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КАФ КА: КА НОН СКА СТР ПЉИ ВОСТ И  
„НЕ У НИ ШТИ ВОСТ“

Ако би сте же ле ли да ода бе ре те јед ног пи сца ко ји би био нај бо љи пред став ник 
на шег ве ка, мо жда ће те се за те ћи у без на де жном лу та њу кроз ле ги је бес кућ ни ка. 
Прет по ста ви мо да ће до ћи два де сет и дру ги век, и да ће чи та о ци – ако бу де чи та ла ца 
у са да шњем сми слу – ис кљу чи ти на шег Дан теа (Каф ку?) и на шег Мон те ња (Фрој да?). 
У овој књи зи ода брао сам де вет мо дер них: Фрој да, Пру ста, Џој са, Каф ку, Вир џи ни ју 
Вулф, Не ру ду, Бе ке та, Бор хе са и Пе соу. Не твр дим да су нај бо љи у на шем ве ку; ов де су 
да би пред ста ви ли и све оста ле ко ји ма би се ра зум но мо гао при зна ти ка нон ски ста тус.

Са из у зет ком Не ру де и Пе сое, пе сни ци на шег раз до бља ни су на овом ме сту: Јејтс, 
Рил ке, Ва ле ри, Тракл, Сти венс, Ели от, Мон та ле, Ман дељ штам, Лор ка, Ва ље хо, Харт 
Крејн и мно ги дру ги. Лич но бих ра ди је чи тао пе сме не го ро ма не или дра ме, па ипак 
чи ни се ја сним то да чак Јејтс, Рил ке, и Сти венс знат но сла би је од ра жа ва ју раз до бље 
од Пру ста, Џој са или Каф ке. В. Х. Оден је сма трао да је Каф ка био по се бан дух на шег 
вре ме на. Сва ка ко је „каф ки јан ско“ по при ми ло је зо ви то зна че ње за мно ге ме ђу на ма; 
мо гу ће да је по ста ло оп шти из раз за оно што је Фројд на зи вао „уз не ми ру ју ће стра ним“, 
не што што нам је не по сред но бли ско па ипак та ко да ле ко. Са чи сто књи жев ног ста но-
ви шта, ово је до ба Каф ке, мно го ви ше не го до ба Фрој да. Фројд, пре пре де но пра те ћи 
Шек спи ра, пру жио нам је ма пу ума; Каф ка нам је уса дио уну тра шње са зна ње да се не 
мо же мо на да ти то ме да ће мо је ко ри сти ти да се спа си мо, чак ни од се бе са мих.

Да би смо при ка за ли Каф ки но цен трал но ме сто у ка но ну ово га ве ка, мо ра ли би смо 
ши ро ко об у хва ти ти ње го ва де ла, по што ни је дан по се бан жа нр у ко јем се оку шао не 
по ка зу је ње го ву су шти ну. Он је ве ли ки афо ри сти чар, али ни је оби чан при по ве дач, 
из у зев у фраг мен ти ма и у ве о ма крат ким при ча ма ко је на зи ва мо па ра бо ла ма. Ње го ви 
ду жи на ра ти ви – Аме ри ка, Про цес, чак и За мак – бо љи су у по је ди но сти ма не го као 
це ли на; а ње го ве ду же при че, укљу чив и „Пре о бра жај“, по чи њу си ло ви ти је не го што 
се окон ча ва ју. По ред сво јих афо ри за ма и па ра бо ла, нај ја че од Каф ки них за ми сли је су 
крат ке при че или фраг мен ти, по себ но пра ви фраг мен ти као што су „Ја хач на кан ти за 
угаљ“, „Се о ски ле кар“, „Ло вац Гра хус“ и „На град њи Ки не ског зи да“. Ње го ви днев ни ци 
има ју пр вен ство над ње го вим пи сми ма, чак и пи сми ма Ми ле ни Је сен ској, по што је два 
да је ика да би ло ка та стро фал ни јег љу бав ни ка од Фран ца Каф ке, чак и у фик ци ји ње го вог 
уче ни ка Фи ли па Ро та. Фројд, ко га је јед ном при ли ком Каф ка от пи сао као „Ра ши ја1 
са вре ме не је вреј ске анк си о зно сти“, имао би сјај ну при ли ку за од ма зду да је чи тао и 
ана ли зи рао Каф ки на љу бав на пи сма, ко ја би ла ко мо гла би ти нај анк си о зни ја што су 
икад на пи са на. Да би се упо зна ло ду бо ко соп ство ка нон ског књи жев ног ге ни ја на шег 

1 Шло мо Ји ца ки, 1040–1105, по знат као Ра ши, фран цу ски ра бин и ко мен та тор Тал му да. (Прим. прев.)
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до ба, по треб но је ап сор бо ва ти га та мо где по сто ји на да да је нај о бјек тив ни ји и без лич-
ни ји, ко ли ко год та на да мо ра ла би ти ис пра зна.

По зна ва ње ду бо ког соп ства пре не го фраг мен то ва не пси хе био је Каф кин ви со ко 
ин ди ви ду ал ни на чин не га ти ви те та, при кла дан за пи сца у чи је су ло зин ке спа да ли ис-
ка зи: „Ни ка да ви ше пси хо ло ги ја!“ и „Пси хо ло ги ја је не стр пљи вост“. Не стр пљи вост, 
ин си сти рао је Каф ка, је ди ни је ве ли ки грех, ко ји об у хва та све оста ле. Ипак, ни ка да ни сам 
мо гао да чи там Каф ку а да не по ми слим на сво ју оми ље ну апоф тег му: „Спа вај бр же! 
По треб ни су нам ја сту ци“, што је есен ци ја је вреј ске не стр пљи во сти. Ја хве ни је стр пљив 
бог, ба рем не код Ја хви сте,2 и мо жда је Каф ка, са мо про кла мо ва ни Но ви ка ба ли ста, 
узео за свој тај ни те ур гиј ски по ду хват про је кат чи ње ња бо га Је вре ја стр пљи ви јом 
осо бом. Раз го во ри са Каф ком Гу ста ва Ја но у ха, ко ји за вре ђу ју ма ло по ве ре ња упр кос 
сво јој убе дљи во сти у бе ле же њу ме ан да ра за ко је та ко ђе до зна је мо у Каф ки ним са ста-
ви ма, по ка зу ју оно што не ки на зи ва ју Каф ки ним је вреј ским гно сти ци змом, ко ји је та ко-
ђе очи гле дан код Гер шо ма Шо ле ма и Вал те ра Бен ја ми на, на обо ји цу је Каф ка из вр шио 
ду бо ки ути цај. Тај гно сти ци зам, као и сви дру ги, је сте не стр пљив с вре ме ном, па ипак 
у сво јим тек сто ви ма и раз го во ри ма Каф ка увек са ве ту је стр пље ње из над све га.

Па ра док си је су оно што чи та о ци оче ку ју од Каф ке, али стр пљи ви гно сти ци зам више 
је од па ра док са. Гно са, по де фи ни ци ји, је сте без вре ме но зна ње, ка ко се бе уну тар се бе 
та ко и уда ље ног бо га чи је искре за тра ја ва ју у нај ду бљем соп ству. Стр пље ње мо же 
би ти праг ма тич ни пут ка гно си, као што је очи глед но био за Каф ку, али има ма ло ве зе 
са од луч ном не га тив но шћу би ло ка квог гно сти ци зма. И по сто ји кључ за ту ди ле му; 
стр пље ње, Каф кин на чин са зна ва ња, не во ди до ње го ве ду а ли стич ке не га ци је ни ти 
до ње го ве но ве Ка ба ле. Иа ко те жи мо то ме да по ве же мо или да учи ни мо са ве зни ци ма 
гно су и гно сти ци зам, Каф ка их је др жао одво је но. Гно су он на зи ва „стр пље њем“, а гно-
сти ци зам „не га ци јом“; пр во је бес крај но спо ро, дру го за па њу ју ће бр зо, по што при зна-
је двој но сти ко је Каф ка на ла зи да по сто је у ср цу све га и сва ко га. Каф ки но стр пље ње 
про на ла зи не што са свим дру га чи је: 

Не ма по тре бе да из ла зи те из ку ће. Са мо се ди те за сто лом и слу шај те. Не мо ра те ни 
да слу ша те, че кај те. Не мо ра те ни да че ка те, са мо бу ди те у ти ши ни и са ми. Свет ће вам 
се очи то ва ти без ма ске; дру га чи је не мо же да чи ни; у сво јој ек ста зи уви ја ће се пред ва ма.

„Свет не сме да бу де на пре ва ру ли шен по бе де“, док Каф ка не тра жи по бе ду за себе. 
Ипак, он не зна за по раз, „јер, још се ни шта ни је до го ди ло“. Ако сте убе ђе ни у то да се још 
ни шта ни је до го ди ло, не мо же те се на ћи да ље од је вреј ске тра ди ци је. Је вреј ско се ћа-
ње је као фрој дов ска ре пре си ја: све се већ до го ди ло, и не мо же би ти ни че га ствар но 
но вог. Упр кос сво јој ужа сну то сти вла сти том по ро дич ном при чом, Каф ка је од лу чан 
да пи ше као „да се још ни шта ни је до го ди ло“. За Је вре је при мар ни до га ђај је сте Авра-
мов Са вез, док је за Каф ку Аврам лич ност ко јој не тре ба ве ро ва ти. Мо жда је Авра мо-
ва уло га хе ро ја Кјер ке го ро вог Стра ха и дрх та ња иза зва ла код Каф ке ту не га тив ну 
ре флек си ју. Сва ка ко је ан ти те тич на и је вреј ској и хри шћан ској тра ди ци ји:

2 Је дан од прет по ста вље них из во ра Пе ток њиж ја или То ре, пре ма ко ри шће њу на зи ва Ја хве за вр хов-
ног бо га Је вре ја. (Прим. прев.)
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Али узми те дру гог Авра ма. Оно га што је же лео да из вр ши жр тво ва ње са свим на 
ис пра ван на чин и са ја сном све сти у по гле ду чи та вог по сла, али ни је мо гао да ве ру је у 
то да се од но си на ње га, ру жног стар ца, и му са во де ри ште ко је је ње гов по то мак. Ни је 
му мањ ка ло пра ве ве ре, он је имао ту ве ру; спро вео би жр тву на пра ви на чин са мо да 
је мо гао да по ве ру је у то да се ми сли на ње га. Упла шен је од то га да ће на кон што на-
сту пи као Аврам са сво јим си ном ус пут би ти пре о бра жен у Дон Ки хо та.

На не ки мра чан на чин, овај Аврам Каф кин је дон ки хот ски прет ход ник. У тер ми ни ма 
књи жев ног ути ца ја, Ге те је био Аврам од ко га је Каф ка от пао; у ду хов ним тер ми ни ма 
За кон, или по зи тив ни ју да и зам, био је оте ло тво рен у Авра му. Каф ка, оста вља ју ћи За кон 
као соп стве но не га тив но, на пу стио је та ко ђе и Авра ма ко ји је по гре шно про ту ма чио 
свет.

Аврам је пао као жр тва сле де ће илу зи је: он не мо же да под не се јед но о бра зност 
овог све та. Са да зна мо, ме ђу тим, да је свет нео бич но ша ро лик, што мо же би ти по твр-
ђе но би ло у ком тре нут ку ка да се за хва ти ша ка све та и пом но осмо три. Та ко је ова 
жал ба на јед но о бра зност све та за пра во жал ба на то да се ни је до вољ но из ме ша ло са 
ра зно ли ко шћу све та.

Каф ка је био пре ви ше ин те ли гент но иро ни чан да би ве ро вао у то да су ње гов жи вот 
или ње го ва умет ност ду бо ко по ве за ни са ра зно ли ко шћу све та. Ње го ва из ви то пе ре на 
по бу на про тив Авра ма је сте про тест про тив вла сти тог соп ства и ње го вих од сту па ња, 
укљу чив и од сту па ње од ју да и зма и глав не књи жев не тра ди ци је не мач ког је зи ка од 
Ге теа на да ље. Каф ки на реч за од сту па ње би ла је „стр пље ње“, при прем ни троп или 
ме та фо ра за ње го во де ло ва ње као пи сца. Та умет ност, ви ше од де ла би ло ког дру гог 
ства ра о ца слич не сна ге, по сто ји у ди ја лек тич кој на пе то сти са мо гућ но шћу ту ма че ња. 
Џојс се на ла зи на са свим су прот ној стра ни: он по здра вља ин тер пре та ци ју и са ра дљи-
во по ку ша ва да је во ди. Бе кет – ко ји је по се до вао на глост и ге ниј да ком би ну је Џој са, 
Пру ста и Каф ку – ви ше оли ча ва Каф ку не го Џој са или Пру ста у свом од но су пре ма 
ту ма че њу; ипак, Каф ка је био ма ње од сен ке за ау то ра Мар фи ја, Мо ло ја, и Ва та не го 
Џојс и Пруст.

Каф ка на но си по раз кри ти ци кад год ова упад не у клоп ку ко ју он не пре ста но по ста-
вља не по сред ној ин тер пре та ци ји, клоп ку ње го вог са мо свој ног из бе га ва ња мо гућ но-
сти ту ма че ња. У сво јој вр сти иро ни је, сва ка од ли ка ко ју нам пру жа и је сте и ни је оно 
што нам се чи ни. Та ко да у ка сни јој при чи „Ис тра жи ва ња јед ног пса“, ко ја до спе ва до 
нео бич ног кли мак са ка да се ис по ста вља да је на ра тор, див ни ло вач ки пас, за пра во 
са мо је дан пас ко ји ле жи на зе мљи за мр љан соп стве ном кр вљу и бљу во ти ном, ни смо 
у ста њу да ту ма чи мо пра вил но ко је ло вач ки пас и шта он пред ста вља. Нај ма ње је дан 
ис так ну ти ту мач Каф ке имао је хра бро сти да ка же да је ле пи пас Бог, ме ђу тим, на лик 
свим кри тич ним иден ти фи ка ци ја ма бо жан ског ко је се про би ја ју у Каф ки но де ло, то је 
жр тва дру ге Каф ки не иро ни је. Из ве сно је ка за ти да не по сто је на го ве шта ји а ка мо ли 
пред ста ве бо жан ског у Каф ки ним при ча ма и ро ма ни ма. Има до ста де мо на ко ји се 
ма ски ра ју у ан ђе ле и бо го ве, и по сто је за го нет не жи во ти ње (и жи во ти ња ма на лик 
син те тич ка би ћа), али бог је увек не где дру где, да ле ко у ам би су или не где спа ва, или 
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је мо жда мр тав. Каф ка, фан таст ско ро је дин стве ног ге ни ја, је сте пи сац ро ма на, а ни-
ка ко ре ли ги о зни пи сац. Он чак ни је ни је вреј ски гно стик ни ти ка ба ли ста на лик на 
Шо ле ма или Бен ја ми на, по што он не ма на де ни за се бе ни за нас.

Све што се чи ни тран сцен дент ним код Каф ке за пра во је об ма на, али не све сна; то 
је об ма на ко ја про из и ла зи из из ним не бла го сти ду ха. Прем да је обо жа вао Фло бе ра, 
Каф ка је по се до вао мно го пре фи ње ни ју осе ћај ност од ства ра о ца Еме Бо ва ри. Па ипак 
ње го ви на ра ти ви, ду жи и кра ћи, ма хом су не про мен љи во су ро ви у сво јим до га ђа ји ма, 
то на ли те ту и пред ви ђа њи ма. Оно ужа сно до го ди ће се. Су шти на Каф ке мо же се на зре-
ти у број ним од лом ци ма, а је дан од њих је сте ње го во по зна то пи смо из ван ред ној 
Ми ле ни. Муч но, као што су то че сто ње го ва пи сма, спа да у нај ре чи ти ја у на шем ве ку.

Ни сам Вам већ ду го пи сао, го спо ђо Ми ле но, а и да нас Вам пи шем са мо за хва љу ју ћи 
јед ном слу ча ју. Не бих се за пра во мо рао ис при ча ва ти што Вам ни сам пи сао, јер Ви зна те 
ко ли ко ја мр зим пи сма. Сва не сре ћа мог жи во та – не же лим се сад ја да ти, не го из ни је ти 
оп ће ни то по уч ну тврд њу – по тје че, ако хо ће те, од пи са ма или од мо гућ но сти пи са ња 
пи са ма. Љу ди ме го то во ни кад ни су из не ве ри ли, а пи сма уви јек и то опет не ту ђа, не го 
вла сти та. То је у мом слу ча ју по себ на не сре ћа о ко јој не же лим да ље пи са ти, али је у исто 
до ба и оп ћа не сре ћа. Бит ће да је ла ка мо гућ ност пи са ња пи са ма иза зва ла – по све те о
рет ски гле да но – стра хо ви ту по ре ме ће ност ду ша. Та то је оп ће ње с ду хо ви ма и то не 
са мо с ду хом на слов ни ка не го и с вла сти тим ду хом ко ји се чо вје ку раз ви ја ис под ру ке у 
пи сму ко је пи ше, или чак у ни зу пи са ма гдје јед но пи смо пот кре пљу је дру го и мо же се по
зва ти на ње га као на свје до ка. Ка ко су љу ди уоп ће до шли на по ми сао да мо гу оп ћи ти 
ме ђу со бом пре ко пи са ма! Мо же се ми сли ти на не ког чо вје ка ко ји је да ле ко, и мо же се 
схва ти ти не ки чо вјек ко ји је бли зу, све је дру го из над људ ске сна ге. Али пи са ти пи сма зна
чи ого љи ва ти пред ду хо ви ма, што они је два че ка ју. На пи са ни по љуп ци не сти жу на сво ја 
мје ста, не го их на пу ту ис пи ју ду хо ви. За хва љу ју ћи тој оби ла тој хра ни, они се не вје ро јат но 
раз мно жа ва ју. Чо вје чан ство то слу ти и бо ри се про тив то га; оно је, да би што ви ше 
укло ни ло то не што са бла сно ме ђу љу ди ма и оства ри ло при род но оп ће ње, мир ду ша, 
из у ми ло же ље зни цу, ау то, ави он, али то ви ше ни шта не ври је ди, то је све, очи то, из у мље
но већ у па ду, про тив на је стра на мно го мир ни ја и ја ча, она је иза по ште из у ми ла бр зо јав, 
те ле фон, бе жич ни бр зо јав. Ду хо ви не ће по ска па ти од гла ди, али ми ће мо про па сти.3

Те шко је за ми сли ти ре че ни це ело квент ни је од: „На пи са ни по љуп ци не сти жу на 
сво ја ме ста, не го их на пу ту ис пи ју ду хо ви.“ 

Каф кин став пре ма соп стве ном је вреј ству мо жда је нај ве ћи од свих ње го вих па ра-
док са. По сто ји не ко ли ко не срећ них тра го ва је вреј ског са мо пре зи ра у ње го вим пи-
сми ма Ми ле ни, али чи ни се да су до вољ но ура чун љи ви, и у нај го рем слу ча ју ири ти-
ра ју са мо на по вр ши ни. На бес крај но сло же не на чи не, ско ро све што је Каф ка на пи сао 
окре ће се ка ње го вом од но су пре ма Је вре ји ма и је вреј ској тра ди ци ји. Чо век тре ба да 
за поч не са не ка квим ја сним по и ма њем све га ово га, ако је уоп ште за бе ле же но. Каф ка, 
ре ли ги о зни сен зи би ли тет рет ког ге ни ја, ни је ве ро вао у бо га, чак ни у бес крај но уда-
ље ног бо га гно сти ка. Он де ли то не ве ро ва ње са Фрој дом, Вул фо вом, Џој сом, Бе ке том, 
Пру стом, Бор хе сом, Пе со ом, и Не ру дом – дру гим ка нон ским лич но сти ма ко је сам 

3 Франц Каф ка, Пи сма Ми ле ни, прев. Злат ко Црн ко вић, Зо ра, За греб, 1968. (Прим. прев.)
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ода брао из на шег до ба – али ни ко не ће про на ћи у овом ок те ту би ло шта од Каф ки них 
ду хов них пре о ку па ци ја, чак ни код Бе ке та, ко ји је био под ути ца јем Каф ке. Хај не, глав-
ни не мач ки је вреј ски пи сац пре Каф ке, ре као је да је бож је име Ари сто фан, при мед ба 
ко ју је див но ис ко ри стио Фи лип Рот у Опе ра ци ји Шај лок. Хај не је био из му че ни вер ник; 
Каф ка, не вер ник, ни је дао бо гу име, али ако чи нов ни ци Каф ки ног Су да или Зам ка има-
ју бо га, он би сва ка ко мо гао би ти Ари сто фан.

Каф ка го во ри за и у име број них чи та ла ца, ино ве ра ца и Је вре ја, ко ји по ла зе од 
Фрој да у по ри ца њу то га да ре ли ги ју са гле да ва ју као илу зи ју, али ко ји се сла жу са Каф-
ком у то ме да су би ли ро ђе ни пре ви ше ка сно ка ко би уста но ви ли вред ност за се бе 
уну тар хри шћан ске и је вреј ске тра ди ци је. Каф ка ни је знао да ли је крај или по че так, 
ни ти ми то зна мо. Је дан од нај о ба ве ште ни јих про у ча ва ла ца Каф ке, Ри чи Ро берт сон, 
са о се ћај но при ме ћу је да је за пи сца Зам ка „има ги нар ни свет ре ли ги је вре дан као из-
раз ре ли ги о зног по ри ва, али на во ди на по гре шан пут као ту ма че ње тог по ри ва“. По што 
Каф ка из бе га ва да ту ма чи тај по рив и не ће санк ци о ни са ти ни јед но од при хва ће них 
ту ма че ња, чи та лац је пре пу штен каф ки јан ској пред ста ви по ри ва ко ји по не кад пра ти 
по зна те сли ке, а по не кад их на пу шта. То је ве о ма ва жно ка ко би смо пра вил но схва ти ли 
шта је би ло Каф ки но соп стве но ста но ви ште, до кле нам то до пу шта.

Сла жем се са Ро берт со ном у по ла зној тач ки: текст од су штин ске ва жно сти је су афо-
ри зми на ста ли то ком 1917–18, са да до ступ ни на ен гле ском као Пла ва ок та во све ска. 
Ни че, сна жни афо ри сти чар као Емер сон, Кјер ке гор и Каф ка, кри ти ко вао је стал но осла-
ња ње на афо ри стич но пи са ње као јед ну вр сту де ка ден ци је. Ни че о во нај ја че мо но граф-
ско де ло мо же би ти О ге не а ло ги ји мо ра ла, три де таљ но ар гу мен то ва на есе ја, али чак 
и они за до би ја ју нај ја чу сна гу из афо ри зма, док је рап со диј ска фик ци ја Та ко је го во рио 
За ра ту стра са да не чи тљи ва. Оста так Ни чеа је сте афо ри зам, и то ње гов бо љи део. 
Каф ка је ви со ко ори ги нал на укр ште на вр ста из ме ђу афо ри сти ча ра и ка зи ва ча па ра-
бо ла, ве о ма нео бич но бли зак Вит ген штај ну, као и Шо пен ха у е ру и Ни чеу. Иза свих њих 
на ла зи се Ге те у сво јој уло зи му дро сног пи сца, са ари сто фан ским Хај не ом ко ји до да је 
но ту је вреј ског скеп ти ци зма, ко ји је про на шао свој пут до Каф ке. Али за Каф ку не ће мо 
ка за ти да је би ло шта је вреј ско, би ло скеп тик, гно стик, или је ре тик. Он је, као што је 
ре као, је вреј ски крај или је вреј ски по че так, мо гу ће обо је.

Упр кос свим по ри ца њи ма и див ним из бе га ва њи ма, он ве о ма јед но став но је сте 
је вреј ски ру ко пис, још ви ше од оно га што би се мо гло ре ћи за Фрој да. Сво је вре ме но 
сам сма трао да је то про ис те кло из сна ге узур па ци је: Каф ка и Фројд по сред ством сво-
јих ри вал ских сна га ре де фи ни шу је вреј ски ру ко пис, по што су за нас ре тро спек тив но 
по ста ли је вреј ски ру ко пис. Али та кво гле ди ште, прем да пру жа при ме ре за хи ро ве 
ка нон ског, пот це њу је не пре ста не је вреј ске бри ге Фрој да и Каф ке, ко ји су обо ји ца по-
ста ли Ра ши са вре ме не је вреј ске анк си о зно сти. Фрој дов ска и каф ки јан ска не га ци ја, 
као што сам већ ре као, ду бо ко се раз ли ку је од хе ге лов ске не га ци је ти ме што при хва-
та ју при мар ност чи ње ни це. Иде а ли стич ка фи ло зо фи ја, ко ли ко год би ла ди ја лек тич ка, 
ни је на ко рист је вреј ском по што ва њу књи жев ног. Упр кос сво јој моћ ној фан та зи ји, 
Каф ка је ем пи ри чар ко ли ко Фројд и Бе кет. Је вреј ско ста ње из ло же не мар ги нал но сти 
ве о ма је бли ско ско ро све му код Каф ке; оно је ту у „На град њи Ки не ског зи да“, ко ји се 
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та ко ђе мо же на зва ти „Ку ла ва ви лон ска“, и ту је на ме сти ма где га нај ма ње мо же мо 
оче ки ва ти, у при ча ма о жи во ти ња ма.

Има ли би ло че га фун да мен тал но је вреј ског уну тар или око Каф ки ног не сум њи вог 
ду хов ног ау то ри те та? Сла жем се са Ри чи јем Ро берт со ном да је ду хов но сре ди ште код 
Каф ке ње гов кон цепт „не у ни шти во сти“, иа ко на ла зим да је ви ше у иди о син кра зи ји, а 
ма ње у ду хов ној сфе ри до ба. Ево цен то на глав них афо ри за ма ко ји се ба ве „не у ни шти вим“.

Ве ро ва ње зна чи осло ба ђа ње не у ни шти вог еле мен та у се би, или тач ни је, би ти не у ни
штив, или тач ни је, би ти.

Чо век не мо же жи ве ти без по сто ја не ве ре у не што не у ни шти во у се би, прем да и не
у ни шти ви еле мент и ве ра мо гу оста ти од ње га скри ве ни. Је дан од на чи на на ко ји се та 
скри ве ност мо же ис ка за ти је сте ве ра у лич ног бо га.

Не у ни шти во је јед но; то је сва ко по је ди но људ ско би ће и, у исти мах, за јед нич ко сви ма, 
ода тле то не у по ре ди во не по де ље но је дин ство ко је по сто ји ме ђу људ ским би ћи ма.

Ако је оно што је уни ште но у Ра ју би ло уни шти во, тад ни је би ло од луч но; али ако је 
би ло не у ни шти во, он да жи ви мо ла жну ве ру.

Ве ро ва ти је би ти, јер не што у нај ду бљем би ћу не мо же би ти уни ште но. Али ве ро-
ва ње је пре оп шир ност, по што је лич ни бог са мо ме та фо ра не чи јег осе ћа ја не у ни шти-
во сти, осе ћа ја ко ји нас по ве зу је упр кос на ма са ми ма. Ни ти смо па ли, ни ти из гу би ли 
ствар ну бе смрт ност, по што у свом су штин ском би ћу оста је мо не у ни шти ви. Да ли је то 
са мо још јед на ег зал та ци ја Шо пен ха у е ро ве во ље да се жи ви као ствар у се би, по крај 
Фрој до вог Еро са, или Каф ка ци ља на не што суп тил ни је и не у хва тљи ви је? Ро берт сон, 
пра те ћи Каф кин при лич но ди фу зан од нос с Ка ба лом, про на ла зи вер зи ју тик ку на Иса-
ка Лу ри је,4 по нов но са ста вља ње по ло мље них пло ви на на шег би ћа у овом Каф ки ном 
афо ри зму:

Не ма ни че га по ред ду хов ног све та; оно што на зи ва мо чул ним све том је сте Зло у ду
хов ном све ту, а оно што на зи ва мо Злом са мо је ну жност на тре ну так у на шој ве чи тој 
ево лу ци ји.

Ово леб ди не где из ме ђу лу ри јан ске Ка ба ле и ве ли ког не мач ког ви та ли стич ког ми-
сти ча ра Мај сте ра Ек хар та. Оно што ме уз не ми ра ва је сте из не на ђе ност ко ју осе ћам 
пред свим ве ћим афо ри зми ма у Пла вој све сци: ка ко је Каф ка мо гао, од свих ду хов них 
ми сли ла ца, да бу де то ли ко ис пу њен на дом? Очи гле дан од го вор је да ни је био та кав; 
као што је јед ном ре као Мак су Бро ду, има до ста на де за бо га, али не за нас. На да при-
па да све сти, ко ја се мо же уни шти ти, а не не у ни шти вом би ћу. Не мо же те ис при ча ти 
при чу, ма ка ко крат ку, о би ћу, све и да сте гроф Лав Тол стој, ко ји је то ме ве о ма бли зу 

4 Од два ста ди ју ма по сто ја ња ко је опи су је ка ба ли ста Исак Лу ри ја (1534–1572), Олам је свет ха о са 
ко ји се ру ши, а ње га ће за ме ни ти Тик кун, по пра вље ни, об но вље ни свет; из раз се та ко ђе од но си 
на ду хов ну ак тив ност. (Прим. прев.)
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у Ха џи Му ра ту, у ко јој ју нак ско ро да спа ја сво је би ће и сво ју свест. Каф ку смо усво ји ли 
као нај ка нон ски јег пи сца на шег ве ка, јер сви ми смо епи то ма по де ле из ме ђу би ћа и 
све сти, што је ње го ва пра ва те ма, те ма ко ја се мо же по и сто ве ти ти са би ва њем Је вре-
ји ном или, ко нач но, по себ но прог на ним Је вре ји ном.

Ка да се иста по де ла по ја ви код Бе ке та, осе ћа мо да је њен ду бо ки ко рен пре кар те-
зи јан ски не го фрој дов ски, као што се чи ни да је слу чај код Каф ке. Је вреј ски ду а ли зам 
је јед на вр ста ок си мо ро на, ако под „је вреј ски“ под ра зу ме ва мо ју да и зам или нор ма-
тив ну тра ди ци ју ко ја га об ли ку је, ко ја пул си ра, ма ко ли ко сла бо, код Фрој да и Каф ке. 
Фројд сва ка ко не зна за „не у ни шти во“ у на ма; же ља да жи ви на по слет ку се са пли ће у 
ње му. Па ипак, као Ни че и Каф ка, Фројд ве ру је у то да нај ду бље соп ство мо же би ти 
оја ча но, да се Ерос мо же утвр ди ти про тив по зи ва смр ти. Свест за Фрој да је сте ла жна 
и по гре шно ис пу ње на на дом, као што је код Ни чеа и Каф ке. Иа ко Фројд од ба цу је ми-
стич ни кон цепт би ћа (од ба цу је га као „оке ан ски осе ћај“),5 он га пле ме ни то и очај нич-
ки за ме њу је соп стве ним до бро на мер ним ау то ри те том и ну ди нам лек за ла жну свест. 
Каф ка од ба цу је сва ки ау то ри тет (укљу чив и Фрој дов), и сам се би не ну ди, као ни на ма, 
ни ка кав лек. Па ипак он го во ри за би ће, за не у ни шти во, на на чин ко ји је ве ро ват но 
чи сто је вреј ски, је вреј ски не га ти ван.

Са со бом ни сам по нео ни шта од оно га што жи вот зах те ва, ко ли ко знам, је ди но 
оп шту људ ску сла бост. Са овим – у овом по гле ду то је ги гант ска сна га – по жуд но сам 
ап сор бо вао не га тив ни еле мент до ба у ко јем жи вим, до ба ко је ми је, на рав но, ве о ма бли
ско, про тив ко јег ни ка ко не мам пра ва да се бо рим, али ко је тре ба пред ста ви ти ка ко 
тре ба. Ма ла ко ли чи на по зи тив ног, и та ко ђе до крај но сти не га тив ног, ко је се пре о кре ће 
у по зи тив но, је сте не што у че му не мам ни ка квог на след ног де ла. Ни сам уве ден у жи вот 
ру ком хри шћан ства – са да та ко ма лак са лог и осла бље ног – као што је био Кјер ке гор, и 
ни сам др жао по руб је вреј ског мо ли тве ног ша ла – ко ји се са да та ко од нас уда љио – као 
што су ци о ни сти. Ја сам крај или по че так.

„До крај но сти не га тив но, ко је се пре о кре ће у по зи тив но“, мо ра би ти да је зре ла 
не га тив на те о ло ги ја, би ло гно стич ка, хри шћан ска, или је ре тич ка ка ба ли стич ка (као код 
На та на из Га зе, про ро ка ла жног ме си је Ша ба та ја Цви ја). Каф ки но не га тив но суп тил ни је 
је и има ви ше ступ ње ва, по што се укла па у дух раз до бља. Да би смо на го ве сти ли ње го-
ве обри се и ау ру шо ка, мо же мо га пра ти ти у јед ном од Каф ки них ре мек-де ла, крат кој 
при чи под на сло вом „Се о ски ле кар“ (1917). На глост овог на ра ти ва у пр вом ли цу за па-
њу ју ћа је; нај ве ћим де лом ис при по ве дан је у са да шњем вре ме ну, прем да ње гов по-
че так су ге ри ше анег до ту из про шло сти. Прем да је при мио по зив да по се ти те шко 
бо ле сног па ци јен та, уда ље ног де сет ми ља, се о ски ле кар не ма ко ња, или ба рем он 
та ко ми сли. Је зо ви то, на пу ште на ста ја на ле ка ре вом по се ду отва ра се да би от кри ла 
бру тал ног, ани мал ног ко њу ша ра и два из у зет но сна жна ко ња. Ко њу шар, пре не го што 
их упрег не у ле ка ре ва ко ла, на па да Ро зи, ње го ву слу жав ку, ди вљач ки је уши нув ши за 
образ. Док не вољ ног ле ка ра бр зо од во зе огром ни ко њи, ко њу шар про ва љу је вра та 

5 Фра за ко ју је ско вао Ро мен Ро лан у јед ном пи сму Фрој ду, „sen sa tion de l’ Eter nel ... et com me 
océani que“, осе ћај веч но сти, све оп ште ве зе са спо ља шњим све том (Прим. прев.)
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и на ста вља да зло ста вља пре стра ше ну Ро зи, чи је ће се име уско ро на ћи као опис ране 
са ко јом се ле кар мо ра уско ро су о чи ти, без на де да је мо же за ле чи ти. Па ци јент, де чак 
са се ла, ни је ма ње је зо вит и не при ја тан од сво је ра не. Не ре ал ност је сву да уна о ко ло; 
се ља ци свла че ле ка ра, пе ва ју му прет ње, и по ла жу га на гог у де ча ков кре вет. Оста вљен 
на са мо са сво јим па ци јен том, ле кар, на кон што га је де чак за стра шио, бе жи на ко њу, 
са дру гим ко њем, ко ли ма, и оде ћом ко ја ле ти за њи ма, али са да за стра шу ју ће спо ро 
у по ре ђе њу са не при род ном бр зи ном ко јом је до спео на то ме сто:

Ова ко ни кад не ћу до спе ти до ку ће; мо ја рас цве та ла прак са је из гу бље на; по кра шће 
ме онај ко бу де за у зео мо је ме сто, али без ко ри сти, јер он ни је ка дар да ме за ме ни; у мо јој 
ку ћи је не за у здан гро зни ко њу шар; Ро зи је ње го ва жр тва; не ћу о то ме ни да ми слим до 
по след њег за кључ ка. Наг, из ло жен мра зу овог нај не срећ ни јег до ба, са зе маљ ским ко ли ма и 
не зе маљ ским ко њи ма, ја, ста рац, уна о ко ло ко ви тлам. Бун да ми ви си по за ди на ко ли ма, 
али не мо гу да је до ма шим, а ни ко од не по сто ја не па ци јент ске фу ка ре ни пр стом да мрд не. 
Пре ва рен! Пре ва рен! Јед ном ли се ода зо веш ла жној зво ња ви ноћ ног зво на – би ће то за у век 
не по пра вљи во.6

Се о ски ле кар за вр ша ва, као и дру ги Каф ки ни про та го ни сти – ја хач на кан ти за угаљ, 
ло вац Гра хус, нај ве ћим де лом ге о ме тар К. – ни као жив ни као мр тав, ни ти у пра вом 
по кре ту пре ма ци љу ни ти за у ста вљен. Оче ки ва ња – њи хо ва и на ша – оне мо гу ће на су 
до слов ним, кра љев ством чи ње ни ца. Не зна мо да ли Каф ка је сте или ни је дао але го-
ри ју је вреј ских при ли ка сво га вре ме на и ме ста, или соп стве ног по ло жа ја пи сца. Не-
ка ко схва та мо да се Каф ка но сио са соп стве ним на чи ном не га ци је: ког ни тив но, по сто ји 
олак ша ње од ре пре си је, а суд би на се о ског ле ка ра ег зем плар на је на је вреј ски на чин, 
или има не ка кве ве зе са ис ку стве ним тро шком Каф ки ног по твр ђи ва ња као пи сца. 

Ин те лек ту ал но ове су иден ти фи ка ци је мо гу ће, чак и су ге стив не, али емо тив но оне 
не но се ни ка кву те жи ну. По сто ји чу дан не до ста так афек та у суд би ни се о ског ле ка ра, 
за и ста у чи та вој ње го вој при чи. Ре пре си ја оп ста је, ба рем што се ти че чи та о че ве тран-
сфе рен ци је; код Каф ке ни ко ни је до па дљив или сим па ти чан, или ба рем ма ње или 
ви ше до па дљив и сим па ти чан од не ког дру гог. Као ми са о ни об лик, ди ле ма се о ског 
ле ка ра мо же се по и сто ве ти ти са на шом соп стве ном, али за јед нич ко осе ћа ње са њим 
на ма је ус кра ће но. Оно што му се до га ђа је и фан та стич но и не из бе жно. Оно би се мо гло, 
а по не кад се у из ме ње ном об ли ку и на ма до га ђа, до го ди ти, али ни ко не ће де ли ти наш 
па тос, као што ми не мо же мо де ли ти ње гов. Ар би трар ни по че так – наш од го вор на 
по гре шну зво ња ву ноћ ног зво на – има те ле о ло шке по сле ди це у на ра ти ву у веч ном 
са да шњем вре ме ну, и не ма на чи на за по прав ке. Ка те го ри ја каф ки јан ског уста но вљу је 
но ви об лик оно га што смо не ка да на зи ва ли књи жев ном „гро те ском“, и до га ђа се ко-
ли ко у жи во ту то ли ко и у књи жев но сти. Се о ски ле кар има не че га бли ског са де мон ском 
фар сом као при ча и под се ћа нас на то да ау тен тич но де мон ско или је зо ви то увек 
по сти же ка нон ски ста тус. Ни че је ин си сти рао на то ме да са мо бол оси гу ра ва се ћа ње. 
У књи жев ним тер ми ни ма ово се пре во ди у трај но шо кан тан ефе кат Се о ског ле ка ра у 

6 Франц Каф ка, На род ми ше ва – са бра не при че об ја вље не за жи во та, прев. Јо ви ца Аћин, Бу ке фал 
Е. О. Н, Бе о град, 2017. (Прим. прев.)
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ко јем се бол цен три ра око не до стат ка афек та. То је Каф кин нај по зна ти ји и нај о ри ги-
нал ни ји дар, ути сак да су се ње го ве при че вра ти ле из на шег за бо ра ва, увек нас оста-
вља ју ћи са уве ре њем да смо на ста ви ли да за бо ра вља мо оно о че му је реч, што смо 
осе ти ли док смо ис ку ша ва ли ове нео бич но сти.

Ско ро се дам де сет го ди на на кон смр ти Каф ка је из гле да ви ше не го ика да цен трал-
ни пи сац Ви ко вог ха о тич ног раз до бља, док хи та мо ка ми ле ни ју му уз из ве сност да ће 
нас за те ћи но во те о крат ско раз до бље. Про цес и За мак сва ка ко ниг де ни су бли зу есте-
тич ке еми нент но сти У тра га њу за из гу бље ним вре ме ном, Улик са, или Фи не га но вог бде ња. 
Али оно нај бо ље Каф ки но фраг мен тар но – при че, па ра бо ле, афо ри зми – иду да ље од 
Пру ста и Џој са, ору жа ју ћи нас ду хов но шћу ко ја ни на ко ји на чин не за ви си од ве ро ва ња 
или иде о ло ги је. Не ма не у ни шти вих за Пру ста и Џој са, као што ни је би ло за Фло бе ра 
и Хен ри ја Џеј мса, сва ког по на о соб све ште ни ка ро ма на са мо га по се би и хва ли те ља 
пер цеп ци је и сен за ци ја, ка кав је био и Вол тер Пеј тер. Ако по сто ји ми сте ри ја ко ја се 
ти че Каф ке, то је због то га што он и ње го во пи са ње са да има ју ду хов ни ау то ри тет за 
мно ге ме ђу на ма, док су га Вор дсворт и Тол стој не ка да има ли, али ви ше не. Мо же се 
прет по ста ви ти да ће Каф ки на нео бич на ре ли ги о зна ау ра јед но га да на та ко ђе из бле-
де ти, али још увек се одр жа ва. Не ма те о фа ни ја код Каф ке, као што смо ви де ли; је ди ни 
са вез у ко ји је ве ро вао је сте онај ко ји је на чи нио пи са њем.

Не ка да сам сма трао да је Каф ки на очи глед на ду хов на по зи ци ја у нај ве ћем про из-
вод на ше кри тич ке ре тро спек тив но сти, бли ске про це су ко ји је уста но вио Дан теа као 
ка то лич ког ау то ра, упр кос ње го ве лич не гно се Бе а три че, и Мил то на као про те стант-
ског, упр кос ње го ве мо рал не је ре си и мо ни стич ких те жњи пре ма сту па њу у сек ту од 
са мо јед ног чла на. На сли чан на чин, Каф ка са свим сво јим не ла го да ма у од но су са ју да-
и змом из гле да као је вреј ски пи сац ви ше не го би ло ко дру ги још од Је вреј ске Би бли је. 
Али та кав опис пот це њу је Каф кин уни вер за ли зам уну тар и за на ше раз до бље. Он је 
на ша ико на по зи ва пи сца као ду хов не по тра ге, а ње го ви афо ри зми за тра ја ва ју у на ма 
са од је ком ау то ри те та. Да ли је то на по ме на ви ше о на ма не го о Каф ки?

Та ко се до ла зи до Каф ки не ме та фо ре о не у ни шти во сти. Тол сто јев лич ни ви та ли зам 
до вео је до бес крај но им пре сив не бор бе за оп ста нак, хо ме ров ске и сто га ар ха ич не 
те осу ђе не на про паст. По сто ји мир на сна га от по ра код Каф ке, али као ње гов ло вац 
Гра хус, он се не бу ни про тив смрт но сти. Шта год да са чи ња ва „не у ни шти во“, не мо ра-
мо да тра га мо за би ло ка квим сли ка ма бе смрт но сти у ње му. Има не че га би блиј ског у 
Каф ки ном не до стат ку ин те ре со ва ња за жи вот по сле смр ти, чи ме су се Ја хвист или 
ве ћи на про ро ка је два ба ви ли. Ако Каф ка по се ду је би ло ка кав на го ве штај бла го сло ва, 
као дар за ко ји је осе ћао да му је ус кра ћен, он не до зво ља ва да са зна мо шта је то. Сва-
ка ко да Суд и За мак не мо гу да да ју бла го слов, чак и ако би то хте ли, што ни је из ве сно. 
Ни ти мо же отац бла го сло ви ти си на би ло где код Каф ке. Ви ше жи во та, у вре ме ну без 
гра ни ца, не по сто ји у ње го вом ко смо су.

Ако ни бе смрт ност ни бла го слов не пра те не у ни шти вост, шта је он да пра ти? Не ма 
ду хов ног ау то ри те та у Шо пен ха у е ро вој во љи за жи вот ни ти у Фрој до вој обла сти на-
го на, а већ сам из ра зио сум њу у то да Каф ки на „не у ни шти вост“ има ко ре не у лу ри јан-
ској Ка ба ли. По ред свих сво јих не га ци ја, Каф ка је по ка зи вао не што ин те ре со ва ња за 
на ша ре ли ги о зна убе ђе ња. Ни је при хва тао фрој дов ску ре дук ци ју на то да ре ли ги о зни 
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им пул си са мо ода ју че жњу за оцем. Ме ђу тим, ње го ви афо ри зми ни ка да ја сно не из-
ла жу ње го ву за ми сао „не у ни шти во сти“ па и ње го ви нај о се тљи ви ји кри ти ча ри има ју 
те шко ћа да је раз ви ју. У јед ном пи сму Ми ле ни Каф ка је бра нио свој осе ћај не у ни шти-
во сти ко ји има „упо ри ште на чвр стом тлу“, те да је ви ше од лич не оп се си је. За ње га то 
је пра ва ве за ме ђу љу ди ма и из ра жа ва њи хо ва нај ду бља тај на би ћа. Ствар но не знам 
ка ко да на зо вем ту пер цеп ци ју осим гно сом, али то сва ка ко ни је гно сти ци зам по што 
од би ја би ло ка кву за ми сао бо га, ка ко год уда ље ног, ко ли ко год скри ве ног у свом при-
мар ном ам би су. Оно што Каф ка по твр ђу је је сте при мар но људ ски атри бут, бо жан ски 
али све тов ни, зна ње у ко јем је не у ни шти вост са зна на.

Ме ђу тим, Каф ка ни је све тац ни ми стик; с пра вом ни је укљу чен у ан то ло ги ју Ол до-
са Хак сли ја, див ну али иде а ли зу ју ћу, Веч на фи ло зо фи ја. Као Фројд, Каф ка је до слов ни 
след бе ник Не га тив ног, али ње гов на чин не га ци је био је ви ше ди ја лек тич ки од Фрој-
до вог. Ау то ри тет чи ње ни ца, ко је је од ба ци вао Хе гел, ду бо ко су по што ва ли обо ји ца 
је вреј ских пи са ца, али Каф ка је се би до зво лио ши ри сми сао чи ње ни ца не го што је 
Фројд био у ста њу. Каф ки но осе ћа ње не у ни шти во сти у сре ди шту за ње га би ла је чи-
ње ни ца, иден тич на са ње го вом во ка ци јом пи сца. Мо жда је то кључ за Каф кин ста тус 
на ше ка нон ске ико не ду хов но сти: он ни је ре ли ги о зни пи сац, али је пре тво рио пи са ње 
у ре ли ги ју.

У та квој тран сфор ма ци ји не ма по тре бе да по сто ји не ки по себ ни ро ман тич ни или 
мо дер ни еле мент, као што сам из нео у сво јој рас пра ви о Дан теу. Не из бе жни пи сци 
се бе свр ста ва ју у ка нон де ли мич но ти ме што ста вља ју на коц ку сво је пи са ње у ве ли-
кој ме ри, као Па скал ко ји је ста вљао на коц ку сво ју ве ру. Да ли је Шек спир по но во био 
ве ли ки из у зе так? Ре као бих упра во су прот но: он је при пре мио пут за Мил то на и Ге теа, 
за Иб зе на и Џој са, отво ре но по ста вља ју ћи чи та ву сво ју ствар ну ве ру у соп стве ну умет-
ност. Хри сти ја ни за ци ја Шек спи ра дра ма ти ча ра уза лу дан је по ду хват. У шта год да је 
чо век Шек спир ве ро вао или сум њао, Ха млет те шко да је хри шћан ски ју нак, а свет 
Оте ла, Ли ра и Маг бе та ви ше је ша ман ски не го хри шћан ски. Ја го, Ед мунд, и Маг бет 
ода ју нам чу дан па ипак упе ча тљив ути сак да је сва ки од њих ге ниј сво га ме ста, ко ји 
са вр ше но оте ло вљу је чи тав мрач ни по тен ци јал све та. Там на стра на Ха мле то ве при-
ро де по ста вља па ра диг му за Шек спи ро ву тра ге ди ју. Свет је раз гло бљен, а та кав је и 
Ха млет, ње гов су ђе ни уре ђи вач.

Каф ка, ве ро ват но под Ге те о вим ути ца јем, на сле ђу је не мач ки сми сао за Ха мле та 
као ју на ка пре ви ше ин три гант ног и осе ћај ног да би пре вла дао у ис ква ре ном све ту. 
Каф ки но од сту па ње од Ге те о вог Ха мле та пре о кре ће де ли кат ност про та го ни сте у ан-
ти па тич ну агре сив ност, то је ко рак пре ма Су ду и Зам ку Јо зе фа К. и К. ге о ме тра. Та ква 
кон вер зи ја је сте на по ла пу та до Кра ја пар ти је у ко јој Са мју ел Бе кет ре ви ди ра Ха мле-
та на Каф кин на чин. Ње гов Хам знат но је бли жи Јо зе фу К. не го Ге те о вом шар мант ном 
Ха мле ту ко ји ни на ко ји на чин ни је крив, за раз ли ку од Шек спи ро вог Ха мле та, и ни је 
спо со бан да осе ћа кри ви цу за сво ја ствар на зло де ла: уби ство По ло ни ја, пре пу шта ње 
ег зе ку ци ји си ро тих Ро зен кран ца и Гил ден стер на, и нај го ре од свих, са ди стич ко го ње-
ње Офе ли је у лу ди ло и са мо у би ство.

Ха млет ис па шта кри ви цу је ди но за уби ство ко је ни је по чи нио. Пре пре де ни ји у 
овом по гле ду од Ге теа, Каф ка је, ка ко се чи ни, раз у мео да кри ви ца код Шек спи ра ни је 
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пред мет сум ње и прет хо ди свим ствар ним зло де ли ма. Ни је хри шћан ски ис точ ни грех 
не го шек спи ров ско-фрој дов ска не све сна кри ви ца за кон Каф ки ног све та. Кри ви ца има 
пр вен ство код Каф ке по што је це на пла ће на за на шу не у ни шти вост; за и ста, за Каф ку 
ми смо кри ви упра во због то га што је на ше уну тра шње соп ство не у ни шти во. По до-
зре вам да су Каф ки на из ми ца ња и алу зив ност на сли чан на чин од бра на ње го вог осе-
ћа ња не у ни шти во сти, осе ћа ња ко је је за ве штао Бе ке ту у сво јим нај бо љим де ли ма, 
Кра ју пар ти је, Кра по вој по след њој тра ци, Ма ло не уми ре и Ка ко је сте.

Не у ни шти во ни је суп стан ца ко ја пре о вла ђу је у на ма, не го, у Бе ке то вим тер ми ни ма, 
је сте на ста вља ње да ље он да кад не мо же те да ље. Код Каф ке на ста вља ње ско ро да 
има иро нич не об ли ке: К.-ови не у мор ни на ср та ји на за мак, Гра ху со ва бес крај на пу то-
ва ња на ње го вом бро ду мр твих, лет ја ха ча на кан ти у ле де не пла ни не, зим ски од ла зак 
се о ског ле ка ра у ниг ди ну. Не у ни шти во оста је у на ма као на да или по тра га, али у нај мрач-
ни јем од свих Каф ки них па ра док са, ма ни фе ста ци је те те жње је су не из бе жно де струк-
тив не, на ро чи то са мо де струк тив не. Стр пље ње по ста је не то ли ко пр ва Каф ки на вр ли на 
ко ли ко је ди ни на чин за пре жи вља ва ње, на лик ка нон ском стр пље њу Је вре ја.

Из вор ник: Ha rold Blo om, „Kaf ka: Ca no ni cal Pa ti en ce and ’In de struc ti bi lity’“, у: The We stern Ca non 
(1994), стр. 447–462.

(С ен гле ског пре вео Де јан Ацо вић)


