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1 W lewej nawie Chramu Tyńskiego, górującego nad Staromiejskim Rynkiem w Pra
dze, widnieje wysoko w ścianie zwyczajne , prostokątne okno. Zwyczajne i niezwy

kłe zarazem, bo wychodzące nie na zewnątrz kościoła , lecz do wnętrza przyległej kamieni
cy. Jest to okno pierwszego własnego, nie dzielonego z nikim pokoju Franza Kafki , który 
był chlopcem trzynastoletnim, gdy jego rodzina przeniosła się z domu przy ratuszu wła
śnie na ulicę Celetną (Zeltnerstrasse). Mieszkał tam jedenaście lat, na granicy dwóch świa
tów, przedzielonych i połączonych oknem. Przyciskając twarz do małych szybek, mógł 
z półmroku ciasnego pokoju zaglądać w głąb rozświetlonego wnętrza wspaniałej świątyni. 
Po latach jeden z mieszkańców jego wyobraźni nie będzie szczędził wysiłku , by „wspiąć się 
na parapet i opierając się o krzesło przywrzeć do szyby, zapewne w niejasnej myśli o od
prężeniu. jakim dawniej było dla niego patrzenie przez okno"„. 

2 Die Verwandlung - Przemiana. Nie jest bynajmniej oczywiste, do czego i kogo od
nosić się może ów tytuł. Gregor Samsa okazuje się być „potwornym robakiem" 

w pierwszym zdaniu - momencie opowiadania i do końca postać tę zachowuje. Owszem , 
podlega dalszym zmianom , dostosowującym jego zmysły do nowej cielesności. Traci zdol
ność mówienia, odmienia smak, pogarsza mu się wzrok. Równocześnie uczy się używania 
nóżek i szczęk, łażenia po ścianach i suficie. Ale jego przemiana jest zaledwie połowiczna , 

gdyż nie obejmuje sfery o człowieczeństwie decydującej : psychiki , uczuć , emocji. Gregor 
zachowuje nie tylko zdolność myślenia, ale i ludzką wrażliwość. Mimo przerażającego wy
glądu, nie przejawia najmniejszych skłonności do agresji , mimo cierpienia dba o to, by nie 
sprawić przykrości najbliższym. Wobec ataków pozostaje całkowicie bezbronny. Głęboko 
ludzka jest też , opisana z nieoczekiwanym liryzmem, śmierć Gregora o „pierwszym blasku 
świtu". Nic więc dziwnego, że w narastającym konflikcie wręcz odruchowo opowiadamy 
się po stronie - robaka. 

Drugą stronę stanowi bowiem rodzina bohatera, drobnomieszczańska w swych po
spolitych przyzwyczajeniach i aspiracjach, niezdolna do autentycznych uczuć , do pojmo
wania spraw spoza kręgu ustalonych pojęć, do akceptacji odmienności. Odkrycie stanu 
Gregora wywatuje reakcje, które także postrzegać można jako przemianę, nie mniej rady
kalną, choć bez zmiany powierzchowności. Bezrefleksyjny lęk i pozbawioną współczucia 
rozpacz tylko krok dzieli od agresji i okrucieństwa . Proces ten przebiega w różnym tempie 
i natężeniu. Najszybciej ulega mu ojciec; już pierwsze-
go dnia „nacierał nieubłaganie i syczał jak dzikus". Sy- • 
czai - podczas gdy Gregor, póki tylko może, stara się 
mówić ... Nieco później, odczłowieczony przez służbo
wy mundur, atakuje z nieokiełznaną brutalnością . Mat
kę stać jedynie na konwencjonalne gesty, załamywanie 
rąk i omdlenie; w decydującym momencie kryje się za 
zasłonę astmatycznego kaszlu. Samsowie nawet nie 
próbują odnaleźć syna i brata pod maską owada - to, 
czego nie rozumieją , nie może przecież być ludzkie. 
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Gdy próby „oswojenia" sytuacji, izolowania odmieńca i życia po dawnemu zawodzą, bez 
wahania wydają wyrok. Śmierć Gregora oznacza dla nich nowe, lepsze życie , wolne od iry
tujących zakłóceń. Wyjątkowo trafna wydaje się formuła Nabokova: „Gregor jest człowie
kiem w przebraniu owada, a jego rodzina to owady przebrane za ludzi". 

3 Spośród członków rodziny przemianie najwyrazistszej ulega Greta, siostra Gregora, 
jedyna osoba naprawdę mu bliska. Traktowana jak dziecko, wzruszające wszyst

kich grą na skrzypcach, nadspodziewanie szybko odnajduje się w domowym koszmarze . 
W pierwszym odruchu może i z chęci pomocy - gdy stara się ustalić owadzie menu. 
Później z chęci dominacji , której smaku dotąd nie znała. Tylko Greta wchodzi swobodnie 
do mrocznego pokoju, i to wyznacza jej pozycję w rodzinie . Znalazła sposób, by nawet te
raz - jak wcześniej cala trójka - wykorzystać Gregora. Oczywiście wie lepiej, czego bratu 
potrzeba: uczucia robaka nie mają znaczenia. Kiedy sytuacja ją przerasta, eksploduje nie
nawiścią, maskowaną dobrem rodziców: „Nie chcę wobec tego potwora wymawiać imie
nia mojego brata". Postawa siostry ostatecznie załamuje Gregora, a jej trzaśnięcie drzwia
mi w istocie go zabija. Rozkwitająca wraz z usychaniem „potwora", ze zwierzęcą witalno
ścią pręży Greta „swoje młode ciało" „. Jej zdrada jest tym dotkliwsza, że najdrastyczniej 
rwie naturalne więzy. Krótko przed przystąpieniem do pracy nad Przemianą Kafka zapisał 
w dzienniku: „ Miłość brata i siostry - powtórzenie miłości matki i ojca". 

4 Przy całym szacunku dla autonomii dzieła literackiego i nowoczesnych metod ana
lizy, trudno się oprzeć pytaniu o trop autobiograficzny. Jeśli wierzyć Gustavowi Ja

nouchowi, podczas spaceru wokół praskiego rynku zagadnął on Kafkę , jak sam stwierdza, 
nietaktownie: 

„Bohater opowiadania nazywa się Samsa. ( ... )To brzmi jak kryptogram nazwiska Kafka. 
Pięć liter tu i tam. S w słowie Samsa ma tę samą pozycję, co K w słowie Kafka. 

A Kafka mi przerwał. 

- To nie kryptogram . Samsa nie jest bez reszty Kafką. Przemiana nie jest wyznaniem, 
chociaż - w pewnym sensie - jest niedyskrecją ". 

Nie bez reszty- i niedyskrecja. Czego miała by dotyczyć? Nie znamy bliższych okolicz
ności narodzin Przemiany. Czas jej powstania to w Dziennikach pisarza luka, trwająca od 
końca września roku 1912 do początku następnego. Chciałoby się powiedzieć , że owady 
nie zwykły prowadzić dzienników ... Łatwo jednak - może zbyt łatwo - skojarzyć wrażliwy 

na ciosy pancerzyk Gregora z akcentowaniem przez Kafkę 
własnej słabości , z jego predylekcją do wszystkiego, co 
cherlawe, nieporadne, brzydkie. W opozycji do siły zwy
czajnych ludzi pojmował też Kafka sytuację twórcy, skaza
nego na izolację w świecie przyziemnych wartości. 

W pierwszym rzędzie pamiętać jednak trzeba o złowrogiej 
postaci ojca. Wiele rozpraw poświęcono rodzinnemu kon
fliktowi i „ojcowskim" obsesjom Kafki . Świadectwo naj
ciekawsze, bo nie przetworzone artystycznie , stanowi roz
paczliwy List do ojca - i jego znamienny fragment: „odsu
nąłem się od Ciebie, choć przypominało to zachowanie 
robaka, który, z tyłu przydeptany butem , z przodu wyrywa 
się i wlecze na bok". 

i 
I ., 

5 Mimo upływu blisko dziewięćdziesięciu lat i paru epok Przemiana nadal jest opo
wieścią wstrząsającą . Znaczeniowo wielowymiarowa, jak każde dzieło wybitne po

zwala na wciąż nowe poszukiwania interpretacyjne. Nie ma powodu, by odżegnywać się na 
przykład od myśli , że historia Gregora dziś mogłaby się zacząć nie od owadziej metamor
fozy, lecz od zawiadomienia o pozytywnym wyniku testu „. Jest to równocześnie proza fa
scynująco wizualna. Sugestywnej sile precyzyjnie skonstruowanych obrazów towarzyszy 
złowieszcza logika izolowanej przestrzeni. Stąd żywe zainteresowanie twórców teatralnych. 
A także publiczności, która zza „czwartej ściany" może z napięciem, a bez obawy obserwo
wać mroczne wnętrze. Jak w pierwszym zdaniu Kafkowskich Dzienników „Widzowie nie
ruchomieją , gdy pociąg przejeżdża obok". 

Moje życie składa się, i właściwie 

składało się zawsze z prób pisania, 
i to z prób najczęściej nieudanych. 
Gdybym jednak nie pisał, to leżałbym 
już na ziemi, wart tego tylko, by zo
stać wymiecionym . 

Mój tryb życia jest nastawiony 
tylko na pisanie , a gdy ulega pewnym 
zmianom, to tylko w tym celu , żeby 

w miarę możliwości lepiej służył pi
sarstwu, bo czas jest krótki, siły są 

niewielkie , biuro jest zmorą, mie
szkanie jest głośne i trzeba próbować 
przebić się za pomocą jakiejś sztuki, 
jeśli się komuś ładne, proste życie 

nie udaje. 

F. Kafka , Listy do Felicji 

Hermetyczność pism Kafki zachęca nas, aby nie ograniczać się do 
przeciwstawiania ich idei historii tak abstrakcyjnie, jak robi to 
w wielu miejscach sam pisarz, ale z subtelną rozwagą wyodrębnić 

z historii samo dzieło . Lecz właśnie poprzez swą hermetyczność 

stanowi ono część ruchu literackiego drugiego dziesięciolecia na
szego wieku, który to ruch ognis*ował się między innymi w Pradze, 
w środowisku Kafki. Tylko ten, kto zna Wyrok, Przemianę i rozdział 

Palacz z czarnych broszur Kurta Wolffa, tworzących serię Der Jungste 
Tag (Sądny Dzień), doświadczył Kafki w jego autentycznym wymiarze, 
wymiarze ekspresjonizmu. 

Theodor W. Adorno 
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[„ .] Bohaterem Przemiany jest Gregor Samsa (wymawiany Zamza), syn średnio za
możnych rodziców mieszkających w Pradze. Byli to Flaubertowscy filistrzy, ludzie o pro
stackich gustach, zainteresowani jedynie materialną stroną życia. Jakieś pięć lat wcześniej 
stary Samsa stracił większość majątku, po czym jego syn podjął pracę u jednego z wierzy
cieli ojca jako komiwojażer handlujący suknem. Ojciec w ogóle przestał wtedy pracować, 
siostra była za młoda, by podjąć się pracy, a matka chorowała na astmę. Tak więc młody 
Gregor nie tylko utrzymywał całą rodzinę, ale także znalazł dla niej mieszkanie, w którym 
teraz mieszkają. Mieszkanie to, w kamienicy przy ulicy Charlotty, jest podzielone na seg
menty, tak samo, jak on będzie kiedyś podzielony. Jest rok 1912, jesteśmy w Pradze, służ
ba jest tania, tak że Samsów stać na pokojówkę, szesnastoletnią Annę (o rok młodszą od 
Grety) i na kucharkę. Gregor większość czasu spędza poza domem podróżując, ale kiedy 
opowiadanie się rozpoczyna, spędza noc w domu pomiędzy dwoma wyjazdami w intere
sach, i właśnie wtedy zdarza się ta potworna historia. Gdy Gregor Samsa obudził się pew
nego ranka z niespokojnych snów. stwierdzi/, że zmienił się w łóżku w potwornego robaka. 
Leżał na grzbiecie twardym jak pancerz, a kiedy uniósł nieco głowę, widział swój sklepiony, 
brązowy, podzielony sztywnymi lukami brzuch, na którym ledwo mogla się utrzymać kołdra. 
Liczne, w porównaniu z dawnymi rozmiarami, żałosne cienkie nogi migały mu bezradnie 
przed oczami. 

«Co się ze mną stało » - myślał. To nie był sen ... 

Następnie Gregor skierował wzrok ku oknu i posępna pogoda - słyszało się krople de
szczu uderzające o blaszany parapet - wtrąciła go w całkowitą melancholię. "A gdybym tak 
jeszcze trochę pospał i zapomniał o wszystkich głupstwach » - pomyślał. Było to jednak 
zupełnie nieosiągalne, gdyż przyzwyczaił się sypiać na prawym boku, a w swym obecnym 
stanie nie mógł przybrać tej pozycji. Jakkolwiek silnie przewraca/ się na prawy bok, wciąż 
padał z powrotem na grzbiet. Próbował tego chyba ze sto razy, zamykał oczy, żeby nie pa
trzeć na trzepoczące nogi, a przestał dopiero wówczas, gdy zaczął odczuwać nie znany mu 
dotychczas lekki, tępy ból w boku. 

«Ach, Boże - myślał - cóż za wyczerpujący zawód sobie wybrałem! Dzień po dniu 
w podróży. Interesy są znacznie bardziej denerwujące niż we właściwym sklepie na miejscu, 
a do tego dochodzi plaga wyjazdów, troska o połączenia kolejowe, nieregularny, kiepski 
wikt, zawsze zmienne, zawsze nietrwale, nigdy nie poparte żadną serdecznością kontakty 
z ludźmi. Do diabla z tym wszystkim'" Poczuł lekkie swędzenie na brzuchu, z wolna prze
suną/ się na grzbiecie ku poręczy łóżka , by móc lepiej unieść głowę, odnalazł swędzące 

miejsce, obsypane małymi białymi punkcikami, których pochodzenia nie umiał ustalić. 
Chciał obmacać to miejsce jedną z nóżek, ale zaraz ją cofnął, gdyż przy dotknięciu przeszył 
go zimny dreszcz. 

I cóż to za „robak", w którego biedny Gregor, ten nędzny komiwojażer, tak nagle się 
zmienia? Oczywiście, należy do typu stawonogów (Arthropoda), do którego należą owady, 
pająki, wije i skorupiaki. Jeśli te „liczne, cienkie nogi" wspomniane na początku oznaczają 
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więcej niż sześć nóg, to z zoologicznego punktu widzenia Gregor nie byłby owadem. Ale 
sądzę, że człowiek, który się budzi leżąc na wznak i stwierdza, że ma aż sześć nóg, wibru
jących w powietrzu, może uważać, że sześć wystarczy, aby je nazwać licznymi . Dlatego przyj
mijmy, że Gregor ma sześć nóg i że jest owadem. 

Następne pytanie: Jakim owadem? Krytycy mówią o karaluchu , co oczywiście nie ma 
sensu. Karaluch jest owadem płaskim z długimi nogami, a o Gregorze można wszystko po
wiedzieć, tylko nie to, że jest plaski; jest wypukły na obu bokach, na brzuchu i na plecach, 
i ma krótkie nogi. Karalucha przypomina pod jedynym tylko względem: jest brązowy. To 
wszystko. Prócz tego ma wielki, wypukły brzuch, podzielony na segmenty, i twarde, zao
krąglone plecy, wyglądające na pokrywy skrzydełka, które mogą się rozwinąć i unieść żu
ka kilometrami w nieznanym locie. Zadziwiające, że Gregor-żuk nigdy nie odkrył, iż miał 

skrzydła pod twardym pokryciem swoich pleców. (To jest bardzo ważna obserwacja, którą 
powinniście zapamiętać na cale życie. Czasem Gregor, czasem Józio, a czasem Janek nie 
wie, że ma skrzydła). Miał też silne szczęki. Używa tych organów do przekręcania klucza 
w zamku, gdy stoi wyprostowany na tylnych nogach, na trzeciej parze (silna mała para) , 
i to nam daje długość jego ciała, która wynosi około metra. W trakcie opowiadania stop
niowo przyzwyczaja się do używania nowych członków - stóp i czułków. Ten brązowy, 
wielkości psa żuk jest bardzo szeroki. ( ... )W oryginale niemieckim stara posługaczka na
zywa go Mis tka fe r , „żuk gnojak". Jest oczywiste, że ta dobra kobieta dodaje ten epi
tet jedynie z przyjaźni. Naprawdę nie jest on żukiem gnojakiem. Jest jedynie dużym żukiem . 

(Muszę dodać, że ani Gregor, ani Kafka nie widzieli tego żuka zbyt dokładnie). 

Przyjrzyjmy się bliżej samej przemianie. Zmiana, chociaż niewiarygodna, nie jest wcale 
taka dziwna, jak mogłoby się wydać na pierwszy rzut oka . Trzeźwo myślący krytyk (Paul 
Landsberg, The Kafka Problem, /1946/, pod red. Angel Flores) zauważa, że kiedy kładziemy 
się do łóżka w nowym miejscu, po obudzeniu przeżywamy niekiedy chwilę nagłego poczucia 
nierzeczywistości. To uczucie musi stale występować w życiu komiwojażera, pozbawionym 
ciągłości. 

Poczucie rzeczywistości zależy od ciągłości , od trwania. W końcu , obudzić się jako 
owad nie jest czymś tak wcale różnym niż obudzić się jako Napoleon lub George Washington . 
(Znalem człowieka, który obudził się jako cesarz Brazylii). Z drugiej strony, izolacja i po
czucie obcości w tak zwanej rzeczywistości jest czymś, co charakteryzuje artystę, geniusza, 
odkrywcę. Rodzina Samsów, otaczająca fantastycznego żuka, jest tylko miernotą otaczającą 
geniusza. 

Literatura na świecie, 2/1987 
przełożył Mariusz Arno Jaworski 



3 lipca 1883 Franz Kafka urodził się w Pradze jako pierwsze dziecko kupca Hermanna Kafki 
(1852-1931) i Julii z domu Lawy (1856-1934). 

1889-1893 Szkoła powszechna. 

1889, 1890, 1892 Przychodzą na świat siostry Elli, Valli i Ottla. 
Z najmłodszą z nich Kafka czuł się szczególnie mocno związany. 

1893-1901 Nauka w Staromiejskim Państwowym Gimnazjum Nie
mieckim w Pradze. 

1901-1906 Studia na niemieckim uniwersytecie w Pradze i przez 
krótki czas w Monachium. 

1902 Początek przyjaźni z Maxem Bradem. 

1906 W czerwcu Kafka kończy studia prawnicze i uzyskuje tytuł 

doktora praw. 

1907 W październiku Kafka podejmuje pracę w praskiej filii włoskiego 
towarzystwa ubezpieczeniowego „Assicurazioni Generalli", jako urzędnik pomocniczy. 

1908 W lipcu Kafka rozpoczyna pracę w „Arbeiter-Unfallversicherungsanstalt" w Pradze. 
W tej półpaństwowej instytucji zatrudniony będzie do 1922 roku. 

W monachijskim piśmie literackim Hyperion ukazuje się osiem miniatur Kafki pod 
wspólnym tytułem Betrachtung (Rozważanie). 

191 O W marcu Kafka zaczyna pisać dziennik. Będzie kontynuował te zapiski do 12 czerwca 
1923 roku. 1 maja awans na urzędnika koncypistę. 

1911 Ojciec zarzuca synowi, że nie troszczy się o majątek rodzinny, a dotyczy to szczególnie 
fabryki azbestu, której Kafkowie są właścicielami. Franz przyrzeka, że będzie zajmo
wał się nadzorem fabryki popołudniami w czasie wolnym. 

1912 Pierwsze prace nad powieścią Der Verschollene (Zaginiony), znaną później pod ty
tułem Ameryka. Studia judaistyczne. 

W domu rodziców Maxa Broda w Pradze Kafka poznaje pannę Felicję Bauer (1887-
1960) z Berlina. Wysyła do niej pierwszy list, stanowiący początek ich korespondencji 
(Listy do Felicji). 

We wrześniu i w październiku Kafka pracuje również nad pierwszym rozdziałem po
wieści Ameryka, zatytułowanym Palacz Pracę tę przerywa na trzy tygodnie (17 listo
pada - 7 grudnia), podczas których powstaje nowela Przemiana. 

1913 W wydawnictwie Rowohlta ukazuje się Betrachtung. 

Awans na wicesekretarza. 

Podczas świąt wielkanocnych pierwsza wizyta u Felicji w Berlinie. W maju ponow
ne odwiedziny u Felicji. Poznaje Gretę Bloch, przyjaciółkę Felicji. 

1914 Wielkanoc w Berlinie. Kafka oświadcza się o rękę Felicji. 

W sierpniu Kafka po raz pierwszy wyprowadza się na krótki czas z domu rodziców. 
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Początek pracy nad powieścią Proces. 

W październiku, podczas urlopu, dalsza praca nad Ameryką i Procesem. Powstaje 
też nowela Kolonia karna. 

1915 Ukazuje się Przemiana. Pobyt w sanatorium. 

1916 W wydawnictwie Kurta Wolffa ukazuje się Wyrok. 

1917 Kafka ponownie podejmuje próbę uniezależnienia się od rodziny, wynajmując mie
szkanie. 
W lipcu drugie zaręczyny w Felicją Bauer. W nocy z 9 na 1 O sierpnia pierwszy gwał
towny krwotok płucny. Kafka, osłabiony i zaniepokojony swoim stanem zdrowia, 
przeprowadza się ponownie do domu rodziców i 4 września zasięga porady specja
listy, prof. Picka, który stwierdza u niego gruźlicę płuc. We wrześniu pisarz przenosi 
się do siostry Ottli do Zuran w północnych Czechach. 

Ukazują się Opowiadania Kafki oraz Sprawozdanie dla akademii. 

W końcu grudnia w Pradze ostateczne zerwanie zaręczyn w Felicją. 

1918 Praca nad aforyzmami i opowiadaniami z cyklu Budowa chińskiego muru. 

1919 W maju ukazuje się drukiem Kolonia karna. Pisze List do ojca i pracuje nad afory
zmami z cyklu On. 

Jesienią ukazuje się zbiór opowiadań Lekarz wiejski. 

1920 Znajomość z Gustavem Janouchem, późniejszym autorem wspomnień Gesprache 
mit Kafka (Rozmowy z Kafką). Urlop zdrowotny i pobyt w Meranie. 

Spotkanie z czeską pisarką i tłumaczką Mileną Jesenską, które daje początek oży
wionej korespondencji (Listy do Mileny). 

Pobyt w sanatorium w Tatrach 

1921 Dalszy pobyt w sanatorium. Powstaje opowiadanie Pierwsze cierpienie. 

1922 Pracuje nad powieścią Zamek. Wiosną pisze też opowiadanie Głodomór. 

Lato spędza Kafka u siostry Ottli w Planie. Składa wymówienie w zatrudniającym go 
towarzystwie ubezpieczeniowym. 

1923 Praca nad dalszymi opowiadaniami z cyklu Głodomór. 

We wrześniu podróż do Berlina, gdzie - wraz z Dorą Dymant - Kafka zamieszkuje 
w wynajętym mieszkaniu. 

1924 Pobyt w Berlinie do 17 marca, potem Kafka, już ciężko chory, przenosi się do Pragi. 

Wiosną powstaje opowiadanie Śpiewaczka Józefina, czyli Naród myszy. 

1 O kwietnia pisarz wyjeżdża do sanatorium w Wiener Wald, skąd przenosi się 

później do kliniki prof. Hajka w Wiedniu, a ostatecznie do sanatorium Kierling pod 
Wiedniem. Towarzyszy mu Dora Dymant. W sanatorium docierają do Kafki arkusze 
korektorskie tomu Głodomór 

3 czerwca Kafka umiera w sanatorium Kierling. 



PODANIE O PRZYJĘCIE DO PRACY 

Prześwietny parządzie ! 

Oddany szczerze niżej podpisany prosi prześwietny 
zarząd Zakładu Ubezpieczeń Robotników od Wypadków 
w Królestwie Czeskim o łaskawe przyjęcie do pracy jako 
urzędnika pomocniczego i prośbę swą uzasadnia następu
jąco : 

Załączone świadectwa z egzaminów państwowych oraz 
absolutorium dostarczają dowodów na to, że petent zło
żył z wynikiem pozytywnym wszystkie trzy egzaminy pań
stwowe na Uniwersytecie Karola w Pradze. 

Na tymże uniwersytecie uzyskał on po zdaniu trzech 
egzaminów doktorskich 18 czerwca 1906 roku stopień 
doktora nauk prawniczych. 

Od 1 kwietnia 1906 do 1 października 1906 petent 
pracował jako koncypient adwokacki, a później rozpoczął 
praktykę sądową, którą odbywał od pierwszego paździer
nika 1907 r. i od tego czasu pozostaje urzędnikiem 
c.k. pryw. Assicurazioni Generali w Pradze. 

Petent włada językiem niemieckim i czeskim w mowie 
i w piśmie, zna ponadto język francuski oraz częściowo 
angielski. Od 3 lutego br. do 20 maja br. uczęszczał na 
kurs ubezpieczeń robotniczych przy praskiej Akademii 
Handlowej i zdał egzaminy zgodnie z załączonymi świa

dectwami. 

W roku 1906, po stawieniu się po raz trzeci do po
boru, petent został zwolniony ze służby wojskowej. 

Praga, 30 czerwca 1908 

dr praw Franz Kafka 
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Zastępca dyrektora 

Kierownik techniczny 

Kierownik budowy dekoracji 

Główny rekwizytor 

Brygadier sceny 

KIEROWNICY PRACOWNI 

krawieckiej damskiej 

krawieckiej męskiej 

perukarskiej 

szewskiej 

modelatorskiej 

malarskiej 

tapicerskiej 

ślusarskiej 

elektroakustycznej 

elektrotechnicznej 

Kierownik Działu 

Marketingu i Sprzedaży 

KAZIMIERZ BUDZANOWSKI 

JADWIGA ZIEMIŃSKA 

ADAM SADURA 

JERZY LASKOWSKI 

KAZIMIERZ BLACHARSKI 

MARIA STUPAK 

GRZEGORZ RAGAN 

KRYSTYNA ZBROSZCZYK 

JERZY PORZYCZEK 

ANDRZEJ GEMBORYS 

MARIAN KMIECIAK 

WłODZIMIERZ POMORSKI 

LESZEK NOWAK 

TOMASZ ZABORSKI 

DARIUSZ BARTOŁD 

ANNA BŁASZCZAK 

Informacje i zamówienia na bilety zbiorowe i indywidualne 
w godz . 9 - 16, tel. 343 87 89 oraz 343 86 53 w. 261 

Redakcja programu 

Opracowanie graficzne 

Fotograf ie 

Rysunki 

Projekt scenografii 

ELŻBIETA MAŁECKA 

Studio Grafiki Reklamowej 
IMPRESJA 

Ka:fJca and Prague, Marta Zelezna , 
Centrum Franze Kafky Praha, 1991 

Franz Kafka 

Dorota Kołodyńska 




