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WIZ.JA ARTYSTY I RZECZYWISTOŚC 

„Wąski balkon ciągnąl się przed pokojem przez całą jego 
dlugosć. Ale to, co w rodzinnym mieście Karola byloby za
pewne najwyższym punktem, z którego rozposcieral się wi·· 
dok, tu pozwalal.o zaledwie spoglądać na ulicę, która pomię
dzy dwoma rzędami domów o kanciastych zarysach biegła 

prosto i dlatego jakby uciekała w dal, gdzie spośród oparów 
wynurzaly siG ogromne kształty katedry. I rano Jak i wie> 
czarem, i jak posród sennych marzeń, trwal na tej ulicy wciąż 
rosnący ruch, który, widziany z góry, wygiądol jak miesza
nina karykaturalnych pos.taci ludzkich i dachów pojazdów 
wszelkiego' rodza ju, wylewająca się z wciąż nowych źródeł 
i ląc?:ąca się z sobą, sponad której unosiła się Jeszcze nowa, 
pomnożona, dzika mieszanina. ha.lasu, kurz'!' i zapachów, a ca
losć ogarnialo ninóslwo przedmiotów, oclµlywające i znótc 
gorliwie przynoszone, i jawiło się oszołomionym oczom tak ma
terialnie, jak gdyby ponad tą ulicą co chw ila z colej sily roz .. 
bijano w kawałki pokrywającą wszystko szybę" 

Ileż razy, patrząc z okien w ysokich pięter na ulice ame
rykańskich miast, przypominałem sobie tę kafkowską wizjq, 
ileż razy uderzała mnie jej zdumiewająca zgodność z obr:..·· 
zem, jaki wlaśnie miałem przed oczami. Ale największe zdu-· 
mienie wzbudziło we mnie dopiero system a tyczne i dokładn€' 
studiowani~ tekstu Ameryki Kafki - podczas prcicy nad 
przekładem tej książki - i równie systematyczne i dokład
ne porównywanie fantastycznego obrazu Stanów Zjednoczo
nych, stworzonego przez wielkiego pisarza, z rzeczywistym 
obrazem tego kraju, którego niemal każdy zakątek poznałem 
w ciągu z górą rocznego tam pobytu. fakt, że obraz Ameryki 
kafkowski c i od obrazu Ameryki dzisie jszej dzieli różnica lat 
czterdziestu, wyostrza jedynie i uwydatnia pewne aspekty 
wiz.ii Franza Kafki. Wiz]i, dotyczącej zresztą - co je~t 

ogromnie wa~~ne - nic ty lko zugDdni0ń kultury rnaterialncj, 
zagadnień cywiliwcji i techniki. 

Swą wielką „powieść amerykańską" - której adaptację 

sceniczną dzisiaj oglądamy - Kafka zaczął pisać pr.;wdopo-

2 

dolmie wcześnie.i niż inne, znane nclin u twory. Kiedy w r. 19L3, 

trzydziesto letni podówczas urzędnik „Zak lndu Ubezpieczeń od 
vVypadków dla Królestwa Czeskiego w Pradze", doktor praw, 
dał się poznać także jako literat, publikując pierwszy swój 
utwór, mianowicie krótkie opowiadanie pt. Palacz, publiczność 
czytająca niemal że nie zwróciła na nie uwagi. Nie wywo
lała też większego echa ogłoszona w trzy lata później Prze -
miana, bez specjalnego wrażenia przy jęto - wydanego po 
dalszych trzech latach - L ekarza wiejskiego. S0m autor tych 
osobliwyc h, do niczego niepodobnych opowiadań, drukował 

je zresztą bardzo niechętnie, prawie że pod przymusem przy
jaciół, współczesnych mu pisarzy praskich, wśród których 
najbliżsi Kafce byli J<:ranz Werfel i Max Brod . 

Po jcden;1s tu lalach od chwili opublikowa'nia Palacza. 
Fr,rnz K nfkn umiera] nn gruźlicę w snnatorium w Kicrling 
pod Wiedniem. Bi\Jliografia .iego liczyła wówczas nie wiele 
więcej od wyżej wy mi enionych - króciutkich przeważnie -
utworów. Zresztą nawet tych książek (a raczej cieniutkich 
książeczek) umierający autor polecił w przyszłości nie wzna
wiać, wszystkie zaś utwory pozostałe w rękopisach, listy, no
ta tki itp„ których sam nie zdążył przed śmiercią spalić, na
lrnznł zniszczyć przy jacielowi - - właśnie Maxowi Brodowi. 

Są to sprciwy dzisi;;ij powszechnie znane, podobnie .iak 
znana jest dranw tyczna decyz ja Broda, który post;;inowil nie 
spełnić ostntniej woli zmarłego, uratował i opublikował po
zosta le po nim dzieł;;i, tym samym dając , a raczej przywraca
jąc światu jednego z największych twórców hterntury naszej 
epoki. Artystę, którego dzieło zdumiało i urzekło świat, któ
rego p::>śmiertna slawa osiągnęła zawrotne szczyty. Lecz 
przede wszystkim tego, o którym Werfel powiedział: On .Jest 
Zwias·tun em, jest w ielkim Wybranym i tylko epoka i oko

l iczno.ki sklonily go do przelania sv;e.1 zaświatovA::j wiedz u 
i swego niewystawionego doś1via dc :::e nia w ksz lałt poetycktc!1 
poclouieiistw. Gdyż tak właśnie ni ektórzy nazywa li owe ni0-
zwykle utwory: „podobieństwa" , lub „przypowieści'', nickiL'·· 
dy też „rozważania" (Gleichnisse, Parabcln , Betrachtungcn). 
A zatem widział w Kafce pisarza niejako z konieczności, na -
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Knnc - -· „Z okna mojego st11dia" , l 'J .'! ~ 

prawdę zaś uwnżał go za proroka, za potencjnlncgo Lw"Jrcc; no
wej religii, a w każdym razie za wielkiego rnorulistc;, za po
kornego, lecz nieugiętego za razem głosicicln zas ~1d burdzo su
rowej, niemal groźnej, lecz - w jego odczuciu i r czurnin1iu 
- jedynie możliwej do przyjęcia tyki. W cm L1Lycznych 

słowach Werfla tkwi przysłowiowe zia rnko pro.nvdy , Lkwi o no 
zr~sztą w niezliczonych późniejszy ch pr;J l.Ja ch inl ·rpr •tu ' j i 
dz1ela Kafki, niezgł ębionego prz cież doty chcz·1s, wciąz j l'd

nnk - - D może z upl ywo m lat w coraz wi~k szym s tu p11il1 
niepokoją cego v,:spjlczc 'sn_\·ch. Jedno jest pewne : Łwó rczo:;c 

K a fki Lo wiE>lk1 sąd nad ~w i atem, ludzkością i - - nad samy1n 
sobą. To współcz ują ca z:1du m a n ad los ·m mis wszvstkich 
i rozpaczli w a próba wyjścia z .i ego tragicznego kręgu:, 

,Jakkclwiek póżnicjsZL' wielkie dzicla K afki: Proces i Za
mc k uknzaly s iq - nic ty lko u nas - wcześn iej niz Amc 
l'!Jka, to przecie-<: to ostatmo przez nas poznane ogniwo wiel
kie.i „trylogii surnotności" (wg określenia Broda) Kafka napi 
sa ł no.jpierw. I sądzę, że może nie jest przypadkiem, iż mlod 
pisarz ową daleką i nieznaną mu Amerykę uczynił terenem 
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akcji (osobli we.i zresztą akcji, przyp:Jminająccj raczej senn2 
maj a k i, czc;sLo o trochę niesamo\vitym posr.1aku, niż jakiś 

.,normalny" ci ąg rozwoju wypadków) swa.ie.i pierwszej ksią

żki. Późnir.'.i::,z<:;· dzieła Kafki nie posiadaJą już określonego 

i11 icj sca akc.ii. ani je_i określonego czasu . Co prawda czas akcji 
i w Ameryce nie jest dokładnie oznaczony, marny jednak 

\>..'sze lkir prnwo przvpuszczać, że rozgrywa się ona współcześnii', 

Lzn. naipóźnicj w latach dwudziestych. (Kafka zmarł w r. 1924, 
zaś Pal an , owo debiutanckie opowiadanie, które stało się 

późnwi pierwszym rozdziałem Ameryki, ukazało się, jak już 

wiemy, w r. 1913). Otóż w owych czasach rzeczywista Amery
k<l dla wielu i 'Szcze wvd:nvała s ię miejscem ucieczki od cięż
kich w::?runków życi ::i we 1,,vlasnym kraju - napływały do niej 
frtl e emigrantów, rekrutujących się głównie spośród biedotv -
wielu upatrywało w da lekim kraju za oceanem także „wvspc; 
~zczęśliwą" , na k tórE'j korzvstając z wszelkich wolności i swo
l i.'.)d. można bez trudu uciec od codziennych przeciwności . od le-
ków, być: moŻl' n av./ct - od swego przeznaczenia. Ową wy
iueal i zow;mą, nu pól mityczn ą Amerykę Kafka czyni więc 

nową ojczyzną odepchniętego przez własnych rodziców , lecz 
z grunlu prawnego i d zielnego chlopca, Karla Rossma nna, 
ka i <'. w ni( '.i :-;wcm u młodo .iancrnu bohuLE:rovvi uparcie d ążyć 

do <;zc7.r: .'. ci · , a nawet il"go daleki miraż istotnie .iak gdyby 
mu < bjaw ia . Można ocz.\'wiścic w całe.i tej hi storii ujrzeć pci 
ralmlę losów bihlijnE'go Adama, wvgnanego z ra.iu (tuta.i: 
z o jcz.vzny 1 z domu rodzinnc'go) za grzech pie rwo rodny, po
pl'ł niony w n<1iwn e j niewinności - i zmuszonego w nicprzy
.i [; zny m mu, o bcym świecie (tuta.i: w Ameryce) do walki o byt 
i o własn0 zuciwicnic .. Ponieważ .i -dnak ów nicprzy_jazny, obcy 
~wi ;;L K~1fk a w 1e i wlciśni c - jedyne j - książce tak dokład
nie ukonkrclnio i na zvwa go , wa rto prześledzić konkretność 

Le.i wiz.ii i .J C'J zwi:v;ki z rZL'C t:ywis lości;:1 . A przy ok<E.Ji trzl'l1a 
na p('Wfll' spruwy zwrócić uwagę. 

r'ovv·i ada r--fa x Brad. że Kajka cz yt y1cal lc.siq .żki podróżni

l' ZE: i pami~Lnilci, /Jiografia Franklina byla jedną z jego ulu -
lii c; n!Jch ksiq-::d-;;, zuws:::e odczuwał tęsknotę do swobody, de 
<luiekich krn jci ic. Nie odbyt jednak .żadne.i większej podró:.:;1 
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(.J ździ t tylko do Francji i północnych Włoch) ... Powiada d<1-
lcj Brod, mówiąc już konkretnie o Ameryce, że Kafka: ... pra
cował nad tym dzielem z wielkim upodobaniem, lecz potem:.„ 
zupel.nie nieoczekiwanie przerwał nag/.e pracę nad powieściq. 
Książka pozostala nieukończona. Z rozmow wiem ··- ciągnie 

Brod - że niedokończony rozdzial o Teatrze z Okl.ahomy, 
rczdziu t, którego wstęp KaJka szczególnie lubi/; i wzrusza
jąco pięknie odczytywał na głos, rnżal być rozdzialem końco
wym i brzmieć pojednawczo. KaJka, uśmiechając się, w za
gadkowych slowach dawał do zrozumienia, że jego mlocly 
bohater w owym teatrze „nie mającym prawie granic" od„ 
najdzie - jakby dzięki rajskiemu cudowi - zawód, wo)no.~ć, 
oparcie, ba, nawe t 01czyznę i rodziców. 

Wolno mi myśleć, że w ów uśmiech Kafki, gdy mówił 
o zakoilczeniu swojej Ameryki, by ł uśmiechem ironicznym 
Może zresztą tylko na pół ironicznym, może złudzenie, j0kie
mu radośnie się poddawał, nic pry sło jeszcze zupclnic. Pis<ll'J', 
tęskniący do swobod11. do dalekich krajów, wiedział przecie? 
jak ta Ameryka, której nigdy nie widzial na własne oczy, 
naprawdę wygląda. I jaka naprawdę j est. \Vsponrniałcm 

o uderzająco zgodnej z rzeczywistością wizji amerykal1skiej 
ulicy. Ale nie tylko o ulice, nic tylko o realia Lu idzie. W tym 
sa mym drugim rozdziale, z którego pochodzi ów opis ulicy, 
znajdujemy takie zdanie: Bo nie można było lutaj liczyć na 
litość i to, co Karl czytal no ten temat o Ameryce, bylu zu
pelnie słusz n.r; zdawało się, :~c tylko lud :::: ie szc: r;ś liwi mogą 

lu naprawdq zażywać szczę .~ci.n po.sród bez troskich I.warz y 
swego oloczenia. Lud zie szczęś li wi - a w it;c: uprzywilciu
wani, ci którzy dziETŻą władz e; , oraz boga c7. C', j<.1k wuj .Jacob, 
sc'na tnr i przcmysło\.v icc . I jak siostrzeńcy licznych „wujów 
Jaco!Jow", al e tylko clopóLy dopóki sq grz1·cznyrni i posłw;1. 

ny1ni sioslrzc i1c0rni . .Jeś li okazą choćby cieh nicposluszeńslw~1, 
nolychmiast odpycha sic; ich i wydzied zicza, ponieważ wu.10-
wie są „ludźmi zasad". A cóż mówić o „pal<1czach", czy 
o „chlopcc:ich od windy"? Ci nie tylko nie mogą „liczyć: na li
tość", lecz nawet n<i najdem0ntarniejszą sprawiedliwość. Nie 
można się bronić·, jes l i druga strona nie ma dobrej w o/ i - --

G 

Diwie - „ l'11tt1<lu", 1933 

myśli z rczygnac.i <! młody Ross1n:1n WL' wsln:c-1s;i_j;;1ccj s ·c
nic przesłuchiwaniu go przt'z Zan'.ądza.iciccgo . Wobec najb<Jr
dzicj absurdalnych oskarżeń , którymi można obrzucić każde
go, nic nie pomogą nawet szczere wysiłki ludzi, najżyczli

wiej przychylnych zaszczutym „oskarżonym". 

Taką to ponurą wizję Ameryki, kraju brucalnc j prze-
mocy, wyzysku i hochszlaplerstwa (Dcl arna rche 1) roztacza 
Kafka w swoim nieukończonym dziale . .Jak wiemy , rzeczy 
wistość polwicr<lziła t<; wizj(:'. ju ż w czas8ch, powst8niu dzi :~b 
wspólczcsnych, żeby tu wspomnieć choć:by o pierwszych tra
gikomicznych groteskach Chaplina, obok niewyblakłych wa
lorów artystycznych pos iadających dziś dla nas wartość S\VO

islcgo dokurnenlu epoki. Kafka svv· ą wiz.ici wyprzedzit pi e rw-
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szc chciplinowsk ie .filmy. dz ieł o Jego antycypow alo jak gdyby 

pE'wne ich clemc•nty. Własnie elementy tragicznej groteski, 
widoczne najwyra żni ei w se nach z Bruneldą, czy z Robin
sonem, lecz obecne poza Lym w całym dziele, na równi 
z wszyst kimi jego wątkami artystycznymi i filozoficznymi. 

Rzeczywistość Anwr.vki dzisie.isze.i tE; wizie; kafkowsk<1 
bardziej jeszcze - jak wspomniałem - wyoslrzvłn, nadala 
i e .i akcen ty jeszczt' brutalniejsze1 drapieżnosci. Oglądałem te; 
rzeczywi s to .ś ć z bliska w na.irozmaitszych .ie.i przejawach. 
Mam jeszcze w oczach wyrafinowane luksusy nowojorskie.i 
Fifth Avenue i przcra zającą ohydę niezbyt od niej odległej 

Bowery S tr ccL, 1 amiętam nędzę i prymitywizm zatłoczonego 

Harl m u, widzę ll' ż - na drugim krańcu olbrzymiego k on
tynentu, w cudow n ie położonym San Francisco, wykwint 
ekskluzy wnego Fairmc nt H ote l na snobistycznym Nob Hill 
i dno, na .iak im ży.ią mieszkańcy osławionego „Barbary Coast" 
w tym sa rnyrn rniC'ście. PamiGtc1m gromady strajkujących ro
l.)()lników, .iaki::c podobm·ch do tych walczących z wyzyskiem 
„wuja Jacoba" z powieści Kafki, a także mani restantów, pro
lcslujących p rzL·d g machem ONZ przeciwko wojnie wietnam
ski e.i i segr eg<Kj i r aso wej. Pamiętam trag iczne rozdarcie spo
łccz 'ństwa r zekome.i , ,c lJfi !o śc i" i kłębiące się w nim wiry 
ni enawi ::'c i u ja w ninnc na.id rn s iy czniej chyba bezpośrednio p:) 
z :i rnordc w a!i u J oh na Kenned.v' 'go . Ni gd y nic zapomnę obu
rzr ne j i przcra:i nnej za ra ze m l wo. rzy spcak 'ra bostońskiej TV, 
ld ór.v ncJ l rzl'Ci dz ic r. po z;ibójs!wic w J alias zmuszony był za
p r clr's lować· p rzeciw nc1rlvwa .i ;~ cym do tejże bostońskie.i TV 
o; l'l kom l istów , domaga j ą cych s ic; przerw ani a. - jak twie r

d zi I i kor r's pc nd c nc i - „nudn 'go" programu, pOŚ\vięconcgo 

w 1rndc wc.1 trJg 'd ii i wznowi C' nia norma lnego programu roz

rywkov\Tgo. l-\ 1111iqlam cod zic·nnc doniesienia prasy o mordcr

slw,ich , dokonywanvch co noc w Centra l Parku, w samym 

se rcu 111 c t ro polii. Pamię la rn ... mógłbym długo jeszcze ciągnąć 

ten rc_i eslr vvvnalurzeń, których by lem świadkiem w ciągu 

dług i ch m ies i ę cy, a których sygna ły słyszeć się dają wyraź n ie 

_ju ż w ow e j ,.fo n t;:islycznej " , a tak przecież niczwvkł\·m , l ak 

" u 

Dcmulh - „Ujrrnl e n1 cufrę 5 w zlocie", 10?R 
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zdumiewającym realizmem nas,·concj \Vizji Kafki, pmvstalej 
przed laty z górą cztC'rdzicstu. 

Zupelnie nieoczekiwanie - pisze Brod 
wał nagl.e pracę nad powiefrią. 

Ka.fka przer-

Fakt, że tej właśnie książki, mającej w początkowym 

zamyśle autora zakończyć się akcentami optym izmu, Dkcen
tami, mającymi „brzmieć pojednawczo" - KDfka nie ukoń
czył wcale, ten fakt wydaje mi się bardzo znamienny. Nic 
widzę w nim jednak nic tajemniczego, przeciwnie, dowodzi 
on właśnie, jak bardzo logicznie i precyzyjnie pisarz kon
struował swą wizję. Toteż, gdy w wyniku owej logicznej 
i precyzyjnej konstrukcji całego ksz tałtu dzieła stało s ię jasne, 
że końcowy akcent optymistyczny zabrzmiałby fałszywie -
Kafka akcentu tego nie postaw i ł w ogóle . Ponieważ -
w trakciP pisania ost<1tnicgo rozdziału - zrozumiał, że jego 
radosne złudzenie jest jednak właśnie złudzeniem, podczas 
gdy naprawdę nie ma „rajskich cudów" i Teatr z Oklahomy 
nie mający prawie granic - w rzeczywistości nie istnieje. 

Podobnie, jak nie istni eje raj, do którego współczesny 

Adam, zagubiony w obcym, nieprzyjaznym świecie, usym
bolizowanym w fantastycznej - lecz także w realnej - wizji 
Ameryki, mógłby ki edyś powrócić. 

Juliusz Kydrnński 
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TEATRALNOŚĆ KAFl\:I 

fragment ;v 

Sq w ll VHr(l i, które 11a s1u1f;ly sic; n1itorowi artuknl n przy drnma
ly:wcji „Procern" Kafki dnkn11yw11n ej dla teatru „Na zabrndli" . 

I .. l Czy możemy włączyć do kręgu twórczości teatralne.i 
autorów, którzy się tam dostają bez własnego udziału , nawet 
~> dnptacyjncgo? r .. J ... o teatrze ni c można mówić j8k o gatun
ku, który „istnie je", lecz tylko jak o gRtunku, który ci;=rnk si~ 

rodzi i ciągle tworzy. Teatr jest tworem eklektycznym: wciąż 
pożycza z dziedzin i gatunków, które w danym momencie 
gromadzą najwięcej dcświadczeń i najsubtelniej współbrzmią 
z aktualną inteligencją i wrażli wością. Co chwi la stwierdza
my, że klasyczny tcC1lr2lny tekst tra ci na teatralności , pod
czas gdy tekst dla teatru neutralny zyskuje na niej. To zna
czy także, że teatru nie rnożemy s tudi ować jcik sztukę izolo
waną, jeśli chcemy rozumieć jego dzisiejszą formę i jego 
dzisiejszy rozwój. Nic możemy go oddzielać od pozostałych 

ga tunków widowisk, to jest od filmu i od telewizji i .icgo 
inscenizacji klasycznych i nieklasycznych . 

1. . .. 1 Kafkci nale ży do autorów tak zwanych trudnych, tn
jcmniczych, zaszyfrowanych. Ale słowo szyfr nic j'•st tu wJaś
ciwe. 

Powieść Kcifki nie jes t jednoznacznym rebusem . Jest ra
czej n i e ust a n ny m ro z wiązy w a n i cm problemu, 
rzucanego z tą miarą niejasności i niepewności, jaka jest po
trzebna, by problem był problemem a nie r ebusem. Ten pro
blem nie jest stawiany przez profesora przed cgzaminowanyrn 
uczniem, dla slwierdzcnia. czy uczeń opanował materiał, któ
rego go wczoraj uczono. Pytania zadaje człowiek, który sam 
nie zna dotąd właściwej odpowiedzi; pełen wąlpliwości za
daje .ie człowi ekowi. o którym sądz i, że może mu pomóc zna
k·źc'.'. mic;dzy tymi wątpliwośc iam i drogę do prnwJy. 

Pytani a K afk i mają więc znaleźć: od pov:icd..I:, które j s::im 
autor nie zna, przy ncijmnic.i nie w pełni; Lo znaczv . i,c liczy 
na dialog. 
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„Proces" na scen ie Teatru Atene um w Wa rszawie, pr zd. B. Schulz, 
insc. ze~polowa, re± . .J. Kulczyński , scen . W. Sicit'i :;ki , w śrndk.n J. Wosz

czerowicz jak.u .Józef K. 

I .. ·1 Np. Zamek jest zbudowany n<-1 .icdny m podslawowvn1 
konflikcie . którv jednak rozgrywany jest w kilku płuszczy

;..· n<ich. 7, tej wi<".l owarstwowoć:c i wv nika właśnie nieoczvwistość 
i niejasność Zamku: ona tworzy .ia ki ś vvolny i nicopracowDnv 
margines, gdzie wkracza in telige ncja czy lclni k<i, jego uczci
wość i fantazja i pamięć. Czy telnik mci tu możliwość wyboru 
tej płaszczyzny , na której cały konflikt jest dla niego naj
przys lE;pn i jszy, tej pł a szczy zny, na k Lórcj może konflikt zc
stawiac z wlnsnymi doświadczeniami i ciplikować go. I tak 
powstaj e szereg praktycznych i bardzo aktywnych intcrprc
Lacji, na które powieść jc·st wręcz obliczona: teraz się nirni 
dopclniel, konkretyz uj e, nabi era pełnego sensu. 

W Le.i zupe ł nie wyjąlkowcj dv1J;rn1ice \Nidzc; picrw ~i' 'l 

prz,,·czync; te atralności lck::,Lów J-\:Jfki w od nies ieniu do no
woczesnego teatru . 

I ... I Pierwszą ważn ;:i cchą po w i c ś ci K:_ifki .icsl. nicuu]J
gana rzcczov•iOŚĆ, trzeźwość i dokladność jego stylu: La te ż 
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pierwsza spaja znaczeniową różnorodność Le ks Lu w jedno! i Lq 
i nieodwołalną_ całość. 

r ... I Stendhalowski kronikarz opisuje z beznamiętną obo
jęLnościq o pomst ę wolaF1cą okrucieństwa. Kaikowy advvoktil 
opisu je z logiczną dokład nością wydarzenia zupełnie „nielo
giczne". PosLc;pu.ie z przyptidkiem Proc<'s albo Zam<ek jJk 
z przypadkiem trochę ni e typowym , ctlC' zwvczajnym i banal
nym: można rzec, że jesL konwenc,ionalno~cią przypadku nieco 
%nudzony. opisuje przypadek i n zivve t o lym nic myśli; czy 
.i<'sl praw·dzivvym adwokatem, czy racze.1 C1u wokaLern z urzqdu. 
1\ Ic przypadek Proces i Zanwk jes t w rzeczywistości - dla 
rozw<iżając0go go czylclnika - przyp<idkii::m przerażającym. 

SLwarzanie tak powsta jąc0~0 napięci a jcsL brdzicj zlo żo 

ne niż u SlendhalR . Nap i ęc ie tworzv sic; nic t ylko między 

stylem nieobecn ego (i wszechobecnego) narratora - adwo
kata i relacjonowanymi faktami ale wkracza równi c? 
v,· Sć l ;i ią :_1 kc.ie? I to nic po.<\rcdn io. ia k w [( rnnika eh wloskicl 1 , 

ale wpros l: tworzy wbsn.v tc maL powic,:,ci. 
Wvtrwa!a obo.iętność Stendhalmvcgo l;:ro rnk ;irza prov,co 

kujc wzburzC'nie czyl.C'!nilrn. Wytrwc1L1 i doskonała form a lni (' 
c1 rg urnc ntac j C1 ac!woki'ł ta K8fki - wzmożona podobną anĘu-· 

rn«ulaC]ą w szystkich postaci powi«f:.ci - w.vka zująca logikc; 
nielogicznr'ści i sens bezse nsu, musi pndw(·Jjnic µrowokowctć 

wz burze ni e czylclnika. które jcs L przv t~ m wsp1t'l"anc pn· 
czątkowym \.vzourzeniem bohatera. 

W k.i dyncunicc widzę naslępnq przy < 1.vnę lcalnllno°'u 
l<:a rki. I to tym raze m tca Lralnośc i , ściśle związanej z mdo-
d a mi dramcitu absurdu . atura lni e w dramucic absurdu trze 
ba widzi eć nic tylko inl erc s L~ .i;:ic c pornv -; ly , tcmalv. sposoby 
rcaliz ::ic.ji - al e i jego zasadniczy sens. D r;1rna t absurdu je:--;( 
ni c t y lk o sprzeciwem wobec koncepcii mic'szczańskiego L<':it n.1 
psychclog iczncgo, iluslru.iCJ.ccgo i rel.orvc:nwg , i wobL'C <:<dej 

jego „kl asycznej " Lrudycji. Nil' j( :-;t k~. tv I ko ncgacj;.i, kl1.ir~1 

IJy sic; pr1.cks;:l<:dcił<J poprZL'Z rnzlJicil' sl.an '.i si rukturv '"' u wol· 
niemą czystą formę, w swobodną i nicokidznan ą fantaz .1ę. 

Dram<1t a bsurdu zajmuj e się d ównic .il'dn .·rn fcno1111:rn·1n: 
u n i f orrn izac j;i , zban~ l izowanicm. zg l<.i jszach 1 o wan ie m i sLrn-



Słuszna droga idzie po linie, która nie jest rozpięta wy
soko, ale tvż nad ziemią. Ludzie, zdaje się, więcej się o nią 
potykają niż po niej chodzą. 

Wszystki.e blęd<; ludzkie są niccierpliwo.frią, przed1uczc -
. mym porzue1n1iem metodyczności, pozornym okalaniem po
zornej sprawy. 

Jesteś zadaniem. Jak okiem sięgnąć nie 1cidać ucznia . 

Zrozumieć szczę .ście to jakby zrozumieć, że grunt, na 
klórym stoisz. nie może być szerszy od clwóch stóp, które 
go pokrywają. 

Kryju1.rdc jest. co 11iemiara. ornlenie t. ylko jedno, uf,, 

moiliwo.~ci ocalenia jest z1wum tyle, ile kry.iówek. 

Dawniej nie rozumiałem, dlaczego nie dostau;ałem od
powiedzi na moje pytanie, dzi.ś nie razu miem. jak moglem 
my.~leć:, iż mo211u było pytac'-. Al e ja wcale ni.e myślałem. 
)a tylko pyt.alem. 

Kto.~ r12i1nU się lem11, ::e lak lekko s:-r>d/ <lroyq 11:ir:c : 1wści. 
w is.locie pc;dzi l pu nie] w dul. 

7.lv ni.e 1110':11u plucie" rutami. -- o U)('ią:i: 11.>i/wjcmy t.o 
robić. 

W ierz 11ć· w post ęp Hic znac zy wier:: yć, ::::e postęp ju2 sic; 
rlukonul To nie bylal>y 1Piarn. 

W wuf(e ]JUmiędzy toi><{ u .\ 1ciulr.:m sdcu11.cfuj .~u · rntu. 

Są pytania, z kt.órymi nie dultl>y.~my sol>ie rad11, ydy
by .~111!1 nie b.11/i z 1wlnr1; od nich wolni . 

lG 

J 
l 
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Nasza sz tuka jest tylko oślepieniem prawdą . Prm„odziwe 
jest .światlo nu cojajqcej si'! gębie, poza tym nic. 

Ugania si ę za Jaktami 3ak początkujący lyżwiarz, kiór.'j 
w dodatku ćwiczy w zakazanym miejscu . 

Do,~wiadczaj się na przykladz ie ludzko ,~ ci. Wątpiącego 

u t;wierclza ona w zwątpieniu, wierzącego umacnia w wierze: . 

Obcowanie z ivd:imi sidania do s.amoo1Jse rin1 cji . 

Jestesmy grzeszni nie ty1ko cl!nt,cgo. że jedliśniu z drzewa 
poznaniu, ale i dlatego, że jeszcze nie jedli.0my z dr zewa 
Ż?JCia . Grz esz n.1; jest sian, w ktcirym si ę z najdujemy, niezn -
1 ·:::nie od wi11 y. 

Zostaliśmy stworzeni po to, hy i yc; lo raju, raj byl prze
znaczony do tego, by nam sluż11l. Nasze przeznar:zenie u1 c!-ilo 
;:miernie; czy slalo się I.o i.ukże z przez naczf'niem raju, o tym 
się nie mówi. 

Winru j e:;[ juk uilotynn, tu/;Cl cic:-'::lw, tClka lekku. 

8mierc" jest pr:::erl wm1i, ni!J.11 ul;rnz /;i/.ic11. /1 /ek.>u11clrn 11a 

ścianie szkol11e.J sali . Chodzi o Io, aiJy 1w s- ymi cz~· 1w11u je s::
cze w tym życiu obruz zaciemni (; a/bu .?gola zatrz eć: . 

D1uu zadu11iu na puczqtkv . ~ ycw : :wci .~ nioj co roz /Jar 
d z i.ej swe:>) krąq l ·1; •(·iq .':: sprawdza j, cz y nie vkrywGsz si:; 
gdzie ,~ po.::u ,)1(-"j 1 11J ie rcyi<'rn. 

'./, „!!u.: wr1 ~ 1 d1 n r1r l'l'il/(, r·w 11 110.·11iu 11111! . ici i :;/11 s :11c) (/rrJt/.:,," --
/·'rn 11 ·a l\ofki. 
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(.] ; 1 n · 1.~1q ; \'/ s 11:1kLr' <; tlcj c\'\vili z ~1c,ii - którego źródll-rn jr •s l: 

micszczansl\,'u w n a.1szC' rszym zt1ac zL· niu slow<:\. 

Dram <1 l ;ih;u l'd u ,v,·prc parowu.ic i izoluit' len lc ncmwn 
_j;.ildi.v 111 ~1 i ' ' .;z za w ko rz_,·st nvch k i i ma Lvczn iP Wd l'U n kach, 

L?:dz1L' tc ·11 lt nnrtH. 11 rno7.c swo bodni e i konsckwc~ nlnic l wo rz,·l: 
:::, , ,· i;1 t wc·dlu .~ S \\'\ 'C h zas;;cl. \ ·V tc·n s pn:-a'1l 1 (c'<.1lr abs urd u nic 

l \\ '<' 1' 1. \ · r c ;1]1w.<:n c1..' · Só1lv n-c1.rwgu 11·,·.jciskraw ionl'gc1 ol1rL1 1. 11 

r 7. <' C;'. _\·1 1· is lo .'.; 1. ' ] \" r1 1· z,· i dcnw11sl ruj(' olir;i;, hip:..i lclv ' znv -

k tc'1n· j t·:-.t li;1 rd1.H'.i prv \·dzi\v,· ni z prawcL1. 

J)r ;rn 1;1L ;1 J.<.;1:nlu nir· roZ\\'C1Zct drobnu1nicszcz;i risho zdc· 
r 111 11 11 1\\1 ; 11wg o \V\'U1Jra:.-:vnia świ ;1[<1 11 <1 p];·ISZC/. \·żniv ]IS\·choiogii, 

cti c· p r zc1ws 1 jL' - pl'\'. 11.\' lll l cll1or~1lo rv1nit· s7. Luczm·rn sposn

ht·rn - na ph ~·./.OY 7.i1 q fabu ł, ·. 

Bouvn rrl i P c'cuclwl Flou lw r L-1 ";l L! lu pc 111 1i , klórZ\' so l>il' 
11;i JlOcl s l<i \,: it· ,, - i c1clo111 ośc i z as l ron(J]ni1, w\·hrany ch z 1ndr :
<'/.11ikm'" \1 ·:- ·i ol i r,1 1 :1 H \ \ ' s 7.l ' c h<\\ i:1\. \V cl1«1 1l1 <1l' iL' LI isu rd ct lc·n 
1 , :-; z q·!1 .;\\' j;1t I!\·! ! ,, n ;q1 r:1 \\'d r: 1 111 ;1ic'l' i:llnit· s lwon:on,· i lucJ z i· 
ł ll 1:;:, ·! jlJy \V 11 11\1 /.\' Ć, 

1 I>. 1 1 rc i. 1>1ll 1 Ś t · pe t! ·g ;1 11<1 S Z \' l. l',~ 1 ·1111,·111 s pi t;l' i11 p rz t·( '1-

\\ i<' 11" l\\·: z .it·clnc '.i s 1ri i 1 ,1 :1w i·, ku klorc· .. n:1t11r ,i!nit'" U \1'<.1 Ż :11 1 1 :

z:1 „llll 11: 1lL;i «il 1w " z. d r t1;,.; 1" J stron,· rC1c.101 1;.1! 11\ · s,, ·::;ll-111. ktń 

r\ 11: t! ic· 11:ilu 1 :d 11•, , . 111;1 \l' r i. il izu,it' . un:t c1„, \\' is l 11i: 1 i " · p r .1\\· : 1 

d 1. ·1 " 11 ;1sz< ' 1.'Ti l'. 

„ . . I r ;n :n l ;~IJ~ 11 r d u c: 1!:1 .i t '.1.;o k 1111c· l · p c:1 : 1 1·c 11.\\·«>1 " '"'dL 1 

11 ·: il 1;:-1c ,1 i '' ·' 1. ' . 11 <ł z . 1 s1e "prc1::; l z ku1wc· pcj1 u k lr'IJ <',i Jl< lt: /.,11 

l-11\\' sl1 1i w ! n~~111v 1-.: ,dk :i. Tn:h !wnet pc.11 11it ' 11 ·prnw<id1.i1 s i<: 

r.c 1 .Jl\:ć 1sl 11 il' j:J C< '.J i in<ic /. t 'J pnw st ,1k j fur nn 1t ·d1r;1lnc 1 I. 
! ' r1'/. , 1 K:1 1' ki ni< · 111 11::; 1 h \ T . j.1 1' lll \ 'S lc . l u sld '- ll\\' , 111 :1 do k d 1111 

Li 1«;11 1·; 1111 .\ . \] o ;'.l ' / l!'l \\ ' llC '. w pt '\\ 11 1 cl o ko l1cz nc 1c;c i;w li. s;1· 

11 I Ili!\\"! j tJ \ l llLli lł LJ 1t 'l' hni h : <:( \\'()]' /\ (' 

I .. I ll\ ·; 1· 11 11ic ·1. 1 11 -;tr uk lu1 " 1 Jl<>\\ ' l< ''-' ll h:11'k i 1n: 1 _wc!11 :1 k li•;-

;il1:-.1 111 lt1 . .i"'-1 \1J .Jl '.I :11H' i. il' ''·1111,.:;c·. Jll' ll \\ ·11Lu1,1c;i \\ _1 1.11;1 ni 1· cl 11 

1·1 r/.I I JC >\\' ," , 

' i 't ·: il 1· :il 1 .... 11rd1 1 11 ·st 1;ik I' <1 i' k:1 :1 11 ;1!1\ , cZn\. jt· ;-,łt 

J..ln \\ ·1 >li . ;-,UlJl <'l 11i 1· d i;1·~11 r 1 z u.1:! l'.\ . -~ i l' 11t1d su w :i l'O/ \ i;! z ; 11'1. nit' 
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jest wcale pewien, że rozwiązanie nie istnieje. Na pewno jesL 
jednak przekonany, że odpowiedź nic będzie nam nigdy, 
nigdzie i przez nikogo da n a. 

r„.l Świat Kafki nie jest światem E.T.A. Hoffmana, ani 
.Lantastycznym światem Hieronima Boscha lub Salvadora Dali· 
nie ,jest to też świat potwornego Frankensteina ani przcrażel

.i ąc - j science fiction. 
lCafka nas nic prowadzi do gabinetu doktora Caligari, 

ale racze j do Balzakowego Gabinetu starożytności. 

I .. l Przy tym świat Kafki, jak wszyscy czujemy, jest 
światom fantastvczn.vm . Ale ta fantastyka jest inna ni?. 
\V cksprcsjoniźmie. surrcaliźmic lub horrorze. W tym świecir' 
nic poruszriją siE; monstra i deformowane postaci; wydarze-
nia nie sq tu dziełem szalonych i niezwykłych umysłów, lu
cl?ic· nic tracą ,zwykłe.i" ludzkie.i twarzy ani sytuacje nie 
tracq „zwyczuinych" i ,.realistycznych" konturów, nie rodzą 

:sk z h:_:l ucynac_ii lub ckstRtyczne _i atmosfery. 
W świecie lodowate.go zimna, gdzie czlowiekowi ściska 

serce i do myśli wkrada się pustka (Poe), pojawienie s ię fan
tazji jest jakos przygotowane i oczekiwane. Dokladnie biorąc. 
nic można tu oczekiwać niczego innego tylko fantazji. Wy
jąlkowe zjawisko powstujc w wy.iątkowych okolicznościuch. 

Świat Kafki, jnk powiedzieliśmy, pozostaje światem 
„zwykłym" i „normalnym", czasem potwierdzanym przez po
dobne zwykle i normalne doświadczenia. I właśnie '"' tym 
:~wiecie zaczvnają sic; ,nagle" rozwijać „niemotywowane" pro
cesy, które nic zrnil~nia.ią „oblicza" rzeczywi stości, ale zmie
nia.i<! i de formują jej wewnętrzne powiązania: .i ~) j zależności 

i sens. 
Do wyjąlkowl'go zjawisku dochodzi w okolicznościach 

wcale nic wyjątkowych . Na zjawy Poe jego bohaterowie rc
~1 gują okrzykiem przer;t7r·nia. Na zjawy Kafki reagują kaf
kowskie= postdci .Fik na drobne niedopatrzenie, nlbo nie r<'
ugu.ią wcale. Mara jest dla nich czymś oczywistym, albo rv.-
·zr•j czymś niedostrzegalnym_ r .„] Fantastyka Kafki jest o L· 

miarc; powszedniej i normalne.i „rzcczywislości" większa ni?: 
fon lv.sty ka ron1dn Lycznc1 , ckspresjonislyczna, su rrcalisLyczno 

:w 

lub nawet fantastyka horroru. Ma większy i powszechnie jszy 

zasięg. 

Wielkie problemy leżą zawsze na ulicy, mawiał Nietzsche. 

Kafka nigdy mi się nie zestawia z wyobraźnią ekspresjo
nistyczną, romantyczną, surrealistyczną lub fantastyką hor
roru. Przypomina mi raczej Dostojewskiego, pierwszego p1-
sci.rza współczesnego kapitalistycznego wielkiego miasta, owe 
pośpiesznie rosnące i antagonistyczne struktury, których do
skonała organizacja życia okazuje się na peryferiach ogólną 
dezorganizacją. I nie trzeba wspominać, że te peryferie nic 
są w zasadzie obszarem kresowym i dlatego zaniedbanym . 

Dostojewski traktuje deformację przede wszystkim 
w płaszczyźnie psychologii. U Kafki deformacja przenicsion:::• 
jest z płaszczyzny psychologii na płaszczyznę fa buły. To, co 
u Dostojewskiego ludzie przeżywają, stało się u Koiki i:zc~ 
czywistością. Aktorami Dostojewskiego są ludzie dotkm c;c1 
de.formacją i walczący z nią. Głównym aktorem Kafki .i ~st 
sama deformacja, która zachowuje ludzką postać i walczy 

z ludzkoscią. 

Kafka jest pierwszym pisarzem automatyzac ji współ
czesnego świata . Automatyzacji, która za\'1.'SZC dokonu.i e siq 
przez formę, nie tn•ść. Forma .iest trwalsza . Zachowujemy 
zwyczaje, konwencje, obrzędy i zachowania , których pie r
wotny sens już się dawno zatracił lub jest zupełnie nie
znany„. (Doskonałym przykładem mogłaby być tradyc1a te
atralna, sprowadzająca się do zachowania form, które już 
dawno nie służą istotnej treśc i. Na przykład: typy i inaski 
commedii dellarte są do dziś tradycyjną wartością, która kie
dyś i w jakimś kontekście była znakiem - czego?) I tak, czy 
którekolwiek z naszych „zwyczajnych" zachowań jest choćby 
w części zachowaniem oryginalnym, powstającym w nci.s, przez 
nas powodowanym, tu i teraz. W vviększe.i części .iest wyni
kiem bezosobowych, tradycyjnych, odziedziczonych odruchćl\v, 
które działają za nns, bez nas, bez naszej woli: jest dzidrm 
trwałych forrn, których i'unkcji sobie nie uświadarnicirny, 

i o które na wet nie pytamy. 
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!\meryko - F. Kafki na scenie Teatru im. J. Słowa ckiego w Krakowi e 
(1068). ocl o)Jl. H. Vog ler, pr.ze l. J. Kydryńs ki , re ~ . L. Zamkow, scen . 
L . Min tycz i .J. Skarżyńs ki. K arl Rossnwn (W Zi <;ta rs ldl. IJei111;rn ,-l'i"' 

(L. Hcrd ege n), lfobi11 so 11 (A. lVIro w i<'c) 

\VzrasUrnic tej bezosobowej aulonrntyzncii ji'sl znrmy m fe
nomenem wspólczl·sncgo swiatn. 

Geni n lność Kafki polt:gn nn oryginalności, z j aką tę po
stępującą - i dl atego koszrm1rnq - nutomnlyzae.iG na szego 
i..vc iil od kry l i demonstrował. 

I .„l Mówi się o „atmosferze snów" prozy Kafki. 

[ ... I Sen ni e jest śnieniem w romnntycznym rozumieniu 
~.łowa. Sen mci określoną mot.vwację i technikę, jak to dn w no 
stwierdziła psychologia. Ni e musim y tego studiowa ć. WysUn·-· 
czy, jeśli przypomnimy sobie swoje niedawne sny i to co s ir~ 

zdarzyło wczoraj przedwczorcij. W snach z reguły nic poj a -
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w1a.1ą się posb:ici monstrualne, nadprzyrodzone. Sny - prZ:>'
najmniej te nnjlc:pszc - pokazu.1ą nam realne postnci, wyd a 
rzenia rysują je ostrą i precyz.nną kreską. Nierealność snu 
bierze się stąd, że Le postaci i wydnrzenia ulegaj ą nierealnym 
przekształceniom . niezrozumiale i nieoczekiwanie zestawiaj <1 
$ ię i łączą. Forma poszczególnych zjawisk nie by wa naru-· 
szn nn. Zwykle przekształceniom ulegają ich związki. I tak 
./L'S L u Kaiki . 

I Jeszce jedną kafkowską cechę mają sny: ich aktorzy 
nic dziwi ą się owym przekształconym związkom. Częslo me 
dziwi się im nawet ich główny aktor i widz zarazem - to 
,i es L ten, klo śni. W śnie odbywają się strasz ne, ni ezrozumiałe 

i nienormalne rzeczy, ale my jesteśmy wobec nich bezbronni: 
1wrzucają s iE; nam jako coś oczywistego, po prostu dla tego, 
że są, istniejq i nif'ubt<ign nie s i ę konty nuują. Kafka u żyw;:i 

w i ę c tez techniki snu ·- świadomie czy nieświndomie - dla 
swojej zasadnicze j w y powiedzi o świeci e', w którym „n ie
naturalne" stało się „na turaln ym". 

I .„ I Intensywność rzeczowośc i - a jest to rzeczowość aż do 
pc:d<interii precy zy jna - wpływa wprost na intensywność 

fantas ty ki . Ta rzeczowośc tworzy jednocześnie literacko okre
śloną i zdecydowaną strukturę, która wiąże wszystkie war
stwy dzieła i ich możliwe czy hipotetyczne inlerpretacje. 

I ta rzec:wwośc jest następną przyczyną teatralności Kaf
kowych tekstów. Proces albo Zamek przebiega od początku 

do końca w sferze widzialnej, slysza lnej, w sferze mntc ri a l
ne.i, a zatem i teatralnie i filmowo uchwy tnej. 

Kafkę .iest ł a twiej dramalyzować ni ż naprzyklad Dosto
.l L'wskiego. Fabula Kafki 1cs t re lacją tego , co postaci mówią, 
jak się porusz a ją , zachowują. jak postępu.ią. Nie ma w niej 
ustępów, zajrnu.iących się tym, co sobie postaci myślą, co 
czu.ią, jakie są ich s tany psychiczne ; ni c ma introspekC]i, ana
li zy psychologicznej, na których bazuje powieść Dostojew
sk iego, <i która jL:st trudna do odlworzenin w spektaklu te
atralny m - to jes t w utworze przekazanym grą aktorów -
bez naruszenia kontekstu i prawdziwości obrazu świata autora. 

23 



r ... ] Na wszystkim, co wyraża niewspółmierność, spoczyn··1 
spoJrzenie tego pisarza z bezgranicznym wspołczu.jącym zrn-
zumieniem i ·wiąże ją z riaJfatalniejszym ze wszystkich niepo -
rozumień, z wyłgiwaniem się człowieka przed Bogiem. 

Jeśli pominąć jednoznacznie teologiczny wniosek sformu
łowania Broda, to sarno jego jądro wydaje się być niezwykle 
trafne: temat niewspółmierności jako podstawowy temat C3-

łego dzieła Kafki. 

r ... ·1 w orygin<'l]nym rozumieniu pojęcia niewspółmierności 
kry.ie się też, jak myślę, przyczy 11a dzisie jszej aktualności. 

jego nagly rezonans z myśleniem i czuciem współczesnego 

czlowiekn. 

Mówimy, że rozwój w iedzy, techniki i środków komuni
J.::ac,ii i informacji powoli zmienia obraz świ3ta w .iccln <ł i nie
podzielną calość. Ubywa r egionalnych i lok<1lnych wydarzeń 
i dzic.iów, cokolwick się gdzieś dzieic, dzie.i e się jednoczdnir• 
wszędzie. Każdy poszczególny los .iest nierozłącznie zwiąwny 
z losem wszystkich i z losem ogólu. Ale jednocześnie musimy 
się znów - jak kiedyś pozytywizm - wyzbyć iluz.ii, ża nas 
ten rozwój automatycznie przywi edzie ku złotemu harmo
nijnemu światu. 

Mimo naukowo-technicznego rozwoju świat nic nie stra
cił na swej złożoności. Zbliżenie różnych części i sfer świata 
to tylko zbliżenie przeciwieństw. Konflikty społeczne, raso
we, narodowe, światopoglądowe, przc:ciwieństwa poziomów 
życia i systemów, które kiedyś egzystowały daleko od siebie, 
znalazły się nagle w bezpośrednim sąsiedztwie stwarzają 

często groźby ekplozywnych kryzysów. 

Blisko obok siebie znalazły się nie tylko różne miejsc3, 
ale i różne czasy: nowoczesne wielkie miasto zostaje ośrod

kiem współczesnej historii, ale na końcu jego bulwnru sto:ją 

prymitywne społeczności ze swymi prymitywnymi konflikta
mi; stoją tnm, bo należą do SWOJ€.i historii. A pośród humu
nistycznych kulturalnych systemów wybuchają nagle i jakby 
bez ostrzeżenia pożary średniowiec<:ncgo barbarzyóstwa. Do
skonale zorganizowane spoleczności u tworzyły też instytucje. 
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które działają bezosobowo, automdtycznie i s<.imoczynnie, nie 
1nożna ich lak łatwo zniszczyć: są zbyt doskonale .. Jeśli kie
dyś miały służyć porozumieniu i humanizacji, dziś tylko 
szkodzą. 

f .... J Gdy Kcifka przeczytał gdzieś swoją prozq: zaśmiewa 
się nad nią. Powiedział to, bodaj M:.: x Brod. 

Kalkowska atmosfera, kafkowskie interpretacj e i kafkow
ska moda nas chyba troszkę zastniszyly. Zmuszają nRs do 
wnikliwego odczytywania i utrudninją dostrzeżenie jego 
anegdotyczności. V/ydnwala by się rwm w zestawieniu z tak 
„tajemniczym" autorem niewłaściwa , albo wręcz święto 

kradcza. 

r „.1 Dr~-imatyz<tcja KRfki nie powinna być oparta na 
, kafkowośc:i", która jest jakąś intelektualną. uczuciową lub 
intuicyjną interpretacją tekstu Kafki. Interpretacji nie możn;:i 
zagrać: można zagrać tylko tekst w .i ·go ogólnej kons1.rukc.ii 
z wykorzystaniem i właściwym aplikowaniem jego potenc.ial
nych teatralnych wartości„. 

Intcrprct<Jcjn nie może stnć: na początku an i w trakcie 
Lakic.i pracy. Może sic; znaleźć jedynie u jej końca: JCSL wy
nikiem pełnej reRliz3cji tekstu a głównie jego przedsta
wienia. I ... ] 

Jan Grossman 
PrzekL K. Michalewski 

\v- progra mi e wykorzys tan o reproc.lukc.ic obraz(1w malarzy amerylta1·1-
s!dch z lal 20-lyc h i :JO-tych n ,1szcgo wieku: 

si r. 11 Fcinniuoer - „Gd1n~ rocle VIII", 1~21 

sir. /.) -- StcUu - · „Most. w LJrookl1)11'", J'J.J0 

str n; - - Slrn ' 111 J'u s)o S1wr·o i \1u11 1·ctt 1'c r10", l'i.':/ 
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FOTOSERWIS ANDRZEJA BRUSTMANA 

,l AROSł,A W MAREK RYMKIEWICZ 

KRÓL MIĘSOPUST 

Reż . TADEUSZ .!VlINC 

Scen. HENRI POULAIN 

I\11l z . ROM UALD TWAR DOWS K I 

l V PHEIVUERA SEZONU 1970/71 DUŻA SCENA 

le' o.·: or: 11tlu (Zofi :.1 G qziLw ic L), Flu rek (.Go," u -; L1w Sucll tiacki) 

2G 

• 

Fl o rek (D og u s hw Soch11acl, i), Robcrlo (L:<i \Jclb Pic1'1ko\\'sl;:CJ), Kusia 
(Elżi)icla .fa0iiisk0) 
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PREMIERY 1971 

I\:RÓL lVIIĘSOPUST 

Florka, z chlopa, a raczej - z parobka króla, zagra! zna
komicie BOGUS.Li\ W SOCHNACKI, z wielką silą komiczną 

obnosząc nie tak rubaszny czerep, jak rubaszny brzuch. Umiał 
równiez zaakcentować głębsze p0dteksty dlugich monologów. 
Był przede wszystkim w swoim humorze i kom1źmie bard z ~, 

pravvdziwy. \i\lierzyliśrny mu, kiedy wolal: „Król się bawi, 
król się śmie.ie 1 " - i bawiliśmy się razem z nim. 

ZOFIA GRĄZIEWICZ nie starala się kokietować pu-
bliczności swouni wdziękami_ Przeciwnie, postać księl'.niczki 

Rcsa lindy zbudowała środkami aktorskimi, które usprawicdli
wialy w polni lizyczną idiosynkrazję, jaką poczul do nic.i kró1 
Filip. Z kolei infantylność, zdegenerowanie i belkotliwy ham
lclyzm tego króla przezabawnie zademonstrował ZBIGNI EW 
NAWBOCKI. 

Stylizowana grandezza i wykwintność obu dam dworu 
13clindy BARBARA GOŁĘBIEWSKA i Florindy ALEKS1\N
DIV\ KRASOŃ dobrze kontrastowały z plebejską dosadnością 
Kasi. W interpretacji ELŻBIETY .JASIŃS KIF..J r czolutn;i, 
pdna zamaszystego temperamentu Kasia byłći bardzo pol
ska -- i lo nic tylko dlatego, że wystroiła się w nasz ludowy 
[)a Siak. 

IZABELL!\ Plt::ŃKOv\ISKA ,iako zabó.ica królów Rolwrlo 
(ucharakteryzowana ni Lo na chłopca, ni to na dzicwczync;. 
ni to na„_ hippicsa z bandy Mansona) z zab<:1wną hisll'ri q 
i euforią deklamowała swoje krwawe tyrady_ 

Walory sztuki tej, której akt pierwszy był bardziej drci
malurgicznic skondensowany ni7 drugi, znakomi c iC' w:dJo .E( cl 
cila c[cl\lowna \V swo,icj slylizac.ii sccnogra[ia H E Rl POU 
l,AINJ\. 

IV!uzyka HOMU!\LDJ\ TWARDOWSKIEGO. 

Miec :: .w,Jr11 n .lur1n ..... _ 1'1 r ..... i': i 

[)_1c111 11 /: ł_,i irl .;. l: i ::: 1/11 . li.ll.l!! il N r .'i i 

') 'l 
-U 

Skocze k (Andrz0.i M;1y), Roberto (Izabella Pieńkows ka), FlorPk (Bn ~·u
~.l;. w ~ · uchri:-icld), Nn.''fdinclo (Zofia Grąziewicz), Gęba (Ryszard Dembi r s ki) 
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Skoczek (An d rzej May), Filip (Zbigniew Nawrocki), Gęba (Ryszard 
Dembiński) 

Dla doświadczonego więc znawcy teatru, dla czytelnika 
literatury dramD.tycznej organizuje RYMKIEWICZ wyrafi
nowaną zcibc1wę, każac mu tropić parodie różnych konwenc.ii 
1.ratralnych, chwytów dram8turgicznych i gromadząc śmiesz ne 
anachronizmy czy żarty uczone. Dla zwykłego widza teatral
nego jest ta sztuka czasem nieco dziwną, ale przecież radosn :,i 
z<łbawą Dla publiczności szukającej w teatrze refleksji wy
ziera spoza karnawałow go sz8leństwa chwilami smutek prze
mijnia, myśl o złudno.ści prawd, w które wierzy m y , prze
świadczenie, że życie iest jednym wielkim teatrem. Możn ;1 
]-'rzeto so bie wyobrazić j8k różnie ten utwór da się przetw8-
1'7.aĆ w konkretną wizję teatralną, jak intencje autora różnic 
są rozumi:me i teatralnie przekazy wane. Wydaj e; się, że nic
Z <1 l cżn ic od tej mnogości hipotetycznych interprc taC]i, n nj
\VilŻnici szą l'zcczą .iest uzyskanie w tea tralne j w er s.ii Mi c; 
rnpu.~ta zestrojeni a efektów scenicznych w j ednolit<~ stylowu 
i w~1 rn zowo cn lo .ść . Prze<l stc1 wienie łódzkie os i ągn q l o wJ-c1śn ic 
t aką .kclnolituść to j est pierwszy powód do mówicniet 
o sukcesie. Hrn ru k f'u w la k 

(;/o s R o l.J n tniu 11 ' Lin. J'.:.ll.1 07 1 "r :J. ; 

Fl nn·k (Dog u s la \' 2 ochnacki) 
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PRZESŁANIE 

Spektakl Króla Mięsopustn - jcik każdy nicmcil Spl~k

tcikl wybitny - z trudem poddaje się opisaniu i wiem dobrze. 
że nic w pełni udciło mi się przekazać j ·go złożone piękno. 
Myślę jednak, że nic nie stoi na przeszkodzie, abym :już te
raz, publicznie zgłosi] go do lri1dycyjncj Nt\GRODY „SRE
BRNEJ ŁÓDKI". 

Ostatnie słowo mieć będzie oczywiście jury, jednak 
w moim najgłębszym przekonaniu takie publiczne wysuwa
nie kandydatur w niczym nic uszczupli praw ji urnrów, ci moze 
jedynie zwiększyć zainteresowanie samą nag rodą i podnieść 

jej społeczną rangę. 

Jcr,,y Pa11asewicz 

F:x)lrc.ss l1usirowa1111 dn. l!.ll.l:!ll Nr 33 
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Wydaje: 

!'.ŃST\\.-OWY TEJ\ TR OWY 

Łódź, Więckowskiego 15 

R edagowali: 

.JAN SKOTNICKI 
E\.VA JAROSZEWICZ 

Opraco1canie graficzne. 

JACEK SIEROCIŃSKI 



Duża scena 

W repertuarze: 

L. Budrecki, I. Kanicki 
DZIŚ DO CIEBIE 

PRZYJśC NIE MOGĘ 

E. Szelburg-Zarembina 
ZA SIEDMIOMA GÓRAMI 

D. Al 
BĘDĘ MÓWIL SZCZERĄ 

PRAWDĘ 

Al. Fredro 
ZEMSTA 

E. Bryll, K. Gartner 
JANOSIK, CZYLI 

NA SZKLE MALOWANE 

St. Przybyszew~ka 
&PRAWA DANTONA 

J. M. Rymkiewicz 
KRÓL MIĘSOPUST 

Molier 

SKĄPIEC 

Cena zł 4.-

Mała sala 

St. I. Witkiewicz 

W MALYM DWORKU 

H. Ibsen 

CIENIE 

A. Miller 

CJENA 

W przm1,otowaniu: 

ó. Horvath K. Szakonyi 

OPOWIEŚCI LASKU DIABELSKA GÓRA 
WIEDEŃSKIEGO 

Reż. J. Zegalski Reż. J . Skotnicki 

Scen. A. Sadowski ZE ;:'?' :J ?.ÓVł Scen. H. P oulain 

J:~ „ : - ;· Z.1.:W ICZA 
vJ ~LAWA 
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Franz Kafka 

AMERYKA 

_A_M_E_R_IK_A _________ "'(1&~ 
Duża Sce na J 



AMERYłłA - szl u ka "' '..! cz~ściach wg 11owie. ci Franza lia ihi Ameq,1-ia, 

w adaptacji Jean Louis Barra~1lt, \r przdiladzie Juliu szct li~ dryńs l<ie\[u 

R eż1; s eria 

See nogra f ia 

M u z v ka 

W spólpraca reż yserska 

Asy ten t scen ografa 

Ara n.±ac ja 

Muzykę nagral 

Prz ygotow an ie Tiwz y cz1rn 

ZYGMUNT HUB ER 

EWA i FRANCISZEK STAROWIEYSCY 

ST ANISŁA Vr· RAD\"t AN 

WITOLD ZATORSKI 

J ANI A ŚC I ESZKO 

STA ISŁ W RADW N 

J AZZ BAND BAL L 

AN 1 A PŁOSZAJ 

Uk ła d n ichu J ANI N IE. O B I< A 

Przedstaw ienie prowadz i. TERESA DEMBIŃ SKA 

Kontrol a t ek stu MAR IA ł ILL\R S K A 

Bryga dier sceny K AZIMIERZ J AN WSKI 

G łówny elektry k RYSZARD STANIS Z EWSKI 

Kiero w nik techniczny KAROL STOLARCZYK 

Kierownik organizacji widowni EUGENIUSZ UR B _NI AK 

K ar! R ossm an 

Pala C"z 

OSOBY 
11· kulejnośri u hilzywania 'i ę na scenie 

STANISŁAW ZATŁOKA 

ZBIG1 IEW JÓZEFOWICZ 

Li na Ill IROSŁA W MAL DZIŃSKA 

Senator J acob l 
Zarzo cl zając11 w h otel u „Occi d enta l " I ZYG MUNT MALAWSKI 

Ko misa r z 1
1· JAN K ASPRZYKOWSKI 

St.mlent 

Kapitan l 
Pos łanie c z hotelu ( STANISŁAW SZYMCZ YK 

Schu ba l 
P ol icja nL 

G reen 
Star sz u Portier w ho telu „Occidellta !" 

Mo ck 
R e1111e l 

Pr of eser a ngielskiego 

T< ie r o1c11ik biur u Senat ora 

Poll 1111 de r 

K la r a 

L okaj w domu Pollunclera 

De lama rch?. 

Rob inson 

Werb ownik 

Du m a z pil?s ·ien1 1.c hote l u „ Occidenta! " 

] BOLESŁ W NOW AK 

} RYSZARD DEMBI 'rsKI 

j MAR EK BARBASIEW ICZ 

BOGUSł~A W MACH 

RYS ZA RD STOGOWSK I 

DOBROSL AW MAT E R 

l Z_ BE LL A PIEŃKOWSK 

.J!\ RUDN I KI 

OG ' , LA W SOCHNACK I 

AKDR Z E.J MAY 

F R CIS ZE K TRZECI AK 

l\IARIA BI ŁOBRZE K A 

K el nerkrz ZOFIA GR l\ZIEWICZ 

Starsza lwclw rlrn JA:\f l~A .JABŁONOW K A 

Te resa ELlBIETA .J ASI1- S K 

G iacomo ZBIGN IE W NAWROCK I 

r c hło p i e c od i i.:inrl EU GENIUSZ KORC ZAROVvSKI 

II ch l opiec ocl w h1 c1 u ' T DENT PWSFTviT 

Pokojów ka w lwtel u „ Occidenta l'' BARBAR CHO.JECK A 

Francu zka w hotelu „Occi dentn t" ALEKSA DRA KRASOŃ 

D am a w hotel u „ O ccidental '' EARB RA GOŁĘBIEWSKA 

Brune1da EW A ZDZIESZYŃSKA 
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dyrektor teatru 
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kierownik muzyczny 
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