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Napisana w 1921 roku , ale ogłoszona 
dopiero w 1962, Kurka Wodna. 
Tragedia sferyczna w trzech aktach 
była trzecim wystawionym utworem 
Witkacego( ... ). Chociaż za życia au
tora była wystawiona tylko jeden raz 
i osiągnęła dwa przedstawienia , Kurkę 
Wodną uważa się teraz za jedno 
z najpełniejszych i najświetniejszych 
dzieł Witkacego. 
Mistrzowskie zespolenie różnorodnych 
składników przy pomocy doprowadzo
nej teraz do doskonałości metody 
pomijania powiązań dało w wyniku 
dzieło o rozległym zasięgu ,obejmujące 

miłość i sztukę, metafizykę i rewolucję . 
Opierając świat dzieła na motywach 
rodziny i stosunku ojca do syna -
motywach, które najgłębiej pobudzają 
jego wyobraźnię - Witkacy przedstawia 
obraz trzech "nieudanych pokoleń"( ... ). 
W "sferycznej tragedii" Witkacego 
materia pozostaje w nieustannym 
ruchu . Przedstawione osobowości i 
światy zderzają się ze sobą i rozpada
ją, a z gruzów powstają nowe grupy 
i konstelacje jednostkowych cech i klas 
społecznych . ( ... ) 
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Będąc dramatem traktującym 
o początkach, końcach i istotach 
rzeczy - o dualizmie narodzin i śmierci , 

stworzenia i zniszczenia , jednostki 
i świata, podmiotu i przedmiotu - Kurka 
Wodna jest utworem metafizycznym, 
nadającym konkretny kształt teatralny 
rzeczom pierwszym i ostatecznym, 
genezyjskim i eschatologicznym. 
Pozwala nam zobaczyć , co leży poza 
narodzinami i śmiercią, tymi krańcowy

mi punktami przyziemnego realizmu. 
Jednocześnie jest to studium "sfer 
społecznych" , sztuka na temat ról 
i tożsamości , rośnięcia i rozpadania 
się , utraty osobowości i tworzenia 
syntetycznych więzi społecznych . 
Żadne dzieło Witkacego nie jest tak 
pięknie wzruszające , tak zaskakująco 
komiczne i głębokie i w żadnej jego 
sztuce forma i treść nie są tak 
doskonale połączone . ( ... ) 

Witkacy przenosi widzów bezpośre

dnio w świat snu, w którym zachowana 
jest dziwność istnienia. ( ... )Od same
go początku szereg metafizycznych 
wstrząsów ciągle na nowo rozbija 
powierzchnię dramatu na zmieniające 

się płaszczyzny rzeczywistości, poz
walając nam za każdym krokiem posu
wać się coraz dalej poza poprzednie 
odkrycie. 

Od początkowych chwil pierwszego 
aktu nieprzewidywalność jest wprowa
dzona jako atonalna harmonia sztuki. 
( ... ) 

Bohater Kurki Wodnej, Edgar Wałpor, 
to współczesny Każdy, nie wiedzący, 
czym ani kim jest; jednak nieubłagany 
świat nieustannie zmusza go, aby stał 
się kimś lub czymś . Prześladowany 

przez nietzscheańskie powołanie do 
wielkości , Edgar czuje, że powinien 
dokonywać bohaterskich czynów, ale 
uświadamia sobie, że w nowoczesnym 
świecie takie przedsięwzięcie jest 
niedorzeczną utopią. 

Daniel C. Gerould, 
Stanisław Ignacy Witkiewicz 
jako pisarz, przeJ . Ignacy Sieradzki , PIW 1981 
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A 
Zawsze wszystko robią za mnie wypadki 
i ludzie. ( ... )Przekleństwo jakieś czy co? 

Uważam, że sztuka na równi z religią 
i metafizyką była jednym ze środków, przy 
pomocy których człowiek od wieków starał 
się uwolnić od męczarni istnienia jako 
takiego, tego codziennego. Dawniej męką 
tą był strach przed Nieznanym i groźnym, 
dziś jest to raczej strach przed pospolito
ścią i codziennością, która nas zalewa ze 
wszystkich stron i w krótkim czasie pokryje 
prawdopodobnie zupełnie. 

Metafizyczna samotność człowieka 
ustąpiła miejsca dławiącemu równie silnie 
poczuciu przynależności do potworniejącej 
machiny społecznej. Sztuka jest ucieczką, 
najszlachetniejszym narkotykiem, mogą
cym przenieść nas w inne światy bez złych 
skutków dla zdrowia, inteligencji i bez 
"katzenjammeru" (ogłaszam tu konkurs na 
wynalezienie na to polskiego słowa - wstyd, 
żeby tak pijacki naród go nie posiadał). 
Strach metafizyczny w dawnej postaci 
zamarł w nas pod wpływem społecznego 
rozwoju, 

który zdaje się przeczyć najistotniejszym 
prawom bytu, odsamotniając Istnienie 
Poszczególne w nieskończonym. groźnym, 
obcym bycie( .. ). 

Stanisław Ignacy Witkiewicz, Teatr i inne pisma 
o teatrze, opr. Janusz Degler. PIW 1995 

Narzuca się jednak znowu możliwość 
braku wolności, która zdaje się towarzy
szyć mi jak cień. Pojawia się myśl, 
że wolność może w ogóle nie istnieje. 
Po pierwszym przebudzeniu. nie wiedząc, 
jak być sobą, nie zdobywszy jeszcze 
prawdziwej samodzielności, zdaję się znów 
na przewodnictwo i posłuszeństwo, jeśli 
nawet w duchu nie akceptuję tej sytuacji 
do końca . Poszukuję orientacji w świecie . 

Może jestem całkowicie zależny nie wie
dząc o tym, może wolność była zwodniczą 
myślą o czymś, czego wcale nie ma, 
a moja odpowiedzialność , bez której nie 
mogę być już samym sobą - iluzją? 
Przejęty możliwością absolutnego braku 
wolności, popadam w przerażenie sięga
jące korzeni mojej istoty. Niepewny wolno
ści, chciałbym sobie dowieść, że jednak 
istnieje; jeszcze niezdolny do upewnienia 
się o niej dzięki byciu sobą w działaniu, 
chcę obiektywnie wykazać jej możliwość. 

To dążenie trwa całe życie. Nie wystar
cza mi uprzytomnienie wolności bez 
wiedzy o niej. Kiedy zdaje mi się, że utraci
łem ją jako rzeczywistość mego ja, to 
chciałbym ją w obiektywny sposób odzys
kać. Stąd biorą się myśli , które same w 
sobie skazane są na klęskę, ale właśnie 
dlatego, prawem kontrastu, tym bardziej 
zdecydowanie odsyłają do wolności 
autentycznej - to z zagrożenia 
jej możliwości zrodziło się w myślach 
pytanie o nią. 

Soren Kierkegaard, 
Bojaźń i drżenie. Choroba na śmierć, 
Ił. Jarosław Iwaszkiewicz, PWN 1969 
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