


STANISŁAW IGNACY WITKIEWICZ 

Kurka wodna 
Tragedia sferyczna w trzech aktach 



„Nie zabrną me twory popod żadne strzechy, 
Bo wtedy, na szczęście, żadnych strzech nie będzie. 
W ogóle z tego żadnej nie będzie uciechy, 
1 tylko świństwo równomiernie rozpełznie się 

wszędzie". 

STANISŁAW IGNACY WITKIEWICZ 

JAKO CZŁOWIEK I TWÓRCA 

Stanisław Ignacy Witkiewicz, urodzony w r. 1885 w War
szawie, był synem Stanisława, artysty malarza, krytyka, pu
blicysty i pisarza z czasów Młodej Polski. Witkiewicz-ojciec 
związany był ongiś z głośnym pismem ,;Wędrowiec ' ', od któ
rego datują się dzieje naturalizmu polskiego. Rozgłos i uzna
nie pozyskał sobie jako autor znakomitych na swój czas mo
nografii artystycznych o Matejce i o Aleksandrze Gierym
skim, jako inspirator nowych prądów i metod w zakresie 
opisu i wartościowania wytworów sztuki, jako działacz spo
łeczny oraz twórca i propagator tak popularnego w tamte j 
epoce stylu zakopia1'1skiego. Stanisław Ignacy odziedziczył p o 
ojcu jego uzdolnienia i zainteresowania artystyczne, ale bo
dajże je znacznie poszerzył i pogłębił. Był w Jatach mic;dzy
wojennych najwszechstronniej bez wątpienia utalentowaną 
indywidualnością twórczą, postacią nieomal renesansov,,-ą 

o wyraźnych znamionach genialności. Ponieważ od piątego 
roku życia z powodu choroby ojca przebywał stale w Zako
panem, gdzie nie było podówczas żadnej szkoły średniej, 

więc uczył się prywatnie, w domu i tylko egzaminom rocz
nym poddawał się w normalnej szkole jako tzw. ekstern. Ma
tura, uzyskana w r. 1903, była ostatnim oficjalnym świade

ctwem systematycznych studiów Witkiewicza. W istocie był 
to genialny samouk, który wszystkie swe osiągni~cia życio
we zawdzięczał przede wszystkim sam sobie, niesłychanej 

chłonności intelektualnej i ciekawości, które go pobudzały do 
ustawicznego szukania i były zaczynem wiecznego umysłowe
go nienasycenia. 

Wszystkie studia, jakie sam podejmował, nie były przez 
nikogo inspirowane, wynikały z wewnętrznego i samoistnego 
popędu. Bodaj najbardziej systematyczne były jego studia 
malarskie. Malował nieomal od dzieciństwa; przykład ojca 
odegrał tu zapewne rolę istotną. Potem podróże do Niemiec 
i do Włoch pozwoliły Witkiewiczowi zwiedzić najsłynniejsze 
galerie malarstwa europejskiego. Uczęszczał w pewnym okre
sie do Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, gdzie 
pracował nad kierunkiem Mehoffera i Stanisławskiego, nie 
budząc w nich zresztą specjalnego zachwytu. Ale już wów
czas jego zainteresowania intelektualne i artystyczne wybie
gały raz po raz poza malarstwo. Miewał okresowe pasje 
i namiętności, które potrafiły go zagarnąć na pewien prze
ciąg czasu aż do momentu psychicznego znużenia i nasyce
nia. 



Na wiosnę r. 1914 wybrał się w ·tkicw;cz ze s -..vy m przyja
ciele m, słyn!lym póżn" c j etn og1-;.: fo m i profesorem uniwersy
tet u londyński go, Bro!lis!a vem iVIalinowsk im, na wyprawę 
naukową do Aush'alii. Le d wo tam przybyli, wybuchła woj
na światowa. Ma l inow~kicgo jako obywat ela austriackiego 
internowano, Wit!l: iewicza, który miał oby\\·at.elstwo rosyj
skie, odstawiono do Rosji. Lat::i wojny przyczyniły się w wy
datnym stopniu do pojawien ia się i ugruntowania w Witkie
wiczu jego poglądów hi storiozoficznych i k ata~troficznych. 
Wojna, rozkła d i demoralizacja, towarzy-z<1ce agoni i ro.c.;yj
skiego impe rium. pierwsze miesiące r ewolucyjnego zamętu 

pogłębiły nastroj e przygn bien ia i zagroże nia. .Jak o oficer 
rosy jski poznał Witkiewicz kuli sy wi e lkiego dzicio' e:;o d ra
matu bezpośrednio, z autopsji. Wtedy boda j obudziły się je
go zainteresowa nia filozoficzne i ożywi ły literackie. Ale 
aktywność w tym w kres ie uj~iwnila s i ę dopiero po pov1roci 
do kraju w r. 1918. Witk iewicz os iad ł w Zakopanem, które 
stało się na la t dwadz ieścia główną jego sied zibą. 

Lata dwudzieste to okres wyjątkowej aktywności twórczej 
artysty. Ogólna atmosfera , pełna nies łychanej dynamiki in
telektualnej, działała bez wątpie nia pobudzająco. Wówczas 
to ujawniła się w całe j pełn i imponująca wielostronność za-· 
interesowań Witkiewicza-filozofa, krytyka i teoretyka sztu
ki, malarza, portrecisty, t ecm•t.yka nowego teatru, dramato
i powieściopisarza, polemisty, no i człowieka , bo dla Witkie
wicza i samo życie było sui gene ris sztuką , potrafił uczynić 

je prawdziwie niebanalnym i oryginalnym. Niesłychanie eks
centryczny, nieobliczalny w swych reakcjach, obcy i wrogi 
wszelkim przymusom i konwenansom, wciąż czymś zaskaku
jący, a jednocześnie pełen niezwyk łego oso bis tego uroku, już 
za życia obrastał legendą. 

W ówczesną wielką dyskusję na temat sztuki wniós ł ory
ginalny i ważki wkład . Na problemy malarstwa wypowie
dział s ię w książce Nowe formy w mala.rstwie (1919) oraz 
w S zkicach estetycznych (1922); na temat teatru w tomie 
studiów pt. T eat r. Wstęp clo t eo rii czystej formy w teatrze 
(1923). Swoje poglądy filozoficzne p r zedstawi! w rozprawie 
z r. 1935 pt. Pojęcia i twierdze nia implikowane przez poję
cie istnienia. Do tych czterech ksią żek należy dodać dzies iąt

ki artykułów krytycznych i polemicznych, r ozsianych po cza
sopismach d vudziestolecia, bo Witkiewicz był zawołanym 

dy k utantem i polemistą, nie pozostawiającym bez odpowie
dzi żadnej choćby najdrobnie jsze j o sobie wzmianki. 

Tej imponującej działalności teoretycznej , krytycznej i pu
blicznej towarzyszyła twórczość ściśle artystyczna i literac
ka; malarska, która była główną podstawą jego egzystencji 
(słynne portrety Witkiewicza), oraz drama to- i powieściopi
sarska. Witkiewicz napi sa ł ponad dwadzieścia sztuk teatral
nych oraz ogłos ił dwie duże powieści - w r . 1927 Pożegna
nie jesieni, a w r. 1930 Nienasycenie. 

Witkiewicz był jednym z największych w sztuce polsk iej 
bodaj ostatnim te j miary indywidualis t ą. Niesłychanie 

chłonny i wyczulony na wszelką intelektualną nowosl: w isto
cie żył poza swoją epoką, był jej duchowo obcy. Przerażała 
go mechanizacją, materializmem, techniką, pogardą dla oso
bowości ludzkiej . Uważał, że zadaniem kultury winna być 
ochrona jednostki, jej wolności i niezależności , a tymczas 0 m 
bieg zdarzeń zdawał s ię iść na przekór jego mnieman iom 
i postulatom. Zewsząd docierał zmasowany tupot zdyscypli
nowanych zbiorowisk i tłumów ludzkich . 

Witkiewicz widział w tym zapowiedź nadchodzącej epoki 
kolektywów, w której o losach człowieka, świata i k ult u ry 
decydować będą nie genialne jednostki, lecz zbiorowości. Od
czuwał ją jako ostateczny kres i katastrofę wolności, sztuki 
i cy\vilizacji i to poczucie legło u podstaw jego poglądów hi
storio.wiicznych, jego koncepcji estetycznych i dzia łalności 

pisa rskiej. 
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„Byłem kiedyś - fighting manem - człowiekiem 

bojowym par excellence - miałem idee i chciałem 
o nie walczyć - nie było gdzie i z kim. Bynajmniej 
nie sprzeniewierzyłem się moim ideom (Czysta For
ma w malarstwie i w teatrze i reforma artystycznej 
krytyki), tylko przyszedłem do przekonania, że są 

one, w każdym razie obecnie, nie na czasie i że 

w ogóle minął dla nich ich czas. To, co twierdziłem 
jeszcze przed wojną („.), że sztuka ginie, dzieje się 

na naszych oczach, a wobec tego, czy będzie i jaka 
będzie krytyka artystyczna w moim znaczeniu, to 
jest krytyka formalna, jest bez znaczenia. 

Co innego, jeśli rzecz idzie, o literaturę nie jako 
sztukę - tam jest jeszcze coś do powiedzenia i może 

się jeszcze na ten temat wypowiem. Obecnie jestem 
stosunkowo pogodnym osobnikiem lat średnich, któ
ry o żadnych „wyczynach" w wielkim stylu już nie 
marzy i pragnie jako tako skończyć to życie, które
go - dotąd przynajmniej mimo klęsk i niepowodzeń, 
nie żałuje"„. 

„Są bezwzględnie ludzie, którzy mają pecha. Oczy
wiście mojego pecha nie oddałbym za wiele sław 
i majątków, ale przecież jest on dość nieprzyjemny. 
Stworzyła się legenda in minus i z tą postacią legen
darną wielu walczy zupełnie apriorycznie, nawet nie 
wiedząc dobrze, o co chodzi. Jest cala kupa durniów 
chcących wmówić, że ja się bawię i nabieram, a po
tem się zdemaskuję i będę się śmiał. Inni idioci na 
podstawie tego, że większą część życia spędziłem 

w Zakopanem, deprecjonują wszystko, co zrobiłem. 

Są także dziwne kretyny, które na podstawie defor
macji w moich sztukach uważają, że nie należy mnie 
traktować na serio ... Je.§li mówię poważnie, to każdy 
matoł oczywiście się nudzi, bo mu się myśleć nie 
chce. I tak jest ze wszystkim". 

„Czy jest możliwe w jakim cywilizowanym kraju, 
aby ktoś musiał walczyć o wyższy poziom literatury 
i krytyki artystycznej i aby był przez dwanaście lat 
tej walki albo ignorowany, albo gnębiony bez wybo
ru środków przez całą niemal sferę literatów i kryty-

ków - i żeby mimo jego sprecyzowanych poglądów 
nik t z nim rzeczowo nie dyskutował, a tylko wszyscy 
systematycznie utrącali? Dziwne... każdy mądry 

i uczciwy człowiek, który czytał moje prace i polemi
ki, musi jedną rzecz przyznać, że nie chodzi mi o oso
biste korzyści, tylko o idee. 

W tym rzędzie idei, które mnie zajmmcały i któ
rych wcielenie uważałem za korzystne dla nasze j 
sztuki i społeczeństwa jestem i byłem zupełnie osa
motniony". 

„A kiedy osiągnął już (artysta po śmierci) pewien 
stopień - wielkości - karmią się nią wszyscy ci , 
którzy piszą o nim monografie, jego biografie, sondu
ją jego - głębię - z tą zupełną pewnością, że si. ę 

nic nie pomylą, bo przecież wszyscy mają go za 
u.:ielkiego - i dureń jest ten, kto go nie uzna". 
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O jciec - Wojciech Wałpor - stary, były szyper 
k upieckiego okr .tu 

On - Edgar W c łpor - jego syn 
Synek - Tadzio 
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Niańka - Afrosja Opupiejkina - poczciwości 
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- WOJCIECH KALI NOWSKI 
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- HENRYK KONWIŃSKI 
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- AGNIESZKA DONDAJEWSKA 
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„Oczy szare, stalowe mają teraz wyraz zmęczenia, twarz 
wydłużona jakby po chorobie, czoło wysokie, włosy mocno 
szpakowate - w szystko zdradza człowieka zużywającego 

wiele czasu na prace; umys ł ową . Mówi z pewnym trudem, za
stanawia s ię , waży słowa, przez całą rozmowę nie wypuszcza 
ołówka z rę ki nerwowo szkicując jakiś ma le r1ki krajobra z.(. .. ) 
Czasem, gdy mowa o trudnościach w odna j y waniu nowych 
źródeł pracy i twórczośc i znać cierpienie twórcy na jego 
twarzy. (. . .)" 

H. Ostrowski 

„„.było w n im coś z m a nier ja k iegoś królewicza z bajki, 
a zarazem - cwanego - kpiarza, dnviącego dyskretnie ze 
wszystkiego i w szystkich nie wyłączając siebie". 

K. Winkler 

,,(.„) był t ak i, jakim s i ę przeważnie prezntował w obcym 
sobie towa rzys tw ie : dość n onszala ncki, impe rtynencko uprzej
my ze znaczną dozą za znaczonej swojej wyższości i robione j 
pewności s ie bie. („.naprawdę). 

Był człowi ekiem niezwykle delikatnym, czułym niezmiernie 
na to, by nik ogo nie ura zić, gdy go raz dopuścił do swojej 
przyjażni, ale za razem też i ba rdzo dotkliwie odczuwającym 
wszystkie niedociągnięcia, a n a wet niezamie rzone niezręcz

ności w stosu nku do niego (.„ ) . Był człowiekiem pełnym nie
śmia łości i pełnym obaw co do istotnej wartości wła s nego 

dorobku artystycznego". 
R. Ingarden 

* * * 
„Witkiewicz (.„) nie należa ł do tych filozofów, co uprawia~ 

ją tylko filozofię : on ją przeżywał całym sobą. (.„) Toteż za
pożnanie się z osobowością Witkiewicza w związku z jego 
twórczością nie tylko filozoficzną , ale i artystyczną, jest nie
odzownym wa runkiem pełnego wniknięcia w najgłębszy sens 
jego filozoficznego dzieła. („ .) Obdarzony wybitnym poczu
ciem humoru , tym humorem maskował w dużej mierze swo
ją osobowość. („.) Ta maska pokrywała dystans, który go dzie
lił od otoczenia . ( „ .) Gdy maska ta czasami opadała, ukazy
wał s ię na chwilę człowiek straszliwie samotny, ponury, roz
bity wewnętrznie, wstrzą sany potężnymi pasjami, miotany 
wichrem nie znanych przeciętnemu człowiekowi uczuć meta
f izycznych, człowiek wspaniały, twórczy i na wskroś tragicz.
ny. („.) To było w znacznej mierze powodem, że olbrzymia 

twórczość tego człowieka zarówno pod względem jakości, jak 
i wielostronności, a nawet ilości, została, po czę ści przez 
współczesnych zlekceważona, w części nie doceniona. Oczy
wiście w połączeniu z tym, że była to twórc zość nowa, trud
na, niepokojąca. („ .) Chciałoby się tu ustalić jakiś porządek, 

jakąś hierarchię osiągnięć, a okazuje s ię t o niepodobień
stwem. Każda strona tej twórczości wydaje s ię najważniej

sza, każda wypełnić by mogła ca łe życie człowieka . Nie dla
tego, że był jakim~ typem pośrednim. Przeciwnie. Dlatego, 
że właśnie w każdej z tych dziedzin wyżywa się cały i po
przez wyraz skor1czony i w wielu os iągnięciach doskonały. 

A nad każdą z tych dziedzin dominuje całkowity zarys jego 

osobowości! 

(Jan Leszczyńsk i , Filozof meta fizycznego 
niepokoju, w książce : Stan is ław Ignacy 
Witkiewicz, Człowiek i twórca, Wa rsza w a 

1957' s. 93/94) 



PARĘ NIEISTOTNYCH UWAG NA TEMAT 

„KURKI WODNEJ" 

Przebieg przedstaw ie i1 moich sztuk , począwszy od prób aż 

do krytyk, cudownie określa wierszyk jednego z najlepszych 

p iurblagistów, członka redakcji Papierka lakmusowego 

p. I. Polatkiew icza-Blagi: 

„Rano, pod górę, bandą wyjeżdża na hipka 

Pewien ksiądz znan~· z kroju zielonej sutanny. 

Wieczorem, zjeżdża cicho, wychudły jak rybka, 

Dawny kolega szkolny, wypuszczony z wanny". 

Tzw. „eksperyment" zachodzi zawsze w warunkach nie
normalnych i dlatego prawdziwym eksperymentem nie jest. 
Jeżeli ilość prób jest dostateczna i artyści graj;:i bez zarzu
tu, to r zecz odbywa się późno w nocy, na tle nieodpoviied
nich dekoracji (Pragmaty~ci w Elsynorze). Jeśli reżyseria jest 
doskonalą, to sztuka puszczona jest „na marginesie", w sa 
mym końcu sezonu, przy czym wystawa nie odpowiada zu
pełnie moim wymaganiom, zawartym w opi s ie wyglądu sce
ny, a zbyt mała ilość prób uniemożliwia osiągnięcie jednoli
tego charakteru całości. Poza eksperymentem artystycznym 
jest także eksperyment w stosunku do publiczności , który 
zależy n iestety od pory roku i charakteru reklamy. 

Z różnych powodów Kurka Wodna daleka była od dosko
nałości. Krytyki podkreśliły wspaniałość wystawy. J estem 
zdania wprost przeciwnego. Nawe t świetna reżyseria Trzciń
skiego traci wartości formalne na tle zupełnie nieodpowied
nim(. .. ). 

Przechodząc do krytyki muszę stwierd zić , że upal, koniec 
sezonu itp. nie is totne rzeczy uczyniły ją jeszcze mniej istot
ną niż zwykle. Ogólna odpowiedź rzeczowa zawierać się bę 
dzie w książce mojej pt. T eatr, która ukaże się w październi
ku. Tu poruszę tylko parę kwestii ubocznych . A więc: skon
statować muszę polepszenie s ię stosunku do mnie pp. Hae-c 
kera i Szyjkowskiego. Haecker zupełnie dobrze scharaktery
zował nie istotną, życiową stronę Kurki Wodnej, nie mówiąc 
oczywiście ani słowa o stronie formalnej. Prof. Szyjkowski 
starał się coś powiedzieć , ale nie mógł. Trudno. Muszę mu 
tylko z\vrócić uwagę, że drug i raz JUZ miesza pojęcia 
Czystej Formy i „wstrząsów bebechowych", które nie są dla 
mnie równozna czne, tylko oznaczają rzeczy diametralnie 
przeciwne. Nieścisłość mimowolna lepsza jes t oczywiście od 
złej woli, ale także martwi mnie bardzo. Oświetlanie mojej 
psychologii w czasie pisania sztuk w ten sposób, jak to czy
ni prof. Szyjkowski, uważam za nie na miejscu. 

„Nienasycenie formą" a programowe epa towani są to rze
czy zupełnie różne. A przy tym jedna rzecz jest bardzo przy
kra. Oto najperwersyjniejszy z polskich profesorów, Tadeusz 
Sinko puścił zaraz w pierwszym antrakcie demonicznego 
„witza", że Kurka jest moją autobiografią. Z niezrozumiałą 

skwapliwością podchwycili „witza" tego p p. H aecker i Szyj
kowski, umieszczając aluzje na ten temat w swoich wzmian
kach. Pomijając to, że hipoteza Sinki jest z gruntu fałszywa 
i wynika tylko z ducha przekory, wprowadza!1ie tego rodza
ju kwestii osobistych do krytyki uważam za w najwyższy 

sposób niestosowne, niedelikatne i nietaktowne . Co panów to 
obchodzi i co to nn wspólnego z krytyką? 

Można nie lubić mnie jako artysty, a le twie rdzenie, że nie 
jestem wcale artystą, uważam za nieco przesadzone i oba
wiam s ię , że sąd przyszłych pokole11 nie będzie zbyt po::hleb
ny dla niektórych moich krytyków. Jakk olwiek, wskutek 
nienasycenia formą i v;ymagań kompozycyjnych , sztuki moje 
nie s;:i fotograficznym odbiciem życia, jednak nad „banialu
kami" (jak ośmielił s ię wyrazić jakiś za rozumialec z „Nowe
go Dziennika" ) w niej zawartymi pomyśl;:i jeszcze kiedyś 

przyszli hi storycy literatury. Jest to oczywiście kwestia nie
istotna z punktu widzenia Czyste j Formy, ale tym niemniej 
ważna jako taka. Może kiedyś dojdę do jeszcze większych 

odchyleń od rzeczywistości , ale na razie og łaszan ie mnie 
z uporem jako „apostoła nonsensu"' rozleniwia tylko i na
stępnie kompromituje na dalszy dystans moich wrogów. J ak 
zimny kompres na głowę podziałała n a mnie łagodna i życz
liwa recenzja p. Lewakowsk iej. Oczywiśc ie między słowami 

„Kurka wodna" i „Dzika kaczka" jest pewn a analogia zna
czeń - oba oznaczają ptaki. Ale co wię cej wspólnego ma 
rzecz moj a ze sztuką Ibsona, nie mogę mimo wszystko s i ę 

dopa trzeć. 

W przedmowie do Tumora Mózgowicza (Tow. Wydawn icze 

„Fala'', Kraków) zaznaczyłem, że nie biorę odpowiedzialno

ści za wszystkie wypowiedzenia moich figur. Ośw iadczam, że 

nie jestem ani filo- ani antysemitą. Mam wielu przyjaciół 

Żydów, ale przed rasą semicką odczuwam jakiś strach za

bobonny, przy czym kobiety z rasy H etytów (Górale z Ma

łej Azji) o rudych włosach i niebieskich oczach uważam za 

najpiękniejsze na świecie i najbardziej dla mnie niebezpiecz

ne . Bałem się posądzenia o filosemityzm (ró\vnie niesłuszne

go jak posądzenie odwrotne) - wyszło całkiem coś innego 

(wzmianka p. M.As. w „Nowym Dzienniku") . Jest to zupełnie 

tak sa mo, jak z kwestią sensu i bezsensu : chodzi mi o Czy

stą Formę, wszyscy zaś posądzają mnie o programowy non

sens. 
Co do problemu nudy, którą rozsiewać mają moje sztuki, 



to uważam, że krytycy moi są nieszczerzy . Jc~ t to najta 11szy 
sposób zarżnięcia sztuki, j e śli ogłasza s ię ją za nudną . N~e 

robię tu aluzji do nikogo, ale dla kompletnego matoła r:awct 
p rzedstawienie w cyrku może być nu dn ym, podobnie jak 
nudnym będzie dla kogoś nie znającego zupełnie fizyl:i wy
kład teorii Einsteina . Że p. X, którego znikąd nie znam y, 
nudzi się nie jest zupełnie miarodajne. Na zwierzenie się ze 
swojej nudy, jak np. p. Zastępca z „Głosu Narodu", trzeba 
mieć też odpowiednie kwalifika cje. Może p. Zastępca mógłby 
być zastępcą króla s jamskiego, albo prezydenta rzeczypospo
lite j Haiti. Dla mnie n i za s tąpił niestety Karola Huberta 
Rostworowskiego, jednego z niew ielu uczciwych krytyków 
i wielkiego znawcy sceny, którego zdania, nawet najgorszego, 
wysłuchałbym z prawdziwą przyjemności:i. Pytałem się a 
ru osobników bardzo szczerych i inteligentnych, a przy tym 
bardzo zblazowanych czy n d zili s ię n a mojej sztuce . Odpo
w iedzieli mi, że ba wili s ię świetni . Może n ie doznali wra
że ń do Czystej Formy, głównie z powodu nieodpowiedniej 
wystawy, ale nie nudzili s ię. 

Jeszcze raz zwracam uwagę wszystkich na moją k siążkę 

o teatrze, która powinna usunąć wiele nieporozumień i koń
czę te nie istotne uwagi, dziękując serdecznie wszystkim tym, 
którzy ponieśli trudy przy wystawieniu Kurki Wodnej. 
(1922] 
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JAN BŁOŃSKI 

Czy to możliwe, aby jedna i ta sama sztuka realizowała -
fragmentami! - cztery różne konwencje gatunkowe? Prze
cież nikt takich sztuk nie pisał! Ale też przed Witkacym nic 
było Witkacego. W tej gatunkowej łataninie tkwi niewą tpli

w ie oryginalność. 
Jak najlepiej - jeżeli nie najłatwiej - unaoczn ić form al 

nie wartości dramatu? Odryv.,;ając cechy stylu, fabuły , ga
tunku od ich najczęstszych zestawień i zastosowar'l. Zderza 
j ąc je i podkreślając. Zmieniając reguły budowania posta
ci, scen, akcji. To właśnie robi Witkacy. 

Tak rozpatrywana, Kurka Wodna jes t swoistą grą z p u
blicznością . Chcecie ją zrozumie ć, skupi wszy uwagę na poje 
dynku Elżbiety i Alicji o Edgara? i\fa.cie farsę. Patrz<1c od 
strony Ojca? Teatr w teatrze. Tadzia? Sc niczną annlitykę . 

Edgara? Dramat jaźni. Tym samym „życie - ma treść " (z -
sa da naśladownictwa) zostaj e niej a ko odda lona i wzię ta\\" na 
wias . Zaś w polu uwa gi publiczności pozostaną u kochane 
przez Witkac2go jakośc i formal ne. A więc segmentac ja cza
su , rysunek działających energii , oscylacja znacze11 ... słowem, 

bogactwo „napięć kie runkowych". T a k cieszyć się będziemy 

i bawić formą dramatyczną. Czy czystą? Tak czystq , jak to 
w dramacie - a zatem w literaturze - możliwe . Witkacy 
neut ralizuje naśladownicze oczekiwania publiczn ości. Pobu
d za zaś i zaspokaja estetyczne. Ot i wszystko. 

Wit:<:.acy, dra maturgiczny maestro, nigdzie nie czaruje i n ie 
zdumiewa bardziej niż w Kurce Wodnej. 

Dlatego Kurka kusząca i trudna zarazem. Szukamy klu 
cza ~ztuki, już, już go trzymamy, i znów wypada nam z rą k . 

Musimy stale na nowo stawiać hipotezę jedności (a zatem 
i sensu) tej aferycznej tragedii. Cwi.:zen ie nie wszystkim do 
stępne. Witkacy nie marzył jednak o teatrze ogromnym . 
... Kurka - jak cala twórczość Witkac go - może łatwo wy
dać s ię przypadkowym zbiore m wydarzeń, „j edna z tych 
sztuk bez sensu, którą teraz piszą". Ale i koneserzy kręcą 
czasem nosem, narzekając n u. zbytnie już przerafinowanie . 
Awanga rdzie (zwłaszcza środkowo-europejskiej) nieraz sta 
w ia no zarzut wyszukania, wysilen ia, przesubtelnionej deka
dencji. Witkacy także wieszczył śmierć sztuki, ginącej na 
„rozwydrzenie formy", której „komplikacje są wyczerpalne", 
chociaż od ich rozmaitości zwykłym osobnikom „we łbie się 

n rzewraca" . Póki jednak starcza nam we łbach oleju, trzy
~ajmy się prosto .Tak, nie ma tu pomysłu radykalnie nowe
go, jak u Brechta czy Becketta. Witkacy buduje całość z czę-



ści j uż gotowych, postępuj e tak jak Micii1ski czy Wyspiań

ski. Ale ta mci sp iętrzali symbole i t reotypy literack ie. Wi t
kacy idzie dalej, majsterkuje form lnymi całościa mi. Ale· to 
wca le n ie musi znaczyć , że Kurka n ic smaczna czy mętna . 

Można j ą - moim zdaniem - całkiem dorzecznie opisać 

i za i nlcrpretować . W Panu Ta deuszu n;:i stół wjeżdża ryba 
„u g łowy gotowana , po środku p ieczona, .; A potrawkc; z so
sem mając u ogona". I smakuj e horeczkosiejom, co odi.ywin
li się zwykle kwaśnym mlekiem i pieroga mi. Więc i my ni 
kapryśmy . 
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