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Франц Каф ка умро је 1924. го ди не, на кон што је об ја вио не ко ли ко при ча и фраг ме-

на та. За круг при ја те ља – Мак са Бро да, Фран ца Вер фе ла, Фе лик са Вел ча, Гу ста ва Ја но уха 
– се ћа ње на ње га би ло је ве о ма жи во. Ње го ва сти дљи ва, за го нет на иро ни ја, чед ност 
ње го вог го во ра и вла да ња, ба ци ли су чи ни. Уоп ште узев, реч кав ка има ла је зна че ње: 
чав ка. Ма ње од пе де сет го ди на ка сни је, ка да би сâм Каф ка био у по зним пе де се тим, Оден 
је мо гао на пи са ти, не на ме ра ва ју ћи да на чи ни па ра докс или да иза зо ве за пре па шће ње:

Ако би чо век хтео да име ну је пи сца у та квом од но су са соп стве ним вре ме ном, као 
што су Дан те, Шек спир и Ге те би ли са сво јим, нај пре би по ми слио на Каф ку.1

А са свог чвр стог по ло жа ја дог мат ске из ве сно сти и огром ног ра да, Кло дел је мо гао да 
ка же: „По ред Ра си на, ко ји је за ме не нај ве ћи пи сац, по сто ји још је дан – Франц Каф ка.“

Око чо ве ка ко ји је то ком свог жи во та об ја вио пет-шест при ча и цр ти ца, на ра сла је 
огром на ли те ра ту ра. Књи зи Ру дол фа Хе мер леа Franz Kaf ka: Ei ne Bi bli o grap hie (Мин хен, 
1958), ко ја на во ди 1300 де ла кри ти ка и ту ма че ња, мо ра ју се до да ти дра го це ни по пис из 
Bi o graphy and Cri ti cism, у: Franz Kaf ka To day (Ma di son: Uni ver sity of Wi scon sin Press, 1959), 
Die Kaf kaLi te ra tur Ха ри ја Јер ва, те спи сак нај но ви јих чла на ка и сту ди ја у Franz Kaf ka: 
Pa ra ble and Pa ra dox Хајн ца По ли це ра. Јер вов ка та лог ис пу ња ва ско ро че ти ри сто ти не 
стра ни ца, и по ка зу је да од Бра зи ла до Ја па на ско ро да не ма ве ћег је зи ка или књи жев-
не кул ту ре ко ја не рас по ла же пре во ди ма и ту ма че њи ма Каф ке. Со вјет ски Са вез пред-
ста вља зна ча јан из у зе так. Вра ћа ју ћи се из За пад не Евро пе, Вик тор Ње кра сов, је дан 
од нај зре ли јих гла со ва ме ђу мла ђим ру ским пи сци ма, из ја вио је да га ни шта ни је та ко 
по сти де ло, или бо ље раз от кри ло со вјет ски па ро хи ја ли зам, од чи ње ни це да ни је чуо 
за Каф ку. Са мо име по ста ло је ло зин ка за улаз у зда ње књи жев но сти.

За не ке од Каф ки них ра них по што ва ла ца има не че га не у ку сног у овом го ми ла њу 
кри тич ких гла со ва. Они пре зи ру ово ши ре ње сла ве от кро ве ња и дра го це но сти ко је 
су не ка да би ле до ступ не са мо не ко ли ци ни по све ће них. У свом ви со ко пар ном есе ју 
„The Fa me of Franz Kaf ka“, Вал тер Мушг, и сâм мај стор оса мљи ва ња, жа ли што ни „та ко 
уса мље ни пе сник Каф ка ни је мо гао из бе ћи кри вље ње у фан та стич ну сен ку на зи ду 
вре ме на“. По сред ством пост хум них из да ња три ро ма на ко ја је на чи нио Макс Брод 
(два су очи глед но не до вр ше на), об ја вљи ва ње се на ста ви ло упр кос Каф ки ној из ра же-
ној на ме ри, ка ба ли стич ке вред но сти и ин ти ме Каф ки не умет но сти по ста ле су оп ште 
ме сто. За оне ко ји су се се ћа ли са мо за тај ног зра че ња тог чо ве ка, са да шња сли ка у исти 
мах пре те ра на је и не ја сна. Сла ва до но си та му.

1 Све на во де из дру гих де ла, Фран ца Каф ке и оста лих ау то ра, до но си мо у соп стве ном пре во ду с 
ен гле ског, уко ли ко ни је дру га чи је на ве де но. (Прим. прев.)
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Сâм Каф ка сла гао се са они ма ко ји су ње го во де ло ви де ли као, у су шти ни, лич ни, 
фраг мен тар ни по ду хват:

Макс Брод, Фе ликс Велч, сви мо ји при ја те љи, гра би ли би оно што сам на пи сао и по том 
би ме из не на ди ли пот пи са ним и ове ре ним уго во ри ма са из да ва чем. Не же лим да им ства
рам не ла го ду, и та ко, на кра ју, би ло је об ја вље но оно што је за пра во са мо лич на ски ца или 
лу та ње. Лич ни тра го ви мо је људ ске сла бо сти би ли су штам па ни, чак и про да ва ни, за то 
што су мо ји при ја те љи, Макс Брод пре свих, на ме ри ли да од њих пра ве ли те ра ту ру, и 
за то што ја ни сам до вољ но јак да уни штим те по твр де (Ze ug nis se) сво је са мо ће.

Али на јед ном, у ка рак те ри стич ној суб вер зи ји и од ре ђи ва њу оно га што је ми слио, 
Каф ка је до дао: „Ово што ов де ка жем је сте, на рав но, пре те ри ва ње.“

Да нас не мо же мо др жа ти да се вред ност Каф ке на хо ди у ра ним при ча ма и улом-
ци ма екс пре си о ни стич ке про зе. Про цес (1925), За мак (1926), Аме ри ка (1927), и при че 
об ја вље не 1931, пру жи ли су са вре ме ној има ги на ци ји не ке од глав них об ли ка пер цеп-
ци је и иден ти те та. У тер ми ни ма Каф ки не па ра бо ле, мо ра мо се чу ва ти то га да Ки не ски 
зид кри ти ке не по ро би де ло, мо ра мо обез бе ди ти да гла сник мо же про ћи кроз ка пи је 
ту ма че ња. Ра ни ја скро ви тост, осе ћај уве де но сти у ини ци ја ци ју, не мо гу се об но ви ти. 
Ни ти би ло ко мо же да за там ни су штин ску чи ње ни цу: Каф ка ба ца та ко ве ли ку сен ку, 
он је пред мет то ли ко број них ана ли за, за то и са мо за то што се ла ви ринт ње го вих зна-
че ња отва ра пре ко сво јих тај них и те шких из ла за пре ма ши ро ким пу те ви ма мо дер ног 
сен зи би ли те та, оно ме што је нај ви ше ис так ну то и ва жно у на шем по ло жа ју. Би ло би 
ап сурд но по ри ца ти ду бо ки лич ни ква ли тет Каф ки не за го нет ке; али по што је на чу де-
сан на чин у сре ди шту, при си ља ва на број не при сту пе, број не про бе са гле да ва ња. Ту 
је сна га Оде но ве тврд ње. Кон траст из ме ђу ста во ва оп штег ва же ња и кла сич не фор ме 
код Дан теа и Ге теа, и при кри ве ног, са мо свој ног по ступ ка Каф ки ног, озна ча ва сми сао 
вре ме на. Чу је мо уоб ли ча ва ју ћи ехо на шег го во ра у ко ду ис пу ње ном ти ши ном и очај-
нич ким па ра док сом.

По ли тич ка ту ма че ња Каф ке че сто су на ив на; она ни су у ста њу да раз лу че при ста-
ли цу од про ро ка. Ипак, то ком вре ме на, по ста ло је очи глед но да је до ста то га од Каф-
ки ног „тран сре а ли зма“, ње го во по ме ра ње ре ал но сти из фо ку са, ка ко би се по сти гла 
еко но ми ја и ло ги ка ха лу ци на ци је, из ве де но из пре ци зног, иро нич ног по сма тра ња 
ло кал них исто риј ских окол но сти. Иза ко шмар не пре ци зно сти Каф ки ног об зор ја на-
ла зи се то по гра фи ја Пра га и Ау стро у гар ске ца ре ви не у свом опа да њу. Праг, са сво јим 
на сле ђем ка ба ли стич ких и астро ло шких де лат но сти, сво јом ком пакт но шћу сен ке и 
тор ње ва, нео дво јив је од пеј за жа па ра бо ле и фик ци је. Каф ка је по се до вао ис тан чан 
осе ћај за сим бо лич ке ре сур се ко ји се на ла зе на до хват ру ке; то ком зи ме 1916–1917, 
жи вео је у Злат ној ули ци, злат ној але ји ца ре вих ал хе ми ча ра, и не ма раз ло га по ри ца ти 
ве зу из ме ђу зам ка на Храд ча ни ма и оно га у ро ма ну. Каф ки не утва ре има ју ду бо ке 
ло кал не ко ре не.

Шта ви ше, као што је твр дио Ђерђ Лу кач, има у Каф ки ној ин вен ци ји по себ них тра-
го ва дру штве не кри ти ке. Ње го ва ви зи ја ра ди кал них на да ња би ла је мрач на; у по зади-
ни мар ша про ле тер ске ре во лу ци је ви део је не из бе жни про фит за ти ра не и де ма го ге. 
Ме ђу тим, Каф ки но обра зо ва ње прав ни ка и про фе си о нал но ба вље ње ин ци ден ти ма 
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у фа бри ка ма и њи хо вим ком пен за ци ја ма, пру жи ли су му ја сан увид у кла сне од но се 
и еко ном ске ре ал но сти. У сре ди шту Про це са на ла зи се сли ка зло на мер не, па ипак 
ко нач но не моћ не би ро кра ти је. Са на го ве шта ји ма у Су мор ној ку ћи, ро ман је де мон ски 
мит о са мо до вољ ној би ро кра ти ји. За мак је не што ви ше од але го ри је ау стро у гар ског 
би ро крат ског фе у да ли зма, али та је але го ри ја им пли цит на. Као што по ка зу је По ли цер, 
по и ма ње ин ду стриј ске ма ши не као де струк тив не, ап стракт но зле си ле, про го ни ло је 
Каф ку, и сти гло је до ужа сне ре а ли за ци је у при по ве ци „У ка жње нич кој ко ло ни ји“. Каф ка 
ни је са мо на след ник Ди кен со вог мај стор ства у дис тор зи ји пре пу ној зна ме ња, не го и 
ње го вог гне ва пре ма са ди стич ким ано ним но сти ма кан це ла ри је и про из вод не тра ке.

Каф ки на истин ска по ли ти ка, ме ђу тим, и ње гов пре лаз од ре ал ног ка ви ше ре ал ном, 
на ла зе се ду бље. Он је био, у до слов ном сми слу, про рок. То је слу чај у ко јем реч ник 
мо дер не кри ти ке, са сво јим опре зно сти ма и се ку лар ним прет по став ка ма, има са мо 
не пот пун при ступ. Али глав на чи ње ни ца у ве зи са Каф ком је сте то да је имао стра хо-
ви то пред о се ћа ње, да је ви део, ско ро до де та ља, ужас ко ји се на го ми ла ва. Про цес 
пред ста вља кла сич ни мо дел др жа ве те ро ра. Она пре о бли ку је под му кли са ди зам, 
хи сте ри ју ко ју то та ли та ри зам уво ди у при ват ни и сек су ал ни жи вот, без лич ну кло ну-
лост уби ца. На кон што је Каф ка пи сао, ку ца ње на вра та у но ћи за чу ло се на без број ним 
вра ти ма, а број оних ко ји су од ве де ни да умру као псе то огро ман је. Каф ка је про ре као 
ствар не об ли ке про па сти за пад ног ху ма ни зма, ко је су Ни че и Кјер ке гор ви де ли као 
не ја сну та му на хо ри зон ту.

Спрем но ис ко ри стив ши на го ве штај из За пи са из под зе мља До сто јев ског, Каф ка је 
осли као сво ђе ње чо ве ка на му че ног цр ва. Пре о бра жај Гре го ра Сам се, они ко ји су 
пр ви пут чу ли при чу схва ти ли су је као чу до ви шни сан, био је до слов на суд би на ми-
ли о на људ ских би ћа. Са ма реч за цр ва, Un ge zi e fer, је сте на лет тра гич ног пред ска за ња; 
та ко ће на ци сти на зва ти оне по би је не га сом. „У ка жње нич кој ко ло ни ји“ не са мо да 
на го ве шта ва тех но ло ги ју фа бри ка смр ти, не го и онај по се бан па ра докс са вре ме ног 
то та ли тар ног ре жи ма – суп тил ну, оп сце ну са рад њу из ме ђу жр тве и му чи те ља. Ни шта 
што је на пи са но о уну тра шњим ко ре ни ма на ци зма не мо же се по ре ди ти у тач ној пер-
цеп ци ји са Каф ки ном сли ком му чи те ља ко ји се са мо у би лач ки под ме ће под кли но ве 
ма ши не за му че ње.

Каф ки на ко шмар на ви зи ја та ко ђе је мо гла про ис хо ди ти из лич них бо ли и не у ро за. 
Али то не ума њу је ње ну ужа сну ре ле вант ност, она пру жа до каз за то да је ве ли ки уметник 
по се до вао при јем ник ко јим је пре ла зио пре ко гра ни ца са да шњег и чи нио та му ви дљи-
вом. Фан та зи ја се пре о бра ти ла у кон крет ну чи ње ни цу. Чла но ви Каф ки не бли же по ро-
ди це не ста ли су у га сним ко мо ра ма; Ми ле на и го спо ђи ца Гре та Б. (ко ја је мо жда ро ди ла 
Каф ки но де те), умр ле су у кон цен тра ци о ним ло го ри ма. Ис точ ни и цен трал но е вроп ски 
је вреј ски свет, у ко јем је Каф кин ге ниј та ко ду бо ко на сво ме, пре тво рен је у пе пео.

Не ма ње од Про ро ка, ко ји су ди за ли глас про тив те ре та от кро ве ња, Каф ку су про-
га ња ле спе ци фич не ин тим не сли ке не људ ског. Ви део је ка ко се у чо ве ку по но во ра ђа 
бе сти јал но. Зи до ви ста рог гра да по рет ка пре те ће су се уз ди за ли у сен ци обли жње ру и не. 
За го нет но је на по ме нуо Гу ста ву Ја но у ху ка ко је „Мар киз де Сад пра ви све тац за штит-
ник на шег вре ме на“. Каф ка је на и шао на Бу хен валд у бу ко вој шу ми. И из ван ње ни је 
ви део нео п ход но обе ћа ње ми ло сти. По ли цер за кљу чу је о „У ка жње нич кој ко ло ни ји“:
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Пра ви ју нак при че, „на ро чи та апа ра ту ра“, пре жи вља ва упр кос свог ло ма, не по бе ђе на 
и не по бе ди ва. Каф ка ни је ви део кра ја ви зи ја ма ужа са ко је су га про го ни ле.

Или, ка ко је то Каф ка ре као у афо ри зму за пи са ном 1920: „Не ки по ри чу јад по ка зу-
ју ћи на сун це, он по ри че сун це по ка зу ју ћи на јад.“

Ово по ри ца ње сун ца им пли цит но је у Каф ки ном дво сми сле ном по и ма њу књи жев-
но сти и соп стве ног пи са ња. Ње го во не по ве ре ње ево ци ра ста ро за вет ни мо тив му ца-
ва ца ко је је по го ди ла Бож ја по ру ка, ви де ла ца ко ји те же то ме да се са кри ју од при су ства 
и по сту па ка Ре чи. Го ди не 1921, Бро ду је го во рио о „не мо гућ но сти да се не пи ше, не-
мо гућ но сти да се пи ше на не мач ком, не мо гућ но сти да се пи ше дру га чи је. Чо век би 
ско ро мо гао до да ти и че твр ту не мо гућ ност, не мо гућ ност да се пи ше“.

Ова че твр та не мо гућ ност ис по ста ви ла се као вр хун ско ис ку ше ње. По ли цер ана ли-
зи ра, мај стор ски так тич но, за мр ше ну игру ко ју је Каф ка играо са сво јом остав шти ном. 
„Све ово без из у зет ка тре ба спа ли ти, и мо лим те да то учи ниш што пре.“ Брод се ус про-
ти вио: „До зво ли ми да ти ка жем ов де и са да да не ћу спро ве сти у де ло тво је же ље.“ 
Каф ка је за др жао Бро да као из вр ши о ца сво је во ље, али је по но вио зах тев да све осим 
не ко ли ко об ја вље них тек сто ва бу де уни ште но. Чак и оно штам па но би ло је на дво-
сми слен на чин осу ђе но: „Ако све не ста не, то ће од го ва ра ти мо јим пра вим же ља ма. 
Ме ђу тим, по што по сто ји, не же лим да би ло ко га спре ча вам да то по се ду је.“

По ли цер твр ди да је Каф кин иде ал фор мал не и стил ске са вр ше но сти био та ко ри-
го ро зан да ни је до пу штао ком про ми се. Не до вр ше ни ро ма ни и при по вет ке би ли су 
не са вр ше ни, сто га су мо ра ли не ста ти. Опет, у исти мах, акт пи са ња за Каф ку био је 
је ди ни на чин бек ства од сте рил но сти и сте ге од ко јих је па тио у лич ном жи во ту. Тра гао 
је, у не по мир љи вом па ра док су, за „сло бо дом из ван свих ре чи, за сло бо дом од ре чи“, 
што се мо гло по сти ћи је ди но по сред ством књи жев но сти. „По сто ји циљ, али не и пут“, 
пи сао је Каф ка; „оно што мо же мо на зва ти пу тем је сте окле ва ње“. У нај бо љем до са да 
пред ло же ном чи та њу при че „Јо зе фи на пе ва чи ца или На род ми ше ва“ (јед ној од ду бо ко 
за пре та них Каф ки них ле ген ди), По ли цер по ка зу је Каф ки но из јед на ча ва ње са не ми нов-
ном ћут њом умет ни ка. При по ве дач ни је си гу ран: „Да ли нас је оча ра ло ње но пе ва ње, 
или је то пре би ла уз ви ше на не по мич ност ко ја је окру жи ва ла њен та нак гла сић?“

Ме ђу тим, мо же мо ићи и да ље. Каф ка је знао за Кјер ке го ро во упо зо ре ње: „По је ди-
нац не мо же по мо ћи или спа си ти вре ме, мо же са мо из ра зи ти да је из гу бље но.“ Ви део 
је до ла зак раз до бља не чо ве штва и ви део је ње го во не под но шљи во ли це. Али ис ку-
ше ње да се за ћу ти, уве ре ње да је у при су ству из ве сних ре ал но сти умет ност три ви јал-
на или увре дљи ва, би ло је не по сред но. Свет Ау шви ца на ла зи се из ван го во ра, као што 
се на ла зи из ван ра зу ма. Го во ри ти о не из ре ци вом зна чи из ло жи ти ри зи ку пре жи вља-
ва ње је зи ка као ства ра о ца и но си о ца ху ма не, ра ци о нал не исти не. Ре чи ко је су за си-
ће не ла жи ма или окрут но шћу не мо гу ла ко об у хва ти ти жи вот. Ово по и ма ње ни је 
би ло са мо Каф ки но. Страх од еро зи је Ло го са, до ме на књи жев но сти и ду ха, јак је у 
Хоф ман ста ло вом Пи сму лор да Хан до са и по ле ми ка ма Кар ла Кра у са. Вит ген штај нов 
Трак тат и Вер ги ли је ва смрт Хер ма на Бро ха (ко ји се мо гу, де ли мич но, чи та ти као гло-
се Каф ки не ди ле ме), про же ти су ау то ри те том ћу та ња.
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Код Каф ке, пи та ње ћу та ња по ста вље но је нај ра ди кал ни је. Да ли му ово до де љу је 
узор но ме сто у мо дер ној књи жев но сти? Да ли пе сник тре ба да ућу ти? У раз до бљу у 
ко јем су љу ди при мо ра ни да гу ше и га зе сво је пат ње као бу бе и ми ше ве, да ли је књи-
жев ни го вор, од свих ства ри нај ви ше ху ма на од ли ка, још увек мо гућ? Каф ка је знао да 
је у по чет ку би ла Реч; он нас пи та: шта је на кра ју?

Ов де је Каф кин ју да и зам не по сред но ре ле ван тан. Мно ге аспек те тог ју да и зма ис пи-
ти ва ли су те о ре ти ча ри и би о гра фи. Ма ло то га још тре ба до да ти Каф ки ном ду гу гно-
стич кој и ха сид ској тра ди ци ји, жи вом али ћу дљи вом ин те ре со ва њу за ци о ни зам, не-
ла год ној но стал ги ји пре ма емо ци о нал ној ко хе зи ји ис точ но је вреј ске за јед ни це ко ја га 
је на ве ла да ка же Ја но у ху:

Во лео бих да отр чим си ро ма шним Је вре ји ма у Ге ту, да им љу бим ску те и ни шта не 
го во рим. Био бих са вр ше но сре ћан ако би ти хо под не ли мо је при су ство.

Каф ки на по но си та, про ро чан ска тврд ња да онај ко ји „уда ри Је вре ји на уби је Чо ве ка“ 
(Man schlägt den Ju den und erschlägt den Men schen) до бро је по зна та. Ме ђу тим, мно го 
те жи за да так оста је да се оба ви: сме шта ње Каф ки ног по стиг ну ћа и ћу та ња у кон текст 
од но са је вреј ског сен зи би ли те та пре ма европ ским је зи ци ма и књи жев но сти ма.

По ли це ро ва сту ди ја не про це њив је пре ли ми нар ни увод. Иа ко је не до стат на у об-
ра ди сло же ног про бле ма из во ра Каф ки ног по ступ ка (Ро берт Вал зер 2 по ми ње се 
са мо јед ном), иде да ље од свих прет ход них раз ма тра ња Каф ки ног бри жљи вог за нат-
ства и тех нич ких сред ста ва. Ни јед но од го вор но чи та ње Каф ке не мо же иг но ри са ти 
оно што пи сац го во ри о рас по ре ду ро ма на, сук це сив ним фа за ма ком по зи ци је и Каф-
ки ним на ви ка ма у ра ду. Ова ин ге ни о зна, по мна сту ди ја на пра ви је на чин ис та кла 
Каф ки ну méti er.

По ли це ро вом ра су ђи ва њу, ме ђу тим, не до ста ју кри тич ка и фи ло зоф ска на сто ја ња; 
оно не до ла зи до ср жи. Каф ки на је зич ка си ту а ци ја би ла је не ста бил на. Ста ње је вреј ске 
ма њи не ко ја го во ри не мач ки у Пра гу по ја ча ло је ка рак те ри сти чан ути сак изо ло ва но-
сти и ла ви ринт ске сло же но сти. Каф кин не мач ки па рао је уши Че си ма, че сто се осе ћао 
кри вим за то што ни је упо тре бља вао свој та ле нат у прав цу ре не сан се че шке књи жев-
но сти и на ци о нал не са мо све сти, и та кри ви ца бол на је у су сре ту са Ми ле ном. У исто 
вре ме ње го во је вреј ство су ко бља ва ло се са ра сту ћим при ти ском не мач ког на ци о на-
ли зма. Каф ка је при кри ве но на по ме нуо да је не мач ки ко јим су го во ри ли сту ден ти и 
по слов ни љу ди ко ји су до ла зи ли у Праг из Не мач ке био стран ње го вом соп стве ном, 
да је био, не из бе жно, „је зик не при ја те ља“. Уда ља ва ју ћи се од че шког окру же ња и го-
во ре ћи не мач ки, је вреј ска сред ња кла са на да ла се да ће оси гу ра ти сво ју еман ци па-
ци ју, сво је парт нер ство са ли бе рал ним европ ским вред но сти ма.

Каф ка је знао да је та на да би ла ис пра зна.
Из ван не по сред них окол но сти по сто јао је мно го оп шти ји про блем. Европ ски Је вре-

ји ка сно су се упо зна ли са све тов ном књи жев но шћу, кра љев ством „исти ни тих ла жи 

2 Ro bert Wal ser, 1878–1956, не мач ко-швај цар ски пи сац, по ло ви ну жи во та про вео је у пси хи ја триј ским 
уста но ва ма. Су зан Сон таг и Ро берт Му зил ви де ли су у ње го вом ства ра ла штву ди рект ни узор за 
Каф ку и „не до ста ју ћу ка ри ку“ из ме ђу Клај ста и Каф ке. (Прим. прев.) 
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по е зи је и фик ци је“. Сву да су за ти ца ли је зи ке ко ји су на ста ли из исто риј ских ре ал но сти 
и на ви ка стра них њи хо вим соп стве ним. Са ме ре чи при па да ле су на сле ђу сло вен ског 
или ла тин ског хри шћан ства, као и ви со ки по ло жа ји од угле да и зна ча ја. Ка да је оста-
вљао хе бреј ски и про ла зио кроз ју део-не мач ки пре ма упо тре би европ ских вер на ку-
ла ра, ис точ но је вреј ски сен зи би ли тет мо рао је да се уву че у одо ру сво јих угње та ча. 
Је зи ци ко ди фи ку ју не све сне ре флек се и за о кре те осе ћа ња, се ћа ње на де лат ност ко ја 
је пре ва зи ла зи ла ин ди ви ду ал ни по зив, кон ту ре за јед нич ког ис ку ства та ко суп тил но 
од лу чу ју ће, као што су обри си не ба и зе мље у ко ји ма ци ви ли за ци ја са зре ва. Аут сај дер 
мо же овла да ти је зи ком као што ко ња ник упра вља ко њем; он рет ко по ста је јед но са 
тим не де фи ни са ним, под зем ним по кре том. Шен берг је раз вио но ву син так су, кон вен-
ци ју ис ка за не у гро же ну стра ном или прет ход ном упо тре бом. Је вреј ски пи сци пе ри о да 
ро ман ти зма и два де се тог ве ка би ли су ма ње ра ди кал ни. По ку ша ва ли су да умет ну дух 
соп стве ног на сле ђа, по себ ност сво јих дру штве них и исто риј ских окол но сти, у по зајм-
ље ни иди ом.

Од нос из ме ђу је вреј ског пи сца и не мач ког је зи ка био је по себ но на пет и про бле-
ма ти чан, као да је са др жа вао на го ве шта је пред сто је ће ка та стро фе. Као што Адор но 
ка же за Хај неа:

Флу ент ност и ја сно ћа ко је је Хај не усво јио из сва ко днев ног го во ра пот пу но су су прот
ни из вор ној „одо ма ће но сти“ (Ge bo ren he it) у је зи ку. Са мо онај ко ји ни је уи сти ну одо ма ћен 
у је зи ку, је зик ко ри сти као ин стру мент.

Каф кин днев ник из 24. ок то бра 1911, до но си тра гич но све до чан ство оту ђе ња ко је 
је осе тио пре ма соп стве ном иди о му:

Ју че ми је па ло на па мет да мај ку ни сам увек оно ли ко во лео ко ли ко је за слу жи ва ла и 
ко ли ко сам мо гао са мо за то што ме је у то ме спре ча вао не мач ки је зик. Је вреј ска мај ка 
ни је Mut ter, та озна ка је чи ни по ма ло сме шном...; ми је вреј ској же ни да је мо не мач ко име 
за мај ку, али за бо ра вља мо про тив реч ност ко ја уто ли ко те же при ти ска осе ћа ње. Mut ter 
за Је вре ји на зву чи на ро чи то не мач ки, та реч са др жи по ред хри шћан ског сја ја и хри шћан
ску хлад но ћу, и је вреј ска же на на зва на том реч ју по ста је сто га не са мо сме шна не го и 
ту ђа. Ма ма, то би би ло бо ље име са мо кад чо век иза ње га не би ми слио на Mut ter. Ве ру јем 
да је вреј ску по ро ди цу одр жа ва ју са мо још успо ме не на ге то, јер ни реч Va ter ни из да ле ка 
не озна ча ва је вреј ског оца.

Каф ки ну по след њу при чу „Ја зби на“ мо же мо чи та ти као па ра бо лу о остра ње њу, о 
умет ни ку ко ји је без до ман у свом је зи ку. Ме ђу тим, ко ли ко год те жи то ме да се са чу ва 
уну тар овла да не ин тим но сти свог за на та, про го ње ни гра ди тељ зна да по сто ји ру па у 
зи ду, оно спо ља шње че ка да се про ву че (ge bor gen и ver bor gen из ра жа ва ју ду бо ку лин-
гви стич ку ве зу из ме ђу „би ти си гу ран у ку ћи“ и „би ти са кри вен на си гур ном“). Каф ка 
је уну тар не мач ког је зи ка био као пут ник у хо те лу – то је јед на од ње го вих кључ них 
сли ка. Ку ћа ре чи ни је би ла уи сти ну ње го ва.

То је био об ли ку ју ћи им пулс у по за ди ни ње го вог је дин стве ног сти ла, у по за ди ни 
фан та стич не ого ље но сти и еко но ми је ње го вог пи са ња. Каф ка је не мач ки ого лио до 
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ко сти ди рект ног зна че ња, од ба цу ју ћи, где год је би ло мо гу ће, раз вој ни кон текст исто-
риј ског, ре ги о нал ног или ме та фо рич ног са звуч ја. Из вла чио је из је зич ког фон да, из 
ње го вих оста ва на го ми ла них вер бал них ко но та ци ја, са мо оно што је не по сред но 
мо гло по слу жи ти ње го вој на ме ри. По ста вља игре ре чи на стра те шка ме ста, по што 
игре ре чи, за раз ли ку од ме та фо ре, од је ку ју са мо пре ма уну тра, са мо пре ма ак ци ден-
тал ној струк ту ри са мо га је зи ка.

Иди ом при по вет ки „У ка жње нич кој ко ло ни ји“ или „Умет ни ка у гла до ва њу“ је сте 
чу де сно про зи ран, као да су бо гат ство и бо ја не мач ког исто риј ског и књи жев ног прет-
ход ни штва из бри са ни. Каф ка је гла чао ре чи као што је Спи но за гла чао со чи ва; пра ва 
све тлост про би ја се кроз њих не за там ње на. За и ста, Каф ка се мо же по сма тра ти као 
опо ме на је вреј ском ду ху на из ве сност да се је вреј ска књи жев ност мо же уко ре ни ти у 
хе бреј ском, а не у по зајм ље ној оде ћи дру гих је зи ка. 

Екс трем ност Каф ки ног по ло жа ја у књи жев но сти, за јед но са крат ко ве ко шћу и пат-
ња ма у лич ном жи во ту, чи не ре пре зен та тив ни и цен трал ни по ло жај у овом по стиг ну ћу 
још зна чај ни јим. Ни је дан глас ни је био бо љи све док тми не на шег вре ме на. Каф ка је 
при ме тио, 1914: „На ла зим да је сло во К од врат но, ско ро муч но, па ипак га ис пи су јем, 
оно мо ра би ти мо ја од ли ка.“ У ал фа бе ту људ ских осе ћа ња и пер цеп ци је, то сло во сада 
не по гре ши во при па да јед ном чо ве ку.

Из вор ник: Ge or ge Ste i ner, K, у: Lan gu a ge & Si len ce, Es says on Lan gu a ge, Li te ra tu re and the In hu man 
(1986), стр. 118–126.

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


