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HENRYK VO~LER 

OSKARŻONY I JE .o PROCE. 

Franz l\.nfka (I883-t!l2 I) hył pis;v 

rzem czeskim, pochoclzenin życlo· 

w:kiego, pisząl',Vm „ języku nie

mieC'kim. Oto już zarvs picrwhz eh 

skomplikowań, skłncłajiicych sit; na 

zagadkę i tajemnic~ leg-o, który 

st\ orzy zupdnie nowy wymiar 

literatury XX wi I u. Osohowośf 

Ra lki pełna hyła wid u innych ln

kirh, pozorn ie wyklttczaj<1cyl'h si ' 

przeciwstawie11. Pec!an tycz n: urzę

dnik Zakładu Uhezpicczc1i od Wypadków w Pra<lz i nie. a
m 1wity wizjoner, nękanv d moniczn;vmi ohsesjami. Zuchwały 
poszukiwa ·z OstatN·znej Prnwcły i i\hsolutncgo Sensu - mio
tany nieustanny.n -.tra hem. Przywiązan do nidziny, złakniony 
przyja'lni i kobi et~· - jecłnoczefoic cło końca przeraźliwi •i h •z
w1:g-lęcli:it• samotny. lutel('ktualista z wielkiego l'UropC'jskicgo 
miasta - · a zarazem jak gd,rhy na~a. hioloi;iczna cg-zy. !encja 
\ v pustl' j przc~lrzeni ko~micznej. W '" iat nuwncze~nej rywili
zacji WJłrowiulził Knfka poczuci(• l~ku i ohrości czlo\\•icka pier
wolnt•g-o alt.• rĆ\'\'nocześn i . temu lc;kowi i tej ohcoii i rnulał 

(wiadom~. niemal zracjonalizo" any poruiclc•k. Od ('Zas6w 1\.aU<l 
nlic•nncja. C'Zyli \\',Yoh('(>Wnnie (k L6r. jesz ze li Edgara Poe, no
stojt•\\ .„kicgo, a nawet u naszl'go Pr~yhy.-w\ ski •go) hyło śle
pym . 'lywiołowym zagrożt•nicm - przyhrało w literaturze świa
towej ksz t:iH niemal zautomatyzowany, zinstytucjcmałiwwany . 

lhit·~i:1tki mni jszych i większyd1 epigonów sp<'cjalizują się 

odh1cl w ml'taforach, gdzit:' anonimOW<' siły mt> banizacji i hiu
rokrnrji o-;m·zajn ind;\'widnnlno.'.;ć hulzk;-i w '\ystl'mic> cywilizncji 
mrowi<:ka. 



l'o gł~l1okil• rozchwiani<' wewn ,trzn<' Kafki \ i1lon:nt> jes t n'1w
n it•:l w .ic~o stosunku do lit rntury, któr 1-{o skutkiem hyły dra-

1:ialJ t'l nt• 1lt•t· ~ zjt• i.yeiow •. Kafka pal ul :.i t; cały w pisarstwi1• 

W .i•·i::-o 1ł zit•n11ikad1 i notatkach znajduj•! -.i • :.rtfanin świ:ukzące 
o tym, :it• litt•ralura st~11111wila dlar1 jc1lyn s1•ns hytu. i\ jt•tł110 -

t"Lt•.:;11it• pr .wd śmit·rd t1 polt•t· ił n11jhli:i:surn11 przy jacielowi :t.11i 
S'l.<' 7.yi· W .!>Zy . !kic -.\\oj t• niewy<lant• jt•sz<'ZC' d'Z i t>ła, kaidy naj
mnil'j~ay naw<• I skraw1•k zapi'\ant•go 1>:11•it•r11, tal uhy i:ath•n 'Ind 
po tej jego lih'rnlur.w nit• .1.1htal . Jed.vnit• heroic·znl'j cłt·1·y'l.ji 

OWt>go przyjurit•łn, Maksa Broda , nalt•:i:y zawclzit;czać uratown

nif> t wf11·<· 1.ości , która s tała ~it; jednym z najwa:ini1•j-.zyt·h ft•nn
mt•nl1w . ·x \\it'k11 , nie tyli o artystycznyl'l1, ule - moż1• nawl'f 
przt•dt' ws'l.y'\tkirn - l'ilozoficznyl'h i moralistyn:nych. WśrlHł 
oealon. d1 w lc•n ... posilh dzieł znalazła -.ię powieść „Proce " , wy
darrn d r11l,i1·111 po ra7. pit•rwszy w rok po śmif'rci autora. w 1!125 r. 
Dalt; owi1 1110~11a uzna ć za pr1clomow<1 w litt•rah1 r :.rt• św i atow('j . 

Ocl tt•go 1·zas11 sam tytuł utworu 'ólał i<; symhołiczny i nH•ta
fory zn _ , uzy kując na te renie ctiłej światowej kultury nmo-

1 

\\ Il ,\ t h ara l.t r. Proces je:-.1 'dslym poj1;cic m p r:m no-s:~downi

t·.1.ym , poj 1wia j ae~ m sit; 1·z1;. to rzy to ' kronikach gazl'f czy w 

.1. \\ ) l ... ł;\- eh „k r~ manałiu·b ". \\ Jlll \\'i ' 'ci l{afki m m 11) I alcie cło c·zy-

11i1•nin .1. procc-.l"m , ' ,\ lot·zot ) m bohakrm\ i. Al t> , ja k w sam 111 
i.\ <" in i o ·o hi t• au lora, f.1k 1 tuhj is tnieje Lll l{~Hl ko\\',1 p oclwt>j-
11 0 • •• i cłi:ilt•kly<.·zm· 1>r:fl t·i il'll l wo . . h·-.t Io rt•a li<.ty czny pr..1.c-
' "111 sr. <Iowy • .1. }. r l n._ ul ł:ulno" ci:J i drohiaz• owo~ci <ł ju r,vsl,\ -

c.1.1a·j proreclur~·. a 7.arazen c·oś u1dzaju wiecznl·go, egzy ... tcn 
t' i 111 t" o pr1.ccs11 ·i. ·1·ia, ino<· ·-.u isl nit nia. P os tacie występujące 

w 1w\:il•Ś1 i sn 1 ·mi1 rdtw. i ·h rlłdl'\ i ~t· ·1y l>Tl'cyzyjnic opi . anc, 
al1· k1l111H'Zl'"ni t• s: Io pn,it;d;i, s~gnały. (•lówn _:\ bohate r jest 
ddi ni11 \:•n.\ 11 al i1·111, jaku .l(łl(•f h .. J uż lt•n sp<~sóh znakowa nia 
hul'li l'l.Y mtl'jst·o\\ o: d mlt:.11 ' pro1ic światow<.• j l' :t.ę . ty. w prn 

''aclz.1 od rnL11 r lt·11w11I s u rn•a izmu i hu dz<l<'(' j nicpok(1j dziw
no"< 1 . \\ s\\oim pl 11n •1 • .lćizt•I' I . o ·I ar·~ony j1•s t z powodu hli 
id n it•oh.n .:;101w • t Z;\- \\ og61t• nicpo < lnioncj winy. Przy jmujl' 
on tn jrdnak \\ :.ra'iacl.1. ic• jal,o co.:; naturn l nt>g-u. \Vitłoczni<• win 
pr1.\ 111..,j -.ie z 11h.1 11·1 .:;,„i:it, \\Hlncznit• w1 i.t• 'si~ nna "· ... amym 
1<., l11i enic111, jes t / nim rĆ>\\ noJ:m1t·11t<1 .• J111t'f I~. zo l:tjl' na samym 

r.ona lku powi <-ści an•s:.r tn\\Ull't'. Ale jf;'. t to równi :i: dziwnl' 
1 n't·o~ n•,łonl' a r<'szln;,>,aniP. Cdyi. Józ<'f K. za ho\ ujl' mimo 

to 11:111al S\\ oja kond) <·j<;. l'hndzi jak 1>rzed tym r1o biurn, mo'lc 
/,..i pk k:1;d.~. W i 1łu1·zni · h1i:dy z n.1 · nrn jduje ·i zawc;zc w ja
kimś sensie w ytuacji arc zlowunego. Osk a rfony larn s it:: sto-



sować """f'll.it' możłjwt• .::.-ndki olH'o ny, 1:1cznif' 7. rozmnil.vmi 
krnc:1k:1111i 1>rawnymi i w.vhie~ami. Al• po roku .Józef K., czarno 
11hnm.v. ·zt'ka w swoim mi•. zkaniu m dwóch panÓ\! , klórzy 
/jawiaja się po niego " :bkietach i cyi i ndrach na głowie. Os ta
l ni n droga opisywana jest n• <;krupułatno~cią i rzeczcm o~tii1, 
podoh •!dot •j, z jal a dokto r praw Fr11nz Kafka wypełniał urzę
du\\ c hlankieł;\' w swoim Znkład:ric dla UbczpiPczcl1. .Jiizef H.. 

je'il kimś w rodzaju „JC'd rmanna" ze średno\\'iecznego dirześ
C"i .iai'tsl it•go moralitetu. Jest anonimowy. jest jednym z widu, 
jl'sl sulm, a zara1cm każcl.\ m ' nas. Ola tego tc-ż po<;tać tę 

t pr1ecl!-.l;1wiPniu tC'alru kali~kiego kn•ujf' na zmianQ kilku 

akłorc)"·· 

Nul: ·ośd ,„ j;1l-<! sztuka Kafki wniosb w literahm:; XX t\il'kll, 
hylo ri}\\ nicż to, :le Kafk;1 kochając lit raturę i poświ~t·ai•lt' clla 

r iaj W'izystko, rnlc swo.ie prywatne :lycie, do pe' nego stopn!a 
ja tak jak s.imc~o sichic - niszczył . A ściślej mówit!C nisz
nył nil· iylc likralnrę, ile to co cło jego czasów za nią ud10-
1łzilo: pi +ny 'iposbh pisanin. efcklo\ ny język, romnnlyl·zne 
ohrazowanic. Proza J~afki jl•sl prosta, zwięzh1, można hy rzt•c 
11sd1ła, nrzęcł 11i('la, \\ ydająl'.'a się czasc .n ·z kolnym, tl:t:iccin nym 

\\ypn1<·nw:1nit•m. Ale to jeszcze jeden pozór. Poci codziennymi 
/ja,\iskami i zdarzeniami kryje się .;wiat głębokich znaczc1i, 
1:sl1;pujem, nim coraz dal •j w mrok, gdzit• otwi ra się inna 

rZl'l':t~ n istośc'.:, rt•alność pr:tcmicnia się w fonłast.vkę, a pi ... mo 
pu,\ hiern ·ha raki er cz •goś w rodzaju Pisma S,\ ięlcgo. 

Krylyt·v i t orf'tycy poświęcili już s •łki tombw 1w j<'~o \\,V

ldaclnit; . zaś !-.<Lil „Pro<'cs" int rprf'tow;ino rozmaicie'. Ujawnia 

..,ję 011 •·oraz \\')'raźniej jako w ielka 11rzypowie . .;c o goclno~1·i, 

tuln;ce i 1>rzt•znac1:l.'niu <·złowicka. Literatura przt•sl;1je tu hyt'.· 
tylko ul ładaniem ładnych słów i :t:dań, staje się spraw;! mo
ralności. Nic· dziwnego, ie najznakomitsi twórcy współ1·zcs1wj 
s:rfnki <;i •gali i 'ii •gaj~! do „PrnC"esu" jako do 7.rócłła, do n~1tydinie
nia, rlo ohjawi<'nia. P()jawial.v si~ niezliczone ndaptacje teatralne, 
l'ilmowe, muzyczne. Opracowanie, jakie dziś pre7entujc Teatr 
im. W. Bogusłnwskicgo w Kali. zu, jest nową próhą zmierz<'nia 
sic: z dt.ieł('m, któn•go znaczenie z bi egiem łat nif' t.vlko ni<• 111:1-
łt• jf\ lt•cz p1·zcciwni<' coraz hardzit•j rośnie'. 
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Zamo\\iC•ua n.i. bilet~· złno1owc 1n11s1m~· kic10\\Jl" do D1.1ału Or~a111za1.1i 

WtdO\\ ni - tel. 'T:lll-17, 730-lX. 

l'n:ccłspncdat b1lctÓ\\ \\ k~1s1c Tcal ru. 

Kasa czynna. codziennie oprócz po11icdz1ałkó\\ od godz. 9.00 do 13.00 

i od 16.00 do rozpoczęcia l>r7ed1>lawienia; \\ niedziele i S\\ i~ta. na 2 godz. 

1irzrd rozpoczęciem przcdstawil'nia. Tel. 730-47, 730-48. 

h 11.\ ~ . 'i'.IHU u. ,:,uu ~!.I „ - r-:.! ·1/'i >"1 l2.au 


