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Jerzy Sitarz 

MODLITWA JÓZEFA K. 

Czuję s ię winny 
Nie wiem 
Czy popełniłem coś złego 
Czy nie popełniłem 
Ale czuję się winny 

Pytam: 
Kiedy przyjdą mnie aresztować, Panie? 
Jestem na to przygotowany 
Nie jadłem jeszcze śniadania 
Czekam 

Kruków. I 985 
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PROCES 
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ON 
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Romo n Karst, Drogi Samotności, "Czytelnik" Warszawa I 960 

CZY NALEŻY SPALIĆ KAFKĘ? 
Niedługo po wojnie jeden z tygodników komunistycznych ("Action") ogłosił ankietę 

na temat dość nieoczekiwany. Zapytywano mianowicie: "Czy należy spalić Kafkę"? Pyta
nie było tym bardziej niesamowite, że nie zostało poprzedzone przez pytania, które mo
głyby je wprowadzić, a więc na przykład, czy w ogóle należy palić książki? bądź: jaki 
rodzaj książek palić? Niezależnie od wszystkiego, wybór redaktorów był subtelny. Nie 
ma potrzeby przypominać, że autor Procesu jest, jak się mówi, "jednym z największych 
geniuszów naszej epoki". Wielka liczba odpowiedzi wykazała, że odwaga popłaca. Po
nadto, ankieta, zanim w ogóle została sformułowana, otrzymała już odpowiedź, którą pi
smo "Action" omieszkało jednak ogłosić; była to odpowiedź autora, który żył, a w każ
dym razie umarł trawiony pragnieniem spalenia swoich książek. 

W moim pojęciu, Kafka do końca nie przezwyciężył własnego niezdecydowania. Za
cznijmy od tego, że on te książki napisał, trzeba więc sobie wyobrazić czas między dniem, 
w którym się pisze, a dniem, w którym podejmuje się decyzję spalenia. Poprzestał ponad
to na decyzji dwuznacznej, powierzając \\')'konanie autodafe temu spośród przyjaciół, który 
go przestrzegał, iż odmawia wzięcia na siebie tego zadania. Przed śmierciąjednak \\')'raził 
tę wolę, pozornie ostateczną: należało wrzucić do ognia to, co pozostawił. 

Jak by nie było, idea spalenia Kafki - nawet gdyby była prowokacją - by ła w umysłach 
komunistów ideą logiczną. Te wymyślone płomienie pomagają nawet dobrze zrozumieć 
książki Kafki: są to książki przeznaczone dla ognia, przedmioty, którym do osiągnięcia 
prawdy brakuje bycia w ogniu, one są tutaj, ale istnieją po to, by zniknąć tak, jak gdyby 
już były unicestwione. 

Georges Bal<lille. Czy nnlez) spol ić Kafkę? 

Litera/ura na świe cie nr 2, 1987 
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David Le v1ne, Por1re1 Fran~a Kafki , 1978. 
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prt) \łll.'.'/OTI) 1,:h 1~1lluw : 

Jak kYlahtmalyb-, s1;; 

R7CCT\'\\J.I\ I bor.· konc\ i~cmó", 
sdi by z.ichowrui) LOsrnl 

"JJ'ost pcns11 poc7.1\-
I 1fom pensj i zas.adrnczej 

kowcJ konc\ pic1Ut'n1 z I % 1 rol.u, a t.atcm bcL 
jaktcjl.oł\11 cl. rei;.~1lacj 1 

kok Prn~j .1 "" "'•- l}(J (h - ł' t Tl lJ• Pl· n ~jn "M l l • I Do~• - Ptn ~J: • 

uud· lrruu - l •k ,J!!Ó lr m 1111 1.J· 1rr un - lrk loi; łtrn 

nioa l.. tl\Oit LlrUl\ - niru l..O\Oił tl r OZ)' -

żn1 •- i n1u -

"' n ) 

l 'JO.l 2000 600 - 26CXl 2000 (>00 2600 
191(\ ISOO 5-10 23-1 2- 4 2000 600 260 28<,0 
1912 1600 610 336 2576 2 100 840 44 1 338 1 

Nntomiasl pensja urtędnikó" l W) ks1lalccniem srcdnim 

\\trosla nasl~puj~cn -

Rol. r 1,1tkowa Kwa1cno1- Doda1ek Pcn.<;ja 
[lCllS.JR Z.1- h()\l 'C do ż:i· =dni z.1 

sad111c1,1 many ogółem 

pr.tcJ 
I I I IQfJ(J l611u • 120• ) lli) . 11n.o.-

od I 11 l'łDt1 lbOO. - 1lO•o) .J SO - "080 -
oJ I I . l'JOl• lbOO - 1lO'e l -l8tJ . 1!01 11).:WS · :!288. 
<' 11 111911 lbOU - 141lł11ł t·~O . rl ' '•I J36 · :?576 -

u pnicL tego urLędnk _1 ci o lr1'm)"ali 0 11 1906 n)l u 

premie tri.) letnie .aimiasl J ot)'chc taso" yc h CLlcroletnich. J 
od t •J I O ro l u pod" ~i„aoo poSLctcgólne grupy zaszerego· 

11ama o \ O ~ o r .. ctego nic U\\/gl,Jni pO\\)ŻS1. lab- la. 

l 'l~rtl\\ na nit: poc14tll)\\) eh pensji z::is::u.J nic1~ ..:h ur1t;J ni· 
lJ t' 'red nim ") ks1talccnicm 1 konci picnta : 

Rok 
Poa011low.a pens1a zu1dnicu Poc?,:tll..o·., 1 pcns1a oµo lc:m 

lll7.Cdnika konC) ptenta um;dnika koncwicnta 
19HI 1600.- 2000.- 2080.- 2600.-
1910 1600.- 1800.- 2288.- 2574 .-
1912 1600.- 1600.- _5 76- _5 76 -

Wtrosl 1.rn1bf.. ó\\ ur1.,d nilÓ\\ /.C srcdnim W) L 'tlo lcT 

nicm - \\ zglcdn ic spadek tarobków kont) pi cn1ó w ujęte pro

cenl u\\o : 

Ro~. Pocz~lkO\\I renSJł 1u.1dmc1~ Pon.:tl ł.:O \\ ;ti pensji ogólem 

''' '1osun~ ""lfC>SI 'P.tdd. u ~UD'1 padcl.. u 
~hl l 1Jo.a1 u uucJn1l.ó\\ l1.oncypirn10" u urz~dn konc\·picnio" 

191 0 t(J - 10% t Itr „ - l~ó 

1912 !O -2lró ł 20" ó I" -- o 

Ja~ dobitnie d (n1odt~ le Jane . Lonc)- picnl, tóry ll SZ\' 

U11" n:'l.\\l!l " gó lnie uznawanrj 1a nic korzjstnq sluż.bi e 

ra1\s\ 111rn cj. 1.aszcrcgo11 a n) j est do X l:Jtcgorii s lu.i: bO\\Cj , 

w nas1:m / al ladzie zcp hn i ·ty zosw l \)m samy m d•> po

L1u nu1 urb;dnika 1c średnim 1..:tlcd\\ ie '""Y~ S1tn tcC'nk· m, a 

talem dn XI kategorii 1iuibowcj . 

\\'y1a1nlcJ jcsLue rysuje si~ nicsprn111cdh\\ic zla po 

/\ .:ja placu"a nit.ej podpisanego i j e~o blis kich ~O l egów . 

icicl1 11cimic si~ pod t1\1ag~. ;c l al-ła d prty_1 mowa l /. d ru

~lCJ )lrony 11r1t;<lniJ..il\\ 1c srl'dnim \\ ) k: .s tl :lłc i..: ml'm OJ. ~l J · 

n<m "'" pclnomoc11ilti\\ '- pocz~t lowq pensją 1.asadnicLą 

2~0fl lu~· 2800 Lor. t pcnsjq zatem. I-lora ' sluzb1e pan

st~\l)\H!i osi:u~a Si\.'. Uoiiicro \\ X J..atcgori1 ~ tu1bowr.:j i lo do 
.r.:go ro rzepracu\\Jn1u kilku l::H \\tej l aLcgorii . PrLy CZ) m 
\\)nl.J~Jna od mt:h prakt~ka 1e mo1c" " ~ pad~u tego po
fll\\n~iniJ mu.·C d~(;~dujqccgo 1n;1:c/f.:n1J, hr1\\il"m ró wn ic /. 

knm:~ pi L"nt. o 1k me mo1l'" pr/l"LHoiyC LJS\\laUC.l l' nia '- pral.. 

ly li ndhytc1 P"'" /,1kł.1tlcm, musi przc1sc prall) L<;" Za

~ ład1.tc . tilnim 10-;lanic mi::rno\\Llll) na s\JOO\\is~o lonc ~ 

rknl.i 
Ró"' n1~1 nii:J..ou~ s.tni~ . jJ~ pr /) poró" nil ni u p~n:c;j i ni · 

i'_i podpisJncgo L inn,mi" Za ll:11Jtic. l s1. tahuje si~ JCgo 

roJ'-J/C:nil: tllah:rialn-.: \\ por(m 1'131\ IU du tcgot SJ.mego kon

<) p i ćnlli \\· 11 mnich słuibad1 publl.:tn~ch i " pokrc"n'<h 
talladach '<aj anJ1icj 11sla1.anc dla poró\\na111n z ;ma o
~11:1n) ml \lusunka nH f1Jnt1.i'li.: :. mi \\ inn} L:" c1c::,L.. i ·h slu1.· 
had1 publ!ctn~d1 h\l~~' stosunl1 w Lrtlk\\sl -cies l im 

li' ) u1ia f1· KraiOI\\ m i jogo talladach \\' Pr3U/.C , gdyz le n 

tlr/~d pcin l L !CdnCI SlroOI l31.LC runkcje pubiiczn I [lr.1· 

\\nici~. a /. drngi1..·j iL•gu s1ed11ba 1 Lns1i:g kr)tOrialn~ dziJ
łalnnsci są talie somc _1aL l.alladu. Stosunlo11 " ck na

mic:slnich' 1c: nic moina t'iral.'. tu pod li\' agę. g1.h / - jał.. ol \\ ;ar· 

Cle rrt~ tnal rt~d - rnbory llrt~JnJlO\\ ranS\ll O\\) eh ni~ od
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pensja o~olem 

w -..dz 1al K fl l 0"'~· 160-0.- • 680 - wi.:esd,fcluz 

:~J k ł ad 2 :\~0. .l78l - l oncypicn1 
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l.r~IU/ 
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tu ł :• J n it• 7 0\ r ała 11 wz~ l (' Llriiori;1. 

Ro1.p i~tość po mi~Jz) minimołną pe n sją ko n ) pic nla 11 

Prad1c a naj11 yzs1.ą \\ Ci raLu " lnosi przeto p ra wie IUO() ~.nr 
Z ostalnicj tabeli wyn1b . i:c rozpię1o ść po trzech latach pra 
cy na da l \\)'nosi 600 kor„ ni c mó11 i ą c j ul o świetnej S) lua 
cji w za~ła d zic w n rnic 

Szcz rL c odda ny pozwa la so bicjeszcze zwróc ić tJ\\ ag~ 
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m i sa modzielnych pracowni~ów a praco wni kó w / w~ k)tlal· 
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RodL.tJ 
P11co1A nil.. H 

S;1 modzieln v Rozpi~1o~c 
Hednm1 \~\"· 
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i. s1.takcniem 

pncown1~ w 1-:or. ",\ ~ ~ 
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W~dzu1 I 

"fłJCH~V "ooo. i l)Ofi- 1 00~ so•., 
Bani.. 

l l1potcc1.nv 1801) - 101}(• - 1200 66 661 11 

Z1~l1d 

ube1p1eczcn l l10I) 16lll/ - O~·. 

..., Prad.zc 

W yzej pr1.cd s1aw1onc f'akty przyni osł y nii:eJ podpi sa 
nl' mu 1n ac:- ;.- nc s1koU) ma lL·ri alm: . 1-..tórc j u.l. w prti.: szłoSci 

nic, ale w prz} SL los i mog;11e>sta · napra \\ i one jed) n ic rr1e1 
napra\\ d, rad kaln.1 regulację . " pcln i uwzglqdni ająq" zy
::. t~ k '~ ~ m1t.?m onc n1 islolnt" f:i ł..l) 

N i t ej podri >any ro111a!J sobie stąd Z\\ rocić si~ z uprLcj
mą prośbą . ;.cby przd wit'lll) Z a rząd przeprowadzi! postu 
Io\\ aną grunto\\ ną regulacj ę j ego pozy ej i ma1eriolnej orJ/ 
pOl) Cji 11 hi crorch ii" t a~i sposi>b, który zrówna łby niicj 
podpisanego" obu" ymicnion ) eh dóed,dnach z po toi.en iem 
jcgn i.. olt.:1_:!.Ó W \\ króle\\ sko - CLt.:Skim rrLCdS\3\\i i \St\\ iC 
Krnjtll\) m Ni1.ci podpi sany prosi. bi r rz) t) m zro11nani u 
1 l.wc ,lii plac u1.nac za decydującą pen ·ję 13sadnic1ą , gd) L 
ta JCd)nie rt>1111cu_1e urzędn i ków \\cdlug rang i i godności. 
pnduas gdy lal z\\ane pobori doda li- owe. kt re dla wszy
stkich ur1~d n1Ltlw mają wcgl~ dmc podobną wy soko . są 
prtCl\ idtianc jedynie d.-. al tuo lncgo kompenso 11 ama penSJI 
zasadn1c1e j po Ll\ l tg l ędnicnill stopma dro1.yzn}. 

li f..rólc\\ sko-CLeslim l' r1.e llsta\\ icielstwic K ra_1ot>ym 
" PraL.11!! n.1'St ·ru.1 1.: m1:tnU\\ J nte- ur 1.~d ni ka konceplo\\ego n:l 
SlJll!H\J sko lioncyp1enw po prtc prarowa111 u 3 lal no s l no-
11 i>Lu 11'"" ' ·krel<lftJ L pcnsi;11.Jsad111c1.<1 3MO kor . W Lwiąz-

LI / I) m 111tcJ odp1>Jn) poz" a la sobie wnicsc prośbę. b) 
rr1c"1·1elny ZJrl:ld t cchcrnl la> kawie znszercgowac go do 
I grup) /3Stcrcgo" ania Il i rnn~ 1 (3600 I.or. ) 11 s iatce plac 
prn.cn„„mi..ó,\ /;1~bdu. jn ~ ró"niez mi;mow:ić go wiccse
l rc-t.:1r1cm "1g l ęd nic ł-omisnucm (j:ik to ma miejsc <..· " po 
krc1tn) eh 1.akbdac h " GraLu i ·a1,burgu ). 

l' rnga. I I ~nidnia I 'Jl 2 1 . !J r Fran1. Knfl. :1 
Konc) p ic n l Zak laJ u 

David l evine, Franz Kajka. 



Wiede17, 1 kwietnia 1912 r 

D rogi Przyjacielu! 

Prosiid mnie o spotkanie. Niestety sytuacja, w jaką zostałem uwikłany, nadal nie p ozwala mi 
na po.\:więcenie cennego czasu na wizyty , sp otkania i inne rozrywki. 

Dlatego też, mając ren dzie/1 wolny, p iszę do Ciebie. 
N ie wiem jednak. czy to o c::y m teraz j estem w stanie Ci napisać, sprawi Ci przyjemność. 

Moja sytuac:fa j est ha rdzo z /a. Pono wnie naszło mnie dwóch panów. Przestałem otwierać już 
dr:: wi. Jestem chm)'. więc t1m1 lativiej uda wal: mi przed nimi ciężko chorego. Mam nadzieję, że na 
jaki.~ czas dadzą mi fo: ię (v spokój. Dos 1alern także kilka wezwar1, tam gdzie zawsze, o czym wiesz. 

Raz w miesiącu jestem zobowiązany zglaszać s ię . U nich. Mimo ich życzliwości od pewnego 
czasu, idę tam zawsze z p ocz uciem winy i usprawiedliwiam się jak dziecko, które nabroiło. 

Ostatnio bylem bliski desp erackiej decyzji.· postanowiłem nie zglaszać się już więcej, czego 
jednak nie zro bi/em. W sp ra wie tej nie widac: ko1ica. W marcu poinformowano mnie, że nie otrzy
rnam żadnych gwarancji na to, że zos tanę zwolniony z obowiązku zgłaszania się. Nie dość na tym: 
jak mn ie ofic jalnie poinformowano, sprawa moja zostanie przekazana do wyższej instancji. Wią
że s ię to z jeszcze większymi opłatam i i stratami na jakie będę narażony. 

Wszelkie moje odwołan ia zostały odrzucone. Motywują tym, że ala sprawa powstala z mojej 
winy, że to j a dopuściłem się wy kro zenia. N ie przyjmują do wiadomości, że to ich system zrodził 
taki p rzvpadck jak mój, że j es t 10 ten niefortunny p rzyp adek, w któ1ym, na moim miejscu mógłby 
znaleźć s ię każdv z nich przy innym zbiegu okolicznośc i. 

W trak i~ wyjaśn id1, składanych im ostatnio przeze mnie, zwróciz'em się z prośbą o przyśpie
szenie mojej .sprm1 y , w celu ostatecznego zako/1czenia. 

Poinf ormowali mnie, że nie robi się wyjątków od zwykłego przebiegu sprawy, ale do domu 
przysła li mijednak swojego praktykanta. Był to mi'ody, miły mężczyzna, który właśnie odbywał 
praktykę dyp lomową. Począ tkowo rozmowa przebiegała w milej atmosferze. Starał się okazać mi 
zrozumienie, j ako że poczuwa{ się do przynależności do tej samej grupy obywateli co ja. Stwier
dzi! nm vet, że 11ie widzi niczego w moim mieszkaniu, co mógłby zająć. Jednak pod koniec rozmowy 
zwrócilem uwagę na pewien mały niuans, który rozwiał moje naiwne wątpliwości co do tego, kto 
Io j es t. Otóż, 11y chodzqc ode mnie wyciągną{ z kieszeni kluczyki od automobilu i pobrzękując nimi 
os tentacyjnie, nadal życzliwie pocieszał mnie, że właściwie nic mi nie grozi. 

Tak ivięc maja s ir,: moje sprawy. 
Prosisz mnie abym więcej p i.s al. 
Czy to, co piszę j u± teraz, nie jest dramatem losu ludzkiego? 
Szukam jak iegoś pretekstu, jakiejś postaci i svtuacji żeby tą moją sprawę przyodziać może w 

j aki.\: dramat, może 11 · powieść. 

list Morko Kr: <' llltrisktc•go do Piorro S:c askiego. 

Nie pozostając 
w zapomnieniu 

Honorowy patronat 

~ 71,15 
«RADIO KIELCE» S.A. 

KF 71, 95 
ul. Jana Pawła II 4 

fax 68-12-02 

gazętfl 
25-350 KIELCE, ul. SIENKIEWICZA 14, tel./fax: 48-81 

Kl 

® 
telewizja 
kablowa 

E L C E 

~ GAZETA KIELECKA to się 
czyta! Twoją gazetą 

gazeta poranna 

OFICYNA POLIGRAFICZNA 

11~ 'J ~ 1; f: 1 . 
l '-1, LlL 

KIELCE ul. PADEREWSKIEGO 11 

Jnspicjemt, suncr: RE ATA GŁASEK-KĘSKA, Brygadier sceny: ZENON PIWOWARCZYK, Światło: RYSZRD ZAJĄC, MAREK 
DUDTKIEWICZ, Realizaja akustyczna: ANDRZEJ WODECKI, Rekwizytor: ZOFIA ZAJĄC, Prace perukarskie: MARIA 
KACZMAROWSKA, JDA LANG, Kierownictwo pracowni stolarskiej· LESZEK tv!ACIAS, Pracownia malarska: TOMASZ 
SMOLARCZYK, Prace tapicerskie: ANTONI KANIOWSKI, Kierownik techniczny: EDM U D POMARAŃSKI, Reklama: !WONA 
JAMKA, BEATA GROC!-IOWSKA, Kierownik Biura Organizacji Widowni, Koordynator pracy artystycznej: JOLANTA SPERKA. 

Państwowy Teatr im. Stefana Żeromskiego 
Kielce, ul. Sienkiewicza 32 

telefony 460-48 
4470-65 dyrekcja 
475-00 kasa i organizacja widowni 

Dyrektor Naczelny i Artystyczny - Piotr Szczerski 
Zastępca Dyrektora - Magdalena Kusztal 

Kierownik Literacki - Jerzy Sitarz 
Sekretarz Literacki - Halina Kuchcińska 
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(P) W 17. rocmicę śmierci St. 
Dislawa Pyjasa działacze .Llil 
RepubllkańsJdcl) I N7.S demon· 
strowall w sobotę pned Urzę
dem Rady Mial11tr6w I na uli· 
cach KrakowL Domagali Ilię 
wyjalalea.ia okolicmold je'o 
śmlucl i abraala ~6W. 

d URM delegacja m • 
fest eh wala 
wręczyć t · przedstawi· 
cielom u, e wstała jed-· 
n ach~ 

W Krakowie w b do-
mu przy ul. Szewaldej, &dz.le 
znaleziono martwego Pyjua, 
demonstranci .. zloiyll ltwiaty. 

Pyjas, działacz .o~l 
demokratyC1.nej na Unlwri
tecle Jagielloń.llldm, ~za.: 
mordowany w 1977 r. po ~U 
nie %05t&la wyjaśniona~· 
wa jeeo łmiercl. a kn~~ 
prokuratura u~orzyla ·l~. 
two w tej sprawie .. · . (PAP') 

1 l C/.: 

~ Centre Georqes Pompidou 


