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Tadeusz Różewicz 

PUŁAPKA 

osoby: 

Józia 
Franz (I obraz) 
Franz (li i Ili obraz) 
Franz 

Ojciec 
Matka 
Feli ce 
Sprzedawca 
Maks 
Rodzice Felice 

Greta 
Jana 
Szewc 
Szewcowa 
Elli Joanno Wizmur (g ... ~dnnio) 
Val li 
Ottla 
Fryzje,r 
Wyrostek 
Pan 
Oprawcy 

WERONIKA PAWŁOWSKA 
HANNA CHOMBAKOW 
MIROSŁAW GUZOWSKI 

OLGIERD ŁUKASZEWICZ 
(gościnnie) 

MAREK WALCZEWSKI 
IRENA JUN 

ELŻBIETA KIJOWSKA 
ANDRZEJ BOGUSZ 

KRZYSZTOF BAUMAN 
MAŁGORZAT A ZAŁUSKA 

TADEUSZ WŁUDARSKI 
ANNA CHODAKOWSKA 
WIESŁAWA NIEMYSKA 
STANISŁAW BRUDNY 

JOLANT A HANISZ 
JAROStAWA MICHAL:EWSKA 

KRYSTYNA KOZANECKA 
MAŁGORZATA NIEMIRSKA 

JACEK JAROSZ 
WOJCIECH MAGNUSKI 

ANTON 1I PSZONIAK 
ANDRZEJ BOGUSZ 

WALDEMAR KOWNACKI 
WOJCIECH MAGNUSKI 

TOMASZ MARZECKI 

reżyseria i scenografia JERZY GRZEGORZEWSKI 
kostiumy BARBARA HANICKA 
muzyka JERZY MAKSYMIUK 
piosenki ZYGMUNT 'KONIECZNY 
asystenci reżysera WIESŁAWA NIEMYSKA 

GRAŻYNA CHORĄŻYCZEWSKA (PWST) 
asystent scenografa KASPER KOKCZYŃSKI 

PREMIERA 15 stycznia 1984 roku 



Tadeusz Różewicz 
ZAMKNĄŁEM 

Zamknąłem dłoń 
zacisnąłem 
zatrzymałem 
cienie 

przez ręce 
przelatują 
przez palce 
przeciekają 

Jeszcze piją 
jeszcze mówią 
zimne płomienie 

ciągle przychodzą listy 
„sie streiten in der Kuche 
Ober eine gestohlene Wurst 
und stóren mich " 
pisał 16.3.1913 roku 
Franz Kafka 
w miłosnym l ·iście 
do Felice Bauer 

dzwonię do umarłych 
otwierają zamykają 
otwarte 
drzwi 

w opuszczonych columbariach 
wygrzewają się 

żółte motyle 
pajęczyny 

namawiałem Cię żebyś 
odwiedził słoneczną Italię 
ale umarłeś w zeszłym tygodniu 
i zostałeś pogrzebany 

24 grudzień 1967 r. 

Fe/ice Bauer i Franz Kafka (początek lipca 1917) 



Tadeusz Różewicz 
Krótka rozprawa o głodomorach 

Od kilku lat krążę dookoła Głodomora, robię koła coraz to mniejsze, zacieśniam, 
czQsem mam wrażenie, że już złapałem, uwięziłem i unieruchomiłem mojego 

„bohatera", tymczasem okazuje się, że znów się wymknął, oddalił ... Pierwszy raz 
zetknąłem się z tym opowiadaniem w roku 1956. K s iążeczka l eży teraz na stole, 
pod ręką; podkreślenia pochodzą z różnych lot. Czerwone, czarne, zielone. Głodomór 
(podkreślenia czerwone), „bleich, im schwarzen Trikot" . Przez cały czas towarzyszy m1 
uczucie niedosytu, niepokoju i obawy ... nie obawy przed „krytyką", ale obawy przed 
Franzem K. Cóż tu pomoże moja dobra wola i umiejętności, których nabyłem w czasie 
dwudziedoletnich zapasów z teatrem i dramatem. 

Franz K. Io był autentyczny Hungerkiinstler, był szczupły, chudy ... swoim wyglądem 
odstraszał - próbował odstras:zać - biedne „narzeczone", kandydatki ubiegające się 

o rC?kę Głodomora ... On sam zachwycał się grubasami, czuł sympatię do grubego 
Franza Werfla ... nie spał nocami. Co jadal? Ani w dziennikach, oni w listach nie ma 

na ten temat jasnych informacji. Głodomór. Zauważyłem, że Głodomór nic nie wie (nie 
chce wiedzieć ) o istnieniu innych głodomorów, żyje lak, jakby był jedynym Głodomorem 
na globie ziemskim. Interesuje go tylko jego głód. Właściwie pozbawiony jest 
zainteresowań. Nawet wielka wojna toczy się na marginesie jego życia, prawdziwa 
wojna toczy się w jego organizmie. Tłu ste , normalne, zdrowe, młode, mie s zczańskie 

syreny kuszą go swym śpiewem„. ale budowa gniazda (ogniska domowego) budzi 

w nim panikę. Para. Parzenie się. Parka. To go śmieszy, przeraża. Ma w sob ie coś 
z jedynego, Wybranego. Wydaje mi się, że wprowadzenie do wn:;trza sztuki (użyłem 
do tego Impresaria) innych głodomorów było zabiegiem usprawiedliwionym, choć zdaj~ 

sobie sprawq, że zabieg Io bolesny dla Głodomora" (Już sama możliwość istnienia 
innych głodomorów jest nieznośna i obrażająca). Głodomór nie reaguje no słowo 
Impresaria, który opowiada o istnieniu nowych, bardziej przystosowanych 

do współczesności - głodomorów. Trudno sobie wyobrazić (nom, zwykłym zjadaczom 
chleba), jakim wstrząsem dla Głodomora jest przyjazd do tej samej miejscowości, 
innego głodomora. Jakim wstrząsem dla aulentyczr.ego „Wybranego" Głodomora są 
afisze, fotografie, wywiady z nowymi, licznymi głodomorami. A czym jest dla Gło domora 
konfrontacja z drugim, równie wybitnym, ole bardziej popularnym, bardziej „światowym" 
głodomorem? Oczywiście nasz Głodomór (jedyny, wybrrn~y) nigdy, nigdy w głębi serca 

nie uzna, że na świecie może znaleźć się równy mu we wszystkim (również 

w niedostatkach i grzechach) głodomór. Gdyby w to uwierzył, przerwałby natychmiast 
głodowanie, zerwał kontrakt z Impresariem i wyjechał na pustynię - a umierając 
miałby świadomo~ć, że tamten (równie wielki - choć Io złudzen ie publiczności) 

Głodomór jes t jednak gorszym Głodomorem, ponieważ żyje podziwiany, przerywa 
głodowar. ie, w chwilach wolnych od głodowania przyjmuje pokarmy (być może jest 
smakoszem!). Nie bądźmy zbyt okrutni dla prawdziwego Głodomora, nie bądźmy zbyt 
okrutni dla licznych, coraz liczniejszych fał sz ywych głodomorów. 

Tadeusz Różewicz: Odeiście Glodomora, 1977 

T::rieusz Różewie.z 

-------------~-----------------·----~---------~ 
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Elżbieta Morawiec 
Teatr śmierci Tadeusza Różewicza 

„Pułapka" - najlepsza od czasów ,,Kartoteki" sztuka Różewicza. Być może 

przewyższająca nawet „Kartotekę". Ale dlaczego dobra, najlepsza, przewyższająca 

właściwie nie umiem powiedzieć. „Pułapko" jest przeźroczysta jak szkło . Co widać 

przez to szkło? Na to odpowiedzieć najtrudniej. Jeden z moich znajomych, błyskotl:wy, 

inteligentny krytyk, człowiek wrażliwy na sztukę, z niejakim uporem demonstrujący orzy 

tym swój „naiwny" odbiór, ·oświadczył ze zniecierpliwieniem - Nudziarstwo. Sztuko 

o Kafce, z której dowiadujemy się tego wszystkiego, co już dawno o Kafce wiedzieliśmy. 

A jednak nie. „Pułapka" jest pułapką dla takiego myślenia . „Pułapka" nie jest sztuką 

o Kafce. Albo raczej : „Pułapka" tyleż jest sztuką o Kafce, co o Tadeuszu Różewiczu. 

I o każdym, klo naprawdę żyje w XX wieku. Nie od razu to widać, bo „Pułapka" ukrywa 

swoje głębsze znaczenia. Do-skoncie prze jrzy-sto - jc.l< obrazy Vermeera van Delft. 

Różewicz pisze tę sztukę, prozę poetycką, wiersz o sobie - Kafce - Każdym - Kalce 

od dawna. Przypominam „Odej~cie Głodomora", przypominam powracający motyw 

sobowtóra, przypominam poemat prozą „Złowiony" . Kafka - wielki Głodomór, Kalka 

odrzucający „ziemskie pokarmy'', Kafka - złowiony przez śmierć za życia - to jes t 

sobowtór, Doppelganger Różewicza z wyb oru. W „Ode jściu Głodomora" R óżewicz 

pokazywał sobowtóra Kafki w „g orszym gatunku", kogoś, kto po tym wszy stkim ma jeszcze 

ochotę zabawiać gawiedź, wystawiać na pokaz swoje głodomors two. Po 

tym w,zy stkim - czyli po apokalipsie, którą Kalko przepowiadał, a R óż e wicz przeżył. 

Po tym wszystkim literatura jest zabawianiem gawiedzi, cyrkową igraszką. „Odejście 

Głodomora" pisał Róże wicz z innej perspektywy - jakby o swoje j sytuacji pi -;arza 

przede wszystkim. Ale bez „Odejścia Głodomora" nie byłob y może wcale „Pułapk i "? 

A także bez „Kartoteki". Bo „Pułapka" to nowa wer sja „Kartoteki", p os kładana w obraz 

zupełnie do tamtego niepodobny, w rodzinny portret mieszczański, Sf'Oza którego 

wyziera otchłań losu ludzkiego w XX wieku. „Pułapka " to sztuka wielowarstwowa, 

a warstwy te bardzo trudno od siebie oddzielić, bo trudr,o byłoby oddzielić Różewicza -

„zwykłego człowieka", od Ró .-żewicza - pi sarza. Literacki pierwowzór, sobowtór z wyboru 

Franz Kafka ma w biografii wiele elementów wspó lnych z Różew iczem -

mieszczański rodowód, egzystencjalną probl e matykę pisarstwa, doświadczonEgo 

lęk iem, „złowiorego" przez metafizykę. To w „zł o wi onym" R óże wicza powiada s ię : „Nie 

ży j e ten, kto ogląda obrazy. I ten, który je ze smakiem. I ,::ijany. I ten, który leci. I ten, 

który spółkuje. I ten, który śpi . Żyje tylko ten, który s ię boi, który ucieka, który 

czoka". 

No co czeka? Na swój los „ zwierzęcia ofiarnego", na śmierć, nieuchronny wyrok 

w nieuchronnym proces ie. przypisany ludzkiej doli. Pierwszą pułapką każdego ludzkiego 

istnienia jest sarno istnienia. „Jes tem pułapką, moje ciało jest pułapką, w którq wpadłem 

po urodzeniu'', mówi Kafka w dramacie Różewicza . Ale jest jeszcze inny rodzaj śmi .::- rci, 

dawny jak początek rodzaju ludzkiego, jak czasy Abrahama oddająceg o bez wahania 

Bogu własneg o syr~ o . Smierć ludzkiego zwi e rzęcia ofiarnego na ołtarzach idei słusznycli 
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i niesłusznych - czy nie jest jej prefiguracją Siary Testament i dzieje każdej 'ludzkiej 

rodziny, w której ojcowie tak łatwo składają synów w „ofierze"? Koszmarny sen Kafki 

w „Pułapce" ·Różewicza nie pozwala się łudzić co do człowieka : masowe rzezie, 

„Holocaust" to szczególna specjalność XX wieku, ale złowieszcze kwiaty rytualnych 

mordów mogą zakwitnąć wszędzie i zawsze tam, gdzie rygor i posłuszeństwo są naczelnymi 

cnotami. W surowo patriarchalnej rodzinie, w surowo patriarchalnym organiżmie 

społecznym urządzonym na wzór karnej rodziny. W przeczuciach Kafki przeglądają się 

całe dzieje ludzkości - od Abrahama po komory gazowe Oświęcimia i masowe rzezie 

naszych czasów. I to jest novum nowej Różewiczowskie] „kartoteki" - rozległość jej 

perspektywy. 

Podobieńs ,two do „Kartoteki" uderza też w wielkości wątków, tutaj zorganizowanych 

jednak w pozornie tradycyjną strukturę - zwykłego życia bohatera, Franza K., 

„złowionego", który odmawia życia „zwykłym życiem", bo „chciałby czuwać przez całą 

noc i przez cały dzień w obawie, że „prześpi, przegapi to, co najpiękniejsze". 

„Pułapka" zawdzięcza wiele nie tylko wcześniejszym utworom samego Różewicza, ale 

i teatrowi polskiemu. Przede wszystkim teatrowi Tadeusza Kantora. Temat jak 

z „Wielopola, Wielopola" - rodzina ludzka wobec śmierci. 

Franza Kafkę, Różewiczowskiego Głodomora otaczają ludzie żądni normalności, życia 

w czterech wygodnie umeblowanych, komfortowych ścianach, z łożem, stolem i, 

oczywiście, nie zbędną szafą. Tak chce umeblować życ ie Franza narzeczona, Felice. Aie 

narzeczony ucieka przed łożem małżeńskim jak przed łożem Prokrusta, przed szafą jak 

przed trumną . Szafa jest dla niego synonimem zagłady, gdzie kłębi się „ tłum, m<l'Sa, 

czarny śmierdzący kłąb („.) w chałctach, jak Żydzi ze wschodu". Szafo zamknięta , ciemna 

przestrzeń, odległy kąt - miejsca, w k<lórych Żydz i spc;dzali ze zmiennym szczęściem 

czas hitlerowskich łowów, czwarta ściana króciutkiego życia Anny Frank, ciemne pudła 

bydlęcych wagonów wiozące miliony na śmierć. Szuflada, w którą ze zgrzytem wpadały 

mielone przez młyn zagłady szczątki w S:pek1aklu Kc·nlora „W małym dworku". Ta:k, 

„Pułapka" to jest Różewiczowski wariant lea,tru śmierci. Młyn, który miele wszy~tko 

z bezwzględnością nieuchronnego wyrok-u . 

Wszys·lkie prawie postaci otaczające Kafkę w „Pułapce" są zachłanne na życie, 

żarłoczne życia. Najdosłov.niej - życia jako pożerania, zjadania. wchłonian;a. Kilka scen 

dramatu rozgrywa się przy jedzeniu lub wokół jedzenia. W scenic ob,odu rodzinnego 

mamy uczucie, jakby Franz był daniem podstawowym, wydanym drapieżnej żarłoczności 

ojca. Z naturalistycznym sarkazmem rysuje Różewicz Felice odsłaniającą w ut miechu całe 

gardło, podniebienie, język, złote zęby - cały bezwstydny organ pochłaniania 

i przeżuwania . Fe lice przypomina drapieżną modliszkę gotową pożre ć swego oblubieńca; 
przyjaciel Kalki, Max Brod odmalowany jest na podobieństwo tłustego żuka -

gnojarza. Nienormalny synek Grety jak pies wyjada z miski. Maty Kaliban, symbol życia, 

którego treścią jest wielkie, ślepe żarcie , gromadzenie, pochłanianie i trawienie. 

W nienasyconej, żarłoczności takiego życia czyha śmierć. Świat skm; tnie gromadzonych 

szaf, małżeńskich sypialni, rodzinnych stołów, gdzie drugiego człowieka przeżuwa się 

między zupą a deserem, nosi w sobie trujące żądło. Pożerający zosta nie pożarty, 

modliszka będzie jutro zwierięciem ofiarnym. Różewicz nie usprawiedliwia „naturą 

ludzką" zagłady zgotowanej milionom przez nazizm, on patrzy r.a nią oczami Kafki 
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głodomora, żyjącego w wiecznym lęku przed koszmarami, które - niby zatrutą poświatę -

wydziela z siebie syty, uporządkowany, miesz:zański świat. W poobiedniej drzemce 

nie dopuszczający myśli o istocie ludzkiej natury. Ale nie tę naturę się tu oskaożo, lecz 

błogostan i lenistwo moralne człowieka społecznego . Na równi z surowo patriarchalną 

organizacją społc:zności - karnych rodzin skazujących człowieka nieuchronnie na los 

„zwierzęc ia ofiarnego". 

Poeta - ten wieczny głodomór trawiony lękiem i czuwający także nie jest wolny 

od pierwotnego rozdarcia egzystencjalnego - na ciało i duszę, na to, co biologiczne 

i spirytualne. Złowiony przez metaf izyczny lęk, zarażony śmiercią sam także jes t 

narzędziem śmierci. To on jak wielki młyn pochłania całą materialną substancję 

ludzkiego życia, przetrawia ją i formu je z niej swoje wizje. Krasiński pisa ł : „przez 

ciebie płynie strumień piękności, ale ty r.ie jesteś pięknością", Różewiczows ki Kafka •na 

przez całą akcję na scenie sobowtóra: duszyczkę w nieskalanym, białym ubranku, 

Kafkę - wieczne dziecko, istotę, która „nigdy nie dorośnie", dotykającą losu ludzkiego 

jedynie per procura i poprzez pośredników . Istotę skazaną na niebyt - bo taka 

najwyższa jest ceno, jaką się płaci za życie śmiercią, czyli literaturą . 

Elżbieto Morawiec 
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Tadeusz Różewicz 
Notatki do Nowos1ielskiego. 

A więc stoję przed obrazem Nowosielskiego i .. . milczę. Sztuka, 
przede wszystkim malarstwo nie chce być „opisywane" ... to 
już stare zjawisko, u nas najpoważniej zajął się nim Mieczysław 
Porębski, który w ostatnich latach odchodził od krytyki, 
malarstwa i od siebie ... w stronę? Jak zwykle nie zauważono 
u nas tego zjawiska we właściwym .·czasie, poczekajmy 
jeszcze ... dowiemy się o tym z Paryża lub Londynu (ale z 
wieloletnim opóźnieniem). A więc milczę przed obrazem, choć 
od lat mówiłem o malarstwie; komentowałem, opisywałem, 
krytykowałem, analizowałem (nawyk nabyty i wyuczony w 
czasie studiowania historii sztuki?). Na pewnym poziomie 
dzieło sztuk1i nie wymaga od nas pochwał ani ocen ... ale tylko 
nieliczni wiedzą o tym, inni gadają, gadają, gadają.„ 

* * * 

W licznych wypowiedziach o malarstwie Nowosielskiego 
czytamy o ikonie, prawosłc.:wiu, o „wpływie" ikony, o 
metafizyce, aniołach itd. Natomiast nikt nie sięga do 
powinowactwa Nowosielskiego z malarstwem „pompejańskim", 
z freskami ... choć Nowosielski wskazuje na to źródło inspiracji 
nie tylko swoimi obrazami, ale ich nazwami. Villa dei Misteri, 
ten obraz ma wiele wariantów. Ta „tajemnica" łączy się 
z szeregiem aktów kobiecych w łazienkach, na stadionach, 
lotniskach, we .wnętrzach domów i samochodów, aktów 
powielanych w zwierciadłach, lusterkach, szkłach okularów. Ta 
część malarstwa Nowosielskiego zbliża się do teatru a nawet 
jest teatrem (malowanym a więc milczącym) . Nowosielski robi 
czasem (niestety zbyt rzadko) „dekoracje" do sztuki teatralnej. 
Przed wielu laty rozmawiałem dużo z Nowosielskim o sztuce 
teatralnej „Villa dei Misteri". Powstały obrazy, ale ja sztuki nie 
napisałem. Sztukę pod tym tytułem napisał Helmut Kajzar. Kto 
przyjrzy się uważnie malowidłu „La Flagellata e la Baccante 
nuda" zrozumie, o jakich powinowactwach mówię. 

* * * 

O tym, że akt, ciało kobiety istnieje w malarstwie „laickim" 
Nowosielskiego na tych samych prawach co rondel, garnek, 
wałek, sito itd. świadczy szereg znakomitych „martwych" natur 
z różnych okresów twórczości. Oczywiście Nowosielski (już 

....L -~-----



Jerzy Nowosielski: Akt z warmntami, 1971 

Stałe Zbiory Galerii 

Jako student ASP) mi ,ał możliwość studiować anatomię ciała 
kobiecego (należy to do obowiązków) ... Ale mam wrażenie, że 
c iało kobiety istnieje poza sw1adomością tego artysty, poza 
zasięgiem jego doświadczenia zmysłowego ... podobnie jak 
Bóg chrześcijański wobec świata. Ale nie chcę być zbyt 
dociekliwy. Nie obchodzą mnie problemy wiary tylko obrazy. 
Akt kobiecy w malarstwie Nowosielskiego podlega różnym 
transfiguracjom i manipulacjom. Czym ,nie jest akt kobiecy 
u Nowosielskiego najłatwiej zrozumieć, kiedy człowiek patrzy 
na kobiety Rubensa. Nowosielski trzyma swoje kobiety na 
uwięzi, a czasem nawet na smyczy. Obraz Nowosielskiego Jest 
pulapką, cellą, a nawet klatką. .. w której mistrz więzi swoje 
twory. Nawet jeśli dziewczęta i kobiety znajdują się na sali 
gimnastycznej, na stadionie, na lotnisku, na ulicy, na okręcie ... 
to zawsze są uwięzione. Może tylko w rysunkach odzyskują 
niewielką swobodę ruchu. Od stóp do głów stanowi akt 
zamkniętą w sobie przestrzeń, podobnie jak prostokąt, trójkąt. 
Zamknięty w ciasnym pomieszczeniu np. w łazience akt ten 
jest równorzędnym partnerem wanny, lustra, szafki czy też 
okiennej ramy. Jest ograniczony, ale czasem stanowi jakby 
naczynie, w którym uwięziono przestrzeń - stanowi ramę, 
która ściśle więzi krajobraz; morze, niebo, boisko sportowe ... 
Akty Modiglianiego są „same w sobie" krajobrazami czy też 
„kosmosami" wypełnionymi erotyzmem i służą sobie samym .. 
u Nowosielskiego są jednym z elementów. Są to zmysły 
spętane, unieruchomione, spowite szczelnie niewidzialnymi 
bandażami, są to projekcje snów i marzeń twórcy, który 
właściwie boi1 się, ale i pożąda ciała jako grzechu. 
W moich notatkach omijam całą wielką problematykę 
malarstwa sakralnego, ikony „obrazu świętego", ponieważ ta 
strona Nowosielskiego jest dla mnie zakryta - jako dla 
człowieka, który uważa, że wizerunki, obrazy Boga (czy też 
bogów) są rzeczą dla człowieka niedostępną. .. 

T. R. (7969-7983) 
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