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КАФКИНА ПАРАДИГМА ТОТАЛИТАРИЗМА*

( Фрагменти за разговор)

1. У параболичном роману Процес, и нарочито у алузивним при- 
поветкама Уметник у  гладовању и У кажњеничкој колониј и  Кафкина 
парадигма тоталитарног поретка je, чини се, слојевита и вишезначна

2. Антрополошка. -  Тоталитарна држава идентификује се крајње 
бизарном логиком и технологијом срозавања нивоа постојања (онечо- 
вечења) човека Најпре се појединцу, поданику државе на безболан 
начин уклања разум, а потом се „великодушно” препушта релативиза- 
цији чулног држања за „свет живих”. Такав (пре)остатак човека, безгла- 
во се управлза према координатном систему апсурда: што je  пораст 
апатије и губитака личних жел>а, потреба и страсти већи, „осећај” ли- 
шавања je  све магьи. Слом личности и н>ен пад у „неподношљиву лако- 
hy постојања” постаје дефинитиван. Додуше, не без ироније -  вели 
Бланшо, ма како понекад изгледало да je  слом потпун, мора да неки 
незнатан излаз ипак постоји; „само” што се не зна да ли то задржава 
налу, или je, напротив уклања заувек.

3. Психолошка. -  У злогуким временима и неповољним прилика- 
ма, позната изрека: „Није ђаво тако црн као што изгледа” психолошки 
можеда делује охрабрујуће; она предочава и потенцијално неповољни- 
ју алтернативу: „могло je бити и горе”. Међутим, mutatis mutandis, на 
питаьье, „има ли већег зла од полицијске државе”, Кафка сугерира само 
један, и то негативан одговор! Он не оставлю места чак ни илузији да 
од полицијске државе има „зла још већега”. Она своју потврду до- 
живл>ава ширећи гробл>а живих а не мртвих. Како то остварује? С једне 
стране, „зналачком” лоботомијском методом која од поданика ствара
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питомог послушника, а с друге стране поседовањем опробаних меха- 
низама („постеља”, „цртач”, „дрљача”) путем којих се бол, тортура, 
патња „децентрал изује”, тј. распоређује тако да човека не л ишава живо
та „на мах”, већ се распоређује тако да се физички и психолошки може 
истрпети, али на све нижем, оскуднијем и  нечовечнијем програму ег- 
зистирања.

4. Морална. -  У тоталитарном режиму и полицијској држави мо- 
рална ерозија човека начиње његово „морално тело” (морално биће). 
Дакако, алармантно je стање када човек, појединац и поданик тога није 
свестан; али безнадежно je када je ову околност човек спреман да зане- 
мари, да пред њом „затвори очи”. У право томе, следећи Кафкину ми- 
сао, „помажу”, доприносе два „у суштини морална механизма”. Први 
механизам je онај, који се активира тако што човек каже: „То се дешава 
другима, а не мени”. Други механизам je још  знимљивији и активира 
се универзализацијом: „То се не дешава само мени, већ свима”.

У првом случају, човек je  спреман да затвори очи пред оним што се 
некой другом догађа. За ово постоји вал>ан морални разлог, односно 
оправдање: истицање (личне) аутономије. Не може се бити чувар свих 
људи. Ни од кога се не може тражити да морално пати за све људе, јер 
би патња, бол био неподношљив.

У другом случају човек следи Кантов налог, те прихвата као оправ- 
дану патњу, бол оно што важи за све. То ће рећи, „нисам изузетак”, те 
стога „нема разлога да се у мени јави морална побуна”. Поука je  ова: 
полицијској држави није довољно супротставити се морално, већ по- 
литички (В. Глигоров: Полицијска држава).

5. Правна. -  И у тоталитарној држави, полицијски апарат се 
ослања на право. Али опште правне норме служе за полицијске сврхе. 
Отуда права нема за поданике, оно н>ему не може послужити као пут до 
истине. Тоталитарна држава je  она која je, како Кафка показује свуда -  и 
у исповедаоници, а право користи да све стави под своју надлежност. 
Неслобода и агностицизам су само два имена за једну појаву: тоталну 
суспензију субјективних јавних права и њихово кршење.

6. Социолошка. -  Кафка je  нормативно пројектовао савршену по- 
лицијску државу; створио je  образац за тзв. „савршену кафкијанску по- 
лицијску машину”. Најпре, у таквој држави човек за све што жели да 
уради или предузме тражи одобрење од одговарајуће службе. Надал>е, 
код поданика се може змислити и подстицај пуне свести и разума за 
ваљану и потпуну сарадњу са полицијским службама; нај после, за ис- 
креност сарадтье не би била искључена и одређена награда као компен- 
зација за присмотру „хшьаду очију” под којом се поданик налази.

Ипак, јасно je да савршена полицијска држава није могућа. Немо- 
гућност није толико логичке колико техничке и социолошке природе. 
Наиме, технички, савршена полицијска држава je непожељна од самог 
полицијског апарата: од савршеног полицајца нема савршенији поли- 
цајац који je  погодан за надзор; тако се проблем компликује више него 
што то полицијској машинерији одговара Социолошки, међутим, са
вршена полицијска држава je немогућа, јер сама савршеност, показало 
се, подстиче сумн>у. Оно што je савршено, није се показало да може 
бити и ефикасно! Закључак je недвосмислен: могућа je, и неизбежна je 
несавршена, несавршена, несавршена полицијска држава...
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