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САЖЕТАК: На многим местима у Кафкиној књижевности 
варирана је идеја да колико год ствари лоше стајале у људском 
свету, још лошија је човекова склоност да себе штити тако што 
ствара илузорне представе о њему. Ако се порекло водеће међу 
фаталним илузијама савремености везује за потребу за сигур-
ношћу, уточиштем, заштитом, дакле за исту ону потребу која 
је установила неопходност доношења закона и развијања прав-
ног система, онда се и значајне странице Кафкине књижевности 
могу читати у хоризонту својеврсне негативне антропологије. 
Њене премисе као да сведоче о изневереној људској тежњи да 
посредством судова и права заштити сваког појединца. Аутор 
поклања посебну пажњу питању шта значи бити ван закона, 
истичући да човек са села који остаје пред законом метафори- 
чки заступа јеврејске избеглице из Галиције које су остале пред 
капијама Прага 1914.
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ПРАВО И ЗАКОН У КАФКИНОМ ДЕЛУ:   
ИГРА ПРИСУСТВА И ОДСУСТВА 

У Кафкиним Дневницима упадљиво је одсуство професионалног 
живота. Да не знамо да је писац био по занимању правник, на основу лич-
них забелешки то засигурно не бисмо сазнали. У њима нема готово ни 
речи о студијама права, о професионалним аспирацијама, проблемским 
или процедуралним интересима везаним за судску праксу, као ни о тешко-
ћама и успесима на радном месту, где је у сложеној хијерархији писац 
заузимао веома високу позицију. Не бисмо могли ни да помислимо да је 
млади Кафка био део стручног тима који је писао нацрт чешког Закона о 
заштити на раду. Отуда не чуди да су чак и релативно озбиљни познаваоци 
Кафкиног дела подлегли наметљивом првом утиску, односно представи да 
је књижевност била компензација за просечну бирократску каријеру. Фик-
тивни ватромет напросто није служио као замена за сивило свакодневице, 
нити су се безлични тренуци свакодневног рутинског посла настојали 
надокнадити креацијом знатно динамичније и богатије фикције. Поро-
дични разлози не могу бити посреди. Попут Броха и Музила, ни Кафкина 
књижевна класа није била везана за породичну традицију у оријентацији 
према духовним наукама. Уместо тога, породица му је била уплетена у 
бизнис по мери времена: у производњу текстила и у трговину галанте-
ријом. На основу породичног порекла могуће је објаснити симпатије 
поменутих писаца према младим списатељицама које су пратиле моду, 
попут Милене Јасенске, блиске и Кафки и Броху1, али није могуће разу-
мети због чега у Кафкиним интимним списима доминира ћутање о избору 
правне науке, као и о финесама живота у конкретној правној пракси. 

Вишеструка напредовања показују да Кафка није био нимало 
равнодушан када је реч о правничкој каријери, те да је са изузетном посве-
ћеношћу одговарао на све захтеве и изазове. Осврнемо ли се на његов 
пословни живот, веома тешко ћемо га поистоветити са особом која је 
своје радне обавезе обично описивала користећи отрцану и шкрту фразу 
о неизбежном „зарађивању хлеба”. Међутим, Кафка је чинио управо то, 
уверавајући самог себе у маргиналну животну важност правничке кари-
јере. Кафкин живот био је поприште двоструке фикције: не само да је 
књижевни рад важио као спасење из прозе свакидашњице, него се и 
карактер те свакидашњице представљао очима фикције. То конкретно 
значи да је Кафка био врхунски правник, позицијом потврђен и признат 
стручњак у својој правној бранши, а да је себе притом приказивао као 
маргиналног, нерелевантног губитника.

1 Wray, M. A. (2019). Ornament und Mode bei Kafka: Broch und Musil Literatur und 
kulturwissenschaftliche Perspektiven auf das Fin de Siècle in Wien. Transcript, Bielefeld, 10–11.
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Једно је сигурно: свеприсутност невидљивих и недоступних струк-
тура управе у његовом књижевном делу никако не одражава лично 
искуство правника. Оно што је у књижевности важило као неразумљиво, 
неприступачно и далеко, у свакодневном раду било је саморазумљиво, 
приступачно и блиско. Ако хијерархија телесности у његовој књижев-
ности успоставља вертикалу на чијем дну је жива присутност најнижих 
службеника, а на врху су видљиве тек силуете о чијем постојању се не 
може са сигурношћу говорити јер су, попут Клама из Замка, познате тек 
„у основним цртама” – онда Кафкина свакидашња искуства сведоче о 
супротном, тј. о редовној комуникацији са највишим инстанцама управе. 
Наш писац је најдужи део своје правничке каријере радио у Осигурава-
јућем друштву за повреде на раду Краљевине Чешке, које је имало преко 
две стотине и педесет запослених, међу којима је заузимао веома високо 
место. Практично је био трећи човек фирме, конципист, одмах иза заме-
ника директора. Премда је у свакој прилици настојао да истакне свој 
књижевни рад далеко изнад професионалног, наглашавајући да му једино 
захваљујући писању полази за руком да барем накратко изађе на крај са 
самим собом, Кафка није одабрао писање да би правне институције оста-
вио далеко иза себе. Њихова атмосфера, логика и поредак преведени су и 
трансформисани у књижевни свет, који је проговорио језиком и поетиком 
који остају недоступни и неприступачни, уколико се послужимо искљу-
чиво службеном правничком терминологијом. 

Поглед Кафкиних књижевних јунака је феноменолошки, јер се на 
приповедном плану не догађа ништа изван хоризонта доступног њихо-
вој дескрипцији, па макар она укључивала и небројене неприступачне 
собе, бескрајне ходнике, скривене и тајновите одаје, огромне плакаре, 
многобројна врата, скривене просторе, тј. места ван домашаја Јозефа К. 
Размотримо ли тај однос из перспективе питања кривице и примене закона, 
одмах ћемо уочити функционисање хијерархије према којој су закону при-
ступачни тек најнижи и најрањивији слојеви друштва, док им највиши 
суверено измичу. Кафкина књижевност изнад свега настоји да нам скрене 
пажњу да је феудални свет још увек жив, те да су се у савремености само 
умножили некадашњи суверени чија улога је била да намећу законе дру-
гима, а да сами истих не морају да се придржавају. Уместо владавине права, 
на делу је нечувена деградација, у којој савремени субјект стоји „пред 
законом”, чека, бивајући сведен на незрело дете, или чак на пуку живо-
тињу, осуђене на зависност од моћног оца или господара.2 Врата која воде 
„у” закон, отворена су, као што су наизглед приступачне и собе највиших 

2 Binder, H. (1993). „Vor dem Gesetz”, у: Einführung in Kafkas Welt. Metzler, Stuttgart/
Weimar, 71.
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функционара замка. Међутим, стрпљиво чекање се пред законом не 
исплати, портир саопштава да улаз „тренутно” није могућ.3 Нема никога 
другог да приступи, да позове нити да уведе у закон. Деридино тумачење 
погађа у средиште проблема, Кафкин приказ поистовећује правну ситуа-
цију савременог субјекта са тоталним одсуством законске заштите: 

„Пред законом човек је субјект права тако што се појављује пред 
њим. То је очевидно, али будући да је он пред законом, пошто не може да 
уђе у њега, он је такође изван закона (отпадник од закона). Он није нити под 
законом, нити је у закону. Он је оба: субјект закона и отпадник од закона.”4

ПРЕДАТОРСКИ МЕХАНИЗАМ ЗАКОНА

Кафкини иронични осврти на праведност бивају схватљивији уколико 
се расветли екстремна хијерархијска сложеност, односно изузетна персо-
нална посредованост суда, с једне стране, и несхватљива непосредност 
његовог функционисања, с друге. Остаје ван сумње да се суд институ-
ционално представља у јавности посредством густе мреже службеника и 
њихових помоћника којима је превасходно стало да увек изнова потврде и 
очувају своју позицију као и свој давнашњи начин рада. Оно што свакако 
остаје нејасно, тиче се неопходности многобројних помоћника, представ-
ника и посредника, особа које повезују и спајају, када оперативна примена 
закона не познаје ни оптужницу, ни оштећену страну, већ само и искљу-
чиво оптуженог, чија кривица магнетском снагом привлачи пажњу суда 
и повлачи за собом неизбежну осуду. Власти не истражују кривицу, „већ 
бивају привучене кривицом”. Према сведочанству чувара, закон функци-
онише попут предаторског механизма, у којем се уочавање жртве-ловине, 
тј. осумњиченог, претвара у потеру-процес, низ потеза надзирања-праће-
ња-угрожавања, чији исход је унапред одређен и у којем плен-осумњичени 
немају готово никакве шансе. Пођемо ли од ове „фаталне привлачности” 
осумњиченог, биће нам јасно због чега одбрана није предвиђена законом, 
него бива тек толерисана, како ни зашто су шансе Јозефа К. веће да се 
одбрани пред насликаним судијама, него пред реалним. Јанко Ферк је кон-
султовао искуства аустријских судских процеса из периода непосредно 
пре Првог светског рата, дошавши до закључка да Кафкина фикција није 
имала фиктивне, него сасвим реалне, свакидашње узоре: 

3 Kafka, F. (2008). „Vor dem Gesetz”, у: Die Erzählungen. Artemis & Winkler, Düsseldorf, 
Hg. D. Lamping, 188.

4 Derrida, J. (1992). „Before the Law”, у: Acts of Literature. Routledge, London/New 
York, ed. D. Attridge, 204.
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„Ratio legis начела јавности је надзор. Нејавност поступка, о којој 
говори Кафка, није измишљена, она је била на делу у реалности судских 
поступака. Лохсинг 1912. такође коментарише: ’У аустријском казненом 
процесном праву, јавност странака не само да није призната [...] оптужница 
је јавно читана у одсутности тужиоца и адвоката’.”5

Кафкина намера притом није да карикира или извргне руглу 
институцију суда, нити да понуди једну метафоричну критику друштве-
них неправди до којих долази услед неефикасног рада судских власти 
или неподношљиве политичке пристрасности судских одлука. Ретки су 
примери конкретних примедби, попут ове сликара Тинторелија о про-
тивности законског слова и искуства судске праксе. Просто речено, закон 
каже једно, а искуства са законом нешто сасвим друго:

 „...у закону, који свакако нисам читао, с једне стране наравно стоји да 
невини бивају ослобођени, с друге стране тамо ипак не стоји, да се на 
судије може утицати. Сада сам искусио управо супротност тога. Не знам 
ни за једно ослобађање, али знам за многа утицања.”6

Ипак, чак и у овом случају протагониста не говори о неком важе-
ћем закону, него о ономе што се обично очекује од судских процедура, о 
принципима правичности сабраним у нашим представама о закону који 
он „свакако није читао”. На тај начин Кафка показује да му је много више 
стало да судску власт прикаже посредством инверзије наших уобичаје-
них представа. Уместо да пружа заштиту свим грађанима посредством 
доследне примене важећих закона, суд је приказан као загонетна и застра-
шујућа, непозната институција. Оно што Јозеф К. не очекује и не може 
да зна, расветљава се низом шокантних сазнања која указују да је суд 
институција лишена граница. Нелагодност, као темељни штимунг Про-
цеса зачиње заједно са слутњом да тамо где нема јасних граница не може 
бити ни контроле. Многобројност помоћника и актера судских процеса 
указује на савремену доминацију бирократије, а она према Кафки пред-
ставља доказ о немогућности рационалног овладавања стварношћу.7 

Кафкине сугестије наводе на закључак да суд нема ни утврђено 
место ни неприкосновени поредак. Смештајући судницу одмах до веше-
раја, Кафка се поиграо са цивилизацијским архетипом чишћења. За 
разлику од прљавог веша, који ће након чишћења вратити изгубљену 
чистоћу и сјај, они чија кривица „привуче пажњу” неће добити од суда 

5 Ferk J. (2007). Pravo je „proces“: O Kafkovi pravni filozofiji. GV Založba, Ljubljana, 64.
6 Kafka, F. (1990). Der Prozeß, Kritische Ausgabe. S. Fischer, Frankfurt am/M. Hg. M. 

Pasley, 206–207.
7 Heller, P. (1989). Franz Kafka: Wissenschaft und Wissenschaftskritik. Staufenburg, Tübin-

gen, 193.
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прилику да се поправе, јер ће бити брутално ликвидирани. Одсуство 
највиших инстанци и неизвесно постојање изванредних, поузданих адво-
ката претварају суд у машинерију лоше бесконачности која онемогућује 
свако логички поуздано мишљење и закључивање. До непрепознатљи-
вости компликована и посредована мрежа службеника разоткрива своју 
непотребност и бесмисленост услед непосредности осуде. Тамо где није 
познато ко је заправо оштећен и на чему се темељи оптужница, свака 
врста одбране унапред постаје незамислива. Онда неизбежно долази до 
галиматијаса, попут сцене у којој се Јозеф К. појављује као оптужени и 
тужилац у једној особи, јер на суду терети суд због тога што је оптужен, 
притом га оптужујући да не представља инстанцу способну за суђење. 
Суд је узурпиран од поретка који се испоставља као противпоредак у 
односу на свакидашње представе о моћи и правди. Јозеф К. не пристаје 
да се интегрише у поредак који се испоставља противан свим његовим 
представама о праву и слободи. Посматран из његове личне перспективе, 
такав гест доказује његову невиност, али посматрано из перспективе 
система који га је ухапсио, одбијање да се повинује поретку нужно за 
собом повлачи немилосрдну осуду колектива који га је произвео. 

КАФКА И ФОН ЈЕРИНГ: БОРБА ЗА ПРАВО

Књижевну функцију ходника, вешераја, скривених просторија и 
осталих неместа код Кафке повезујемо са потребом да се укаже на мета-
форичну засенченост феномена закона. Савремени субјект заувек остаје 
изван закона, што значи да му овај не може бити приступачан на начин 
свакидашњег искуства, него мора бити тек накнадно реконструисан. Шта 
је садржај закона можемо сазнати тек захваљујући пажљивој варијацији 
низа појава доступних непосредном искуству. 

Ствари постају још интересантније уколико се запитамо о правни- 
чким или филозофским ауторитетима с којима се Кафка сусретао током 
студија и након њих, а чији идејни траг је могуће установити, без обзира 
што је вешто преведен у регистар фикције. Након што смо скицирали 
основне контуре рефлексије феномена права у Кафкиној књижевности, 
посветићемо пажњу могућим идејним узорима у намери да укажемо на 
недовољно расветљену филозофско-правну позадину његовог рада. Први 
теоријски подстицај Кафкине књижевности покушаћемо да доведемо у 
везу са књигом Рудолфа фон Јеринга Борба за право (1872), изузетно 
популарног и ретког бестселера из домена филозофије права с краја 
деветнаестог века. Ипак, у политичком амбијенту прегнираном либерал-
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ним тенденцијама и захтевима усмереним ка дефинитивном напуштању 
аутократског поретка и преживелих привилегија из ancien régime, није 
нимало необично то што је ова књига доживела дванаест издања у само 
две године, те што је веома брзо била преведена на много језика. У дра-
матичном стилу који се може упоредити једино са уводним пасажима у 
Кантову Критику чистог ума, која је најављена речима да живимо у доба 
критике којој дословно све мора бити подвргнуто, и Рудолф фон Јеринг је 
инсистирао на тези да је целокупно право на свету постало спорно.

Развијајући појам права на онтолошкој супротности између без-
временог, непроменљивог бића и временитог, променљивог бивања, Фон 
Јеринг пореди право са непрекидним постајањем, са живом силом која 
не зна за предах. Наивна очекивања, која од једном насталог, избореног 
права очекују да заувек остане на располагању, бивају упоређена са деч-
јим надама у трајност мајчиног загрљаја. Илузорна представа о праву 
као дуговечном и недодирљивом вишеструко је варирана у Кафкиним 
ироничним примедбама о нелегитимности сумње у дуговечне законе. 
Парадигматичан пример оспоравања знака једнакости између трајности 
закона и његове правне основаности има Кафкина индиректна сугестија 
о инертности судске праксе која нужно проистиче из канонизације тума-
чења закона. Борба за право и праведност не допушта саморазумљиву 
оправданост устаљених правних процедура. То што се поједине судске 
одлуке ослањају на древну традицију пре је сведочанство о жалосној 
пракси, него поуздање у умност традиције: 

„Закони су толико стари, векови су радили на њиховом тумачењу, па 
су и та тумачења већ постала закони.”8

Као што заштитнички гест мајчинског грљења и неге није и не може 
бити вечан, а сазревање подразумева самостално суочавање с тешкоћама 
и искушењима, тако и права треба да демонстрирају сталну спремност 
да буду изнова потврђена, да би се испоставила као жива, делатна сила 
која обликује људске животе. Јерингово метафорично повезивање права 
с мајком овде не престаје, јер се и институционализацији права код њега 
приписују болови слични боловима мајке при порођају. Нема спонтаног 
и лагодног долажења до права: оно је увек мукотрпно, болно, за њега је 
понекад неопходно и крварити, али управо се због тога ствара „унутра-
шња веза”9 између права и оних који су се за њега изборили. Као што 
порођајни болови јачају наклоност мајке према детету, тако и тешкоће на 
путу ка задобијању права оснажују везаност за право.

8 Franz Kafka, „Zur Frage der Gesetze”, у: Zur Frage der Gesetze und andere Schrifte aus 
dem Nachlaß. Fischer, Frankfurt am/M. 1992, 107.

9 Jhering, R. (1992). Kampf um’s Recht. Propyläen, Berlin, Hg. F. Ermacora, 72.
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Кантовску дијагнозу непросвећене незрелости за коју смо сами 
криви, Фон Јеринг покушава да превлада посредством пресудног појма 
своје књиге – борбе за право. Појам процеса се у духу, који се данас попу-
ларно назива commons, измешта из оквира остварења личних интереса 
трансформишући се у борбу за заједничку ствар из које нико није изузет, 
нити поштеђен. Јозеф К. се свесно излаже опасности, јер пред службе-
ницима суда одустаје од властите одбране, узимајући у заштиту општи 
интерес. Не марећи много за последице, јавно истиче да је његова жеља 
једино да се јавно избори за боље „јавне прилике”10. 

Чак и када смо оптужени, узалудно је да мислимо искључиво на 
своју личну одбрану, јер када је тако онда смо безнадежно изгубљени. 
Одбрана је успешна једино уколико је уједно и одбрана целокупне 
правне грађевине. Повреда права са Јерингом постаје повреда лично-
сти, тј. неприхватљиво понижење које нам одузима осећај достојанства и 
личне части. Речју, борећи се за себе, остварујући своја права, заправо се 
боримо за целу заједницу: 

„...ради се о личности, о части, о осећању правичности, самопоштовању 
– укратко, из пуког интересног питања процес се уобличава у питање 
карактера: потврђивање или губљење личности.”11

Сцена из Процеса у којој Јозеф К. преузима иницијативу у судници 
и смело напада непознату институцију која га је оптужила, оспоравајући 
белешке истражног судије као „књигу кривице” (Schuldbuch), уз напо-
мену да је прихватио да учествује у процесу „из сажаљења”, грмећи 
против бесмисленог система и језиве корумпираности његових службе-
ника – у основи је уобличена на трагу Фон Јерингове идеје да је свако 
рођени борац за право у интересу друштва.12 Јозеф К. недвосмислено 
истиче да његов лични случај нема никакав посебан значај, уколико се 
узме у обзир да је реч о појединцу. Разлози због којих њему процес пада 
изузетно тешко – најављују се након што К. скрене пажњу да све ука-
зује да се сличан поступак води против многих других појединаца. Борба 
за право у очима Јозефа К. управо је борба у општем, нипошто у лич-
ном интересу. Напокон, К. самоуверено истиче да је могао наставити свој 
уобичајени живот у којем би био вишеструко надмоћнији од својих тужи-
лаца, али то није учинио јер се супротставио у име других, ризикујући 
тиме властити пораз.

10 Kafka, F. (2008). „Der Bau”, у: Die Erzählungen. Artemis & Winkler, Düsseldorf, Hg. 
D. Lamping, 673.

11 Jhering, R. (1992). Kampf um’s Recht. Propyläen, Berlin, Hg. F. Ermacora, 78–79. 
12 Ibid., 111.
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Уколико бисмо неименовану грађевину из истоимене приповетке 
(Der Bau), поистоветили са правним поретком, били би нам много јаснији 
завршни редови, у којима се градитељ каје због тога што је постао жртва 
кобног неспоразума. Посредством права појединац брани елементарни 
услов свога моралног постојања, био је уверен Фон Јеринг, а лишен 
права срозава се на степен животиње.13 Посветивши читав свој живот 
искључиво самој себи и идеји обезбеђивања највеће могуће сигурности, 
Кафкина животиња је непрекидно унапређивала грађевину из перспек-
тиве личне безбедности, при чему је у потпуности занемарила да и 
други имају потребу за заштитом. Напокон, њен кључни превид састоји 
се у фаворизовању личне одбране у односу на одбрану поретка. Истини 
за вољу, Кафку би било погрешно тумачити као доследног следбеника 
и присталицу свих Фон Јерингових идеја. Наиме, он је био бескрајно 
далеко од тога да прихвати једну од темељних дефиниција Борбе за право 
према којој право подразумева идеализам карактера. Присуство либерал-
них искри код Кафке је неоспорно, али је њихово појављивање најчешће 
скопчано за туробни реализам који нема поверења у обећања еманципа-
ције и не жели више да партиципира у идеологији прогреса. Модерне 
тежње за једнакошћу пред законом и остваривање правне државе у Каф-
киној књижевности карактеришу само једну страну медаље. 

ХАНС ГРОС: ПРАВО И КРИЗА  
САВРЕМЕНЕ СУБЈЕКТИВНОСТИ 

Самоисповедној интимности вођења дневника вероватно треба да 
захвалимо што су унутрашње егзистенцијалне напетости понекад испли-
вале на површину пресвучене у правну терминологију и показале сву 
привидност наводне Кафкине равнодушности према праву. Ретке, нена-
јављене и утолико ефектније осврте на свет права одликује изузетна 
драматичност. Фигура фрагилног егзистирања, лишеног било какве 
поуздане заштите, описана је животом „изван закона”. Осећања заробље-
ности, спутаности, неслободе у њима заузимају повлашћено место: 

„...сада смо устукнули, бивши пливачи, садашњи ходачи и изгубљени смо. 
Налазимо се изван закона, нико то не зна, а ипак свако с нама поступа у 
складу с овим.”14

13 Jhering, R. (1992). Kampf um’s Recht. Propyläen, Berlin, Hg. F. Ermacora, 80.
14 Кафка, Ф. (1978). Дневници 1910–1913. Нолит, Београд, прев. Б. Живојиновић, 19. 
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Необавештеност о личној позицији, изостанак свести о степену 
угрожености, као да представља пресудан, одлучујући егзистенцијални 
утисак који повезује ноторни размак између Кафке правника и Кафке књи-
жевника. Суочен са свеприсутношћу суда, чије канцеларије се налазе у 
свакој мансарди, Јозеф К. није запрепашћен својим животним светом, који 
је у целости постао судница, него је шокиран собом, својим властитим 
„незнањем о судским стварима”15. Наспрам нормализоване тоталности 
суђења, уверења о његовој партикуларној локализацији делују изгубљено 
и наивно. У савремености се изузетно скупо плаћа незнање о тенденцији 
моћи, као Кафкине кључне речи, која је у стању да саму себе тотализује, 
да буде свуда присутна и делотворна, а истовремено и далека и одсутна.

Сукоб који настаје између тежње за остваривањем личних инте-
реса и необавештености о властитим правима заузима значајно место у 
Кафкином делу. Његово теоријско порекло највероватније је везано за 
Кафкиног професора филозофије права на Универзитету у Прагу, Ханса 
Гроса. Гросово најважније дело Криминална психологија. Приручник за 
судије, практиканте и студенте (1893) деценијама је важило као спис 
који је имао статус „светог”, својеврсно полицијско откровење, при чему 
је пресудна теоријска иновација била везана за померање истражног 
тежишта са злочина на психолошки профил злочинца. Кафкин биограф 
Ернст Павел указао је на изразито афирмативна пишчева сећања на про-
фесора, а у најважнијим романима је уочио присуство Гросових идеја, 
али и њега лично: 

„Ханс Грос је био комплексна и фасцинантна личност [...] 1902. пре-
узео је катедру кривичног права и филозофије права на Универзитету у 
Прагу [...] према његовом мишљењу настава права не би смела да се огра-
ничи само на познавање закона, већ би превасходно требало да се заокупља 
психологијом криминалца.”16

За Кафкину књижевност изнад свега је значајан паралелизам пси-
холошког и физиолошког, који неоспорно представља један од постулата 
његовог рада. Телесне манифестације и метаморфозе његових ликова 
увек изражавају одређене психолошке процесе, најчешће везане за теме 
трауме, отуђености, усамљености и немоћи. Сликајући телесне деформи-
тете и трансформације, Кафка је увек имао у виду да они представљају 
тек одраз психолошких процеса. Теоријски подстицај за свој књижевни 
поступак могао је да пронађе управо код Гроса.

15 Kafka, F. (1990). Der Prozeß, Kritische Ausgabe. S. Fischer, Frankfurt am/M. Hg. M. 
Pasley, 222.

16 Pawel, E. (1988). Franz Kafka ou le couchemar de la raison. Seuil, Paris, trans. M. 
Chion / J. Goiloineau, 166–167.
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Наиме, Ханс Грос је преузео и прилагодио Хелмхолцово начело о 
комплементарности психолошког и физиолошког, формулишући га на 
следећи начин: 

„Сваки свесни догађај мора да има одговарајући физички догађај у 
неком облику.”17

Разуме се, могућности примене овог начела Грос је разматрао пре-
васходно из криминолошке, а не тек пуко психолошке позиције, начелно 
их везујући за истражни поступак. Кључне идеје Ханса Гроса почивају на 
дијагнозама одређених склоности савременог човека које представљају 
отежавајуће околности како по истражни поступак, тако и по одвијање 
судског процеса. Код Кафке су оне приказане посредством загушљивог 
ваздуха, замагљене и замућене светлости која спречава актере у судници 
да разговетно виде и јасно мисле. Наиме, ослањајући се на лична искуства 
Грос скреће пажњу да су сведоци најчешће склони експресном доношењу 
закључака, јер по правилу више суде и пресуђују него што детаљно опи-
сују оно што су видели и чули. Последице непоузданих сведочења бивају 
додатно погоршане услед склоности адвоката да не проучавају подробно 
појаве с којима се суочавају, игноришу студирање реалности и уместо 
тога радије доносе исхитрене, наутемељене и апстрактне закључке. Међу-
тим, чак и када је реч о пуким апстракцијама, Грос је уверен да постоји 
начин да буде испитано њихово порекло у конкретним психолошким ста-
њима.18 Напокон, присуство мноштва неиспитаних претпоставки Гроса је 
нагнало на примену методе варијације, чија поента је да апстрахује од 
свих оних детаља доказа који могу бити некоректни.19 

Апстракција је била необично важан сегмент примењене психо-
логије, коју је у Прагу предавао један од истакнутијих ученика Франца 
Брентана, Антон Марти. Кафкини блиски пријатељи Брод и Велч, били 
су део студентског кружока блиског професору. Састајали су се једном 
недељно ван факултетских просторија, у знатно опуштенијем амби-
јенту прашких кафеа, првенствено се бавећи односом духовног и чулног, 
рефлектованом кроз оптику емпиријске психологије. Резултат Бродовог 
и Велчовог заједничког рада сабран је у спису под називом Интуиција и 
појам. Имамо све разлоге да помислимо да је тај спис био предмет Каф-
кине најозбиљније читалачке посвећености. Укратко, његова основна 

17 Gross, H. (1998). Criminal Psychology: A Manual for Judges, Practitioners and Stu-
dents. Montclair, New Jersey, trans. N. Kallen, 43. 

18 Ibid., 107.
19 Ibid., 14.
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идеја сводила се на фундаменталан заједнички именитељ опажаја и 
сазнања – на разговетне или неразговетне елементе неке слике:

„Што је апстракција чистија, то мање неразговетности она има у 
себи, али исто тако има веома мало ’меса’.”20 

Сенке, скривени објекти, дистанцирани актери, невидљиве ограде, 
све су то литерарни мотиви Кафкине књижевности које би уз нешто 
интерпретативне храбрости могли да повежемо са идејама неразговетног, 
човековом искуству далеког и неприступачног, апстрактног отеловљења 
правних институција.

Чини се да је из Кафкине перспективе пројект Гросове феноменоло-
гије, као семиотике просечног психолошког профила, остао у сенци увида 
у расцеп, односно у својеврсну кризу савремене субјективности. С једне 
стране, за Гроса је неоспорно да је основна карактеристика савременог 
човека да испољава „претеран интерес за себе”21, што за последицу има 
да разуме само оно што већ зна. С друге стране, ова саможива настро-
јеност савременог субјекта никако се не подноси са његовим енормним 
незнањем и игноранцијом: „колико мало пажње људи заправо поклањају 
својим пословима.”22

Институције које су основане да пруже сигурност испостављају се 
као принцип угрожавања, који напокон доноси пропаст управо онима 
који су били уверени да су захваљујући њима безбедни и заштићени. 
Негативна антропологија са собом повлачи и негативну идеју заробља-
вања. Настојања Кафкиних протагониста утолико нису везана за излазак 
из неслободе, њима врата нису закључана споља него изнутра. Парабола 
о бескрајном чекању на улаз у закон бива јаснија када схватимо да се гео-
метар К. не замара рефлексијама о томе да ли у замку влада слобода или 
су у питању најгори облици неслободе. Уместо тога, он непрекидно раз-
мишља како да пронађе начин да уђе у замак, а своју личну неслободу 
поистовећује са ускраћеним приступом и забрањеним улазом.

20 North, P. (2015). The yield: Kafka’s atheological reformation. Stanford University Press, 
Stanford, 74–75.

21 Gross, H. (1998). Criminal Psychology: A Manual for Judges, Practitioners and Students. 
Montclair, New Jersey, trans. N. Kallen, 26.

22 Ibid., 24.
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БИВСТВОВАТИ С ОНЕ СТРАНЕ ЗАКОНА

Много пре Фукоа, Кафка описује парадокс према којем се наша уве-
рења о „непристрасности”, „објективности” и „неутралности” правног 
поретка преокрећу у увид да целокупна људска егзистенција предста-
вља производ дисциплинарне моћи.23 Незнање властитих права сачињава 
негативну срж Кафкине антропологије. Због тога сматрамо да су лекције 
научене од Ханса Гроса снажније утиснуте у Кафкину књижевност, од 
борбених либералних филозофско-правних порука Рудолфа фон Јеринга. 

Процес се утолико испоставља као деконструкција савремене 
егзистенције ослоњене на крајње неаутентичне представе и навике. У 
његовом средишту је размак између крајње егоистичких интереса и немо-
гућности њиховог остваривања услед потпуног занемаривања свега онога 
што је изван уског хоризонта већ наученог. Егоиста себи просто не сме 
да дозволи да буде ограничени незналица, а савремени облик егоизма 
се своди на игноранцију и ускогрудост. Штавише, Кафка деконструише 
митове од којих живи савремена заједница, одбијајући да прихвати свет, 
такав какав му се појављује. Насупрот романтичарима и авангардистима, 
који су трагали за оним егзотичним у свакидашњем, за необичним у 
обичном, Кафка покушава да демонстрира крајњу необичност онога што 
се обично саморазумљиво прихвата: 

„Далеко од тога да је ефикасна институција, суд је једна врста рели-
гије, чији рутуали се посматрају а да се не испитује њихова апсурдност [...] 
Лишена темеља, суд је само једна празна форма. А та форма носи назнаке 
неизбежне корупције.”24

Еманципацијски трагови Фон Јеринга читљиви су пре свега тамо 
где нам Кафкина књижевност расветљава невидљиве ланце којима смо 
приковани уз савремени поредак. 

То постаје нарочито јасно након што схватимо да је у Кафкиним 
очима уверење да правне институције делују ради заштите и добробити 
свих представљало изузетно делотворну заблуду. Штавише, трпљење 
насиља не одвија се у предвидљивим размерама, будући да појединац 
услед незнања права није способан да прецизно утврди границе између 
сигурности и опасности. Дакако, онај ко не зна своја права такође не зна 
ни да је унапред измештен изван жељене зоне безбедности и комфора, 
због чега непрестано живи у наивно креираној, али по живот фаталној 
илузији властите заштићености и сигурности. Догађаји из 1914, када су 

23 Dungey, N. (2014). Franz Kafka and Michel Foucault: Power, Resistance and Art of 
Self-Creation. Lexington Books, Lanham, 49.

24 Gliksohn, J.-M. (1971). Le procès: Kafka. Hatier, Paris, 37.
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јеврејске избеглице из Галиције прошле попут човека са села, оставши с 
оне стране улазних врата у град, деловали су на нашег писца-правника 
попут жаоке. Наиме, сукоб универзалности права и индивидуалног реша-
вања „уласка” у њега тада је попримио облик сукоба између општости 
људског права избеглица на азил и уточиште и индивидуалности реша-
вања појединачних случаја: 

„Јеврејске избеглице из региона Галицијског фронта вршиле су све 
већи притисак на ресурсе јеврејске заједнице да их подржи, што је резул-
тирало издавањем званичне уредбе о забрани њиховог уласка у град. 
Проблем избеглица, о коме се расправљало на страницама Selbstvehr [пра-
шки јеврејски часопис на који је Кафка био претплаћен, прим. аут.], имао 
је за резултат затварање врата Прага за мушкарце и жене са села. Чувари 
нису толико чували право, колико своје економско стање и утврђене приви-
легије прашке Јеврејске заједнице.”25 

Ако је у Кафкином Процесу остало нејасно на основу којег закона 
је изнесена оптужница и донесена пресуда, онда је у реалности, као и 
у параболи Пред законом целокупна заједница галицијских паора јевреј-
ског порекла остала збуњена наочиглед мистичне законске уредбе на 
основу које им је ускраћен улаз у град. У параболи, човек са села није 
ушао у закон, у реалности људи са села нису ушли у град, а да је притом 
и једној и другој страни остала нејасна законска одредба на основу које 
је то учињено.

Кафкина правничка каријера била је директно умешана у демокра-
тизацију правног поступка: 

„Он тражи већу независност Института за осигурање од повреде на 
раду од закона које доноси централна влада. У исто време, испитивање јав-
ног мњења уноси друге гласове у дискурс: гласове послодаваца који се 
раније нису могли чути. Резултујућа напетост између бирократије ’одозго’ 
засноване на централизованој власти и моделу ’одоздо према горе’ заснова-
ном на гласовима појединаца, значајна је за већи део Кафкиног службеног 
и књижевног промишљања.”26

Парадокси слободног ухапшеника и невиног кривца још увек делују 
као моћни сведоци кризе савремене субјективности. Избор књижевности 
последица је свесне одлуке овог правника да фиктивни мисаони експери-
мент буде медијум приказа лажног поретка, јер Кафка није уображавао 

25 Caygill, H. (2011). „Kafka and Derrida Before the Laws”. Freedom and Confinement in 
Modernity: Kafkas Cages. Palgrave Macmillan, New York, ed. Kordela, K. / Vardoulakis, D., 56.

26 Densky, D. (2010). „Proxies in Kafka: Koncipist FK and Prokurist Josef K.”, у: Kafka 
for the Twenty-First Century. Camden Hause, Rochester / New York, ed. by S. Corngold / R. V. 
Gross, 124
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да јасно види истину, али је осећао да је еманципација могућа тако што 
се најпре денунцира лаж. Ако је суд свуда, ако сви раде за суд, онда је 
крајње сумњиво и постојање наводно неприкосновене хијерархије, наро-
чито када је реч о највишим инстанцама. Ако закон не познаје одбрану, 
онда свакако још мање познаје жалбени поступак. Највиши суд отуда 
може бити једино суд моћи која је лоцирана с оне стране права и процеса 
и остаје недодирнута, ван домашаја закона. Чувар уласка у закон онда 
не може бити на најнижим лествицама хијерархије, него мора припадати 
њеном врху. Амбивалентност достиже врхунац када замислимо да чувар 
закона нужно окреће леђа, игнорише закон и симулира супериорност у 
односу на њега, док онај који окреће лице закону и очекује гостопримство 
и пријем у њега, остаје ускраћен и незадовољан. Инверзија и антагони-
зам постају потпуно јасни када схватимо да, с једне стране, онај ко чува 
или спроводи закон није у њему и не руководи се његовим правилима, 
него је изнад њега. С друге стране, онај ко је упућен на примену закона 
остаје изневерен, препуштен сам себи, игнорисан од стране закона. Тако 
долазимо до закључка да закон заправо не важи за све, пошто у реал-
ности његовом важењу нико не подлеже. Моћ себе ставља ван закона, 
немоћни остају лишени законске заштите. Сви смо у ствари отпадници, 
сви смо outlaw.
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