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Twórczość Kafki (_) zosta.la poddana masowym torturom przynajmniej 
przez trzy armie interpretatorów. Ci, dla których dzieła Kafki są społeczną 
alegorią, dostrzegają w nich przykładowe studium frustracji i obłędu we 
współczesnym zbiurokratyzowanym 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 któ
rych dzieła Kafki są religijną alegorią, wyjaśniają, że K. w Procesie jest 
obiektem tajemniczej i nieubłaganej sprawiedliwości Boga. 
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, Im więcej myślę o Kafce, tym scepty
czni\j odnoszę się do wszelkich interpre
tacji jego dzieła ( w tym moich własnych). 
Zawsze przechodzę po omacku obok nieuch
wytnej i ledwie wyczuwalnej istoty rzeczy, 
jak w nieskończonej grze w chowanego. 
Wyobraźnia Kafki żywiła się sokami zagad
kowych przypowieści, a przypowieść można 
co najwyżej rozjafanić trochę ~wia tłem innej 
przypowieści, nigdy zinterpretować. 
{29.IV .1984) 

GUSTAW Hf llllNG GllUIZIMSll. 
o1teDJd.K pteaiaJ iae'a 

Max Brod stworzył obraz Kafki i obraz jego dzieła; zarazem stworzył 
kafkologię. Kafkolodzy ochoczo i hala.śliwie podważają autorytet iclT ojca, 
nigdy jednak nie opuszczają miejsca., które ten im wyznaczył. Kafkologia., 
mimo astronomicznej ilości swych tekstów, rozwija pod postacią 
najprzeróżniejszych wariantów wciąż ten sam dyskurs, tę samą spekulację, 
która, uniezależniając się coraz bardziej od dzieła Kafki, żywi się już 
jedynie sama sobą.. W niezliczonych przed.mowach, posłowiach, przypisach, 
biografiach i monografiach wytwarza i podtrzymuje obraz Kafki tak, że 
autor znany publiczności pod nazwiskiem Kafki nie jest już Kafką, lecz 
Kafką skafkalogizowanymJ_] 

Jest tylko jeden sposób, aby zrozumieć powieści Kafki. Przeczytać je 
tak, jak czyta się powieści. Zamiast doszukiwać się w postaci K. portretu 
autora, a w słowach K. tajemnego, zaszyfrowanego przesłania., uważnie śledzić 
zachowania postaci, ich słowa, ich myśli, próbować wyobrazić je sobie 
naocznie. 

MILAN KUNlrRA · 
ZIRAIZIKr_ rr~rl.M~NTY J 
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(_]Książki Kafki nie są alegoryczeym obrazem, wykładem albo 
egzegezą doktryny, są one samoistną rzeczywistością poetycką, okrągłą, ze 
wszech stron zamkniętą, w sobie uza~dnio~ą i 1J20czywa.jącą. Poza swymi 
mistycznymi aluzjami i intuicjami reUgijnYmi żyje dzielo własnym poety
ckim życiem - wieloznaczne, niezgruntowane, przez żadne interpretacje 
niewyczerpane[_] 

Proces Kafki to monstrum. Nic tu nie jest normalne, nic nie jest 
proste. Czymkolwiek by się za.jąć, genezą, manuskryptem, formą, materią czy 
interpretacją powieści - konstatacja będzie zawsze ta sama. Gdziekolwiek 
spojrzeć, mrok. 

Zapewne , wina w Procesie ma charakter par excellence nadprzyrod
zony, ale autentyczna procedura sądowa ka.za.la nam niebawem podobne pro
cesy oglądać na własne oczy i przeżywać na własnej skórze. [„ .] Rzecz trafnie 
uchwycił Willy Haas, zauważając, że Kafka miał wspanialy dar wyprowadza
nia realnego z realnego, startowania z czegoś konkretnego i pogrążania. się 
myślą w czymś, co wyda.je się stokroć bardziej konkretne. Zna.czy to, że punk
tem wyjścia była zawsze dla Kafki rzeczywistość, ale in statu nascendi, 
niewidzialna jeszcze dla jego współczesnych, a słabo widzialna nawet dla 
niego samego. Drążył ją myślą i "tajemnym wzrokiem" tak głęboko, aż w 
powieści l"ub opowiadaniu pojawiły się trzy wymiary: wizji rządzącej się 
prawami własnej logiki ("fanta.zje" Kafki), konfrontacji człowieka z Bogiem 
czy Losem (''parabole religijne" Kafki), wyolbrzymionej projekcji zarod
kowych tendencji realnych ("szkła powiększające" Kafki). Ten trzeci wymiar 
rósł w miarę dojrzewania i obrastania w ciało zarodków. 

Oto dlaczego Kafka jest dziś nieporóvmanie bardziej "realistą", niż 
był nim za życia i wkrótce po śmierci, a Kafkowskie ''przeczucia" i "proroct
wa" stały się moneta obiegową, nie bez uszczerbku zresztą dla trójwymi
arowej całości jego dzieła. Wszystko za.leży od tego, kto, gdzie i kiedy 
Kafkę czyta.. 

··· 'łi~ 
Być może Kafka dlatego chci~ zniszczyć swe utwory, że wydawĄ im.i· 

się one skazane na to, by przyczynić się do zwiększenia powszechnego 
nieporozumienia.. Kiedy wi~~y tjeła.a.. w jakim dociera do nas jego 
spuścizna, co pokazuje się z niej, a co ukrywa; kiedy widzimy to częsciowe 
światło rzucane na taki czy inny fragment, to rozproszenie tekst ów 
nieukończonych, rozdrabnianych coraz bardziej i zamienianych w proch, jak 
gdyby chodziło o relikwie o niepodzielnych właściwościach; kiedy widzimy 
tę twórczość - raczej milczącą. - napastowaną przez gadatliwość komentarzy, 
tę literaturę nie przeznaczoną do publikacji, tę :pona.dczasow!ł literaturę 
zmienioną w glosę historii, zaczynamy się zastanawiać, czy Kafka nie 
przewidywał podobnej klęski w podobnym tryumfie. Być może jego pragnie
niem było zniknąć - dyskretnie, jak zagadka, która. chce uniknąć spojrzeń. 
Ale dyskrecja wydała. go na pastwę publiczności, tajemnica uczyniła go 
sławnym. Teraz zagadka rozciąga się wszędzie, jest światłem dziennym, jest 
inscenizacją samej siebie. Co robić? 

• ' .. 

Co chciał powiedzieć Franz Kafka? Jego pisma pełne przeczuć i sym
boli, ukazujące w halucynacyjny sposób mechanizm naszego życia i zniewole
nia, dotykają nas do żywego. 

Każdą linijkę notatek, powieści, opowiadań i paraboli można rozmaicie 
interpretować. 

Ale wszyscy komentatorzy i zapamiętali czytelnicy Kafki są ·zgodni, że 
każda linijka jego pism ma istotne znaczenie dla naszej orientacji w 
życiu!_] 

Kafka, który przez całe swoje bezsenne życie - lub, bardziej pozyty
wnie, życie w stanie czuwania - walczył z nieporozumieniami, który 
naSbardziej przekonująco przedstawił :i.eh mechanizm, padł ofiarą naj
gorszego, tragicznego nieporozumienia. Ludzie widzą w nim dziś człowieka, 
który uznał nieporozumienie za nieunikniony los człowieka Czyżby więc 
jego walka, jego szlachetność i ogromny talent poszły na marne? 

IVK/ON Dł...i Q.ll °i4zMd,.,,;J .? . ..?'d~ fo.>?<ln T 
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Hermann Hesse wyjaśnia. Pa.nu B. ... 
I 

Niedawno pewien rnlody człowiek, - ucień "..?;! też student - napisai do 
mnie list z prośbą, abym odpowiedział1na s~ereg pytań, dotyczących Franza 
Kafki. Chciał wiedzieć, czy uważam Zamek Kafki, jego Proces, jego Przed 
prawem za symbole religijne, czy podzielam poglądy Bubera o stosunku 
Kafki do swego żydowskiego pochodzenia., czy wierzę w pokrewieństwo 
pomiędzy Kafką a Paulem Klee, i jeszcze parę innych rzeczy. Moja odpowiedź 
była taka: 

"Drogi Panie B., niestety muszę Pana zupełnie rozczarować. Pańskie 
pytanie, oraz sposób w jaki odnosi się Pan do twórczości literackiej, nie są 
wprawdzie dla mnie zaskoczeniem - ma Pan tysiące podobnie myślących 
kolegów - lecz wszystkie te bez WYjątku nierozwiązywalne kwestie pochodzą 
z tego samego źródła błędów. 

Opowiadania Kafki nie są rozprawami na temat problemów religijnych, 
metafizycznych czy moralnych, lecz utworami literackimi. Temu, kto potrafi 
naprawdę czytać jakiegoś pisarza., to znaczy, bez pytań, bez oczekiwania 
intelektualhych czy moralnych rezultatów, będąc zwyczajnie gotowym 
przyjąć to, co daje twórca, jego utwory dostarczą swym językiem każdej 
odpowiedzi, jakiej tylko zażąda Kafka nie ma nam nic do powiedzenia a.ni 
jako teolog, ani jako filozof, lecz wyłącznie jako pisarz. Za to, że jego 
wspaniale dzieła stały się dziś modne, że czytają je ludzie, którzy nie 
potrafią i nie chcą przyjąć li tera tury, nie ponosi żadnej winy. 

ro.a mnie, który od chwili ukazania się najwcześniejszych utworów 
Kafki należę do jej czytelników, żadne z Pańskich pytań nie ma. znaczenia. 
Kafka nie daje na nie odpowiedzi. Przekazuje nam marzenia: i wizje swego 
samotnego, ciężkiego życia, parabole swoich przeżyć, kłopotów i 
uszczęśliwień; właśnie OWYCh marzeń i wizji powinniśmy u niego szukać i 
przyjmować je od niego, a nie „objaśnień" jakimi opatrywać mogą te utwory 
przenikliwi interpretatorzy. 

ln10.1 H 
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' 
Ca.la sztuka. Kafki po~Ea ll(l. zml.\szaniu czytelnika do p o w t ó r n e j 

1 e k tu r y. Jego rozwiązania - ćzy b:rak rozwiązań - sugerują wyjaśnienia, 

które nie całkiem są jasne, i żądają przeczytania nowego i pod kątem, który 
je uzasadni. Niekiedy zdarzają się dwie albo trzy możliwości interpretacji, 
stąd konieczność dwóch albo trzech lektur. Ale błędem byłoby chcieć wszys
tko u Kafki interpretować w szczególe. Symbol jest zawsze w uogólnieniu i 
artysta daje jego wykład w zarysie. Żadnej dosłowności. Tylko' kierunek jest 
zaznaczony. Co do reszty, trzeba pamiętać o udziaie przypadku, który zawsze 
gra wielka rolę u każdego twórcy. 

•LAR'! CAJIVS • m>D„'!1° · 
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Kafka. oklepany, Kafka za oknem krytyków, nauczycieli, polonistów to 
bezprzykładne studium frustracji i szaleństwa we współczesnym zbiuro- · 
kra.tyzowanym świecie. Albo psychoanalityczna. alegoria z takimi motywami 
jak strach przed ojcem, kompleks kastrata lub gwałt przez sny. Albo tajem
nicza i sroga sprawiedliwość boska. Niech będzie, wszystko się zgadza, lite
ratura to w końcu trapez, po którym skaczą sobie wszyscy jak chcą. 

+'IW fllwu 
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BYĆ MOŻE NÓŻ RZEŹNIKA 
RYł...RY DLA TKGO ZWIKRZĘCIA WYBAWIJDIIKM. 

Frans Kafi:a 
Mieezanieo,w; Dzieła wybrane 

pr zekl . Rwa Ptass;rńska-Saaoveka 
PIW. Waresava 1994 
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BłtOGIK UCZUCIR DZISIAJ W POKOJU. 
PUSTY JAK MUSZLA NA RRZRGU MORSKIM. 
GOTOWA. RY JĄ ZMIAŻDŻYĆ STOPĄ. 

Franz Kafka 
Dzienniki 
(2 ,. 111 . 191 51 
pr zekl . Jan ierter 

JKŻKLI JKSTKM SKAZANY. TO NIK TYLKO NA ŚMIRRĆ, 
LRCZ TA}CŻB NA SAMOOBRONĘ AŻ PO ŚMIRRCI. 

l'l'.•M.1<\\I !JOSH TllJ.l .1'1< K t.,. 
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ŚNIJ I Pl.ACZ, NĘDZNY CZl.OWIKCZB. . 
DROGI NIR ZNAJDZIRSZ, RO JĄ S~RACILKŚ. 
NIRSZCZĘSNY WITA CIKRIR WIRCZÓR, 
NIKSZCZĘSNR WITA CIKRIK RANO. 
NIR CHCĘ NICZRGO. TYLKO SIĘ WYDR.ZRĆ 
RĘKOM OTC1il.l..A.NI, CO SIĘ WYCIĄGAJĄ. 
RY OMDL.Ał.RGO W GLĘBIĘ WCRl.ONĄĆ. 
CIĘŻ.KO OPADAM W CZBKAJĄCR DLONIK. 

DŹWIĘCZNIK ZARRZMI~Y W GÓRSKIEJ DALI 
POWOLNR SLOWA. SLUCR.ALIŚMY. 

W UŚCISKU CRCIWYM NIOSLY CI~O 
LARWY PIKKIRLNR, SKRYWAJĄC GRYMAS. 

DLUGI KOROWÓD, DŁUGI KOROWÓD NIRSIR 
NIRSZCZĘSNRGO. 

Frans Kafka 
Dsienniki 
[2 3. III . 191 51 
prsekl Jan ~erter 



K&fka nalegał, żeby jego książki dru.kowsn9 bardzo wielką =ion.q. Dzisiaj WBJ>Omlna 
się o tym z uśmiechem pobłaż.ania, jaki wywołują, aprysy wielkich ludzi. Jedna.k nie ma w tym 
nic , co by 7.88lug1wa.ło na śmiecb; życzenie Ka.f'ki było zasadne, logiczne, powe.żne, zwi4=e z 
jego estetyką, czy, konkretniej, z jego sposobem arty~.pl'Oey. 
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FRANZ KĄl'KA 

PRZED PRAWEM 

Przed prawem stoi strażnik. Do strażnika zgłasza się człowiek ze wsi 

i prosi o pozwolenie wejścia do prawa. Ale strażnik powiada, że na razie nie 

może mu pozwolić na wejście. Człowiek zastanawia się , a potem pyta, czy 

wobec tego będzie mu wolno wejść później. 

- To możliwe - mówi strażnik - ale teraz nie. 

Ponieważ brama do prawa stoi otworem, jak zawsze, a strażnik 

ustępuje na bok, człowiek pochyla się, aby zajrzeć przez bramę do środka. 

Gdy strażnik to spostrzega, śmieje się i mówi: 

--Jeśli cię to tak nęci, spróbuj wobec tego wejść pomimo zakazu. 

Lecz zapamiętaj sobie: jestem potężny. A jestem tylko najniższym strażnikiem. 

Lecz przed każdą salą znajdują się strażnicy coraz potężniejsi. I nawet ja 

nie mogę już znieść widoku trzeciego strażnika 

Człowiek ze wsi nie spodziewał się takich trudności; prawo powinno 

być przecfeż dostępne dla wszystkich i zawsze, myśli sobie, lecz gdy 

dokładniej ogląda teraz strażnika w kożuchu, gdy widzi jego wielki szpi

czasty nos i jego długą, rzadką, czarną tatarska brodę, postanawia jednak 

raczej zaczekać, aż otrzyma pozwolenie na wejście. Strażnik podaje mu stołek 

i pozwala mu usiąść z boku przed bramą. Siedzi tam dniami i latami. 

Podejmuje wiele prób, aby wpuszczono go do środka, i zamęcza 

strażnika prośbami. Strażnik poddaje go często małym przesłuchaniom, wypy

tuje o jego ojczyznę i o wiele innych spraw, ale są to pytania obojętne, 

takie, jakie stawiają wielcy panowie, a na koniec wciąż mu powtarza, że 

jeszcze nie może go wpuścić. 

PRu<;kA.11110 ~r·f: 1-"r 1H1 . l 'K1 x:t:~
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Cz.iowiek, który dobrze zaopat;zył się na tę podróż, oddaje wszystko, 

nawet to, co najkosztowniejsze, aby przekupić strażnika Ten przyjmuje 

wprawdzie wszystko, lecz mó'"vi.t przy tynt 

- Biorę to tylko dlatego, abyś byl spokojny, żeś nie zaniedbał niczego. 

W ciągu długich lat człowiek obserwuje strażnika prawie bez przerwy. 

Zapomina o innych strażnikach i ten pierwszy wydaje mu się jedyną 

przeszkodą do wejścia do prawa Przez pierwsze la~a przeklina swój 

nieszczęsny los brutalnie i głośno. Później, gdy się już postarzal, mruczy 

tylko coś do siebie. Dziecinnieje, a ponieważ dzięki długoletniej obserwacji 

strażnika poznał nawet pchły ~a kołnierzu jego kożucha, prosi więc także 

pchły, aby mu przyszły z pomocą i zmieniły hu.mor strażnika Wreszcie wzrok 

jego słabnie i nie wie już, czy to wokół niego robi się ciemno, czy też oczy go 

oszukują. Ale dobrze widzi teraz w ciemności blask, który bez przerwy bije z 

bramy prawa. Niewiele mu teraz życia pozostało. Przed śmiercią wszystkie 

doświadczenia całego tego czasu zlewają się w jego głowie w jedno pytanie, 

którego dotychczas nie postawił jeszcze strażnikowi. Przyzywa go, gdyż nie 

może już wyprostować swego ciała. Strażnik musi pochylić ku niemu bardzo 

głęboko, ponieważ różnica ich wzrostu zmieniła się bardzo na niekor~ść 

człowieka. 

- Cóż jeszcze· teraz chcesz wiedzieć? - zapytuje strażnik. - Jesteś nie

nasycony. 

- Wszyscy przecież pragną prawa - powiada człowiek - jak wi!c to się 

dzieje, że przez te wszystkie lata nikt inny poza mną nie domagał się 

wejścia? 

Strażnik poznaje, że nadchodzi koniec człowieka, i aby dosięgnąć 

jeszcze jego zanikający słuch, krzyczy do niego: 

- Tędy nie mógł przejść nikt inny oprócz ciebie, gdyż to wejście było 

przeznaczone tylko dla ciebie. Teraz odchodzę i zamykam je. 
Przeld. Juliusz Kydryński 
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Kalendarz żvcia i twórczości 
lmi 

li 

a z wi k Kafka 

1883 - urodził się 3 lipca w Pradze jako syn żydowskiego kupca 
Hermanna Kafki i Julii z domu L6wy ; 

1901 - --,ro czy aństwowe Gimnazjum Niemieckie w Pradze; 

1901.! 
-1906 

1902 -

studia na Niemieckim Uniwersytecie w Pradze kończy 
promocją na doktora praw i obowiązkową roczną praktyką 
w sądzie; 

zaprzyjaźnia się z Maksem Bradem, który motywuje go do 
pisania i wprowadza w krąg czeskich pisarzy; 

1908 - rozpoczyna pracę w Zakład.zie Ubezpieczeń Robotników od 
Wypadków w Pradze; 
pierwsza publikacja w czasopiśmie nHyperionn: Rozwa.żan.ie 
(8 miniatur); 

1910 - początki Dz:f.enników 

1912 - pierwsze spotkanie z Felicją Bauer, początek obfitej kore-
1: spondencji; 

pisze Wyrok i Prremianę; 
począ,tek pracy nad A.mer,yką (pierwotny tytuł -.,Zaginionyn); 

1913 - w roczniku ,,Arkadian ukazuje się Wyrok; 

li 1914 - w czerwcu uroczyście zaręcza się z Felicją w Berlinie; 
w lipcu - zerwa.nie zaręczyn; 

1915 -

1916 -r 

Podp1 

w sierpniu zaczyna pisać Proces, kontynuuje prace nad 
Ameryką, pisze opowiadanie Kolonia ka.ma; 

w druku ukazuje się Przem1.ana i Przed pre.wam; 

w Monachium na wieczorze autorskim czyta Kolonię karną; 
pisze opowiadania z cyklu Leke.rz wiejski; 

fi I 

1 

li 

fi 

I 
I ~ 

I 

Im 

a~ i k Kafka 

1917 - drugie zaręczyny z Felicją Bauer; 
pierwszy gwałtowny krwotok, diagnoza lekarska - gruźli-

11 ca płuc; 

1918 -

1919 -

1920 -

1922 -

..... 

1923 -

1924 -

I'-

Podp 

bierze url op i przenosi się z Pragi do Zilrau, do siostry 
Ottli; 
ostatecznie zrywa zaręczyny z Felicją; 

pisze w Zurau aforyzmy i Stud1.a nad Kierkegaard8111i 

wychodzi zbiór opowiadań Le.k&rz wieJsld; 
pisze List do O.Pa; 

koresponduje z Mileną Jesenską; 

czyta przyjaciołom fragmenty Zamku; 
wymawia pracę w zakładzie Ubezpieczeń; 
pisze opowiadanie GiodolDÓr; 

poznaje Dorę Dymant, przenosi się do niej do Berlina; 
oddaje do druku zbiór opowiadań Giodomór, 

znacząco pogarsza się stan jego zdrowia, lekarze 
stwierdzają gruźlicę krtani. 

Franz Kafka zmarł 3 czerwca w sanatorium w Kierling. 
Został pochowany 11 czerwca na cmentarzu żydowskim w 
Pradze. 

Max Brod - spadkobierca dzieł Kafki zignorował ostatnie 
życzenie umierającego i nie spalił zachowanych rękopisów 
Kafki, ale uporządkował niedokończone utwory i podał je 
do druku. 
W roku 1925 ukazał się Proces, w 1926 - 2.a.mek, w 1927 -
Ameryka. 
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(_.] W mia.rę upowszechniania się nowych technik (komputery, internet, 
CD-ROM) [._] otrzymaliśmy też nowego, w znacznej mierze nieznanego Kafkę. 
Mianowicie wydawnictwo Stroemfeld-Verlag zleciło Rolandowi Reussowi oraz 
Peterowi Staenglowi przygotowanie nowatorskiej edycji dwóch klasyków: 
Kleista i Kafki. To dzięki nim ukazał się w 1997 roku Proces w nowej 
„odsłonie". 

Jak wiadomo, Kafka nie pisał swej powieści jednym ciągiem, ale pra
cował nad kilkoma rozdziałami równocześnie. I tak np. rozdział końcowy 
powstał przed lłieloma akapi tarni środkowej partii książki. Poza tym do 
końca nie wiadomo, czy autor zarzucB: pracę nad powieścią, (rozpoczętą w 
1914 roku), czy ją odłożył; dość, że nie została ostatecznie uporządkowana, 
tylko (poza pierwszym rozdziałem) podzielona założonymi kartkami na 
piętnaście pakietów, którym Max Brod nadał tę kolejność, w jakiej my 
sobie ją przyswajaliśmy. Zestala opublikowana w 1925 roku. Z całym sza
cunkiem i wdzięcznością dla Broda za udostępnienie światu Procesu, trze
ba powiedzieć, że jego układ całości budzil wiele zastrzeżeń. Trudno było 
bowiem orzec, które rozdziały (względnie pakiety) były istotnie 
rozdziałami, a jakie partie trzeba było uznać raczej za fragmenty i 
zamieścić je w suplementach. Trzeba przyznać, że na wątpliwości złożyła 
się w pewnej mierze poetyka. Kafkowska - typowe dla pisarza. stosowanie 
czasu mitycznego, odwoływanie się do snu, swoiste rozmazywanie się 
rzeczywistości itp. [.„] 

Już od siedemdziesięciu lat szuka się - wciąż bez zadowalającego 
rezultatu - jakiegoś odpowiedniego klucza, dzięki któremu udałoby się 
sforsować bramy dzieła Kafki, wiodące do labiryntu jego ukrytych sensów. 
Dobierano się do Procesu wychodząc od metafizyki, a więc niejako od 
strony najwyższego piętra, a potem od „piwnic", czyli odwołując się do 
filozofii egzystencjalnej. Lukacs wychodząc od interpretacji marksis
towskiej dopatrywał się u Kafki późnomieszczańskich koszmarów, jednakże 
kiedy dotarły do niego metody dzia:tania NKWD, wykrzyknął: Kafka by:t 
realistą! Inni interpretatorzy, opierając się na listach Kafki i dzien
nikach, zwracali uwagę na jeszcze inne zamysły pisarza, który, jak 
powiadali, zaśmiewał się czytając głośno niektóre fragmenty ponurego 
(w naszym odczuciu) manuskryptu. Najtrwalszym okazał się klucz pod
sunięty Bradowi przez Gershoma. Scholema: ka.bała. Dzięki kabale udało 
się z pewnością wiele wyinterpretować z dzieła Kafki, ale przecież i ta 
metoda nie zadowala interpretatorów. Do lat osiemdziesiątych nie 
istniała przecież żadna krytyczna edycja Kafki. ( ... ] 
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Trzeba posta.wić pytanie, na czym polega monumentalność i 
prze:tomowosć wydania Rolanda Reussa i Petera Staengla. w Stroemfeld
Verlag? Otóż czytelnik tej edycji został zwolniony z wszechwiedzy poprzed
nich wyda.wców - i ma teraz osobisty wgląd w dzieło wielkiego klasyka -
może je sobie przesledzić na ekranie własnego komputera, rzybliża.ją.c i 
powięks?.a.jąc dowolne fragmenty, albo układac je wedlug woli Wydanie 
składa się z szesnastu pojedynczo oprawionych zeszytów - rozdziałów oraz 
ich fragmentów. Ma 795 stronach mieszczą się: po jednej stronie - odczytanie 
tekstu przez badacza, i obok - reprodukcja rękopisu wraz z pcrprawkami 
dokonanymi zaró •mo przez sa."!lego Kafkę, jak i przez jego egzegetóv. a także 
ze skresleniami, przeróbkami itd. Do wydania dołaczony jest CD-ROM, 
przetwarzający elektronicznie zarówno tekst zawarty w szesnastu zeszytach, 
jak i uwagi oraz sugestie wydawcy. Posiadaczy internetu i komputerów 
zapewne skusi to do tworzenia własnych interpretacji i odczytań, bo nowa 
technika umożliwia. docieranie do wszystkich zakątków labiryntu 
Kafkowskiej prozy. Dzięki temu daje się prześledzić o wiele pełniej proces 
jej powsta 1ania Pozawala przekonać się, na ile wydawca wierny jest 
pisarzowi. [ ... ] 
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