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Czuję tylko przemoc życia . 

Franz Kafka, Dzienniki 1910-1923 



Anna Burzyńska 

Przypadtli Franza H. 

Mały Franz 

Świat - którego reprezentantem jest F. 
- i moje ja rozrywaj4 mi ciało tocząc nieroz
strzygalny spór 

Franz K~1fka . . ~'otatnik piąty 

FRANZ: Jestem pułapką. moje ciało jest 
pułapką, w którą wpadłem 1x> urodzeniu. 

'fackusz Różewicz. Pułapka 

Zarówno osobowość Franza Kałki, jak i koleje jego życia fascynują 
nas do dzisiaj, na równi z jego spuścizn~i literacką. Tropiciele śladów 
twórcy Procesu mają przy tym stosunkowo ułatwione zadanie - Kaf
ka, jak mało który pisarz, z bezlitosnym wręcz ekshibicjonizmem, po
zostawił po sobie niezwykłą auto - psychu-biografię zapisaną w Dzien
nikach, w Notatnikach, a także w listach - zwłaszcza w Liście do Ojca, 
oraz w korespondencji z ukochanymi kobietami - Felicją i Milem]. 
Równie dużo tych śladów daje się dostrzec w jego utworach stricte 
literackich, które, choć fikcyjne, zawsze okazywały się tak integralnie 
z nim związane, że można było je odczytywać jako kolejne metafory 
jego osobowości czy parabole jego losu. Wiemy więc o Kafce stosun 
kowo dużo, choć już sarno powiedzenie, że „coś pozostawił" jest swe
go rodzaju nadużyciem - wiadomo wszak, że gdyby nie łaskawy 
gest Maksa Broda, który (jakże przewidująco') nie wykonał ostatniej 
woli najbliższego przyjaciela - dzieło Kafki zniknęłoby bezpowrot
nie, wydane na pastwę płomieni. 

Owo „sobąpisanie" 1 Kafki stało się też, chwilami wręcz wstrzą
sającym świadectwem jego bezustannych walk psychicznych 
- „straszliwej niepewności wewnętrznego istnienia" - jak sam 
to określał w Dziennikach. Stale ścierały się w nim: l<;k i poczucie 
winy wobec ojca - z nieukrywaną fascynacją jego osobą; tęsknota 
za samotnością - z potrzebą bycia we wspólnocie; lęk przed kobie
tami - z pragnieniem miłości; obawa przed małżeńską stagnacją 
- z tęsknotą do normalności życia rodzinnego; potrzeba stabilności 
zawodowej - z marzeniami o możliwości oddania się tylko litera
turze. Wreszcie: troska o własne ciało - z dojmującym odczuciem 
jego niedoskonałości. 

Ambiwalencja ta wyniszczała go systematycznie i zapewne przy
spieszyła rozwój choroby, która bezlitośnie usunęła go ze świata 
w wieku, kiedy jak na pisarza przystało, mógłby dopiero zacząć zbie
rać owoce swoich wcześniejszych dokonań. Psychiczne rozchwianie 
Franza potęgowała jeszcze co najmniej potrójna obcość: pochodził 
wszak z rodziny żydowskiej, wychowany był w tradycji kultury nie
mieckiej, mieszkał zaś w Pradze, w stolicy austro-węgierskich Czech. 
Co więcej - nie czuł się ani Żydem, ani Niemcem, ani Czechem -
„co mam wspólnego z Żydami' Ledwie mam coś wspólnego z soba 

Zob. M. Foucault. Powiedziane. napisane. Szaleństwo i literatura. Wybrał i opracował T 
Komendant. posłowiem opatrzył l\<I. P. Markowski. Warszawa 1999. s. 303. 
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samym" - oświadczał w Dziennikach. Jego ja tkwiło więc w bezustan
nym wewnętrznym skonfliktowaniu - on zaś (często zresztą używał 
w odniesieniu do siebie trzeciej osoby) - w ciągłym niedopasowaniu 
do świata. 

Rzec by można - rozterki właściwe każdej jednostce nadwraż
liwej, niepogodzonej ze sobą i z życiem. To prawda - lecz w przy
padku Franza Kafki intensywność owych doznań przybrała rozmiar 
niespotykany, właściwie uniemożliwiający normalną egzystencję. Jak 
sarn wyznawał: w dzień i w nocy toczył się w nim głęboko tragicz
ny, bo „nierozstrzygalny spór", który za sprawą ojcowskiej klątwy 
- po prostu „rozrywał go na strzępy''. -

We władzy Ojca 

Herma1111 Kafka 

„) Wydaje mi się, że dla mego życia wchodzi
łyby w grę tylko te tereny. których ty nie przy 
krywasz, albo których nie masz w zasięgu ręki. 

Franz Ka!Ka. l.ist do ojrn 

FRANZ: Ja nie kocham taty„ 
Tadeusz Różewicz, Pułapka 

Większość biografów zgadza się co do tego, że do owego permanen
tnego rozchwiania psychicznego Franza w największym stopniu przy
czynił się właśnie jego ojciec - Hermann Kałka, żydowski kupiec 
z południowych Czech. Sciślej rzecz ujmując, wpłynęła na to praw
dziwie „toksyczna" relacja - jak powiedzielibyśmy dzisiaj - która 
łączyła ojca i syna. Z psychoanalitycznej, a konkretnie z Freudow
skiej perspektywy sytuacja rysowała się zresztą dość jasno: w głównej 
roli romansu rodzinnego państwa Kafków występował despotyczn)' 
a nawet - mówiąc szczerze - brntalny i prymitywny Ojciec. W tle 
zaś matka - wprawdzie troskliwa i współczująca, jednakże na równi 
z dziećmi podporządkowana m<;żowskiej władzy absolutnej. Niezwy 
kły, ponad stustronicowy List do ojca, napisany przez Kafkę w 1919 
roku, obnażał cały ten układ z niemal masochistyczną buchalterią, 
a ju7. sam początek listu ujawniał rozpaczliwość położenia syna: 

Najukochańszy Ojcze - niedawno zapytałeś mnie, czemu 
twierdzę. że odczuwam przed Tobą lęk. Jak zwykle nie wie
działem co Ci odpowiedzieć, częściowo właśnie z lęku, który 
odczuwam wobec Ciebie .. 

Ojciec opisany w liście wydaje się być postacią z sennego kosz
marn, choć przecież odmalowuje go Franz z niemal fotograficznym 
realizmem. „Stary K" ciągle manifestuje poczucie własnej wyż 

szości, okazuje pogardę dla wątłości fizycznej i kruchości duchowej 
syna. Konsekwentnie wyrabia w nim poczucie win)\ utwierdzając 
go w przekonaniu o niemożliwości spełnienia przez niego ojcowskich 
oczekiwań. Potrafi być prawdziwie okrntny tak dla rodzin)\ jak i dla 
swoich pracownikó\\\ poddaje dzieci absurdalnym rytuałom i stosuje 
upokarzające kary, które pozostawiają w ich psychice bolesne urazy. 



Co gorsza - niszczące uwikłanie w zależ
ność od ojca naznacza całe życie Franza, 
lx\ jak to zwykle bywa, permanentne nie
zadowolenie ojca znajduje awers w równie 
silnym pragnieniu syna, by jego żądania 
spełnić. 

Rzecz w tym bowiem, że stosunek Fran 
za do ojca przybierał klasyczną wręcz 

postać hassliebe - miłości połączonej 

z nienawiścią, panicznego h;ku przemie 
szanego z bezgranicznym podziwem. 
Franz nie ukrywał, że pragnie być taki jak 

Franz w wieku 5 lat jego ojciec, lecz w jednej i tej samej chwili 
dostrzegał fiasko tego marzenia. Dla Her

manna Kafki zaś, bodaj największym przewinieniem syna okazywa 
ło się to, że był on jego całkowitym przeciwieństwem - nie przypo
minał go nawet fizycznie. 

Jeden z najbardziej przejmujących opisów tej dysproporcji zacho
wał się również na kartach Listu do ojca, we fragmencie, w którym 
Franz wraca wspomnieniami do wspólnych pobytów na plaży: 

Byłem (. _) przytłoczony Twojq 
obnażoną cielesnością. Przypomi
nam sobie na przykład. jak kilka
krotnie rozbieraliśmy się w jednej 
kabinie. (._.) Ja w kabinie wydawa
łem się sobie nędzny i to nic tylko 
wobec Ciebie. lecz wobec całego 
świata , ponieważ stanowiłeś dla 
mnie miarę wszechrzeczy. A gdy 
wychodziliśmy między ludzi , 
ja u Twojej ręki, mały szkielecik, 
niepewny. boso na molo, bojący 
się wody, niezdolny do pow ta- Kafka na plaży 
rzania Twoich ruchów pływa-

ckich. które mi wciąż pokazywa-
łeś, w dobrej wierze, ale faktycznie ku memu najgłębszemu 
zawstydzeniu - bywałem wtedy wprost zrozpaczony i moje 
przykre doświadczenia we wszystkich dziedzinach splatały się 
w tych momentach ze sobą nad wyraz harmonijnie.(. .. ) Do dziś 
jest między nami podobna różnica. Temu z kolei odpowiadała 
Twoja duchowa nade mną hegemonia. 

Dobrze widać jak wybujała cielesność Ojca niemal niepostrze
żenie przeradzała się jego dominację duchową. Ta zaś sprawiała, 
że w gruncie rzeczy niemal wszystko, co Franz w życiu robił, robił 
ze względu na Ojca - dla uzyskania choćby cienia jego przychylno
ści: dla niego studiował prawo, dla niego wykonywał znienawidzoną 
pracę, dla niego nawet rozważał ewentualność małżeństwa. Piętno 
Ojca naznaczyło więc całe jego życie „negatywnym sk,ryptem" - jak 
powiedzielibyśmy dzisiaj , przywołując teorię Erica Berne'a. I tego 
naznaczenia Franz był również w pełni świadomy: 

Gdybym w najbliższym czasie umarł lub stał się całkowicie nie
zdolny do życia - a jest to wysoce prawdopodobne. bo przez 
ostatnie dwie noce w mocnych atakach kaszlu plułem krwią 
- to powiedziałbym, że sam się rozdarłem . Kiedyś we wście

kłych, lecz próżnych pogróżkach mój ojciec zwykł był używać 
słów : rozerwę cię jak rybę - w rzeczywistości nie tykał mnie na-
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wet palcem - a teraz pogróżka zaczyna się spełniać nieza leżnie 
od niego (Notatnik piąty). 

Co gorsza - ucieczki przed Ojcem nie było - w Lis'cie napisał 
o tym wprost. Nawet i literatura nie dawała mu wytchnienia - bo, jak 
wyznawał Ojcu: „całe moje pisarstwo traktowało o Tobie ''. Wyznanie 
to domykało niejako obraz owej przedziwnej i tragicznej symbiozy 
- tym bardziej tragicznej, że właśnie twórczość literacką syna Her
mann Kafka miał w największej pogardzie. 

Obcy wszędzie 

Matka mówi, że nic rozumie mnie. 
Franz Kafka. Dzic1111iki 1910 1923 

MATKA: Herman ... przepraszam cię 
za twoje dzieci. 

Tadeusz Różewicz. Pułapka 

Matka: Julia z d. Lówy 

A co z matką' O matce Kafka pisał w gruncie rzeczy uderzająco 
niewiele, co skądinąd wymownie obrazowało jej pozycję w rodzinie. 
Uskarżał się natomiast w Dziennikach na brak bliskiego z nią kontaktu 
i na to, że ograniczała się w zasadzie do zaspokajania podstawowych 
potrzeb życiowych dzieci i łagodzenia konfliktów z ojcem. Choć 
z drugiej strony - przyznawał, że zawsze potrafiła go pocieszyć 
i że go rozpieszczała . Matka jednak - wspominał też o rym Maks 
Brod w wydanej w 1937 roku Opowieści biograficznej - z koniecz
ności (a przede wszystkim z lęku) musiała zjednoczyć się z ojcem 
we wspólnym froncie przeciw synowi, „wyłamywała się tylko ukrad 
kiem", by móc okazać mu miłość. Zachowanie to. choć dla Franza 
zrozumiałe, stało się przyczyną kolejnej dotkliwej rany psychicznej. 
W Małżonkach - jednym z wyraźnie autobiograficznych opowiadań 
Kafki - spotykamy na przykład taką zaskakującą sekwencję: 

Cokolwiek by się powied z iało, 

[matka] umiała czynić cuda. Napra
wiała nawet to. coS1ny już zniszczy
li. Straciłem ją w dzieci1\stwic. 

W Dziennikach Franz wyznawał jed 
nak nieoczekiwanie: 

Nic zawsze kochałem matkę tak, jak 
ona na to zasługiwała, i jakby mnie 
na to było stać, ponieważ przeszka 
dzał mi w tym j.;zyk. Zydowska 
matka nic jest Multer (_ „). Siostry: Val/i, El/i i Ottla 

Również z siostrami nie h1czyły Kalli szczególnie bliskie więzy. 
Poza najmłodszą Ottlą, z któn1 - jak wspominał - sp<;dził na wsi 
jedne z najpiękniejszych chwil swojego życia. i którą podziwiał za to, 



że ona jedna wymknęła się ojcowskiej tyranii. Być może więc najbliż

szym Franzowi człowiekiem był właśnie wspomniany już Maks 
Brod - choć czasami i l\ilaksa drażniła chwiejność psychiki przyja
ciela i zmienność jego nastrojów. Przede wszystkim zaś - oczekiwa
nie Franza, by Maks, jak to określił jeden z biografów - po prostu 
„przeżył za niego życie". 

Maks Brad 

Brod zwracał także uwagę na doj
mującą samotność Kafki, który czuł 

się obcy w sobie, obcy w świecie i obcy 
we własnym domu. Sam Franz cza
sami wychwalał swoją samotność, 

ale już za chwilę, niemal w tym sa
mym miejscu - dawał do zrozumie
nia, jak bardzo pragnie ciepła, czułości 
i bliskości. Paradoksalnie - czułości 

chciał również od teg<\ który w żaden 
S!XJsób nie umiał mu jej dać. Przypad
kowe zdarzenie. kiedy to ojciec (być 

może w chwili słabości, albo nieuwagi) 
nic okazał mu wrogości, stało się dla 
niego naJCenmejszym wspomniemem. 
Jest to zarazem jeden z najbardziej po
ruszaj<1cych fragmentów Listu do Ojca.· 

( .. ) Gdy podczas ostatniej choroby cicho zaszedłeś do mnie 
do pokoju Ottli. zatrzymałeś się na progu, wetknąłeś tylko gło· 
wt;. aby mnie zobaczyć w łóżku. i dla formy jedynie pozdrowiłeś 
ręk'J. W takich chwilach człowiek kładł się i płakał ze szcz<;ścia 
i płacze, kicdv to pisze .. 

List ujawniał też kolejną szczególną właściwość osobowości Fran
za: najwyrażniej o tym wsz.ystkim co czuł, nie był on w stanie szcze
rze z ojcem porozmawiać - mógł to tylko napisać. Całkiem podob
nie rzecz się miała z kobietami. 

On i jego kobiety ... 

Czy więc wolno mi cie; ucałowa(-7 Ale na tym 
nędznym pa pierze' 

Franz Kafka, Listy do fr/icji 

Kobiety są dla mojej pracy zgubą. 

Tadeusz Rói.cwic1., Pułapka 

Fe~cja Bauer 

Felicja Bauer, Greta Bloch. Milena Jesenska, Dora Diamant 
i co najmniej kilka innych, o których wzmiankują biografowie. Było 
ich więc całkiem sporo, zaś dwie z nich - Felicja i Milena - prze 
szły do potomności dzięki obszernej korespondencji jaką prowadził 
z nimi zakochany Franz. Idąc jednak dalej tropem freudowskim, ła 

two wyobrazić sobie, że jego, nazwijmy to: predyspozycje do wcho 
dzenia w związki emocjonalne z kobietami, były dość mocno nad -
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wątlone sytuacją rodzinną. Związek Franza z matką był. jak wiemy, 
znikomy, zaś symboliczne „zabicie ojca" nie wchodziło w grę z po
wodów oczywistych (tylko w jednym z wierszy zapisanych przez 
Kafkę w Notatniku czwartym pojawia się jego zagadkowe życzenie 
„uduszenia ojca"). Psychoanalityczne interpretacje fenomenu Kafki 
zwracały także uwagę na jego obsesyjny niemal lęk przed kobiecymi 
zębami - znajdujący na gruncie teorii Freuda raczej jednoznaczną 
wykładnię. \V wielu miejscach Dzienników można znaleźć wzmian 
ki o jego seksualnych lękach i uwagi o potrzebie narzucenia sobie 
wstrzemięźliwości. Chociaż pojawiają się tutaj również takie nie 
oczekiwane wyznania: 

Chodzę rozmyślnie ulicami. gdzie S•J dziewki. ( ... ) Pragrn; tylko 
starszych. grnbych, w niemodnych. ale pełnych róż.nych wisior
ków sukniach. 

A więc i jego życiu seksualnemu właś 

ciwa była ta sama chwiejność, która prze
jawiała się we wszystkim i powodowała, 
że 7.ył w ciągłym impasie. Towarzyszyło 
temu jednocześnie silne poczucie niepew 
ności czy zostanie zaakceptowany Wsty 
dził się swojego ciała - widać to wyraźnie 
w listach do Felicji i do Mileny, gdzie czuje 
wręcz przymus, by jak najszybciej poin 
formować je o swojej chudości, tak jakby 
chciał w ten sposób zażegnać przyszh1 klę 

sk~ obnażenia. Nie jest pewien akceptacji 
nawet wtedy. gdy dostrzega wymowne syg 
nały pożądania w kobiecych oczach: 

Milena feserrska 

Na pawlaczu dziewczyna do dzieci chwilami pochylona. po
lem znów kryjąca się za drzwiami. ma na mnie ochotę. \Vobec 
jej spojrzeń nie wiem sam, czvm naprawdę jestem. czym obo 
jętny, czy wstydliwy, młody czy stary. bezczelny czy przymilny. 
czy n;cc trzymam przed sobą czy za sob<1. czy marzrn;. czy też 
mi ciepło, czy jestem miłośnikiem zwierząt czy też człowie 

kiem interesu ( ... ) czym żyd czy chrześcijanin itd. Chodzenie 
w kółko. obcieranie nosa ( .. ). bojaźliwe unikanie spojrzeniem 
pawlacza. po to. by nagle przekonać się, ze jest pusty ... (Dzienniki 
1910-1923) 

Czy znaczyło to jednak. że był niezdolny do miłości' Z pewnością 
nie. Listy do Felicji i Listy do 1Yfileny S<1 wymownym świadectwem głę

Dom Dia111a11t - ostat11ia 
miłość Fra11za 

bokiego zaanga7.owania emocjonalnegc~ 
a nawet gorących namiętności. Ale być 
może do kochania z taką intensywnoś 

cią jaka zapisała si na papierze był 
zdolny - właśnie - ty 1 ko na papierze. 
Pisanie najzwyczajniej w świecie dawa 
ło mu bezpieczny dystans, choć zdawał 
sobie też sprawę z nędzy tego substytu 
tu. „Cale moje nieszczęście to te listy" 
- przyznawał uczciwie w jednym z li 
stów do Mileny 

Elias Canetti nie bez przyczyny okre 
ślił 836 stron Listciiv do Felicji „drugim 
procesem , zapisem „okresu pi~ciolet-
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niej udręki". Franz K, podobnie jak jego bohater Józef' K znalazł się 
w sytuacji osaczenia - tyle, że w jego przypadku były to cały rytuał 
poprzedzający małżeństwo: zaręczyn)\ narzeczeństwo, konieczność 

wchodzenia w bliską zażyłość z rodziną przyszłej panny młodej. Ca 
netti opisywał także dwuznaczn<J sytuację związaną z pojawieniem 
się w życiu Kafki - Grety, przyjaciółki Felicji. Nast<Jpiło wtedy 
u Franza jakieś dziwne rozdwojenie - ,,listy jakie przed rokiem pi 
sał do Felicji, teraz kieruje do Grety Bloch ( . ) i jej teraz stawia te 
same pytania". Greta, znacznie łatwiejsza w kontakcie od Felicji, sta · 

Greta Bloclr 

la się od tego momentu jego powicrnicz · 
ką. Wprawdzie zaklinał się, ż.c zbli ż ył 

się do niej tylko ze wzgh;:du na Felicję, 
ale z czasem trudno mu było odrói.nic, 
w której z nich tak naprawdę jest zako 
chany Tę niebezpieczn<l gn; przerwały 

dopiero zan;:czyny z Felicją. 
Franz istotnie bał się prawdziwego 

zbliżenia z kobietą - nic tylko dlatego, 
że zbliżyć się nie potrafił, i Że się tego 
panicznie bał („strach przed zwiqzaniem 
sic;, przed rozpłynięciem się w kimś" 

- notował na przykład w swoim dzienniku). Drugi powód, mo7.c 
jeszcze ważniejsZ)·; był taki, Że w kobiecie widział po prostu mocmi 
konkurentkę dla literatury. Obawa ta , z całkiem zrozumiałych wzglc; 
dów, przybierała postać ekstremalną, gdy w gn; zaczynało wchodzić 
małżeństwo. 

Kafka i szafka 
Kobieta, a mówiąc ostrzej: małżeńsrwo jest repre
zentantem życia, z którym masz się rozprawiać. 

Franz K;.ifla, l\·orat11ik awarty 

FRANZ: Nie chcę zosrać więźniem, niewolnikiem, 
nic mogc; dfwigal· szafy. może to mój krzyż? 

Tadeusz R<)Żcwicz. Pułapka 

Franz i Felicja 

Wiedział dobrze, że nie chce - jest na to mnóstwo dowodów 
w Dziennikach - choć i tu nie obyło się bez rozterek i szarpaniny, 
o czym świadczą choćby jego dwukrotnie zrywane zan;:czyny z Fe 
licją. Najzwyczajniej w świecie obawiał się małżeńskiego łóżka, 

wychowywania dzieci, domowych obiadków, uwiężnic;cia w rze 
czach i powszednich obrzędach - całej tej „małej stabilizacji", która 
w równym stopniu co znienawidzone biuro, stanąć mogła na prze
szkodzie pisaniu. Dlaczego jednak równocześnie prągnął małżeń 

stwa' Odpowiedź była prosta - bo tak zrobił jego ojciec Pisał 
wszak w Liście do ojca. 

Małżeństwo jest ( .. ) jak najściślej zwi<1zane z lubą ( ... ). A właś 

nie ten ścisły zwiqzck kusi mnie przecież częściowo do ożenku. 
Myślę tu o równości, jaka wtedy nastąpi laby między nami i jakq 
tv potrafiłbyś zrozumieć jak żadną inną, dlatego właśnie pięknej, 
że wtedy mógłbym być wolnym, wdzięcznym, pozbawionym 
JX>Czucia winy dobrym synem a Ty ojcem, który nic byłby przy 
gnębiony, nie tyranizowałb)\ lecz bylby współczujący i zadowo-
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Jony Ale żeby to osiągnąć, wszystko, co si<; zdarzyło, musiałoby 
nie lllieć llliejsca - to znaczy, my sami musielibyśmy zostać wy· 
mazani z 7.ycia .. 

Die v„ r „.„„ .... „ •• „ ••. ~„ --- •• 
Cerl „ „.,. 114 P'ro1 A11lle H•r111u•11 Kelta .„ P'ra1 hll„ „,.. D•n•lter. 

lerłl11·CMrl U111lll1trt. 
WlllMIM•.rł IP••• . 

Pr•1, All..... I. 

„.„ •••••• „ 
Dr. Pr•"• -..n.. 

Verl •• to, 

Ogłoszenie prasowe o zaręczynach Franza i Felicji 

Związek małżeński zdawał mu sic; więc ostatnią szansą na zbudo
wanie więzi z Ojcem - szansą, która jednak nigdy nie została wy· 
korzystana. Bo Franz - jak to on - dostrzegał porażkę tej szansy 
w jednej i tej samej minucie, kiedy pojawiał się jej przebłysk. 

Rzecz jasna nie tylko małżeństwo odczuwane było przez niego 
jako ż.ródło straszliwej opresji. O wiele gorsza była praca - osławio

ne już „biuro", które - znów po swojemu - z jednej strony wychwa 
lał, a z drugiej przeklinał. 

Zycie biurowe 
Biuro jest 7rnorą. 

Fran/ Kalla. f)zimniki 19t0 1923 

FRAJ\Z: Czasem mysi<; o ucieczce .. !lloze 
wreszcie sic; wyzwolc;, bc;d<; żył z pisania. 

Tadl'U!-i/, Różewicz. H1łl/f'.~i.l 

Mógłbym być' bardzo ;,adowolony. Je · 
stc111 urz.ęclnikicm w 111agistracic. Jak 
dobrze bvć· urzc;dnikielll 11· magistracie' 
Mało pracy, 11 vstarc;r.ai<1cc zarobki, du:io 
wolnego czasu, nadzwyczajne poważa 

nie w całyn1 mieScic. Gdy uz1nysławiam 
sobie wyraziście sytuacje; urzędnika ma-
gistratu, mimowolnie rn~ zazdroszczę. Franz K11flw 
I oto jestem w tymże położeniu, jestem 
urzędnikiem magistratu - i gdybym tylko lllógł, najchc;tnicj 
goclnośc te; rzuciłby m na pożarcie biurowemu kotu, wędrujq 

cemu każdego popołudnia z pokoju do pokoju i zbicrai<icemu 
odpadki ze śniadania (Notatnik piąty). 

Oto cały Franz - na przestrzeni kilku linijek teksru mamy do czy 
nienia z apoteozą pracy w urzędzie i z ironicznym jej odrzuceniem. 
Prawdą było, że owej „stałej pracy" w rzeczy samej serdecznie niena
widził i najchętniej (pisał o tym w innym miejscu) - schowałby się 

przed nią bodaj w „ciemnej piwnicy". Spośród wielu znaków osacze
nia, których używał Kałka w swoich autonarracjach - biuro, magi 
strat, urząd - przybierały postać wręcz demoniczną, stawały się sy
nonimami więzienia, mrocznym królestwem funkcjonowania władzy, 
która w zakamuflowany sposób może wcisnąć się wszędzie - działa 

nawet poprzez biurka, segregatory i biurowe spinacze, atakuje prze
mocą rubryczek. Kafka jest wręcz alergicznie uwrażliwiony na ową 
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"mikrofizykę władzy " 2 • ktorej doświadcza osobi ście. ll'ykonując z po 
zoru tak zwyczajną czynnos(· jak praca biuroll'a. W innym miejscu 
1ego wvnurzmia przybierają jeszcze bard ziej dramatvcznv ton 

Fakt, ie p'»ki nic w yL \\ O\t; sit; od swojego biura, jcsrc rn wprost 
zgu biony, jest dla mnie bard ziej jasn y ni/ wsz ystko inne. C hu
dzi rvlko o to. bv jak najJłui.cj l17 \ mai: gło\\c; ta" \soko. ab\ m 
nic ulrnqł (Dz ienniki 1910 1913) 

Ou.y wiście głównym pm,·odcm jego niechęci był·o tvl cż samo biu 
ro. co fa l.;t, że i ono s tało na drodze litcratur;c - „ nienawidzę w~zvs t 

kicgo. co nic ma zw i<17ku literaturą " - OŚll'iaduał pan; stron dalej. 
lego notatki z Dzic1111ikow ujawniały jednak kolc:jn<J aporię: gdv miał 
czas na pisanie - pi sać- nie mógł („N ic. nic. nic. Niemoc. samounicc 
Stll'i enie. jc;zyk ognia piekielnego. którv przeniknął ziemie;") Kiedy 
~ aś bvł w biurze - ll'łaśnic pisal· mógłby I znóll' ta z pozoru oczy
wi , ta . wręcz stercotypoll'a rozterka. przybierała w jego przvpadku 
rozmiar nicll' yobrażalncgo cierpienia. A w dodatku tego. że " owej 
ci<jgłc j szarpaninie (a może własnie dziGki nie j) stworz \'ł rzeczy wiel 
kie nic był świadom nawet w chll'ili śmierc i. 

Dlaczego wic;c codziennie posłusznie wkładał płaszc z i brał do n;ki 
ur1~dnicz4 teczkę' Odpowiedź na to pytanie daje znóll' w Dzien 
nikach: po to. by przypodoba <': s i ę ojcu . dla którego owo posiadanie 
"przyzwoitego zaj ęcia" było znakiem nobilitacji. pisanie literatury 
zaś - jedynie próżną igraszkq. 

Klatka, więzienie, pułapka ... 

Andy Warhol: franz Kafka 

Jak droga j es i enią: leu wie wysprzątana do cz\ 
sta. już pokrn1a si<; uschni ę t\rni lisćrni. Klat · 
ka wvruszv ła na poszukiwanie praka 

i"ran L Kafh.J . .\"otatniJ.: trzeci 

FRAl\7 (. ) Boj ę si<; . że si<; przcbudz<; w za 
rnkni<;tcj skrzyni. 

Jedno z najbardziej osobistych opowiadar'l Kafki pt. On. /apiski 
z roku 1920 w niezwykł e sugestywny sposób pokazuje jego widzc:nic 
świata jako więzienia. W innych miejscach pojawiajq się też liczne 
figury zamknięcia - klatki, piwnice. szaf)\ skrzynie. Podstawową sy 
tuacją egzystencjalną było dla niego ju ż nawet nic tyle hcidcggcrow
skie „wrzucenie w egzvstencję " - ile po prostu matnia. sy tuacja -bez 
wyjścia . Głodomór za~1knięty w klatce i wystawiony ~a widok pub 
liczny - jego ostatnie literackie wcielenie. opisane w opowiadaniu 
o tvm własnie tvtule na krótko przed śmiercią - było tego odczucia 
boiesnym przypieczc;towaniem. Pułapką okazała si<; też jego wyob
raźnia - kolejne siedlisko rozpaczy i tragicznych przeczuć zagłady 

Odwoluię sit; z.nOw do .\,lichc la Foucault . tym razem 1: N11dzomw11c i h 1mc. Narodziny 
wi~z in1ia . przełożył i pos łowiem opafrtył T ł(ornendant. \ Varszawa 1993. 
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Czasami tylko, z rzadka. zdarzały mu się nikłe przebłyski nadziei 
na ocalenie i były one zawsze związane z literaturą. Nic dziwnego 
więc. że wyznawał znów w jednym z listów: 

Mój tryb życia jest nastawiony tylko na pisanie (.. ) Czas 
jest krótki. siły są niewielkie. biuro jest zmorą. mieszkanie 
jest głośne i trzeba próbować się przebić za pomocą jakiejś 
sztuki. jeśli się komuś ładne proste życie nie udaje. 

Adresatką tego lakonicznego, lecz wiele mówiącego komunikatu 
była Felicja. a tak uczciwe postawienie sprawy pojawiło się już na sa
mym początku ich korespondencji - w liście z l listopada 1912 roku. 
Fragment ten ujawniał zarazem jak bardzo głęboka była samoświa
domość Franza. jak przenikliwe jego widzenie własnej kondycji 
i - jednocześnie - jak potężna była jego bezsilność. Skoro „ładne 
życie" mu się nie udawało, jedyną szansę na ucieczkę od jego bez
nadziejności dostrzegał w sztuce. która miała być także rodzajem 
autoterapii. W Dziennikach oświadczał na przykład, że pragnie „cały 
swój stan lękowy, zupełnie z siebie wypisać i tak. jak sic; wyłania 
z głębi, przelać go w głąb papieru", choć zdawał sobie też sprawę 
z tego, że " nie jest to pragnienie artysty". Niekiedy przeżywał przy 
pisaniu chwile uniesienia, a nawet ekstazy - S<1 na to również dowo
dy na kartkach Dzienników - gdy wydawało mu się. że literatura zdol
na będzie go ochronić, zwłaszcza przed nim samym. Tylko niekiedy 
jednak - bo owe chwile wewnętrznego spokoju natychmiast ulega
ły stłumieniu stanami obezwładniającej niemocy i lękiem, że może 
nie zdążyć - „niczego nie dokonam, bo nie mam czasu" - stwier
dzał kategorycznie niemal w tej samej chwili, w której rodziła się 
w nim nadzieja. Był też ciągle niepewny wartości swoj ego pisania, 
czego najbardziej wymownym świadectwem stał się ów słynny wy 
rok śmierci wydany przez niego na jego własne dzieła. W rzeczywi 
stości więc nawet literatura okazywała się rodzajem pułapki - tak 
jak jego psychika i jego ciało, jak rodzina. jak praca, jak małżeństwo, 
jak miłość - jak całe jego życie. Z rozmaitymi odcieniami tej pułap 

ki mierzy się po mistrzowsku dramat Tadeusza Różewicza. 
lVlimo wielu odniesień biograficznych sztuka nie jest tylko drama

tem historycznym, choć autor Pułapki precyzyjnie wybiera najciekaw 
sze wątki z historii osobistej Kafki. Różewiczowi udaje się też unik
nąć wielu stereotypów. jakie narosły wokół postaci Franza. Pułapka 
to wszak również opowieść o wewnętrznym zagubieniu człowieka 
nadwrażliwego, o zmaganiach z życiem , które nigdy nie przystaje 
do wyobrażeń, o trudnej kondycji inteligenta i artysty, o nieuchronnym 
i tragicznym konflikcie jednostki wybitnej ze światem. o piekle wy
obraźni. I dzięki temu tekst Różewicza nabiera sensu uniwersalnego, 
który twórczo i też na przekór stereotypom. interpretuje inscenizacja 
Krzysztofa Babickiego. 

Żródła: 

F. Kafka, Dzierrniki 1910 192l. przeł. f. Werter. Krakm1• 1969 
F. Kafka. Lisldo ojca. przeł.). Sukiennicki. w: {)ziela wybrane. t.11. Warszawa 1994 
F. Kafka. Uslydo Felicji i i1111cz lar 1912-1916. t. I i li. przeł. I. Krońska. Warszawa 1976. 
F Kafka. l.islydo Milerry, przeł . F Konopka. Kraków t959. 
F. Kafka. Osiem notalnikow. przeł. B. L. Surowska . G dansk 1995. 
F. Kafka. 011 /apisk1 z roku 1920. prz eł. S. Turowicz. „Lite ratura na Swiec ic" 1987. nr 2. 
M. Bro<l . Fra11z Kafko. Opowie.<e biograficzna. p rzeł. T. Zabłudowski. Warszawa 1982. 
G . Janouch, Rozmowy z Kafką. Notatki i wspomnirnia, przeł. J. IJorysiak . f.. D yczek, 

\Varszawa 1993 
E . Cane tti. Drugi Proces. Kafki listy do Felicji. w: F Kafka. I.isty do Felicji i i1111 e z lat 1912· 

1916. t. II. 
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Franz liałlia 
Halendańum żJcia i twórczości 
1883 3 lipca, pod znakiem Raka, urodził się Franz Kafka. Był 

pierwszym dzieckiem kupca Hermanna Kafki i Julii z d. 
Lowy 

1889-92 Przychodzą kolejno na świat jego siostry: Elli, \!alii 
i Ottla. 

1901 -06 Studiuje na niemieckim uniwersytecie w Pradze. a po
tem w Monachium - początkowo filologię germańską, 

następnie prawo. 

1902 Zaprzyjaźnia się z Maksem Brodem. 

1906 Po ukończeniu studiów prawniczych rozpoczyna roczną 
praktykę sądową. 

1907 Podejmuje pracę w włoskim towarzystwie ubezpiecze
niowym „Assicurazioni Gencralli", którego filia mieści 
się w Pradze. 

1908 W lipcu zostaje zatrudniony w Zakładzie Ubezpieczeń 
Robotników od Wypadków, w Pradze. Będzie tam pra 
cował aż do 1922 roku. Właśnie to „biuro" okaże się 
najbardziej przez niego znienawidzone. 

1910 Zaczyna pisać dziennik, który prowadzi do 12 czerwca 
1923 (Dzienniki 1910-1923). 

1912 13 sierpnia, w domu 
rodziców przyjaciela 
Maksa Broda w Pradze 
poznaje swoj<J wielką 
miłość - Felicję Ilau 
er. 20 września wysyła 
pierwszy list do Feli
cji. W sumie napisze 
do niej 8 36 stron listów. 

1912 Pisze nowelę pt. Przemiana. 

1913 W roczniku „Arkadia" ukazuje się Wyrok. 

1914 

1914 

1917 

1 czerwca. 1v domu Bauerów odbywają się oficjalne za
ręczyny Franza i Felicji. 12 lipca, po rozmowie w hotelu 
„Asuański Dwór" zostaj<J jednak zerwane. ' 

W sierpniu po raz pierwszy wyprowadza się z domu. 
Rozpoczyna pracę nad Procesem. 

W lipcu odbywają się jego drugie zaręczyny z Felicją. 
W sierpniu ma pierwszy krwotok płucny. Chory i prze 
straszony wraca do domu rodziców. Wizyta lekarska 
u prof Picka potwierdza gruźlicę płuc. 
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1917 

1919 

1919 

1920 

1922 

1923 

1924 

1924 

1925 

1926 

1927 

We wrześniu przenosi się do domu siostry Ottli, w pół 

nocnych Czechach. W końcu grudnia ostatecznie zrywa 
zaręczyny z Felicją. 

\V maju zaręcza się z Julią Wohryzek. W listopadzie 
zrywa zaręczyny Pisze List do ojca. 

Piętnaście miesięcy po ostatecznym zerwaniu z Kafką 
Felicja Bauer wychodzi za m4ż za bogatego kupca, ma 
z nim następnie dwoje dzieci. 

Franz poznaje Milenę Jesenską - Pollak i zaczyna pisać 
do niej listy. 

Rozpoczyna pracę nad Zamkiem, pisze opowiadanie 
Głodomór. W maju odbywa ostatnie spotkanie z Mileną. 
Lato spędza u Ottli w Planie. Składa wymówienie w To
warzystwie Ubezpieczeniowym. 

Poznaje Dorę Diamant. We wrześniu wyjeżdża z nią 
do Berlina. 

Cii;źko chory przenosi się do sanatorium Kicrling pod 
Wiedniem. Dora jest przy nim do samego końca. 

Kafka umiera w tymże sanatorium 3 czerwca, a 11 
czerwca zostaje pochowany w Pradze. 

Dzięki staraniom Maksa Broda zostaje wydany Proces. 

W wydawnictwie Kurta Wolffa ukazuje się Zamek. 

To samo wydawnictwo publikuje Ame1yk\'. 

Sanatorium Kierling, w któ1ym umarł Kafka 

Oboje rodzice Kafki przeży li swojego syna - umarli na poczqtku 
lat trzvd;óestych. Hermann Kafka wykupił wspólne miejsce w gro
bowcu na praskim cmentarzu - chciał być pochowany obok Fran 
za. Dora Diamant umarła w Londynie w roku 1952. Felicja Bauer 
- w 1960 roku w Stanach Zjednoczonych. 1\ililena Jescnska zginęła 
w 1944 roku, \I' obozie koncentracyjnym w Ravcnsbruck. Siostry 
Franza Kafki - Elli, \!alii i Ottla zostały zamordowane przez nazi
stów 11· 1942 roku - w gettcie łódzkim i w obozie koncentracyjnym 
Auschwitz. 
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Grzegorz Niziołek 

Ojcze nasz, łitóryś jcsf 1 

Krzysztof fęd1ysek (Ojciec) i Radek Krzyżowski (Fmnz) 

W Pułapce nad całym scenicznym światem wznosi s ię potężna po
stać Ojca. Rzuca c ień na wszystkich pozostałych bohaterów - przede 
wszystkim Franza - i niemal wszystkie sytuacje. Ma moc archetypu, 
ujawniającego - w tym akurat wypadku - swe „gniewne" oblicze. 
Co - jak wyjaśnia Jerzy Prokopiuk - sprowadza „katastrofy zarów
no na jednostki , jak i społeczeńst\va" 2 . (. .• ) 

Postać Ojca zjawia się - wraz z ca łą swoją grożną mocą -
ju7. w pierwszych kwestiach pierwszego obrazu, sygnalizując tym 
samym kluczową rolę w dramacie: 

JÓZIA Co robaczku. dobry miodek' 

FRANZ boj<; się ... 

JÓZ IA a czego s i ę boisz, przec ie ja tu jestem. 

FRA NZ Taty s ię boję ... tata powiedział. że mnie rozedrze jak 
żab i;. 

W tych l ękach dziecka Ojciec jes t władcą jego życ ia - potężnym, 

bezwzględnym i pozbawionym skrupułów. Mocą niezrozumiałego. 
ale równie potężnego nakazu należy go kochać i czcić. „Pan Bóg po
wiedzia ł , że czcić należy swojego ojca i matkę swoją ... " - przestrzega 
Józia małego Franza, wyzwalając i potęgując drzemiące w nim wy 
rzuty sumienia. „Ja nie kocham taty. .. " - powraca Franz poci koniec 
pierwszej sceny do gnębiącego go tematu. „Trza czcić Ojca i Matkę, 

bo takie jest przykazanie" - jeszcze raz napomina Józia. Ale owe 
przykazania najwyraźniej straciły swoją bezwarunkową władzę nad 
człowiekiem - co najwyżej zdolne są wywoływać w nim poczucie 

Tckst. zamicszc1.ony tułaj we fragmentach . pochodzi z k si<1ż ki Grzegorza Niziołka 
pt. Ciało i słowo. Szkice o teatrze Tadeusza Różewicza. wydanej nakładem \Vydaw nil'twa 
Literackiego w Krakow ie. w 2004 r. 
). Prokopiuk, CG. Jung. czyli gnoza XX wicku , wstęp do: C.G. lung. Archetypy i symbole. 
Warszawa 1976, s.2 1. 
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winy. Widziane są już z dystansu, bez możliwości wewnętrznego 
utożsamienia się z nimi . 

FRANZ czyje przykazanie jest takie' 

JÓZIA Pan Bóg przykazał 

l'RANZ to ten Pan Bóg, do którego s ię modlisz' 

JÓZIA ten 

Postać Ojca po raz pierwszy zostaje skojarzona z Bogiem. 
Ale w naiwnych pytaniach dziecka czają się wątpliwości podważające 
wszechmoc Boga Ojca. Religijne wątpliwości małego Franza zostaj<! 
zderzone z prostą wiarą służącej Józi.( . .. ). Pierwszy sceniczny obraz 
ma charakter retrospekcji. Doświadczenie wiary nie po raz pierwszy 
w twórczości Różewicza zostaje skojarzone z dzieciństwem - i jak 
ono należy już do przeszłośc i . Gnmt ojcowskiego autorytetu i władzy 
jest już naruszon)~ Zagrożony archetyp okazuje się tym grożniejszy: 
ujawnia ciemną , niszczyc ie l ską stronę. Zagrożony władca zmienia się 
w tyrana, tracąc tym samym autorytet i szacunek. 

Kolejny obraz dzieje się „po latach" (tak brzmi jego tytuł ). Franz 
jest już dorosły, upłynęło dużo czasu. Mamy jednak wra7.enie, że dru 
gi obraz jest bezpośrednią ilustracją pierwszego - dziecinnych l ęków 

małego Franza. Ró7.ewicz dopuszcza możliwość, że w trakcie całego 
przedstawienia na scenie znajduje się duszyczka Franza („mały chło 

piec w białym ubranku"). Upływ czasu jest pozorny - trwa wcią7. 
ta sama sytuacja. Inwersje i przeskoki czasowe. którvch tak dużo w Pu 
łapce, tworzą efekt zatrzymanego czasu - objętego jednym, nie rucho
mym spojrzeniem dziecięcego ego bohatera („Siedz i na uboczu, robi 
wrażenie, jakby słuchał. jakby widział wszystko dokoła siebie"). Poe -

Blażej Wójcik (Maks) i Radek Krzyżowski (Franz) 

rycki efekt nasycony zostaje psychologiczną prawdą. Psychiczny uraz, 
który leży u podstaw wykreowanego świata, nie pozwala doznawać 
czasu linearnie, nie rysuje perspektywy przemiany, narzuca cykliczny 
rytm natręctw i obsesji 1

. Ale równocześnie sprowadza doświadczen ie 

O neurozie bohatera Pułapki pisała Małgorzata Sugiera w szkicu Kafka w oczach 
Różewicza. w : ?.obaczy( poetr. red. E. Guderian - Czapliń ska , E. Kalemba-Ka sprzak, 
Poznań 1993. 
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bohatera do rudymentów egzystencji. Oświetla z uporem tajemnicę 
cielesnego poczęcia, przeżycie dzieciństwa, więź z rodzicami. 

Groźny cień Ojca. który objawił się w pierwszym obrazie, zysku· 
je cielesny kształt. Przy stole siedzi rodzina przy posiłku. Ojciec 
przytłacza wszystkich swoją obecnością: centralną pozycj<J przy sto· 
le i agresywnym monologiem. Tylko on ma władzę mówienia. ( ... ) 
Grozę budzi nie tylko oskarżycielski monolog, ale także niespożyta 
żywotność Ojca, gwałtowne gesty oraz to, w jaki sposób je: „wybiera 
dość długo z półmiska porcję mięsa przy kości, nakłada sobie ziem· 
niaki. („) je szybko, kroi duże kęsy, wyjmuje palcami z ust jakiś twar· 
dy kawałek, może kostkę. („.) bierze do ręki kość i ogryza. Jego czarne 
zakręcone do góry wąsy podnoszą się nad kością, błyskaj<! zęby.( .. ) 
przerywa ogryzanie kości i rzuca ją na talerz, z talerza na stół W)" 

padają grudki sosu i kartofli". Ten naturalistyczny detal ma - jak 
zawsze u Różewicza - poetycką nośność. Ojciec jest drapieżnikiem, 
podczas gdy Franz postrzega siebie jako zwierzę trawożerne - de· 
finiując tym samym istotę ich wzajemnej relacji. Nie na tym jednak 
koniec. Subiektywnemu ujęciu zostaje przeciwstawione inne: obiek · 

Marta Korwrska (Gretll) i Btażej Wójcik (Mak>) 

tywizujące; jakby dramaturg wciąż korygował zbyt indywidualne 
i osobiste widzenie rzeczy, szukał twardszego gruntu dla dramatu. 
Pod realistvcznvm obrazkiem (rodzina przy stole) ukrywa się inny, 
picrwotnicJszy: .zwierzęce stado. Daje on obrazowi i dramatowi rn · 
dziny mocne korzenie: zagrożone więzi (społeczne, moralne, biolo· 
giczne. religijne) osadza na fundamencie instynktownej wspólnoty 
- znacznie starszej od wszelkich norm i dekalogów. 

Trzeci obraz („Sen. Zwierzę ofiarne") przedstawia relacje; syn · 
ojciec z jeszcze innej perspektywy. Pierwszy obraz był wspomnie· 
niem z dzieciństwa, drugi - realistyczmi sceną z rodzinnego życia, 
trzeci jest snem. Łączą się różne wymiary czasu: w śnie dorosłego 
Franza zjawia się jego dziecięcy sobowtór: w realistycznej domowej 
scenerii („Na stole pusty półmisek, kilka talerzy") rozgrywa się mi · 
tyczne zdarzenie. Ojciec zmienia się w Abrahama szykującego się 
do złożenia ofiary z syna. Groźnie ostrzy dwa noże. Biblijne zdarze· 
nie zostaje jednak zredukowane do lękowego snu. Ojciec wydaje się 
raczej oprawcą niż posłusznym wykonawcą woli Boga: nie ma w nim 
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też miłości do syna (jakby odwzajemniał w ten sposób jego uczucia 
wyrażone w wvznaniu: „Ja nic kocham taty"). Na pytanie dziecka: 
„Gdzie jest ba.ranek ofiarny". nic odpowiada słowami Abrahama 
(„I3óg upatrzy sobie jagnię na całopalenie, synu mój"), ale groźnie 
wznosi się nad dzieckiem, chwyta je. dotyka nożem odsłoniętej szyi. 
Jego słowa brzmią jak bezwzględny wyrok: „1y jesteś zwierzęciem 
ofiarnym". franz budzi się z krzykiem. Ta redukcja jest znacząca; 
znacz)• poprzez to, czego w niej nie ma, poprzez tu, z czego zosta· 
la odarta. Przede wszystkim zerwane zostały ojcowsko ·synowskie 
więzi pomit;dzy Bogiem, Abrahamem i Izaakiem, które spajają bi · 
blijnc zdarzenie, nadaj<] mu sens, głębie; i dramatyzm. Nic otwiera 
się tu perspektywa dobrobytu, bogactwa i bożego błogosławieństwa. 
Abraham otrzymuje obietnicę licznego potomstwa i potęgi własnego 
plemienia, w Pułapce zaś Franz cwjc wstręt do małżeństwa i płodzc· 
nia dzieci (narzeczonej podsuwa do lektury Sonatę kreutzcrowskq 'foł· 
stoja. której bohater z manichejską żarliwością proponuje ludzkości, 
aby powstrzymała się od płodzenia dzieci) i zamiast wizji plcmicn · 
ncgo dobrobytu zjawia się złowroga wizja holocaustu. 

;\le sen Franza ma także swoją epifanię, tym mocniejszą, że prze · 
sunic;tą w sferę jawy - gorączkowy monolog Franza po przebudzc· 
niu. ,Ojcze' Więc tylko moja krew, moja śmierć może Cię zmienić 
i przebłagać'": motyw ofiary zdominuje relację mic;dzy Franzem 
a Ojcem, a zarazem wszelkie niemal więzi Franza ze światem, z in· 
nymi ludźmi (z kobietami, z Maksem). Doprowadzi je ku skrajności, 
nicrozwiqzywalnemu napięciu. Bowiem ofiara nigdy się nie dopełni, 
choć pojawia się na horyzoncie każdej sytuacji dramatycznej w Pu · 
łapce. „Jestem brudnym zwierzęciem„." - odkrywa po przebudzeniu 
Franz. Brudnym, a więc nic nadającym się na ofiarę. Zwierzę brudne 
i zwierzę ofiarne - w potrzask tej nicrozwi<]zywalncj antynomii zo· 
staje schwytany bohater Pułapki. 

Trzy pierwsze obrazy dramatu tworzą swojego rodzaju prolog: za · 
rysowują główną linię konfliktu. oświetlają go z różnych perspektyw. 
Obraz czwarty wprowadza nowy temat i nową tonację. Franz i Felicja 
oglądaj<] w sklepie meble z myślą o urządzeniu ich przyszłego domu. 
Scenka ma niemal charakter komediowego skeczu. Tu być może kryje 
się jądro dramatu, pierwszy jego zarys (pierwotnie Pułapka miała być 
komedią zatytułowaną Kajka i szajka)4. Komediowy żywioł przenika 
zresztą niemal wszystkie sceny dramatu: obiektywizuje ekspresjo· 
nizujące ujęcie scenicznej rzeczywistości z perspektywy głównego 
bohatera. (. ) 

Różewicz nie dostarcza nam żadnego psychologicznego klucza, 
choć pozwala różnym postaciom różnie interpretować zachowanie 
głównego bohatera. Przesuwa sferę motywacji w ciemną głąb ciała. 
To coś więcej niż sfera popędów, niż biologia. Ciało to oczywiście do· 
mena instynktu, ale też ciemne ż;ródło archaicznych zachowań spo· 
łecznych, gatunkowej pamięci, mechaniki rytualnych zachowań. Sek· 
sualne pożądanie jest w Pułapce sprzęgnięte z elementarną potrzebą 
społeczn<J: budowania gniazda, tworzenia stada, ustanawiania więzi. 
„Ty mnie spłodziłeś" - mówi do Ojca Franz. Ta myśl powraca wielo· 
krotnie, natrętnie jak obsesja. Nie chodzi tylko o wydobycie na świat· 
ło fizjologicznego aktu, który fascynuje go i budzi w nim wstręt. Cho
dzi o więź, której nic nie jest w stanie zerwać, która jest jak piętno, 

4 Kartki »)'darte z dziennika, w: T Różewicz. Proza. t. 2. Kraków 1990. s. 511. 
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jak fatum: „dla ciebie - wyjaśnia Franz Maksowi - to grubo ciosany 
cham, geszefciarz ... a dla mnie Ojciec. .. ten, który mnie spłodził"'. 

Ale ciało także izoluje, odgradza - jest pułapką. Ciało przemawia 
do Franza, daje mu tajemne znaki. Bóle głowy. krwotoki. choroba. 
. ,Jestem chory. .. dziś rzuciła mi się krew z gardła, z nosa .. . chciałem 
Ci powiedzieć. że pluję krwią ... chciałem Cię pożegnać" - tłuma 
czy się Franz przed Felicją. W kolejnej scenie symptomy choroby 
nabierają już cech symbolicznych. „Jestem rannym zwierzęciem" 
- mówi Franz tym razem do Grety (to jakby echo epifanii ze snu: 
„jestem brudnym zwierzęciem'"). „Czy pani nie widzi, że krwawię ... 
że moje ciało spływa krwią i potem." li:> „ranne zwierzę" łasi się 
do ludzi ( „ przecież chory pies skłania pani dłonic do pieszczoty") 
i ucieka od ludzi („nie mogę iść na obiad z siekierą wbitą w czaszkę"'). 
Zwierzęcym skojarzeniom Franza Greta przeciwstawia własne; wi 
dzi we Franzu jedynie podstępnego drapieżnika: „Pan mnie ogłuszy, 
wciągnie do swojej nory i zje na surowo". Greta kradnie Franzowi tak 
bliski mu motyw ofiary: „Pan upatrzył mnie na ofiarną jałówkę" . 

Motyw ofiary pojawiać się będzie niemal w każdej sytuacji, od 
słaniając swą wieloznaczność i ambiwalencję. Skojarzony zostaje 
zarówno z polowaniem, religijnym aktem, jak i codziennym poświę
ceniem. Nigdy nie jest też jasne. kto jest ofiani: Franz czy Ojciec. 
Franz czy Felicja, Franz czy Greta ... Cieniowanie tego motywu, prze
chwytywanie go przez kolejne osoby pozwala śledzić zmienny układ 
sił między postaciami. ich walk<; o dominację. Franz usiłuje w ten 
sposób rozwikłać nierozwiązalne sprzeczności swego życia. Dopro
wadzić je do skrajności i w ten sposób przezwyciężyć. ( .. . ). 

Pułapka to dramat o artyście, ale motyw sztuki został przez Ró
żewicza dyskretnie ukryty. Kafka, dla którego pisanie było jedyną 
formą życ ia , zostaje pokazany niemal wyłącznic w tej sferze rzeczy
wistości, którą pogardzał. której nienawidził i która go przerażała. 
Opublikowanie jego listów do relicji (którym Pułapka wiele zawdzię· 
cza) wywołało niegdyś silne i mieszane reakcje. „Znam ludzi - pi 
sze Elias Canetti - u których zażenowanie wzrastało przy lekturze 
tych listów i którzy nie mogli się uwolnić: od wrażenia. Że właśnie 
tutaj nie powinni byli wtargn<Jć." 5 Różewicz celowo tak drastycznie 
zmienia optykę : zanurza bohatera w codzienności. osadza w kręgu 
rodziny, eksponuje jego osobisty dramat (jak niegdyś w wierszu Z kro 
niki życia Lwa Tołstoja, w którym odsłonił piekło rodzinnego życia 
pisarza). Sztuka nie usprawiedliwia. nie zbawia, nic uwalnia. ' lego 
rodzaju argumentom Różewicz przygląda się z nieufności<!- podwa
ża je i ośmiesza - ustami Ojca, Maksa, Grety. Felicji . ale i samego 
rranza. Relacji między życiem a sztuk<! nic można ułożyć w żaden 
przejrzvsty wzór. Stąd też wielość literackich nawiązari. służących 
temu aby je podważyć· . zakwestionować. Różewicz przywołuje w Pu 
łapce nic tylko twórczość Kafki, ale także Goethego, lomasza Manna. 
Lwa li:iłstoja - Fausta, Doktora hmstusa. Sonatę krcutzerowskq. Nie czy 
ni ze sztuki ani obiektu namiętnego ataku (jak w stosunku do mu 
zyki czyni to Tołstoj w swoim opowiadaniu). ani nic demonizuje 
też aktu twórczego (jak Mann w swojej powieści ) . Pisanie jest dla 
Franza po prostu koniecznością. Kiedy opowiada Ottli o prześladu 

j<1cej go wizji, przypuszcza, że to „opowiadanie, którego nic napisa -

E. Canetti . Drugi pr()(cs - KajJ.:i listy do Felicji. lłum . ln.: na Kron ska , w: F. Kafka. Listy 
du Felicji i i1111,· z lat /9/]. /916. Kraków 1976. t. 2. s. 427. 
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Iem, i dlatego tak mnie dręczy, gryzie, próbuje się przegryźć przez 
moją skórę. urzeczywistnić " . Nic więcej nie da się powiedzieć: sztuka 
jest tym, co chce się „urzeczywistnić". Próba związania ją z życiem 
w kategoriach ofiary, choć tak kusząca bohatera jako jedyne rozwią
zanie jego dramatu, zostaje zawieszona i podważona . 

Pułapka dzieje się w ciemności. Najdosłowniej. Meble w rodzin 
nym salonie są ciemne. W scenie snu Franza „snop światła pada 
z góry z czarnej pustki". Rozmowa rodziców w sypialni toczy się 
w nocy. tuż przed zaśnięciem. Podczas spotkania Franza z Maksem 
„światło za oknem powoli przygasa". Wiele scen rozgrywa się na tle 
czarnej ściany groźnie wznoszącej się nad scenicznym światem. 
W scenie u Fryzjera ściana rozsuwa się: „w głębi panuje półmrok" . 
W ostatnim obrazie „słabe światło oświetla wnętrze " . Stworzeniu 
wrażenia wszechogarniającej ciemności służy także poetyckie obra
zowanie. Franz skojarzony zostaje z kretem - ślepym zwierzęciem 

ryjącym korytarze w ziemi. O ciemnych norach, dn1żeniu podziem
nych przejść wielokrotnie jest w dramacie mowa.( ... ) 

Blażej Wójcik (Maks) i Marta Konarska (Greta) 

Jest jeszcze także ciemność historii. Przyszłe zdarzenia z całą swą 
realnością wkraczają na scenę, opanowują ją - nakłada się na siebie 
rzeczywistość dwóch XX -wiecznych wojen. Groza holocaustu poja 
wia się najpierw w postaci przeczuć i zapowiedzi (sen Franza, nogi 
żołnierzy widziane w oknach sutereny szewca). Wreszcie obiekty
wizuje się w obrazie scenicznym, budowanym jakby obok główne 

go nurtu akcji: na scenę wchodzą Oprawcy, którzy zapędzają siostry 
Franza do bydlęcych wagonów. Wtedy też rozpada się tak spójnie, 
konsekwentnie budowana poetyka dramatu. Obraz składa się z luź 

nych fragmentów: piosenki sióstr, wykładu Franza o fekaliach, opo
wieści o śnie. rozmowy z Ottlą i wreszcie odczytywanego z książki 
fragmentu o usuwaniu złotych zębów w drodze od komory gazowej 
do grobó'" ( ... ).Różewicz burząc chronologię, tak swobodnie operu
jąc różnymi płaszczyznami czasu, nie tyle chce udowodnić proroczą 
naturę twórczości Kafki. ile stworzyć nową perspektywę dla drama
tu Franza. Poprzez swój wstręt wobec ciała, aktu płodzenia, życia 
rodzinnego Franz sprzymierza się z siłami śmierci : zęby, które tak 
go brzydził)\ usuwane są trupom. On sam staje się oprawcą. Przeraża 
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go sen, w którym ogląda bezbronne, piszczące myszy: „Ale to nie były 
myszy, to byli ludzie„. mrowisko ludzkie ... ". Wstręt rodzi okrucień 
stwo: „Oni się tam dusili i piszczeli, a ja zamykałem i otwierałem 
szufladę, patrząc ze wstrętem na ich małe owłosione łapki, różowe 
ryjki, oszalałe oczy, brody, pejsy .. ". Świat zostaje gwałtownie rozcięty 
na dwie sfery - życia i śmierci: a ludzie podzieleni na oprawców 
i strażników życia. Ojciec, Matka, Felicja, Maks, Ottla - wszyscy 
oni należą do „stronnictwa życia". Franz-ów „czarny kruk" i „kret" 
- sprzymierza się z siłami śmierci. Historyczny kataklizm staje się 
ostateczną miarą ludzkich postaw To demagogia - mógłby się ktoś 

skrzywić. Ale tylko w tej [!erspektywie doświadczenie bohatera na
biera wymiaru tragizmu. ( ... ) 

W ostatnim obrazie powracają niemal wszystkie motywy dramatu 
- jakże inaczej jednak oświetlone' Nieruchomy czas Pułapki spiral
nym ruchem wznosi się na inny poziom. Ojciec zmizerniał, schudł 
- przestał być tą potężną, grożnie wznosząca się nad dramatem po
stacią. Zamienia się w małe, bezbronne, piszczące zwierzątko - do tej 
pory Franz postrzegał go jako drapieżnika, siebie zaś jako ukrywają
cego się wciąż kreta. Teraz Ojciec odmawia jedzenia (tak jak Franz 
w obrazie drugim). Matka objawia Franzowi ludzkie oblicza Ojca -
opowiada o jego cierpieniach, słabościach, lękach. Szafa - ów symbol 
mieszczańskiego życia budzący lęk i wstręt Franza - staje się arką, 
schronieniem: uratuje rodzinę przed zagładą. Pełen grozy sen o ofia 
rowaniu syna z obrazu trzeciego znajduje kontrapunkt w wizerunku 
piety: syn trzyma na rc;kach ciało ojca. Ludzkie doświadczenie miło
ści i wybaczenia jest wszystkim, co możemy przeciwstawić ciemności 
natury i historii. Symboliczny obraz zostaje zresztą bardzo dyskretnie 
przez Różewicza ukryty w zwykłym akcie synowskiej czułości po
twierdzającej więź, która była żródłem jego dramatu. Ale zarazem nic 
nie zostaje rozwiązane i rozstrzygnięte. W Ojcu wciąż wrze gniew. 
który przepełniał go od pierwszych scen. ( ... ) 

W Pułapce Różewicz obiektywizuje obraz świata i ludzkie do
świadczenie inaczej niż we wcześniejszych dramatach. Proces rekon
strukcji dramatu wydaje się dobiegać tu końca, a słowo odzyskiwać 
moc wyrażania wewnc;trznych doświadczeń, inicjowania dialogu 
i oddziaływania, a konwencje teatralne nic są bewstannie obnażane 
i podważane. Czy związane jest to z tak mocnym osadzeniem Pułap 

ki w biografii Franza Kafki' Czy też przesunięciem akcji dramatu 
w przeszłość. Rozpadająca się rzeczywistość odsłania zarysy całości, 
różne perspektywy widzenia ludzkiego losu (historyczne, społeczne, 
egzystencjalne, religijne) nakładają się i przecinają. Ruchome jak 
gra napięć między postaciami. Jedynym niernchomym elementem 
jest czarna ściana zamykająca przestrzeń tej gry, Jak czarny kwadrat 
Malewicza. O tym obrazie Różewicz pisał, że może „jest po prostu 
«Bogiem)>„ 6. 

Można odnieść wrażenie, że Pułapka zamyka - czy też wieńczy 
- dramaturgiczną twórczość Tadeusza Różewicza. Nie tylko ogar
nia wiele jej motywów, ale też odbudowuje funkcję dramatycznego 
dialogu, traktowanego przez poctc; bardzo nieufnie jako narzc;dzic ar
tystycznego wyrazu. A tytułowa „pułapka" ma charakter uniwersalnej 
formuły, zdolnej opisać doświadczenie niejednego z Różewiczowskich 
bohaterów: „to ja jestem pułapką, moje ciało jest pułapką. w którą 
wpadłem po urodzeniu". Dramat został uznany przez wielu krytyków 

T Różewicz. Kartki wydarte z dziennika, s. 572. 
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Krzysztof Jędry.1ek (Ojdec) 

za najlepszą sztukę Tadeusza Różewicza. Powstało wiele jej scenicz
nych realizacji. Sam autor wyznał jednak po latach, że wpadł w pu
L;pkę, że dramat powstał z ciągotek do napisania sztuki .,literackiej'': 
„Zresztq muszę powiedzieć tak: ja tę sztukę za dokładnie napisałem"'. 
Dlatego zapewne w jednym z kolejnych wydali' dołączył jako epi 
log poemat Przenmna rozmowa, wyjaśniając w dołączonym Post fac 
tum, że poemat powstawał równolegle z Pułapką i pomyślany był jako 
prolog, ale ze względów scenicznych nie został pierwotnie włączony 
do tekstu sztuki. Epilog zmusza do przeczytania dramatu jeszcze raz, 
ustawia go w nowym świetle, rozbija jego konstrukcję dramaturgicz
ną, wprowadza odmienny gatunek języka i wreszcie stawia wyzwanie 
przed teatrem: podważa „sceniczność" Pułapki. ( ... ). 

K . 13raun, T Różcwicz . /ęzy .b teatru. \ ,\frndaw 1989, s. 47. 
T Różewicz . Dramiity h:J'branc. Kraków 1994. s. 35 3 361. 

zdjęi:ia z prdby: \.\'ojcicch _Jankowski 
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Tadeusz Różewicz 

Przerwana rozmowa 
(fragmenty) 

proszę zabrać książki 
proszę zabrać gazety 

zostawić wodę 

Fin \!age/ war im Zimmer 

chętnie bym wypił 
kieliszek białego wina 
każdv łvk boli mnie dzisiaj 
jak p~tluczone szkło 
kaleczy gardło 
ogień dochodzi do podniebienia 
czy dotknęłaś moich warg 
czy woda ma usta 
łykam ogier'1 
und die Flieder in die Sonne 

proszę nie wychodzić nic śpię 
z zamkniętymi oczami widzę wyraźniej 
twarze zabarwienie słów 
kiedy mówicie o mnie 
szeptem 
wczoraj miałem język jak z waty 
a dzisiaj ca łkiem skołczały 

po wczorajszej rozmowie z lekarzem 
między mnie chorego i was 
którzy mnie otaczacie miłości'! 
ale jesteśc ie zdrowi 
spadła rzecz której nie usuniemy 
ani miłośc ią ani słowami 
ta rzecz to moja śmierć 

Ein Vogel war im /,immer 

gdyby mi ktoś raz w życiu 
powiedział Ach' jakie pan ma lekkie pióro 
lub 
podziwiam polot pańskiego języka 
co bym pomyślał 
gdyby wszedł teraz krytyk 
do mojego pokoju 
i powiedział 
podziwiam elegancję pańskiego języka 
polot myśli ciężar gatunkowy dzieła 

teraz się śmieję dobrze 
że nie wolno mi mówić 

Eine Fliege im Zimmer 
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„ Dezra<lność . sto<lola wiosną . 

suchotnik wiosn;f 

Go/dregen kann man nicht bekomen 1 

wielka czarna mucha 
uderza w szybę 
w słońcu jest lazurowa 
uderza w szybę 
jestem więc zamknięty 

(..) 

proszę o gai.ety 
nie chcę zasnąć· 
proszę wynieść kwiaty 
S<! piękne ale duszą 

mucha może wejść do otwartych ust 
czy nikt nic zabije tej muchy 

(..) 

u Onli na wsi widziałem 
piękną muchę złocist4 
zwaną cezarem na zdechłym krec ie 

sie will wieder zunickkommcn.1 

mucha w zupie to był problem 
es tel ycznv i etvcznv 
trzeba ją było ~vyj<jĆ łyżk<i 
łyżki stołowe w naszym domu 
były ciężkie srebrne 
może posrebrzane noże łyżki 
widelec to bvła biała broń 
mojego ojca ,kiedy brał do 
ręki łyżkc; nóż zaczynała się 
bitwa przy stole zmaganie 
z mięsem z kością 

( .. ) 

jak przyjdę do siebie napiszę opowiadanie 
o muchach w mieście i na wsi 
o muchach na kwiatach i suficie 
o muchach na martwych naturach 
malarzy holenderskich 

al/es a uch das Bier hat mich gebrannt 

jestem dla niej mięsem 
ale muchy leż chorują i umierają 
jesienne muchy są słabe senne 
ludzie padają na wojnie jak muchy 

Zimmerblumen sind ganz anders zu behandeln 

teraz zasnę 

(..) 
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„C;:cgu nic Jotl-.nę 

- wszystko si<.,.· rozpada„ 



TadtUSZ Róitwicz 
- urodził się w 1921 roku w Radom 
sku, od 37 lat mieszka we Wrocławiu. 
Jeden z najwybitniejszych polskich 
pisarzy współczesnych, poeta, drama 
topisarz, prozaik, scenarzysta. Twór
ca niezależny, stroniący od polityki 
i dziennikarzy. Spadkobierca tradycji 

romantycznej, a jednocześnie prekursor awangardy zarówno w poe 
zji jak i w dramacie, porównywany do Becketta i Ionesco, niekwe 
stionowany autorytet moralny. 

Podczas okupacji hitlerowskiej pracował fizycznie w fabryce 
mebli . W latach 1943-1944 walczył w oddziałach partyzanckich 
Armii Krajowej , redagował także konspiracyjne czasopismo „Czyn 
Zbrojny". Studiował historię sztuki na UJ. Jego utwory tłumaczono 
na ponad 40 języków. Jest doktorem honoris causa kilku uniwersyte 
tów, oraz laureatem wielu nagród literackich (także międzynarodo 
wych): Austriackiej Nagrody Państwowej w Dziedzinie Literatury 
Europejskiej (1982); Nagrody „Nike"" (2000); Premio Librex Mon 
tale (2003): a także Nagrody ~vlinistra Kultury i Sztuki (1997) i Na 
grody Wielkiej Fundacji Kultury (2000). Został odznaczony Krzy 
żem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski (1996). Poemat Różewicza 
Opowiadanie o staiych kobietach wykuty został w granitowych skałach 
w parku miejskim w Helsinkach. 

Jeszcze przed wojną zadebiutował jako poeta w prasie młodzieżo 
wej . W 1947 roku wydal pierwszy tom poezji Niepokój. Krytyka na 
zwała nowatorski. odarty z patosu język poety czwartym systemem 
wersyfikacyjnym. Równocześnie z kolejnymi tomami poezji ( Czer
wona rękawiczka, 1948; Czas. któ1y idzie, 1951: Równina, 1954; Poemat 
otwarty. 1956). publikuje scenariusze filmowe, reportaże i opowiada 
nia (m.in. Kanki z Węgier, 1953: Opadly liście z d!7ew, 1955: czy J'vliejsce 
na ziemi, 1960). W 1960 roku debiutuje jako dramatopisarz Km1otekq, 
a 30 lat później pracując z aktorami Teatru Polskiego we Wrocławiu 
dokonuje rozbicia pierwotnej struktury utworn. w wyniku czego 
powstaje Kanoteka rozrzucona. Do najważniejszych jego dramatów 
należą m. in .: Swiadkowie, albo nasza ma/a stabilizacja ( 1962); Stara ko
bieta wysiaduje (1969); !Ikt przerywany (1970); /Jia/e malże1istwo (1975): 
Do piachu (1979) i Pułapka (1982) 

W swoich utworach Różewicz kreś li portret współczesnego czło 

wieka w potrzasku historii i biologii , kulturv i cywilizacji - człowie 
ka, który staje w obliczu chaosu i pustki . 

Pu/apkę uważał za swego rodzaju pożegnanie z Franzem Kafką. 

Post factum 

Wiosną 1924 roku umierał w sanatorium Kierling'koło Wiednia 
Franz Kafka. Lekarze zalecili choremu, aby unikał rozmów: Kaf
ka był bardzo zdyscyplinowanym pacjentem, zastosował s ię śc iśle 
do tego polecenia. porozumiewał się z otoczeniem przy pomocy no
tatek zapisywanych na kartkach. CzGsto była to krótka wskazówka. 
słowo, aluzja ... Przyjac iele dopowiadali sobie „resztę". która jeszcze 
nie była milczeniem. Ze względu na trudności przełykania pokarmów 
i płynów (Kafka chorował na gruźlicę krtani) chory był wyc ieliczon)( 
zagłodzony jak bohater opowiadania Ein I Iungerkiinstler. Korektę tego 
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opowiadania robił Kafka w ostatnich dniach przed śmiercią. Jak pisze 
lekarz Robert Klopstock, po ukończeniu korekty Kafka długo płakał . 

Lekarz, który wraz z Dorą Diamant opiekował się chorym do śmier
ci, był wstrząśnięty tym płaczem. Kafka był bowiem nadludzko opa
nowanym człowiekiem. Poemat Przerwana rozmowa był przeze mnie 
pomyślany jako prolog do sztuki Pułapka. Ze względów scenicznych 
(teatralnych) nie włączyłem tego tekstu do sztuki. Teraz. po dziesię 
ciu latach, zdecydowałem się na ukończenie tego „prologu". Podob
na historia zdarzyła mi się przed wielu laty z „prologiem" do sztuki 
Śmieszny staniszek, który prowadził swoj e odrębne - od sztuki - ży
cie, aż wreszcie zamienił się w epilog i zrósł z organizmem sztuki. 
Czy to samo zdarzy się z poematem fuen11ana rozmowa' Nie wiem. 
Gesprachsbliitter zawierają kilkadziesiąt notatek, wyboru dokonał M. 
Brod. Przy komponowaniu „prologu" wykorzystałem tylko dziesięć 
krótkich notatek (zdań?) . Ten prolog (poemat<) z trndem przeszedł 
mi przez gardło; po 50 latach pisania wierszy i sztuk teatralnych 
zrozumiałem daremność rozwiązania „tajemnicy" Franza Kafki. Je 
dynym usprawiedliwieniem dla mnie jest to, że pracowałem i pisa 
łem tak, jak mogłem najlepiej . To, że się usprawiedliwiam, świadczy, 

być może, o nieodwracalnej klęsce tzw. ,,literatury pięknej", przede 
wszystkim „poezj i". Jest to moje pożegnanie z Franzem Kafk<J . Mam 
69 lat. Nadchodzi czas pożegnań. 

Tadeusz Różewicz 

Przcnmna rozmowa i Postfi1ctum Tadcus7a Różew icza pochodzą z \\'ydania Dramatow 
aJJ,ranyd1 , które ukai'aly s i ę nakładem \Vydawnictwa LiterackiC"go ,,„ 1994 r. 

.. 1.~k przed noq. 

Lęk, ż.e nocy nic b<;d z ie ~ 
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.. Wczoraj - nadinspektor. 

dzisiaj -„ " żyd "„ 

Rysunki Franz<.1 Kafki 

Podpisy pochodz;11: 
1: Kafka . Osiem 11ora111ikow. 

przc t. B. I.. Surowska. 
(;tlarlsk 199). 



TWÓRCY SPEHT4HLU 
Reżyseria 

ffrzyszf oł Babicki - urodzony 
w 1956 roku w Gdańsku, absolwent filologii 
polskiej Uniwersytetu Gdańskiego i Wydzia 
łu Reżyserii w Państwowej Wyższej Szkole 
Teatralnej w Krakowie. W latach 1975-81 pro 
wadził założony przez siebie Studencki Teatr 
JEDYNKA, który uważano za teatr „ostrego 
sprzeciwu wobec rzeczywistości PRL". 

W 1982 r. po uzyskaniu dyplomu reżysera Babicki rozpoczął, 
trwającą do chwili obecnej, współpracę z Państwowym Teatrem 
Wybrzeże w Gdańsku. gdzie w latach 1991 -94 był dyrektorem 
artystycznym. Ważniejsze jego spektakle w tym teatrze to: Sonata 
widm A. Strindberga. Kordian J. Słowackiego. ITydion Z. Krasińskiego. 
Hiob wg Biblii. Pułapka T Różewicza. Wi.s'niOH)' sad i Trzy siost1y A. 
Czechowa, Troilus i Kressyda, Antoniusz i Koeopatra. W>zystko dobre 
co się dobrze ko1iczy W Szekspira, Kobieta z morza I I. Ibsena. Biesy F 
Dostojewskiego. Arkadia i Wynalazek miłości T Stopparda, Kopenhaga 
i Demokracja M. Frayna W ciągu kilkunastu lat działalności 
reżyserskiej Krzysztofa Babickiego ·reatr Wybrzeże stał się częstym 
gościem prestiżowych festiwali i przeglądów zagranicznych. m.in. 
w Pradze, Bratysławie. Budapeszcie, Turku. Osk~ Mannheim, Paryżu. 
St. Petersburgu, Berlinie i Seulu. 

Od 198 3 do 1991 współpracował z Teatrem Starym w Krakowie. 
gdzie zrealizował: Z życia glist P. O. Enquista, Termopile Polskie T Mi 
cińskiego. Affabi1lazione P. P. Pasoliniego. Do Damaszku A. Strindberga. 
Reżyserował także w teatrach w Poznaniu, Wrocławiu. Lublinie i Ka
towicach. Jest laureatem wiciu nagród, m.in. Ministerstwa Kultury 
i Sztuki w konkursie na najlepszą inscenizację polskiej sztuki współ 

czesnej (Pułapka T Różewicza), Złotej Maski za reżyserię i najlepszy 
spektakl sezonu (Intryga i miłość F. Schillera). a także wielu festiwali. 
m.in.: wyróżnienie za reżyserię Wyzwolenia St. Wyspiańskiego na Fe 
stiwalu Klasyka Polska w Opolu: nagroda za inscenizację dramatu ro
mantycznego (Dziady A. rvtickiewicza) na Festiwalu „Dramaty Naro
dów - Polski Dramat Romantyczny": nagroda za reżyserię Demokracji 
M. Frayna na Festiwalu Dramaturgii Współczesnej „Rzeczywistość 
przedstawiona". Został także laureatem prestiżowej Nagrody im. Kon
rada Swinarskiego przyznawanej przez micsic;cznik Jeatr" oraz Na 
grody im. Stanisława Wyspiańskiego. 

Od 2000 r. Krzysztof Babicki jest dyrektorem artystycznym Teatru 
im. J. Osterwy w Lublinie. gdzie wystawił m.in. Dziady A. Mickiewi 
cza oraz Biesy F. Dostojewskiego. a ostatnio (listopad 2004) Hamleta 
W Szekspira. To ostatnie przedstawienie uznane zostało przez kry
tykę teatralną za wydarzenie kulturalne. Ponadto zrealizował ponad 
20 spektakli dla 'Teatru 'lelewizji. m.in. Wieczo1y i poranki. Pl7Ctarg P. 
Mossakowskiego: Natan Mędrzec. Fmilia Galotti G. E. Lessinga: Markiz 
von Keith K Wedekinda: Zbójcy F. Schillera: Człowiek do wszystkiego R. 
Harwooda: Pani Bovary G. Flauberta. Jako reżyser był też zapraszany 
do współpracy z teatrami w Finlandii, RFN. Rosji. Korei Płci. 
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Scenografia 
Marek Braun - scenograf absolwent wydziałów architektu
ry wnętrz i scenografii ASP w Krakowie. w której obecnie jest peda 
gogiem. Współpracował z teatrami w Krakowie. cforuniu. Tarnowie. 
Kaliszu, Poznaniu. Gdańsku i Szczecinie oraz z takimi reżyserami 
jak: Krzysztof Babicki (Pułapka T Różewicza, Biesy F. Dostojew
skiego, Intryga i miło.5ć F. Schillera. w:)'zwolenie St. Wyspiańskiego). 
Józef Opalski ( Cosi fan tutte W A IV!ozarta . . ..jak Piaf wg scenariusza J. 
Opalskiego ), Zbigniew Zapasiewicz ( 33 omdlenia wg A. Czechowa). 
Krzysztof Jasiński (Rozmowy przy aycinaniu lasu S. Tyma). 13ogdan 'fo
sza (Ant)gona w Nowym Jorku J. Głowackiego. Wróżby kumaka G. Gras
sa), Anna Augustynowicz (Pasożyty M. von Mayenburga, !Wąż i żona 
A. Fredry. Polaroidy M. Ravenhilla i W)'zwolenie St. Wyspiańskiego). 
Piotr Kruszczyński (Demony L. Norćna). Przygotowywał scenografie 
dla spektakli Teatru Telewizji, m. in.: Lekcja E. Ionesco (reż. E. Lo Voi). 
Arkadia T Stopparda (reż. K Babicki). Teatrniekonsekwencji T Różewi 

cza (reż. T Malak). Toksyny K Bizio (reż. A. Augustynowicz). Laureat 
wielu nagród i wyróżnień, m. in. Nagrody Ministra Kultury i Sztuki 
za scenografię do spektaklu 1Wagnifikat W Szturca wl995, w I Ogól 
nopolskim Konkursie Na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej 
w Warszawie. 

Choreografia 
Jacek Tomasilf - choreograf. kierownik artystyczny Studia 
Baletu Nowoczesnego „Kontrast" działającego przy krakowskiej AWF 
od 1963 roku. Współpracował z największymi teatralnymi twórcami 
w Polsce, m. in. z Konradem Swinarskim (Sen nocy letniej i Wszystko 
dobre. co się dobrze koriczy. W Szekspira: Wyzwolenie St. Wyspiańskiego): 
Andrzejem Wajdą (Noc listopadowa i Klątwa. St. Wyspiańskiego. Mak 
bet W Szekspira): Tadeuszem Łomnickim (Dwaj panowie z Werony W 
Szekspira): Henrykiem Tomaszewskim (Warszawianka St. Wyspiań 

skiego) czy Jerzym Jarockim (Szewcy i Trzeci akt według „Szewców" St. I. 
Witkiewicza. oraz Sen srebmy Salomei). Słowackiego). Przygotowywał 
także choreografię do przedstawień operowych i operetkowych (m. 
in.: Orfeusz i Ewydyka, Eugeniusz Oniegin. Madame Sans -Gene. Sonata 
Belzebuba oraz Traviata w krakowskiej Operze i Operetce. Betlejem 
polskie - w Operetce Wrocławskiej). W swoim niezwykle bogatym 
dorobku artystycznym ma także przedstawienia dla dzieci (m.in.: 
Kopciuszek, Koziołek 1\!Iatołek w Teatrze „Baj Pomorski"w Toruniu). 
Z Krzysztofem Babickim współpracuje od 1986 roku. Jest autorem 
choreografii do wielu jego przedstawień (Termopile polskie T Miciń 

skiego; Wszystko dobre, co się dobrze koriczy W Szekspira; Tragedia o Bo
gaczu i łazarzu Anonima Gdańskiego; Dziady A. Mickiewicza; Biesy 
F. Dostojewskiego; Operetka W Gombrowicza; Szkarłatna \\yspa M. 
Bułhakowa; Hamlet W Szekspira; Najlepsze lata panny Jean Brodie J. 
Pressona Allena; Opowieść o ziiyczajnym szaleństwie P. Zelenh Miłość 
na K1ymie S. Mrożka). 
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Muzyka 
l1ardi ffuczyńsld - kompozytor, twórca muzyki filmowej, 
koncertowej i teatralnej, absolwent Akademii Muzycznej w Gdań

sku. Tworzy w wielu stylach - od muzyki symfonicznej i kameralnej 
poprzez jazz do muzyki elektronicznej. Od 1998 roku stale współ 

pracuje z Krzysztofem Babickim - skomponował muzykę do wie
lu jego przedstawień, m. in.: Szkarłatna wyspa M. Bułhakowa; Ope
retka W Gombrowicza; Hamlet W Szekspira; Pułapka T Różewicza 
czy - ostatnio - Opowieić o zwyczajnym szaleristwie P. Zclenki. Współ
pracował także z Leszkiem Mądzikiem i Sceną Plastyczną KUL 
Jest laureatem m.in.: „Złotych Lwów" za najlepszą muzykę filmową 
na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni w 1998 roku 
(film polsko - niemiecki Cudze szczęście w reż. Mirosława Borka), 
„Pomorskiej Nagrody Artystycznej" w 1999 za Mszę Kaszubską na so
pran, saksofon, chór i orkiestrę (utwór nagrodzony również na kon
kursie kompozytorskim z okazji wizyty Jana Pawła II na Pomorzu 
w 1999r.), „Nagrody Wojewody Pomorskiego" za najlepszą muzykę 
teatralną za rok 1998 (Wynalazek miłości T Stopparda w reż. K Ba
bickiego w Teatrze Wybrzeże - miesięcznik Teatr" uznał muzykę 
do tego spektaklu za jedną z najlepszych kompozycji teatralnych 
w Polsce w sezonie 98/99). Otrzymał także Nagrodę Główną w kcm
kursie na Hejnał Tysiąclecia Gdańska, „Złotą Maskę" 2001. oraz 
nagrody na X.XVI Opolskich Konfrontacjach Teatralnych „Klasyka 
Polska" w 2001 r„ za muzykę do 1rV,yzwolenia St. Wyspiańskiego w re
żyserii K Babickiego, w Teatrze Sląskim w Katowicach. Nagrywa 
i koncertuje z najlepszymi polskimi muzykami i zespołami. 

Kostiumy 
Barbara Wołosiuli - scenograr. projektantka kostiumów. 
projektantka wnętrz. Ukończyła wydział Grafiki Akademii Sztuk 
Pięknych w Warszawie oraz studia podyplomowe na wydziale malar
stwa - Katedra Scenografii Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. 
W 1992 roku rozpoczęła pracę w lubelskim Teatrze Muzycznym, 
a od roku 1994 na stałe związana jest z Teatrem im. J_ Osterwy 

Zajmuje się głównie projektowaniem kostiumÓ\V. W swoim 
dorobku artystycznym ma wiele realizacji, a do najważniejszych 
zalicza projekty do spektaklu Damy i Huzary A. Fredry, w reżyserii 
E. Wojtaszka w Teatrze im. Juliusza Osterwy w Lublinie, a także 
do przedstawiet1 Krzysztofa Babickiego: Sędziowie St. Wyspiańskiego 
w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku, Dziady A. Mickiewicza, Biesy F 
Dostojewskiego i Operetka W Gombrowicza w Teatrze im. J. Osterwy 
w Lublinie. 

Redakcja programu: Anna Burzyńska i l:,ukasz Ziomek 
Opracowanie graficzne: Wojciech Jankowski 
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Człowiekowi, który za życia nie upora się z życiem, trzeba jed
nej n;ki do choćby częściowego odpędzenia rozpaczy nad włas 

ną dolą - udaje się to bardzo niedoskonale - drugą rękq może 
zapisywać to, co dostrzeże pod gruzami, widzi bowiem inaczej 
i wicccj niż inni .. . 

Franz Kalka. Dzienniki 1910-1923. 
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Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie 
Pl. Św. Ducha l, 31-023 Kraków 

tel. 012 424 45 OO 
fax 012 424 45 06 

www.slowacki.krakow.pl 

Krzysztof Orzechowski Dyrektor Naczelny i Artystyczny 
Ewa Szafran Zastępca Dyrektora 

Ewa Ziencikiewicz 
Asystent Dyrektora 

Anna Burąńska 
Kierownik Literacki 

Halina Jarczyk 
Kierownik Muzyczny 

Lucyna Marchewczyk 
Kierownik Koordynacj i 

Pracy Artystycznej 

Diana Poskuta -Włodek 

Kierownik Archiwum 
Art)rsLyczncgo 

Krzysztof Dubiel 
Kierownik Działu l\rlarkctingu 

Jacek Lipowski 
Naczel nv Inżynier 

Zdzisław Jarosik 
Kierownik Działu clechnicznego 

ds. produkcji 

Ryszard Starobrański 
Kierownik Działu lechnicznego 

ds. eksploatacji 

• 
Teatr im. J. S!owackiego 
jest i nstytucją kultury 
Województwa Matopolskiego 

Teatr jest czlonkiem Związku 
Pracodawców UNIA 
POLSKICH TEATRÓW 

Dyrekcja Teatru dziękuje 
Społecznemu Komitetowi 
Odnowy Zaby"ów Krakowa 
za pomoc w !inansowaniu 
prac konserwatorskich 

Spektakl zrealizowano 
przy pomocy finansowej Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

• 
li Dyrekcja Teatru 

dziękuje PKO BP 

Bogusław Wójcik 
Brygadier sceny 

Jerzy Gabryel 
Waldemar Szostek 

Rekwizytorzy 

Janusz Zielonka 
Kierownik pracowni 

elektrycznej 

Andrzej Czop 
Kierownik pracowni akustycznej 

Bożena Rybak 
Kierownik pracowni 

perukarskiej 

Maria Szczypczyk 
Kierownik pracown i 
krawieckiej damskiej 

Zofia Czarnik 
Kierow nik pracowni 
krawieckiej 1rn;skiej 

PRZYJACIELE TEATRU 

Erte1 1isio11 „ 
•~..C •matras 

Business Con , ulting. '.) p. ' n. u KSIĘGARNIE 

PĄTRONI MEDIALNI 

l•}Alij~Wi:łi•)@(41 

urjviPIJ! ~~~~~~ 
PKO BANK POI.SKI 

K l..l l .·n 1 H Z I~ :-..·1\H() DQ W[ I 

za wsparcie finansowe 
działalności artystycznej 
i repertuarowej i i i i"'"'"'" H 

32 



Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie 

Biuro Informacji i Rezerwacji Biletów 
tel 012 424 45 25, tel/ fax: 012 422 40 22 
poniedziałek - piątek w godz. 9.00 - 17.00 

bilet@slowacki.krakow.pl 
Odbiór rezerwacji w kasie teatru w ustalonym, terminie. 

Kasa Biletowa 
Plac Św. Ducha t tel. 01,2 424 45 26 

poniedziałek: 1000 - 14.00. 14.30 - 18.00 
torek - sobota: 9.00 - 4.00, 14.30 - 19.00 

niedziela (jeśr jest grany ~pcktakl): 15.00 - 19.00 

SEZON 
---~--
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