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PAWEŁ GABARA 
„ „ 

NIOSĄC W SOBIE SMIERC 
(STANISŁAW IGNACY WITKIEWICZ) 

„Musi cosik z tego bedzie" - miał powiedzieć sławetny góralski 
bajarz Jan Krzeptowski-Sabała o rysunkowych próbach kilku letniego 
Kalunia, czyli tak w dzieciństwie nazywanego Stanisława Ignacego 
Witkiewicza. Prostą a przenikliwą intuicją Sabala odgadł w tym niez
wykle wrażliwym i obarczo'lym specyficzną dojrzałością chłopcu wielki 
talent, który nie zawsze w pó:tniejszym czasie umieli ocenić i zaakcep 
tować wytrawni krytycy sztuki. 

Stanisław WUklewlcz z synem, 
St. Ignacym. Zblor~ 
Biblioteki Instytutu 
Sztuki w warszawie. 

Stanisław Ignacy urodził się 24 lutego 1885 roku w Warszawie. 
Matka - Maria z Pietrzkiewiczów (1853-1931) była absolwentką konser
watorium i ponoć dobrze zapowiadającą się pianistką; poświęciła się 
jednak domowi. Ojciec - Stanisław Witkiewicz (1851-1915), malarz, k ry
tyk i pisarz pochodził ze żmudzkiej szlachty, z rodziny, którą wyrok 
carski rzucił na Syberię za udział w powstaniu styczniowym. Rodzina 
Witkiewiczów spokrewniona była, co prawda niezbyt blisko, z J ózefem 
Piłsudskim . 

Ojciec wywarł przemożny wpływ na wychowanie syna, którego sam 
kształcił odsuwając od szkół w trosce o niezależność i samodzielność . 
Wpajał zasady, które sam "wyniósł z obrosłego ziemiańskimi trad yc jami 
domu - być absolutnie dobrym człowiekiem i mieć wzniosłą duszę. 
W rezultacie - mimo/ podkreślanego ustawicznie prawa do niezależności 
- próbował ukształtować syna na swoje podobieństwo, stosując łagodną 
wprawdzie ale natrętną perswazję, co doprowadziło w dojrzałych już 
latach do ostrej, negatywnej reakcji młodszego Witkiewicza. 

Ze względu na stan zdrowia ojca a także na jego badania tzw. stylu 
zakopiańskiego w architekturze rodzina przeniosła się w 1890 roku 
na stałe do Zakopanego. W domu Witkiewiczów bywało wiele znakomi
tości artystycznych tamtego okresu, m . inn. Sienkiewicz i Zeromski, 
którego Stanisław Ignacy zawsze darzył dużym szacunkiem. O atmoste-
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rze tego domu moze świadczyć takt, że w spóźnionych z konieczności 
chrzcinach Stanisława Ignacego asystowali· Helena Modrzejewska 
I Sabala. Mlody Witkiewicz zawiązal trwałe przyjaźnie z Karolem 
Sz.\·manowskim, ~onem Chwistkiem i Bronisławem Ma linowskim. 

Po złożeniu eksternistycznego egzaminu maturalnego w 1903 roku 
we Lwowie Witkiewicz wyruszył na Zachód (Niemcy, Francja, Włochy) 
w celu rozwinięcia zainteresowań malarskich. Krótko studiował w Aka
demli Sztuk Pięknych w Krakowie. W 1909 roku zakochał się w wielkiej 
aktorce - Irenie Solskiej i romans ten, trwający trzy lata , wpłynął 
na przełom Witkiewicza. Z tego okresu pochodzi nie W' dana za życia 
pisarza młodzieńcza powieść „622 upadki Bunga, czyli Demoniczna kobie
ta", młodziencza w tym sensie, że mówi o dojrzewan iu męilzyzny i artysty. 
W „Upadkach Bunga" pojawia się już atmosfera późniejszych powieści 
a przede wszystkim dramatów oraz 1kfystalizuje się wyobrażenie Czystej 
Formy. 

Stonlslnw Ignacy z matką . 
1898. Foto Mazur. Lwów. 

W 1914 roku doszło do tragicznego wydarzenia, które na trwale uksz
tałtuje już psychikę twórcy - ginie Jadwiga Janczewska, nar zeczona 
Witkiewicza. Ten nieco egzaltowany akt śmierci młodej i prostodusznej 
dzie~czyny opisuje jeden z przyjaciół: „zast rzeJila się pod ska łą Pisaną, 
p_olozywszy przy sobie kwiaty, które przywiozła". Witkiewicz obwiniając 
siebie, popadł w stan straszliwej rozpaczy, potem apatii i inercji. 
Od tej pory nigdy nie rozstawał się z trucizną . „Nie można żyć nosząc 
w . obie śmierć." Z pomocą przyszedł Bronisław Ma li nowski, który za
hral go na wyprawę naukową do Austra lii w charakterze r.vsownika. 
Po drodze odwiedzili Afrykę. Stąd .w późniejszyc h dramaLlch pojawi się 
tak dużo elementów egzotycznych („bzik t ropikalny''). 

Na wieść o wybuchu wojny Witkiewicz wrócił do Eunpy, zgłaszając 
się jako poddany rosyjski do armil carskiej. Wierzy ł , że na leży w lczyć 
z Rosjanami przeciwko Niemcom o odzyskanie niepod :egłości Polski. 
Na skutek ran wyniesionych z pier wszej i jed ynej bit•.vy, po dług im 
okresie rekonwalescencji, opuścił armię w stopniu po:·ucznika lejb
gwardii. To najbardziej tajemniczy okres w zyciu Witkiewicza. Anna 
Micińska. starannie badająca życie autora „Bunga" , podważyła ostatn io 
prawdziwość relacji o ty m, jakoby Witk iewicz miał hyć wybrany przez 
l.o!nierz.~· komisarzem ludowym, pon ieważ zdjął m undur jeszcze .przed 
rewolucją październikową. W jaki spqsób i za jak.ą cenc; udało mu się 
ocalić życie w czasie, gdy bolszewicy dokonywa li krwawej, masowej r zezi. 
pozosta je nadal tajemnicą. Ale echa pobytu w Moskwie w okr sie re wo
lucji pobrzmiewają cu;:sto w całej twórczości. 
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W czerwcu 1918 roku powrócił do Zakopanego, do matki, która 
samotn ie prowadziła pensjona t. Ojciec zmarł w 1915 roku w Lovranie 
nad Adriatykiem. W tym okresie był bardzo blisko związany z matką, 
mimo wielokrotnych konfliktów, aż do jej śmierci w 1931 roku. 

Zacieśniły się jego kontakty z Formistami, choć n igdy związek ten 
nie był pełny. Napisał traktat „Nowe formy w malarstwie i wynikające 
stąd nieporozumienia". Od tej pory też zaczął używać podpisu pod obra
zami - „Witkacy", od mienia Ignacy Witkiewicz. 

Przez cale życie dużo malował, utrzymywa ł si<: właściwie dzięki 
szybko wykonywanym portretom. W najtrudniejszych ok resach ratował 
nawet pod upadają ce przedsiębiorstwo matki. Uwielbiał także fotografo
wanie , które było przedmiotem jego eksperymentów. 

W latach 1918-1921 skupił się głównie na drama turgii, pisząc okolo 
30 sztuk w myśl teorii „Czystej Formy'" w tea trze. Wystawienie tych 
utworów w la tach dwudziestych było bardzo t rudne . Prapremiera 
„Tumora Mózgowicza" w Teatrze Słowackiego w Krakowie w reżyser:ii 
Teofila Trzcińskiego odbyła się 30 VI 1921 po zakończeni u oficjalnego 
sezonu w ramach zamkniętego pokazu, na który dyrekcja teatru wydała 
zaproszenia po rozpatrzeniu pisemnych próśb. Podobnie było z prapre
mierą „Kurki Wodnej" 20 VII 1922 również w r eż. T. Trzcińskiego. 
Spektaklom towarzyszyła atmosfera skandalu. Ze względów cenzorskich 
„Wariata i zakonnicę" grano pod tytulem „Waria t i pielęgniarka" . 
W Toruniu zakazano wstępu młodzieży szkolne j i Llkademickie j oraz 
żołn ierzom . Z okazj i pr premiery „W małym ,dworku" napisano: „czysta 
forma sztuki, nowy a odrębnv k ier unek gry aktorskiej i inscenizacji nie 
może być d ostępnym dl szerszych mas społeczeństwa". W Warszawie 
zamknięty pokaz odbyt się o godzinie 23. Recenzenci w większości ata
kowali prz dstaw ienia i Witkacego. W Teatrze Małym w Warszawie 
aktorzv zastrajkowa li przeciwko graniu w „Tumorze Mózgowiczu". Ty lko 
„Jan Maciej Karo l Wścieklica" w 1925 roku odniósł sukces a le ze wzglę
du na nie Z<'.lmi rzone analogie z postacią Witosa . 

W Zakopanem powstal amatorski Teatr Formistyczny, który dość: 
regularnie wystawiał sztuki Witkacego najczęściej w jego reżyser ii 

W 1923 roku Witkiewicz ożenił się z Jadwigą z Unrugów, pochodzącą 
~e znaczącej rodziny o rodowodzie niemieckim. „Moja narzeczona n it! 
jest bardzo ładna , a le bardzo sympatyczna( ... ) ślub myślę wziąć po pija
nemu a lbo pod na rkozą" . Był to zdumiewający związek , nieszczęśliwy 
ale bardzo trwały. W krótkim czasie Jadwiga Witkiewiczowa wyjechała 
na stale do Warsza wy. Witkacy prowadził niezależne życie, powołując 
się na to, że małżeństwo jest dla niego k latką. Z jego listów wynika, 
że Jadwiga była dla niego wiernym przyjaciel m . Po wojn ie pieczołowi
cie przechowy wala rękopisy Witkacego, powierzając je wspaniałemu 
wydawcy jego dramatów, Konstantemu Puzynie. Wiele przecierpiała 
prześladowana w latach stalinowskich. Nie: znosiła witkacologów, gdyz 
według niej wykrzywiali obraz męża . Zmaria w 1969 roku w Warszawie. 

W 1927 roku wyszła powieść „Pożegnanie jesien i „ . Od te j pory 
Witkacy skupił się na powieściopisarstwie („Nienasycenie", „Jed~·ne 
wyjście" ) i pracach filozoficznych. W latach trzydziestych dojrza ł jego 
system filozoficzny. Stale polemizował z atakującą go krytyką. W noszu
kiwaniu przeżyć: metafizycznych eksperymentował z narkotykami (pod 
kontrolą Jekar.zy !). W transie narkotycznym wiele malował. Obserwacje 
zawarł w książce „Narkotyki". 
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Latwo popadał w depresję i zniechęcenie. ,,Kiedy siadam do pisania, 
przychodzi stan takiego zdenerwowania, że się rozlatuję w drobne 
kawałki.'" Powoli jednak zdobywał uznanie. Jego obrazy były wystawia
ne, mimo oporów, za grani~, w teatrze pojawiały się częściej i lepiej 
już przyjmowane dramaty. W 1936 roku otrzymał Złoty Wawrzyn Pols
kiej Akademii Literatury. W tym też roku napisał bodaj najwybitnieszy 
dramat „Szeµ.cy". 

LZeslawa Oknińska-Korzeniowska. 
Foto St. I1n. Witkiewicz. 

Dostrzegał nieuchronnie zbliżającą się katastrofę. Na poły żartobli
wie radził żonie robić zapasy mąki. We wrześniu 1939 roku bezskutecz
nie próbował zaciągnąć się do wojska. Wraz z falą uthodźców w towa
rzystwie, przyjaciółki, malarki, Czesławy Oknińsk11ej-Korzeniowskiej, 
wędrował na wschód. 

Byli we wsi Jeziory na Polesiu, gdy dotarła do nich 17. wiadomość 
o agresji Związku Radzieckiego. Nazajutrz rano, 18 września, jak wspo
mina Cz. Korzeniowska, wyszli do lasu na spacer. Tam, z inspiracji 
Witkacego wypili truciznę i otworzyli sobie żyły. Korzeniowskiej udało 
się jednak przeżyć. Witkacego pochowano w Jeziorach. Decyzja o samo
bójstw ie nie była aktem depresji czy strachu. Pamiętajmy, że Witkie
wicz chciał walczyć z bronią w ręku . Jego śmierć była konsekwencją 
całej filozoficznej i artystycznej postawy, która ukształtowała się przez 
całe życie. 

W 1988 roku odbyło się uroczyste przeniesienie zwłok Witkacego 
na cmentarz w Zakopanem . Okazało się jednak, że na Bęksowym Brzys
ku, na skutek fatalnej pomyłki, pochowano kogoś innego. 

PAWEŁ GABARA 
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O CZYSTET FORMIE 

WITKACY: 

( ... ) Teoria ta, uważana za nonsens przez naszą umysłową pseudoelitę 
i znana raczej pod nazwą teorii czystego nonsensu, którego ja nigdy 
w życiu nie propagowałem( ... ) Doczekała się pewnego uznania oficjalne
go, nie dokształceni !ilozoficznie estetycy przestali na nią w sposób nie
istotny napadać i zapadła się wreszcie ostatecznie w nicość, nie spełniw
szy swego zadania, to jest stworzenia aparatury pojęciowej dla krytyki 
czysto artystycznej w sferze malarstwa i teati;u; nie było komu, co 
i artystycznie krytykować: teatr skończy ł się może już definitywnie, 
malarstwo artystyczne kona. 

„O artystycznym teatrze" (W) „C1y1t1 Forma w te. trze. Witkiewicz." s. 191. 

JANUSZ DEGLER: 

My nie doceniamy tego, co można by nazwać myślą teatralną Witka
cego. Może przede wszystkim dlatego, że nas niesłychanie irytowało, 
gdy teatry grały Witkacego tak, jak sobie wyobrażały, że ta Czysta 
Forma ma wyglądać. Natomiast n a zachodzie sytuacja jest zupełnie inna: 
oni widzą go w tradycji Wielkiej Reformy, ale jako zjawisko zupełnie 
odrębne .. Miejsce Witkacego w rozwoju Wielk iej Reformy jest stale pod
kreślane, jako wyjątkowe. I jeśli z k imkolwiek się go porównuje to 
tylko z Artaudem. (. .. ) 

„Witkacego portret wielokrotny. Dyskusja ( ... )". Teat11 1985 Nr 8, s. 11. 



KURKA ·woDNA 
UWAGI - OPINIE 

• 

TADEUSZ PEIPER: 

„K urka wodna " Wltklewlcza-donosz11 n am przed zamknięciem numeru 
- ma być gr ana w Teatrze Im. Slowaclde10 :r. końcem bl~11ce10 mle1l11ca. 
Ale nie wystarcza 1rać; trzeba chcieć wy1rać . T rzeba chcieć zwycięstwa. 
Dyr. Trzciński, którego wysokJe aspiracje artystyczne Sól nam zn ane, m a 
te: nJcwątpllw11 usługę. te p ierwszy spośród naszych klerown'łków teat
ra lnych zaJnteresował się nowym dramatem. Ale zainteresowanie to nie 
powin no robić wratenla t roski o efektywno*ć przyszłego wykazu drleł 
wprowadzonych na polski! scenę I - wyprowadzonych z n iej. „K urka 
wodna" ma być dana Jako eksperyment. 

(ZWROTNICA, 1922. li p iec) 
„Pl1ma: Tędy. Nowe u1ta, •· U$ 

TADEUSZ K UDLrnSKI : 

I. j .: 

Za tycia Wltkace10 zagrano w Krakowie „Tumora Móz1owlc:r.a" (1921). 
I „Kurkę wodn 11" (1922)), znów za dyrekc ji Trzciń skiego , -z właściwą dla 
tego dyrektora śmlaloścl11 I uporem, gdyt oba p rzedstaw ienia spotkały alt; 
z ost racyzm em większośc i kry tyki ł nlechęcl11 lub wrogośclll pubUczn oAcl. 
Odt11d sceny konwenc jonalne rzadko ryzykowały, a sceny n lezaletne grały 
go sporadycznie . To grun towne nieporozumienie wynikało z n lezwykło!cl 
I odr1;bnoścl Wltklewlcui . Uwatano 10 pospolicie za „dem onicznego filuta ' ', 
czem u I sam był w inien, nadaj 11c swemu obejściu I zachowaniu na jdziwa
cznie jsze manier y . Jednych to bawiło , Innych znJechęcalo I odstraszało . 

„Rodowód polskle10 teatru", Pa• lt72, 1. ltS. 

(„.) Mam y tu więc I obsesyjnie powtuzaj11cy slf; u niego motyw 
„nienasycenia " I motyw „nlemotnoścl" twórczej; I sprawy kompleksów 
seksualnych ; I w yr atnle narzucający się problem „ojcostwa"; I zaJątek 
ep~kallptyczneJ wizji „gln11cego świata" („ .) 

Tea t r Narodowy. wystawiając „Kurkę", nie kierowa ł si~ t dną , tego 
rodza ju określoną konstr ukcJ11 znaczeniową. Po proat u od tworzył sztuke 
„ jak leci '.' Wyn ikło z tego widowisko raczej bezklerunk we i niejedno
rodne w s tylu , ale zabawne I śwlete (ret. Wanda Lask owska) - zarówno 
dzl~kl nlcocz.eklwanym kon trastom I przebłyskom sow itego „czarnego 
hum oru", w jakle mim o w szystko obfituje sam tekst au torsk i, Ja k dzięk i 
wybitnym kreac jom a k torskim. ( ... ) 

„Kurka wodna" - „Teatr" lłł4 Nr 2.4. 3. u . W omawlanyln pn ednawlenlu 
grali m .ln.: Ba rbara Kraftówna (KW"ka wodna), Halina MlkolaJsk a (Kslę:tna 
of Neverm ore), Wle6czyllław G liński (Ed1arl, And rzej Ssczepkow kl (Ojciec) , 
Jan Kobuszewski (Lokaj). 

JOZEF KELERA : 

Wreszcie stało si ę to , co musiało kiedyś nastąpić: pf;k la . rozsypała się 
po Polsce bania z Witk acym . W jednym sezonie objawiły si t: trzy wybit
n e przedsta wien ia, w trzech miast ach : „Kurka wodna" w Teatrze Naro
dowym w Warszawie . „Matka" w Kameralnym w Krakowie , „Oni" we 
Wrocła wi u (a Je•"?.Cze studenci wrocławscy - Ka lambur - obiecują nam 
lada tydzień premierę „Szewców" - rzecz niebłaha) . I w az1;dzle świetna 
prasa , wszędzie zaskakująco tywa, spon taniczna reak c ja publiczności. 
Nie zn czy to zresztą , jakobyśmy się z p l11tku na sobotę przeistoczyli 
w naród entuzjastów Witkacego - tak tle nie jest. („.) Renesans Witkace
go Jest wl~c fak te m . Na reszcie. 
„ Witkacego za grobem zwycięstwo" (w) „Pojedynek o teatr" !tit. 1. 155. 
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GRZEGORZ KOSTRZEWA-ZORBAS: 

Dziwna farsa (spektakl, nie tekst) , 1rana ostatnio w Teatrze Wlp6ł· 
cz~ym pod pretekstem wyatawlenla „Kurii.I wodneJ" Stanllława lsnace-
10 Witkiewicza, :r.bllta atę wręcz nJebellplecmle do riUll:lcb rejonów złeJ 
masowej rozrywki I nle ma nie wapólne10 ant z teatrem Jako tyciem 
duchowym - co dotyczy wielu, nieraz Jene:r.e 1ornycb premier w całym 
kraju - ant, oc:r.ywlkle, z samym Witkacym. („.1 

w łanie Teatru Wlp6łcz:eme10 wszystko JHt atuczne, zbudowane 
na nlewletych stereotypach l odwartołclowane. Poe:r.ĄWUY od fundamentu, 
Jaki zwykle ltanowl 1ra aktorllll:a. („.) 

„Fana" - „&.uJtura" 11. DL 1 . (Teatr W1p6łcsnny w Wanaawla. Rdy· 
seria Maciej ED1lert, 1eanoerafla M&re!n 8taJaw1kl. Ptamłara w lutym 
!IMO. I 

DANIEL C. GEROULD: 

Witkacy przenoał wldZ6w bezpotrednlo w łwlat mu, w którym zacho
wane jest dziwno~ lstn!enJa. Nie tylko rozł11czne 1tosunk.I wizualnej orp
nlzacJI „Kurki wodnej" czynili jej łwlat nlepokoJ1tco nler:r.eczywlltym, 
ale rownl~. od sameso pocz11tku, szere1 metafizycznych watrz11s6w cllll.le 
na nowo rozbija powierzchnię dramatu na zmlenlaj11ce alę płanczyzny 
rzeczywistości, pozwalając nam z ka:ldym kroldem posuwać 11~ coraz dalej 
poza poprzednJe odkrycie. (.„} 

„Mistrzostwo rormy: nleeuklldesowaJ I srerycs.naJ. Kurka wodna''. (w) 
„stanlllław lpacy Wltldewlc:a Jako plaar•"· lhl, a. UL 

JAN KOTT· 

Kurka wodn a Jest trzecim po „dzikiej kaczce" I „mewie" „nadwodnylI' 
ptakiem" w tytula rze sztuk. Do tej oc:r.ywlatej Usty Gerould dorzucU Jesz
cze NIEBIESKIEGO PTAKA Maeterlicka l Jeszcze Jedną mewę Knuta 
Ham ·una. „Dzik kaczka" gra w opozycjach aymbollcznych, „czajka" 
Czechowa Jest symbolem, I rekwizytem, kiedy Jll pod koniec ntulll wyp
chan wyjmuje Szam rajew z szaly. Ale Wltkace1:0 „kurka wodna" :r:e swoją 
przystawk11 o:i:nacza Jut jełll nawet nie profesję . to tylko specjalne uzdol
nienia I umiłowania . . Paml41tam Jeszcze sprzed wojny, 11: u Kaprowlcza, 
w Zakopa1 e m na Krupów kach, mówiło alę w kręsu Wltkace10 o pewnej 
pan i z towarzystwa - kurka wodna. 
„„Sześl: not o Witkacym" (Wl „PamlętDik teatra.I.ny" Zanyt 1-ł. tNS. 

KRZYSZTOF GŁOGOWSKI : 

Andrze j Ma rkow icz, wł11czaJ11c do „ Kurki wodn ej" t r a1:menty pl11te10 
aktu „Macieja Korbowy I Bellat rlx", uzyskał podllreślenle bezradności 
in te ligenta , tej ludzkiej trzciny mylll11ce j, wobec 1waltownoścl przełomu 
społecznego. (. „ ) 

„W1tkacow1kl finał" - „ lt er u nkl" Ił. 1. tKł. (0 praeclstawlu lu w Teat
rze Wilama łłoraycy w Torwilu .l 
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EWA WĄCHOCKA 

ARTYSTYCZNA GARDEROBA 
„KURI<I WODNEJ" 

Intrygujący smak te j sztuki zawiera się jl:lż w tytule._ Ni.e ty lk~ z p~
wodu dwuznaczności wyrazu kurka, w ktorego brzmieniu mozna się 
dopatrywać frywolnego anagramu, ale tak_że ~latego, _że obdarzona tym 
ptasim mianem tytułowa bohaterka, bynaJmmeJ me Jes.t . w sztuce pos
tacią g łówną. To raczej niewyszukany symbol, uperso~1flkowany . znak 
literackiej a luzji ... Jakb:-.· nie dość na tym, opatrzy ł Jeszcze W1tka~y 
swój utwór w wiele mówiący podtytuł - tragedia sfery~zna - na wz~r 
dawnych, u;;talon:-•ch określeń gatunkowych wprowadzaJąc prowokacYJ
nie całk iem nowe, przez siebie wymyś lone. 

Element gry z tradycją literacko-teatralną nie kończy się na iro~icz
nym ża rc i e z przyzwyczajeń odbiorców sygnalizowanym w tytule. W1tka
c ~· nie ukrywa , że swój teatr tworzy z odprysków i okruchów starych 
form. Bez tenady sięga po wyeksploatowane schematy fabularne, korzys
ta z niemal gotowych wątków, typów postaci, sytuacji - powtórzonych 
i przetworzonych, karykaturalnie najczęście j i złośliwie niczym .odbicie 
w krzywym zw ierciadle . Dostarczając zresztą taką praktyką naJłepsze
go dowodu na potwierdzenie własnego, konsekwentnie podtrzymywanego 
poglądu . Twórczość bowiem, jego zdaniem, nie polega na wymyślaniu 
wszystkiego od nowa , zatem o oryginalności nie decyduje jakość sama 
w sobie utytych elementów, lecz sposób obrobienia wyjściowego mate
riału dający ·w efekcie odrębną i samoistną wartość - decyduje konst
rukcj całości , nazywana w języku jego teorii Czystą Formą . 
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W „Kurce Wodnej" nie brak również literackich nawiązań- przypo
mina się „Dzika kaczka" Ibsena 1 „Cza jka'' Czechowa, chyba najw~Taż
niej - tak jak i teatralnych chwytów oraz sztuczek, z upodobaniem 
stosowanych dla podkreślenia nienaśladowczej tendencji przedstawior1ej 
na scenie rzeczywistości, jej charakteru jako dzieła sztuki. Potyczki 
i odwołania tego rodzaju zwalniają Witkacego z troski o żv Iową wymo
wę i prawdopodobieństwo fik cyjnej rzeczywistości, pozwalając w zamian 
- przeciwnie - wzmacniać możliwości wzbudzania wrażeń plynąc~·ch 
z samej formy. Bohaterowie „Kurki" grają tragedię , która n ie wynika 
przeciet tylko z relacj i osobowych ich świata i z ego, co dzieje 1ę 
pomiędzy nimi. Każdy z nich z osobna jest w jak imś stopniu jej pod
miotem, ale wzięci razem stanowią jednocześnie przedmiot automatycz
nej refleksji, autorskiego eksperymentu dotyczącego traged ii w świecie 
współczesnym. Konflikty, w które zostali uwikłani ma j na pozór zna
miona dramatu rodzinnego i społecznego , stamtąd przynajmniej się 
wywodzą . Od razu jednak trzeba dodać, ż~ dwa j najważniejsi spośród 
nich, Edgar i Tadzio, obdarzeni są św iadomością metafi zycznego niemal 
nienasycenia, wykraczającą poza ten krąg - pytania na temat Wiecznej 
Tajemnicy i własnego ich losu, które ich zaprzątaJą, wiodą nas jut 
w inne zupełnie rejony. Na nie najświez~zym a rtystycznie materiale 
wyrasta witkacowski dramat metafizyczny, a lbo jak za Boyem chcą 
niektórzy - metafizyczny kabaret. 

Relacje człowieka z kosmosem ściśle spla tają się u Witkacego z rela
cją· ja - inni, ciśnienie siły społecznej na jednostkę ,zawsze nieodmiennie 
mocno go interesowało . Tutaj rozpatru je Je głównie , Jak wspomniano, 
na płaszczyźnie życia rodzinnego, dopiero pod koniec sztuki daje o sobie 
znać siła „mas" społecznych . Podwójnie znaczące w yda je się to osadze
nie problemu indywidualnej tozsamości i gran ic wolności w niemalże 
kameralnych warunkach. Rod zina to pierwsZ.\' , elementarny układ 
w zakresie socjalizowania jednostki, każdy ię w nim obraca, każdy 
doświadcza, jak oddziaływuje r go ugniata . Jeś li do tego sta je się tere
nem wybujałych zapędów pedagogicznych - co właśnie w idzimy - jej 
wpływ okazuje s ię , w pomnie jszeniu, prawie tak samo bezwzgh;dny, jak 
wpływ makrospoleczności. 

Witkacego, rzecz jasna mało obchodzą życiowe motywacje dramatu 
rodzinneg_o, pragnie mu ;1adać sankcję wyl.szą, t raktuje wi~c szkielet 
pretekstowo, jak kanwę , którą może wypełniać dowolnie . Spoza strzępów 
historii o trzech nieudanych pokoleniach wyziera to, co dla niego naj
ważniejsze, co rzeczywiście męczy i pasjonu je: zmagan1e człowieka 
z samym sobą i z przygniatającym go istnieniem jako takim. Iluzorycz
na zwyczajność ukazuje prawdziwe oblicze, niezwykłe , niesamowite -
swoją dziwność. Bo przecież nawet próby buntu, które - każdy na swój 
sposób - podejmuje Edgar i Tadzio, nie są w ymierzone jedynie przeciw 
ojcowskim przeznaczeniom. Edgar chce zerwać ze ,,starym życiem", 
by w tej zewnętrzne j przemianie, nie krępowany żadnymi więzami, 
przyoblec w jakiś realny kształt swoją nijaką egzystencję. Niwecząc 
jeden układ, natychmiast jednak zostaje wciągnięty w inny - źona przy
jaciela, syn kochanki , jak powiada autoironicznie - sztuczn y 1 strywiali
zowany. Izolacja od ludzkich związków jawi się w lej szyderczej aran
żacji jako nieziszczalna mrzonka . Niemożność by c i a jednostki po z a 
wszelkimi społecznie w ytworzonymi instytucja mi jako prawda tak samo 
niepowtarzalna 1jak to, że społeczność zawsze będzie dążyć do wchłonię
cia Jej i podp·orządkowania swoim interesom. Ten swoisty determinizm 
osobliwym poczynaniom postaci nadaje piętno ty leż tragicznej darem
ności, co groteskowe. Bunt Tadzia jest skonkretyzowany, ma charakter 
światopoglądowy , a także - rzec by można - obyczajowy . Ale bo też 
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Tadzia wyposażył Witkacy w zdolność pojmowania i ad.1ptac ji , k óra 
nie dana została Edgarowi, dzięki czemu z usposobioneg > fi lozoficzn ie, 
nieco demonicznego malca stanie się, jako dorosły, pi lnym kandydatem 
na „silnego człowieka"; budząc się trzykrotnie ze snu przcltracza n ie jako 
kolejne kręgi wtajemniczenia. Przez nadzwvczajny zaiste d.lr przenikania 
zjawisk jest postacią szalenie zagadkową, choć nie ma co, zal awną zara 
tem. To właśnie jego wypowiedzi odrywają zdarzenia od ich ż .\'ciowej 
miazgi, odbierają Im pospolitą wymowę - i spod podszewk i niezrozumia
łej przypadkowości i mniemanego bezładu wyłania się rartem nieodpar
ty sens. Można podejrzewać„ czy nie· ma w tym skrytyr·1 kon1Pntarzu 
przvpadkiem czegoś z funkcji dawnego rezonera. Przedzierzgni· ncgo 
w wykładacza tajemnic, ale wszak i interpretatora scenicznych w · pa d
ków - ja~ kto woli. Tak, czy inaczej dziecko, które pojawia się w1kąd , 
znakomlc1e pozwala poddać się klimatowi lekkiego odrea lnienia w tej 
sz~ucc, tak jak zresztą równie.! skutecznie rozbija opary zgęszczom i nad 
miarę podniosłości. I tylko dziecko może jakby mimochodem wy•lowić 
myśl o innym, nieodgadnionym w istocie zdeterminowaniu istni enia : 
„To są tylko obrazki, które Bóg robi swoimi zaczarowanymi pastylkami" . 

W konwencjonalnym wymiarze rzeczywistośc i nie mieści się także 
stary Walpor. Naznaczony władczym stygmatem jest podobnie, po ,tac i ą 
niepokojąco dwoistą . Czy d latego, że zdaje się znać cały scenariusz i że 
z taką niewzruszoną pewnością ret.Yser uje zdarzen ia - i hi ografię? 
Z pewnością, stąd w nie do końca jasnej roli autokratycznego ojca 
wyczuwamy chwilami coś więcej niż zwyczajn i e-ojcowską obecność i coś 
bardziej doniosłego niżeli działanie animatora roz n·wających sic: na 
scenie zdarz ń . Doszukując się u Witkac go !..ltajnion. ·.: h s.\·mbo lic:i:nych 
podtekstów, łatwo jednak popasc w p ułapkę fałszywej nadinter prdacj i. 
Chwi la serio rzadko wy trzymu j • w Jc;.;o teatrze wlaśc1w;1 powagc; . pod
malowana z kpiarską przesadą , co raz ześlizguje się w swo je wiai.ne 
pr:i:eciw ieństwo, w parodystyczn grnnas. Któr.Y - z kol ·i - moLe nico· 
rzekiwanie ods łon ić głębszą prawdę kryjącą się za t ym „n1epowawym·· 
serio. Tak żonglując nastrojami, poetykami i zmiennymi tonacjami wyra
zu estetycznego, przenicowuje Witkacy formc: traged ii . 
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Nicprzypadkit!m centralną postacią uczynił człowieka o bliżej nieok
reślonym statusie, n iezdolnego przy tym - co ważniejsze - zdecydować, 
kim w istocie chciałby być . Jaka różnica w porównaniu :i: bohaterem 
typowej tragedii! C:i:lowieka, który - jeśli można posłużyć się Jungow
skim określeniem - ma kłopoty :i: indywiduacją, nie potrafi wydzielić 
własnego obszaru z bezkresu możliwości. Bezskuteczna pogoń za tożsa
mością rzeczywiście jak gdyby ilustruje tę wewnętrzną tragedię, tym 
bardziej, że Edgar nie dokonując żadnego wyboru, zna ju;l posmak ogra
niczające rezygnacji. Ale d ziwnie n ie licują z nią działania, które podej
muje. Własnej . drogi pos:i:uk uje on w czysto mechaniczne j transformacji, 
w teatr a lnym geście; jedyna zmiana, na jaką jest w stanie się zdobyć , 
to żmiana kostiumu, widomym znakiem cierpienia maj::i być tortu ry , 
którym poddał się z własnej woli. Z cal ·m repertuarem środków ogrywa 
swoje nieudane życie, przedrzeźniając w tym karykaturalnym naśladow
n ictwie nietzscheański wzorzec człowieka stwarzającego własną wielkość . 
Zmieniając tylko kostiumy i rekwizyty, jak aktor przerzuca się z jed
nej eg~ystencji w inną . Oczywiste, że teatralne przebieranki obnażają 
nieautentyczi:iość postaci, faktycznie bowiem Edgar nie potrafi w samym 
sobie znaleźć źródła siły i be zwolnie ugina się pod brzemieniem wyboru 
tożsamości. Niewątpliwie jest tak, bo jeśli wolność - i jedyny autenty
czny czyn znajduje w śmierci, w samobójstwie„ .. 

Ale wiemy też, że to nie wszystko. Witkacy cały czas przykuwa 
przecież naszą uwagę do samej gry, mnoży efekty, sp!~trza napięcia, 
ostentacyjnie na oczach widzów przeprowadza zmianę miejsca akcji, 
bez dbałości o logikę traktuje czas. Sztuka nieskrępowanej kreacji dop
rowadza do ostatecznych rozmiarów - kształtowane przez postacie 
w takiej substancji wydarzenia nabierają zgoła groteskowego wyrazu, 
a cóż dalsze od wyniosłego tragizmu. Groteska staje się parodystycznym 
zaprzeczeniem tragedii - i przełamuje się w nową tragedię . Analiza 
duchowej dezintegracji jednostki ujęta dramaturgicznie w obraz darem
nych usiłowań , prowadziłaby tylko w jednym kierunku, ·mianowicie ku 
gorzkiej i fa talistyczne refleksji, nie dostarczając widzowi tych szcze
gólnych estetycznych doznań, jakich powinna przysparzać Czysta Forma. 
Wzniosły tragizm jest w Czystej Formie również niepożądany co prosty 
komizm. · 

EWA \VĄCHO_cKA 
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INSCENIZACJA 
„KURKI WODNEJ" 

OD REŻYSERA 

W fell~tonie tym zanotowałem część zamlerzei1 realizacyjnych I koncepcyj
nych przed przystąpieniem do prób. Jest to ogólny zarys tego jaki sens I formę 
będzie miało przedstawienie zagrane przez sosnowieckich aktorów. Podstawowym 
założeniem jes t tożsamość z tek stem Witkacego. Retyserzy pojmują wierność 
autorowi bardzo różnie . Często wysuwają siebie na pierwsze miejsce. Działania 
takle są, na szczęście, obce stylowi I charakterowi Teatru Zagłębia . 
O interpretacyjnej dowolności Witkacy tak pisał: „Mam wrażenie, że teatr jest 
katrupiony systematycznie przez jakąś potworną mafię dyrektorów, aktorów, 
reżyserów , którzy dobijają go, pastwią się nad nim, tańczą mu po brzuchu 
w gwofdzistych buciorach I kopią w dostojną głowę, nie mogąc go Jeszcze dobie ." 

„KURKA WODNA" jest sztuką szczególnie dowcipną i błyskotliwą. Może stać 
się Jednak niebezpieczną pułapką, gdyż kryje w sobie wiele trudnych, niekiedy, 
do rozszyf ro wania zagadek intelektualnych .1 wypływających stąd problemów 
i n s c e n i z a c y J n y c h . Dzięki temu Jednak , I nie jest to paradoksem, praca 
teatralna. ~ceniczna, reżysera, scenografa 1 aktorów może stać się prawdziwą nie 
banalną. przyjemnością twórczą . Próby mogłyby trwać w nieskończoność I być 
pasj onujące. Reżyser musi wiedzieć, że niektóre przemyślenia I zamiary, które 
powstały w okresie teoretycznych przygotowań I rozlicznych lektur mogą nie 
sprawdzi<: się w zetknięciu z aktorami. Praktyka dowodzi, że pewne subtelności 
filozoficzne „KURKI WODNEJ", atrakcyjne w lekturze , mogą zabrzmieć blado 
ze sceny. 

Utwory sceniczne Stanisława Ignacego Witkiewicza wymagają szczególnego 
aktorstwa. Wykluczone są wszelkie łatwizny I utarte chwyty. Wyjątkowość ta jest 
bardzo trudna do opisania. Wymaga często natychmiastowego przechodzenia 
z nastroju powagi do groteski - bardzo świadomego komponowania roll. Swletne 
opanowanir techniki jes t szczególnie ważne. Blaga wynikająca z niedouczenia 
będz ie widoc zna natychmiast. Nie . można grać „Kurki" naturalistycznie, psycho
logicznie . .farsowo, z przymrużeniem oka, z dystansem Itp. A przecież nikt nie 
wymyślił je szcze aktorstwa !ilozo!icznego. Głupota I megalomania, brak huma
nistycznej i literackiej kultury reżysera tei bardzo łatwo wyjdą na Jaw dzięki 
Witkucemu . Bez kokieterii uważam, te reżyseria każdej sztuki S . I. Witkiewicza 
jest tylko próbą znalezienia właściwej formy Inscenizacyjnej. 

Witkacy jakby na złośC scenografom I reżyserom umieścił akcję „KURKI 
WODNEJ" w wielu miejscach. Ak t o rom kazał postarzeć się nagle w antrakcie 
między li l Ili aktem. Dziesięcioletni Tadzio w końcu •ztukt przeistacza się 
bły skawicznie w dorosłego mężczyznę. Zawsze były ' z tym kłopoty. W prapremie
rze , która odbyła się w Tea trze im. J . Słowackiego w Krakowie (1922) rolę Tadzia 
grała Halina Gallowa. W 1985 w Toruniu reżyser I scenograf Aildrzcj Markowic~ 
ob sadził rolę Tadzia w sposób rumowy. Chłopczyka grała M'lnika Dąbrowska 
a dorosłego Tadeusza Maciej Dahms. 

Gdy trudności zostaną pokonane i próby szczęśliwie dobiegną końca powinno 
ukazac się przesłanie a u t o r a i Is tota przedstawienia. Inscenizacja to wszak:te 
nic innego niż poszukiwanie sensu utworu dramatycznego i ukazanie go w sposób 
artystyczny na scenie. ·Seno• ten wypowiada glt.wny boh11ter „Kurki": „Edg.i:· 
(do wszystkich, jakby tlumac,ąc się) Zawsze wszystko roblą ze mnie wypadki 
i ludzie. Jestem manekinem, marionetką. Zanim zdołam coA stworzyć, to właśnie 
to samo d1ieje się- Jc1ż óamc. I nie przeZ<· mnie . Przekleństwo jakle~ czy co"" 

Wydaje się , te „KURKA WODNA" jest sztuką o n Iem ot n oś c I. Później 
powstało wiele podobnych utworów. Najpopularniejszy to „INDYK" Sławomira 
Mrożka. (Też „ptasi" tytuł). 

JERZY SOPOCKO 
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Zastępca Dyrek tora 

ALFRED KOWALSKI 

Główn ~· Księgow.\· 

EDWA RD DAN EK 

Sekretarz Literacki 

PAWEŁ GABARA 

Dzi a ł Upowszechnian ia Teatru 

URSZULA CIESIELSKA, JOLANTA SOSZYŃSKA , 
HELENA WARZYŃSKA 

Kierownik Techniczny 

J ERZY KOT ULA 

Zes pól obsługi sceny : 

Sekcja swiatla i dźwięku : MACIEJ KĘDZIERSKI - kier o'Nn ik , PAWEŁ 
ADAMSKI, MARIAN DĄBEK, EUGENIUSZ P IOT ROWSK I. Montażyści 

sceny : ANDRZEJ GÓ RSKI -- brygadzista . ANDRZ EJ M I~CINKOWSKI, 

MARIAN ROBAK, ROMAN ROBAK, JERZY ZDYBAŁ. Pracownia peru
karska . ZDZISŁAWA MOLĘDA - brygacizistka , ZOFIA SEG D.'\ . Gar
derobiane : JANINA KURDZIEL - brygadzistka , JANI NA BIELSKA, 
MARIA BRUDEK. Rekwizytorki : AL INA KORNOBIS, DAN UTA P ! .T cR. 

Pracownia krawiecka mi::ska : 

ADAM SZYMAŃSKI - kicrnwnik, HALINA GOCYŁA, JÓZEF BIEf)RA, 
STANISŁAW KAWECKI. 

Pracownia krawiecka damska : 

MARIA STEFANIK - br ygadzistka, MA RIA BRONI SZ, 
JOLANTA STOMPEL. 

Pracownia modelatorska : 

ANDRZEJ SLOWINSKI 

Pracownia tolarska: 

TADEUSZ WOJCIK, KAZIMIERZ ZIMNY, JÓZEF KWIECIEN. 
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Projekt scenografii: TERESA CZERSKA 

Wydawca programu: 
T EATR ZAGŁĘBIA 

Redakcja 'i opracowanie literackie: 
JAN PIERZCHALA 

Opracowanie grafi czne : 
JERZY MICIAK 

Współpraca fotograficzna: 

STANISLAW GADOMSKI 
P A WEL ADAMSl.{I 

Zamówienia na bilety zbiorowe przyjmuje Dział Upowszechniilnla Teatru w dni 
powszednie w godzinach 8.00-16.00. 

Sprzedaż biletów w kasie Teatru codziennie (z wyjątkiem ponied:i::ialków) 
w godzinach 15.00- 18.00 . 

Dzia ł Upowszechniania Teatru i kasa biletowa 66-11-27, centrala 66-04-94. 

Prcdry n B-1 S-c 943 90 1,500 szt. 



Cena 

Instytut Teatralny 
ze zbiorów Polskiego Ośrodka ITI 

Cytat na s. 1 :r. aftykulu Wltkace10: ,.Parę nlel!łotnych uwa1 
na temat kurki wodnej" (w) „Czysta Forma w teatr:r.e. Wit
kiewicz". 1986. s. zao. Foto1raflczne portrety autora zamiesz
czone w Programie pochod:r.lł z albumu - Witkl!CY „Wier
sze i rysunki" . Rysunek no s. 1 okładki oraz foto1rafle
autoportrety :r. tomu - „Poza rzeczywistoścllł": St. 11n. Wlt
kiewic:r.a wiersze i rysunki wybrały I do druku podały: 

Anna Micińska I Urs:r.ula Kenar. Wyd. Literackie 1977. 


