Miejsce Józefa K.
●lektura: „Proces” Franz Kafka
●obszar zainteresowań: analiza
przestrzeni
●przedmiot: język polski
●szkoła: liceum
rys. Daria Pisarczyk
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„Procesu”

01.
pensjonat
Miejscem zamieszkania Józefa K. jest
pensjonat (niem. die Pension)
– przestrzeń hotelarska, tymczasowa.
Świadczy o braku zadomowienia
bohatera.

amfilada
Szereg pomieszczeń (pokoi, sal)
połączonych ze sobą drzwiami
umieszczonymi w jednej linii. Każdy
pokój jest tu przechodni.
W lekturze znamionuje naruszenie
prywatności.
rys. Marta Sitko

rys. Wiktoria Celej

rys. Daria Amerek

rys. Karolina Niemczyk

rys. Martyna Kocurek

02.
jadalnia
Przestrzeń niemal całkowicie
zastawiona stołem, do którego z tego
powodu nie można było prawie
przystąpić. W niedzielę prawie
wszyscy lokatorzy jadają tu obiad.
To pomieszczenie wąskie,
przypominające korytarz, o jednym
tylko oknie. Symbolizuje urodzaj
konsumpcji wyzbyty z relacji
i rodzinnego ceremoniału.

rys. Emilia Kempa

03.
ulica Juliusza
Przedmieścia nieznane Józefowi K.
Zamieszkałe przez ubogą ludność
domy czynszowe. Pełne rodzin
ściśniętych na niewielkim metrażu.
Miejsce pośrednie między prowincją,
z której K. pochodzi, a centrum
miasta, w którym żyje.

rys. Monika Frysztacka

04.
sala sądowa
Średniej wielkości pokój o dwóch
oknach, otoczony galerią pod
sufitem. W czasie przesłuchania
wypełniony po brzegi ludźmi.
Na co dzień umeblowany pokój
mieszkalny. To przestrzeń domowa
doraźnie przerobiona
na salę sądową.

rys. Oliwia Kłyż

ulica Juliusza

rys. Weronika Ryba

sala sądowa

rys. Daria Pisarczyk

05.
kancelarie sądowe
Znajdują się na każdym strychu.
Nie mają bezpośredniego dostępu
do światła. To długi korytarz. Grubo
ciosane drzwi prowadzą
do poszczególnych przegród strychu.
Niektóre przegrody posiadają
w miejsce ścian drewniane kraty
sięgające pułapu. Dzięki nim światło
odsłania piszących urzędników.
Miejsce biurokracji, ale także
bacznego przyglądania się
oskarżonym.
rys. Julia Liżewska

rys. Klaudia Koszczyc

rys. Dominika Sielska

06.
mieszkanie malarza
Titorellego
Położone na przedmieściach, ciasne
i nędzne. Wszystko jest tu zrobione
z drewna. Małe dziewczynki dorobiły klucz
do mieszkania, które zanieczyszczają
pod nieobecność lokatora. Sędzia (klient
malarza), wchodząc do pracowni,
przechodzi przez łóżko. Titorelli maluje
sędziów. Posadę tę odziedziczył. Ma wpływ
na przebieg procesów. W lekturze symbol
koneksji, zarządzania brudnymi
tajemnicami.

rys. Paulina Rejman

pracownia Titorellego

rys. Wiktoria Kołodziejczak

07.
katedra
Józefowi K. polecono oprowadzić po niej
Włocha, który nie przychodzi. Mimo
wielkich okien, tego dnia we wnętrzu
panuje prawie zupełna ciemność
z wyjątkiem ołtarza, na którym palą się
świece. To miejsce puste, wyludnione.
K. porusza się we wnętrzu kościoła niczym
turysta. Latarką oświetla obrazy. Widzi
rycerza z mieczem wbitym w ziemię,
później scenę „Złożenia do grobu”. Z małej
ambony w katedrze przemawia do niego
ksiądz: Więc jesteś tym, którego szukam.
Symbol oddalenia od Boga, utraty sacrum.

rys. Wiktoria Celej

rys. Weronika Rabsztyn

rys. Wiktoria Wolska

rys. Kinga Kuplowska

08.
kamieniołom
Miejsce wykonania wyroku na Józefie K.
Mały i pusty kamieniołom tuż poza
miastem. Blisko ściany leży tam odłamany
kamień, na którym strażnicy ułożą głowę
skazańca. Scena wzorowana na Ewangelii.
Pusty kamieniołom (grób Chrystusa wykuty
w skale, w którym nikt nie był jeszcze
pochowany), odłamany kamień (Przed
wejściem do grobu zatoczył wielki kamień),
nóż wbity w serce (przebity bok). Ostatnim
obrazem, jaki K. widzi w katedrze, jest scena
„Złożenia do Grobu” w tradycyjnym ujęciu.

reliefy (po lewej scena rzucania losu o szatę,
po prawej Złożenie do grobu) nad wejściem
do Katedry św. Wita w Pradze – rodzinnym
mieście autora

kontekst interpretacyjny
panoptykon – rodzaj urządzenia więziennego
panoptyzm – sprawowanie kontroli poprzez obserwację

DEFINICJA
Rodzaj budynku więziennego
zaprojektowany przez
Jeremy'ego Benthama
w latach 80. XVIII wieku.

MODEL DZIAŁANIA
Projekt miał umożliwiać
lepszą kontrolę
nad więźniami, pozwalając
niewidocznym strażnikom
na obserwowanie
uwięzionych w dowolnym
momencie.

MIEJSCE WIĘŹNIA
Obustronnie przeszklona cela
na ścianie budynku w kształcie
walca. Więzień odizolowany
grubą ścianą od innych
skazanych. Pod stałą obserwacją
strażników.
MIEJSCE STRAŻNIKÓW

Wewnętrzna cylindryczna wieża
pośrodku budynku. Wyposażona
w lustra weneckie. Ukryty
za lustrem strażnik mógłby
widzieć wybraną część więzienia,
samemu nie będąc widzianym.

KOLEKCJA CYTATÓW
Obserwatorzy w świecie „Procesu”

K. czekał jeszcze chwilę,
widział ze swego łóżka
starą kobietę
z przeciwka, która
obserwowała go
z niezwykłą ciekawością,
potem jednak głodny
i zdziwiony zadzwonił.

Przez otwarte okno
znowu widać było
w przeciwległej
kamienicy starą kobietę,
która z prawdziwie
starczą ciekawością
podeszła do okna,
aby w dalszym ciągu
wszystkiemu się
przypatrywać.

Przeszedł się kilka razy
po wolnej części pokoju
tam i z powrotem.
Widział, jak naprzeciwko
stara kobieta
przyciągnęła do okna
obejmując ramieniem
jakiegoś starca w wieku
jeszcze bardziej
podeszłym.

Wcale nie chcę jeszcze
z nią mówić, chcę ją
naturalnie tymczasem
dalej obserwować [...].
Ostatecznie leży to
w interesie każdego
lokatora, jeśli dbam
o dobrą reputację
pensjonatu, nic innego
nie było moim
zamiarem.

- Nie, już teraz nie chcę - rzekł K. i podszedł do okna. Naprzeciw całe towarzystwo stało
jeszcze u okna i tylko jego zbliżenie się zmieszało nieco obserwatorów. Starzy chcieli się
podnieść, lecz znajdujący się za nimi człowiek uspokoił ich.

- Tam są także tacy widzowie! - zawołał K. całkiem głośno do nadzorcy i pokazał ich
wskazującym palcem. - Precz stąd! - krzyknął potem do nich. Wszyscy troje zaraz się też
cofnęli o kilka kroków, oboje starzy nawet jeszcze za mężczyznę, który zasłonił ich swoim
szerokim ciałem i wnosząc z ruchu ust mówił coś niezrozumiałego na odległość. Całkiem
jednak nie zniknęli, lecz zdawali się czekać na sposobność, kiedy będą mogli znowu zbliżyć
się do okna.

Teraz, w niedzielny ranek, okna były przeważnie zajęte, siedzieli w nich
mężczyźni w koszulach i palili papierosy albo trzymali na skraju okna
ostrożnie i czule małe dzieci. […] Handlarz owoców, który polecał widzom
w oknach swój towar, tak samo roztargniony jak K., o mało co nie
przewrócił go, przejeżdżając ze swoim wózkiem.

Było teraz na sali o wiele ciszej niż w chwili, gdy wchodził K. Tylko ludzie
na galerii nie przestawali robić uwag. Wydawali się, o ile można było coś
rozróżnić tam na górze w półmroku, kurzu i zaduchu, gorzej ubrani
od tych z parteru. […] Ludzie podparli się rękami na kolanach i trzęśli się
jak w ciężkim napadzie kaszlu. Śmiali się nawet poszczególni widzowie
na galerii. […] Twarze ludzi z pierwszego rzędu skierowały się z takim
napięciem na K., że przez chwilę musiał im się z podium przypatrywać. Byli
to bez wyjątku starsi mężczyźni, niektórzy o siwych brodach. Czyżby to oni
mieli głos rozstrzygający i mogli wywierać wpływ na całe zebranie [...].

Był to długi korytarz, z którego prowadziły z gruba ciosane drzwi
do poszczególnych przegród strychu. Mimo że nie było żadnego
bezpośredniego dostępu światła, nie było jednak całkiem ciemno,
gdyż niektóre przegrody miały od strony korytarza, zamiast jednolitych
ścian z desek, jedynie kraty drewniane, zresztą aż do pułapu sięgające,
przez które wdzierało się nieco światła, tak że było nawet widzieć
poszczególnych urzędników, jak pisali przy stołach albo wprost stali
przy kratach i przez otwory przyglądali się ludziom na korytarzu.

Dorobiły klucz do mieszkania, który sobie wzajemnie pożyczają.
Nie można sobie wyobrazić, jakie mam z tym utrapienie. Przychodzę
na przykład z damą, którą mam malować, otwieram drzwi moim kluczem
i znajduję, dajmy na to, garbatą, malującą sobie moim pędzlem usta
na czerwono, podczas gdy jej małe rodzeństwo, którym ma się opiekować,
łazi po wszystkich kątach i zanieczyszcza cały pokój.

Wtem zauważył przypadkiem za najbliższym rzędem ławek jakiegoś sługę
kościelnego, który stał tam w luźno wiszącym, fałdzistym czarnym
surducie. Trzymając w lewej ręce tabakierkę, ów człowiek przyglądał mu
się uważnie. [...] Ale na dole przy ambonie - K. uśmiechnął się zdumiony stal rzeczywiście duchowny, trzymał rękę na poręczy, gotów do wejścia
na górę, i patrzał na K. Potem skinął całkiem lekko głową, na co K. się
przeżegnał i przykląkł, co już przedtem powinien był zrobić.

Jego wzrok padł na najwyższe piętro graniczącego z kamieniołomem
domu. Jak błyska światło, tak rozwarły się tam skrzydła jakiegoś okna:
jakiś człowiek, słaby i nikły w tym oddaleniu i na tej wysokości, wychylił
się jednym rzutem daleko przez okno i wyciągnął jeszcze dalej ramiona.
Kto to był? Przyjaciel? Dobry człowiek? Ktoś, kto współczuł? Ktoś, kto
chciał pomóc? Byłże to ktoś jeden? Czy byli to wszyscy? Byłaż jeszcze
możliwa pomoc? Istniały jeszcze wybiegi,o których się zapomniało?

W jakimże położeniu znajdował się K. w porównaniu z sędzią, który siedział na strychu,
podczas gdy on sam miał w banku wielki pokój z poczekalnią i przez olbrzymią szybę
okienną patrzeć mógł na ożywiony plac miasta! Nie miał wprawdzie ubocznych dochodów
z łapówek ani ze sprzeniewierzeń i nie pozwalał sobie na to, by mu woźny przynosił do biura
kobietę na rękach. Z tego jednak K. chętnie rezygnował, przynajmniej w tym życiu.

wnioski

rys. Nikola Walczak

Józef K. jest
mieszkańcem wielkiego
miasta (stolicy).
Pochodzi z prowincji.

Ubodzy lokatorzy
z przedmieścia,
wszelako ojcowie
rodzin, są widzami
,,ścieżki wstydu” K.,
który zmierza
na przesłuchanie.

To bohater
wykorzeniony.
Zamieszkuje
w pensjonacie przestrzeni
tymczasowej,
hotelarskiej.

Urzędnik nie tworzy
żadnych trwałych
relacji. Rodzina wprasza
się do jego życia.

Wielki przeszklony
gabinet jest znakiem
kariery. Tu spędza K.
całe dnie.

Pani Grubach
przynosząca śniadanie
do domu, ciasna
jadalnia i lokalna
piwiarnia to miejsca
stołowania się
prokurenta.

Relacje z kobietami
mają charakter doraźny
i kompulsywny.

Dlatego jest sądzony K.
w zwykłym pokoju
mieszkalnym
przerobionym na salę
sądową.

Codziennymi lokatorami
sali sądowej jest
małżeństwo bardzo
niedoskonałe (żona
„emablowana” przez
studenta, pogodzony
z tym mąż).

Niemniej i ta relacja
posiada walor czegoś
stałego. Zdaje się lepszą
niż całkowita bez mała
aspołeczność
prokurenta. Dlatego
miejsce to jest salą
przesłuchań.

Józef K. żyje w świecie
szemranych relacji
i koneksji.
Współpracownik czyha
na jego posadę. Nędzny
malarz zdaje się mieć
przemożny wpływ
na przebieg procesu.

Kazanie wygłoszone
z katedralnej ambony,
skierowane
bezpośrednio do K. to
ostatnia pobudka przed
wyrokiem.

Miejsce egzekucji nosi
znamiona biblijnej
historii
Zmartwychwstania.
Niedokończonej w tym
przypadku. „[...] było
tak, jakby wstyd miał go
przeżyć”.

Przestrzeń utworu
zwiastuje erę
panoptyzmu.
„[...] tkwimy w
panoptycznej maszynie,
osaczeni skutkami jej
władzy, do których się
przyłożyliśmy [...]” pisze Michel Foucault.

Świątynia jest
dla urzędnika miejscem
ciemnym i obcym. K.
porusza się w niej jak
turysta. „[...] jesteś tym,
którego szukam - rzekł
ksiądz”.

Przykładowe narzędzia
obserwacji do dyskusji:

monitoring, urządzenia
lokalizujące, narzędzia
śledzące.
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