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KRYTYCZNOTEATRALNA RECEPCJA POLSKIEJ PRAPREMBERY
PROCESU FRANZA K A F K I
Gražyna Kompel

6 XII 1958 r. w warszawskim Teatrze Ateneum po raz pierwszy w Polsce
zagrano Proces Franza Kaflci. Przedstawienie to poprzedziiy wypowiedzi
prasowe i wywiady udzielone przez odtwórce glównej roli, Jacka Woszczerowicza. Wczešniej próza Kafki zostala przetworzona na stuchowisko radiowe
a Polskie Rádio emitowalo je 18 VI 1957 r. 16 II 1959 r. Woszczerowicz
odbieral nagrode im. Boya Klubu Krytyki Teatralnej Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, która uznáno za wybijajace sic osiagniecie teatru polskiego
w 1958 r.
Z liczby wypowiedzi prasowych, jakie sie po premierze pojawily a takže
z zawartych w nich sformulowaň možná wnosič, iž dla publicznošci koňca lat
piečdziesiatych Proces stal sic dzielem wyjatkowym, takim, które poraža,
wobec którego nie možná pozostac biernym. Oryginalnošč owego przedstawienia zaznaczyta sie jeszcze przed jego narodzinami z chwila zapadniecia decyzji
repertuarowej. Zamiar transpozycji powiešci Kafki na scene nie mógl sic
wydawač zuchwalstwem, zwlaszcza po pierwszej w šwiecie prezentacji Gide'a
- Barrauita. Analizowano jednak wszechstronnie relacje miedzy adaptacja
i opracowaniem inscenizacyjnym a literackim pierwowzorem, dažac do sformulowania ostatecznej odpowiedzi na pytanie, czy w ogóle možliwa jest prezentacja Kafki w teatrze z zachowaniem specyficznego klimatu jego twórczošci.
Równolegle podjeto próby interpretaeji tekstu i znalezienia jego istotnego
sensu, odczytujac go niekiedy došč powierzchownie, by nie powiedzieč wulgarnie. Obcošc Kafki stawala sie tym ostrzejsza, im bardziej usilowano go
sytuowac w ramach ówczesnego kontekstu spoleczno-kulturalnego, spogladač
naň przez pryzmat došwiadczeň zdobyezy malego realizmu. Jest rzeeza oezywista, že autor Listów do Mileny w takiej przestrzeni zmiešcic sie nie mógl.
Proces pojawií sie w teatrze w ezasie, gdy trwaly ožywione dyskusje
wokól zagadnieň ideowo-politycznych, gdy žywy byl dialog nowych raeji
z došwiadczeniami sprzed 1956 r. Owa atmosféra musiala wycisnač pictno
može nawet nie tyle na samým przedstawieniu, ile na jego odbiorze.
Kreacja Woszczerowicza stala sic rola, której utrwalenia domagali sie
krytycy, a o której przeciwnicy Procesu pisali. že "zdumiewa swoja doskonalošcia, pelnia czlowieczeňstwa, glebia uzewnetrznionych przežyč", že aktor
"wyraziscie przekazal droge Józefa K . od zagubienia, ale jeszcze z akcentami
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buntu do zagubienia, które jest juž tylko kapitulacja", že " cienie spektaklu
równowažy blask gry Jacka Woszczerowicza, który stworzyl kreacje. wielkiej
miary, godnej najlepszych scen Europy".
Celém niniejszej pracy jest próba spojrzenia na spektakl Procesu przez
pryzmat wypowiedzi krytycznych. Szczególnie bedzie interesowalo nas odczytanie powiešci Kafki, teatralnej konkretyzacji adaptacji oraz kreacji aktorskiej
Woszczerowicza. Gtówna uwage. skoncentrujemy na uchwyceniu powtarzajacych sie. sposobów interpretacji z uwzglednieniem oryginalnošci sadów
poszególnych krytyków i ich refleksji.
6

O Procesie
Próbe odczytania glosów krytyki podejmujemy od przegladu sposobu
interpretacji prózy Kafki. Wnikliwa lektura wypowiedzi pozwolita bowiem
dostrzec duža zaležnošč miedzy ocena spektaklu i powiešci. Innymi slowy, na
przedstawienie spogladano przez pryzmat ksiažki, doszukiwano sie w nim
wlasnej wizji Procesu wyniesionej z kartek powiešci.
Jedna z pierwszych recenzji jest wypowiedž Andrzeja Jareckiego
w "Sztandarze Mlodych", której autor zwierzal sie.: "Osobišcie nie lubie. takiej
literatury. Twórczošč Franza Kafki interesuje mnie tylko jako przebrzmiaty juž,
niewspólczesny sposób ujmowania rzeczywistošci - jako zjawisko historycznoliterackie. Denerwuje mnie nuda wiejaca z tych utworów, denerwuje bezrad
nost wobec šwiata. Wielce prawdopodobna wydaje mi sie. kražaca po Warszawie anegdota, že bezsilna postawa Kafki wobec žycia wypryneja z faktu, iž
mial on kiedyš wiele ktopotów z wyrobieniem sobie odcinka zameldowania..."
Konsekwencja takiego spojrzenia na twórczošč autora Zámku bylo zanegowanie jej walorów i z góry zatožone odmówienie przedstawieniu jakichkolwiek
wartošci. Jarecki posunat sie jeszcze dalej. Autorytatywnie stwierdzil, že "brak
szyderstwa, kpiny, ironii, brak swobody w postawie, wyžszošci w patrzeniu
i agresywnošci w poszukiwaniu, cofa Kafke. poza wspótczesnošč, a juž na
pewno nie otwiera žádných perspektyw na przyszlošc. Wizja spotwornialego do
koszmarnych rozmiarów šwiata pospolitošci, jaka przedstawia Kafka, daje
materiál do rozmyšlaň nad charakterem i psychika autora, jest ciekawa jako
przyklad pewnego typu wyobražni, stylu, filozofii."'
Byla wiec próza Kafki dla Jareckiego jedynie osobliwoscia, zabytkiem
literackim, któremu kategorycznie odmówit prawa do egzystencji wspólczešnie
i w przysztošci. Taka postawa wobec pisarza mogta wyrůkač albo z nieznajomošci jego twórczošci, badž z powierzchownego, ptytkiego odczytania Kafki.
W rezultacie stala sie. wulgaryzacja.
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W pewnym sensie koresponduje z tym stanowiskiem recenzja Jaszcza,
choé nie sposób odmówič krytykowi znacznego stopnia šwiadomošci i wysilków zmierzajacych do obiektywnej oceny twórczošci Kaflci. Swe refleksje
zamknal w formie dyskursu. Stawiajac zarzuty wobec pisarza ("uczy jatowego
pesymizmu", "rozbraja i unicestwia", "poniža cziowieka"), bral jednoczešnie
go w obrone ("to pisarz na pewno odkrywczy, inspirujacy, w którego koszmarnym (...) šwiecie obowiazuja (...) idee morálně, surowe i konsekwentne".
Recenzent odczyty wat Kafke z pozycji realizmu socjalistycznego, co jasno
zostalo sformulowane, nie mniej nie przeszkodzilo mu to w szerszym spojrzeniu na filozofie i antyrealizm Kafki. Konkludujac, kázal nie zapominač, "že
choč Kafka na pewno nie jest drugim Dantem nálezy do tych poetes maudits,
którzy otwieraja sztuce nowe krainy doznán,
przez co w pewien sposób mája wplyw i na glówny nurt sztuki realistycznej".
Jan Nepomucen Miller dopatrywal sie w Procesie uchwycenia czlowieczego losu opanowanego przez "tyranie zewnetrznego przymusu, która kladzie sie
na jednostke otowianym brzemieniem bezimiennego šledztwa i kapturowego
sadu"."
Dia Žofii Karczewskiej utwór Kafki stal sie "dzielem humanisty, który
walczy przeciwko absurdalnemu chaosowi w stosunkach miedzy ludžmi,
przeciwko wszystkiemu, co przekresla tesknotě cztowieka do normalnego
žycia, do swobodnej realizacji jego dažeň". Podobnie odczytala powiešc
Jadwiga Zachczyňska. Wypowiedzi te laczy wspólny kierunek interpretacji,
wedle którego utwór Kafki jest protestem przeciwko ziemskiemu wymiarowi
sprawiedliwošci.
Glebiej w dzielo wniknela Aleksandra Frybesowa, dla której dominantě
powiešci stanowi dramat cziowieka polegajacy na "równoczesnej šwiadomošci
dwu faktów: že poza codziennym žyciem istnieje cos, co ternu žyciu nadaje
sens, co jest od niego nieporównanie wažniejsze (...) i že kontakt cziowieka
z tym najistotniejszym, z tym sensem sensów jest niemožliwy, a žycie bez
niego - okrutna karna kolonia".
Na tle dotychczasowych wypowiedzi originalnie zabrzmialy refleksje Jana
Kotta, który pisal: (Proces) "uderzyl mnie swoja teatralnošcia. I ta teatralnošcia
nie przeróbki, nie adaptacji, ale teatralnošcia przyrodzona, naturalna, teatral
nošcia samej materii. (...) Jest to sceneria liryczna i dramatyczna.
Jest to jednoczešnie sceneria sennego koszmaru. (...) Sceneria snu jest
podobna do dekoracji teatralnej. M a bardzo dokiadnie zaznaczone przedmioty
pierwszego planu. One sa, biora udzial w akcji sennej. Cze.sto sa jeszcze jakieš
drzwi, schody, korytarze. Ale poza nimi nie ma nic. Jak w teatrze, jak u Kaf
ki. Przedmioty sa i jednoczešnie cos znacza. Sa czymš wiecej niž tylko soba.
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Kiedy mówimy o snach, pytamy przeciež, co one znacza. Nie ma snu bez
scenerii. Tak jak nie ma teatru bez scenerii. W koszmarze senným sceneriajest
szczególnie intensywna. Brak nam powietrza, dusimy s i c nagle znajdujemy
drzwiczki z nápisem «Wejšcie do kancelarii sadowej», wchodzimy po schodach,
bladzímy po strychach. (...) We šnie nasze poruszanie jest bardzo utrudnione.
Ježeli gdzieš idziemy, to przewažnie dlatego, že nas prowadza. (...) Stád
prawdopodobnie tak cze.sto užywamy stowa «koszmamy» w stosunku do sytuacji, z których nie možemy wyjšd. (...) Zamkniecie jest zawsze koszmarem. U
Kafki šwiat jest zamkniety. (...) We šnie nie ma ani przysztošci ani przesztosci.
(...) Sen, a jeszcze bardziej, koszmar senný, ma tylko jeden czas: praesens. W
šwiecie Kafki jest takže tylko czas teražniejszy. Józef K . z Procesu czy geometra K . z Zámku nie wspominaja przesztosci, nie zastanawiaja siej nad przysztošCÍ4. Sa stale w okrutnej terazniejszošci.
Próza Kafki nigdy albo prawie nigdy nie relacjonuje mysli. (...) Jest to
gatunek prózy dany nam w calošci poprzez scenerie i dialog. Stád piekielna
intensywnošč Kafki. Najintensywniejszy z czasów jest praesens. I tylko prae
sens jest naprawde dramatyczny.
(...) Kiedy šnimy, wszystkie osoby, które spotykamy graja wobec nas
jakás role., možemy z nimi rozmawiač, ale kim sa naprawde, nie wiemy.
W senným koszmarze sa od nas zawsze silniejsze. One prowadza akcje, one
nam cos kaža, one nas gdzieš prowadza. (...). Jestešmy jak w teatrze, akcja nie
zaležy od nas. Wytoczony zostat proces, ale nie wiemy jaki, przez kogo
i gdzie. Buntujemy sie, krzyczymy, ale musimy sie poddač.
Sa senné koszmary, w których zdajemy sobie sprawe z bezsensu akcji,
wjaka zostališmy wplatani. To sa koszmary najstraszliwsze. Mamy jakaš
watlutka nadzieje, czepiamy sie. czyjejš reki, widzimy jak zapala si? jakieš
šwiatlo w chwili, kiedy mája nam nóž wsadzič w serce. Ale scenariusz sennego
koszmaru nie przez nas zostat napisany.
Sny sa znieksztatconym odbiciem rzeczywistošci. Ale jednoczešnie zgeszczonym. Sny nie sa nierozumne. Boimy sie we šnie rzeczy, które naprawde.
sa straszne. Kafka, i w tym jest chyba jego ponurá wielkošč, ukázat w senným
koszmarze ontologie. wspólczesnej grozy."
Zastuga Kotta jest odczytanie i nazwanie poetyki prózy Kafki poetyka
sennego koszmaru. Stád wynikaja wszelkie konsekwencje interpretacyjne,
niebagatelne dla uáwiadomienia sobie intelektualnego bogactwa Kafki.
Z pozoru polemiczna postawe do stanowiska Kotta zajat przedstawiciel
mlodego pokolenia, Ryszard Zengel.' Stwierdzil on, že Proces jest powiešcU
zawierajaca w sobie jedynie pozorná teatralnošc, a próba wydobywania jej jest
zabiegiem wymierzonym przeciwko Kafce. Kry tyk zaatakowat wiec Jana Kotta,
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którego wlašnie mocno urzekla teatralnošc Kafki i który wykazat, jak gteboko
tkwi ona w dzietach pisarza.
Jest to wszak atak pozorný, poniewaž dalej Zengel stwierdza, iž kreacyjnošé literatury, jaka wyszla spod pióra Kafki polega na stworzeniu wlasnego
šwiata z intelektualnej fikcji "poprzez która dowiadujemy si? o aintelektualnošci
naszego bytu. Dzieto stáje sie po prostu kreacja, wcieleniem wlasnej autorskiej
wizji šwiata, osadu šwiata, filozofii šwiata"
Wydaje sie, že obaj krytycy dastrzegli w twórczošci Kafki te same wartošci, z ta jednak róžnica, že inaczej je nazwali, przy czym interpretacja Kotta
jest bogatsza w argumenty.
I jeszcze jedna wypowiedž zastuguje na odnotowanie, mianowicie recenzja Romana Karsta zamieszczona przez "Teatr". Pisze on o parabolicznošci
powiešci Kafki, której cecha znamienna jest "absolutny uniwersalizm tematyki.
Wszystkie obrazy zmierzaja do jednego celu: chca wykazač, že nasza rzeczywistošč jako rezultat wielowiecznego rozwoju historycznego, doprowadzila do
katastrofy. W žyciu zapanowalo falszywe prawo (...) i chodzi o to, by sformulowač nowa prawde ludzkiego istnienia. (...) Wszystkie wydarzenia w prozie
Kafki dzieja sie. nie w konkrétným czasie i šrodowisku, lecz poza historia,
wszedzie i zawsze, na przestrzeni, której nie rysuja granice klas, narodów,
pógladów, wyznaň i systemów politycznych. W twórczošci Kafki rozstrzyga sie
los czlowieka w najogólniejszym, uniwersalnym sensie".
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Z dokonanej prezentacji wynika, že zarysowaty sie wobec Kafki trzy
stanowiska. Po pierwsze: zupelny brak zrozumienia jego twórczošci i zanegowania jakichkolwiek jej walorów, po druigie: interpretowanie Kafki w kategoriach opozycji czlowiek - systém i wreszcie po trzecie: dostrzeženie w tym
pisarstwie osobliwego przemieszania codziennošci z metafizyczna odcbiania
pytaň ostatecznych, pytaň o zaležnošó czlowiek - šwiat, czy nawet szerzej,
czlowiek - kosmos.
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O Woszczerowiczu
W jednym z wywiadów przed premiéra Procesu Jacek Woszczerowicz na
stwierdzenie: "gra pan glówna role. w tym przedstawieniu" odpowiedziat
przeczaco i dodat: "gra ja publicznošc". Wyznanie takie zawierato sporo
przewrotnej prawdy. Kiedy bowiem uwažnie šledzi sie fragmenty recenzji
zawierajacych opis kreacji Józefa K . , widac jak róžne byty sposoby jej odbioru. Wynika stád, že choč dla každego widza Józef K . Woszczerowicza byt niby
tym samým prokurentem powažnego banku, to jednak czlowiekiem, którego
tragedia miata innny wymiar, inne znaczenie, inaczej sie konkretyzowata.
Przewažajaca czeic krytyków niezwykle wysoko ocenila osiajniecia
twórcy Józefa K . Recenzenci podkrešlali z uznaniem niemal jednogtošnie
widoczny slad gtebokich przemyšleň autora i organiczny zwiazek jego roli
z klimatem powiešci Kafki. Wielu z nich odczytywato Józefa K . jako studium
zmagan i udreki cztowieka, ujawniajace kolejné etapy - od zagroženia przez
opetanie do ostatniego przedšmiertelnego jeku.
Karolina Beylin upatrywata w roli Woszczerowicza spoiwo laczace
pozomie poszarpane, niejednolite elementy przedstawienia. Karczewska napisata o tej roli, iž "šwiadczy o bliskim obcowaniu z tekstem Kafki, o sumiennym wniknieciu w trešč i styl dziela". Podkrešlila "zaskakujaca šwiežošč
šrodków ekspresji" w stosunku do ról poprzednich. Woszczerowicz wydat sie
jej "mtodszy, bardziej prosty i bezpošredni". Recenzentka dostrzegta takže
w interpretacji aktora ton poetycki. Rzetelnie odnotowata wszystkie stany psychiczne wygrane przez Woszczerowicza - bezradnošč, dziecieca ufnošc, szczerošč, roztargnienie, obsesyjne przejecie sie sprawa procesu, by w konkluzji
wyznač, iž "pokazuje on postač Józefa K . w dramatycznym rozwoju, sugestywnie przedstawia jego przemiany (...)"
"Kreacja Woszczerowicza - zdaniem Aleksandry Frybesowej - zwarta,
skupiona wokót centralnego problému do granic monomanii kieruje uwage
widza ku (...) wielkiej metafizycznej przygodzie". Karst uzupetnia zas: "(...)
jego spokojná, skupiona w sobie, czysta gra dysponuje przejnujacym do glebi
gestem, mimika, gtosem. Indywidualnošé tego aktora wyraža sie w tym spektaklu w przezwycieženiu indywidualnošci, w stworzeniu sylwetki odstylizowanej, szarej, która možná okrešlió mianem «nikt» i «každy», sylwetki petnej
prostoty i bezbrzežnego tragizmu (...)""
Niezwykle interesujaco zabrzmialy slowa Kotta, który daleki jest wprawdzie od wyraženia catej ztožonošci kreacji Woszczerowicza, to jednak jego
swoiste niedopowiedzenie zawiera - jak možná sadzič - uchwycenie istoty roli.
Krytyk pisat: "Woszczerowicz narzucit nam swoja wizje Kafki, i nie potrafie
juž inaczej patrzeč na Proces. Staratem sie napisač to, co odczytatem z jego
gry. Byt každým z nas, który próbuje walczyé, buntuje sie, szuka pomocy,
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ulega. Koszmar go ogarniat i zwyciežal, ale nie przestal byč ludzki. Woszczer
zaskoczyl nas. Cale bogactwo gestów i jego niewyczerpana pomyslowošč
przeszly jak gdyby do šrodka, byly pod powierzchnia. Nadaly jego grze
wstrzasajaca intensywnošč. Potrafie o tej kreacji napisač tylko tyle, že jestem
szczesliwy, že ja widziatem. I že powinna doczekač sie studium."
Krytykiem, który podjal to wyzwanie byl ówczesny recenzent teatralny
"Žycia Literackiego", Jan Pawet Gawlik. Swój szkic zaczyna on od opisu
wygladu i dzialania aktora w pierwszej scenie, której fínalnym akcentem jest
pojawienie sie na twarzy Woszczerowicza zagroženia. Dalej krytyk odštěpuje
od tej metody, gtówny wysilek skupiajac na rejestracji kolejných stanów
psychicznych bohatera - buntu, leku, zrozumienia. Podwójna dialektyka walki
0 los i zachowanie czlowieczej godnošci stanowi dla autora istote roli. Podkrešla on niezwykla. umiejetnošc Woszczerowicza w przekazywaniu róžnorodnych
stanów psychicznych przy pomocy nieruchomej twarzy i niezwykle elastycznych, dužych rak. Artysta ujawnia nie tylko wspótczesna. wiedze o istocie
mechanizmu procesu, lecz "wygrywa równiež podtekst powiešci. Cary smak
ksiažki tkwi w jej klimacie, w komentarzu, w zaciesniajacym sie osaczeniu
bohatera. (...)
Wielka metafora ksiažki znalazla pelna. konkretyzacje. Pesymistyczna
1 egzystencjalna fílozofia Kafki nie tylko nie zatracila swego wymiaru, ale
zostata rozszerzona i poglebiona przez psychologie. I može wiašnie dlatego, že
Woszczerowicz nie byl wierny charakterowi kafkowskiego bohatera, ale byl
wierny klimatowi catej ksiažki - postač stworzona przez niego ma až tak
powažny wymiar."
Studim Gawlika nie koňczy sie podsumowaniem ani pojedynczym sadem,
lecz ocenia bez przerwy po drodze, za pomoca porównaň, zestawieň i prowizorycznych uogólnieň. Polaczenie wražliwošci estetycznej krytyka ze swobodnym
operowaniem aparátem intelektualnym dalo studium, które w pelni uzasadnia
celowošč podejmowania prób werbalnego utrwalania aktorskich kreacji.
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O inscenizacji
Generalnym atakiem na adaptacje, który odniesiono równiež do przedstawienia, byt problém zuboženia metaforyki PROCESU, zaweženia jej do relacji
zachodzacych miedzy bedusznym wymiarem sprawiedliwoáci a žyciem czlowieka. Konsekwencja takiego zarzutu bylo odczytanie spektaklu w kategoriach
jego rozrachunku z polityka pierwszej polowy lat piecdziesiatych. Zgodzič sie
trzeba z glosami krytyki, že utwór Kafki zawiera w sobie wiele miejsc niedookrešlonych, zas každá propozycja teatralna jest autentyczna konkretyzacja,
wyznacza ja bowiem tak a nie inaczej wypelniona przestrzeň. Konkretyzacja
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stáje sie. zatem mimo woli imerpretacja. Nic dziwnego, že niektórzy krytycy
nawotywali do ocalenia jak najszerszej warstwy metaforycznej, a Andrzej
Wirth domaga) sie od režysera i scénografa konkretyzacji možliwie wieloznacznej.
Gdy sie. czyta dziš niektóre recenzje ze spektaklu, zdumiewa, že ich
autorzy nie w pebii ušwiadamiali sobie, že nie tylko transformacja Procesu, ale
sam jego tekst bedzie sie. mimowolnie dopemiat elementami dalece wykraczajacymi poza wyražone poglady Kafki, zaležnie od kontekstu historycznego,
politycznego, kulturowego, spolecznego - tak przeciež nosná jest ta literatura.
Stefan Treugutt nie bez racji stwierdzil, i i Proces prowokuje do aktualizacji,
która "utworom takim jak Proces, towarzyszyc bedzie pewnie zawsze, nawet
w dobie miedzyplanetarnej szczQŠliwošci. (...) W samým postawieniu przez
Kafke zagadnienia bezbronnošci czlowieka tkwi immanentnie možliwošc wydobycia z tekstu inwektywy na totalitaryzm. Z cala humanistyczna waga tej
možliwošci jest ona efektem towarzyszacym, «proces» toczy sie o sprawy
bardziej generálně. ' °
29
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Tych, jakže celných, spostrzežeň Treugutta zdawali sie nie podzielač inni
recenzenci. I chyba w braku pelniejszego spojrzenia na przedstawienie upatrywač možná zarzutów kierowanych przeciwko ogólnej koncepcji adaptacji
i inscenizacji. Spóbujmy odpowiedzieč na pytanie, jakie elementy spektaklu
zostaíy przez krytyke utrwalone. Przede wszystkim w wielu recenzjach pojawia
sie. urzeczenie kilkoma scénami spektaklu. Niestety, autorzy przewažnie nie
argumentuja swych fascynacji. Pozostaje wiec šlepo wierzyó, že "scény przestuchania w sadzie, na strychu, scény z Žona wožnego, Adwokatem czy Malarzem, przejmujacy finál z Panami w cylindrach, to obrazy mistrzowskie utrzymane przy tym na torach fantazji Kafki".
Inni recenzenci dorzucaja np. scene w katedrze "która wypadla bardzo
przekonujaco". Niewiele wiecej zawiera stwierdzenie: "pusta scéna, na której
widzimy šmierč Józefa K . jest równie wyrazista jak doskonate chagallowskie
wizje zatloczonych sal sadowych, dziwacznych pomieszczeň kancelaryjnych,
galeryjek, wiszacych w powietrzu balkonów" , Wypowiedž ta oddaje jednakže
jakaš czastke kolorytu przedstawienia.
Poprzez malarskie odniesienia jego klimat ocalil Kott: "W scénách erotycznych [spektakl] mial wiele z atmosféry rysunków Brunona Schulza, z ich
masochizmu brutalnego i zárazem poetyckiego. W scénách sadu ze zbitým
žydowskim ttumem na galerii, czuč bylo inspiracje Chagalla. I to potaczenie
Schulza z Chagallem w inscenizacji, w plastyce, w tonie przedstawienia wydaje
mi sie odkrywcze i bardzo trafne."
31
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Karczewska-Markiewicz wymieniajac teatrálně walory niektórych scen,
utrwaliia nie tylko ich warstwe. wizualna ale takže audialna: "Przejmujace
wraženie wywotuje scéna przesluchania Józefa K . przy akompaniamencie
oklasków i gwizdów tlumu fantastycznych postačí, jakby nierealnych widziadet
senných. Ucielešnione koszmary towarzysza perypetiom czlowieka zaszczutego,
wyražajac jego obsesyjny lek, niepokój, szamotanie sie."
W inscenizacji zastosowano trzykrotne rytmiczne powtórzenie tej samej
scény, które stalo sie teatralnym skrótem wyraáajacym upryw czasu. Odnotowala to w swojej recenzji jedynie Zachczyňska, ale nie poinformowala jednak,
0 która scene chodzi. Ze sposobu sformutowania nie wynika bynajmniej, že
spostrzenie to dotyczy scény pierwszej. Autorka kierowala zatem swa wypowiedž do czytelników, którzy Proces widzieli.
Elementem przedstawienia, którego krytycy ledwie dotkneji byla scenografla. Nikle pojecie o plastycznym wypemieniu przestrzeni teatralnej daja dwie
recenzentki. Karczewska podkrešlila, že "scenografia jest utrzymana w szarej
tonacji, która dominuje w tekscie Kafki. Wyraza bezbarwnošc egzystencji
bohatera, a zárazem elementy grozy i fantastyki w scénách rozgrywajacych sie.
na strychach, gdzie inscenizatorzy poslužyli sie efektami zaczerpnietymi z poetyki surrealistycznej".
Opis ten poszerza wypowiedž Frybesowej: "Podstawiajac obrazy na
miejsce slów, teatr buduje ze szczególów dodatkowe piany zanczeniowe i emocjonalne. Cylindry, sztuczkowe spodnie, brazowe sztylpy, secesyjne lampy
1 zloté guzy portiera (...) zamykaja (...) bohatera w okrešlonej epoce i obyczajowošci. I dramat Józefa K . nabiera jeszcze ostrošci, odkad wiemy, že to
wlašnie nie ktokolwiek, ale dziewietnastowieczny prokurent bankowy, dbaly
0 swój wyglad i reputacje, obywatel krajů spokojnego i zasobnego, tkwiacy
w bezpiecznej pewnošci regul i nawyków, chroniacy sie do banku-twierdzy
1 czepiajacy SÍQ nadziei, že powszednošč zwyklego biegu dnia odwróci interwencje nieznanych, grožnych sil. Wzbogacona tež zostala mroczna, szaroczama sceneria powiešci Kafki. Okazuje sie, že najtrudniej wyobrazič sobie
wlašnie pustke, že pustka ogladana po rozsunieciu kurtyny ma catkiem inny
walor wizualno-emocjonalny niž pustka nazwana slowem.
Oba zacytowane opisy pozwalaja odnaležč klimat przedstawienia, jego
atmosféře, stanowia niewatpliwie pomoc w podjeciu próby interpretacji spektaklu. Dalekie sa jednak od zápisu rejestrujacego bodaj wažniejsze elementy
zabudowy przestrzeni, zápisu wskazujacego ich wzajemne usytuowanie.
O ksztalcie scenicznym mówia malo.
Ze zgomadzonego materiálu wynika, že o ile powtarzary sie zarzuty
dotyczace warstwy ideowej Procesu, o tyle zastrzeženia odnošnie jego teatral35
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nej strony byly sporadyczne. Karst zgtaszajac swe zastrzeženia pod adresem
spektaklu, za jego blad podstawowy uznal niejednolita stylizacje Kafki. Przejawem jej byl sposób ukazania sadu, od którego przez cary czas tchneja zlowrogošč, gdy tymczasem - zdaniem recenzenta "Teatru"-powinien laczyč w sobie
cechy sprzeczne.
Analizowane recenzje prawie zupelnie przemilczaja role drugiego i dalszych planów. Jest to zadziwiajace, gdyž w každej niemal recenzji spotykamy
slady daženia do zarejestrowania šrodków gry glównego wykonawcy. Co
wiecej, w niektórych przypadkach interpretowano postač Józefa K . z powiesci
przez wizje, jaka narzucil Woszczerowicz. Przy elmentach opisu jego kreacji
nie ograniczano sie do ogólników, lecz staráno sis wyrazič za pomoca slów
genialnošč tej roli. Jak wiec wytlumaczyč fakt, že o innych wykonawcach
ghicho, že w najlepszym przypadku wymienione zostary ich nazwiska i role,
które zagrali, že zachwyty wzbudzata šwietna gra zespotowa. Došč czesto
možná zreszta przeczytač sformutowania podkrešlajace relacje: Woszczerowicz
i reszta, Woszczerowicz i tto, sólista i orkiestra.
Inscenizacja Procesu stala sie inspiracja wypowiedzi ponad dwudziestu
krytyków. Najwiecej pojawilo sie wypowiedzi o charakterze informacyjnym,
tzn. sprawozdaň teatralnych zamieszczonych w prasie codziennej po premierze.
Ich podstawowe zadanie sprowadzato sie do doražnego popularyzowania
przedstawienia oraz do opisu niektórych jego elementów. Obok tego typu
recenzji pojawilo sie kiUca wypowiedzi o charakterze analityczno-interpretacyjnym. Stanowia one formě krytyki, która za swa pierwsza powinnošč uznaje
wszechstronne poznanie badanego zjawiska, nastepnie próbuje je wyjašnič, by
wreszcie osadzič w okrešlonym kontekšcie teatralnym.
Lektura zgromadzonych materialów pozwolita stwierdzič ponad wszelka
watpliwošc, že wprowadzenie Kafki na polska scene bylo aktem owagi nie
tylko ze wzgledu na okolicznosci spoteczno-polityczne, ale može przede wszystkůn ze wzgledu na rozliczne trudnošci interpretacyjne, jakich dostarcza literackie tworzywo Procesu. Kafka naležy bowiem do tych pisarzy, którzy wymagaja
od czytelnika dužego wysitku intelektualnego. Znalazto to takže swe odbicie
w recenzjach teatralnych.
Krytycy teatralni Procesu w przewažajacej czesci mieli šwiadomošč, iž
dane im bylo ogladač wybitne przedstawienie i wybitna kreacje aktorska. Sami
postulowali koniecznošč utrwalenia tego artystycznego i spolecznego wydarzenia w odrebnych studiach. Zdawali sobie sprawe, že ich wypowiedzi spetniaja
jedynie funkcje gtosów w dyskusji, jaka sie wokól powiesci Franza Kafki
potoczyta.
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PRZYPISY:
1

Teatr Ateneum im. S. Jaracza w Warszawie: Proces Franza Kafki w przekladzie Bmnona
Schulza. Adaptacja: Michal Tonecki, inscenizacja zbiorowa, režysería: Jan Kulczyňski, scenografia: Wojciech Sieciňski. Premiéra 6 XII 1958.
Teatr Polskie Radia: Proces Franza Kafki w przekladzie Brunona Schulza. Adaptacja-.Michal
Tonecki, režysería: Zbigniew Kopalko. Premiéra 18 VI 1957.
Prapremiera Procesu F. Kafki odbyta sic 10 X 1947 w Teacrze Marigny w Paryžu.
K. EBERHARDT: Proces wspólczesnego czlowieka. "Ekran" 1959 nr 8, s. 3.
S. POLANICA: Proces Kafki. "Slowo Powszechne" 1958 nr 296, s. 4.
R. KARST: Kafka na polskiej scenie. "Teatr" 1959 nr 2, s. 10.
' A. JARECKI: Proces Kafki. "Sztandar Mlodych" 1958 nr 293, s. 2.
' Tamže.
' JASZCZ (J. A . SCZEPAŇSKI): Kafka. "Trybuna Ludu" 1958 nr 343, s. 6.
"Tamže.
J. N. MILLER: W pustce mrowia ludzkiego. "Glos Pracy" 1958 nr 293, s. 6.
Z. KARCZEWSKA-M ARKIEWICZ: Wielki monolog Woszczerowicza. "Žycie Warszawy" 1958
nr 295, s. 8.
J. ZACHCZYŇSKA: Proces w Warszawie. "Trybuna Mazowiecka" 1958 nr 309, s. 3.
A. FRYBESOWA: Karna kolonia. "Tygodnik Powszechny" 1959 nr 6, s. 6.
J. KOTT: Dziwne mysli o Kafce. "Przeglad Kulturalny" 1959 nr 2, s. 6.
" R. ZENGEL: Proces przeciwko adaptatorowi. "Wspólczesnošč" 1959 nr 6, s. 8.
Tamže.
'• R. KARST: op. cit.
'•Tamže.
I. S.: Jacek Woszcerowicz o Procesie Kafki przed premiéra w Ateneum. "Express Wieczomy"
1958 nr 288. s. 3.
K. BEYLIN: Woszczerowicz nie grál, byl Józefem K. "Express Wieczomy" 1958 nr 294, s. 2.
Z. KARCZEWSKA-MARKIEWICZ: op. cit.
Tamže.
A. FRYBESOWA: op. cit.
R. KARST: op. cit.
J. KOTT: op. cit.
J. P. GAWLIK: Jacek Woszczerowicz (Sylwetki aktorskie). "Žycie Literackie" 1959 nr 4, s. 4.
Tamže.
* A. WIRTH: Czlowiek odwažny. Jak možiiwa jestjeszcze literatura? "Nowa Kultura" 1959 nr 5,
s. 5-6.
S. TREUGUTT: Franz Kafka w rádio i w teatrze. "Przeglad Kulturalny" 1958 nr 2, s. 5.
JASZCZ: op. cit.
i. ZACHCZYŇSKA: op. cit.
A. FRYBESOWA: op. cit.
J. KOTT: op. cit.
' Z. KARCZEWSKA-MARKIEWICZ: op. cit.
J. ZACHCZYŇSKA: op. cit.
Z. KARCZEWSKA-MARKIEWICZ: op. cit.
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