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УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ СA ПРИВРЕМЕНИМ СЕДИШТЕМ 
У КОСОВСКОЈ МИТРОВИЦИ, ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ, 
КАТЕДРА ЗА СРПСКУ КЊИЖЕВНОСТ И ЈЕЗИК

ПРИСТУП КАФКИНОМ РОМАНУ ЗАМАК2

САЖЕТАК. У тексту који је извод из шире целине о роману Замак Франца Кафке
разматрају се његове уводне странице веома значајне за тумачење овог
сложеног дела, пре свега, са становишта пишчевог поступка. Замак је
по значају други Кафкин роман (иако има многих који сматрају да је то
најзначајније његово дело). Он се на неки начин надовезује на Процес.
И поред тога што су они доста удаљени један од другог: Замак нема те-
жину/значај Процеса, Процес нема литерарност Замка. Оно што их спа-
ја јесте оно што их раздваја: нарочито избор главних јунака, односно
њихово настојање да прикрију избор (Процес), или да буду изабрани
(Замак)! Као и грађење посебног амбијенталног простора (у Процесу

мање, у Замку више), извесног нагомилавања пасторалног (слободног,
изванвременског), односно антипасторалног амбијента, намерног
искривљавања слике света, то јест, инсистирања на необичном, нест-
варном, чудном… односно, на помешаности стварног и нестварног,
обичног и необичног, могућег и немогућег… До опште тешке атмосфе-
ре! И све то, у очаравајућем и безазленом виду, представљено је у увод-
ном делу романа Замак. Као замка за непажљиве читаоце и, посебно,
тумаче Кафкиног загонетног дела. 

КЉУЧНЕ РЕЧИ: Франц Кафка (1883–1924), модерни роман, реализам као иреализам,
симболично, идентитет, алијенација, непоимање. 

1 kosticdragomir @yahoo. com. 
2 РаM је Vримљен 18. марFа 2013, а Vрихваћен за оXјављивање на сасFанку РеMакције ЗXорника

оMржаном 1. јула 2013. 
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К. ИСПУЊЕН НАДОМ

Има у роману Замак Франца Кафке (1883–1924) јеMан Mео који је
VоFVуно раван, разумљив, Vосве у FраMицији FраMиционалноC
реализма. То је сасвим мали Mео, MоMуше, он не оXухваFа ниFи
јеMну Vуну сFраницу FексFа, свеCа Mва Vасуса. Налази се на самом
VочеFку романа, оMносно VреMсFавља сам VочеFак њеCов:

„Било је Mоцкан увече каMа је К. сFиCао. Село је лежало у MуXоком
снеCу. ОM XреCа на коме се налази замак није се нишFа виMело; Xио
је оXавијен маCлом и Fмином, и ни најмањи зрачак свеFлосFи није
оMавао велики замак. К. је MуCо сFајао на Mрвеном мосFу који с Mру-
ма воMи у село и CлеMао навише у VривиMну Vразнину. 

„ОнMа је Vошао Mа Fражи VреноћишFе. У CосFионици су још Xили
XуMни. ИсFина, CосFионичар није имао соXу за изMавање, али је, у
највећој мери изненађен и зXуњен VосеFом VозноC CосFа, хFео Mа
VусFи К. Mа сVава у самој CосFионици, на јеMној сламарици. К. је с
Fим Xио саCласан. Неколико сељака још је Vило Vиво, али он није
хFео ни с ким Mа разCовара, сам је с Fавана Mонео сламарицу и леCао
у Xлизини Vећи. Ту је Xило FоVло, сељаци су Xили мирни, он их је
још неко време уморним очима исVиFивачки VосмаFрао, а онMа је
засVао.”3

Овај Mео (Mелић) романа је јеMно, све осFало је MруCо. То је јеMан
Mео романа, Vрви њеCов Mео; све шFо је слеMило за њим VриVаMа-
ло је њеCовом MруCом Mелу. 

Он има јасно изражене Mве Mимензије: реалну и симXоличну.4

Увођење у роман, али није увоM; сувише је за Fо неVоFVун. 
Па иVак и у Fом, Fако краFком, фраCменFу сазнајемо мноCо, а

Fо шFо сазнајемо је све засновано (или Vочива) на релеванFним

3 Франц Кафка, ИзаXрана Mела, књиCа MруCа Замак, Vревео ПреMраC Милојевић,
НолиF, БеоCраM, 1978. сFр. 7. 

4 „Већ сам VочеFак указује на моCућносF симXоличкоC Fумачења. […] У окви-
рима Fакве симXолике «вече», нарочиFо «Vозно вече», вече је живоFа као
шFо је њеCов крај зима («снеC»); «село» је месFо у коме као сенке живе Vре-
минули, CраM Дис; «VуF» је, већ оM сFарих ЕCиVћана (зXоC FоCа, између осFа-
лоC, у еCиVаFској архиFекFури VуF између сфинCи воMи ка CроXници), сам
живоF, живоFни VуF; «Mревни мосF» је она слаXа веза између ове и оне оXале
СFикса; а «XреC» и «замак» оMCоварају сVасењу, неXу (јеврејски XоC се јавља
на Синају, Cрчки XоCови на ОлимVу иFM. , занимљиво је уVореMиFи и са Vо-
чеFком Божанс�вене коме�ије и са ЛуFеровим Vсалмом Твр� замак је наш Бо/),
XреC је увек у суVроFносFи са низином, Mолином Vлача” (Димић, 1961, сFр.
392–393). 
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чињеницама. То су чињенице које се, у Fаквом виMу, више неће
VоновиFи. 

ПреMсFавља оVис краја Mана К. , јунака романа Замак. Крај њеCо-
воC MуCоC Vешачења (VуFовања). 

Све је, Mакле, Fу. И Cлавни јунак на завршеFку јеMноC Mана и јеM-
ноC њеCовоC VоMухваFа и оXјекF (циљ) којем је Fежио, или куMа се
Xио заVуFио. То је замак, велики замак (иако се Fај циљ овMе
изричиFо не навоMи). Али, VошFо је Vала ноћ, а замак Xио још Mа-
леко (заVраво није се ни назирао) К. се заMовољио VреноћишFем
у CосFионици. 

И VошFо је VреноћишFе MоXио, уморни VуFник је засVао. Тај сан
је завршна чињеница овоC Mела романа, Vосле оVиса времена
раMње (Mоцкан увече, Fмина), оXјекFа или месFа раMње (село, за-
мак, Mрвени мосF, CосFионица), временских Vрилика (снеC, ма-
Cла), аFмосфере у CосFионици (VреMусреFљиви CосFионичар, не-
колико сељака, сламарица, Vећ, FоVлоFа, мир). 

К. је засVао. И Fиме је окончан Fај Mео романа. У разумевању,
иMиличној Fишини, Vримамљивој FоVлоFи, миру и сVокоју…5

Сећајући се, нешFо касније, FоC своC Mоласка у село, К. исFиче:
„Имам осећање као Mа сам Fек сFиCао у село, али не исVуњен на-
Mама као шFо сам у сFварносFи онMа Xио, […]”.6

КО ЈЕ К.? ОТКУДА ЈЕ ДОШАО?

Али се Fим сном не завршава Mан каMа је К. оMнекуM Mошао у село
VоM XреCом на коме се налазио замак. ИVак, сан је значајна
оMелница у роману. К.-а су ускоро VроXуMили. Буђење се Fолико
разликовало оM времена које је VреFхоMило сну. 

5 Као на VочеFку VрвоC нацрFа за роман MаFоC у Mневнику оM 11. јуна 1914. Cо-
Mине: „Дошао сам јеMном у леFо VреM вече у јеMно село, у којем још никаM ни-
сам Xио. Пало ми је у очи како су VуFеви широки и Vразни. СвуMа исVреM
сељачких MворишFа виMело се високо сFаро Mрвеће. До малоVре је VаMала
киша, вазMух се освежио, све ми се MоVаMало. Покушао сам Mа Fо својим Vо-
зMравом Vокажем љуMима који су сFајали VреM каVијама, а они су оFVозMра-
вљали љуXазно, маMа узMржано. Помислих како Xи Xило MоXро VреноћиFи
овMе ако Xих нашао неку CосFионицу” (Франц Кафка, ИзаXрана Mела, књиCа
шесFа; Дневници 1914–1923, Vревели Вера СFојић и Бранимир Живојиновић,
НолиF, БеоCраM, 1978, сFр. 41–42). 

6 Франц Кафка, Замак, исFо, сFр. 156. 
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К. је леCао у јеMном свеFу, а VроXуMио се (VроXуMили су Cа) у
MруCом. 

Буђењем К. Кафка оFвара сFрукFуру романа Замак. Буђењем К.
Vочиње њеCово неоXично Fкање. 

КаMа је К. засVао у CосFионици, јеMан Mео њеCовоC живоFа се за-
вршио. Ми не знамо какав је Fо живоF Xио, не знамо ни оFкуMа је
К. Mошао, ниFи шFа је MоFле раMио. О свему Fоме ауFор Mаје веома,
веома оскуMне VоMаFке (на Vример, каже се Mа је MуCо Vешачио/
хоMао, „Vешачио Mанима”; Mа је осFавио Fамо жену и MеFе, оMно-
сно Mа је овMе „Mалеко оM жене и MеFеFа”,7 знамо и Mа је имао око
FриMесеF CоMина, као и Јозеф К. из Процеса; не знамо ни како је из-
CлеMао, само знамо Mа је можMа Xио висок јер се на јеMном месFу
за БарнаXаса каже Mа је „Xио CоFово исFо Fолико висок као и К.”8,
иако се у сусреFу са ПеVи коју је К. Vронашао на ФриMином месFу,
из ауFорске VерсVекFиве, навоMи нешFо сасвим MруCо: „јеMан за-
Cрљај овоC малоC, MеXелоC, VоCуреноC Fела…”9), Mа је Xио „оMрVа-
ноC изCлеMа”, носио је малецну FорXу и јеMан чворноваF шFаV. На
јеMном MруCом месFу, из њеCове VерсVекFиве, сазнајемо и Mа су Cа
коM куће звали „Cорка Fравка” зXоC њеCовоC меMицинскоC знања и
искусFва у неCовању Xолесника.10 Знамо Mа је некаMа „служио
војску”.11 И, Fо је све. НишFа више! 

НишFа, нишFа више… изузев јеMне јеMине асоцијације! К. је
осFавио све шFо је имао. ОсFавио је све шFо му је Xило VознаFо и
окренуо се неVознаFом. Није ли се К. оMазвао јеMном, оном, зову
(Vозиву): 

„Јер сам Mошао Mа расFавим човјека оM оца њеCова и кћер оM ма-
Fере њезине и снаху оM свекрве њезине: И неVријаFељи човјеку @о-
с�аће Mомаћи њеCови. Који љуXи оца или маFер већма неCо мене,
није мене MосFојан; и који љуXи сина или кћер већма неCо мене,
није мене MосFојан. И који не узме крсFа својеCа и не Vође за мном,
није мене MосFојан. Који чува Mушу своју, изCуXиће је; а који изCуXи
Mушу своју мене раMи, наћи ће је.”12

Да ли се он заувек оMрекао своCа свеFа?13

7 Ис�о, сFр. 12. 
8 Ис�о, сFр. 35. 
9 Ис�о, сFр. 114. 
10 Ис�о, сFр. 161. 
11 Ис�о, сFр. 25. 
12 МаFеј, 10:35-39. Вуков VревоM. Слично Лука, 9:23 – А свима /овораше: ко хоће �а

и�е за мном нека се о�рече се.е и узме крс� свој и и�е за мном. 
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Буђењем К. , међуFим, Vочиње MруCи Mео њеCовоC живоFа. То је
онај живоF који се у Замку Vрилично MеFаљно оVисује. 

У сваком случају, каMа је засVао, Xило је Fо у иMиличној аFмо-
сфери VуFника који се Vосле MуCоC и заморноC VуFа MомоCао скло-
нишFа и VријаFноC сна. ПроXуMио се (заVраво, VроXуMили су Cа)
Xрзо Vосле FоCа у аFмосфери сумњичења, исVиFивања и најверо-
ваFнијеC VроFеривања. То је аFмосфера оFварања, за разлику оM
аFмосфере заFварања која је VреFхоMила мирном засVивању у
CосFионици. 

Из усамљеносFи К. се уFаVа међу љуMе, оMсаMа ће XиFи неVре-
сFано међу њима, неVресFано ће се креFаFи између њих, али ре-
зулFаF FоC наVора осFаје нишFаван: К. је, на крају, још усамље-
нији.14

У оMносу на Процес који је чиFаоце шокирао својом нејасном
јасноћом, Замак шокира својом јасном нејасноћом.15

Нема у њему оноC језовиFоC хаVшења Xез хаVшења, оноC немоC
и речиFоC VакленоC хоMника (MушевноC лаCума), XаFинаша и на
крају џелаFа; нема оноC наCлашеноC Vонижавања, насиља и смр-
Fи. Све је у Замку свеMеније и умереније. И, још XезнаMније.16

РаMња која је у Процесу оXухваFала временски расVон оM око јеMне
CоMине, овMе је сажеFа у свеCа неколико Mана (каже се, неMељу Mа-
на, у сFвари је мање оM FоCа). И Fамо је Cлавни јунак К. (Fек Vоне-
каM, Јозеф К. ); овMе је лик свеMен само на К. (знаFно је реMуковано

13 „Još u početku, taj junak nepokolebljive upornosti opisan nam je kao onaj koji se
zauvek odrekao svoga sveta, svoje rodne zemlje, života u kojem postoje žena i
deca. Još u početku, on je, znači, izvan spasa, pripada izgonu, tom mestu u kojem
ne samo da nije kod kuće nego je izvan sebe, u samom spolja, oblasti potpuno liše-
noj prisnosti, gde bića izgledaju odsutna, gde se otima sve što verujemo da dohva-
tamo. Tragična teškoća poduhvata znači da je, u tom svetu isključenja i korenitog
odvojenja, sve lažno i nepravo čim se u njemu zastane, sve vam nedostaje čim se o
njega oslonite, ali da ipak osnova tog odsustva jeste uvek ponovo data kao nesum-
njivo, apsolutno prisustvo, i reč apsolutno ovde je na svom mestu, što znači
odvojeno, kao da je odvajanje, doživljeno u svoj svojoj strogosti, moglo da se pre-
okrene u apsolutno odvojeno, apsolutno apsolutno” (Blanšo, 1983, сFр. 159–160). 

14 „Na početku Zamka, K. se pojavljuje sam da bi odmah zatim usledio njegov dolazak
u gostionicu; nadalje je K. gotovo neprestano okružen ljudima; a ipak, on je zbog
neuspeha komunikacije usamljeniji na kraju knjige nego na početku” (Kon, 1985,
сFр. 179). 

15 „ЈасносF свих MоCађаја чини их FајансFвенима, […]” (Франц Кафка, ИзаXрана
Mела, књиCа VеFа, Дневници 1910–1913, Vревео Бранимир Живојиновић, Но-
лиF, БеоCраM, 1978, сFр. 26). 

16 „Izgubljenost i besciljnost, uzaludnost svakog životnog napora najviše dolaze do
izražaja u drugom Kafkinom romanu Zamak” (Simić, 1968, сFр. 7). 
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и оно шFо је Xило реMуковано); Fо К. је само К. , Xез икаквих VаMе-
жних оXлика, насFавака као К-у, К-ом, као у Процесу. И Fамо је ау-
Fор слеMио јеMан лик, али с времена на време, овMе се он VраFи
конFинуирано, из часа у час, из Mана у Mан, оMносно из Mана у ноћ,
из ноћи у Mан, Vа је раMња нешFо развученија (оFVрилике за јеMну
Fрећину више). Само за разлику оM Процеса у Замку се све виMи,
све је јеMносFавније, све VросFије, све јасније, све извесније, и
оVеF, нишFа се не виMи, нишFа није јеMносFавније, нишFа Vро-
сFије, нишFа јасније. 

МожMа је све ово уFицало Mа се о Замку Франца Кафке Cовори
као о „њеCовом Cлавном Mелу”, (Kami, 1963, сFр. 124) „њеCовом
најMуXљем Mелу”, (Has, 1971, сFр. 16) Mелу које је унело „нову Mи-
мензију ширине” (Kaneti, 1986, сFр. 93) и које је Xило оM VосеXноC
значаја.17

НишFа се у Замку не Vомера (изузев само К. који неVресFано
кружи као уклеFи луFалац). Ако се нешFо и Vомери, враћа се у
VрвоXиFни Vоложај (ФриMа оMлази из крчме и враћа се у крчму,
ПеVи оMлази на ФриMино месFо, Vа се враћа на своје, међу соXари-
цама). Све осFаје CMе је и Xило; замак високо на XреCу осFаје неMо-
сеCнуF, Cроф сасвим невиMљив (уоVшFе се не Vојављује), Клам,
уVравиFељ замка, као њеCова замена осFаје неVрисFуVачан. 

Замак је језичка расVлинуFосF, расVеваносF. ПриVовеMање које
се чини као Mа је само сеXи (или само за сеXе) сврха. Као Mа је у Vи-
Fању VриVовеMачево самољуXље, или VриVовеMачко самољуXље!
Роман се лако чиFа, Fа њеCова чиFљивосF је као у Xајци, можMа на-
рочиFо заFо шFо изCлеMа Mа у њему нема Fешких Fема (наравно,
Fо само Fако изCлеMа, Fема Замка је веома, веома озXиљна; у Vи-
Fању је „Fема о човековој немоћи”18). И сFрукFура романа је као у
Xајци19 (на Vример, К. веома лако Mолази Mо ФриMе, а заFим и Mо
хране, чак и Vића, иако је њеCова сиFуација Vрилично незавиMна;
осим FоCа, наM Fом сFрукFуром као Mа сFално леXMи нека наMа Mа

17 „Ali značajan za mene je bio samo Zamak. Povukao me je i uznemirio zemljomer K.
u svom «ne-moći-prispeti-u-svet»”, piše Ginter Anders u Predgovoru iz 1984. go-
dine svoga dela Kafka – pro et contra iz 1951. godine (Anders, 1985, сFр. 9). (Прево-
Mилац ПреMCовора није навеMен). Слично и Vре, оMносно у самом FексFу:
„Kafkino glavno djelo Zamak, […].” Isto, сFр. 44. 

18 „Tema o čovekovoj nemoći veoma je precizno izražena u delu Franca Kafke. On u
Zamku opisuje čoveka koji želi da dođe u dodir sa tajanstvenim stanovnicima jed-
nog zamka, od kojih očekuje da mu kažu šta da čini i da mu pokažu njegovo mesto
u svetu. Sav njegov život sastoji se u besomučnom naporu da s njima stupi u dodir,
ali to mu nikad ne polazi za rukom, i on ostaje sam, osećajući krajnju uzaludnost i
bespomoćnost” (From, 1989, сFр. 124). 
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ће се све MоXро завршиFи, Mа ће се све MовесFи у реM и Mа ће се не-
сVоразуми, уколико VосFоје, а очиCлеMно VосFоје, све оM реMа из-
CлаMиFи). 

Као Mа је све само сан и као Mа се све само сања. Али није!20

У сFрукFури романа оCлеMају се неке неоXичносFи. Има у њему
неких елеменаFа ренесансноC мизансцена (VасFоралне разMе-
шносFи, нарочиFо коM К. -ових Vомоћника, АрFура и Јеремије),
ренесансне веMрине CлавноC јунака уVркос Xројним неMаћама
кроз чија искушења Vролази, насуVроF Fоме и наFуралисFичких
елеменаFа (Mео о Амалији и Амалијиној VороMици), заFим Xарок-
не CусFоће, VараXола… Разуме се и Mа је чиFаво Mело јеMна велика
алеCорија о FраCању за смислом и о смислу излаза из Xесмисле-
ноC свеFа Xесмислених сиFуација. 

ИзCрађен је на основама Mрамске сFрукFуре. Дијалози су њеCо-
ва Fемељна консFиFуција. Све Vак шFо је изван MијалоCа изCлеMа
као VриVрема за MијалоC. Иако MрамаFску (Mијалошку) сFрукFуру
њеCову оFежава у извесној мери оMређена аванFурисFичка ниF
која се Vровлачи у роману оM Vрве Mо VослеMње сFранице. То је
неVресFано кружење CлавноC јунака; он се наиме уоVшFе не за-
Mржава на јеMном месFу, неCо иMе (и враћа се) из јеMноC у MруCо, из
јеMноC у MруCи VросFор, унуFар или сVоља (CосFионица КоM мо-
сFа, школа, БарнаXасова колиXа, ГосVоMски конак, VуF за замак,
хоMник, соXа за саслушање иFM. ). 

Дијалози су занимљиви, Vуни неочекиваних оXрFа, али исFо
Fако VонекаM (заVраво, уCлавном) и веома MуCи, чак Xескрајно Mу-
Cи, а некаM MоXијају оXлик монолоCа (ОлCино излаCање, оMносно
Vрича у Vричи; CосFионичаркино излаCање, ПеVино излаCање
иFM. ). Све Fо, међуFим, није њихова Cлавна оMлика, већ је Fу не-
шFо MруCо у VиFању. Сврха MијалоCа је оXично Mа саCоворници у

19 „Волео .их �а @ишем .ајке”, исFицао је Кафка у Mневнику оM 20. окFоXра 1913.
CоMине (Дневници 1910–1913, исFо, сFр. 296). „Nameće se pomisao na tradiciju
alegorijske književnosti u najširem smislu, na basne odnosno na parabole, na mi-
stičke priče i moralističke tractate s pripovjednim primjerima. Zbog nekih svojih
obilježja Kafkini su tekstovi nazvani anti-bajkama. Na isti način možemo ih nazva-
ti i anti-parabolama, a neke i apsurdnim basnama, da upotrijebimo generički po-
jam basne, koji je radio i sam autor. Među zaista utemeljene sudove kritike treba,
naime, ubrojiti spoznaju da Kafkina proza neprestano upućuje na oblike alegorij-
ske tradicije, ali da temeljna načela spomenutih književnih vrsta njoj više nisu
svojstvena”(Žmegač, 1983, сFр. 108). 

20 „Obe knjige (Zamak i Proces – primedba D. K. ) dočaravaju jedan prostor iz sna, pro-
stor u kojem je detalj opipljiv i realističan, a celina irealna i neshvatljiva. Iz svaki-
dašnjice neprestano proističe stvarnost” (Kili, 1990, сFр. 249). 
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њима VриXлиже јеMан MруCом своје сFавове о неком VиFању, или
и о мноCим VиFањима. У Mијалозима (Mискурсима) КафкиноC
Замка нема FоCа VриXлижавања. СаCоворници (учесници Mијало-
Cа) осFају на својим Vозицијама, нема VриXлижавања сFавова чак
и међу Xлиским учесницима у њему (К. и ФриMа каMа је осFавила
крчму/Клама и Vрешла коM К. ). То су анFиFеFички Mијалози,21

Mијалози изражених суVроFносFи у њима, Mијалози који Mаље Mе-
ле, оMвајају, разMвајају чак и каMа су им Vолазне основе за вођење
MијалоCа исFе или сличне.22 УкраFко, немоCући Mијалози мо-
Cућих исFомишљеника. 

ГлеMано у оMносу на романе Америка и, нарочиFо Процес, које је
Vисац колико-Fолико завршио, роман Замак осFао је незавршен.
То изричиFо наCлашава и сам ауFор (речима „овMе се рукоVис
VрекиMа”), али Fо је наVросFо виMљиво и из самоC рукоVиса, који
се MоисFа усреM реченице VрекиMа („Пружила је К. MрхFаву руку и
рекла му Mа сеMне VореM ње; Fешко је Cоворила, Vа је Xило Fешко
разумеFи је, али оно шFо је рекла,”23). Два су VиFања у вези с Fим
(Fаквим) завршеFком. Роман је незавршен; може ли се CовориFи о
роману који није завршен као Mа је завршен и има ли смисла ње-
Cов завршеFак, оMносно, није ли Fо шFо роман није завршен, ње-
Cов завршеFак24 (чак, најXољи завршеFак)?25 ОM Кафке који нас је
навикао на изненађења, овакво изненађење нас уоVшFе не изне-
нађује!

МноCо више неCо у Процесу, Кафка је у овом роману, наVомену-
ли смо већ, Vривржен свом Cлавном јунаку. Он Cа уоVшFе не ис-
VушFа из виMа. К. је VрисуFан у свакој сиFуацији. Он сам оFкрива
или се VреM њим нешFо оFкрива (оFкривају, Vоверавају се њему

21 „Kafkino artističko uživanje u antitezama” (Živojinović, 1990, сFр. 18). 
22 „U tome je, najzad, i smisao Kafkinog dijaloga koji je samo naizgled alogičan, i sa-

mo na izgled «dijalog», dok zapravo razotkriva suštinsku izolaciju glavnog lika”
(Grubačić, 1983, сFр. 72). НаCласио ауFор. 

23 Замак, исFо, сFр. 346. 
24 „Može biti da je Kafka shvatio da za čitaoca svaki tekst mora biti nedovršen (ili na-

pušten, kao što je ukazao Pol Valeri), da se tekst zapravo i može čitati samo zato što
je nedovršen, jer tako ostavlja prostor za čitaočev rad, […]. Nema poslednje stra-
nice Zamka, , , , jer K. , glavni junak, ne sme nikada do njega dospeti, tako da čitalac
zauvek nastavlja kretanje po višeslojnom tekstu” (Mangel, 2005, сFр. 102). НаCла-
сио ауFор. 

25 „No ova je «nezavršenost» romana baš njegova vrlina” (G. Anders, isto, сFр. 86).
„Uostalom, «svršeci» bi bili u mnogim Kafkinim radovima i potpuno suvišni”
(Isto, сFр. 87). 
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MруCи). И Fако, оM Mоласка у CосFионицу КоM мосFа и у село, Vа све
Mо оMласка у ГершFекерову колиXу. 

ИVак, у Vриказивању VосFоји јасна разлика између К. , и свеFа
у коме се он креће.26

Али ово иVак није роман лика. Ово је роман не о свеFу који се
Vоказује, неCо о свеFу који се не Vоказује. 

Ово је роман аFмосфере, Fешке аFмосфере, аFмосфере херме-
FичноC свеFа, заFвореноC са свих сFрана. И уVркос Fоме шFо на Fај
и Fакав свеF нема и не може имаFи скоро никакав уFицај, К. Fежи
Mа Fај свеF Vромени и Vо Fој Fежњи он и изXија у Vрви Vлан Замка
Франца Кафке. 

К. је јеMна Vосве неоXична VрироMа. Пре свеCа, неоXично веMра
VрироMа. На њеCовом VуFу који је сав оM VреVрека, VреVреке као
Mа не VосFоје. Сав у VокреFу.27 Пун оVFимизма, уверен Mа може
MосVеFи куMа хоће (у замак, коM уVравиFеља замка). Неко ко је у
FоFално несиCурном (нејасном) окружењу, VоFVуно и јасно сиCу-
ран у сеXе и у своје намере. Сав у VроFивуречносFима, сVреман Mа
у свакој Vрилици саслуша, разуме и VомоCне, али исFо Fако и Mа
из чисFа мира CруMвом снеCа VоCоMи јаMноC кочијаша ГершFекера
VосреM уха, или исFо Fако Xез мноCо размишљања Vесницом уMа-
ри јеMноC Vомоћника у око). 

И Fо уVркос Fоме шFо јеMна оM К. саCоворница FврMи Mа је он
„неко зXоC коCа се сFално Mешавају незCоMе, […] неко чије намере
нису VознаFе…”28

26 „Svet se prikazuje v romanu s stališča junaka, junak pa s stališča sveta” (Pirjevec,
1979, сFр. 227). 

27 „Uvek u pokretu, nikad se ne zaustavljajući, gotovo da se ne obeshrabruje, idući iz
neuspeha u neuspeh, neumornim kretanjem koje podseća na hladnu zabrinutost
vremena bez otpočinka. Da, on ide, s nepokolebljivom upornošću, uvek u pravcu
krajnje zablude, prezirući selo koje još ima neku stvarnost, ali želeći Zamak koji
nema, možda, nikakvu, odvajajući se od Fride, koja na sebi ima nekoliko živih
odblesaka, da bi se okrenuo Olgi, Amalijinoj sestri, dvostruko isključenoj,
odbačenoj; još više onoj koja je dobrovoljno, zastrašujućom odlukom, izabrala da
to bude. Sve bi, dakle, trebalo da ide najbolje što može. Ali, od toga nema ništa, jer
zemljomer neprestano pada u grešku […]” (Moris Blanšo, navedeni tekst, isto сFр.
161). 

28 Замак, исFо, сFр. 59. 
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ЗАР ОВДЕ ПОСТОЈИ ЗАМАК?

К. нису осFавили њеCовом сну. ПроXуMили су Cа Mа му саоVшFе Mа
не може Mа XуMе Fу CMе јесFе (CMе је Xио). Може, али је за Fо Xила
VоFреXна VреFхоMна Mозвола, коју он, очиCлеMно, нема.29

Дозвола је оно са чим је FреXало Mа се иMенFификује. 
Али К. који је FрCнуF из сна не жури са оFкривањем своCа иMен-

FиFеFа, он најVре хоће Mа иMенFификује месFо у које је Mошао. Као
Mа село и замак на XреCу изнаM села нису Xили циљеви којима је
Fежио: „У какво сам Fо село залуFао? Зар овMе VосFоји замак?”30

Или је, можMа, Xио уверен Mа је замак још Xио Mалеко. 
И К. који је VренуF (оFрCнуF) из сна сумња Mа је још у сну. 
Свако ко Mолази у неVознаFо месFо, Mолази као ХрисFос у Јеру-

салим. Мора се иMенFификоваFи; мора се казаFи, мора казаFи ко
је, оMакле је и зашFо је Fу. А каMа се иMенFификује, слеMи Vровера
иMенFификације: Mа ли је Fо сFварно оно за шFа се изMаје Mа јесFе?

К. који не VреVознаје замак (не иMенFификује Cа), иMенFифи-
кује сеXе као некоCа ко VриVаMа замку, ко је Fу (Mошао) на Vозив из
замка. Он је „земљомер коCа је Cроф Vозвао”.31

ИVак, Mа ли је он земљомер?
Из замка саоVшFавају Mа није земљомер. Онај ко је К. Vренуо из

сна (млаMић Шварцер, син јеMноC оM уVравиFеља замка) ликује. К.
није земљомер: „ОXична лажљива скиFница, а вероваFно и нешFо

29 „Može se dodati da, strogo govoreći, element fantastičnog ne prodire u život
zemljomera K. u samom trenutku ulaska u selo, nego pošto se probudio iz sna,
kada gostioničar traži od njega dozvolu za boravak u selu, počinje neobično
pozivanje zamka telefonom koji teško da postoji itd.” (Meletinski, 1983, сFр. 356). 

30 Замак, исFо, сFр. 8. „On dakle nikako nije mogao biti pozvan” (Adorno, 1985, сFр.
112). 

31 Ис�о, сFр. 9. „Je li taj poziv stvarno postojao ili je to K-ovo puko uobražavanje –
oko toga se zapravo vrti cijeli roman” (Brod, 1976, сFр. 165). ИсFо и коM Зорана
Глушчевића: „Cela stvar se dakle okreće oko toga da li je zemljomer pozvan ili ni-
je, a od rešenja tog problema zavisi kako ćemo simbolički shvatiti poruku romana:
ako nije pozvan, onda je on ili prevarant ili čovek pod opsesijom, i to je onda priča
o hohštapleru ili o opsednutom čoveku, opsesivnoj ličnosti (Gluščević, 1972, сFр.
130). За С. ГруXачића, међуFим, Mилема у Fом VоCлеMу и нема: „Već na prvim
stranicama Zamka nailazimo na paradoksalnu situaciju: svesno ili nesvesno izgo-
vorene laži zemljomera se obistinjuju – on kaže da je dobio poziv iz zamka za koji
ranije nije znao ni da postoji, međutim, ovu laž će administracija zamka «raskrin-
kati» kao istinu; on proizvoljno tvrdi da će njegovi pomoćnici uskoro stići, i oni
mu – istina, u liku nepoznatih ljudi – idu u susret iz pravca zamka, prihvatajući tu
činjenicu «bez daljeg objašnjenja» (Grubačić, 1983, сFр. 29–30). 
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Cоре!”32 К. се инсFинкFивно MуXље завлачи VоM Vокривач. Не Vро-
FесFује, не Xуни се, нишFа оM свеCа FоCа; само се „VоFVуно завуче
VоM Vокривач”. ДоMуше, чини Fо како Xи „изXеCао Xар Vрви налеF,
јер је Vомислио Mа ће саM сви навалиFи на њеCа”.33

(ЗашFо К. мисли Mа ће сви навалиFи на њеCа? Да ли заFо шFо Cа
је искусFво Fоме учило? Да ли заFо шFо зна Mа је крив? ОMносно,
шFо зна Mа није онај који јесFе; за коCа се изMаје Mа јесFе?)

Али, Fелефон из замка оVеF звони: К. јесFе земљомер, CосVоMин
земљомер. 

К. не ликује. Само се наMа „Mа ће имаFи више слоXоMе неCо шFо
је смео Mа очекује”. 

ЗашFо К. не ликује? Да ли је он сFварно земљомер? ЗашFо он оF-
крива сFрах („Vреварили су се ако верују Mа ће Cа овим заисFа
Vромућурним Vризнањем њеCовоC VрофесионалноC сFаFуса
сFално MржаFи у сFраху”34)?

К. се Vоново враFио сну. 
Оно шFо није разјашњено Fе ноћи неће се разјасниFи ни суFра-

Mан, каMа су услеMила мноCа VиFања о Fоме ко је ко и каMа ће мно-
Cе сFвари у свеFлосFи Mана XиFи јасније, а MруCе мноCе, уVркос Fој
свеFлосFи, осFаFи још неразјашњене. 

КАДА ЈЕ СВАНУЛО К. ЈЕ ПОШАО У ЗАМАК, АЛИ 
ТАМО НИЈЕ ОТИШАО. НИТИ ЋЕ, ИКАД … КАО ДА ЈЕ 
СВЕ БИО САМО САН

КаMа је свануло К. је мало VрошеFао Vо околини. Оно шFо је виMео
изCлеMало је, као каM су Cа Fе ноћи изненаMа VроXуMили и каMа је
Vосумњао Mа оно шFо чује чује у сну; све као Mа је Xио јеMан сан. 

ЊеCово VуFовање Vрема замку и залажење у разне куће на Fом
VуFу VреMсFавља низ неVовезаних слика, низ случајних слика и
сиFуација које чак не VриVаMају ни јеMном исFом времену. 

ДоисFа, овај Mео романа, али и роман у целини, изузимајући
само она Vрва Mва Vасуса, чини се као Mа је јеMан MуCачак, VреMу-
Cачак сан. 

32 Ис�о, сFр. 10. 
33 Ис�о, сFр. 10–11. 
34 Ис�о, сFр. 11. 
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Да Xи VоXеCао оM самоће и VусFоFе на улици (оM самоће је К.
можMа и VоXеCао овамо, у село VоM замком),35 К. је ушао на Vрва
враFа која су се VреM њим (не и за њеCа) оFворила за све ово време
њеCовоC изXивања из CосFионице. Дочекали су Cа VиFањем: „Ко
сFе ви?” Овом VиFању VреFхоMила је консFаFација: „Он је
Vијан.”36 ОMCовор Mа је он „Cрофов земљомер” осFавио Cа је у Fој
чуMној оMаји (Mечја вика, CусFа Vара, велико Mрвено кориFо у коме
су се куVала Mва оMрасла човека, Vрање руXља, жена у наслоњачи)
Fолико MуCо Mа је засVао на рамену јеMноCа сFарца, али иVак Fу
Mаље није моCао осFаFи. „Ко си Fи?”37– VиFа К. жену у наслоњачи,
„Ко сFе ви?”,38 VиFа Mвојицу љуMи. „Ко сFе ви?”,39 VиFа и Mвојицу
мушкараца које је FоCа Mана срео коM шFавилаца коже Лаземана.
ИсVосFавило се Mа су Fо њеCови Vомоћници, АрFур и Јеремија. К.
је, Mакле, шFо се ових VослеMњих Fиче, Xио у Vраву каMа је вече
Vре FоCа FврMио Mа ће њеCови Vомоћници Mоћи суFраMан. И Mо-
шли су, али Xез земљомерских аVараFа, а ни у земљомерске Vо-
слове се нису разумели. Два-Fри Mана касније, каM су се Vомоћни-
ци разMвојили, Vа је само јеMан Mошао Mа VоFражи К. који се не-
очекивано MуCо заMржао коM БарнаXасових сесFара; К. који зна Mа
је Fо Vомоћник али му се учинило Mа није Vомоћник, VиFа: „А ко
си Fи?”40

35 Макс БроM исFичући Mа је „Kafkin veliki roman Zamak[…] – ta silna balada o
strancu bez zavičaja koji želi da se ukorijeni u svojoj drugoj domovini, ali to ne
može postići (М. Brod, isto, сFр. 194), наCлашава њеCову XиоCрафску сFрану: „U
Zamku se može naći odraz Kafkina ljubavnog odnosa prema Mileni, dan s neobič-
nom skepsom i na pejorativan način, kao svojevrsna žestoka deformacija stvarnih
događaja, što ga je možda jedino moglo spasiti iz krize” (Isto, сFр. 195). НешFо
раније је БроM Vокушао Mа Mефинише самоћу К. : „Sve jasnije se opaža da hla-
dan sloj izolacije što leži oko K. -a nije nešto slučajno. […] Ali ne rješava se zagonet-
ka zbog čega se K. ne može udomaćiti. On je tuđ i dospio je u selo gdje strance gle-
daju s nepovjerenjem. […] To je poseban osjećaj Židova koji se želi ukorijeniti u
tuđoj sredini, koji iz sve snage teži da se približi tuđincima, da im postane potpuno
jednak, a to mu stapanje ipak ne uspijeva. 

Riječ Židov ne pojavljuje se u Zamku. No sve jedno leži na dlanu da je tu Kafka iz
svoje židovske duše, putem obične priče, rekao više o općoj situaciji današnjeg
židovstva nego što se može pročitati u stotini učenih rasprava (Isto, стр. 164). Уз све
уважавање Бродовог познавања Кафке, инсистирање на јеврејству у овом
делу означава једино његово свођење, упрошћавање, удаљавање од његове
грандиозне смисаоне структуре. 

36 Замак, исFо, сFр. 18. 
37 Ис�о, сFр. 20. 
38 Ис�о, сFр. 21. 
39 Ис�о, сFр. 25. 
40 Ис�о, сFр. 256. 
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ИCра исVиFивања, уVознавања и VреVознавања MоXија неоче-
кивани оXрF каMа К. , VошFо се сVоразумео с Vомоћницима о на-
чину раMа, захFева оM њих Mа за суFрашњи Mан нaђу санке којима
Xи се оMвезли у замак. К.-а, који се FоC јуFра већ Xио уVуFио Vрема
замку, саMа јеMан оM Vомоћника „ухоMа-лакрMијаша” (Meletinski,
1983, сFр. 360) извешFава Mа се Xез Mозволе не може у замак. К. им
налаже Mа Mозволу оMмах заFраже Fелефоном, шFо је оMмах и
учињено. ПиFали су „Mа ли К. може Mа Mође с њима суFра у за-
мак”(с њима, Fо је значило Mа су они имали VрисFуV у замак; они
су К. -у и VослаFи из замка). ОMCовор који је Fакође оMмах услеMио
сасFојао се из Mва Mела, Vрви, краћи Cласио је не, MруCи Mео је Xио
VоFVунији и још неVовољнији за К. : „Ни суFра, ни ма који MруCи
Mан.”41

К. се решава Mа исFоC моменFа Vреузме сFвар (Fелефон) у своје
руке. Морао је Mа оMXрани свој ауFориFеF не само VреM Vомоћни-
цима неCо и VреM сељацима који су се окуVили (скуVили) у Vолу-
круC око FелефонскоC аVараFа. 

МеђуFим, К. оклева, ослушкујући зујање аVараFа, Mа ишFа VиFа,
али VиFају они с MруCе сFране: „Ко је Fамо?” Како је К. још оклевао
оVеF се зачуло оно исFо ко је Fамо? К. се VриFешњен на изјашња-
вање у FренуFку оMлучује на малу VоMвалу. Не казује се, оMносно
казује Mа је „Vомоћник земљомера, CосVоMина земљомера”. На
своје Fако VриVремљено изненађење, MоXија још изненађујући,
засFрашујући оMCовор, у сFвари не оMCовор неCо низ VиFања:
„Који Vомоћник? КоCа CосVоMина? Какав земљомер?” КаM је с оне
сFране жице, у замку, иVак усVосFављена веза са земљомером
(„вечиFи земљомер”), К. VроMужује у Mуху који је заVочео, Vа уз
измишљено занимање MоMаје измишљено име (Јосиф). Али се све
Fо косило са сазнањима у замку: Vомоћници су АрFур и Јеремија.
К. је уVоран: „То су нови, а ја сам сFари који је Mанас Mошао CосVо-
Mину земљомеру.” На не које је услеMило из замка, К. VиFа: „Ко
сам онMа ја?”42 И Vосле некоC времена ћуFања услеMила је VоFвр-
Mа: „Ти си сFари Vомоћник.”

ПоFврMа која није нишFа VоFврђивала. Или, можMа и јесFе?!
ИMенFиFеF који није VоFврђивао иMенFиFеF; Xио је Fо заVраво
иMенFиFеF неиMенFиFеFа. 

Да ли је К. Xио заMовољан овим оMCовором? Да ли је њеCова Vо-
Mвала усVела? Да ли је Mовољно Fо шFо је К. овим усVео нешFо ви-

41 Ис�о, сFр. 27. 
42 Ис�о, сFр. 28. 
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ше Mа сазна. К. је, можMа, оFкрио MруCо, али не оно Vрво (намера
Mа сам извиMи/уFврMи сFвар око MоXијања Mозволе за замак; на
Vоновно VиFање Vоново MоXија изрично неCаFиван оMCовор: „КаM
може мој шеф Mа Mође у замак? – НикаM!”43

ГоFово исFоC часа је К. , међуFим, MоXио знак (Vисмо) из замка.
Била је Fо VоFврMа њеCовоC иMенFиFеFа као земљомера. Пружена
му је и сFална усVосFава везе са замком Vреко момка (курира)
БарнаXаса. 

Још исFе вечери К. је кроз малу руVицу на враFима ГосVоMскоC
конака уCлеMао VоFVисника овоCа Vисма, уVравиFеља замка Кла-
ма. (Гроф ће ускоро сасвим XиFи заXорављен/VоFиснуF, а као ње-
Cов врховни CосVоMар јавља се уVраво уVравиFељ Клам.)

И К. који је још исFоC Mана, Vа VоFом и исFе вечери, хFео у замак
(је ли Fо он, шFо се вечери Fиче, заXоравио Fелефонски разCовор
са замком, каMа му је из замка Vоручено изричиFо Mа у замак не
може никаM, је ли заXоравио?) MосVео је у крчму ГосVоMскоC кона-
ка. ДосVео је Fамо случајно, Vреко БарнаXасове куће (у којој ника-
ко није хFео Mа заноћи) и БарнаXасове сесFре ОлCе и наXасао на
ФриMу, крчмарицу и Кламову љуXавницу. ГоFово – и на самоC
Клама!

Ту је, скривен иза шанка („каM се враFа оFворише, он се завуче
VоM шанк”),44 (Vре, у CосFионици КоM мосFа завукао се VоM Vокри-
вач?!, VошFо у крчми није моCао Vреко ноћи осFаFи; CMе ће се још
све К. завући?!), освојио ФриMу и она још исFе Fе ноћи (заVраво је
Xило већ јуFро) наVушFа и крчму и Клама и са њим оMлази у Cо-
сFионицу КоM мосFа. 

НаVоменули смо већ и раније Mа је К. FоCа Mана чак Mва VуFа Vо-
кушао Mа MосVе у замак. ЈеMном, оMмах ујуFру, чим је изашао из
CосFионице, каMа је „виMео замак, јасно оцрFан у чисFом вазMуху
и Mок је ишао Mаље, очију уVрFих у замак, јер Cа нишFа MруCо није
занимало”.45 МеђуFим, улица којом је ишао није воMила у замак: 

„Улица, Fо јесF ова Cлавна сеоска улица, није воMила на XреC, већ
само Xлизу XреCа, а онMа је, као намерно, савијала и, маMа се није
уMаљавала оM замка, није му се ни VриXлижавала. К. је сFално оче-
кивао Mа улица крене ка замку и, VошFо је Fо очекивао, ишао је
Mаље.”46

43 Ис�о, сFр. 29. 
44 Ис�о, сFр. 50. 
45 Ис�о, сFр. 14. 
46 Ис�о, сFр. 17. 
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К. није желео Mа наVусFи Fу улицу, Vа иVак је наVусFио, у Vо-
Fрази за љуMима, VошFо на улици није Xило никоCа (ни/�е љу�и) и
ушао у кућу шFавилаца коже Лаземана. КаMа се Vоново нашао на
улици, још је Xио на VуFу за замак („овуMа се иMе у замак, овуMа у
село”;47) Чак је чекао Mа Cа неко Vовезе („али Fо је иVак VуF који во-
Mи за замак”48). КаMа Cа је, најзаM, кочијаш ГершFекер Vовезао, К. је
моCао само Mа VримеFи ишчезавање: „Замак Fамо Cоре, већ заCо-
неFно замрачен, у који се К. наMао Mа MосVе још Mанас, оVеF се
уMаљавао.” На расFанку оM Fе илузије, као уFеха за неусVех, чуо је
звоњаву звона: 

„Али као Mа су хFели Mа му Vриликом овоC VривременоC расFан-
ка Vруже још јеMан знак, Fамо Cоре оMјекну звук звона, разMраCан
звук звона који учини Mа Xар за FренуFак срце заMрхFа, као Mа му
VреFи – јер у звуку је Xило и нечеC XолноC – исVуњење оноC за чим
је несиCурно Fежило.”49

А колико још јуFрос К. -у се чинило Mа је у замку већ Xио: „По-
реM FоCа Vлашим се Mа ми живоF Cоре у замку неће оMCовараFи. Ја
хоћу Mа сам увек слоXоMан”,50 исFакао је он у разCовору са CосFио-
ничарем. Занимљиво је Mа је К. , иMући Vрема замку, још Xио у
свом завичају. У њеCовим мислима „сFално је искрсавао завичај,
и он Xи оXузеF сећањем на њеCа”.51

Мисао на завичај јавља се у њему и у сусреFу са ФриMом; мисао
на неVриVаMносF овом свеFу CMе је саMа Xио, изражена још у раз-
Cовору са Vомоћницима („ја сам овMе Fуђинац”52), али овMе у мно-
Cо сложенијем, комVлекснијем Vоимању: 

47 Ис�о, сFр. 20. 
48 Ис�о, сFр. 22. 
49 Ис�о, сFр. 23. ИсFичући Кафкине VреFече, оMносно FексFове у којима Vре-

Vознаје ње/ов /лас, Х. Л. Борхес у Vрвом реMу навоMи Зенонов @ара�окс: „Први је
Зенонов VараMокс који Vориче креFање. Тело које се налази у Fачки А (FврMи
АрисFоFел) неће моћи Mа сFиCне у Fачку Б, јер VреFхоMно FреXа Mа Vређе Vо-
ловину VуFа између њих, а Vре FоCа Vоловину Vоловине, и Fако у Xесконач-
носF. Овај чувени VроXлем Vо својој форми у VоFVуносFи оMCовара Замку,
Mок VоменуFо Fело и сFрела и Ахил VреMсFављају Vрве кафкијанске ликове у
књижевносFи” (Борхес, 1995, сFр. 86). 

50 Ис�о, сFр. 12. „Но он не борется против замка, как К. борился против суда.
Нет, он сражаетсяза признание замком, за «счастье» жить, как все здесь жи-
вут, – безлично, анонимно, по-конформистски” (Затонский, 1972, сFр. 46). 

51 Ис�о, сFр. 37. 
52 Ис�о, сFр. 26. 
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„Ту Vрођоше часови, часови зајеMничкоC Mисања, зајеMничкоC
куцања срца, часови у којима је К. сFално имао осећање Mа луFа или
Mа је већ Fолико Mалеко у Fуђини као ни јеMан човек Vре њеCа, у
Fуђини у којој чак ни вазMух није као вазMух у завичају, у којој се оM
FуђиншFине човек мора Mа уCуши и VроFив чијих се Xезумних ома-
мљивања не може учиниFи нишFа MруCо неCо ићи Mаље, Mаље луFа-
Fи.”53

Иначе, FоCа VрвоC Mана у селу К. је исVољио неколико ванреM-
них осоXеносFи; VрефињеносF, лукавосF Vа и манCуVски шереF-
лук. Искушавајући CосFионичара у CосFионици КоM мосFа, CMе је
и заноћио, иначе оMмереноC и MосFа финоC човека, о моћи љуMи
из замка, исFура Fу (VоFура) и сеXе: „ХајMе, Xре, Fи смаFраш Mа је
свако моћан, рече К. МожMа смаFраш Mа сам и ја? – Не, оMCовори
овај, снеXивајући се али оMлучно, не смаFрам Mа си и Fи моћан.”54

К. се не љуFи, већ Vризнаје: „У Vоверењу речено, ја заисFа нисам
моћан. ВаљMа зXоC FоCа и ја уважавам моћне исFо Fолико као и Fи,
само нисам Fако искрен као Fи и нећу Fо увек Mа Vризнам.”55 По-
Fом је услеMило изванреMно сенчење, исVољавање финоC саосе-
ћања с CосFионичарем: „МеђуFим, К. није више хFео исVиFиваFи
CосFионичара, Mа не Xи с њеCовоC лица оFерао с муком изазвани
осмејак”.56 Овакво разумевање и овако Vажљив оMнос Vрема саCо-
ворнику, ко је још моCао Mа очекује оM њеCа?! Али, К. је и лукав. Он
најVре VреMложи ФриMи Mа осFави Клама и VосFане њеCова љу-
Xавница, а VоFом се оMмах сVрема за оMлазак Vозивајући MруCу
Mевојку: „Ви FреXа Mа осFавиFе Клама и Mа VосFанеFе моја љуXав-
ница. Али, наравно, саM моCу Mа иMем. ОлCа!, викну К. ХајMемо
кући.”57 На крају, већ смо навели јеMан њеCов неочекивани, рекло
Xи се Xезумни VоFез, каMа је CруMвом снеCа VоCоMио сироFоC кочи-
јаша ГершFекера. А зашFо је Fо учинио? ЗашFо је К. Cађао ГершFе-
кера који Cа је Mовезао Mо CосFионице? Да ли само зXоC FоCа шFо Cа
је овај Mовезао „на соVсFвену оMCоворносF”? АуFор навоMи Mа је К.
FаMа Xио зајеMљив. После VоCоFка, он не VиFа више кочијаша, неCо
сеXе, Fо исFо, али саMа са саосећањем: „Да ли ће ГершFекер можMа
XиFи кажњен шFо је њеCа возио”?58

53 Ис�о, сFр. 51. 
54 Ис�о, сFр. 13. 
55 Ис�о, сFр. 13–14. 
56 Ис�о, сFр. 14. 
57 Ис�о, сFр. 48. 
58 Ис�о, сFр. 24. 
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Да наVоменемо још и Fо како је време FоC К. -овоC VрвоC Mана
Xоравка у селу VоM XреCом на коме се налазио замак VроFекло ве-
ома Xрзо. Враћајући се са VрвоC Vокушаја Mа VроMре у замак, К. се
VиFао (а Xило се већ VоFVуно смрачило): 

„Зар је Fако MуCо Xио ван CосFионице? По њеCовом рачуну јеMва
саF или Mва, а оFишао је још јуFрос и није Xио CлаMан, Mо малочас Xи-
ла је равномерна свеFлосF, а саMа је Vомрчина. КраFки Mани, краFки
Mани! рече у сеXи, […].”59

Како се Fо време сажело, конценFрисало?!
А Vосле ноћи VровеMене с ФриMом („Он се овMе целу ноћ ваљао

у локвама Vива чији Cа је заMах саMа ошамућивао”), К. је на шанку
(он је Xио исVоM шанка) уCлеMао оXа своја Vомоћника: „Ви сFе ме-
ни VоFреXни Mању, не ноћу, рече К. ВуциFе се оMавMе! – СаMа је
Mан, рекоше они, не мрMнувши. Био је заисFа Mан, ”[…].60

И Fај цели Mан и целу ноћ VоFом, К. је Vровео сVавајући. 

ТРЕЋИ ДАН

ЈЕ ЛИ К. ЗЕМЉОМЕР ИЛИ НИЈЕ ЗЕМЉОМЕР?

К. је MоисFа оMвео ФриMу у CосFионицу КоM мосFа CMе је Vровео
VреFхоMну ноћ (или је ФриMа Fамо њеCа оMвела VошFо се MоXро
знала са CосFионичарком), али Mа ли се може CовориFи о љуXави
међу њима?

ФриMа, млаMа Mевојка која је Fочила Vиво у крчми, Vривукла је
К. -а својим VоCлеMом („вреXајућим VоCлеMом”, како је касније Cо-
ворила ПеVи61): „НеуCлеMна, сиFна, Vлава Mевојка са Fужним очи-
ма и мршавим оXразима, али која је изненађивала својим VоCле-
Mом који је оMавао изузеFну VромишљеносF.”62

КаMа се К. исVреM CосFионичара скрио VоM шанк осFварен је Vо-
мало чуMан конFакF међу њима. Док је Vричала са CосFионича-
рем који је Fражио К. , јер није виMео Mа је он изашао, ФриMа је сFа-
вила „своју малу ноCу К. на CруMи”.63 И касније, Fу VоM шанком,
осFварен је MоMир између К. и ФриMе, али Fо је Xио MоMир Xез Mо-

59 Ис�о, сFр. 24. 
60 Ис�о, сFр. 52. 
61 Ис�о, сFр. 340. 
62 Ис�о, сFр. 44. 
63 Ис�о, сFр. 50. 
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Mира: „«ДраCи мој, мили мој!» шаVуFала је она, али уоVшFе не Mо-
Mирну К. , већ је као оVијена љуXављу лежала на леђима, рашире-
них руку; за њихову срећну љуXав време је Xило Xескрајно и она
је више узMисала неCо Vевала јеMну Vесмицу.”64 После су се иVак
више зXлижили (VриXлижили), Fолико Mа су се склуVчани оFко-
Fрљали Mо Кламова враFа и Fу осFали у локви Vива и смећу. Иако
су Xили зајеMно, К. се чинило као Mа луFа и Mа је у сFрашној Fуђи-
ни. Сумње су намах наврле али је К. још увек Xио „сувише срећан
шFо Mржи ФриMу у својим рукама, али сувише уVлашено-срећан”.
А каMа је ФриMа оMXила Mа оMе коM Клама, вичући Mа је коM њеCа,
ко� земљомера, умесFо Fријумфа К. је осећао CуXиFак: 

ШFа се Mесило? ГMе су Xиле њеCове наMе? ШFа је моCао Mа очекује
оM ФриMе саMа каM је све изCуXљено? УмесFо Mа најXрижљивије иMе
наVреM, с оXзиром на величину неVријаFеља и циља, он се овMе це-
лу ноћ ваљао у локвама Vива чији Cа је заMах саMа ошамућивао.
„ШFа си учинила?” рече он као Mа Cовори за сеXе. „СаM смо оXоје
VроVали.”65

И ујуFру, Vосле оноC Mана и ноћи које је К. VресVавао, они су се
Vоново нашли у кревеFу, али не Mа узајамно узимају и Mају, неCо
Mа Fраже, Fраже свако за сеXе: 

Она је Fражила нешFо, и он је Fражио нешFо, Fражили су Xесно,
заривајући јеMно MруCом Cлаву у CруMи, Fражили су, и њихова
Cрљења и њихова разMражена Fела нису им VомаCала Mа заXораве,
већ су их наVроFив VоMсећала на MужносF Mа Fраже; и као шFо Vси
очајно чеVркају Vо земљи, чеVркали су и они Vо својим Fелима; и
XесVомоћни, разочарани, Mа Xи још извукли VослеMњу срећу, њихо-
ви језици Xи Vонеки VуF Vрелазили целом ширином Vреко лица
MруCом.66

Поређење са Vсима, заFим Cовор о лизању језицима (шFо је
оVеF сличносF са Vсима, живоFињама) не Cовори ли Fо исувише?!
И није случајно шFо је Vоложај њихових Fела изазвао сажаљење
јеMне оM слушкиња које су их Fако заFекле: „«Гле, како ови овMе
леже», рече јеMна, и из сажаљења Xаци Vреко њих Vокривач.”67 Да
ли само из сажаљења? 

Мало касније и у VрисусFву FрећеC лица (CосFионичарке) Фри-
Mа је неMвосмислено изјавила љуXав К. -у, али Fо шFо је изCовори-

64 Ис�о, сFр. 51. 
65 Ис�о, сFр. 52. 
66 Ис�о, сFр. 55–56. 
67 Ис�о, сFр. 56. 



ПРИСТУП КАФКИНОМ РОМАНУ ЗАМАК

ДРАГОМИР Ј. КОСТИЋ 177

ла и Fо како је VосFуVила у најмању руку је MосFа чуMно, неоXич-
но, неочекивано: 

ФриMа VоMиже Cлаву, очи су јој Xиле Vуне суза, ничеC VоXеMнич-
коC није Xило у њима. ЗашFо ја? ЗашFо Xаш ја Mа XуMем изаXрана? –
Како? уVиFаше К. и CосFионичарка исFовремено. ЗXуњена је, сиро-
Fо MеFе, рече CосFионичарка, зXоC Fолико накуVљене среће и не-
среће. И као у VоFврMу ових речи, ФриMа саM јурну на К. , Vоче Mивље
Mа Cа љуXи, као Mа у соXи нема никоC, и онMа, Vлачући, Mржећи Cа
сFално у заCрљају, VаMе VреM њим на колена.68

Да, Fо је Xез сумње излив љуXави, чак сVонFани излив љуXави,
рекло Xи се. ПоM њеним VриFиском К. је VрихваFио и месFо школ-
скоC VослужиFеља које му је FоCа Mана Vонуђено у замену за ме-
сFо земљомера. ФриMа и К. оMлазе зајеMно у школу CMе је за њих
оXезXеђен Vривремени смешFај. 

Али, само Mан касније, ФриMа наVушFа К. -а и враћа се у крчму,
оMносно Кламу. Иако је Vре FоCа, VреM учиFељем, Xранила К. -а
оVFужујући Vомоћнике Mа су они а не К. , Vровалили у шуVу за
Mрва. 

Дан каMа је К. освојио ФриMу (или је Xар изCлеMало Mа ју је осво-
јио) Xио је усVешан за К. , и VореM Mва неусVешна Vокушаја Mа Mо-
сVе у замак. ДоXио је VоFврMу Mа јесFе земљомер, а са MоXијањем
и ФриMе која је Xила Кламова љуXавница („онMа сFе ви за мене
јеMна уважена осоXа”69) чинило се Mа нишFа више није моCло
сFајаFи на VуFу њеCовоC усVеха. 

Али већ слеMећи Mан (не рачунајући, наравно, онај који је К.
VресVавао у VоFVуносFи; Mа ли је К. Fиме исVусFио незаMрживи
усVон којим је, како је изCлеMало, кренуо) Xио је Mан VуноC неу-
сVеха. 

К. се на VуFу за замак усреMсреMио на Клама, чиме је VросFо
разXеснио CосFионичарку, а и ФриMа му се жесFоко суVроFсFа-
вљала. Он каже може, они не може; он моCуће; они немоCуће; он
Xи Mа иMе, они Mа не иMе… „Морам Mа Cоворим с Кламом”, исFиче
К. свој циљ. „То је немоCуће”,70 каже ФриMа и MоMаје: „НикаM Клам
неће CовориFи с FоXом. Како можеш уоVшFе Mа верујеш Mа ће
Клам Mа Cовори с FоXом!”71 А CосFионичарка исFо: „Ви FражиFе
немоCуће.”72 И онMа Cа CосFионичарка моли, моли њеCа:

68 Ис�о, сFр. 57. „[…] Njeno držanje prema K. -u ima u sebi nešto od apsurdnosti sna
ili noćne more, i nemotivisana spontanost na početku njihovog odnosa izgleda
kao znamenje neočekivanog preokreta” (R. Kon, isto, сFр. 180). 

69 Ис�о, сFр. 46. 
70 Ис�о, сFр. 57. 
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Ма куMа ишли, XуMиFе FоCа свесни Mа ви овMе најмање знаFе оM
свих; овMе коM нас, CMе вас ФриMино VрисусFво шFиFи оM незCоMа,
можеFе оM свеC срца слоXоMно Mа XрXљаFе, овMе можеFе Mа нам, на
Vример, VричаFе како намераваFе Mа CовориFе с Кламом, али у
сFварносFи, само у сFварносFи не чиниFе Fо, ја вас молим; молим
вас.73

Касније, у MруCој Vрилици, CосFионичарка још јеMном
Vреклиње К. : „Не уVоFреXљавајFе Кламово име. ЗовиFе Cа он или
Fако некако, али не Vо имену.”74 МеђуFим, Клам коме, еFо, Vо Cо-
сFионичаркиној молXи није смео Mа уVоFреXљава име, није К. -ов
циљ. ПореM њеCа је К. хFео Mа само Vрође:

Оно за чим је он Fежио није Xила Кламова Xлизина сама Vо сеXи,
већ Fо Mа он, К. , само он и нико MруCи, може Mа Vриђе Кламу са
својим жељама, својим и ничијим MруCим, и Mа му Vриђе, не Mа Xи
коM њеCа осFао, већ Mа VореM њеCа Vрође Mаље, у замак.75

ИVак, Cлавни уMарац К. Mоживљава у сусреFу са оVшFинским
Mеловођом, на коCа Cа је, у Vисму, уVуFио нико MруCи Mо Клам,
лично. „Ви сFе Vримљени за земљомера, као шFо кажеFе; само,
нажалосF, нама земљомер није VоFреXан”,76 наCлашава оVшFин-
ски Mеловођа из VосFеље. 

Међу њима Mвојицом Vовео се занимљив разCовор. К. који се
наMа како је у њеCовом случају неCMе начињена некаква Cрешка,
узMа се још у конFролу, у моCућносF Mа она Cрешка XуMе ис-
Vрављена. К. , Mакле, VосFавља VиFање конFроле, има ли конFро-
ле: 

„Само неко сасвим неуVућен може Mа VосFави ваше VиFање: има
ли конFроле? ПосFоји само конFрола. ИсFина, она није Fу Mа Vрона-
лази Cрешке у Xуквалном смислу, јер Cрешака и нема, а чак и ако се
јеMна Cрешка Mеси, као у вашем случају, ко сме неVоXиFно Mа FврMи
како је Fо Cрешка!” – „То је за мене нешFо сасвим ново!” узвикну К. 

„За мене је нешFо сасвим сFаро”, рече Mеловођа.77

71 Ис�о, сFр. 57–58. 
72 Ис�о, сFр. 58. 
73 Ис�о, сFр. 66–67. 
74 Ис�о, сFр. 99. НаCласио ауFор. 
75 Ис�о, сFр. 126. 
76 Ис�о, сFр. 70. 
77 Ис�о, сFр. 76. 
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(ЗашFо је за Mеловођу Fо сасвим с�аро? Према коме или чему је
оно уVрављено? Не, сиCурно, Vрема кон�роли и моCућој /решци,
оне су консFанFе; неCо Vрема К. -у који мисли Mа нема конFроле и
Mа је Cрешка моCућа, самим Fим и измена њеCовоC Vоложаја.)

После FоC оVшFеC разлаза, оVшFински Mеловођа је касније још
изричиFији: „Не Mозвољавам само Mа ви XуMеFе Vримљени за
земљомера;”[…]. Али и К. је оран за Vолемику. Позивајући се на
Кламово Vисмо, он оXрће сиFуацију у своју корисF: „Ви сFално Cо-
вориFе о Fоме, рече К. , Mа FреXа Mа XуMем Vримљен за земљомера,
али ја сам, међуFим, већ Vримљен.”78 Није К. узалуM окачио Fо
Кламово Vисмо на ексер у својој соXи (Mок је соXу имао) у CосFио-
ници, као уверење Mа је заисFа земљомер. Као Mа је Fо Xила заме-
на за MиVлому (за иMенFиFеF земљомера) коју није имао са соXом,
или је није имао уоVшFе. 

Али и оVшFински Mеловођа има оMCовор на Fу К. -ову хиVерак-
FивносF: 

У њему ни јеMном речи није речено Mа сFе ви Vримљени за земљо-
мера већ је само у оVшFим црFама реч о служXи у Cрофовији, а и Fо
није оXавезно речено, већ сFе ви само Vримљени „као шFо сами
знаFе”, шFо значи Mа на вама лежи FереF Mоказивања Mа сFе Vри-
мљени.79

К. -у је, Mакле, осFављена моCућносF Mа неVрекиMно XуMе Vри-
ман за земљомера; оMносно, Mа никаM не XуMе Vримљен за земљо-
мера!

ЈеMан исказ Mеловође је VосеXно уVечаFљив и VосеXно оXесVо-
којавајући: „Рекло Xи се као Mа уVравни аVараF није моCао више
Mа VоMноси наVрезање и узнемиравање које Fраје CоMинама зXоC
јеMноC исFоC, Vо сеXи можMа XезначајноC VреMмеFа, и сFвар је ре-
шио сам, Xез Vомоћи чиновника.”80 Ако уVравни аVараF сам може
решаваFи VреMмеFе чему онMа К. -ов наVор?81

78 Ис�о, сFр. 81. 
79 Ис�о, сFр. 82–83. 
80 Ис�о, сFр. 80. 
81 „Кафкина криFика Mржаве се Fиче и њеноC анонимноC XезличноC каракFера,

у мери у којој се Fај оFуђени, хиVосFаFички и ауFономни XирокраFски си-
сFем Fрансформише у циљ-@о-се.и. 

Одломак из Замка је посебно илустративан у том погледу. У сцени која је ре-
мек дело црног хумора, градоначелник (у ствари, општински деловођа, прим.
Д. К. ) описује званични апарат као независну машину која као да ради «сама
од себе» (Леви, 2005, стр. 37). Нагласио аутор. 
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ИVак, иако је К. и оM оVшFинскоC Mеловође изашао као (још
увек) какав-Fакав земљомер (на VуFу за земљомера), у CосFиони-
ци (VуF је воMио Vреко CосFионичара и CосFионичарке) К.-а је че-
као учиFељ, Vомоћник оVшFинскоC Mеловође, са VреMлоCом оVш-
FинскоC Mеловође о новом К.-овом VосFављењу; „он вам Vривре-
мено нуMи месFо школскоC служиFеља.”82 Иако за Fо није Xило
VоFреXе, али са јеMним разумним оXразложењем: „најзаM, CосVо-
Mин оVшFински Mеловођа није више нишFа моCао Mа навеMе у ва-
шу корисF, смејао се и рекао само Mа сFе ви иVак земљомер и Mа
ћеFе зXоC FоCа нарочиFо леVо умеFи Mа Vравилно VосFављаFе леје
у школском врFу.”83

[К.-ов (и ФриMин) Xоравак у школи исVреVлеFен је мноCоXрој-
ним несVоразумима и сукоXима са учиFељем (који је, у сFвари,
Xио само Vомоћник учиFељици) на јеMној, и на MруCој сFрани са
Vомоћницима. Школа (Xоравак и раM у школи) за К.-а су означава-
ли Fежак, Xезизлазни Vоложај из којеCа је VуF у замак изCлеMао и
немоCућ и несFваран. Он који је у јеMном FренуFку Xио моћан у
оMносу на учиFеља (Xар је њему Fако изCлеMало) саMа је у свему
њему Xио VоFчињен. Али, у овој еVизоMи, у овом међувремену, у
Vрви Vлан изXија учиFељица Гиза. Она је Fа која овMе CосVоMари,
она је Fа која VосеMује моћ. И Fо какву! Кафка је сликајући њу, Cо-
Fово сасвим узCреMно, VреMочио нешFо сасвим MруCо и оMисFин-
ски засFрашујуће.84]

Касније, FоCа исFоC Mана, К. Vокушава у ГосVоMском конаку Mа
Vонови Vризор оM VреFхоMноC VуFа (каMа је кроз руVицу на враFи-
ма уCлеMао Клама, а Vосле освојио ФриMу), међуFим, враFа соXе
CMе је раније сеMео Клам Xила су закључана (он Xи Xез сумње Xа-
нуо унуFра), а руVица на враFима заFворена. ПеVи, Mевојка која је
заменила ФриMу у крчми и која му се MоVала („НикаM К. не Xи
Mирнуо ПеVи. МеђуFим, саMа, морао је за FренуFак Mа Vокрије очи,
Fако ју је VожуMно CлеMао.”85) иVак није VосеMовала ФриMин Vо-
CлеM. ОM ње К. сазнаје за Клама, Mа уVраво излази из конака, Fе и
он оMмах излази у MворишFе. Али Клама он не налази (не среће).
Кочија која је Xила сVремна Mа Клама оMвезе у замак, расVреже се.

82 Замак, исFо, сFр. 104. 
83 Ис�о, сFр. 105. 
84 „Plava učiteljica Gisa, sigurno jedina lijepa djevojka, strašna i životinjski mila, ko-

ju on neokrnjeno opisuje, kao da se krutošću sprda Kafkinu vrtlogu, pripada pred-
adamskoj rasi hitlerovskih djevica koje mrze Židove mnogo prije nego što su se ta-
kve uopće pojavile” (Th. Adorno, исFо, сFр. 124). 

85 Замак, исFо, сFр. 115. 
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К. је узалуMно чекао. У јеMном FренуFку схваFа (јер Cа нису узне-
миравали) Mа је слоXоMан али Mа му Fа (Fаква) слоXоMа нишFа не
значи: 

ТаMа се К. учини као Mа су VрекинуFе све везе с њим и Mа је он са-
Mа заисFа слоXоMнији неCо икаM, и Mа на овом месFу може осFаFи
колико хоће, и Mа је Fу слоXоMу изXорио сеXи као шFо Xи мало ко
MруCи моCао, и Mа Cа нико не сме ни VиVнуFи ни оFераFи, чак ни ос-
ловиFи, али – и Fо уверење Xило је Xар исFо Fолико јако – Mа исFов-
ремено нема ничеC XесмисленијеC, ничеC очајнијеC оM Fе слоXоMе,
FоC чекања, Fе неVрикосновеносFи.86

К. уVркос MоXро сVремљеној засеMи, не усVева Mа Mође Mо Клама
(„Ваша Mела ће можMа наVољу, у снеCу Vо MворишFу, осFавиFи Mу-
Xоке оFиске, али нишFа више”, VоMсмева му се секреFар Момус;
„Vрво изоVачи оXавешFења која му MаFе, а онMа FврMи Mа је MоXио
изоVачена оXавешFења”,87 исFиче CосFионичарка која је жарко
желела Mа се К. на њеCовом VуFу Mо Клама Vовери секреFару Мо-
мусу), али Fо као Mа није ни Xило VоFреXно, јер Cа је на крају Fе ве-
чери чекао БарнаXас са Vисмом (Vоруком) оM Клама. 

НеVосреMно Vре Fе Vоруке, К. је на Mруму уCлеMао „Mве лелујаве
свеFлосFи”. То је Xио „знак живоFа”. Али, живоFа у Fом лелујању
није Xило. Само варљива наMа која је Xрзо VроVала. 

Кламово Vисмо је, иначе, Xило аVсурMно и оно Cа није оMушеви-
ло. Оно је Cласило: 

ГосVоMину земљомеру у CосFионици КоM мосFа. ОMајем вам Vри-
знање на земљомерским раMовима које сFе MосаM оXавили. Такође
су за Vохвалу и раMови Vомоћника, виMи се умеFе Mа их заVослиFе.
Не VоVушFајFе у својој марљивосFи. ЗавршиFе усVешно раMове.
ПрекиM Xи ме љуFио. УосFалом, XуMиFе сVокојни, VиFање наCраMе
Xиће у најкраћем времену решено. Ја вас имам у виMу. 

Дакле, К. не само Mа је Xио земљомер, неCо је уз Fо још и усVе-
шан земљомер. Чак су и Vомоћници, који су му уCлавном само
смеFали, на извесFан начин, унаVређени. Они се раMују, К. се не
раMује. Он зна, они не знају. Или, они знају, а он не зна. 

К. , ма колико Mа је очекивао весFи оM Клама, не сFаје раMо уз
ово Vисмо: „То је неки несVоразум”,88 изјављује БарнаXасу. А не-
шFо касније: „Ја не оXављам никакве земљомерске раMове, […]. А
сVокојан никаM нећу XиFи”.89 Да Xи у налоCу који је БарнаXас Fре-

86 Ис�о, сFр. 121. 
87 Ис�о, сFр. 128. 
88 Ис�о, сFр. 133. 
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Xало Mа Vренесе Кламу навео Mа је очајно Vосрамљен.90 Оно шFо је
Fолико очекивао није MоXио. ПиFање је шFа је Fо К. очекивао. ШFа
је моCао Mа очекује?

К. , Mакле, није VрисFајао на ирационалну моCућносF, није Vри-
сFајао на аVсурM; он који рационалан није Xио, чини се никаM, са-
Mа је киVFео оM рационалносFи. 

Кући (у школи) чекала Cа је ФриMа (верносF).91
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SUMMARY AN APPROACH TO KAFKA'S NOVEL  THE CASTLE

In relation to The Process that has shocked readers with its vague
clarity, The Castle shocks by its clear ambiguity. There is no ghoulish
arrest without arrest, no silent and eloquent and infernal hallway
(mental vault), no thugs and, in the end, no executioners; no empha-
sized humiliation, violence and death. Everything in The Castle is re-
duced and moderate. And, of course, more hopeless. Unlike the plot of
The Process, which included the time span of about one year, here the
plot is summed up in a few days (it is said, a week ago, but in fact less
than that). And there is the hero called K. (only sometimes called Jozef
K.) Here is a figure reduced to K. (significantly reduced of something
what had already been reduced) to K. Only K. Without any form of
case endings, suffixes as  to K, of K, as in The Process. And there, the au-
thor followed a single character, but here, from time to time, the char-
acter is continuously monitored, from hour to hour, day to day, or
from day to night, from night to day, so the plot is a bit protracted (ap-
proximately for a third more). However, unlike in The Process, in the
Castle everything is visible, all simple, all simpler, clearer, more cer-
tain, and again, nothing is seen, nothing is simple, nothing simpler,
nothing more clearly. The Castle as a trap for careless readers and, in
particular, for the interpreters of Kafka's enigmatic works!

KEY WORDS: Franz Kafka (1883–1924), the modern novel, realism as
surrealism, symbolic, identity, alienation, non-apprehension.


