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WAŻNIEJSZE DATY Z ŻYCIA I TWORCZOSCI 
STANISŁAWA IGNACEGO WITKIEWICZA 

24 li 1885 - Urodził się w Warszawie Stanisław 
Ignacy Witkiewicz. 

1885-1904 - Są to lata spędzone przez Witkiewicza 
w Zakopanem, w środowisku literacko
-artystycznym Młodej Polski, gdzie kształ
ci się on pod kierunkiem ojca, wybitne
go malarza i krytyka Stanisława Witkie 
wicza . 

1904-1906 - Studia w krakowskiej ASP pod opieką 
J. Stanisławskiego . 

1906-1908 - Podróż do Wioch i Niemiec. 
1908-1910 - Studia w krakowskiej ASP pod ki erun

kiem J. Mehoffera . 
'1910-1913 - Podróże za granicę do Wioch i Franc ji. 
1910-1911 - Witkiewicz pisze powieść pt. Demoniczno 

kobieta. 
1914-1918 - Witkiewicz wyrusza do Australii jako 

rysownik i fotograf w ekspedycji etno 
graficznej B. Malinowskiego; stąd po 
wybuchu I wojny światowej przybywa do 
Rosji, gdzie jest bezpośrednim świad 
kiem wydarzeń wojennych i rewolucyj
nych jako oficer carskiego •p ułku gwardii . 

1918 - Wraca do kraju i osiada w Zakopanem . 
1918-1922 - Jest członkiem awangardowej grupy 

artystycznej - „Formiści Polscy". 
1919 - Powstaje traktat pt. Nowe formy w ma -

larstwie i wynikające stąd nieporozu
mienia. 

1920 - Witkiewicz pisze sztukę Tumor Mózgo -
wicz. 

1921 - Powstają: Kurka wodna, W molym 
dworku. Krakowski Teatr im. J. Słowac
kiego wystawia Tumoro Mózgowicza. 



1922 - Powstają: Mątwa i Jan Maciej Karol 
Wścieklica. Krakowski Teatr im. J. Sło
wackiego wystawia Kurkę wodną. Uka 
zują się Szkice estetyczne, w których 
Witkiewicz propaguje hasło „Czyste j 
Formy". 

1923 - Witkiewicz pisze Wariata i zakbnn icę ; 
ukazują się szkice zebrane pod wspól
nym tytułem Teatr; Toru ń s k i Teatr Miejski 
wystawia sztukę pt . W małym dworku. 

1924 - Powstaje Matka; Toruńsk i Teatr M iej sk i 
wystawia Wariata i zakonnicę. 

1925 - Witkiewicz pisze Sonatę Belze buba ; 
Teatr im . Al. Fredry w Warszawie wysta
wia Jana Ma cieja Ka rola Wście kl ic ę. 

1926 - Powstaje sztuka pt. Nowe wyzwolenie . 
1927 - Wit ki ewi cz pi sze powieść pt. Pożeg na -

nie jesieni. 
1930 - Powstaje powi eść Nien asycenie . 
1932-1933 - Witkiewicz pisze powieść pt. Jedy ne 

1933 

1934 
1935 

18 IX 1939 
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wyjście . 
- Krakowski Teatr „Cricot " wys taw ia 

Mątwę. 
- Powstają Szewcy . 
- Ukazuje się traktat f i lozoficzn y: Pojęcia 

i twierdzenia implikowane przez pojęcie 
istnienia. 

- W Jezioranach na Wołyniu Witkiewicz 
ginie śmiercią samobójczą. 

OSOBY D R AMATU 
(wg wskazówek Witkacego) 

JAN MACIEJ KAROL WŚCIEKLICA - gospodarz wieJ
ski la t 39. Tęgi i wysoki . Ryżawy blondyn. Ba rdzo ra 
sowy i przystojny, z dość wściekłą miną. Nos orli . O czy 
ś m i a ło pat rzące (jasne). Wąsy dość duże , ciemniej sze 
i bardziej rude niż włosy. 
ROZALIA Z SUPEŁKIEWICZóW WSCIEKLICOWA -
baba lat 45. Pochodzi z rodziny małomieszczań sk i ej. 
Bardzo ładna brunetka, jeszcze świeżawa . 
W ANDA LEKTOROWICZóWNA - fe nomena lnie ja k 
na owe czasy ładna blondynka , lat 22. Wysmukla 
i bardzo zgrabna . Nauczycielka wiejska. 
ANABAZYS DEMUR - były ambasador na San Do
mingo. Wysoki. Nos orli. Bardzo gen tlem a ń s ki. Silny 
na zimno. Lat 37. Ogolony zupełnie. Cera żółta ja k 
cytryna. 
KLAWECYN GORGOZAN BYKOBLAZJON - szef sek
cj i M inisterstwa Skarbu. Wysoki, tęgi blondyn bez 
brody, a za to z wąsami. Twarz krwista . 40 lat. 
ABRAHAM MLASKAUER - lichwia rz w iej sk i, lat 52-3. 
Chudy. Broda i pejsy. Ubrany w chałat. 
KIERDELION - jego sługa, ubrany w zg rzebną bie 
l i znę. słomkowy kapelusz i łapcie. Długie włosy i bro 
da . Albinos, lat 42. _ 
H EN RYK TWARDZISZ - wysoki, chudy brunet z wą 
sikami do góry. Typ bałkańs ka-cygańsk i . Ubrany w 
wytarty kost ium do jazdy konnej. Lat 35. Wygląd dra 
niowaty. Hycel gminny. 
VALENTINA DE PELLINtE - recte Józefa Figoń. Ko
chanka hycla . Bardzo ładna, demoniczna ruda osoba . 
Tak zwana „królowa brylantów". Brylanty w uszach 
i na szyi (może fałszywe) . Żmijowata. Ubrana w zie 
loną suknię . 

CZECZOBUT - pisarz gminny. Brunet. Długie buty 
i portki khaki . Czarna marynarka, czerwony krawat 
w białe groszki. Bladoczekoladowy melon. Wąsy. 
ZOSIA - dziewczyna wiejska, służąca Wściekliców . 
Ubrana jaskrawo, po wiejsku, w czerwonych, poma 
rańczowych i zielonych kolorach . 
DZIECI - 15 sztuk obojej płci. Ubrane odświętnie. 
Dziewczynki biało. Bukiety w rękach (mogą być 
sztuczne). 
RADNI GMINNI - 12 sztuk. Ubrani w sukmany. Mo
rowe chłopskie gęby. 
Ubranie osób nie zmieniających kostiumów wyszcze
gólnione. Ubranie zmieniających stroje podane w to 
ku akcji . Rzecz dzieje się we wsi Niewyrypy-Dolne. 
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UWAGA: 
Sztuka ta powinna być grana nierealistycznie. Wypo 
wiadanie zdań zimne. Dekoracje, w granicach infor
macji autora, powinno być niesłychanie fantastyczne, 
jednak bez żadnych kubizmów i innych izmów. Tempo 
wściekłe. Typy doprowadzone do maksimów przesady 
w wyglądzie zewnętrznym. Styl ogólny „grotesque ma
cabre". 
Tekst wg maszynopisu (Biblioteka Teatru im. J. Sło
wackiego w Krokowie) 


