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Urodził s ię 9 października w Radomsku. Z powodu 
trudnych warunków materialnych zmuszony był 

przerv.rać naukę w 1938 w szkole średniej. Już wtedy 
próbował pisać wiersze, które umieszczał w pismach 
szkolnych. Okupację spędził również w Radomsku. 
Początkowo zarabiał korepetycjami, :z.wiązał się wkró
tce z ruchem partyzanckim. Ukończył tajny kurs dla 
podchorążych i wstąpił do Armii Krajowej. 

Po wyz\voleniu zdał maturę i w 1945 zapisał się na 
historię sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Kra

k ow ie. W tym czasie drukuje też liWOje utwory w · 
t amtejszej prasie m.in. w .. Dzienniku Polskim", 

„Odrodzen iu" . a tarl:że w .,Twórczości' '. W 1946 wy
daje swoj ą pierwszą książkę: zbiór utworów saty
r ycznych - W łyżce wody. W 1947 zadebiutował to-



m em po2tyckim ". .? po ;,ć j , zwracając od r a zu uwagę 

krytyki. W 19 '. :1 1Jo k i . ~:u ' lli.im pobycie w Krako\.V ie 
przeniósł sic; do Gli\, ie , a stamtąd \\" 19E8 c!o \V. o
cławia, gdzie do dz.s mieszka . 

.Jest autorem h.mych tomó v p oc tyc .: ich: 1Viepo

kój (19-! i), Czer wona n;kawiczka (19~3). P,ęć poema
tów (1950) , C::<H, któr y i d :: ie (lfJ51), Wienze ob ra::u 

1952) . Równ i !la (19 ) -!), Poemat c twarty (1956J, Rc::

mowa z ks ; ęu"m (1960), T warz (19€4), Twarz tr::e~ia 

1968. Wyda ł t e ż kilka tomó•.1· prozatorskich: satyr 
(W ł yżce wady, 1964). reportaży ( Kartk, :: Węgier, 

1953). opowiada1\ (Opadly W. c;e z ci r::e w , 1953; Pr::er

wany egzamrn . 1960: Wyc :ec::ka dJ mu::eum 1966), 
szkiców (Przugotowanie do wiec::or u autor~k. 1 ego . 1971; 
'1 eatr niekansekwencj i , · 970). Są •.\·śród n!ch t · k zna
ne opowiadan ia, jak 1\1oja có reczka (1960) czy m,erć 

w starych dekoracjach (1970) . Niema l cały swój c!c 

tychczasowy dorobek \\' tej dziedzinie wyda l w tu
mie Prna (1973). Pish także scenariusze film owe. 

Utwory Teatralne 

Wydania zbiorowe 

Utwory dramatyc::ne Kraków 1966 Wyd. L iterackie 
(Kartoteka, Grupa Laokoona, śwzadko u: 1e al bo nasza 

mala stabil zacja, Śm i e. zny :;taruszek. . Spaghett i 

miecz, Wyszedl ;;: domu, 1lkt prze r ywan 11 > 

Teatr nzek)nsekwencj i Warszawa 1970 PIW rstara 

kob ie ta wysi aduje. Przyrost n atura!n y , Straż po rzqcl

kowa, Rajsk i ot,;ródek, Metamorfozy, Co tt1. m acie, 

Zacieran ie rqk, Dramat postau; moratnuch). 

Sztuki teatralne Wro~law 1972 Ossoli nemu rKo rt"te

ka, ,Grupa Laokoona, Swiadkowie a lbo Sasza mała -·a
b1li;;:acja. Sm ;eozny staru szek. Spaghet ti i m iecz, l'og ;;eb 

p:> p(J/::-ku , Wys::ecll z ćomu, .il kt pr;;:e1·ywa rt, . T · r 

niekonsek.wencj :, Srara kc;b •eta wysiadu je , V a ~< • -

rakach ). 
Biale mal:±eńst u:o i mne ut wory scen iczne i r k6 v 

1975 \Vyd. Literackie (B iale mal :: eństwo, D :: di1bobo 
czyl i mi lość romantuczna czeka już p od cl r !t' am1, 

Sobowtór. dramat rozb i eżny, Czego pr:: yb ;;u• cze70 

Ubl/WU). 

Szczepan Gąssowski 
Współcześni dramatopisarze I•ul· • 

(Wyda\.\·nictv„·a Artystyczne i Filn10\\ e, 
Warszawa 1979) 
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JANUSZ l\IAJCHEREK 

ROZEWICZ I „PUŁAPKA" 

Znana z Do p iachu p oetyka \\·ra c.:a teraz w n0.1-

nowszym utworze teatra lnym Różew i c.:za. w Pułapce. 

Zamyka s ię pewna klamra: po ksper ymentac.:h lat 
sześćd zies iątych Różewicz napisa ł sztukę na poły 

ep :cką , jakby rea listyczną , ale wzbogacbną zarazem 
o przE.św it poez~i. Wydarzen iom t owarzyszy dodot
k6wa warstwa rzeczywistoś ci , sen, k osz:nar, przeczu
cie. Taka struktura doskonale współbrzmi z t ematem, 
bowiem tematem Pułapki i jej bohaterem jest Franz 
Ka fka. 
Posługiwanie się czyjąś hiografią w sztuce jest za-· 

b iegiem starym, a le przywracanym obecnie do łask 

wraz ze wzrostem zainteresowania dla losów nie 
zmyślonych. Na takim zabiegu oparł swoje dramaty 
Enquist i chyba utrafił w gust publiczności, choć bio
grafia Strindberga czy Andersena wykracza poza 
plotkę czy anegdotę i służy Enquistowi do nieco szer
szych diagnoz. Podobnie Różewicz - nie idzie mu o 
portret pisarza czy teatralną vie romancee. Konflikt 
Kafki z ojcem, nieudane narzeczeństwo z Felicją 

Bauer, przyjaźń z Maxem Brodem, cała dawno skla
syfikowana i wyinterpretowana na wszelkie sposoby 
wiedza o życiu Kafki jest w istocie pretekstem. Ró
żewicz pisząc o Kafce wpisuje w jego życie proble
my wieku jakby dopowiadając sens wizjonerskiej li
t eratury, jakby dowodząc, że Kafka „wymyślił wiek 
XX. Ujął to kiedyś celnie Jerzy Stemowski, opo
wiadając w którymś z esejów, jak w roku 1946 leżał 
w paryskim szpitalu, wśród studentów-komunistów, 
którzy dostawali aprobowane przez partię francuskie 
periodyki literackie. Jeden z tych tygodników ogłosił 

ankietę na temat czy należy spalić dzieła Kafki? Re
dakcja - pisze Stempowski - motywowała to mniej 
więcej w ten sposób, że ponury pesymizm Kafki 
będący produktem moralnego rozkładu burżuazji, 

rzuca cień na świet1ane perspektywy, jakie roztoczył 
przed ludzkl!IŚcią geniusz Stalina. Na pytanie posta
w ione w ten sposób ze wszystkich departamentów 
odezwały się ryki barbarzyńców: „Palić, palić!". Do
piero na samym końcu jakiś złośliwiec oświadczył, 

że uważa ankietę za bezprzedmiotową, bo dzieła Kaf
ki spalili już hitlerowcy ... " 

Zapowiedzi Pulapki trzeba szukać w autorskim ko
mentarzu Różewicza do Odejścia głodomora, oparte
go na opowiadaniu Kafki. Ujawnia tam Różewicz 

swojq fascynację , ale także obawę . „Od kilku lat -
p isze - krążę dookoła Głodomora , robię koła coraz 
to mniejsze, zacieśniam , czasem mam wrażenie, że 

już złapałem, uwięziłem , i unieruchomiłem mojego 
„bohatera", tymczasem okazuje się, że znów się 



wymknął, oddalił ( ... ) Przez cały czas towarzyszy mi 
uczucie niedosytu, n iepokoju : obawy„. llle obawy 
przed krytyką, ale obawy przE:d Franzem K." 

Odejście glodomora opowiada o sztuce i arty~ci·~, 

ale czyni to w sposób wielce metaforyczny. w ko
mentarzu Różewicza rysuje się. jednak możliwość in
nej nieco opowie~ci, innej sztuki. Powiada Różewicz: 
„Franz K. to był autentyczny Hungerklinstlcr („es wa
ren andere Zeiten"), był szczupły, chudy„. swoim wy
glądem otlstraszał, próbował odstraszać narzeczo1:.e, 
kandydatki ubiegające się o rękę Głodomora„. O,\ 
sam zachwycał się grubasami, czuł sympatie: do gru
bego Franza Werfla„. nie spał nocami. Co jadał? An i 
w dziennikach, ani w listach nie ma na ten temat 
jasnych informacji. ~łodomór. Zauważyłem, że Gło

domór nic nie wie (nie chce wiedzieć) o istnieni u 
innych głodomorów, żyje tak jakby był jedynym gło
domorem na globie ziemskim. Interesuje go tylko je
go głód. Właściwie pozbawiony jest innych zaintere
sowań. Nawet wielka wojna toczy się na marginesi~ 
jego życia, prawdziwa wojna toczy się w jego orga 
nizmie. Tłuste, normalae, zdrowe mieszczańskie sy
reny kuszą _go swym śpiewem„. ale budowa gniazda 
(ogniska domowego) budzi w nim panikę . Para. Pa
rzenie się. Parka. To go śmieszy , przeraża". 

Ten komentarz, to już konspekt Pułapk i. („.) 

2 

Pułapka j est v pewnej m ierze sztuką o szafie. 
\V obrazie czwartym Franz ze swoją narzeczoną. r P 

licją. wybierają m eble do przyszłego, wspólnego miesz
kania. Franz nie jest przekonany czy wszystkie sza 
fy, o których szczebiocze Felicj a, są im potrzebne. Mó
wi: szafa, szaia. Dziwne ~Iowo. 

Felicja nie ma wątpliwo~ci. Powiada : 
Musimy s;ę zdeyclować. „ jeś li n ;e ta szafa, t ri mo;'.e 
tamta, ale me róbm y z siebie przed:tawienia . Wy
glącla na t o. ie bo isz szę szafy. „ Przec ie~ n ie zamhię 

w szafie trzydz ie tos:::e .~ c i ol.etniego prokurenta i lite
rata„. dw ie szafy i clic ie szafki w sy pzaln i , v; stalo 
wym kreclens i eu,entualnie szafka w kuch n_; , :::a ja 
u ciebie, szafa albo pólka na ksiqiki i szafa w pr:e ' -
pokoj11, stó ł , dwa <tol y , trzy stoły, sto l ik, sto l i c:::e!.:., 
stołek , r :::afa, szuflaclc: , szafeczka „ .0 zHflad kam . 
Franz na to : 
l'V' ie trzeba szafy, anf krzesła, nic nie trzeba, jeś li ja, 
zresztq u mnie stół, k ozetka, krzesło, pólka na ~:.5 c; : 

ki to w s:::ystko.„ Chyba n ie wyobrażasz sobie, że ;a 
będę · spal we w spólne j sypia/ n i pod jednym okry 
ciem, lee wspólnym łożu„. Ja w nocy pracuję! !la
wet oddech ukochanej i stoty jest j ak huk lokomoty
wy.„ (.„) Jeśl i podstawq naszego stosunku ma być 

krzesło albo szafa, to ja nie widzę„. („.) .Vie mam 
żadnego stosu nku do mebli„ nie chcę zostać wię!niem 

{ 

(„ .J 111e mooę dźwigać szajy. „ loże szafa tv mój 
l,, rz y.:? Szafa: 

I \\ innym jeszcze mie jscu dodaje : Kafka, szaj /.ca , 
t a się rymuje. Ten osobli\'.:y rym organizuje ważny 
wątek sztuki. Rzecz nie jest pozbawiona ironii. Ró
że vicz trafnie dobiera metaforę. odgadując, że sza
fa ma dla d\vudziestowiecznej · wyobraźni znaczenie 
sy mboliczne. należy do naszego imaginarium, jakby 
powiedział Andre Mallraux. Wprowadził ją tam Freud, 
ale dawno zauważono. że szafa znaczy więcej niż 

chciałaby psychoanaliza , szafa w pewnym sensie tłu

maczy co~ z samej psychoanalizy. Freudyści twier
dzą, że jeś li ktoś śni szafę, to podświadomie tęskni 

d o kobiety. Ludzie dowcipni, którzy wobec rewelacji 
docenta z Wiednia zachowują stosowny umiar, pyta
ją, czy je:śli ktoś śni kobietę , . to znaczy, że my:ili 

_ podświadomie o szafie. :Ili. bardziej jeszcze znamienny 
jest inny, również znany paradoks: co mianowicie 
miałby do powiedzenia psychoanalityk o snach daj
my na to murzyna, który w życiu nie widział szafy, 
ale o kobietach pewno czasem myśli. Nie rozstrzy
gając spornej kwestii, warto jedną rzecz podkreślić, 

nie nową: jak bardzo Freudowska symbolika tk wi 
". kręgu swojej epoki. Nad naszymi snami ciąty se
cesyjny, mieszczańsk'i Wiedeń, świat solidnych ide<1-
lów i jeszcze solidniejszych mebli, świat, który od 
szedł. Jego agonię opisał Musi l. Kafka poszedł da
lej - uciekając od szafy zobaczył świat nowy. 

Jarocki realizując Pieszo Mrożka. dodał prolog: na 
pustej scenic stoi wielka szafa, \\' której kotłuj e się 

dwoje młodych. Chłopak wygłasza monolog Leona 
z Matk i W itk.Jccgo. Potem z szafy zaczyna i5ć dym. 
Potem jest wrj na i rewolucj a. Także w '-latce jest 
scena , ,,. które j Lem. mocuje s i ~ z szafą. Je~li d o
brze pamię t m. w przedsta\\'ieniu Jarockiego z szafy 
wysypywały ~ :;:; stosy szafirowe · włóczk i. Maska 
śmierc i zamkniGta ,.:. ś\vietliCO\\'C:j szafie to znó w 
Mrożek . Za ba \. a . A :ak to jest w Wze!opo u Kanto
ra \Vielka szafo nal eży do pokoiu dziecińsh\· a \\·y
wolywanego przez Ka :1tora („A gdzie szafa. gdzie sta
ła szafa?"). 

Witkacy by t dwa razy młodszy od Kafki , z Gal i
cji Kantora n iedalek o do Pra gi. :·azem wziąwszy to 
orbita Wiednia , gdzie F r ·ud leczył smutki. Kiedy 
,,. Wielopol,u maszeruje o-za ra piechota K afka zry
wa zaręczyny i pisze Kolon;ę karnq . \V tym samym 
roku po raz ostatn i widzimy Ha•sa Castorpa. opu
ścił sanatorium, jes już na froncie. 1 sierpnia 19H: 
zaczyna ~woją opowieść narrator telewizyjnego \Yi

d owiska Różewicza. Około 191-ł Franz z Felicją ku
pi..;j ą szaf<;. 

Sprzedawca w salonie meblowym powiada: „Meble 
w nasze· firmie to obiekt, który klientom starcza na 
całe życic, a potem jeszcze ich dzieciom i wnukom„." 
Ale po scenie krążą już Opraw cy: „Strafo.icy 



oprawcy mają prawo , .... ·raczać na scenę w k:iżdej 

chw ili. Mogą przE chod z 1ć w milczeniu, a le mogą też 

zatrzymywać się przed wybranymi osobami. Dzial.i
n ja oprawców są n ieprzewidziane". W~zystkic kw·~

stie wypowiadane w obecności Oprawców nabierają 

dodatkowego kontekstu. W głębi sceny otwiera s i~ 

1·az po raz czarna ściana. za nią jest inny świ:it 

przyszłość. Stamtąd przychodzą Oprawcy. Zbliża się 

potop i ojciec Franza - jak Noe - szuka schronie
n ia. Jego arką jest szafa: „gdzie tu wszystkich scho
wać? (otwiera szafę) ile tu osób wejdzie'? (wchodzi 
do szafy) na stojąco? na siedząco.„ przecież nie mo
gą cały cza.s stać! Trzeba też trochc: żarcia i wody. 
i jakieś koce, palta... ile tu osób wejdzie?" 

Do Franza zaś ojciec mówi: „Ty do naszej szafy 
nie wchodzi, bo ty nienawidzisz ludzkiego ciepła. ro
dzinnego ciepła„. Ty zbuduj sobie schron w ziemi. 
gdzieś na polu albo w lesie . ... " Ale próba ocalenia jest 
daremna, nowoczesny Noe nie znajdzie schronienia 
w szafie ani gdzie indziej. Już wie i dlatego mów i 
do syna: „Ty jesteś ślepy kret... głuchy jak pień 

... ty nie widzisz tej sfory psów, co biega po ziemi. 
po wsiach i miastach, po lasach i ulicach ... nie sły

szysz ich szczekania ... a ja czuję moim chłopskim no
sem, nosem biedaka, co wącha ziemię i drzewo, i 
chleb, i mięso, że oni są na naszym tropie .„oni nas 
dopadną na ziemi i pod ziemią, oni cię znajdą w 
twoim schronie... oni nas wszystkich wyduszą i spa
lą... Oni cię znajdą w piwnicy i pod łóżkiem, i w 
szafie, i w ścianie... Oni już nadchodzą... Oni idą 

po nas ... " 
Ojciec w jednym się myli: Franz nie jest ślepym 

kretem, wie więcej niż myśli ojciec, przeczuwa, sku
pia w sobie całą świadomość przyszłości. Widać to 
gdy zwierza się siostrze ze swojego snu, czy może 

już opowiadania, które go „dręczy, gryzie, próbuje 
się przegryźć przez jego skórę, urzeczywistnić". „Tc 
była jakaś ogromna szafa - powiada Franz - na 
ubrania, albo bieliźniarka z dolną szufladą... ( ... ) Sły
szałem szelesty, piski, szuranie ... ( ... ) Zasunęłem szu
fladę, potem otwierałem powoli, powoli, mogłem zaj
rzeć do środka, a tam kłębił się tłum, masa, czarny 
kłębiący się kłąb .. ale to byli ludzie ... mrowisko ludz
kie... byli w chałatach, jak Żydzi ze wschodu ... " 

Tak, Pułapka jest także, a może przede wszystkim 
sztuką o Żydach, o żydowskim kompleksie, winie„ 
ofierze, sztuką o ojcu i synu. Pierwsza kwestia Fran
za brzmi: „Boję się". Franz w I obrazie jest jeszcze 
dzieckiem, ale już zawinił wobec ojca swoją inno
śią, która nie mieści się w pojęciach patriarchalnego 
kupca. Powiada Franz: . , Boję się taty, bo on zgrzyta 
zębami , jak na mnie patrzy, powiedział, że mnie 
rozedrze jak żabę". Od służącej Józi, katoliczk i, Franz 
dowiaduje się, że trzeba czcić ojca i matkę, bo takie 
jest przykazanie". Przykazanie Jezusa, którego źli 

ludzie urn ··c.:zyL i ukrzyżowali za r asze grzechy i dla 
naszLg.J zbawienia. Ale Franz d owiedział się, że to 
;·11 Żydz i zab ili". Wybucha piaczcm: , .. Ja 1 ie umęczy
lE'm Pana Jezusa. ja go nie zabiłem". Prawda, jednatc 
w ina z o~ t<i LJ dawno p rzypisana . Franz musi ją poc'
Jąć . Uczyni z siebie ofiarę , szu k aj ą_ oczyszczenia. j est 
bowiem „brudnym zwierzęc i .! m'" . Kogo chce prze
błagać? Cjca, w szyst k ich ojcó w Ś\. iata, czy Bo a 
Ojca. który wysyła S\vo ich sy1 ów na rze:i;? Ciora n 
powiada , że od dwóch tysięcy lat Jezus mści s!ę Zd 

nas za to, że nie n marl na kan pie. Skoro można 

dostrzec okrucie11stwo nawet w Ewangelii (Cioran 
d opowi ada tylko historię o Wielkim Inkwizytorze), to 
Stary Tes tament musi jawić sit; jako koszmar. Hi
storia ś wiata sprowadza się do rytualnego mordu. 
Franz podejmuje się przeżyć historię ~wiata. śni sen, 
\\. którym oj :iec składa go na ofiarnym rytualnym 
ołtarzu . jak Abraham Izaaka. Ponieważ to sen, Fra uz 
rozgrywa wszystkie role. To Izaak, który jest sam 
sobie Abrahamem. \V hermetycznej psychice nie ma 
miejsca dla anioła, który zjawiłby się w porę. Jeśli 

bowiem człowiek jest winny, to jego wir'a jest nic
~koóczona. 

Kafka powiedział gdzieś: „.Jestem literaturą" . To 
samozaprzeczenie. Ucieka się od siebie, żeby pok0-
1nć wstręt. „Mój organizm - mówi Franz - dal 
mi do zrozumienia, że mam robić tylko jedno: pi
sać" . Ale wymknięcie się światu jest \V oczach tego 
:iwiata winą, literatura, która ma zbawiać, niesie ze • 
sobą poczucie grzechu. Poza tym nie wiadom <Y, czy 
literatura rzeczywi.Scie zbawia i co znaczy wobec 
prawa i pokusy życia. Nawet Jezus miał „matkę i 
ojca. którzy go spłodzili". Wybór między życiem a li
teraturą jest wyborem między dwoma poczuciami 
wstrętu . Absolutna steryln d.; ć prowadz i do ofiary 
śmiertelnej. „.Jestem pułapk ą. moje ciało jes t pułap

ką, w którą wp?d!em po urodzeniu" - trzeba uwo ln ić 

się z pułapki. Kafka pali rękopisy, ale skoro utożsa

mia się z lit eraturą, pali sa m ego siebie, to ofia ra 
Izaaka na olb.rzu lite:ratury. ( ... ) 

Różewicz wpisał w biografię Kafki cały S\VÓj czas, 
Kafk a jest figurą może pref i~uracją tego czasu. 
Wszystko dzieje s i.~ na dvióch poziomach, fakty bio
graficzne zapowiadają fakty historyczne. Stąd obok 
wł~ściwych postaci z powieści pojawiają się Oprawcy, 
ktorzy rozgrywają swoją \Vłasną opowieść. (Różewicz 

pozostawił tu znaczną s"vobodę reżyserowi). Jest tak 
jak w świadomości schizofrenika, który przeżywa 

samego siebie, ale także coś „spoza", czy obok sie
bie, choć to „coś" wynika z rozkładu świadomości 

przychodzi z wewnątrz, nie z zewnątrz. Czasem jed-' 
nak postać jest rozdwojona. Franzowi towarzyszy je
go „duszyczka", „jest to mały chłopiec w białym 

ubranku . Siedzi na uboczu, czasem robi wratenie, 



jakby siuchala, jak by widziala w szystko dookoła sk 
bie, a czasem robi '.\Tażcnie nieobecnej, n iewidom ej. 
D szyczka nie in teresuje si ę Franzem, jego myśli , 

uczucia, cierpienia i radości są jej obce. ~ie bierze 
działu w jego życiu. Nie b ierze udziału w jego roz

w oju f izycznym a n i intelektualnym. 

Inne postaci tylko na chwilę przybierają drug 
t\\'arz, jakby czas przez sekundę skoczył d o przo u 
i pokazał coś z przyszłoś ci. Pomocnik fryzjera zmie
nia się w hitlerowca, goli klienta „na zero" zakłal!!a 

m u opaskę z gwiazdą Dawida. Kiedy potem zamiatd 
włosy nie wiadomo już, czy to włosy w salonie fry
zjerskim czy może w obozie koncentracyjnym. Wszy
stko w Pulapce znaczy podwójnie i wszystko zmierza 
do ściany śmierci, za którą giną postaci i aktorzy 
w finale. Ukłony i kosz z kwiatami przepadają \ V 

ciemności. Pod ścianą śmierci zostaje tylko „duszycz
ka" Franza. 

Może naprawdę Pulapka jest sztuką o ofierze calc
palI ej, o holocauście. 

Dialog 1983 nr 7 (fragmenty) 

KRZYSZTOF BABICKI 

PRZED PIERWSZĄ PRÓBĄ 

Kiedy cz~ ta m .. Pulapkę" u ,orczy \\ ie po\\' r aca do 
mnie pr tcczytany k ied :vś \\·icrsz Gera rda i\1a nley 'a 
Hopkin~a . Wiersz, który pozorn ie dotyczy zupeł n ie 
in nych obs za :·ó\\' l itcca lu ry . a jed nak tak nat :1.; tn i_ 
i dzi\\·n ie v. p iata s ic; w moje spotkan ia z dramatem 
OŻC \\·ic za . i, e nic można o :1 im n ie wspomnieć : „Jam 

jes t żó!ć , ogień w trze \\'iach. Bóg otchłannym . zn a
k iem. S kazal mnie by m czuł gorycz: jestem własnym 
sn; ~1 k icm : Koić . krew . korpus - to kielich pe łen 
K!q twy Bożej. Drożdże d ucha tk\\'ią w cieś ci e cie
lesny m. Ze strachem. Widzc;: pot potępier'lcó\\' jes t 
dla nich z łem ta k im. Jakim dla siebie jestem ja, 
choć im jes t gorzej ". Gdzieś blisko . całkiem nieda L 
ko zna jduj ą się sceny z .. Pulapk i" . dialogi. monologi 
i uwięz iony w pułapce własn ego ciała artysta. Prze 
klęty - to znaczy na pię tnowany - przez Boga i lu
dzi. skazany na „bycie własnym smakiem" i tęsknotę 
do ukrytych we własnych trzewiach wartości ducho
wych . $wiadomy, tego, że największym złem . jakie 
grozi artyście, jest on sam, ze S\\·oją szeroko poj ęt i 
biologią . Gdzie blisko siebie: „drożdże ducha tk\\ · L~ 
w cieście cielesnym" i „jestem pułapką. moje ciaio 
jest pula!) l'::'.'J . w którą wpadłem po urodzeniu" . 

Może i jes t to jakiś znak . trop ale na pewno doty 
czy to j ednej tylko warstwy sztuki , ważnej , która 
chy ba jedna k nie rr.oi;e być napędem przedstawienia ... 

3 

Ojciec i o 1 . Syn. k ć ry m il ~ zy i n ieu stann ie się za
ręcza , a przecie wszystk im - pi s ze. Syn , który 
przeczuł [J'e:,•:i i ciemność . d otkną ł absu rd alnych ho
ryzontó\\' s t rachu i znal az ł s i ę \' .„ pułapce własnej 
świadomości. a raczej jakiejś chorobli\\'ej nad Ś\\'iado

mośsi. Przeczuł przys zło ś ć. dotkną ! jej lepkiej pO\\·lo
ki. wch~o n ą l w siebie swąd spalenizny . ale nic potra
fił określić. z?pobiec. ura.tować. I nigd y nie był pro
ro kiem. n igdy niczego n ie ,.pr7epo\\'iedzial". A ojci ec '? 
0 .'ci ec nie r07u mi e „dlaczego·', .. po co". on niczego 
nie przeczu11·a. on tylko \\'ie. że „oni już nadcho
dzą" . w ie że trzeba uci ekać. chronić siebie i najbliż
szych . Ojciec i sy n. Jakże sa sobie blisc. · w tym do
pełnianiu włas nych ułomnoś ci' Ojciec i syn. „Cham, 
geszefciarz" i wielki artys ta. 1\1o że to \\'laśnie sztuka 
o najwspanialszym _pogodzeniu? Pogodzeniu , które na
stąpilo w obliczu śmierci. \\' sytuacji gdy żaden z 
nich nie mógł liczyć na potężny głos z nieba. który 
zawoła : „Abrahamie. ·Abrahamie" i zatrzyma nóż 

wzniesiony nad sercem Izaaka , nad życiem ich s ióst r , 
matek, żon . Nad życiem ich powieści , listó\\' . opo-



w iadai'l . P ogodzenie które nie prz · niosło r atu nku , 
bo Franz, znó ,. ni posluchał O jca. .\ może go po 

p ros tu n ie zrozum ial. t a k jak i ojciec pozos tawał be;-
ra dn_- \ ołJec jego książek? Pułapka jakq jest niezro
zumienie, t u j uż zacz~·na s i<~ IJ' r al. .. 

3 

K1 <1 żen i e wokół „P ula p ·i „ mnoży P. ·tani , wątpli

' ·ości . \\·er . ·fik u je poi<:cia. al e także · ··p~o •. aclw •. 
ban a ł i bezsilność. Cza~cm \ · ·da je si \:. Le te droga 
w jaki jś mg·e, \\- jakimś t rud n ·m d o n azwan ia śnie 

w k ór:..-m w szys tko s ta je sic, odkryciem . od którego 
tyl ko k rok d o bełkotu . zwykłej t ea t ralnej szmir:: . 
k tóra wyras ta na znakomity m d ramacie. Ja kże łal\yo 

odchodzi s ię od na jp:·ost -z. ·eh r ozw i<1 zai'l i in terpreta 
c j i'. Bo wydajq s ię płask i i tan ie. Odchod zi po ~o . 

a by za chwilq przerazić :iq własnym my~knicm . " 
rane j „wydumaniem" i poczuć jeszcze mocniej po
trzebę znalezienia jakiej ś prawdy o t e j sztuce. To 
rzeczyw iście przeklęta pułapka„. 

Krążenie wokół t ego dramatu zaczyna być niebe ·~ 

pieczne, coraz więc j py tań, coraz wiqcej falszy\\·ych 
odpowiedzi. Ale czy nie jest poGlobnie przy lektu rze 
dziel genialnego prokurenta z Pragi. Franza K '! Im 
bliżej zakończ_enia z tym więks zym zapamiętaniem . 

nienawiścią nieomal pragniemy objqć całość. boimy 
się drobnych pytań , które są po drodze. Chcemy w 
jakimś ogólnym spojrzeniu na dzieło szukać własnej 

o tym dziele prawdy. 

Może podobnie jest ze sztuką Różewicza, może 

trzeba stanąć na scenie i tam postawić sobie wszy
stkie pytania? 

Może właśnie na scenie pojawi się ciei'l szansy 
na jakąś logiczną odpowiedź? Jedną z wielu możli

wych„. Ale nawet tam na scenie trzeba pamiętać, na 
wszelki wypadek, w ramach asekuracji oczywiście, 

że , największą pułapką są marzenia ... 
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