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Franz Kafka urodził się :i lipca 1883 r. \ 'Il Pradze. Pochodził z żydowskiej rodzin v 

kupieckiej. W 1906 r. otrzymał doktorat z prawa i rozpoczął praktykę sądową 

w zakresie prawa karnego, a potem cywilnego, wicie lat był urzędnikiem w z<l 
kład:dc ubezpieczeń w Pradze. Pierwsze jego u t wory powstają przed 1907 r „ a k 
7,a jego życia ukazuje si~ za ledwie kilka opowiadań, m . in. „Wyrok", „Prze 
miana", „Kolonia karna", „Głodomór". Pozostałe utwory m. in. „Ameryka", „Za 
mek" , ,.Proces", ogłos.rnno J>O śmierci pisarza. K a fka umarł n a gruźlicę 3 c terwc;i 
192-ł r. Po II wojnic światowej uznano go za jednego z największych prozaików na 
swgo stulecia. „Proces" opublikowany został po raz pierwszy w 1925 r. przez Maxa 
nroda. a pol~ki przeklacł t e j pov.·ie śei pióra Brunona Schulza ukazał się w 1!)36 r . 



Organiza1or Pracy Ar1 ys1ycznej - Janina Zahorska 

Inspic jent - K rzysztof Zgorzelski 

F<ontrola tekslu - Milena Grela 

Naczel1111 Inżynier - T om2sz Ost rowski 

Kierownik Teclrniczny - Krzvsztof Woźn iakowski 

Oświetlenie - Piot r Sadzil1ski 

Dźwięk - Magd a lena Malawko 

B r ygadier scen y - Zbigniew C hmielewski 

Rekwizytor - Wiktor Sobczak 

K i e r o w n i c ~- :) r a c o w n i: 

Vo109raf iczne.i - Cezary Marek Lane;da 

M alarskiej - .J erz~· Budner 

Stolarskiej - Seweryn Luboradzki 

M odelalorskiej - Henryk Nizler 

Dźwięku - St;rnisław P<nvluk 

1-:rawieckże.i damskie.i - Grażyna Szczcciilsk •1 

Krawieckie j męskie.i - Stanisław Dobroi1sk1 

Perukar sk iej - Leszek Galian 

Tapicerskie.i - Franciszek Mierzejewski 

Szewskie.i - Józef Jasii1sk i 

Slusarskie:i - Waclaw Jaworsk i 

Farbiarskie.i - I l enryk Kot te 

Biuro Obsługi Widzów - Waldcn,ar Łozowski, Jerz:;· .\lo1·1czyk 

Tel. 26-54- 81 wew. 42 lu b 76 oraz 27-06-23, po godz. 16.00 tel. 27 -50-22 (kasa Teatru 
Małego) . 

, 

„ 

Kierownictwo Artysty czne 
KRYSTYNA SKUSZANKA 

JERZY KRASOWSKI 

Dyrektor 
JERZY KRASOWSKI 

Zastępca Dyrektora 
LECH WOJCIECHOWSKI 

• 
Wydawca 

TEATR NARODOWY 

Redakcja 

EWA RYMKIEWICZ 

Proje kt okładki 
opracowanie graficzne 

ZBIGNIEW CELIŃSKI 

• 
Cena zł. 20.-

Oruk: Zespól Szkół Poligraf. W -wa Zam. 206/64. Nakład 4000 egz. T-7 . 



Franz 
Kafka 
(1883-1924) 



Z Dzienników (1910-1923) 

Dziwny obyczaj sądowy. Skazanego na śmierć w jego pokoju kat zakłu
wa sztyletem w nieobecności innych osób. Skazany siedzi przy swoim 
stole i kończy list, w którym napisano: Ukochani, aniołowie, gdzie prze
bywacie, nie wiedzący, moim ziemskim rękom nieuchwytni ... (rękopi 
urywa się) 

(Rok 1916) 

3 sierpnin. Raz jeszcze wyrzuciłem w świat krzyk z pełnej piersi . Potem 
do u t wepchnięto mi knebel, spętano ręce i nogi, a oczy przewiązano 
chustką. Przewracano mnie wiele razy z boku na bok, sadzano w pozycji 
wyprostowanej i kładziono znów również wiele razy; szarpnięciami nacią
gano moje nogi tak, że z bólu prężyłem ię w kabłąk; dano mi chwilę 
odpoczynku, potem jednak zaczęto mi zadawać czymś spiczastym głębokie 
ukłucia, niespodziewanie w różnych miejscach, zależnie od kaprysu. 

(Rok 1917) 

W „Proce ie" Józef K. jest oskarżony. Ale nie wie o co. Na pewno chce 
ię bronić, ale nie wie przed czym. Adwokaci uważają, że ·prawa jest 

trudna . W przerwach bohater nie zapomina o miłości, jedzeniu i czytaniu 
gazet. Potem go sądzą. Ale w sali sądowej je t bardzo ciemno. Niewiele 
rozumie. Przypuszcza tylko, że został skazany, nie bardzo jednak zastana
wia się, co głosi wyrok. Czasem też powątpiewa o wyroku i żyje dalej. ( ... ) 

J ak widać, niełatwo mówić o symbolu w opowieści, której cec.hą naj
bardziej uderzającą jest naturalność. Ale naturalność łest _kategorią .trud: 
ną do zrozwnienia. Są dzieła, gdzie wypadki wyd?Ją się czytelm.kow1 
naturalne. Są jednak inne (rzadsze co prawda) gdzie bohater, uwaza za 
natunlne to, co jemu się zdarza. Wskutek paradok u szczegolneg?, ale 
oczywistego, im bardziej niezwykłe ą przygody bohate~a, ~y~ w1~ksza 
naturalno 'ć opowiadania: jest ona proporcjonalna do roz.p1ęt~sc1 pon.uęd~y 
dziwnością życia człowieka i prostotą , z jaką ów człowiek Ją przyJmUJ~· 
Tego rodzaju jest naturalność Kafki. I dzięki niej. sens ,~P~ocesu" staJe 
się jasny. Mówiono, że to obraz życia ludzkiego. N1~wątphw1e. ~? .s~ra
wa jest i prostsza, i bardziej złożona. To znaczy, ze sens. po_w1esc1 J_est 
bardziej osobisty, bardziej określa samego Kafkę. w. P~"':neJ mierze mo v1 

on sam, koro on jest tym, który nas powiada. ŻyJe 1 Je t skaza_ny .. Do
wiaduje się o tym już u samego początku powieści -:--- włas~~go ~yc1a -:
i jeśli próbuje szukać środków zaradczych, to w .~azdym razie me ~zu.Je 
·ię zaskoczony. Nic bardziej zdumiewa~ącego mz ten brak z~um1ema. 
Sprzeczności oznajmiają więc od razu dzieło absurdalne. Tragedia ducho-

Nie jest kontrargumentem na przeczucie o tatecznego wyzwolenia, gdy 
nazajutrz niewola pozostanie jeszcze bez zmian lub nawet się zaostrzy, 
lub wreszcie, gdy wyraźnie oświadczą nam, że nie ustanie nigdy. Wszyst
ko to może okazać się raczej bezwzględnym warunkiem ostatecznego wy
zwolenia . 

Fragmenty 

Bogdana 

. 
scenariusza 

M ichalika 

(Rok 19201 

Nagle zjawia się pruski major. Wkłada dwa palce każdej swej ręki 
\\' usta i gwiżdże, jak gwiżdże się na psa, tylko łagodnie. Sygnał przezna
czony jest dh jego oddziału, który czekał opodal, a teraz maszeruje na
przód. Milczący młodzi ludzie. Ciemno ubrani . Otóż, gdy tak krótkim 
krokiem maszerują obok nas, spoglądają na na niekiedy. Oczywistość 
tego pochodu na śmierć, jest równocześnie wzruszająca, podniosła i wiesz
cząca zwycięstwo. 

••• 
wn zostaje ukaznna przez konkret. Kafka osiąga to przez ci;1gł,y paradoks: 
barwy przydane pu tce, gesty codzienne tłumaczące naj\ yższe ambicje. 

Jeśli idzie o ,Proces" na przykład, mogę powiedzieć , że osiągnięcie jest 
zupełne. Triumf ciała i żadnych luk: ani tu nie brak nie wyrażonego bun
tu (lecz bunt pisze tę książkę), ani jasno widzącej rozpaczy (ale to ona jest 
twórcą), ani tej zdumiewającej swobody, która jest powietrzem wszyst
kich postaci powieści, zanim w zystkiego nie zakończy śmierć. ( ... ) 

A jednak ten ' wiat nie jest tak zamknięty, jak by się mogło zdawać. 
Kafka wprowadzi do niego nadzieję w osobliwej postaci. ( ... ) 

O dziele Kafki _mówiono najczęścicoj, że to krzyk rozpaczy: żadnego 
ratunku dla człowieka. Ten pogląd wymaga jednak rewizji. ( ... ) 

.Nieustanne przejścia od naturalności do niezwykłości, od tego, co indy
widualne, do tego, co powszechne, od tragiczności do codzienności od 
absurdu do logiki można odnaleźć w całym dziele Rafki: w nich siła teao 
dzieła i jego znaczenie. Aby dzieło absurdalne stało się zrozumiałe par~-
doksy te trzeba wyliczyć i podkreślić przeczności. ' 

Symbol zakłada dwa pla?y, dwa światy idei i doznań; do odkrycia 
związków mjędzy nimi słuzy słownik, i taki słownik najtrudniej jest 

Dziwny obyczaj sądowy . Skazańca zakłuwa kat w jego celi sztyletem, 
czego świadkami nie mogą być inne o oby. Skazany siedzi przy stole 
i kończy list , lub ostatni posiłek. Ktoś puka do drzwi - to kat -. Czyś 
gotów? - Pytania jego i zarządzenia, ą co do treści ustalone przepisem, 
od którego katowi nie wolno odstąpić . Skazany, który w pierwszej chwili 
zerwał się z miejsca, siada i siedzi dalej, patrzy sztywno przed siebie, albo 
zasłonił twarz rękami . Nie uzyskawszy odpowiedzi, ka t otwiera na pryczy 
swoją skrzynkę z narzędziami, wybiera jeden sztylet po drugim i stara 
się tu i ówdzi doszlifować jeszcze ich różnorodne o trza . Nastała już głę
boka ciemność. Oprawca nastawia małą latarkę przenośną. - Jestem go
tów - mruczy kat po krótkiej chwili. - Gotów? - skazany zrywa się 
i patrzy katowi prosto w oczy. - Nie, nie zabijesz mnie, nie zakłujesz, 
je teś przecież człowiekiem ... Ty człowiek, mnie człowieka. Kiedy zaś kat 
pochylony nad swą skrzynią milczy, skazaniec dodaje pokojniej - to 
niemożliwe. Tymczasem kat poruszył nowym sztyletem w rozluźnionym 
zawinięciu z waty i powiedział: - Myślisz pewnie o bajkach, w których 
sł uga otrzymał rozkaz zgładzenia dzie ka lecz nie dokonał tego. To tylko 
bajka, ale tutaj to nie bajka. 

Frani Kafka. „Dzienniki 1910-192:ł r.' ' 
Wyd. Lilerackie. Kraków 1969 

priekl. Jan Werter 

u łożyć. Ale już uświadomienie sobie że te dwa światy istnieją, prowadzi 
do ich utajonych relacji. U Kafki owe dwa światy to codzienność z jednej 
strony, nadnaturalny niepokój z drugiej. Czytając go doznajemy wraże
nia, że w trybie nieustannym realizowana jest formuła Nietz chego: 
., Wielkie pro bierny leżą na ulicy". 

Upokorzenie prowadzi ich do nadziei. Absurd egzystencji jeszcze bar
dziej upewnia ich o bycie nadnaturalnym. Skoro życie wiedzie do Boga, 
istnieje wyjście. To zaś, że Kierkegaard, Szestow i bohaterowie Kafki idą 
jedną drogą i z jednakim uporem i wytrwałością, świadczy w sposób 
szczel!ólny, że ta pewność ma w sobie moc krzepiącą. 

Kafka odmawia swem u bogu wielkości moralnej, oczywi tości, dobroci , 
koherencji. Wszystko po to, by tym pewniej rzucić się w jego ramiona. 
Absurd został rozpoznany, zaakceptowany, przyjęty - i wiemy, że nie 
jest i uż ab ·urdem. Jakaż może być większa nadzieja w granicach kondycji 
ludzkiej niż możliwość wymknięcia się tej kondycji? 

ALBERT CAi.U 
.,Nadzieja i absurd w dziele Franza Kafki" 

Eseje, PIW 197'1 
przckł. Joanna Guzc 




