


Piotr Kaźmierczak I Syn/Klubowicz/Mechanik/Błock 
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Przemysław Kozłowski I Ksiądz 
Roland Nowak I Bankrut/Świadek Jehowy{T1torel l1 

Katarzyn a Węgl icka I Sekretarka/Świadek J ehowy/S przątaczka 

M a łgo rzata Neu mann I Panna Burstner/Narzeczona/Dz1ewczynka 

Sy lweste r Woroniecki I Kile t/Pan/Wuj 

Jakub Papuga I Klubowicz/Narzeczony/Bezrobotny/Oskar · ony 

Zina Kerste I Klientka/Leni 

Piotr Łu kawski I Ksiądz 

Justyna llasz I Aniot/Dziewczynka 
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Michał Kaleta I Józef K 
Edward Warzecha I Stary/McneVMecenas Huld 

lukasz Pawłowsk i I Aniot/Klubo 1cz 

Sebastian Grek I Urzędnik/Mechanik 

Przekład I Bruno Schulz 

Scena riusz i reżyseria I Marek Fiedor 
Scenografia I Jan Kozikowski 
Muzyka I Tomasz Hynek 
Reżyse r ia świ a teł I Grzegorz Cwalina 

Asystent scenografa i li ona Binarsch 

Asystent reżysera I Małgorza ta Peczyńska 

lnsp1Cjent I Elżb i eta Bednarczyk 

Małgorzata Peczyńska I Stara/Pani/Matka 



Proces { lac . processus postęp, posuwanie się naprzód } - sprawa sądowa ; 

działalność sądów, wladz, slron organów wykonawczych, zdąza]ąca do wym1erzen1a 

spra v1edliwośc1 ; p. karny - postępowanie organów państwowych 1 innych podmiotów 

pra va, zm1erza1ące do zastoso ania represji karne1 przez wykrycie sprawcy 

przestępstwa, osądzenie go vykonanie kary. 

Prokurent { redw. łac. procura - zastępstwo, petnomocmctwo } - petnomocnik 

przedsi biorstwa handlowego lub banku, upowazniony do działania w 1ego im1en1u. 

Józef K. - bohate r „Procesu" Franza Kafki , prokurent bankowy. 
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W sierpniu rok I 968 przejeżdzałem z rodzicami przez kraj, w którym urodzil się Franz 

Kafka Klopoty z samochodem zmusily nas do poszukiwania pomocy; nieoczekiwanie 

udzielila jej nam Cleska rodzina, sąsiedzi z campingu_ Ich sy przekonywał mnie wówczas, 

ze reformująca się Czechosłowacia jest za socja lizmem. Na1wyratn1e1 myślal , ze mam coś 

wspólnego z procesem, który wytoczono jego ojczytnie: oskarżaJa zaś także prasa polska : 

„Czechoslowacja chce odejść od socjalizmu". Ten wlaśme zarzut odpiera I mój ró iesnik. 

Rozmaw1al1śmy 1ednak nie ty lko o polityce, w ramach bilateralnych grzeczności pytal , jacy 

pisarze czescy są u nas znan i. Wymieniłem Czapka 1 Haszka , I nagle padło pytanie, które 

mnie zupelnie 1askoczyło: A Franz Kafka? 

Kafkę znalem, ale nie m1alem pojęcia, ze kilka lat wcześniej przyholubila o literatura 

CZTEREJ PISARZE K 
czeska. a on sam odegra! pewną rolę w tamtejszych 

• spótnionych rozrachunkach ze stalinizmem. Rządzący państwem 

komuniści uznali bowiem , że świet nie przedstav ia zjawisko alienacji , które, 1ak ze 

zdumieniem stw1erdz1il , st pu1e takle w soc1al1zm1e. ladze Związku Radz1eck1ego bal 

się więc 1 rewiz1onistów z Pragi , 1 Kafki. Rewiz1on1stów, chcącyc nadać ludzkie oblicze 

soqal1zmow1, bano s ię tak, ze kiedy w trzy tygodnie póżnie1 znowu 1echal 1śmy przez 

Czechosłowaqę, zobaczyl iśmy czołgi , mnóstwo napisów apelu1ących do nich . żeby wracały 

z powrotem, oraz mlodych ludzi, którzy wygrazalt p1ęśc1am1; czasem rzucali kamieniami 

w aszą stronę . Cóz moglem zrobić - wychyl ać się z samochodu 1 krzyczeć, że całym 

sercem 1estem z 1m1, a me z czolgam1, choćby m1aly namalowane b1ate or1y? Byle juz po 

wyroku - Czesi 1 Slowacy mogli odtąd przemawiać wyłącznie w Języku oskarzerna. 

obiecując , ze „zdławią kontrre oluc1ę". 

Ja tez zostalem skazany. MóJ krótkotrwały czeski prry1ac1el wytoczył mi własny, maly 

proces, uzna1ąc mnie za część sądu. Nie odpow1edz1al na list, 1 nigdy więce1 go nie 

widziałem. Nie dziw1lem się nawet : czulem się winny, choc1az w żaden spcsób nie 

przyczynilem się do tego, co się stalo_ 

Przy1ac1el miał na imię Josef 
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O .czeskim pisarzu" Kafce wie się na ogół tyle, ze mieszkał 

w Pradze i pozos awal w konflikcie z oicem , typowym 

żydowskim se!f-made-manem. Ze musia ł zarabiać Jako 

urzędnik , co stanowlio dlań udrękę, gd z me pozwalało pisać. 

Ze za zycia był zupełnie nieznany; kiedy zaś umiera! na gruthcę , 

skazał swo1ą twórczość na zn1szueme, ale Max Brad nie spełnił 

ostatnie) wah przyjaciela Tak naprawdę Kafka ogtos1ł drukiem 

niektóre utwory, za jeden z nich dostal nagrod ę 1m. Fontanego. 

Nie prosił tez Broda o spalenie ich wszystkich , wy rażme określił, 

co uwaza za swój dorobek hterack1. Faktem iest Je nak, ze dopiero 

wydane pośmiertnie powieści Proces. Zamek 1 Ameryka czynią zen 

1ednego z głównych pisarzy XX wieku. ie ulega wątph ości. że gd b 

nie ów mepostuszny wykonawca te lamentu, nikt poza historykami 

literatury me wiedziałby dziś o Kafce Z takiej perspektywy laskawieJ 

patrzymy na to, co B1od wyczyniał z pos tacią Franza Od razu bowiem 

zaczął budo ać legendę zydowsk1ego świętego, stosownie do mej 

kastrui ąc iego spuściznę, a poniekąd i samego auto a. Pousuwał np 

z dzienników liczne wzmianki o wizytach u prostytutek, co w połączeni u z dwoma 

zerwanymi narzeczenstwam1 stworzyło op1n1ę Kafki-impotent . Legendą 1est tez ka torżnicza praca w biurze; 

przez v 'ększą część zawado ego życia Kafka byt zatrudniony w zakładzie ubezpieczeń. gdzie przebywać 

musiał ledwie sześć godzin dziennie. Jako zdolnego pracownika 1 dobrego kolegę ceniono go tam 1 lubiano, 

a to, ze z bliska przyj 1zał się b1urokratyczne1 mach1n1e, p rzydało mu się w literaturze nie mniej niż siedzenie 

z przyj ac1ołmi w kawiarni. W dotarciu do czytelnika zaszkodził mu natomiast fakt , którego na ogól me bierze 

się pod uwagę o urodzi! się w 1ednym państw i e, a umarl jako ObY'' alei innego. Pisał v języku urzędo vym 

Austro- ęg1e r 1 mógł liczyć na szersze kręgi odbiorców niz mem1ecko1ęzyczna udność Pragi ybuchla 

Jednak wojna, która skończyła się rozpadem cesarstwa 1 powstaniem Republiki Czechosłowack1e1: tej 

ostatniej nic nie obchodzll ów austriacki pisarz. a tego, że w przyszłości zostanie pisarzem czeskim , nie 

mogła pode1rzewać . Powiedzmy szczerze - co wiemy o ku ltur1e naszych przedwojennych mmejszośc i 7 Poza 

na1bllzszymi przyjaciółmi na pow1eśc1 Kafk i me czekał właśc1w1e nikt. Ze iaś on sam sta v 1ał sobie olbrzymie 

wymagania, me dziwnego. ze Proces . Zamek i Ameryka pozostały nieukończone. 

Ciekawe, ze wcale nie odczuwamy tego jako wady. 

Ostateczny kształt Procesu, takiego jaki znamy, 1est dziełem Broda. On tez zapoczątkowa długi szereg wyjaśnień, „co chciał autor przez 

to powiedzieć". Interpretacje są najróżniei sze: biograficzne, religijne, psychoanalityczne, egzystenciahstyczne, marksistowskie, 

feministyczne, i dzielą się na dwie grupy, zależnie od tego, czy stajemy po stronie oskarzonego, czy sąd u. Zdumiewająco 1ełu 

egzegetów uznaje winę Józela K. , który wg Broda „n ikogo nie kocha, a jedynie Jl irtuje ; mu i zatem umrzeć" . I dalej w ten dese : iest 

winny, bo me żyt pełnią życia; winny, bo żle traktuie kobiety; winny, bo nie kochał mamusi. Miel ibyśmy więc do czynienia z 

umora lniającą bajką w rodzaiu Z/olej rózdzk1 („Kto nie je zupy, ten um rzeć musi") , tyle że dla dorosłych. Wszystkie te pomysły 

przek reślają zasadniczy chwyt pow i eści e bohater jest oskarzony, ale o co, tego ani on, am czyteln ik, nie wie i do samego końca się nie 

dowie. Pomysł jest absolutnie nowatorski, trzeba go zatem czym prędzej sprowa dz i ć do bana łu o Józef K. zosta1 oska rżony i skazany, a 

więc musiał coś przeskrobać. Jak się okazu1e , nadal mozna Ignorować całe dośw iadczenie dwudzies ego wieku , wskazu1ące na 

fałszywość tego wniosku, jak też miliony ofiar, które zginęły, „choć nie zrobiły nic złego"„Jak w znanym powiedzonku o cały pogrzeb na nic. 

PISARZ ZYDOWSKI 
Na tym tle Max Brad , chcący, wedle tego co pisano w latach mojej młodośc1 , „zrobić z Kafki sy1 onistę i poszukiwacza Boga" , nie 

wypada wcale najgorzej . Pisarz uczył s ię przecież hebra jskiego, myślał o em·gracj1 do Palestyny, i gdyby nie śmierte lna choroba , może 

byłby swój zamiar zrea li zował. Jego młodość prLypadła na cza y nasila 1ącego się w Europie antysemityzmu, co właśnie podsunęło 

d ziałaczom zydowsk1m i deę własnego państwa. W Austro-Węgrzech rodzi ły s ię najbardzieJ złowrogie p rądy na czele z hitleryzmem : 

prowincjonalne Czechy nie były oazą tolerancji, choć późniejsza Masarykowska CzechoslowaCJa taką opinię sobie wyrobiła . Tymczasem na 

przełomie stuleci Masaryk zasłynął iako obrońca w sprawie należącej do ponurej se ii p ocesów przeciwko Żydom. Efektem była izolacja 

towarzyska, bo w mord rytualny wierzył bynajmn ieJ nie tylko motłoch, ale i profesorowie uniwersytetu . Juz za republiki, w li śc i e do Mileny 

Jesenskiej, Kafka wspomina pogrom, 1ak1ego byt świadkiem . Dwa lata wcześnie1 sama Milena trafiła na kilka miesięcy„ . 

do domu wariatów, wysiana tam przez ojca , czeskiego pa triotę. zgorszonego jej •J1ązkiem z póżrnejszym męzem, równie Żydem. 

Szukając w ięc klucza biograficznego do Procesu należałoby zastanow ić się nad wyjaśn ieniem najprostsz m I pewnie dlatego niewielu 

interpretatorów poc iąga1ącym , Józef K. 1est Zydem i na tym polega jego „wina" Od razu wszystko staje na wo1m miejscu . Tak czuje się 

Zyd w nie-zydowsk1 m św1ec1e , obcy, a w dodatku na piętnowany. Wszyscy o tym wiedzą. i nawet 1 eśll są u1mująco grzeczn i, to 

zachowują się tak, jakby mieli do czynienia ze skazańcem . On zaś odbiera wszystkich jako część sądu . Na et 11 swojej ży zliwej 

1nstytucj1 musial s ię Kafka tak czuć , skoro byt jednym z dwóch Żydó v w calym urzędzie , niedostępnym praktycznie dla 1ego nacii. 

Podobnie czu1e się Józef K. 1 iego pozycja społeczna me ma tu me do rzeczy. J st Zydem, a dla Żyda , choćby był 1 prokur niem 

bankowym, nawet sprzątaczka moze być prokuratorem 1 w każdej chwili powiedzieć muo „Ukrzyżowałeś Pana Jezusa''. 

Tak czytany Proces nie kończy się każn1 ą Józefa K. Jego właściwym końcem jest śmie rć wszystkich sióstr Kafki v obozach, gdzie 

zgi nąłby mewątp l i ie sam autor, gdyby d żył czasó za łady. Wszyscy byli tak samo „winni", jak winny był polsk i tłumacz Procesu, 

Bruno Schulz, zastrzelony w Drohobyczu przez gestapowca . 



Zm ieńmy nieco zarzut bogobójstwa, i przypuśćmy, że chodzi zabicie kogoś stojącego 

nieco n1zej, ch oć też wysoko: arcyksięcia Ferdynanda. Józef K. móglby wówczas 

trafić 1ako oskarżony do ks i ązki o innym Józefie, napisane) przez autentycznego 

czeskiego pisarza. I jego tłumaczenia, ze iest niewinny, miałyby dokładnie tę samą 

wartość. Chodzi oczyw1śc1e o Haszkowe Przygody dobrego wojaka Szwejka , 

traktujące o tym samym okresie, w jakim powstawał Proces (1914-15) . To inna 

książka, ale też, że tak powiem, krym inalna, i nieźle jest czytać jedną zaraz po 

drugiej . Z problematyką winy i kary spotykamy się tu na każdym kroku, ty lko w inny 

sposób. Wiecznie ktoś tu kogoś oskarża, wsadza do więzienia, bije czy też zabija. 

Mamy także problem atykę narodową - nienawidzącego Węgrów sapera Vodiczkę Szwejk 

n 1eśm 1 ało przekonuje: . Niektóry Madziar też nie win ien, że Madziar", na co tamten 

oburza s i ę: „Jak to nie winien' " Są zresztą i Żydzi, wznoszący propaństwowe okrzyki po 

niemiecku , sumienn ie za to obici przez opozycyjnie nastawionych Czechów. PIS AR Z CZESKI 
Od malarza z Procesu wiemy, ze „nigdy nie da się odwieść sądu od przekonan ia o winie 

oska rżonego" Dokładn i e takie sądy mamy u Haszka . Oskarżenie jest zarazem wyrokiem 

i co kolwiek mówi podsądny, nie ma to żadnego znaczenia. Wachmistrz z Putimia uważa, 

że Szwejk jest szpiegiem rosyjskim i każda kolejna odpowiedź zatrzymanego utwierdza go 

w tym mniemaniu. Aresztant nawet nie próbuje go przekonywać, że iest inaczej, wiedząc, 

że i tak nic by to nie dało. Nie ma zludze 1i : „Nigdy nikomu nie zależało na jakimś tam 

niewinnym człowieku" U rotmistrza w Pisku nic się w gruncie rzeczy nie zm1en1a, poza 

tym, ze Szwejk uznany zostaje za dezertera, co nie stanowi zresztą większej róznicy: 

rozstrzelanie albo powieszenie , bo tak w real nym zyc1u skończyłaby się „budziejowicka 

anabasis" U Haszka Szwejk jednak nie rac1 nigdy przy1ętego od początku imidżu i nie 

boi się śmierc i , bo wi e że chroni go stara tradycja pow1eśc1 łotrzykowskiej. 

W latach sześćdziesiątych Czesi zapomnieli , że ich narodowym pisarzem jest Haszek, 

poszli za modą i wybrali Franza Kafkę. Skończyło się tak, jak musiało się skończyć. 

Zaczęli p rzekonywać sąd o swe1 niewinności, co, Jak wiemy, nie może się udać; 

w dodatku przemaw1al1 doń w zwykłym ludzk im języku. A przecież w rozmowach 

z sądem mozna używać tylko Języka oska rżen ia . 
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Los zydowski stal się metafo rą kondycji cztowieka w systemie tota litarnym, 1 to nie iest już „zasługą" Kafki, który dał po prostu 

artystyczny wyraz ternu, co dostrzegał, przeczuwał i czego się obaw i ał. Stworzył dzieło literackie, modernistyczne, 

z natury swej wieloznaczne, nie zaś powieść z kluczem czy prostą parabolę. Wy1ącznie polityczna interpretacja zubaża oczywiście 

Proces, chociaż jego st raszliwa aktualność, doceniona oczywiście zbyt późno, by można było czemukolwiek zapobiec, wysuwa taką 

interpretację na plan pierwszy. Nastąpiło to dopiero po wojnie, pisarzem rangi światowej stał się Kafka w latach pięćdziesiątych. 

Zaczęto go wtedy tłumaczyć nie tylko na inne języki , ale także „na inne meo1a" Powstaje adaptacja teatralna Andre Gide'a 

i Jean-Louis Barraul ta, ope ra Gottfrieda von Einema i film Orsona Wellesa. We wszystki ch trzech wypadkach chodzi oczywiście 

wy1ącznie o Proces, jedyną z trzech powieści mającą za koń czenie. Są książki, które wyglądają na gotowy scenariusz, Proces jednak 

do nich nie należy. Zdawać by się nawet moglo, że nie ma nic bardziej odleglego od sceny czy ekranu, niz to pisarstwo. Autor 

posługiwał się środkami właściwymi dla prozy, i to swoistymi : ważne są nie tyle same działania postaci, co ich opis: obiektywny, 

drobiazgowy, „urzędn i czy" W zestawieniu z opisywaną biurokracją daje to efekt nieodparcie groteskowy, w czym Kafka, choć tak 

„kafkowski", jest niewątpliwie uczniem Gogola i innych pisarzy rosyjskich, których doskonale znał. AdaptaC)a nie polega jednak na 

włożeniu tych wszystkich opisów w usta aktorów. Problemem jest też oddanie poetyki koszmarnego snu czy dyskretnej ironii, z jaką 

Kafka traktuie swego bohatera, poddającego się stopniowo logice ta1emniczego sądu . Wszystko to sp rawia, że kazdy z adaptujących 

Proces reżyse rów dodać musi coś od siebie, tworząc dzieło w istoc ie własne, i tylko konwencja epoki każe umieszczać na afiszu 

nazwisko Kafki. Przez lata czytaliśmy Kafkę, ma1ąc na uwadze opresyjny system, w którym żyliśmy. System przeminął, a jednak 

problematyka procesów, oskarżeń, i wyroków jest nadal żywa, choć utraciła tota l itarną moc. Ciągle czujemy się czemuś winni, choć 

wykonywaliśmy tylko to, co nam kazano , a od czego uchylanie s i ę groziło właśnie oskarżeniem , 1 nawet oskarżyc i ele robili to , o co 

dzisiaj oskarżają innych. Ludzie nie mogą bez tego się obejść i najwyraźniej Kafka będzie towa rzyszył nam zawsze, tak jak był obecny 

w całym moim dorosłym życiu, począwszy od
1
owych sierpniowych wakacji, kiedy pojawił się nagle w towarzystwie czołgów. 

PISARZ SWIATOWY 
Proces jednak czytać nalezy z nadziej ą, jaką daje wiedza, że już nazwanie problemu przybliża choćby odrobinę jego rozwiązanie . 

Tak samo, jak fakt, że wśród tylu utworów, które odeszły w niepamięć, dzieło Kafki nie utraciło nic ze swe1 mocy. W liście do Mileny 

pisał : „Prawdziwe, samodz ielne życie książki zaczyna się dopiero po śmierci człowieka( ... ) ks1ązka jest osamotn iona i może już liczyć 

tylko na si lę bicia własnego serca'· To serce bije d z iś nadal z wielką s iłą. Na szczęście albo - niestety. 

A może jedno i drugie? 

Jerzy Czech 





Dyrektor naczelny i artystyczny I Pawet Szkotak 

iNicedyrektor I Joanna Nowak 

iNicedyrektor finansowo-administracyjny I M rcin Kowalski 

Kierownik literacki I Jerzy Czech 

Sekretarz literacki I Jacek Zienkowicz 

-<oordynator pracy artystycznej I Małgorza ta Misztal 

-<ierownik działu produkcji I Andrzej Biskup 

;)ział marketingu I Marta Kęsy 

)rganizator widowni I Mariola Michalak 

-<asa biletowa I Krystyna Przybysz 

Sekretariat I Marc in Adamczak 

:iłów ny księgowy I Michał Wojtuś 

Dzi ał ks i ęgowości I Barbara Kantorska, Bea a Pławska, Grazyna Rajewska 

Kierownik biura I Jarosław Siejkowski 

Dział administracyjno-gospodarczy I Maria Głu szak-Rzechówka 

Transport i zaopatrzenie I Zbigniew Roszak, Małgorzata Roszak 

Kierownik działu obsługi sceny I Sławom ir Cyran 

Jświetleniowcy I Janusz Dratwa. Paweł Bordych, Da mia Pawella 

~kustycy I Wiesław Janicki , Barbara Olsztyn 

Brygadier sceny I Roman Berent 

Montażyśc i I Lorenzo Bogalski, Jaros aw Grzeszczyk, Marei Kon1eczn Marek Szotk1ew1cz, Adam Przywecki, 

M ichał Ludwiczak, Karol Graczyk 

:iarderobiane I Izabela Witek, Ewa Cieś l ik, Elzbieta Rochowiak 

Charakteryzatornia I Małgorzata Stawicka 

Pracownia krawiecka damska I Marzena Adamska 

Pracownia krawiecka męska I Wojciech Januchowski 

Stolarnia I Dariusz Michalak 

Pracownia obuwnicza I H nryk Lein 

Pracownia plastyczna I Jacek Zujewski, Ryszard Książek 

Pracownia dekoratorsko-tapicerska I Eugeniusz Marszał 

Pracownia ślusa rska I Andrzej M iśkiewicz 

Rekwizytornia I Czesław Wasinsk1 , Marcin Przybylski 

Elektryk I And rzej Graczyk 

Pracownik gospodarczy I Zenon Berent 
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