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Tadeusz Różewicz 
Odejście Głodomora 

Krótka rozprawa o głodomorach 

Od kilku lat krążę dookoła „Głodomora", robię koła coraz 
mniejsze, zacieśniam, czasem mam wrażenie, że już złapałem, 
uwięziłem i unieruchomiłem mojego „bohatera", tymczasem 
okazuje się, że znów się wymknął, oddalił[ ... ] Przez cały czas to
warzyszy mi uczucie niedosytu, niepokojur i obawy ... nie obawy 
przed „krytyką", ale obawy przed Franzem K. Cóż tu pomoże 
moja dobra wola i umiejętności, których nabyłem w czasie dwu
dziestoletnich zapasów z teatrem i dramatem. 

Franz K. to był autentyczny Hungrkunstler („es wa ren an
dere Zeiten"), był szczupły, chudy„. swoim wyglądem odstra
szał, próbował odstraszać „narzeczone", kandydatki ubiegające 
się o rękę Głodomora ... On sam zachwycał się grubasami, czuł 
sympatię do grubego Franza Werfla ... nie spał nocami. Co jadał? 
Ani w dziennikach, ani w listach nie ma na ten temat jasnych in
formacji. Głodomór. Zauważyłem, że Głodomór nic nie wie (nie 
chce wiedzieć) o istnieniu innych głodomorów, żyje tak, jakby 
był jedynym głodomorem na globie ziemskim. Interesuje go 
tylko jego głód. Właściwie pozbawiony jest innych zaintereso
wań. Nawet wielka wojna toczy się na marginesie jego życia, 
prawdziwa wojna toczy się w jego organizmie. Tłuste, normal
ne, zdrowe, młode, mieszczańskie syreny kuszą go swym śpie
wem ... ale budowa gniazda (ogniska domowego) budzi w nim 
panikę. Para. Parzenie się. Parka. To go śmieszy, przeraża. Ma w 
sobie coś z jedynego. 

Grzegorz Niziołek 
„Ciało i słowo. Szkice o teatrze 
Tadeusza Różewicza" 

„Pułapka" olśniewa niezwykłą energią języka, drama
tycznością każdego epizodu. Można to przypisać ukształtowa
niu postaci - nigdy do tej pory tak spójnie nie zarysowanych w 
twórczości Różewicza; uznano „Pułapkę" za najbardziej „realis
tyczny" i „psychologiczny" jego dramat. Źródło artystycznej si
ły tej sztuki zdaje się jednak tkwić gdzie indziej. „Pułapka" 
wieńczy dążenia Różewicza-dramaturga, aby dotrzeć do źródeł 
mowy, osadzić słowo w doświadczeniu ciała, wydobyć je z mil
czenia. Franz to kolejny bohater Różewiczowskiego teatru, któ
ry ucieka w milczenie. Daremnie usiłuje coś powiedzieć w trak
cie oskarżycielskiej perory Ojca, nie może powstrzymać gniew-

Najukochańszy Ojcze 

Niedawno spytałeś mnie, czemu twierdzę, że odczuwam 
przed Tobą lęk. Jak zwykle nie wiedziałem, co Ci odpowie
dzieć, częściowo właśnie z lęku, który odczuwam wobec Cie
bie, a częściowo dlatego, że na uzasadnienie owego lęku 
musiałbym przytoczyć zbyt wiele szczegółów, zanim bym 
go w połowie uargumentował. I jeżeli nawet próbuję obecnie 
odpowiedzieć Ci pisemnie, to i tak nie uczynię tego w pełni, 
ponieważ podczas pisania też paraliżuje mnie strach przed 
Tobą i jego konsekwencje, a moja pamięć nie ogarnia ogro
mu sprawy, która dalece przekracza zdolności mojego 
rozumu. 



Gdy zaczynałem robić coś, co Tobie się nie podobało, 
i wróżyłeś mi fiasko, to lęk przed Twoją opinią był tak ogrom
ny, że fiasko, chociaż dopiero w późniejszym okresie, nastę
powało nieuchronnie. Straciłem zaufanie do własnego działa
nia. Byłem niestały, niepewny. Im byłem starszy, tym więk
szy był materiał obciążający, który mogłeś mi przedstawić 
na dowód mojej bezwartościowości; stopniowo zacząłeś w 
pewnym sensie mieć naprawdę rację. Znów wystrzegam się 
twierdzenia, że stałem się taki tylko przez ciebie; spotęgo
wałeś tylko to, co było we mnie, lecz spotęgowałeś to bardzo, 
bo byłeś bardzo potężny w porównaniu ze mną i używałeś na 
to całej Twej mocy. 



Na szczęście bywały również wyjątki, wtedy najczęściej, 
gdy cierpiałeś milcząc, a miłość i dobro pokonywały i obejmo
wały wszystko swoją siłą. Rzadko co prawda tak bywało, ale 
to było cudowne. Na przykład gdy widywałem Cię niegdyś 
w sklepie, latem w skwarne popołudnie, zmęczonego i nieco 
sennego, z łokciami na ladzie; albo gdy w niedzielę wymę
czony przyjeżdżałeś do nas na letnisko; albo gdy podczas 
ciężkiej choroby mamy dygocąc od płaczu uchwyciłeś się 
półki z książkami; albo podczas mojej ostatniej choroby cicho 
zaszedłeś do mnie do pokoju Ottli, zatrzymałeś się na progu, 
wetknąłeś tylko głowę, aby mnie zobaczyć w łóżku, i dla 
formy jedynie pozdrowiłeś ręką. W takich chwilach człowiek 
kładł się i płakał ze szczęścia i płacze, kiedy to pisze [„.] 
Zresztą również takie przyjemne wrażenia na dłuższą metę 
nie dawały nic innego jak tylko to, że moje poczucie winy 
się powiększało, a świat stawał się dla mnie jeszcze bardziej 
niezrozumiały. 

Prawdą również jest, że rzeczywiście ani razu mnie nie 
uderzyłeś. Ale wrzask, Twoja czerwona twarz, pośpieszne 
odpinanie szelek i to, że wisiały gotowe na oparciu krzesła -
było dla mnie chyba bardziej przykre. Jakby ktoś miał być 
powieszony. Gdyby go powieszono naprawdę, umarłby i na 
tym koniec. Jeżeli jednak najpierw musi przeżyć wszystkie 
przygotowania do egzekucji, a dopiero gdy mu stryczek 
zwisa przed twarzą, ma dowiedzieć się o ułaskawieniu, 
to może się przez całe życie z tego nie uleczyć. 





Gdybym chciał przed Tobą uciec, to musiałbym uciec 
przed rodziną, nawet przed matką. Wprawdzie można było u 
niej zawsze znaleźć schronienie, ale jednakże tylko w związ
ku z Tobą. Zbyt Cię kochała i za bardzo była Ci oddana, żeby 
w walce dziecka mogła stanowić samodzielną siłę duchową. 

Byłem bezpieczny poniekąd, to był oddech, ta niechęć, 
którą czułeś naturalnie również wobec mego pisarstwa, była 
przeze mnie wyjątkowo chętnie widziana. Moja duma, moja 
próżność cierpiały wprawdzie wobec sławnego dla nas powi
tania moich książek: „Połóż to na nocnym stoliczku "(naj
częściej grywałeś w karty, gdy książka nadchodziła), ale tak 
naprawdę było mi z tym dobrze, nie tylko przez złośliwość, 
nie tylko z radości z nowego potwierdzenia mojego ujęcia 
naszego stosunku, lecz całkiem niespodziewanie dlatego, 
że ta formuła brzmiała dla mnie jak nie przymierzając: 
„ Teraz jesteś wolny!" Rzecz jasna, że było to oszukiwanie 
samego siebie, nie byłem wolny lub, w najlepszym przy
padku, jeszcze nie byłem wolny. Moje pisanie dotyczyło 
Ciebie, żaliłem się w nim przecież tylko, bo nie mogłem 
się wyżalić na Twojej piersi. Było to zamierzone pożegnanie 
z Tobą, rozciągnięte na długo, tyle że Ty je wymusiłeś, ale 
przebiegało w kierunku, który ja określiłem. 



Tadeusz Różewicz 
Kartki wydarte z dz,iennika 

Appendix do "Pułapki" Kartka z r. 1980 

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

Drugi (i ostatni raz) byłem w Pradze w roku 1957. Z obu 
tych podróży zostały notatki, a nawet pierwsze rozdziały plano
wanej książki „Śladami Kafki". Książki nie napisałem, a frag
menty weszły do innych książek jako „małe prozy". Po napisaniu 
„Odejścia 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 literatury europejskiej„.trzeba 
być ostrożnym, on może połknąć i zniszczyć„. Będzie to sztuka 
„amorficzna", przypominająca nie tyle koronę drzewa, ile pod
ziemne 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. Weźmy scenę u fryzjera.„ Utajona po-



Jeżeli ja, będąc w tym szczególnie niefortunnym sto
sunku do Ciebie, zechcę usamodzielnić się, to muszę zrobić 
coś, co nie będzie miało w miarę możności żadnego związku 
z Tobą; małżeństwo jest mianowicie czymś największym 
i daje najzaszczytniejszą samodzielność, lecz również jest 
jak najściślej związane z Tobą. Dlatego chęć wyjścia stąd 
ma w sobie coś z szaleństwa, i każda nieomal próba będzie 
nim ukarana. A właśnie ten ścisły związek kusi mnie przecież 
częściowo do ożenku. Myślę tu o równości, jaka wtedy nas
tąpiłaby między nami i jaką Ty potrafiłbyś zrozumieć jak 
żadną inną, dlatego właśnie pięknej, że wtedy mógłbym być 
wolnym, wdzięcznym, pozbawionym poczucia winy dobrym 
synem, a Ty Ojcem, który nie byłby przygnębiony, nie ty
ranizowałby, lecz byłby współczujący i zadowolony. Ale 
żeby to osiągnąć, wszystko, co się zdarzyło, musiałoby nie 
mieć miejsca - to znaczy, my sami musielibyśmy zostać 
wymazani z życia. 

Franz 

jemność tego obrazu jest wielokrotnie większa od tej ujaw
nionej, która dzieje się na scenie. Jest to scena, która zawiera 
przeszłość i przyszłość zawarte w teraźniejszości. Tylko autor 
wie, kiedy umrze Franz, kiedy Ojciec i Matka, kiedy Siostry. „ 
Kiedy i w jakich okolicznościach. Żywi i umarli są we władzy au
tora. To jeszcze nie teraz, to stanie się za dziesięć lat, a tamto za 
dwadzieścia. Autor „Pułapki" jeszcze się nie urodził„. jeszcze ży
je Milena.„ Hitler chce zostać artystą malarzem, Goebbels koń
czy swoją sztukę teatralną, której nie chcą grać w teatrze„. Ko
rzenie sąjeszcze ukryte w ziemi, w ciemności, w przyszłości. .. 

Od trzech lat piszę sztukę o Kafce pod tytułem „Poeta zwie
rzę ofiarne" (jeszcze przed rokiem nosiła tytuł „Szafka i Kaf
ka"). Wpadłem 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 kome
dia) o kupowaniu mebli przez „narzeczonych": Felice i Franza. 
Szafa. W ciągu kilku lat zmieniały się tytuły sztuki i jej objętość. 
Obrazy zaczęły się rozrastać.„ 
„Die Personilichkeit ist keine Befreiung, Sie ist Begrenzung; es 
ist die Falle, in der wir Stecken ... "* 

*Osobowość nie jest wyzwoleniem, jest ograniczeniem; jest pułapką, w której 
tkwimy. 
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