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Dla Ewy 

1 
Bezsenna 
noc z powodu 

• Kafki. 

2 3 



2. Ktoś, kto stykał się z Kafką, nie 
dostrzegłby w nim żadnego 

śladu obciążeń spowodowa
nych urazami mrocznych prze
żyć młodości, żadnego śladu 

dekadencji, snobizmu, które 
wydawałyby się łatwym wyj
ściem z takiego stanu przygnę
bienia, żadnych śladów załama
nia psychicznego, zgryzoty. 
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3. Przez kilka lat obcowałem 
z Kafką nie wiedząc, 
że pisze. 
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4. Nie będę udawał fałszywej 
skromności i wyznam otwarcie: 
Kafka czuł się równie wzboga
cony przez mnie, jak ja przez 
niego. Moja inicjatywa i energia 
były chyba tymi cechami, które 
szczególnie go we mnie pocią
gały. W istocie nie byłem wcale 
takim niefrasobliwym śmiałkiem, 
jak mu się to może wydawało. 
Gdybym pisał teraz moją własną 
biografię, potrafiłbym to szeroko 
uzasadnić i udokumentować. 
Tutaj wystarczy stwierdzenie, że 
w po równaniu z Kafką byłem 
rzeczywiście śmiałkiem. 

6 

5. 
Przyznanie nagrody Fontanego 
(październik 1915) stanowiło 
słabą pociechę pośród 

trapiących go cierpień. 
Przyjął ją z pewną satysfakcją. 
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Hermann Kafka 

Urodził się w 1852 roku 
w Wossek, malej wiosce w po
łudniowych Czechach. Rodzina 
Hermanna żyła w bardzo skrom
nych warunkach, tym bardziej 
zadziwia jego staranne wy
kształcenie. Wówczas w Wossek 
istniała jeszcze szkoła 
żydowska, w której Hermann 
Kafka nauczył się czytać i pi
sać po niemiecku . Mając 14 lat 
zaczął pracować jako wędrowny 
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sprzedawca (handlował guzika
mi, nićmi, sznurowadłami). 

Po odbyciu służby wojskowej 
osiedlił się w Pradze, gdzie 
parę lat później założył sklep 
z galanterią dzięki majątkowi 
swej narzeczonej Julii Lawy, 
córki zasobnego właściciela 
gorzelni. 
Hermann Kafka wciąż wypominał 
dzieciom swoją trudną młodość. 
Dla niego najważniejszym celem 
w życiu było zdobycie społecz
nego uznania, które można było 
osiągnąć jedynie należąc do 
wąskiej grupy niemieckiej 
elity. Dlatego też wszystkie 
dzieci posłano do niemieckich 
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szkól. Cenił przede wszystkim 
silną wolę i obrotność. 

Bezwzględny, pewny siebie, 
zarozumiały, nie znosił sprze
ciwu, przy każdej okazji: 
"w domu, a zwłaszcza w sklepie 
sypały się wokół mnie obelgi 
na innych w takich ilościach, 
że niekiedy wprost oszałamiały 
mnie, małego chłopca." -
napisał Kafka. 
"W Twoim fotelu rządziłeś 
światem. Twoje zdanie było 
słuszne, każde inne obłędne, 
przesadzone, wariackie, 
nienormalne." Hermann chciał 
widzieć w synu swoje własne 
odbicie, dziedzica swojej 
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energii i zapobiegliwości. Nie 
zgodzil się, żeby syn stu
diowal filozofię. Franz, jak 
wiadomo, nie przejąl po ojcu 
ani woli życia i odnoszenia 
sukcesów, ani żylki do 
interesów. Hermann Kafka zmarl 
w 1931. 
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Julia Lewy 

Urodzila się w 1856 roku w Bad 
Podebrad. Pochodzila z zamożnej 
rodziny żydowsko-niemieckiej, 
która wywodzila się 
z patrycjatu o dużych 
tradycjach kulturalnych. Jej 
matka zmarla w wieku 28 lat 
na tyfus osierocając 3-letnią 
Julię i jej trzech braci. 
Rok później ojciec Julii 
ponownie się ożenil i rodzina 
powiększyla się o kolejnych 
dwóch synów. 

14 

6. „Pisanie jako forma modlitwy", 
głosi zapis w dzienniku. 
Franz postulował więc, 
gdy szło o znalezienie zajęcia 
zarobkowego: Posada nie 
powinna mieć nic wspólnego 
z literaturą; byłoby to w jego 
oczach zhańbieniem twórczości 
pisarskiej. Zajęcie zarobkowe 
i pisarstwo powinny być od 
siebie ostro oddzielone. 

15 



Kawka 
Co~•us mon.du/a 

Jest mniejsza od wrony (długość ciała 32 cm), 
upierzenie ma szaro-czarne, jaśniejsze na karku 
i po bokach szyi. Wydaje charakterystyczny 
głos: „kau-kau" - stąd właśnie jej nazwa. 
Rozpowszechniona jest licznie w całym kraju. 
Gnieździ si.; w skalach, ruinach, starych wie
żach i w dziuplach. Chętnie towarzyszy ga
wronom i przy okazji gniazduje w ich kolo-
niach." -
Gniazdo buduje niestarannie z chrustu, siana 
itp. Samica sklada w nim 4 do 6 niebieskozielo
nych jaj z ciemnymi plamami. Wylęgłe młode 
karmi głównie owadami i robakami. Potrafi 
bardzo odważnie bronić swej rodziny, atakując 
intruza i obrzucając go suchymi odchodami. 
Kawki żywią się owadami i ich larwami, ślimaka
mi i drobnymi gryzoniami. Lubiąrównicżjagody 
i ov.•occ, młode pędy roślin i nasiona. Chociaż 
czasem porywają pisklęta i wypijają jaja, zali
czamy je do ptaków pożytecznych. Gniazdujące 
u nas kawki na jesieni odlatują na zachód, a do 
nas przylatują na zimowanie kawki ze wschodu. 
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7. 
Nigdy w życiu nie byłem już 
potem tak pogodny jak w cza
sie owych urlopów spędzanych 
z Kafką. Wszystkie troski, 
wszystkie przykrości pozosta
wialiśmy w Pradze. Stawaliśmy 
się rozbawionymi dziećmi, przy
chodziły nam do głowy przeza
bawne i najdziwniejsze pomysły 
- było to wielkie szczęście prze
bywać w bliskości Kafki i napa
wać się celnością jego żywej 
myśli (nawet jego hipochondria 
miała w sobie coś dowcipnego 
i fascynującego). 
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Ojciec Julii sprzedał dom 
i interes rodziców żony 
i przeniósł się do Pragi. 
Julię od 4-go roku życia 
wychowywali macocha i ojciec. 
zmarła w 1934. 
Była kobietą łagodnego usposo
bienia i anielskiej dobroci. 
Franz Kafka właśnie po matce 
odziedziczył większość cech 
charakteru: wrażliwość, 
poczucie sprawiedliwości 
i niepokój. Szczególnie 
uwidoczniło się to w jego 
lękliwej skromności 

i trudnościach w nawiązywaniu 
kontaktów. W "Liście do Ojca• 
Kafka napisał o matce: 
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"Trzeba zachować w pamięci, 
jak męczące i do ostatnich 
granic wyczerpujące bylo 
stanowisko matki w rodzinie. 
Harowała w sklepie, w domu, 
podwó jnie boleśnie przeżywała 
wszystkie choroby w rodzinie, 
ale uwieńczeniem wszystkiego 
bylo to, co cierpiała 
pośrednicząc między nami 
a Tobą. ( ... ) 
Matka odegrała nieświadomie 

rolę naganiacza w lawach." 
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Rodzeństwo 

Franza Kafki: 

Georg (urodzony w 1885, 
zmarl 15 miesięcy później) 
Heinrich (urodzony w 1887, 
zmarl 6 miesięcy później) 
Gabriele, zwana Elli 
(1889-1941 zginęla w obozie 
koncentracyjnym w Niemczech) 
Valerie, zwana Valli 
(1890-1942 zginęla w obozie 
koncentracyjnym w Niemczech). 
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3.VII.1883 - 2.VI.1924 
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Otti~ie, 

zwa~a Ott~a 

(J.8Q2-1Q4:=? w Oświę,tiM.iu). 

}JajM.fodszo siostw 5w~zo katyei, 

z ~ÓJLq b~[ SzC,ze.gó~~ie. zwiqz.o~~. 
Osobowość_ ~ie.za~e.ż~a i on.~gi~o~~o. 

C:Wbn.e.w ojc.u plt.Óbowofo zd.ob~l 
w~k1.sztoke.~ie. Jt.O~~ic.ze. M.Ojqc. w p~o~oc.R 

osie.d.~e.~ie. się, w Po~e.st~~ie.. 

Pn.ze.z we zCl1t.zqd.zafo M.Ojqteie.M fjJ ZlillOLl, 
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gdzie. od 11J1tze.ś11.io 1Ql7 do 1>1.0ILW 1Ql8 
i.tie.sz~o[ ILÓ11J11.ie.ż kO(y~O. 

Jej i.tąż - G-zec.R i ~oto~i~ - JoSe(r D@id 
b~[ pll011J11.i~iei.t. Ott~o u1LOdzifo d11Jie C,Óll~i -
CVellę. i ~ e~e11.ę.. 
Zgi11.ę.fo t1LOgitz11.ie liJ obozie 

~011.c.e.11.twc.~11.~i.t 1iJ Oś11Jię.ti1>1.iu, 

do ~ólle.go poje.c.Rofo jo~o 
opi~Ult~O ll.Oze.i.t z tllOll.SpOlliei.t dzieti. 
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~sif' 18~1887 wbu 
uu~!~ <{J>zudnikj 
n&~~Ś~. 
9rliak czu.uJ!U)/ ~ -~: 

cg~ (cg~), cglł'Łf', EA~ (9!J(J#l,j,,) 
u~ 9~ (CJ<VVUf). 
<(i!;~ ~z, 'W~~~ 

~~UU~. 
'W wbu 18 9 9' ~ 9ehcjtv miała, 12 eat,, 
wdzuw, ~ sif' do, wYeduuv. 
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'W c;e~ 1914 zma4 ojci€b CJ~. 

'We-~ 1916 9ehcjtv. ~do, 

Wp~ ~' ~sif'~ wol-On,

~d& ~uu~~ 
%~sium,, ~~wd %~. 
~(V~~~~91JwJ,, 

'YJ~ wYu&v u ~uMauu c;eandau,e;v_ 
~~fu;b~~ 
u~~ d;zi,ec,;, u rnlodued~ 
z,~.~~+uu~ 
~~- c;Jzan,z; ~ 

ud>-...idal w zad uu tef w no-wef 

~„~u~z,<{}>~ 

~ ~dhi,nief samef 

u~ d1a, w ucz;ennic,. 
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8. 
Przez wszystkie lata swego 
życia fascynował Kafka kobiety 
- sam on powątpiewał o takim 
swoim oddziaływaniu, ale było 
ono niezaprzeczalne. 
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9. 
Fałszywy jest pogląd tych, 
co mniemają, że Kafka żył 
w wieży z kości słoniowej, 
w świecie fantazji oderwanym 
od życia, i wyobrażają 
go sobie jako ascetę 
oddającego się wyłącznie 

spekulacjom religijnym. 
Był on kimś zupełnie innym. 
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. 11 P!z_~~~mlertne życzenie skr_ęślone dla Broda n~.~t~~ .· ~.:' . . „·.::.: ~-.) 
· papier·u brzinfało: ,i;Najdroźszy Maksie, moja ostatnia · pró·§„ · ·.., ' ' : · · , .:. :-· 
·ba: wszystko, co znajduje się w mojej puściźnie (vi s~afia·. : 
bibliotecznej, w bieliźniarce, w biurku, w domu i w biurze. 

· lub co gdzie indziej się zawie.ruszyłp i z-wróciło. Twoj\-. , · · .. . 
uwagę}, a· „więc dzienniki, rękopisy, listy, obce i moje..:· . . ~_-; 
wł_aśne~ rysunki i tak dalej - spal doszczętnie nie c;zy·<> ·; :·; . :...·· ::.<;;. 
taJtłc, . jak ·również wszystko, com pisał .i rysował i· je~i., .· · . .. ... · . ·· ·· 

:·u ,Ciebie !ub· u innych, do których zwrócisz· się z _ptOśbi<" · ·· 
w ·moim iiliieniu. Ci, którzy nie zechcą przekazać Ci listów, · · · 
,niech przynajmniej zobowiążą "się, że je spalą". Cyt. W~ .. ·.-. ~ ,-. „ • .. 

· ·dł_\ig._po_sło.wt~ Broda do: Franz Kafka: Der Proz.ess, ·Fr8Ąlt-:_ ... ~ :. -: . _.;- ::·· _-,\j .- " -:~ 
furt : a:/M 1953 Str 316--317 - · · · 1 · . } -„:;.·. • · • 

. • ... . . : • t • • • . _-. . .: .: ~~6;- - •jo • :1 . 
· i! Tamżę,, str. 321. Brod podaję, że znalazł'w Ditesżkan.tu_ 

. Kafki ·okładki dziesięciu zeszytów in quarto, których. ·za- . . · · . . 
w:artość:_ była znisżczona, poza: ·tym miał~ · ~afka „~Mlfug?: · · -_- ".: . ·· '· ::.: ~ '~'~. 
wiarygodnej. relacji" spalić wielką ilość notatników~~ - i . . :' . : ·,. : ·' .1: ~. 
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1 O Gdyby aniołowie w niebie 
żartowali sobie, musiałoby się. 
to dziać w języku Franza Kafki. 
Mowa ta to ogień, który jednak 
nie pozostawia sobie sadzy. 
Ma ona wzniosłość 
nieskończonej przestrzeni, 
a jednak drga wszystkimi 
drganiami żywego stworzenia. 
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11 Kafka: „Moja głowa 
bez mojej wiedzy 
porozumiała się z płucami". 
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CJU/,ł'M/ ~ f2/ULCR/~ ~ 

~.cw~~u~

'-nacfe' & CJ~ 9?JCWR/(/ ~ ~ 
~uwu;sl~.~, 
~ ~' ~[(),~ wnuiwd, 

~~,{)/~~ca& 

~(~,{)/~~) 

~lk~ - włf&~tkCJ~. 
{)/ pMnief lk ~~ 9?J wdv, /u6w; ~ 

~~Ul/~ stosunluf/d& CJ~ 

CJelicj& ~' ~~~'~tur 
~~d&~u~ 
~· 'Xa/bu olviedil iĄ; u;,z, 

;afw,„~~' ~'~ 
~". seu&b~~~ 
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u~,ak~tW~~ 

VU!CZlf ~ ~' ~ f;vz,ek, ~ ~ 
~- 'Je+smdullJ/~~' 
szWlwu~~futl~ 
Z/~~~-<{;!)~ 

f2!U1D ~ ~~. w«ia6 t& 

~.~~
CJelicµv~~13~1912 
wluu, UJ/ n~ .dl.~ 93-uuUv, 

ofc<Y~. 12~19 14 %,/Juv 
oświadcuv ~ CJ~; 1 Cli!/lWCAI ~ 

~~~UJ/domw93~, 
~ 12 lipc<v, f2<P ~ 

UJ/ Ao.tehv " .91,safv.Ju, <;;;!)w&v" ~ 

zoslafq; zeJUllałU!/. 
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'W~v1917~~ 
Z/ CJ~, fu&ie, ~ ZMfW-0! 

UJ/ końcw ~ 1917. 

'W maJU::U/ 1919 wluu, ~.UV~ 

p<P~uvuvaniw z;~' 
CJelicµv~~~-
~ ~wiodzk~du~ 
dzie,cu - Slffl1 u c.<Ytk:v. 
'W wluu 19 31 CJelicµv Z/ wdwut ~ 
~do, .S~, G/UJ/ wluu 1936 

do, .Stan.6u.v ~~-
9;(1,ł'Y// ~ 15 ~ 1 %0 wluu. 
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Max Br od 

Urodzil się 27 maja 1884 roku 
w Pradze, zmarl 20 grudnia 
1968 roku w Tel Avivie, w 
Izraelu. Pisarz i eseista 
znany przede wszystkim jako 
przyjaciel Franza Kafki oraz 
wydawca większości jego dziel. 
Studiowal prawo na 
Uniwersytecie w Pradze, gdzie 
w roku 1902 zaprzyjaznil się 
z Kafką. Później pracowal jako 
urzędnik państwowy i krytyk 
dramatyczny. Byl aktywnym 
syjonistą od roku 1912, w 1939 
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wyjechał do Palestyny ucieka
jąc przed inwazją nazistowską. 
Pracował w teatrze Habima 
w Tel Avivie jako konsultant 
literacki. Brod i Kafka byli 
prawdziwymi przyjaciółmi. 
Kafka tuż przed śmiercią pole
cił mu spalić niepublikowane 
rękopisy. Brod zignorował tę 
prośbę i opublikował wszystko 
w roku 1930. Jego własna twór
czość literacka to wiele 
powieści fantastycznych, 
mistycznych, historycznych 
i erotycznych. 
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12 Doznawałem wrażenia, jak 
gdyby_ pr~yjac~el mój . nagle 
zbudził się znow do zycia 
i oto wszedł do pokoju. 
Znów słyszałem go mówiącego, 
czułem jego żywy i roziskrzony 
wzrok spoczywający na mnie, 
widziałem jego cichy, bolesny 
uśmiech, byłem poruszony 
i wzruszony jego mądrością. 
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13 Sława światowa Kafki 
nie przyczyniła się bynajmniej 
do tego, by Kafka był 
rozumiany. Powstaje wokół 
Kafki legenda, zacierająca 
prawdziwe rysy jego 
osobowości. 

„ 
• 1-13 Wszystkie cytaty z książki Maxa Broda pt. ,Kafka. 

Opowieść biograficzna", Czytelnik, Warszawa 1982 
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„ __ ,....„..,,. ... __ 

JUDI'. PrlU 1111111 
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Scena Pod Ratuszem, Rynek Główny 1 

Teatr Ludowy 
Osiedle Teatralne 34 

31-948 Kraków 
e-mail:ludowy@teatry.art.pl 

www. teatry.art. pl/ ludowy 

Sprzedaż biletów: 
rezerwacja telefoniczna - Organizacja Widowni 

czynna od poniedziałku do piątku 
w godzinach: od 9.00 do 16.00 
tel 644 27 66 tel/fax 643 71 01 

Kasa Sceny Pod Ratuszem czynna codziennie 
(z wyjątkiem poniedziałków) 

od godz. 16.00 do 19.30 
lub do rozpoczęcia spektaklu, 

w niedziele i święta na dwie godziny 
przed rozpoczęciem spektaklu. 

tel. 421 50 16 
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I 
Przyjaciel teatru: 

„„ ,„ .... , •• 
~/„S..L .1,... ••• 

Patronat prasowy: 

lo~m 
I 

.I 

Przyjaciel teatru: 

IGEPA @ 
P O L S K A 

Mecenas t&atru: 

<•) .... --
Szczególne 

podziękowania 

dla Instytutu 

Goethego 

w Krakowie 

za pomoc 

w zebraniu 

materiałów 

o rodzinie 

Franza Kafki. 








