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Koszmar i dotkni´ci nim ludzie

Lektura Przemiany2 Kafki nie jest przyjem-
na, a wra˝liwe osoby mo˝e wprost odrzuciç:
jak czytaç lub s∏uchaç o przemianie cz∏owieka
w robaka?

Gdy Gregor Samsa obudzi∏ si´ pewnego rana z nie-
spokojnych snów, stwierdzi∏, ˝e zmieni∏ si´ w ∏ó˝ku
w potwornego robaka. Le˝a∏ na grzbiecie twardym
jak pancerz, a kiedy uniós∏ nieco g∏ow´, widzia∏ swój
sklepiony, bràzowy, podzielony sztywnymi ∏ukami
brzuch, na którym ledwo mog∏a si´ utrzymaç ko∏dra.
Liczne, w porównaniu z dawnymi rozmiarami, ˝a∏o-
Ênie cienkie nogi miga∏y bezradnie przed oczami.
„Co si´ ze mnà sta∏o?” – myÊla∏. To nie by∏ sen.(...)

Odbiór b´dzie tak d∏ugo przykry, jak d∏u-
go b´dziemy poprzestawaç na Êledzeniu do-
s∏ownego stanu faktycznego przedstawionego
w opowiadaniu. Komentator, ks. Tomasz W´-
c∏awski, zamknà∏ to przykre doznanie w jed-
nym zdaniu: „Pewien cz∏owiek zamieni∏ si´
w robaka i w ten sposób objaÊni∏ ˝ycie ludzi
wokó∏ siebie”. W komentarzu nie znajdziemy
pe∏nej eksplikacji tego zdarzenia – przemiany,
upadku i Êmierci robaka, czyli Gregora Sam-
sy, wprost przeciwnie, autor pisze, i˝ „okrop-
na odmiana jego losu raczej zaciemnia, ni˝
objaÊnia ˝ycie, jakie by∏o dotàd” – tak przy-
najmniej wydawa∏o si´ i bohaterowi, i Êwiad-
kom wydarzeƒ. Byç mo˝e, ˝e i nie wdro˝eni
do lektury „wielkiej klasyki” licealiÊci,
w pierwszym czytaniu odbieraç b´dà tylko
niezrozumia∏e i absurdalne fakty. Pomó˝my

Franz Kafka a Verba Sacra

S∏owa Êwi´te, jak si´ okazuje, sà ciàgle ˝ywe, a wiarygodnoÊç tej formu∏y jest poÊwiadcza-

na t∏umnà obecnoÊcià s∏uchaczy w Bazylice Archikatedralnej w Poznaniu na kolejnych czy-

taniach z cyklu Verba Sacra.1 Z programu tego wy∏oni∏ si´ osobny cykl nazwany Wielka kla-

syka, te czytania odbywajà si´ w auli uniwersyteckiej: Dante, Norwid, Cervantes, Kafka,

Brandstaetter. Czy jednak teksty z cyklu Wielkiej klasyki zawierajà s∏owa Êwi´te? Ka˝dy

utwór mo˝e byç interpretowany, czytany „wed∏ug wartoÊci”– jak powiedzia∏by∏ ks. Tisch-

ner, a stàd ju˝ blisko do Êwi´toÊci.

1 Pomys∏odawcà programu jest re˝yser Przemy-
s∏aw Basiƒski, który zaproponowa∏ w 1999 r. uczczenie
jubileuszowego 2000 roku czytaniem ksiàg biblijnych
w Katedrze, przez kolejnyc 12 miesi´cy, w wykonaniu
najwybitniejszych polskich aktorów. Wówczas wàtpili-
Êmy w powodzenie tak pomyÊlanej, d∏ugotrwa∏ej im-
prezy. Nie mieliÊmy racji: odby∏o si´ ju˝ (do koƒca
2002 r. – bo program wcià˝ trwa) 25 premier w Pozna-
niu, z udzia∏em takich znakomitoÊci, jak Teresa Bu-
dzisz-Krzy˝anowska, Maja Komorowska, Zofia Ku-
cówna, Halina ¸abonarska, Anna Seniuk, Halina Wi-
niarska, Gustaw Holoubek, Krzysztof Kolberger, Da-
niel Olbrychski, Jan Peszek, Jerzy Trela, Zbigniew Za-
pasiewicz i in. W wielu miastach Polski i w Wilnie po-
wtarzano niektóre prezentacje. 

2 Przemian´ Franza Kafki czyta∏ w auli uniwersy-
teckiej w Poznaniu Piotr Machalica, w dniu 18 listo-
pada 2002 r. Komentarz wyg∏osi∏ ks. prof. Tomasz
W´c∏awski; cytuj´ fragmenty tekstu i komentarza
opublikowane w programie spotkania.

im zatem w docieraniu do symbolicznych zna-
czeƒ i wielorakiego sensu. Co kryje w sobie ta
zaskakujàca historia?

Najpierw musimy rozpatrzeç i „objaÊniç
˝ycie, jakie by∏o dotàd”, czyli opisaç i oceniç
zachowania wszystkich postaci (to zadanie
mogà i powinni wykonaç samodzielnie
uczniowie – w grupach albo indywidualnie).

Gregor Samsa jest komiwoja˝erem skru-
pulatnie wype∏niajàcym swoje obowiàzki,
o czym Êwiadczà jego monologi wewn´trzne
i zachowanie w toku wizyty prokurenta, kiedy
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Samsa ogromnym wysi∏kiem pokonuje swojà
niesprawnoÊç (otwieranie drzwi), usi∏uje pod-
jàç rozmow´ z wys∏annikiem firmy. Ca∏y czas
zachowuje si´ jak zdyscyplinowany pracow-
nik, martwi si´, ˝e zaspa∏, myÊli logicznie, po-
konuje opór (obcego sobie) cia∏a – np. z tru-
dem „wyko∏ysa∏ si´ z ∏ó˝ka”. Nie rozumie, co
si´ z nim sta∏o – przemiana w robaka dokona-
∏a si´ poza nim, bez jego Êwiadomego udzia∏u,
bez przyczyny, wi´c bez winy. Na poczàtku
odczuwa tylko niezrozumia∏à niedogodnoÊç
cielesnà, z trudem si´ porusza, póêniej dopie-
ro, z reakcji otoczenia zaczyna pojmowaç
swoje wyobcowanie: na poczàtku tylko proku-
rent i ojciec brzydzà si´ nim, z up∏ywem czasu
– nawet matka i siostra. Gregor do koƒca za-
chowuje si´ ∏agodnie wobec cz∏onków swojej
rodziny, cieszy si´ g∏osem matki, jest wdzi´cz-
ny siostrze za opiek´ i jedzenie. Znalaz∏ sobie
„szcz´Êliwà niemal zabaw´” – pe∏zanie po
Êcianach i na suficie, by nie pokazywaç si´
w oknie ze wzgl´du na rodziców. W∏aÊnie to
spowodowa∏o nieszcz´Êcie: usuwanie mebli
z jego pokoju (by powi´kszyç mu przestrzeƒ
pe∏zania), na co reaguje jak Êwiadomy swej
krzywdy cz∏owiek – nie robak, siada na Êcia-
nie, na obrazie, broniàc swego dobytku; mat-
ka mdleje, siostra grozi mu, krzyczy – po raz
pierwszy od przemiany zwraca si´ wprost do
niego, wreszcie – „dr´czony troskà i wyrzuta-
mi sumienia”– spada z sufitu na Êrodek sto∏u
w rodzinnym pokoju, skàd wyp´dza go ojciec
„bombardujàc jab∏kami”. Odtàd Gregor nie
spa∏ ani nocà, ani w dzieƒ. Nikt si´ nim nie
zajmowa∏ „wi´cej ni˝ to bezwzgl´dnie by∏o
konieczne”, mimo to rozmyÊla∏, jak przy naj-
bli˝szej okazji „ujmie sprawy rodziny jak daw-
niej w swoje r´ce”.

Jest jeszcze jedna wzruszajàca scena: sio-
stra gra w pokoju sublokatorów na skrzyp-
cach, a Gregor, zachwycony muzykà, wysuwa
g∏ow´ ze swego zamkni´cia i marzy, ˝e wcià-
gnie jà do swego pokoju, gdy˝ nikt poza nim
„nie ceni∏ jej gry”. Narrator komentuje t´ sce-
n´: „Czy by∏ zwierz´ciem, skoro muzyka go
tak pociàga∏a?” Sublokatorzy dostrzegli go
i wypowiedzieli mieszkanie, a siostra oÊwiad-
cza, ˝e to jest potwór, nie Gregor i „musi
zniknàç”. Tak si´ sta∏o, tej samej nocy:

Wkrótce odkry∏, ˝e ju˝ w ogóle nie mo˝e si´ poruszyç
(...). Ledwie ju˝ czu∏ zgni∏e jab∏ko tkwiàce w grzbie-
cie i rozognione cia∏o wokó∏ niego, ca∏e pokryte
mi´kkim kurzem. O rodzinie myÊla∏ znowu ze wzru-
szeniem i czu∏oÊcià. Jeszcze niemal bardziej ni˝ sio-
stra przekonany by∏ o tym, ˝e powinien zniknàç. (...)
Prze˝y∏ jeszcze pierwszy brzask Êwitu za oknami. Po-
tem bezwolnie opuÊci∏ nisko g∏ow´ i ostatni s∏aby od-
dech wyp∏ynà∏ z jego nozdrzy.

Rodzice nie widzieli go po wizycie proku-
renta przez ca∏e 14 dni: „nie mogli si´ przemóc,
by wejÊç do niego”. Wyczekiwali na relacje cór-
ki, która ˝ywi∏a Gregora i sprzàta∏a jego pokój,
wypytywali jà dok∏adnie: jak pokój wyglàda, co
Gregor zjad∏ i „czy daje si´ mo˝e zauwa˝yç ma-
∏a poprawa?” Doceniali teraz jej prac´, choç
przedtem cz´sto gniewali si´ na córk´, uwa˝a-
jàc, ˝e nie ma z niej ˝adnego po˝ytku.

Matka ˝y∏a emocjami, choç nie przek∏ada-
∏y si´ one na czyny: wiele mówi∏a, np. do pro-
kurenta, t∏umaczàc zachowanie syna z∏ym sa-
mopoczuciem, p∏aka∏a, chcia∏a wejÊç do po-
koju Gregora, wykrzykujàc: „przecie˝ to mój
nieszcz´Êliwy syn!” Pomaga córce w wynosze-
niu mebli z jego pokoju, kiedy jednak ujrza∏a
„nieszcz´Êliwego” pe∏zajàcego po Êcianie i ob-
razie – mdleje.

Ojciec, bardziej jednoznaczny, jest przede
wszystkim nosicielem munduru, który choç
wyplamiony, ma b∏yszczàce guziki i stanowi
znak w∏adzy. Ju˝ od pierwszej, porannej sceny
z udzia∏em prokurenta okazuje niecierpli-
woÊç, stuka pi´Êcià do drzwi, wzmacnia ten
nakaz s∏owami, by za chwil´, „machajàc laskà
i gazetà”, zap´dzaç Gregora z powrotem do
jego pokoju. Przyzwyczajony do uniformu,
pe∏niàcy s∏u˝b´ woênego, ma w domu pe∏nà
w∏adz´, ˝ona i córka s∏u˝à mu nieustannie, co
komentuje narrator, mówiàc o „zapracowanej
i przem´czonej rodzinie”, w której nikt nie
mia∏ czasu, by troszczyç si´ o Gregora. Ojciec
w ca∏ym toku zdarzeƒ nie podejmuje z synem
˝adnych rozmów, dzia∏a przeciw „robakowi”
i zabija go, bombardujàc jab∏kami. Warto
przeÊledziç stylistyk´ opisu zachowaƒ ojca: 

– Nawet w domu wzbrania∏ si´ ojciec z dziwnym upo-
rem zdejmowaç swój s∏u˝bowy uniform, i podczas
gdy szlafrok bezu˝ytecznie wisia∏ na wieszaku, drze-
ma∏ na swym miejscu ca∏kowicie ubrany.
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– Nie pomaga∏a ˝adna proÊba Gregora. Ojciec nacie-
ra∏ nieub∏aganie i sycza∏ jak dzikus. 

– Spodziewa∏em si´ tego – powiedzia∏ ojciec. (...)
Czapk´, do której przypi´ty by∏ z∏oty monogram,
prawdopodobnie bankowy, cisnà∏ ∏ukiem przez ca∏y
pokój na kanap´ i odrzuciwszy po∏y swego d∏ugiego
munduru, szed∏ ku Gregorowi z zajad∏ym wyrazem
twarzy. Sam chyba nie wiedzia∏, co zamierza: unosi∏
stopy niezwykle wysoko i Gregor dziwi∏ si´ ogromnie
wielkoÊci jego podeszew.(...) I wtedy nagle przelecia-
∏o coÊ tu˝ ko∏o niego i potoczy∏o si´ przed nim. By∏o
to jab∏ko, a zaraz nadlecia∏o drugie. Gregor zatrzy-
ma∏ si´ przera˝ony. 

Greta od pierwszej chwili przemiany u˝ala
si´ nad losem brata i dopytuje, czy mu czego
nie potrzeba? Podaje mu potrawy, które kie-
dyÊ lubi∏; testuje nowe, np. przynosi nadpsute
i nadgni∏e, które teraz ch´tniej je, przez deli-
katnoÊç oddala si´, aby go nie kr´powaç, i za-
myka drzwi na klucz, by czu∏ si´ swobodnie.
Gregor cierpia∏ mimo oddania i poÊwi´cenia
siostry, poniewa˝ nie móg∏ z nià porozma-
wiaç, a ponadto widzia∏, jak szybko otwiera∏a
okno po wejÊciu do jego pokoju i g∏´boko
przy nim oddycha∏a. Siostra wzi´∏a na siebie
brzemi´ troski o Gregora, zwalniajàc z tych
obowiàzków rodziców i pilnujàc, by nikt nie
przekroczy∏ granic jego izolacji. Z pewnoÊcià
dba∏a o niego najlepiej spoÊród domowników,
ale to w∏aÊnie ona od razu traktuje go jak ro-
baka, o czym mówià poprzednio omówione
czynnoÊci powi´kszania przestrzeni, by móg∏
swobodnie pe∏zaç. Nie odzywa∏a si´ nigdy do
niego bezpoÊrednio, dopiero w chwili kata-
strofy, kiedy matka zemdla∏a, krzykn´∏a „Ty,
Gregor! (...) z podniesionà pi´Êcià i ostrym
spojrzeniem” – by∏a to zatem pogró˝ka i na-
g∏e przypomnienie sobie – brata w robaku. Po
scenie z sublokatorami, którzy wymawiajà
mieszkanie ze wzgl´du „na wstr´tne stosunki
w tej rodzinie”, w∏aÊnie Greta, czu∏a siostra,
wyda∏a na niego wyrok:

Nie chc´ wobec tego potwora wymawiaç imienia mo-
jego brata i mówi´ tylko: musimy spróbowaç si´ go
pozbyç. UczyniliÊmy, co w ludzkiej mocy, aby go pie-
l´gnowaç i znosiç (...). On musi zniknàç (...) to jest je-
dyny sposób, ojcze. Musisz si´ tylko pozbyç wszelkiej
myÊli o tym, ˝e to jest Gregor. Naszym nieszcz´Êciem

jest w∏aÊnie, ˝e wierzyliÊmy w to tak d∏ugo. (...) Teraz
zaÊ przeÊladuje nas to zwierz´, wyp´dza sublokato-
rów, chce najwidoczniej zagarnàç dla siebie ca∏e
mieszkanie (...). 

Kim zatem jest Gregor: cz∏owiekiem czy
zwierz´ciem? Jakie rzeczy ukryte wychodzà
na jaw na skutek jego przemiany? W jakiej ro-
dzinie ˝yje Gregor? Dlaczego sublokatorzy
u˝yli okreÊlenia „panujà tu wstr´tne stosun-
ki?” Czy tylko robak by∏ samotny i ˝y∏ wÊród
swoich bliskich wyobcowany? Co naprawd´
ujawni∏o si´ w nieszcz´Êciu przemiany cz∏o-
wieka w robaka? Co myÊli o g∏ównym bohate-
rze narrator? 

Czytanie symboliczne

W ka˝dym z nas mo˝e dokonaç si´ nag∏a
przemiana, mo˝e nas dotknàç niezawinione
nieszcz´Êcie, i to takie, które budzi w otocze-
niu l´k, odraz´, wstr´t, np. Êmiertelna czy za-
raêliwa choroba – rak, aids, tràd, parali˝,
amnezja, kalectwo itp. Kiedy dosi´ga cz∏owie-
ka takie nieszcz´Êcie, bardzo przystaje do jego
sytuacji egzystencjalnej Psalm 22(7–9,12): 3

7 Ja zaÊ jestem robak, a nie cz∏owiek, 
poÊmiewisko ludzkie i wzgardzony u ludu. 

8 Szydzà ze mnie wszyscy, którzy na mnie patrzà,
rozwierajà wargi, potrzàsajà g∏owà:

9 „Zaufa∏ Panu, niech˝e go wyzwoli, 
niech˝e go wyrwie, jeÊli go mi∏uje.” 
(...)

12 Nie stój z dala ode mnie, bo kl´ska jest blisko,
a nie ma wspomo˝yciela.

Ale zauwa˝amy tak˝e, ˝e te wersety zawie-
rajà bezpoÊredni komentarz do zdarzenia
przedstawionego w Przemianie (z wyjàtkiem
9) i dopiero teraz w pe∏ni rozumiemy, ˝e sytu-
acja fabularna przedstawiona w utworze Kaf-
ki jest wielkà metaforà ludzkiego losu, o sym-
bolicznym, wieloznacznym sensie. 

Bo cz∏owiek mo˝e sam siebie poni˝yç,
spowodowaç z∏à przemian´ poprzez win´,
grzech: pijaƒstwo, narkotyki, lenistwo (nie-
podejmowanie trudu i pracy, a w konsekwen-

3 S∏owa te zacytowa∏ ks. Tomasz W´c∏awski w ko-
mentarzu do omawianego utworu.
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cji – z∏odziejstwo, oszustwo i ró˝nego rodzaju
przest´pstwa), gniew i sk∏onnoÊç do bójek,
pycha i ch´ç panowania nad innymi i inne
skutki siedmiu grzechów g∏ównych mogà spo-
wodowaç – z naszym udzia∏em – poni˝ajàcà
przemian´ godnego ˝ycia w z∏e, wywo∏ujàce
odruchy sprzeciwu i wstydu najbli˝szych.
W takiej przemianie kurczy si´ w osobie ludz-
kiej jej cz∏owieczeƒstwo, niknie wymiar du-
chowy i cz∏owiek sprowadza si´ sam do zwie-
rz´cych instynktów, staje si´ robakiem.

Przemiana mo˝e mieç równie˝ kierunek
odwrotny, wtedy jej podstawà i êród∏em b´-
dzie nie grzech i wina, lecz zas∏uga i Êwiadome
poÊwi´cenie: rezygnacja z wygodnego i pe∏ne-
go ˝ycia dla s∏u˝by sprawie albo, mówiàc ina-
czej, wyjÊcie poza przeci´tnà skal´ wartoÊci,
porzucenie wartoÊci hedonistycznych i wital-
nych na rzecz osiàgania duchowych i Êwi´tych.
Tu w rozmowach z uczniami mo˝emy powo∏aç
si´ na liczne przyk∏ady z literatury i kultury:
ks. Robak (nomen – omen!) poÊwi´ca si´ spra-
wie narodowej, by odkupiç w∏asne winy
i zdrad´, jakiej dokona∏ Jacek Soplica; Judym
wyrzeka si´ ma∏˝eƒstwa i rodziny, by odkupiç
z∏o wyrzàdzone najbiedniejszym – skazuje si´
sam na bezdomnoÊç, by s∏u˝yç „ludziom bez-
domnym”; motywacje religijne takiego po-
Êwi´cenia najpe∏niej urzeczywistni∏a Matka
Teresa, która nieustannie obcowa∏a z poni˝a-
nymi biedà i chorobà, z ludzkimi „robakami”,
sama uto˝samiajàc si´ z nimi; Êw. Pawe∏, we-
zwany i powo∏any przez Chrystusa w Damasz-
ku, porzuca wygodne ˝ycie rzymskiego oby-
watela i urz´dnika, by spe∏niç misj´ ewangeli-
zacyjnà w ró˝nych miastach Êródziemnomor-
skich; Êw. Maksymilian odda∏ swoje ˝ycie
w ofierze za drugiego cz∏owieka; Jezus z Na-
zaretu, „zel˝ony i oplwany”, jak mówi stara
wielkopostna pieÊƒ, umar∏ Êmiercià haniebnà
na Krzy˝u w ofierze za wszystkich ludzi – tak-
˝e tych najlichszych robaków, którzy prze˝yli
z∏à przemian´ – z w∏asnej winy. 

Ks. W´c∏awski napisa∏ w komentarzu do
cytowanego psalmu: 

To ten Psalm, który zaczyna si´ wo∏aniem „Eli, Eli,
lama sabachtani” – ,,Bo˝e mój, Bo˝e mój, czemuÊ
mnie opuÊci∏”. Warto zdaç sobie spraw´ z tego, ˝e
odniesione do m´ki Jezusa s∏owa tego Psalmu nie sà

metaforà na wyrost, ale dok∏adnie opisujà to, co si´
sta∏o. W∏aÊnie dlatego zosta∏y odniesione do Jezusa
i do tej przemiany, która dokona∏a si´, kiedy on
umiera∏, jak robak zdeptany przez ludzi.

Wnioski interpretacyjne

Na tablicy notujemy w kolumnach omó-
wione rodzaje przemiany: 

Niezawinione wina, grzech zas∏uga,
nieszcz´Êcie poÊwi´cenie,

ofiara

Przemiana mo˝e wi´c byç nieszcz´Êciem,
cierpieniem, jakie prze˝y∏ Gregor Samsa. Je-
go nieszcz´Êcie jest niezawinione, jest metafo-
rà najró˝niejszych ludzkich nag∏ych odmian
losu, które sà êród∏em cierpienia. Gregor nie
cierpi z powodu swojej odmiany, nie dotyczy
ona bowiem jego wn´trza, tylko zewn´trznej
cielesnoÊci, co doÊç ∏agodnie przyjmuje, stara
si´ zapanowaç nad swojà niepe∏nosprawno-
Êcià; cierpi, bo czuje i myÊli jak cz∏owiek, ko-
cha swoich bliskich, lecz w∏aÊnie oni traktujà
go jak robaka, którego si´ wstydzà, jak potwo-
ra, bo zak∏óca ich egzystencj´ i niszczy spokój.
Wyobraêmy sobie, ˝e tak rodzina zachowuje
si´ wobec narkomana, alkoholika, cz∏owieka
ob∏o˝nie i Êmiertelnie chorego, kaleki po na-
g∏ej katastrofie albo zwyk∏ego nieudacznika,
który nie mo˝e znaleêç swojego miejsca w ˝y-
ciu... Takie rzeczy ukryte ods∏ania fabu∏a Prze-
miany Kafki: mówi nam, jacy jesteÊmy.

Rodzina Samsów w przera˝ajàcy sposób
znalaz∏a spokój, likwidujàc „potwora”. Wszy-
scy si´ odpr´˝yli, pojechali na wycieczk´, snu-
jàc plany na przysz∏oÊç. Trudno jednak pomy-
Êleç, ˝e ich ˝ycie b´dzie szcz´Êliwe. Nie wie-
dzieli bowiem, ˝e potwór mieszka w nich, ˝e
im tak˝e grozi przemiana w robaka.

Przemiana Franza Kafki nie wchodzi bez-
poÊrednio w kràg Verba Sacra. Jak si´ zdaje,
jest wprost przeciwnie: literalne, dos∏owne
czytanie tekstu jest przera˝ajàce i pora˝ajàce:
z dusznego, ciasnego Êwiata – bez mi∏oÊci
i ofiary – jest wyjÊcie tylko przez zbrodni´
i Êmierç. Ale utwór ten jest wieloznaczny, a je-
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go sens kryje si´ znacznie g∏´biej ni˝ fabular-
na powierzchnia utworu. Tadeusz Ró˝ewicz
napisa∏: „A przecie˝ biel najlepiej opisaç sza-
roÊcià”. W∏aÊnie takie jest opowiadanie Kaf-
ki: jego szaroÊç i ciasnota sà wyrazem t´skno-
ty za jasnym Êwiat∏em otwartej przestrzeni.
Mi´dzy innymi – za rodzinà, w której nie pa-
nujà „wstr´tne stosunki”.

Verba sacra, czyli kontekst biblijny

Opowiadanie o ˝yciu szcz´Êliwym znajdu-
je si´ w Ksi´dze Tobiasza, choç losy przedsta-
wionej tam rodziny wcale nie by∏y pozbawio-
ne nieszcz´Êç i cierpieƒ. Pismo Âwi´te mówi
przede wszystkim o Bogu, o jego Przymierzu
z cz∏owiekiem, ale historia tego Przymierza
rozwija si´ wÊród ludzi i poprzez ludzi. Biblia
jest wi´c tak˝e êród∏em wiedzy o cz∏owieku,
skupia w sobie ró˝ne wàtki ludzkiej egzysten-
cji. Mo˝na by powiedzieç, ˝e w Biblii wszyst-
ko, co ludzkie, jest zarazem boskie, przenik-
ni´te Âwiat∏em i przyjaênià Bo˝à.

Spróbujmy zatem spojrzeç na Ksi´g´ To-
biasza z punktu widzenia antropologicznego,
poprzez pryzmat prze˝yç osobistych g∏ówne-
go bohatera, bo tym w∏aÊnie odró˝nia si´ ta
ksi´ga od innych: cz´Êciej czytamy w Biblii
o losach narodu wybranego ni˝ o prze˝yciach
pojedynczego cz∏owieka. Dzieje si´ tak tylko
w nielicznych ksi´gach (Tobiasza, Estery, Ju-
dyty i Rut), w których Êwiat przedstawiony
kszta∏tuje si´ tak, aby odbiorca zach´ci∏ si´ do
naÊladowania postaw bohaterów. Tote˝
wspó∏czeÊnie wielu autorów opisuje te ksi´gi
w kategoriach midraszu, gatunku, który po-
dejmowa∏ temat biblijny dla uwypuklenia ja-
kiejÊ prawdy moralnej.

Jakie wartoÊci wa˝ne dla ˝ycia tu na ziemi
zawiera ta nowela biblijna? Jest to opowiadanie
o ˝yciu szcz´Êliwym – Tobiasza i jego rodziny:
ojca Tobiasza i jego syna o takim samym imie-
niu, a tak˝e jego matki i ˝ony, brata i stryja. Po-
tocznie szcz´Êliwe ˝ycie kojarzy nam si´ z arka-
dià, z ˝yciem spokojnym, bez burz i wstrzàsów,
pozbawionym trosk i cierpieƒ. ˚ycie Tobiasza
uk∏ada∏o si´ wprost przeciwnie, zosta∏ wielo-
krotnie doÊwiadczony jak Hiob, a mimo to – al-
bo dzi´ki temu – by∏o to ˝ycie szcz´Êliwe.

DoÊwiadczenia osobiste – zarówno Tobia-
sza, jak Sary – nie stajà si´ êród∏em konfliktu,
os∏abienia wiary czy poczucia opuszczenia
przez Boga, co zazwyczaj jest naszym udzia-
∏em w trudnym czasie cierpienia. Przeciwnie –
bohaterowie Ksi´gi nie tracà ani na chwil´
kontaktu z Bogiem, w∏aÊnie u niego szukajà
pomocy, wprawdzie – ostatecznej, co Êwiadczy
o wewn´trznym napi´ciu i ucisku, ale czynià
to z poddaniem si´ woli Boga, co zosta∏o na-
grodzone: pos∏a∏ Bóg z pomocà anio∏a Rafa-
ela... Ta wys∏uchana modlitwa jest z pewno-
Êcià przyczynà nazwania omawianej ksi´gi Li-
ber consolationis – Ksi´gà pociechy. 

Jednak˝e nie tylko fabu∏a jest êród∏em du-
chowych i moralnych wartoÊci: istotnà rol´
w budowaniu wyrazistego obrazu postaci wy-
st´pujàcych w Ksi´dze (poÊród których nie
ma reprezentanta z∏a) grajà dialogi bohate-
rów i sposób narracji. Na poczàtku opowiada
o sobie bohater: „Ja, Tobiasz, kroczy∏em dro-
gami prawdy i sprawiedliwoÊci przez wszyst-
kie dni mojego ˝ycia...” Ten sposób opowiada-
nia przybli˝a s∏uchaczy do Tobiasza, który opi-
suje swoje prze˝ycia tak˝e wewn´trzne (np.
smutek i ˝al po sprzeczce z ˝onà, t´sknot´ za
synem). W∏aÊnie takie fragmenty splecione
z pi´knà modlitwà „powodujà nadprzyrodzo-
ny urok ksi´gi”.

Drugim êród∏em wartoÊci sà dialogi boha-
terów: Tobiasz wyg∏asza d∏ugie mowy do syna,
dajàc mu dobre rady, proszàc o opiek´ nad
matkà, kiedy sam umrze, ustala z nim szcze-
gó∏y pogrzebu, prosi, aby nigdy nie zaniedba∏
nale˝nych wyp∏at za prac´ s∏u˝by, by rozdawa∏
ja∏mu˝n´, zawsze by∏ pos∏uszny Bogu. Syn od-
powiada ojcu w takim samym duchu – nie ma
Êladu w ich rozmowach jakiegokolwiek kon-
fliktu. Przeciwnie – jest pe∏nia zrozumienia
i wzajemnej mi∏oÊci. S∏u˝y temu tak˝e wàtek
ma∏˝eƒstwa Tobiasza syna: mimo zach´ty Ra-
faela (anio∏a!) Tobiasz nie chce od razu zgo-
dziç si´ na ma∏˝eƒstwo z polecanà mu Sarà,
której m´˝owie umierali przed pierwszym
zbli˝eniem, poniewa˝ boi si´, ˝e osieroci∏by
rodziców. W tej Ksi´dze wszystkie postaci po-
wiàzane sà silnymi wi´zami uczuç rodzinnych:
ma∏˝eƒstwo Tobiasza-syna by∏o tak samo
szcz´Êliwe i udane, jak ma∏˝eƒstwo jego rodzi-
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ców. Na uwag´ zas∏uguje ciep∏y, serdeczny j´-
zyk, którym pos∏uguje si´ Tobiasz-ojciec, sto-
sujàcy cz´sto wobec syna zwrot: „Dziecko”.

Tobiasz-syn odpowiada mu z szacunkiem
i pe∏nym pos∏uszeƒstwem: „Ojcze, wype∏ni´
wszystko, coÊ mi nakaza∏”. 

Ksi´ga Tobiasza mia∏a wiele przek∏adów,
by∏a czytana i bardzo popularna. Ludzie sta-
ro˝ytni znajdowali w tej ksi´dze wzór ˝ycia
szcz´Êliwego: Tobiasz „kroczy∏ drogami praw-
dy i sprawiedliwoÊci” i zosta∏ za to ju˝ za ˝ycia
nagrodzony. Otrzymali tak˝e wzór mi∏oÊci
ma∏˝eƒskiej, rodzicielskiej i synowskiej oraz
przyk∏ad dzia∏aƒ wychowawczych.

Dzisiaj, kiedy mówi si´ ju˝ o „epoce post-
ma∏˝eƒskiej”, kiedy narastajà konflikty mi´-
dzy rodzicami a dzieçmi, dobrze jest wróciç
do „narracji pierwszych”, pobyç w toku lektu-
ry verba sacra w Êwiecie szcz´Êliwym, którego
podstawà i êród∏em by∏a prawoÊç wynikajàca
z bojaêni Bo˝ej.

Porównanie

Na koniec chcia∏oby si´ zaprosiç do lektu-
ry i porównania obydwu omówionych utwo-
rów z licealistami w∏aÊnie w takim porzàdku:
najpierw czytaç Przemian´ Kafki, potem Ksi´-
g´ Tobiasza. 4 Co zyskamy? Mo˝liwoÊç:

● otwierania uczniów na czytanie symbo-
liczne, odrywania ich od materii s∏owa i fabu-
∏y i znajdowania sensu poza przedstawionymi
faktami;

● wspomagania uczniów w rozpoznawaniu
wartoÊci skupionych w tekÊcie; mi∏oÊç rodzin-
na jest ukazana w Ksi´dze Tobiasza wprost,
w Przemianie – poprzez drastyczny jej brak
u ojca i siostry oraz obecnoÊç w myÊlach
i prze˝yciach Gregora-robaka;

● wprowadzenie uczniów w tradycj´ – klasy-
ki literackiej i Biblii: robak jest w utworze Kaf-
ki wielkà metaforà, symbolem oscylujàcym roz-
maitymi znaczeniami; w cytowanym Psalmie 22
s∏owa: „Ja zaÊ jestem robak, a nie cz∏owiek, po-
Êmiewisko ludzkie i wzgardzony u ludu”, opisu-
jà dok∏adnie to, co si´ sta∏o na Golgocie.

Teolog, ks. Tomasz W´c∏awski, zinterpre-
towa∏ Przemian´ w bezpoÊrednim kontekÊcie
odkupienia: „to, co napisa∏ Kafka (...) obja-
Ênia nasze ˝ycie, nasz w∏asny ciasny i duszny
Êwiat, za który KtoÊ zap∏aci∏ najwy˝sza cen´”.
Na t´ interpretacj´ sk∏adajà si´ dwa ró˝ne po-
j´cia robaka: wieloznacznego symbolu, który
objaÊnia nasz „ciasny i duszny Êwiat”, oraz
teologicznie poj´tej przemiany, która „doko-
na∏a si´, kiedy On umiera∏, jak robak zdepta-
ny przez ludzi”, i – dodajmy – która dokonuje
si´ w ka˝dej ponawianej ofierze w Euchary-
stii. 

Mo˝e zatem warto odwróciç porzàdek
i wychodziç od wspó∏czesnoÊci, jej chaosu, za-
gubienia i zbrodni, by prowadziç ku warto-
Êciom odrzucanym, o których przypominajà
nam verba sacra? Mo˝na skontrastowaç Prze-
mian´ Kafki z wzorem szcz´Êliwej rodziny
w Ksi´dza Tobiasza czy powiàzaç z marzeniem
o takiej rodzinie obydwa utwory, albo – jak
kto woli – odczytaç w tej ksi´dze wartoÊç wia-
ry (przecie˝ dlatego Tobiasz jest prawy i na-
grodzony), porównaç utwór Kafki z drama-
tem poni˝enia i Êmierci Chrystusa na Krzy˝u,
którego ofiara obejmuje odkupieniem ka˝de
ludzkie poni˝enie, ka˝dy grzech. 

Teologicznà interpretacj´ sugerowanàa
przez ks. W´c∏awskiego mo˝na wesprzeç ob-
razem Êmierci w Przemianie Kafki: umiera
Gregor – cz∏owiek – jak „robak zdeptany
przez ludzi”, który mimo to myÊli o nich „ze
wzruszeniem i mi∏oÊcià” i trwa w spokojnych
rozwa˝aniach do godziny trzeciej nad ranem,
kiedy „bezwolnie opuÊci∏ nisko g∏ow´”. Nar-
rator nie ma wàtpliwoÊci, ˝e oto umar∏ cz∏o-
wiek. Odbiorca mo˝e w tym obrazie odczytaç
aluzj´ do ewangelicznej Golgoty. ■

4 Proces Kafki wpisany do podstawy programo-
wej mo˝e byç zbyt trudny w samodzielnej lekturze
dla s∏abszych uczniów, zapóênionych w rozwoju kul-
turowym i duchowym. Lepiej zatem si´gnàç do utwo-
ru krótszego, mniej skomplikowanego ni˝ skazywaç
uczniów (i siebie!) na korzystanie z bryków. ■ BO˚ENA  CHRZÑSTOWSKA


