróżnić, a mianowicie: 
moment władzy jednej jednostki, której władzę, stara się ograniczyć bar
dzo mała stosunkowo grupa jednostek chcących władzę tę dzielić między 
siebie, i moment, w którym, wszystko jedno, w jaki sposób całe zrzeszenie 
dąży do tego, aby władzę rozdzielić równomiernie między wszystkich swo
ich członków, czyli samo sobą rządzić: moment monarchiczno-oligarchi
czny i demokratyczny: to ostatnie dążenie, jako osiągnięte, da się pomyśleć 
w pewnych granicach jedynie, ponieważ ostatecznie władza wykonawcza 
spoczywać musi w rękach stosunkowo niewielu indywiduów, ale muszą one 
być upoważnione do jej piastowania przez całe społeczeństwo . Zadania te 
spełnia bardzo nieudolnie system parlamentarny, który jednak wobec coraz 
potężniejszej organizacji czwartego stanu i coraz większej kompromitacji 
państwowego socjalizmu przez demagogię i karierowiczostwo jego najwyż
szych przedstawicieli kierujących zaczyna się okazywać niewystarczającym 
i coraz silniej zaznacza się tendencja antypaństwowa, znajdująca swój wyraz 
na razie najdoskonalszy w syndykaliźmie francuskim i w trade-unionach 
angielskich. Równolegle mnożą się coraz więcej kooperatywy, zagarniając 
powoli kapitał skondensowany w rękach niewielu jednostek. Samorządze
nie się klasy robotniczej - oto najnowszy jej ideał , mający najwięcej szans 
prawdopodobieństwa rzeczywistego wcielenia . ( .. . ) 

Jest to chwila przewalenia się naszej historii ( ... ): masa szarego tłumu 
wyciągnęła swoje macki po władzę ; może je na chwilę cofnąć, ale by 
z większą jeszcze siłą wyciągnąć tysiące nowych i potężniejszych, oplątując 
całą ziemię w łączące się z sobą w nierozplątaną sieć organizację, potężnie
jące i ujmujące twórczość przyszłego życia. Ten szary potwór, którego tak 
się dziś boją wszyscy zdegenerowani potomkowie dawnych władców świa
ta, ta wielomackowa mątwa, pajęcza masa przędząca lepką ciecz, zastygają
cą na konających ciałach narodów w ponadnarodowe związki dławiące 
wszystko, co nie podpada pod kategorie bezpośredniej dla niej użyteczności 



- to jest bóstwo naszej przyszłości, bóstwo nieskończenie straszniejsze od 
tych, przed którymi korzyli się byli władcy ziemL ( ... )Jakkolwiek kościół 
i umiarkowana demokracja wszystkich krajów nie chce widzieć ostatec:z.
nych konsekwencji, przewrót dający naprawdę władzę w ręce klas pracują
cych przyjść musi, w tej Wf innej formie; jest to tak nieuniknione jak to, że 
kamień stac:z.a się w dół, zamiast toczyć się pod górę.( ... ) 

Przywódcy, mający w gruncie rzeczy inne cele, ukryte poza mdłą demo
kratyczną ideologią, wywiesili szumne hasła swobody wszystkich ludów 
i demokratyzacji świata. Szary tłum pracowników idący w imię tych haseł 
z dobrą wiarą, mimo że domyśla się ich kłamliwości, wie, że ostatnie słowo 
należeć będzie do niego, a nie do tych, którzy go w danej chwili prowadzą. 
Umiarkowani demokraci wszystkich krajów myślą, że proces demokraty
zacji można będzie zatrzymać na tym poziomie, który dla nich będzie 
wygodnym, i że następnie można będzie masom zręcznie nałożyć kaganiec 
i wodzić je dalej na pasku. Złudzenie to powinna według nas rozwiać naj
bliższa przyszłość. 

Stanisław I. Witkiewicz, O zaniku uczuć metafizycznych 
w związku z rozwojem społecznym, w: Nowe formy 

w malarstwie, i wynikające stąd nieporozumienia, 
Warszawa 1919 

(. „) itkacy po raz pierwszy w swojej karierze dramaturg umieszcza 
zbro·ny bunt i przewrót społeczny w samym środku akcji. Rozruchy ulicz
ne nie są już tylko rozgrywającymi się poza sceną niejasnymi zdar.zeniami, 
o których dowiadujemy się głównie ze względu na 01nbiste życie bohate
rów. am tytuł dowodzi, że uwaga jest teraz skierowana w takim samym 
stopni -na działanie bezosobowych sił historycznych, jak i na losy jednos
tek. uk o podwójnej rewolucji (druga wybucha wew trz pierwszej), 
,,Bezim· ne dzieło" ukazuje, jak pozbJwiony oblicza mo łoćh powstaje 
i wydzie ładzę swoim przywódcom, którzy go wykorzy stali dla włas
nych celów. 

w przeciwieństwie do (.„) innych („.) sztuk z tego samego okresu „Bez: 
imienne dzieło" rozgrywa się w zwykłych kategoriach czasu i przestrzem 
i nie zawiesza żadnego z normalnych praw ludzkiego życia ( .. . ),ale raczej 
przybiera formę popularnego romantycznego dramatu ? zawikł~nej a~cji, 
w którym szpiedzy i tajni agenci zajmują się spiskami 1 kontrsp1skam1, ze 
wszystkimi akcesoriami tego gatunku, jak zatarte tropy, ukryte dokumenty, 
obciążające listy i postępowanie śledcze. ( ... ) 

Podstawowe konflikty „Bezimiennego dzieła", leżące u podłoża masku
jących pozornych intryg, zostają w pełni ujawnione w kilku długich prze
mówieniach politycznych wygłoszonych przez przywódców różnych odła
mów którzy bezwstydnie odkrywają swoje prawdziwe zasady . ( .. .) Bez
wzgl~dna walka o władzę i ślepe żądze, które z trudem można zmieścić 
w granicach cywilizowanych obyczajów, są rzeczywistą siłą napędową pro
cesów politycznych i doprowadzają do radykalnych zmian w społeczeń
stwie. Przy końcu aktu pierwszego C'ynga wyjaśnia swojemu nowemu zwo
lennikowi - Pułkownikowi Giersowi, że istota władzy pozostanie bez 
zmian mimo całej parady rewolucyjnej: 

„Celem naszym jest zastąpienie władzy świeckiej przez duchowną. Ka
płanami będziemy my według rytuału wiary stworzonej przez Joa.:hu~a 
Mieduwała, naszego proroka. Z tą różnicą, że on wierzył w coś w rodzaju 
zamaskowanego panteizmu, my zaś nie będziemy wierzyć w nic. P~wna 
forma mdłej demokracji pod maską kultu. Coś w rodzaju egipskich kapła
nów. Ludzie wyją o nową religię - dowód, że teozoficzna bzdura znajduje 
tylu wyznawców. Trzeba to ująć w karby i uspołecznić". 

W chwili, kiedy oS'lllkańcze powstanie Cyngi ma zatryumfować, niesfor
ny tłum pod wodzą Grabarza Girtaka popada w szał , ,)udzie w czarnych 
spiczastych czapkach" zaczynają tworzyć „bezimienne dzieło" , czyli praw
dziwą rewolucję, której celem jest całkowite unicestwienie istniejącego 

systemu. W kategoriach historii Rosji, którą Witkacy niedawno przed em· 
poznał z bliska, Rząd Tymczasowy, powstały po rewolucji lutowej zostaje 
zastąpiony przez rządy bolszewików w październiku 1917 roku. Zachęcając 
tłum do Slmosądu na Cyndze, Girtak obwieszcza nową filozofię rządów, 
podburzającą motłoch. 

„Obywatele! To są wywiędłe odpadki, a nie nasi wodzowie ! My -
prawdziwy lud - zużyliśmy ich · dla własnych celów. Oni zrobili pierwszy 
wyłom. My nie potrzebujemy rządu kapłanów pod maską mdłej demokra
cji. My stworzymy własny Slmorząd, prawdziwy. My się obejdziemy bez 
samorządu, parlamentu, organizując związki zawodowe prawdziwych leniw
ców. My stworzymy prawdziwy raj na ziemi bez żadnych wodzów i bez pra
cy- My! Jednolita, szara, lepka, śmierdząca, potworna masa: nowe Istnienie 
Poszczególne, na przekór całej metafizyce opartej na pojęciu indywiduum 
i hierarchii! Nie ma indywiduów! Precz z osobowością! Niech żyje jedna, 
jednolita Masa! ! ! Hurra! ! !" 



Gdy Cynga próbuje aresztować tego parweniusza, przywódca mieduwal
szczyków zostaje powieszony na latarni razem ze swoim nieszczęsnym po
pychadłem Giersem, który po prostu chciał być po stronie obojętne jakiej, 
byle zwycięskiej władzy. Girtak prowadzi teraz motłoch, ogłaszając konie
czność całkowitego zniszczenia : „A teraz na zamek! Wywieszać cały 

rząd! ". ( .. . ) 
Tok pierwszego aktu i całej sztuki polega na przechodzeniu od śmierci 

starego społeczeństwa do ukrytych początków nowego. Kopiąc grób dla 
klasy rządzącej, Girtak jednocześnie zasiewa ziarno nowej władzy . Poeta 
proletariacki, którego dwa imiona, Józef Leon, przywodzą na myśl Stalina 
i Trockiego, Girtak jest zarówno grabarzem starego porządku, jak i akusze
rką powstającego. Jego wiersze układane pod ziemią „same ię piszą" , tak 
jak jego inny twór, „bezimienne dzieło" rewolucji również staje się sam 
przez się . 

Stary ustrój jest konający i musi być podtrzymany z dołu . „Bezimienne 
dzieło'" obfituje w obrazy śmierci i ponownych narodzin ( ... ) Puł kownik 
Giers, stary człowiek „stojący nad grobem", kazał pod miastem wykopać 
dla siebie grób , aby zrealizować metaforę i rozmyślać nad grobem o śmierci . 

Plazmonik, przekonany, że umiera na suchoty, chce, aby go nosić na ma
rad1 jak trupa. Bezwolność i impotencja charakteryzują członków sfer naj
wyższych, już niezdolnych do twórczości seksualnej czy politycznej. Młody 
Książe Padoval , śmiertelnie znudzony w takim jałowym towarzystw ie, obja
wia zainteresowanie życiem , gdy dowiaduje się, że I Grabarz jest jego oj
cem. Dwie główne pozycje w „Bezimiennym dziele" to panowanie i pod
porządkowanie, a najważniejsze jest to, kto jest górą. Żywotność cechuje 
tylko najniższe warstwy, które najpierw podważają stary porządek, a nas
tę pnie same zajmują pozycje górującą: I Grabarz posiadł kiedyś matkę 

Padovala , Ksi żnę , obok świeżo wykopanego grobu przeznaczonego dla 
z1 arłego K sięcia . 

Gdy członkowie jałowego starego świata rozpraszają się po krótkim ze
braniu nad otwartym grobem mającym pochłonąć ich styl życia, w głębi 
sceny zbiera się nowa grupa: to ośmiu mieduwalszczyków, którzy tajemni
czo wychodzą znikąd ( ... ). Girtak tajemniczo mówi o nich: „To robotnicy, 
którzy zakładają dreny na bagnach", sugerując, że stanow ią przewody, 
które odprowadzą nieczystości społeczne . ( .. . ) 

( .. . ) „Bezimienne dzieło" Witkacego bierze za temat „bezimienny" twór 
- rewolucję, która odnosi zwycięstwo , ponieważ sięga do. najniższych 
warstw i wyzwala masowe zniszczenie. Pozbawiony oblicza motłoclt, powo
dowany podświadomymi odruchami, znosi wszystkie zapory. Wszelka ide~ 
logia, nawet kłamliwa jak mieduwalszczyków, zostaje pogrzebana; tryumfu
je girtakowska sztuka sardonicznej przemocy. 

Daniel C. Gerould, Stanisław Ignacy Witkiewicz jako pisarz, 
Warszawa 1981. 

STANISŁAW IGNACY WITKIEWICZ W MUNDURZE OFICERA ARMII CARSKIEJ -

PETERSBURG 1915 R. 



ROK 1917 W ROSJI 

24 U W Piotrogrodzie ogarniętym przez starjki i demonstracje trwające od 
paru dni - tłum z przedmieść przełamuje kordony policji i przedostaje 
się do śródmieścia; dochodzi do starć z policją . 

26 U 600 żołnierzy zapasowego batalionu Pawłowskiego Pułku Piechoty 
Lejbgwardii buntuje się przeciw dowództwu i przechodzi na stronę 

demonstrantów 

27 n Tłum opanowuje budynki publiczne, podpala i demoluje komisariaty 
policji i więzienia , uwalnia więźniów politycznych. Ministrowie dotych
czasowego rządu zostają aresztowani. Władzę przejmuje Piotrogradzka 
Rada Delegatów Robotniczych i Żołnierskich 

1 ID Ukazuje się Rozkaz nr I Rady znoszący tytuły w wojsku, zrównujący 
żołnierzy z oficerami. Zbuntowani żołnierze wprowadzają obieralność 
dowódców. 

2 Ili Car Mikołaj II abdykuje na rzecz swego brata - księcia Michała. 

Powstaje Rząd Tymczasowy z księciem Jerzym Lwowem jako pre
mierem. 

3 IV Do Piotrogrodu przyjeżdża Lenin 

3 VII W Piotrogrodzie bolszewicy organizują demonstracje uliczne w celu 
przejęcia władzy. Ujawnione zostają tzw. dokumenty Sissona z których 
wynika, że bolszewicy są agentami niemieckimi. Większość działaczy 
bolszewickich - z Trockim i Kamieniewem na czele - zostaje aresztowa
nych. Lenin i Kamieniew ukrywaj11 się. 

7 VII Książe Lwow składa rezygnację. Premierem zostaje Aleksander Kie
reński. 

25 VII W Piotrogrodzie wybucha i zostaje stłumiony pucz wojskowy gene
rała Ławra Korniłowa. 

24 X W Piotrogrodzie bolszewicy organizują przewrót zbrojny . Tłum zdo
bywa Pałac Zimowy - siedzibę Rządu Tymczasowego. Dotychczasowi 
ministrowie zostają aresztowani. Kiereński opuszcza miasto. 

26 X Władzę przejmuje opanowany przez bolszewików Centralny Komitet 
Wykonawczy i Rada Komisarzy Ludowych z Leninem na czele. 

Kierownik techniczny 
EDMUND POMARAŃSKI 

Brygadier sceny 
ZENON PIWOWARCZYK 

Realizatorzy oświetlenia 
ANDRZEJ WODECKI 
JACEK SIEMlONOW 

Akustyk 
JAROSŁAW WŁODARCZYK 

BOGDAN DULA 

Rekwizytor 
ZOFIA ZAJĄC 

MAREK SABAT 

Kierownictwo pracowni krawieckich 
MARIA SZYKSZNIA 

MARIAN MAZUR 

Prace perukarskie 
BOGUSŁAWA BARTKIEWICZ 

MARIA KACZMAROWSKA 

Kierownictwo pracowni stolarskiej 
TADEUSZ KARYŚ 
LESZEK MACIAS 

Prace malarsko-modelatorskie 
JERZY OBARA 

Prace tapicerskie 
ANTONI KANIOWSKI 

Kierownik biura organizacji widowni 
JOLANT A SPERKA 
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