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FRANZ KAFKA (1883~1924) - wybitny pisarz niemieckojęzycz

ny pochodzenia żydowskiego. 

Większość życia spędził w Pradze, gdzie po studiach germani

stycznych i prawniczych pracował jako urzędnik towarzystwa ubez
pieczeń. 

Za życia opublikował niewiele. Niemal cała spuścizna literacka 

Kafki pozostała w rękopisach, które umierając polecił swemu przy

jacielowi zniszczyć. Max Brod sprzeniewierzył się jednak ostatniej 

woli autora „Ameryki". 



Na pierwszy rzut oka wydawał się Kafka zdrowym młodym 
człowiekiem, co prawda zadziwiająco cichym, powściągliwym i ob
serwującym. Jego zainteresowania nie skupiały się bynajmniej na 
zjawiskach chorobliwych, dziwacznych, groteskowych, wręcz prze 
c: wnie, pociągała go wielkość przyrody, wszystko, co krzepiące. 

zdrowe, mocne, proste. 
Niejednokrotnie mogłem się przekonać, że wielbiciele Kafki, 

którzy znają go jedynie z jego książek, mają zupełnie Iałs;:ywe 

o nim wyobrażenie. Sądzą oni, że musiał on również w stosun
kach towarzyskich sprawiać wrażenie człowieka pogrążonego 

w smutku, jeśli nie w rozpaczy. Wręcz przeciwnie. Towarzystwo 
jego oddziaływało na każdego ożywczo. Bogactwo myśli, które wy
pJwiadał przeważnie w wesołym tonie, sprawiało, że był on - wy
rdżając się ostrożnie - co najmniej jednym z najbardziej interesu
Jących rozmówców, jakich kiedykolwiek spotkałem, i to mimo swej 
skromności i powściągliwego spokoju. Mówił mało, w większym 

towarzystwie nie odzywał się często godzinami. Gdy jednak zabierał 
glos, słuchano go natychmiast z uwagą. Gdyż to, co miał do powie
dzenia, było zawsze istotne, trafiało w samo sedno. A w intymnej 
rozmowie rozwiązywał mu się czasem język w sposób wręcz za
dziwiający, ·.apalal się, tryskał werwą, żartom i smiechom nie było 
końca; tak, śmiał się chętnie i serdecznie i potrafił również przy
jaciół zarażać śmiechem. Co więcej: w trudnych sytuacjach można 
było bez zastrzeżei1 zawierzyć z ulgą jego rozumowi, taktowi, jego 
prawie zawsze trafnej radzie. Był cudownym pomocnym przyja
cielem. („.). Obok pism Kafki istnieje jego wizerunek zachowany 
w pamięci naszego kręgu i wizerunek ten domaga się włączenia go 
do ogólnego obrazu. Gdy był w dobrym usposobieniu, chętnie wpla
tał w nasze rozmowy fantastyczne bajki, osobliwe projekty. ( ... ). 
Był bardzo konsekwentny w konstruowaniu takich fantazji, powra
ca! wciąż do nich z ujmującym uporem, ożywiając je wszelkimi 
barwami humoru i coraz to nowymi pomysłami zrodzonymi z oso
bliwego rozbaw ie n i a. ów rys rozbawionej i rozigranej kon
struktywnej fantazji odnajdujemy również w jego utworach, w ory
ginalności jego sił twórczych; żadną miarą nie należy go lekcewa
żyć. 

Max Brod: Franz Kafka. lłum. T. Za
błudowski W-wa 1982 

' 

Właśnie jasnych stron Kafki - mówi Brod - sąsiadujących 
z groźnymi, nie wolno inscenizatorowi pominąć. W czytan iu można 
czasem zgubić myśl autora, ukrytą nieraz w słowach brzmiących 
niepozornie. Na scenie nie można ich akcentować - brzmiałoby to 
wulgarnie; ale odpowiednie ich wycieniowanie może uczynić kon
strukcję jaśniejszą. Adaptacja sceniczna bowiem jest zawsze - na
wet tam, gdzie zachowuje najdalej idącą bierność i powściągliwość 
- pewnego rodzaju komentarzem wydarzeń. Nie zapominajmy o 
sprawie czysto technicznej: Kafka pozostawił w swych powieściach, 
z których żadnej nie przygotował ostatecznie do druku, wiele labi
ryntów myślowych, które w wersji opracowanej przez niego byłyby 
bądź usunięte, bądź tak ukształtowane, że utworzyłyby jasno tłu
maczącą się całość - czego obecnie często brak. D'.atego też skró
towość, zwi.ązana z adaptacją sceniczną, przyczynia się do uwy
datnienia rzeczy istotnych, do odrzucenia tego, co mniej ważne. 
A uwydatniają się momenty nieśmiałej pociechy. Czy zauważyli
ście - pyta Brod - że w trzech kolejnych powieściach Kafki na
stępuje gradacja tego właśnie typu? W Przemianie nie ma prawie 
elementu pociechy, w Procesie występuje on tylko ubocznie, w 
Zamku staje się prawie agresywną odwagą, by najmocniej wystą
pić w Ameryce, która swym wczesno-Chaplinowskim nastrojem 
przypomina „komedię cudowności". 

Kafka na scenie (w;] Kro n ika ... Dialog•· 
4/1957 

Gdy relacjonowałem doktorowi Kafce pewien przypadek z mło
dzie1'iczej kryminalistyki, doszliśmy w rozmowie znowu do opowia
dania „Palacz". 

Zapytałem, czy postać szesnastoletniego Karla Rossmanna na
szkicowana została na podstawie jakiegoś wzoru. Franz Kafka od
powiedział: 

- Miałem modeli wielu i żadnego. Ale to już przeszłość. 
- Postacie zarówno młodego Rossmanna jak i palacza są tak 

prawdziwe - zauważyłem. 
Twarz Kafki sposępniała. - To wynik produktu ubocznego. Ja 

nie rysuję ludzi. Relacjonuję tylko pewną opowieść. To są obrazy. 
Tylko obrazy. 

- W takim razie musi istnieć wzorzec. Inspiracją obrazu jest 
widzenie. 

Kafka uśmiechnął się: - Fotografujemy rzeczy, ażeby je prze
pędzić z pamięci. Moje powieści to swoisty rodzaj zamykania oczu. 

* 

Byłem z Kafką na wystawie francuskich malarzy w galerii nad 
fosą, Znajdowały się tam obrazy Picassa: kubistyczna martwa na
tura i różowe kobiety z ogromnymi nogami. 

- Oto zuchwały deformator - zauważyłem. 
- Nie sądlzę - odpowiedział Kafka. - On rejestruje jedynie de-

formacje, które jeszcze nie dotarły do naszej świadomości. Sztuka 
jest zwierciadłem, które czasami przyspiesza, niczym zegarek. 

Gusta\v Janouch: Ru: :no wy z Ka f l.;.a, . 
tłum. M. Wydmuch. .. Zyc ie Lit erackł2 

12.x.19·:1." 



Żyjemy w czasach, gdy dążenie do interpretowania jest w znacz
nym stopniu działaniem reakcyjnym i oportunistycznym, Podobnie 
jak spaliny samochodów i wyziewy przemysłu zanieczyszczają 

a tmosferę miejską, tak i obfitość interpretacji dzieł sztuki zatruwa 
na5zą wrażliwość. W kulturze, której klasyczną bolączką jest hiper
trnfia intelektu kosztem energii i wrażliwości zmysłowej , zjawisko 
im erpretacjt jest odwetem intelektu wobec sztuki. 

Co więcej, to odwet intelektu wobec swiata. Interpretować to 
zn aczy zubażać, wyjaławiać świat - -- aby na jego miejsca wprowa
dzić ś wiat cieni zbudowany ze „znaczei'1". Prz.eksztalcać świat w 
te n świat. („Ten świat'" , jak gdyby był jeszcze inny.) 

Swiat, nasz świat, jest już dość jałowy i ubogi. Nie są nam po
trzebne kolejne jego wersje, dopóki znowu nie zaczniemy bezpo
średnio doświadczać jego przejawów. ( ... ). 

Twórczość Kafki, na przykład, została poddana masowym tor
turom przynajmniej przez trzy armie interpretatorów. Ci, dia któ
rych dzieła Kafki są społeczną alegorią, dostrzegają w nich przy
kladowe studium frustracji i obłędu we współczesnym zbiurokra
tyzowanym świecie oraz krańcową formę tego świata w państwie 
totalitarnym, Ci, dla których dzieła Kafki są psychoanalityczną 

alegorią , dostrzegają w nich szaleńczy strach Kafki przed ojcem, 
kompleks kastrata, świadomość własnej impotencji, zniewolenie 
przez sny. Ci, dla których dzieła Kafki są religijną alegorią, wy
jaśniają, że K. w Zamku usiłuje dostać się do nieba, że Józef K. 
w Procesie jest obiektem tajemniczej i nieubłaganej sprawiedliwo
sci Boga.„ Samuel Beckett jest kolejnym pisarzem, którego twór
c:.:ość stała się łupem nienasyconych intepretatorów. Subtelne dra
maty stłumionej ś wiadomości, ludzi zredukowanych do elementów 
zasadniczych, okaleczonych, poz ba wianych zdolności ruchu, zostały 
odczytane jako wyraz egzystencji pozbawionej zna czenia lub pozba
wionej Boga, lub też jako alegoria psychopatologii. ( ... ) 

Pr ze jr zys toś ć jest najwyższą, najbardziej wyzwalającą 

wartością w dzisiejszej sztuce - i krytyce. Przejrzystość umożliwia 
odczucie wewnętrznej siły emanującej z dzieła, odczucie jego 
istoty. ( ... ) 

Szczególnej wagi nabiera rozszerzenie możliwości percepcji zmy
słowej. Musimy nauczyć się w id z ie ć więcej, s ł y s ze ć więcej 

i czuć więcej. Nasze zadanie nie polega na odnajdywaniu maksi
m um treści w dziele sztuki, a tym bardziej na sztucznym odkry
v; aniu treści, które faktycznie nie są w nim zawarte. Nasze zada
nie polega na odcięciu się od treści, abyśmy tak mogli dzieło sztuki 
zobaczyć. 

Susan Sant ag: Przec i. w interpretacji., 

Tłum. M. Ole jniczak [w:] „Literatu ra na 
św i c ie " 9/1979 

' 

Most 

Byłem zesztywnialy i zimny, bylem mostem, leżałem 

nad przepaścią. Z tej strony były wwiercone palce nóg, 

z tamtej ręce, wgryzłem się mocno w kruszącą siE; glinę. 

Poły surduta powiewały mi z boków. W głęb i szumiał po

tok z pstrągarni. Żaden turysta nie zabłąkał si ę na tę nie

dostępną wysokość, most nie był jeszcze zaznaczony na 

mapie. - Tak leżałem i czekałem; musiałem czekać. Raz 

zbudowany most, jeśli nie runie, nie przestaje być mostem. 

Pewnego razu pod wieczór - czy to by l pierwszy, czy 

też tysięczny, nie wiem - moje myśli krążyły wciąż w 

nieładzie i wciąż w koło. _Pod wieczór latem, gdy strumień 

szumiał posępniej, usłyszałem krok mężczyzny! Do mnie, 

do mnie. - Wyciągnij się, moście, bądź gotowa, belko bez 

poręczy, utrzymaj tego, którego ci powierzono. Wyrównaj 

niepostrzeżenie chwiejność jego kroku, a jeśli s i ę zachwie

je, daj się poznać i rzuć go, niby bóg gór, na zi emię. 

Przyszedł, opukał mnie żelaznym końcem laski, potem 

podniósł nim poły mojego surduta i ułożył je na mnie. Ko

niec laski zanurzył mi w rozmierzwione włosy i pozostawił 

go tam na długo, zapewne rzucając dokoła dzik ie spojrze

nia . Potem jednak - właśnie marzyło mi si ę , że jest już 

za górami i lasami - skoczył obiema nogam i na środek 

mojego ciała. Wzdrygnąłem się w gwałtownym bólu, nic 

nie wiedząc. Kto to byl? Dziecko? Sen? Rozbó ~j nik? Samo

bójca? Kusiciel? Niszczyciel? Odwróciłem s i ę, aby go zo

baczyć. - Most się odwraca! Jeszczem się n ie odwróci], 

a już runąłem, i już byłem rozdarty i n adziany na ostre 

krzemienie, które tak spokojnie wpatrywały si ę vve nmie 

z rozpędzonej szaleńczo wody. 

Przełożył 

ROMAN KARST 



„ 

Sęp 

Był sęp, który szarpał mi nogi. Postrzępił mi buty i poli.
czochy, a teraz dziobał już nogi. Wciąż tłukł dziobem, po
tem niespokojnie okrążał mnie kilka razy i znowu zabie
rał się do swojej roboty. Jakiś pan przechodził obok, chv,ri
leczkę się przyglądał i potem zapytał, dlaczego pozwalam 
na to sępowi. 

- Przecież jestem bezbronny - rzekłem - przyleciał 

i zaczął szarpać, chciałem go oczywiście odpędzić, usiłowa
łem zadusić go, ale takie zwierzę jest bardzo silne, chciało 
mi już nawet skoczyć do twarzy, wolałem przeto poświ::;
cić nogi. A teraz są już prawie poszarpane. 

- Ze też pan daje się tak męczyć - powiedział ów 
pan - jeden strzał i po sępie. 

- Czyżby? - zapytałem - zechce pan to zrobić? 
- Chętnie - odparł ów pan - tylko pójdę do domu 

i przyniosę strzelbę. Może pan jeszcze pół godziny pocze

kać? 

- Tego nie wiem - odrzekłem i przez chwilę stałem 
zdrętwiały z bólu, potem powiedziałem: - Proszę, na 
wszelki wypadek niech pan spróbuje. 

- Dobrze - rzekł ów pan - pośpieszę się. 

Podczas rozmowy sęp przysłuchiwał się spokojnie i jego 
wzrok wciąż wędrował pomiędzy mną a panem. Teraz 
spostrzegłem, że wszystko zrozumiał: wzbił się w powie
trze, wygiął się daleko do tyłu, aby nabrać dostatecznego 
rozpędu, i potem, niby oszczepnik, wbił głęboko we mnie 
dziób przez moje usta. Padając, czułem, oswobodzony, jak 
utonął w mojej krwi. która wypełniła wszystkie głębiny 
i przelewała się przez wszystkie brzegi. 

Przełożył 

ROMAN K/\TIST 

Odprawiony zalotnik 
Jeśli spotkam piękną dziewczynę i poproszę ją: - Zrób 

mi tę łaskę, chodź ze mną - a ona mija mnie w milczeniu , 

tym samym daje mi do zrozumienia: „Nie jeste:3 księciem 

o szlachetnym nazwisku, ani barczystym Amerykaninem 

mdiańskiej postawy, o spokojnym skupionym spojrzeniu 

i o skórze wygładzonej od powietrza, murawy i opływają

cych ją rzek, nie odbyłeś nigdy podróży do wielkich mórz 

ani po owych oceanach, których nie wiem, gdzie trzeba 

szukać. A więc, przepraszam, dlaczego ja, piękna dziew

czyna miałabym z tobą pójść?" 

„Zapominasz, że nie wiezie cię limuzyna, kolysząca się 

posuwistymi zrywami po' ulicy, nie widzę strojnych w ob

cisłe ubrania panów z twego orszaku, którzy szepcąc slo

\Va uwielbienia idą za tobą otaczając cię półkolem, masz 

skrępowane strarannie stanikiem piersi, ale twe uda i bio

dra szukają sobie rekompensaty za tę powściągliwość, 

ubrana jesteś w taftową suknię z plisowanymi fałdami, 

według mody, która nam wszystkim bardzo się podobałD 

zeszłej jesieni, a mimo to - mając na sobie ten strój, który 

zagraża życiu ludzkiemu - uśmiechasz się od czasu do 

czasu." 

„Tak oboje mamy rację i aby sobie tego całkowicie nie 

uświadamiać, niech doprawdy każde z nas pójdzie już ra

czej z osobna do domu." 

Przełożył 

ALFRED KOW.\LKOWSKI 



Milczenie syren 
Dowód na to, że nawet niedostateczne, ba, dzi ecinne 

srodki mogą służyć ocaleniu: 
Aby się uchron ić przed syrenami, Odyseusz zatkał so

bie uszy woskiem i I azal si ę przywiązać do masztu. Coś 
J:JO :lobnego mogliby uczynić z dawien dawna wszyscy po
d óżni, prócz tych, których syreny wabiły już z daleka, 
ale w calym świecie było wiadomo, że to na nic się zdać 
nie mogło. Spiew syren przenikał wszystko, a namiętność 
uwiedzionych zerwałaby nie tylko łańcuchy i maszt. O tym 
jednak Odys nie myślał, choć może o tym i słyszał. Zaufał 
całkowicie garści wosku i zwojowi ła11cuchów i naiwnie, 
rad ze swoich sztuczek, płynął naprzeciw syren. 

Ale syreny mają jeszcze straszniejszą broń od śpiewu, 
a mianowicie milczenie. Wprawdzie to się jeszcze nie zda
rzyło, ale jest do pomyślenia, że ktoś zdołałby się urato
w ć przed ich śpiewem, nigdy jednak przed ich milcze
niem. Nic ziemskiego nie może się oprzeć uczuciu silniej
szej ponad wszystko pychy, wywołanej tym, że zwycię
żyło się syreny własnymi siłami. 

I rzeczywiście, mocarne śpiewaczki nie śpiewały, gdy 
przybył Odys, czy to dlatego, że myślały, iż sprostają temu 
przeciwnikowi samym milczeniem, czy też, że zapomniały 
u wszelkim śpiewie na widok błogości na obliczu Ody
seusza, który myślał jedynie o wosku i łańcuchach. 

Jednakże Odys, by tak rzec, nie słyszał ich milczenia, 
myślał, że śpiewają i że tylko on jest strzeżony przed ich 
glosem. Najpierw dojrzał przelotnie obroty ich szyj, głę
boki oddech, wypełnione łzami oczy, na pół otwarte usta, 
ale sądził, że pozostaje to w związku z ariami, które, nie
dosłyszane, milkły wokoło niego. Niebawem jednak wszy
stko uszło jego spojrzeniom zwróconym w dal. Syreny 
pierzchły dosłownie przed jego stanowczością i kiedy był 
najbliżej nich, nic już o nich nie wiedział. 

One jednak - piękniejsze niż kiedykolwiek - prze
ciągały się i wierciły, swobodnie powiewały na wietrze 
potwornymi włosami i otwarcie rozczapierzały pazury na 
skałach. Nie chciały już uwodzić, chciały tylko jak naJ
dłużej łowić odblask dużych oczu Odysa. 

Gdyby syreny miały świadomość, dosięgłaby je wów
czas zagłada. Jednakże przetrwały, a tylko Odys im 
umknął. 

Tu zresztą podanie przekazuje jeszcze inne wyjaśnienie. 
Odyseusz, powiadają, był tak podst iępny, był takim lisem, 

że nawet bogini przeznaczenia nie mogla prz niknąć jego 
najskrytszych myśli . Może rzeczywiście spostrzegł , cho ć.: 
niepodobna tego pojąć ludzkim rozumem, że syreny mil 
czą, i w pewnej mierze tylko osłonił się przed nimi i przed 
bogami wyżej wspomnianym pozorem niby tarczą . 

Przełożył 

ROMA KARST 



Bratobójstwo 
Jak ustalono, mordestwo miało następujący przebieg: 
W bezchmurny księżycowy wieczór, około 9-tej, morder

ca Sch1;1ar ustawił się w miejscu, gdzie Wese, jego ofiara, 
zb.oczyc musiał, wracając z biura, w uliczkę, przy której 
mieszkał. 

Przenikliwy,. wi~czorny chłód. A Schmar lekko odziany, 
do tego w rozpięte.i kurteczce. Obnażone narzędzie mordu 
- po _tr.osze bagnet, po trosze nóż kuchenny, stale zaciska 
V:. gars~~· W blasku księżyca lustruje ostrze. Zalśniła stal. 
Nie dosc; sc.hmar toczy nią po krawężniku, aż się iskrzy. 
Zapew:ie pozałował. By zaradzić szkodzie, staje na jednei 
nodze i wsł~chany w wizg noża, z zarazem w nabrzmiałą 
przezn.aczemem boczną uliczkę, wodzi stalą jak smyczkiem 
po ze I owce bu ta. 

Dlaczego adwokat Pallas przypatruje się wszystkiemu 
temu bezczynnie ze swojego okna na drugim piętrze? Któż 
t_Y zgłębił ludzką naturę! W szlafroku opasującym rozrosłe 
ciało, w kołnierzyku na sztorc, spogląda w dół, potrząsając 
głową. 

~nie opodal, w piątym domu za przeciwległym rogiem, 
pani Wes.e w f_utrze zarzuconym na nocną koszulę, wypa
truje męza, ktory ociąga się dziś bardziej niż zwykle. 

Zabrzmiał wreszcie dzwonek nad drzwiami biura. Na
zbyt donośnie; jego dźwięk ściele się nad miastem wzlatu
je kil: niebu, gdy zapracowany, pilny do nocy Wes;, jeszcze 
n.iewidoczny, właśnie zapowiedziany poglosem, idzie ulicą. 
Bruk odmierza Jego spokojny krok . 

. Pallas wychylił się z okna, ik mógł; niczego przeoczyć 
m e pO\!.'lnien. Uspokojona dzwonkiem, pani Wese zamyka 
skrzypiące ok.no .. A Schmar ukląkł. Twarzą i dłońmi przy
warł do kamieni, bo tylko one leżą teraz przed nim nie
osłonięte. Gdzie wszystko truchleje, Schmar płonie. 

D~kladnie u zbiegu ulic Wese przystanął; ku przeciw
ległej wysunął tylko laskę, o którą się oparł. Kaprys. Za
urocz~nie .nocnym niebem - ciemnogranatowym z pozłotą. 
Bezwiednie przemierza je wzrokiem, bezwiednie, uchyliw
szy kapelusza, przegarnia włosy. W górze żadne zdarzenie 
nie odsłania najbliższej przyszłości; wszystko trwa tam na 
swoim miejscu, niezgłębione i bez::;ensowne. Że Wese idzie 
dalej, jest samo w sobie i dla siebie rozumne, chociaż 
idzie po:i nóż Schmara. 
. „Wese 1

'.'. woła .Schma r, powstając na koniu szki paków 
1 wyc1ąga,1C)c ramię z ostro nachylon:i m nożem, „Wese! na 

• 

próżno czeka Julia" . I z prawa w szyję, i z l wa w szyję, 
i Jeszcze trzeci raz głęboko w brzuch dżga Schmar. Roz
platywane szczury wodne wydają z siebie odgłos podobny 
temu, jaki wydobył z siebie Wese. 

„Zrobione", mówi Schmar i rzuca nóż, zbędny, skrwa
w10ny balast, w bramę najbliższe j kamienicy. „Szczęśli
wość mordu! Ulga, uniesienie po pr zelaniu cudzej krwi . 
Wese, stary, nocny cieniu, przyjacielu, towarzyszu birban
tek, wsiąkasz druhu w ciemny grunt ulicy. Czemu nie 
Jesteś zwyczajnym, wypełnionym krwią pęcherzem? Siadł
bym na tobie, a ty rozpłynąłbyś się do reszty. Nie wszyst
ko się spełnia, nie każde rozkwitłe marzenie dojrzewa. 
Twój ociężały zwłok nie postawi już kroku . I cóż po głu
chym pytaniu, jakje mi zadajesz?" 

Pallas stoi w otwartych na oścież dwuskrzydłowych 
cirzwiach swojego domu miotany wściekłością. „Schmar'. 
Schmar! wszystko zauważone, nic się nie da ukryć". Pallas 
i Schmar mierzą się wzrokiem. Pallas spokojny, Schmar 
już się nie wykręci . 

Pani Wese, z całkiem poszarzałą z przerażenia twarzą, 
śpiesznie przechodzi obok z orszakiem ludzkiej ciżby. Futro 
rozpięte. Obleczone w nocną koszulę ciało pada przy We
sem, do którego należy, z nóg. Nad .futrem okrywających 
małżonków, jak mogilny trawnik unosi się ciżba. 

Schmar wcisnął usta w ramię odprowadzającego by
stronogiego policjanta, z trudem dławiąc mdłości. 

Stać 
I 

się 

* 

Przełożył 

STANISŁAW TYROWICZ 

indianinem 
.Jakże chętnie byłoby s i ę Indianinem, zawsze gotowym 

do czynu i na rwącym naprzód koniu, na skos przebijając 
p0wietrze, pędziłoby się w ciągłych krótkich wstrząsach 
po drżącej ziemi, ażby się zaniechało ostróg, bo przecież 
nigdy ostróg nie było , ażby się odrzuciło cugle, gdyż nigdy 
cugli nie było, i już by się ledwie widziało przed sobą zie
mię podobną do równo skoszonego stepu, bez szyi koń
skiej i bez głowy konia. 

Przełożył 

i\LFRED KOWALK WSKI 



Rękopis Franza Kafki nie ma tytułu. W rozmowach Kafka zwykł 
by! nazywać tę książkę swoją „ameryka11ską powieścią", a później -
po odrębnym opublikowaniu (1913) pierwszego rozdziału - po pro
stu Palaczem. Pracował nad tym dziełem z wielkim upodobaniem, 
przeważnie wieczorami i do późna w nocy, a na stronach rękopisu 
widnieje zdumiewająco mała ilość poprawek i skreśleń. Kafka zda
wał sobie sprawę - i często wspominał o tym w rozmowach -
że ta powieść jest radośniejsza i „jaśniejsza" niż wszystko, co kie
dykolwiek napisał. ( ... ) 

Zupełnie nieoczekiwanie Kafka przerwał nagle pracę nad po-
wieścią. Książka pozostała nie ukończona. Z rozmów wiem, że za
mieszczony tu nie dokończony rozdział o Teatrze z Oklahomy, roz
dział, którego wstęp Kafka szczególnie lubił i wzruszająco pięknie 
odczytywał na głos, miał być rozdziałem koi1cowym i brzmieć po
jednawczo. Kafka, uśmiechając się, w zagadkowych słowach dawał 
do zrozumienia, że jego młody bohater w owym teatrze „nie ma
jc~cym prawie granic" odnajdzie - jakby dzięki rajskiemu cudo
wi - zawód, wolność, oparcie, ba, nawet ojczyznę i rodziców. („.) 

J asne jest, źe powieść ta wiąże się ściśle z Procesem i Zamkiem, 
których cykl (chronologicznie) otwiera. Jest to pozostawiona przez 
Kafkę trylogia sam ot n ości. Jej zasadniczym tematem jest 
obcość, izolacja pośród ludzi. ( ... ) 

Są w tej książce sceny (a mianowicie rozgrywające się na przed
mieściu, nazwane przeze mnie Azylem) nieodparcie przypominające 
filmy Chaplina, piękne filmy Chaplina, które, co prawda, nie zostały 
jeszcze stworzone - przy czym nie należy zapominać, że w czasie 
gdy książka ta powstała (przed wojną!)•. Chaplin był nieznany lub 
może w ogóle jeszcze nie występował. 

Możliwe, że właśnie ta powieść wskaże nową drogę do zro
zumienia Kafki - drogę pełną prostoty, ludzkiego współczucia. ( ... ) 

• Chod.z.i o I wojnę śwlatową 
(pr7yp. J. W.) 

ocą 

Max Brad: Poslowi e do pierv.'f'Zego \VY

danla Ameryki. tłum . J. Kydry1\ski 

............... ..._.. ........ 

Pogrążony w nocy. Podobnie jak się czasem pochyla głowę, aby 
rozmyśl~ć , tak pogrążyć się całkiem w nocy. Dokoła ludzie śpią 
!\fale w idowisko, niewinne okłamywanie samego siebie, że śpią w 
domach, w solidnych łóżkach, pod solidnym dachem, wyciągnięci 

lub skulen i na materacach, na prześcieradłach, pod kołdrami, w rze
czywi stości odnaleźli się jak kiedyś i jak potem w pustynnej oko-

licy - obozowisko na wolnym powietrz u, nie prze j r zana ilość ludzi, 
wojsko, naród, pod zimnym niebem na zimnej prze strzeni , p owa
leni tam, gdzie przedtem stali, z czołami wspartym i o ram iona, 
l warzami zwróconymi ku ziemi, spoko.inie odd ychając. A t y czu 
wasz, jesteś jednym ze strażników, dostrzegasz nas tępnego wym a
chując głowni<) wydobytą ze stosu chrustu obok ciebie . Dlaczego 

czuwasz~ Ktoś musi czuwa ć . Ktoś tu m u si być . 

Przełoży ! 

R O MAN KARST 



... Jak się wydaje, łączy pana z Kafką instynkt prześmiewcy, ale 
jego wizja świata j10st ua.1·uziej ponura niż pańska. 

- Ale kiedy Kafka czytał p rzyjaciołom to, co napisał, zaśmie-
\vał się do łez i ś wietnie się ba wił. Jest u Kafki pewna błazenada, 
ctchy śmiech - jak w snach. W niektórych snach śmiejemy się 

ale czujemy, że ten śmiech nie istnieje. Budząc się mamy w sobie 
jeszcze to źdźbło wesołości, ale potem nagle orientujemy się, że nie 
cia się w żaden racjonalny sposób wytłumaczyć powodów owego 
śmiechu. Ale to może nasza świadomość zarejestrowała sytuację 

tak wyolbrzymioną i opartą na kontrastach nie dających się abc;<J
lutnie zredukować, że jak aś cząstka podświadomości bawiła się 

tym w szystkim, wizja, katastrofa, nieszczęścia były tak wyolbrzy-

• 

rn.ione, że stały się wręcz śmieszne. Myśl o okiełzaniu tej wizji, • 
przezwyciężeniu, sprzeciwieniu się jej, oswojeniu - zawsze obecna 
jest u Kafki. 

Kafka to zaprawdę geniusz, przywracający każdemu gestowi 
przejrzystoś ć. Banalność, głupota, niezrozumiałość życia nabiera 
niespodziewanie znaczei1, pozwalających nam żywić nadzieję. Nie 
zn a m drugiego pisarza, któremu udało się dać ludziom pomoc tak 
konkretną, że stała się praktycznym podręcznikiem na każd;1 

chwilę, każdy dzień naszego życia. Wszystko ma u niego rezonans. 
To może czasami zwiększać strach, ale prawdę mówiąc - nie 
wierzę, aby tak bylo, bo czujemy się chronieni przez serię praw, 
tajemnic, odbić. Dzięki nim czujemy się mniej samotni. 

Inaczej więc mówiąc prawdziwy „Kafkowski świat" nic ma 
nic wspólnego z tym, co zwykło się łączyć z tym określeniem? 

Ale świat Kafki to świat taki, jaki jest. Nie ma różnicy. Kafka 
to najbardziej precyzyjny, drobiazgowy fotograf. Zrobił wspaniałe 
klisze radiologiczne przygody ludzkiej. To olbrzym. :Mówi się 

o „świecie Kafkowskim". aby powołać się na bezsens, labirynt, nie
możność rozszyfrowania, zagrożenie. niepokój. Ale nie, to po prostu 
ś w iat taki, jaki jest! 

Federico Fellini: Kafka i ja . [w:] .. Film" • 
16/1988 

Mała bajka 
- Ach - rzekła mysz - świat staje się z każdym dniem 

ciaśniejszy. Z początku był taki szeroki, że się bałam, po
biegłam więc dalej i byłam szczęśliwa, iż wreszcie zoba
czyłam z daleka, z prawej i z lewej strony, ściany; ale te 
długie ściany z takim pędem zbliżają się do siebie, że już 
jestem w ostatnim pokoju i tam stoi w kącie pułapka, do 
której biegnę . 

- Wystarczy, że zmienisz kierunek biegu - powiedział 
kot i pożarł ją. 
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OD DZIECI 

DZIECI 

KOBIETA SZYJĄCA 
NA MASZYNIE 

POLICJANT 

KRYSTYNA MICHEL 

* * • 

ANNA PAPRZYCA 

WALDEMAR KW ASIE BORSKI 

MĄŻ , CO KOCHA BRUNELDĘ JERZY l\ALBUZA 

BRUNELDA 

KANDYDAT NA SĘDZIEGO 

KONTRKANDYDAT 

CZEKA NA BRUNELDĘ . 
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RYSZARD POCHROŃ 

MAŁGORZATA KUKIEŁKO 
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MAŁGORZATA KUKIEŁKO 

GIZELA PIOTROWSKA 
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