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Franz - ARTUR STERANKO 
Ojciec - WLADYSLAW JEŻEWSKI 
Matka - IRENA TELESZ 
Maks - STANISLAW KRAUZE 
Józia - KATARZVNA GALĘSKA (adeptka) 
Greta - WIESLAWA NIEMASZEK 
Fellce - KINGA CIESIELSKA (Studio Aktorskie) 

Ottla - AGNIESZKA KOZLOWSKA (S.A.) 
Valll - EDYTA LUKASZEWSKA (S.A.) 

Elll - ANNA ZDANOWICZ (S.A.) 
Szewc - STEFAN BURCZYK 

Szewcowa - KATARZVNA GALĘSKA-ILCZVNA (adeptka) 
Fryzjer - CEZARY ILCZVNA 

Pan u Fryzjera - STEFAN BURCZYK 
Pan z Ksląiką - JERZY LIPNICKI 

Wyrostek - ADAM ALEKSIEJUK S.A.) 

w epizodach: 
Franza sześcloletnlego, Franza dwunastoletniego, Ottll, Elll I Valll w wieku szkolnym 

oraz 
Sprzedawcy, Kelnera, Oprawców, Tragarzy I Dzieci występują słuchacze Studia Aktorskiego 

I uczniowie szkół olsztyńsklch 
Inscenizacja I reiyserla 

KRZYSZTOF ROŚCISZEWSKI 
scenografia 

ANDRZEJ MARKOWICZ 
asystentreiysera 
Stanl9/aw Krauze 

Premiera - marzec: 1983 r. 

muzyka 
JERZY SATANOWSKI 

sufler, Inspicjent 
Gra:tyna Nowak 





TADEUSZ RÓŻEWICZ 
Kartka z r. 1980 

Appeendix do „Pułapki" 

Ta sztuka jest pożegnaniem z Kafką. Najwyższy czas. Ten „kret" zbyt wiele 
wydrążył korytarza w moich myślach. Czas go przepędzić z głowy. W okresie 
najbujniejszego u nas rozkwitu „kultu jednostki" zacząłem myśleć o napisa
niu książki „Śladami Kafki". Chyba w listopadzie 1949 roku pojechałem do 
Pragi - była to moja pierwsza „zagraniczna" podróż. 

Drugi raz byłem w Pradze w roku 1957. Z obu tych podróży zostały notatki, 
a nawet pierwsze rozdziały planowanej książki „Śladami Kafki''.. Książki nie 
napisałem, a fragmenty weszły do Innych książek jako „małe prozy". Po napi
saniu Odej~cla głodomora nie miałem jeszcze dość siły, żeby uciec od Kafki, 
i tak przystąpiłem do następnej (i ostatniej - jestem tego świadom) sztuki 
związanej z Osobą Kafki.- Kafka to dla mnie „czarna dziura" na niebie literatu
ry europejskiej.„ trzeba być ostrożnym, on może połknąć i zniszczyć.„ Będzie 
to sztuka „amorficzna", przypominająca nie tyle koronę drzewa, ile podziem
ne korzenie, splątane I rozrastające się bezkierunkowo. I tak: długość 

- w sensie czasowym - obrazu na scenie teatralnej nie zawsze pokrywa się 
z długością trwania tej „sceny", a także z jej objętością w tekście. Wetmy 
scenę u fryzjera ... Utajona pojemność tego obrazu jest wielokrotnie większa 
od tej ujawnionej, która dzieje się na scenie. Jest to scena, która zawiera 
przeszłość i przyszłość zawarte w teratniejszoścl. Tylko autor wie, kiedy 
umrze Franz, kiedy Ojciec I Matka, kiedy Siostry„. Kiedy i w jakich okolicznoś
ciach. Żywi i umarli są we władzy autora. To jeszcze nie teraz, to stanie się za 
dziesięć lat, a tamto za dwadzieścia. Autor Pułapki jeszcze się nie urodził ... 
jeszcze żyje Miiena ... Hitler chce zostać artystą malarzem, Goebbels kończy 
swoją sztukę teatralną, której nie chcą grać w teatrze ... Korzenie są jeszcze 
ukryte w ziemi, w ciemności, przyszłości„. 

Od trzech lat piszę sztukę o Kafce pod tytułem „Poeta zwierzę ofiarne" 
(jeszcze przed rokiem nosiła tytuł „Szafka i Kafka"). Wpadlem w pułapkę. 
Żelaza zatrzaśnięte na języku, na dłoniach, na słowach. Z ust sączą się krew 
I ślina. Cisza. Kret., olbrzymi kret ryje tunele pozbawione światła ... Wciąga 
mnie do swojej nory. Pierwotnie miała być krótka sztuka (może komedia) 
o kupowaniu mebli przez „narzeczonych": Felice i Franza. Szafa. W ciągu 
kilku lat zmieniały się tytuły sztuki I jej objętość. Obrazy zaczęły się rozras
tać.„. 

„Die Personllchkelt ist kelne Befreiung. Sie ist Bergenzung; es ist die Falle, 
In der wir stecken„."* · 

T. Różewicz, Proza, t. 2. 

• Osobowość nie Jeat wyzwoleniem, Jeat ograniczeniem, )eat pułapkfł, w które) tkwimy. 

Przedruk za programem wydanym przez Teatr Polski we Wrocławiu. 




