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Państwowa 
Wyższa 
Szkoła 
Teatralna 
im. L. Solskiego w Krakowie. 

Tadeusz Różewicz 

PUŁAPKA 
Spektakl dyplomowy IV r. Wydziału Aktorskiego 

na podstawie „Pułapki" Tadeusza Różewicza 
i „Przemiany" Franza Kafki w tłumaczeniu 

Juliusza Kydryńskiego 

Akt I 
Zwierzę ofiarne. 
Pokoik służącej. 
Po latach. 
Przemiana - etap I 
Salon meblowy. 
Zaloty. 
Zwiastun. 
Pierścionek 

Akt li 
Przemiana - etap li 
Brat i siostra. 
Na ratunek. 
Ogień. 
Przemiana - etap Ilf 
Idź i zobacz. 
On nigdy nie dorośnie. 

Opracowanie tekstu i inscenizacja: 

Paweł Miśkiewicz 
" Plastyka ruchu: Krzysztof Jędrysek 

Asystentki reżysera: 

Anna Pałys, Anna Ziobro 
(IV r. teatrolog i i UJ) 

OBSADA: 

T. Różewicz „Pułapka" 

Franz - Karol Kręc 
Matka - Bożena Stachura 
Ojciec - Wojciech Błach 

Ottla - Magdalena Dziembowska 
Fel ice - Martyna Kliszewska 
Greta - Magdalena Walach 

Max - Oskar Hamerski 
Józia, Szewcowa - Agnieszka Drumińska 

Sprzedawca, Szewc - Jarosław Kempa 
Jana Słowik - Magdalena Czerwińska (lir. WA) 

Duszyczka, Zenek - Mateusz Grzesik 
Magda - Magda Szczerbowska 

Karolina - Karolina Bąk 

F. Kafka „Przemiana" 

Gregor - Michał Chorosiński 

Matka - Bożena Stachura 
Ojciec - Wojciech Błach 

Siostra - Magdalena Dziembowska 
Służąca Anna - Magdalena Czerwińska (lir. WA) 

Posługaczka - Agnieszka Drumińska 
Prokurent, Lokator I - Jarosław Kempa 

Lokator li - Tomasz Augustynowicz (li r. WA) 
Lokator Ili - Robert Koszucki (lir. WA) 

Inspicjent - Ewa Gawłowska 



Od dłuższego czasu n ie mogę się oprzeć wra
żeniu, że w kącie mego pokoju, może gdzieś 
pod łóżkiem, zagnieździło się inne życie, po
dobne do mojego, a przecież zupełnie inne. 
To coś, co jest jakąś formą ożywionej materii, 
podobnie jak ja skarży się cichym głosem na 
odstręczenie podobne do mojego i podobnie 
jak ja odczuwa przecież coś w rodzaju dumy 
z powodu tegoż odstręczenia ... (uwaga: wy
śledzić czym się żywi i ile sypia; czy też mie
wa sny podobne do moich?) 

„Moje życie toczy się jednostajnie w mojej 
wrodzonej nieszczęsności, która jest jakby 
trójfazowa. Gdy nic nie mogę jestem nie
szczęśliwy; gdy coś mogę, nie starcza czasu; 
gdy zaś liczę na przyszłość, natychmiast po
jawia się lęk , rozmaite odmiany lęku, że wte
dy dopiero nie będę mógł pracować. Piekło 
znakomicie pomyślane. 

Snuję plany. Patrzę przed siebie nieruchomo, 
aby nie odrywać oczu od urojonych wizerun
ków urojonego kalejdoskopu , w jaki spoglą
dam. Mieszam bezładnie zamiary dobre i sa
molubne, barwa dobrych rozmywa się i zacie
ka, w zamian za to przechodzi w te, które są 
samolubne. Zapraszam niebo i ziemię do 
uczestnictwa w moich planach, ale (. .. ) prze
cież to dopiero początek, zawsze, ach zawsze 
dopiero początek. Jeszcze tkwię tutaj w swej 
niedoli, a już nadjeżdża spoza mn ie olbrzym i 
wehikuł mych planów, pierwsza mała plat
forma podsuwa mi się pod stopy; nagie 
dziewczęta jak na karnawałowych pojazdach 
ze szczęśliwych krajów wiodą mnie w tył 

stopniami w górę, unoszę się w powietrze, bo 
w powietrze unoszą się dziewczęta, różane 

krzewy kwitną mi u boku, kadzidlane płomyki 
goreją, lazurowe wieńce spływają w dół, czy
jeś ręce sypią kwiaty przede mną i na mnie, 
dwu trębaczy , jak ze spiętrzonych ciosowych 
głazów, dmie fanfary ( ... ) i wykonywam na 
swoim wzniesieniu, z własnej ochoty i ze 
zbudzoną we mnie nagle zręcznością, sztucz
kę człowieka-węża, którego przed wieloma 
laty podz i wiałem, przeginam się powoli w tył 

- a właśnie niebo próbuje otworzyć się, aby 
zrobić miejsce przeznaczonemu dla mn ie 
zjawisku, lecz utyka - następnie głowę i górną 
część tułowia przeciągam między nogami 
i powoli powstaję znów wyprostowany. Czy to 
był najwyższy dostępny ludzkości wzlot? 
Zdaje się, że tak, bo widzę, jak ze wszystkich 
bram rozpościerającej się pode mną przepast
nej krainy tłoczą się jeden przez drugiego małe 
rogate diabełki, zalewają wszystko (. .. ) ziemia 
rozmięka, grzęznę jedną nogą, potem drugą, 
piski dziewcząt ścigają mnie w otchłań, 

w którą zapadam się pionowo poprzez szyb 
o średnicy dokładnie mojego ciała, ale o głębi 
bezdennej. Ta bezdenność nie zachęca do 
żadnych szczególnych wyczynów. Wszystko, 
cokolwiek bym uczynił, byłoby małoduszne, 

spadam bezmyśln ie i właśnie to jest najlepsze." 

F. Kafka „DZIENNIKI" 



Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna 
im. L. Solskiego w Krakowie 

REKTOR prof. dr hab. Jacek Popiel 

PROREKTOR prof. Tadeusz Malak 

DZIEKAN WA prof. Aleksander Fabisiak 

DZIEKAN WRD prof. Mikołaj Grabowski 

DYREKTOR ADMINISTRACYJNY 
mgr Franciszek Gałuszka 

TEATR PWST 
ul. Straszewskiego 22, 31-109 Kraków 

Informacja i rezerwacja biletów: 
Sekcja Promocji - tel. (012) 430-15-92, 

422-18-55 W . 30, fax 422-02-09 
Paweł Szot, Magdalena Krawczyk 

ZESPÓi TECHNICZNY: 

Kierownik techniczny: Ryszard Hodur 

Światło: Krzysztof Janik 

Dźwięk: Leszek Cyganiewicz, Kuba Morawski 

Brygadier sceny: Andrzej Śmiałek 

Pracownia krawiecka: Genowefa Windak 
Krystyna Bojeczko 

Pracownia stolarska: Zbigniew Korbel 
Tadeusz Brzoskwinia 

Pracownia butaforska: Stefan Marecki 

Spektakl zrealizowano dzięki pomocy finansowej: 

Wydziału Kultury Urzędu Miasta Krakowa 

ZE ZBIORÓW 
Instytutu Teatralnego 


