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CIAŁO 

cialko w organizmie - twór 

cialo chemiczne, fizyczne - materia 

cialo ludzkie - cialko dziecka, cielesna powloka, cielsko, czlonki, 

doczesna powloka, organizm, soma, ustrój, ziemska powloka; przeciwciala, 

cialo - dusza; cialo - szczątki; cialo - zwloki; cialo - czlowiek 

cialo ustawodawcze - organ 

cialo niebieskie - gwiazda, kometa, meteor, planeta, planetoida, satelita 

cialo stale - stan skupienia, substancja 

cialopalenie - kremacja 

A slowo cialem się stalo ... 

Stawać się cialem .. . 

Oblekać się cialem .. . 

Przyoblekać się cialem, w cialo ... 

Być zdrowym na duszy i ciele ... 

Świecić golym cialem ... 

Wystroić się jak stróż w Boże Cialo ... 

Żywe cialo, mięso .. . 

Czlowiecze cialo .. . 

Boskie cialo ... 

Bierzcie i jedzcie, oto Cialo moje ... 

„Bohaterowie „Pulapki" noszą imiona ludzi, którzy kiedyś żyli, i noszą w 
sobie ich los - teraz już znany do końca. Patrzcie mówi nam Różewicz 
- jak te siostrzyczki beztrosko się bawią. Oglądajcie, pamiętajcie: ich koniec 
będzie straszny. A wy? A my? Symptomów można nie dostrzegać. Nie czujmy 
się bezpieczni" 

Malgorzata Dzieduszycka, „Dwie wizje „Pułapki" 

„Ludzka rzeczywistość zostala pogrążona w ciemności natury, w mrokach 
świata zwierzęcego. Niemal wszystkie więzi zostaly zakwestionowane. 
Przede wszystkim związek między rodzicami i dziećmi: Franz wie o 
obrzydzeniu, jakie Ojciec czuje do niego; Ojciec przekonany jest o braku 
milości ze strony dzieci. Ojciec jest tylko tym, który splodzil - tylko cielesna 
więź jest niepodważalna. ( ... ) Choć tyle kobiet pojawia się wokól Franza, 
nie mówi się o milości: pozostaje tylko spoleczny rytual malżeństwa i akt 
prokreacji. Dramat cial: Felicja przywiozla Franzowi swoje cialo, cialo 
Franza powiedzialo „nie". 
Jest jeszcze także ciemność historii. Przyszle zdarzenia z calą swą realnością 
wkraczają na scenę, opanowują ją - naklada się na siebie rzeczywistość 
dwóch XX-wiecznych wojen. Groza Holokaustu pojawia się najpierw w 
postaci przeczuć i zapowiedzi (sen Franza, nogi żolnierzy widziane w oknach 
sutereny szewca). Wreszcie obiektywizują się w obrazie scenicznym. ( ... ) 
Na scenę wchodzą Oprawcy, którzy zapędzają siostry Franza do bydlęcych 
wagonów. Wtedy też rozpada się tak spójnie, konsekwentnie budowana 
poetyka dramatu." 

Grzegorz Niziolek, „Cialo i slowo. Szkice o teatrze Tadeusza Różewicza" 

„Różewicz wpisal w biografię Kafki caly swój czas, Kafka jest figurą czy 
może prefiguracją tego czasu. Wszystko dzieje się na dwóch poziomach, 
fakty biograficzne zapowiadają fakty historyczne. Stąd obok wlaściwych 
postaci pojawiają się Oprawcy (Różewicz pozostawi! tu znaczną swobodę 
reżyserowi). Jest tak, jak w świadomości schizofrenika, który przeżywa 
samego siebie, ale także coś „spoza" czy „obok" siebie, choć to „coś" wynika 
z rozkladu świadomości, przychodzi z wewnątrz, nie z zewnątrz. Czasem 
jedna postać jest rozdwojona. Franzowi towarzyszy jego „duszyczka", „jest 
to maty chlopiec w bialym ubranku. Siedzi na uboczu, czasem robi wrażenie, 
jakby widziala wszystko dookola siebie, a czasem robi wrażenie nieobecnej, 
niewidomej". 
Inne postaci tylko na chwilę przybierają drugą twarz, jakby czas przez 
sekundę skoczy! do przodu i pokazal coś z przyszlości. Pomocnik fryzjera 
zmienia się w hitlerowca, goli klienta „na zero", zaklada mu opaskę z 
gwiazdą Dawida. Kiedy potem zamiata wlosy, nie wiadomo już, czy to wlosy 
w salonie fryzjerskim, czy może w obozie koncentracyjnym. Wszystko w 
Pułapce znaczy podwójnie i wszystko zmierza do ściany śmierci, za którą 
giną postaci i aktorzy w finale." 

Janusz Majcherek, „Różewicz i „Pułapka" 



TADEUSZ RÓŻEWICZ - poeta, proza
ik, dramaturg; od wielu lat związany 
z Wrodawiem. Zaliczany do najwy
bitniejszych twórców sztuki polskiej 
i światowej. Jeden z ostatnich Wiel
kich polskiej literatury. Prekursor 
awangardy w poezji i dramacie. Jego 
twórczość wyrasta z bezustannie 
przetwarzanej tradycji romantycz
nej. Mistrz artystycznej powściągli

wości i niezwyklej ekspresji zarazem. 
Świadek i demistyfikator Apokalipsy 
spełnionej. Egzystencjalista skupiony 
na zmaganiu się z nicością. 
Debiutowa! w roku 1947 zbiorem wier
szy „Niepokój". Autor licznych tomów 
poezji (m. in. „Czerwona rękawiczka" , 

„Twarz", „Plaskorzeżba" , „Zawsze 
fragment. Recycling", „Matka odcho
dzi" i dramatów (m.in. „Kartoteka" 
„Stara kobieta wysiaduje", „Na czwo
rakach", „Białe malżeństwo"). Odno
wiciel formy teatralnej, odrzucający 
przejrzałą rekwizytornię poetyckiego 
i dramaturgicznego wyrazu, wędro
wiec ku doświadczeniom wewnętrz
nym, na granicy milczenia i ciszy. 
Różewicz opublikował „Pulapkę" w 
1982 roku. To jedna z najbardziej 
przejmujących prób rozliczenia się 

człowieka z duchowym dziedzictwem 
minionego stulecia . 

JULIA WERNIO - reżyser, ukończy

ła Wydział Reżyserii PWST w Kra
kowie; jedna z głównych postaci 
legendarnego Teatru im. S. I. Wit
kiewicza w Zakopanem; interesu
je ją przede wszystkim klasyka XIX 
i XX wieku; zrealizowała między 

innymi „Historię" Gombrowicza, 
„Gracza" Dostojewskiego, „Zapro
szenie na egzekucję" Nabokova, 
„Dżumę" , „ Upadek" Camusa , „So
natę Belzebuba" Witkacego. Jest 
laureatką Pomorskiej Nagrody Ar
tystycznej, którą dostała za stwo
rzenie Sceny Letniej w Orłowie. 

Natomiast marszałek wojewódz
twa pomorskiego przyzna! Nagrodę 
Teatralną Roku spektaklowi „Anioł 
zstąpił do Babilonu" (premiera w 
2000 r. ) - za najlepszy spektakl, 
dla najlepszego reżysera i za mu
zykę (Mikołajowi Trzasce) . 
„Pułapka" to trzecia realizacja 
Wernio tektów Różewicza. Pierw
szą była - przygotowana jako dy
plom „Stara kobieta wysiaduje", 
drugą - „Kartoteka ". 
W ubiegłym sezonie na deskach 
olsztyńskiego Teatru Julia Wernio 
przygotowała „Milczenie" Shelag 
Stephenson. 
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Pułapka 
reżyseria: JULIA WERNIO 
scenografia: ELŻBIETA WERNIO 
muzyka: PIOTR SALABER 

obsada: 
RADOSŁAW HEBAL: Franz Kafka 
DARIUSZ POLESZAK: Max Brad 
JOANNA FERTACZ: Matka 
ARTUR STERANKO: Ojciec 
KATARZYNA KROPIDŁOWSKA: Felicja 
MARZENA BERGMANN: Ottla 
MILENA GAUER: Greta 
MARllAN CZARKOWSKI: Szewc 

ALICJA KOCHAŃSKA: Szewcowa 
WŁADYSŁAW JEŻEWSKI: Sprzedawca, Fryzjer 
GRZEGORZ GROMEK: Zenek, Wyrostek 
STANISŁAW KRAUZE: Pan, Żyd 
NOEMI ROGALEWSKA: Józia 

studenci Studium Aktorskiego: 
Małgorzata Pruchnik: Kelnerka.Prostytutka , córka Szewca 
Magdalena Bochan: Elly 
Anna Jędrzejak : Vally 
Dagna Dywicka: Narzeczona, Prostytutka 
Marek Szkoda: Narzeczony 
Olga Paszkowska: Jana 

oraz Tomek Gocłowski: Maty Franz 

asystent reżysera : Milena Gauer 
sufler : Anna Lipnicka 
inspicjent: Grażyna Nowak 
realizacja światel:Przemyslaw Bartnikowski 
realizacja dźwięku: Marek Heimburger 

Muzyka w wykonaniu zespolu pod dyrekcją kompozytora: 
KATARZYNA DuDA (skrzypce solo), JASMIN A1KEN (śpiew), CHRIS AIKEN (instru
menty perkusyjne), P1orn SALABER (fortepian, czelesta) 
Nagrania dokonano w Sound Design Studio w Warszawie. Realizacja na
grań muzycznych - Chris Aiken. 

Premiera 9 grudnia 2006 roku 
Licencjodawca : ZAIKS 



STÓŁ 
Przy stole spożywa się posiłki. Przy stole zasiada rodzina. Przy stole skupia 
się stary porządek minionych wartości i ladu. Za stolem siedzi patriarchalna 
wladza Ojca. Rodzina wciąż jest rodziną, gdy lączy ją stól. Ten stól zamienia 
się w stól prosektoryjny. Garną się do niego minione żywoty, garną się wspo
mnienia o posilających się cialach, które zabrala śmierć. 

.. .po 50 latach pisania wierszy i sztuk teatralnych zrozumiałem daremność 
rozwiązywania „tajemnicy" Franza Kafki. Jedynym usprawiedliwieniem 
dla mnie jest to, że pracowałem i pisałem tak, jok moglem najlepiej. To, 
że się usprawiedliwiam, świadczy, być może, o nieodwracalnej klęsce tzw. 
„literatury pięknej", przede wszystkim „poezji". Jest to moje pożegnanie 
z Franzem Kafką. Mam 69 lat. Nadchodzi czas pożegnań. 

Tadeusz Różewicz „Post factum" 

SZAFA 
„Pulapka" jest w pewnej mierze sztuką o szafie. Szafa ma dla dwudziesto
wiecznej wyobraźni znaczenie symboliczne, należy do naszego imaginarium, 
jakby powiedzial Andre Malraux. Freudyści twierdzą, że jeśli ktoś śni sza
fę, to podświadomie tęskni do kobiety. Nad naszymi snami ciąży secesyjny, 
mieszczański Wiedeń, świat solidnych ideatów i jeszcze solidniejszych me
bli, świat, który odszedl. 

Janusz Majcherek „Różewicz i „Pułapka" 

O czym jest „Pulapka"? O pulapce życia. Są pulapki, z których czasami 
udaje się uciec. Czasami trzeba sobie odgryźć ,,lapę", żeby odzyskać wol
ność. Są i te, z których uciec się nie da. Wpadamy w nie nieprzygotowani, 
zaskoczeni, przerażeni, w pogoni za ideatami, z wiary, z miłości, z nadziei. 
Są pulapki ojcostwa, macierzyństwa, dzieciństwa, przyjaźni, malżeństwa, 
rodziny, choroby, pożądania, lęku, spoleczeństwa, twórczości, historii. 
„Boję się" - powtarza Franz. Z lęku przed światem ucieka w twórczość i 
samotność. Z lęku przed twórczością i samotnością ucieka w świat. Z tego 
szaleńczego cierpienia świadomości i wyobraźni powstaje sztuka. 
Ze wspólodczuwania powstaje teatr. Tadeusz Różewicz w trakcie pisania 
dramatu odczuwa! obawy „nie przed krytyką, ale obawy przed Franzem K„ 
przed kimś niebezpiecznie bliskim." 
Ja czuję lęk przed pulapką. Boję się. 

Julia Wernio, reżyser spektaklu 

KSIĄŻKA 
Franz pochylony nad stosem książek. W jednym z esejów Jerzy Stempowski 
wspomina swój pobyt w paryskim szpitalu w roku 1946. Leża! na sali ze stu
dentami, którzy zaczytywali się komunistycznymi periodykami literackimi. 

• 

W jednym z nich rozpisano ankietę z pytaniem: czy należy spalić dziela Kafki, 
jako relikt destrukcji i nihilizmu burżuazyjnego świata. „Spalić!" brzmiala 
zgodna odpowiedź. Ktoś przytomnie i cynicznie zarazem stwierdził, że dziela 
Kafki zosta\y już spalone przez nazistów. 

Oboje jesteśmy z Wroc\awia. Niedawno spotka\am Różewicza w galerii mojej 
siostry. Zapyta\: „Pani Julio, czy będzie Pani robiła jeszcze coś mojego, czy 
jestem już niemodny?" Kilka miesięcy później zadzwoniłam do niego z infor
macją, że będę w Olsztynie robić Pułapkę. Odradza! mi tę realizację, poleca! 
raczej sztukę Wyszedł z domu. W końcu jednak ulegl. Zapytalam , czy przyje
dzie do Olsztyna obejrzeć spektakl. A on na to: „Niech pani sprawdzi w ency
klopedii, ile mam lat!". 

Julia Wernio w rozmowie z Beatą Waś, „Gazeta Olsztyńska" 

JABŁKO 

Po scenie turlają się jablka, rzucane przez mlode dziewczyny. Franz z siostrą 
lapią je i jedzą - źarlocznie i zarazem niedbale. Ledwie nadgryzione rzucają 
do walizki, sięgają po kolejne. Poetycka metafora poznania i grzechu? Niszcze
nie czystości i jedności? Niepokojący obraz krachu dawnego podzialu na dobro 
i zlo. Idea sięgająca soków trawiennych i żarcia? 

„Pulapka" to nie jest typowa biografia Franza Kafki, ale życie i twórczość 
widziana z różnych perspektyw. Zobaczymy je w kilkunastu scenicznych 
obrazach. Przenika je Holokaust. Chociaż bezpośrednio Kafki, który zmarl 
w 1924 roku, nie dotkną!, ale przeczuwa! los swojego narodu. Zginęly też 
jego siostry. A dzisiaj? Widzimy swastyki na murach, slyszymy hasta typu „Bij 
Żyda". I nikomu to nie przeszkadza. Nie wyczuwamy pulapki , przed którą 
Różewicz i Kafka nas ostrzegają. 

Julia Wernio w rozmowie z Beatą Waś, „Gazeta Olsztyńska" 

WALIZKA 
Na walizce można usiąść i odpocząć w trakcie wędrówki, podróży. Z walizką 
nie rozstaje się Max, walizkę taszczy Franz. To symbol ucieczki, ale i wyko
rzenienia, ustawicznych zmian miejsca, wyganiania z domu i szukania domu. 
Walizka to fetysz dwudziestowiecznych deportacji, przesiedleń, egzystencji, 
która nie może nigdzie odnaleźć wlasnej tożsamości i bezpiecznego miejsca. 
To wymuszona podróż. 




