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КАФКИЈАНСКА ИСТРАГА

Апстракт: Тема рада је један посебан аспект Кафкиног дела или Кафки-
но дело из једног новог угла посматрања, сагледано на примеру приповетке „У 
кажњеничкој колонији“. Циљ овог истраживања је да на примеру Кафкине при-
поветке „У кажњеничкој колонији“ покаже на који начин су иследнички поступци 
литераризовани у књижевном делу писца Франца Кафке. Метод рада је хермене-
утичко-феноменолошки. Књижевно дело се, како показује ово истраживање, од-
ликује пре свега једним, гадамеровски речено, „значењским прирастом“ у односу 
на ванлитерарни, иследничко-истражни, поступак. Херменеутичко истраживање 
приповетке спроведено је с обзиром на један од главних постулата Гадамерове 
филозофске херменеутике, а то је постулат да слика, у нашем случају песничка сли-
ка, не представља никакво срозавање узора или праслике према којој је сачињена, 
већ да значењским или смисаоним прирастом представља обогаћење узора према 
којем је сачињена. Књижевно дело тако надмашује стварност као један од могућих 
узора према којем је сачињено.

Кључне речи: Кафка, иследничко-истражни поступак, литераризација, књи-
жевно дело, херменеутика.

Када су потоњи филозофи постмодернизма објавили рат западним мета-
физикама, пре свих просветитељству, тражећи међу филозофима шпијуне, а 
међу нафтним бушотинама и рудничким јамама опасне рупе, стигматизујући 
Сократа као архефилозофа, чија дијалектичка метода долажења до истине, 
према Слотердајковим (2003) речима, у себи импицитно садржи тота-
лизујуће претензије у погледу утврђивања истине, занимљива је чињеница да 
су исти ти постмодернисти (Слотердајк 2003; уп. Грубачић 2006: 350-416; 
уп. Гронден 2012: 186-190) изгледа заборавили да у жестини својих ‘крсташ-
ких похода’ говоре и о својој раноантичкој археикони, ‘великом’ Сицилијан-
цу Горгији, који је, управо у духу лиотаровског неповерења у метанаративе 
и генералног постмодернистичког ‘постулата’ одбацивања или одгађања 
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истине или онтолошког монизма, у антрополошком периоду античке фило-
зофије, дакле, замало, али ипак не на почетку европског мишљења, али сва-
како на прагу заборава бивства, у доба Сократа и софиста или, боље речено, 
софистерије, говорио да ништа не постоји, а ако и постоји, он то никада не 
би могао да сазна, па чак и да му пође за руком да сазна, он то своје сазнање 
никада не би могао да саопшти или пренесе другоме. Зашто је Слотердајк 
напао Сократа, а не Горгију? Да ли то значи да Слотердајк прећутно говори 
о Горгијиној филозофији афирмативно, дакле, као оној филозофији која би 
према њему требало да буде једина истинита и општеважећа? Суд „Истина 
не постоји“, или „Истина је лаж“, или „Истина је увек дата у плуралитету“, 
или „Истина је мултиперспективна“, или „Истина је релативна“, дакле, и тај 
суд је један метафизички суд међу другима, једна метафизика која претен-
дује на тоталност и која својим тотализујућим дејством поништава све дру-
ге потенцијалне метафизике. Да ли то значи да је сваки говор о истини већ 
унапред осуђен на пропаст и да о истини пре треба ћутати него говорити? 
У овом контексту је можда могуће говорити и о постмодернизму као једној 
идеологији која под плаштом неповерења у метанаративе заправо и сама 
упада у круг метанаратива (уп. Розен 2016)!

Основна Кафкина мисао би се могла одредити као „литерарно облико-
вање човековог самоотуђења, мисао посредована савременом књижевно-
шћу, пре свега експресионизмом, и властитим искуством сагледана у про-
блематици људског постојања“ (Грубачић 1983: 22). Чињеница је, међутим, 
да је Кафкина проза и тематски и фабуларно и идејно у дијаметралној су-
протности према великим романима 19. века, романима „којима је још било 
пошло за руком да обухвате тоталитет друштвеног живота са свом сложено-
шћу противречних уверења и стварних животних сукоба, обликујући у исти 
мах једно идеално осмишљавање живота као аутентично животно искуство“ 
(Грубачић 1983: 24; уп. Кон 1997).

Кафкијански човек је отуђен од света који га прождире као обезличеног 
појединца, и то не зато што је свет узрок тог обезличења и отуђења, већ уп-
раво супротно, захваљујући аутоскепси и отуђењу од самога себе. Човек се 
у Кафкином делу губи у свету зато што се претходно губи у самоме себи, у 
сумњи упереној према сопственом бићу која аутопројекцијом разара најпре 
појединца који сумња, а онда и свет којем субјект припада. Субјект тако у 
Кафкином делу није више „subjectum“ у етимолошком смислу те речи као 
„sub + iecere“ у значењу „бити у основи неке ствари и давати јој смисао“. 
Субјект постаје објект, али не објект који је изручен на милост и немилост 
спољашњем свету којем припада, већ објект изручен на милост и немилост 
самоме себи.

Тема нашег рада је један посебан аспект Кафкиног дела или Кафкино 
дело из једног новог угла посматрања, сагледано на примеру приповетке  
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„У кажњеничкој колонији“. Прича почиње тамо где се и завршава, „у тој ду-
бокој, песковитој малој долини, окруженој са свих страна голим обронцима“ 
(Кафка 1978: 199). У метафорици круга који је без почетка и краја и острва, 
како ће један од ликова приповетке, официр, назвати колонију, наговеште-
на је природа једног тоталитарног, у себи затвореног поретка, појава „sui 
generis“ која једина опстаје, а у којој појединац бива сведен на аутоматизова-
ни објекат за једнократну употребу. Дубока, песковита, мала долина, окру-
жена са свих страна голим обронцима, сликовит је пример Кафкине поетике 
простора, поетике која говори у прилог тези о одсуству било какве ширине 
у поимању међуљудских односа.

„Досад је још био потребан ручни рад, али сад апарат ради сасвим сам“ 
(Кафка 1978: 200). Механизам се осамостаљује, оживљава, а човек постаје 
сувишан, постварен, или, како би Гинтер Андерс у наслову истоимене књиге 
рекао, застарео. „Уосталом, машина још ради и дела за себе. Дела за себе, 
макар и сасвим сама стојала у овој долини. И леш и дан-данас на крају пада у 
јаму, несхватљиво благо полетевши, иако се, као некада, око јаме не скупљају 
стотине људи попут мува“ (Кафка 1978: 215).

На позив команданта, који до краја приче остаје непознат и о коме се 
знају само штуре информације, путник долази у кажњеничку колонију „да 
присуствује погубљењу неког војника кога су осудили због непослушности 
и вређања претпостављеног“ (Кафка 1978: 199). Ако се узме у обзир чиње-
ница да је приповетка настала октобра 1914. године, дакле, на самом почет-
ку Првог светског рата, јасно је зашто официр, који је иза оковратника имао 
„две танушне женске марамице“, на путникове коментаре о његовој војнич-
кој униформи одговара да „оне представљају завичај; не желимо да изгуби-
мо завичај“ (Кафка 1978: 200). Идеја безусловне борбе за отаџбину као и 
природа тоталитарних политичких система наговештена је у овим речима 
официра који се са великом ревношћу трудио да машина савршено функци-
онише, али у чијим речима је на самом почетку готово неприметно, узгред-
но тематизовано и питање односа појединца и система: „Наравно, јављају се 
и сметње; надам се, додуше, да се данас ниједна неће десити, али ипак се с 
њима мора рачунати. Требало би да апарат ради дванаест сати непрекидно. 
Али ако се и јаве сметње, биће свакако сасвим незнатне, и одмах ће бити 
отклоњене“ (Кафка 1978: 200).

Путнику, војнику, официру, осуђенику и неком тупом човеку крупних 
уста и запуштене косе и лица, како у једној јединој синтагми са неодређеним 
детерминативом стоји на почетку приче, придружује се и шести лик, а то је 
апарат који почиње да „ради сасвим сам“ (Кафка 1978: 199). Апарат постаје 
живи организам који функционише према својој унутрашњој логици, он је 
метафора за ону надперсоналну, обезличену, анонимну инстанцу која гуши 
сваки индивидуални глас одоздо, кажњеничка колонија која ће, чак и ако 
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до тога дође, отклонити све ‘сметње’, свакако сасвим незнатне. Устројство 
целе колоније је, према речима официра, дело старог команданта, и ниједан 
нови командант ту, тако заокружену целину никада неће моћи да измени.  
Круг се затворио.

Језик иследника, а то је у овој причи официр, јесте семантички крајње 
редукован, а објашњења су штура и непотпуна. Премда осуђеник све време 
покушава да разуме смисао посете путника и објашњења официра, ни вој-
ник ни осуђеник нису разумели ни речи, јер је официр говорио француски. 
Покидана је узрочно-последична веза између наредбе надређеног налого-
давца, ислеђивања и егзекуције од стране официра и војника и казне коју 
је требало извршити над осуђеником. „Уместо каузалних односа код којих 
одређени мотив повлачи за собом одређени чин и реакцију, овде је логика 
развоја одређена са краја: последица узрокује узрок, казна поставља криви-
цу“ (Грубачић 1983: 7-8; уп. Бошковић 2004).

Покушавајући да објасни путнику како апарат функционише, официр у 
први план ставља опис апарата, процедура по којој треба спровести казну за 
њега је од мањег значаја. А пошто је један зупчаник у цртачу, делу апарата, 
излизан и шкрипи при обртању, тада је, према официру, „једва могуће спо-
разумети се“ (Кафка 1978. 202). Истина, било о самој истрази, механизму 
репресије или осуђенику је угушена, недостижна и фингирана, а будући да 
је „резервне делове овде [на машини – М. Ј.] врло тешко набавити“ (Кафка 
1978: 202), она, Истина, је дакле, једна. Поред лица осуђеника, на маши-
ни, налази се тзв. „филцани језичак“, а његова сврха је „да спречи викање и 
прегризање језика“, а то значи да осуђеника треба по сваку цену спречити 
да говори и тиме угушити сваки евентуални покушај сагледавања истине о 
кривици из различитих углова, и спречавање прегризања језика, што говори 
о дволичном карактеру самог репресивног механизма који уједно ‘штити’, 
дакле, ‘води бригу’ о очувању права појединца и кажњава, убија осуђеника. 
„Разуме се“, каже официр, „човек мора да узме филц у уста, јер би му иначе 
каиш сломио врат“ (Кафка 1978: 202).

Карактерна црта готово свих Кафкиних ликова је несигурност и „окле-
вање“ (нем. „Zögern“) изазвани сумњом и страхом од имагинарног надређе-
ног. Показаће се, међутим, и у овој приповеци, да у једном крајње хије-
рархизованом, тоталитарном систему, од врха до дна прожетог сумњом и, 
хобсовски речено, ратом свих против свих, врло лако долази до урушавања 
хијерархије у којој истражитељ постаје осуђеник и самом себи џелат. „Тек 
кроз сумњу Кафкин приповедач обликује своја мерила просуђивања“ (Гру-
бачић 1983: 21; уп. Фуко 1997). Након свесрдног и перманентног труда 
официра да путнику исцрпно ‘објасни’ функционисање апарата за мучење 
осуђеника, путник, заваливши се у столицу коју му официр претходно пру-
жа и прекрстивши ноге, поставља официру питање: „А како гласи пресуда?“ 
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(Кафка 1978: 203) На том месту почиње заплет приче, али и уплитање офи-
цира у сопствене апорије које ће га на крају одвести на исту ону препари-
рану вату или постељу за мучење осуђеника коју је с почетка био наменио 
осуђенику. Над егзекутором ће бити спроведена егзекуција. Од тог места у 
тексту па надаље почиње литерарно разоткривање идеје друштва заснованог 
на строгој хијерархији и међузависности, друштва које је прожето сумњом 
која се окреће не само против другог, претпостављеног или потчињеног на 
друштвеној лествици, већ и против самог скептика, судског истражитеља. 
Скепса постаје аутоскепса, дакле, сумња у самога себе. Официр тиме постаје 
заточеник своје сумње.

„Извините ако су моја објашњења можда несређена; веома вас молим да оп-
ростите. Наиме, раније је објашњења обично давао командант; нови командант 
се, међутим, одрекао ове почасне дужности; али ипак, да он тако високог госта 
[…] чак и не обавести о облику извршења наше пресуде, то је опет нешто ново, 
...“ (Кафка 1978: 204).

Само једно путниково питање наводи официра да се извињава због својих 
„несређених објашњења“ и да моли за опроштај. Путник, о којем се до тог 
тренутка није знало готово ништа и који се, изгледа, како на почетку приче 
стоји, „једино из учтивости одазвао позиву команданта да присуствује по-
губљењу“, одједном постаје у очима официра тако високи гост. Једно питање 
је било довољно па да се устројство кажњеничке колоније из темеља проме-
ни, јер се нови командант одрекао почасне дужности да даје објашњења пре-
суде, а сам официр, уосталом, уопште није био обавештен, па, према томе, 
кривицу не може да сноси он, извршитељ пресуде. „Поштуј свога претпоста-
вљеног“, каже официр већ у следећем тренутку разговора са путником, на-
водећи речи које ће осуђенику у чело бити урезане, позивајући се притом на 
цртеже бившег команданта који је у исти мах био и војник, и судија, и кон-
структор, и хемичар, и цртач, читај, и непосредни извршилац (егзекутор) 
казне, и судија који је доносио пресуде о ‘кривицама’, и идејни творац чита-
вог механизма репресије, итд. Дакле, командант је био све, он је диктатор, 
гебелсовски „Völkischer Beobachter“1 („Народни посматрач“), свевидећи и 
свеприсутни законодавац у чију реч не сме бити сумње.

Осуђенику, међутим, пресуда која се тиче њега самог остаје непозната. 
„Било би излишно саопштити му је. Па сазнаће је на свом телу“, (Кафка 1978: 
204) каже официр путнику. Осуђеник чак не зна ко зна истину о пресуди,  

1 Радио станица под управом рајхсминистра просвете и пропаганде у трећем рајху Јозе-
фа Гебелса. Основни задатак станице био је надгледање и контрола целокупног духо-
вног живота и развоја нације, као и културних организација за које је морало да важи 
правило „глајхшалтунга“, дакле, апсолутне центрираности према захтевима и култур-
ном моделу нацистичког режима.
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час се загледао у официра, а повремено би, таворећи у апсолутном незнању, 
погледао и у путника, као да је желео да од њега добије одобрење за описа-
ни поступак. Осуђеник, међутим, не зна ни да ли је уопште осуђен, а није 
имао прилике ни да се брани. Осуђеник, о чијој се кривици одлучује, јесте 
као други апсолутно искључен из дијалога. „Начело по коме одлучујем јесте: 
кривица је увек несумњива. Други судови не могу спроводити ово начело, 
јер се састоје од неколико људи, а над собом имају и више судове. То овде 
није случај ...“ (Кафка 1978: 205). У хијерархијски, централистички уређеној 
кажњеничкој колонији могућа је само једна истина, а евентуално плурализо-
вање питања истине и преиспитивања кривице ‘осуђеника’ као нужну кон-
секвенцу би за собом повлачило урушавање система. Могућа је, дакле, само 
једна истина. Официр у наставку разговора са путником каже о осуђенику: 
„Да сам га претходно позвао и испитао, настала би само збрка. Он би лагао, 
а ако би ми пошло за руком да побијем његове лажи, заменио би их другима, 
и тако даље“ (Кафка 1978: 206). Једино сазнање у погледу истине о кривици 
и мучењу осуђеника односи се на оно „Како“ мучења, дакле, на начин му-
чења. Процес истраге готово је у потпуности искључен из случаја, о узроци-
ма евентуалног злочина и смислу ислеђивања скоро да нема речи. Из свега 
произилази једини недвосмислени закључак да је једини смисао мучења да 
ту заправо нема никаквог смисла.

Потрага за смислом у Кафкиној приповеци нужно одводи тумача у 
потрагу за једним јединим смислом који би могао да буде разоткривен, а 
то је смисао бесмисла или одсуство било каквог смисла. Смисао бесмисла 
или бесмисао смисла је основна и можда и једина ‘смисленост’ о којој би у 
Кафкином делу могло бити речи. Постојање једног јединог смисла нужно 
води у учење о монизму смисла који све поступке ликова чини бесмисленим. 
Једино што остаје консеквентно смислено јесте, дакле, бесмисао поступака 
са којим се суочавају Кафкини ликови и који на крају подлежу разарајућем 
дејству својих сопствених поступака и чињења или, боље речено, нечињења. 
Ништа се у Кафкином свету не збива, осим разарајућег збивања скепсе и 
аутоскепсе које све ликове води у суноврат.

На цртежима на које гласи пресуда и према којима функционише цео 
механизам апаратуре за мучење, путник је могао да види само линије налик 
на лавиринт, а између безброј укрштених линија могли су се тешко разазна-
ти „бели међупростори“, а то су простори истине сагледане из угла осуђени-
ка или неког трећег потенцијалног саговорника, који би у овој приповеци 
могао бити путник.

А што се записа на телу осуђеника тиче, записа којим је требало сао-
пштити осуђенику пресуду, према замисли официра и кажњеничке ко-
лоније, тај запис је био подељен на две сфере: „Стварни запис иде око 
тела само у облику узаног појаса; остали део тела је намењен за украсе“  
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(Кафка 1978: 209). Чулна, емпиријска стварност за којом је Кафка одувек 
тежио, остаје фундаментално одвојена од фиктивне, фингиране стварности. 
Емпиријска стварност је само онај мали део око тела осуђеника у виду „уза-
ног појаса“, све остало су „шаре“, украси који спречавају поглед човека да 
допре до стварности и рационално је конституише у оном смислу у којем 
су стари филозофи рационализма с краја 17. и почетка 18. века одређивали 
истину као слагање емпиријске стварности, дакле, стварности која се може 
перципирати чулима, са идејама, представама или сликама које човек фор-
мира у уму (veritas est adaequatio rei et intellectus). Дакле, истина у рациона-
листичком кључу је слагање ствари са разумом, слагање чињеничног стања 
ствари са представама о тим стварима које човек формира у свом разуму. 
Код Кафке је све обрнуто. Истина у његовом свету пребива у једној јединој 
сфери, а та сфера је сумња најпре у себе, а потом и у свет који је предмет 
разарања те сумње. Све се у главама Кафкиних ликова слаже са растачућим 
дејством скепсе која прождире реалност и тако ствара један једини конгло-
мерат истина у којем разум производи илузију, а илузија утваре.

Спољашњи свет човека је, међутим, само одраз, пројекција унутрашњег 
света, или, како би Кафка рекао, чулни свет је зрачење људске свести. Читава 
емпиријска, друштвена стварност је само елемент човекове свести, она је, 
боље речено, конструкт човекове свести, само представа коју човек неза-
висно од стварности формира о друштвеној реалности и хијерархији. Свет 
је моја представа, рекао би Шопенахуер. Сумња у разумност и спознатљи-
вост света у просветитељском смислу те речи је фундаментална за Кафкину 
поетику, а права реалност је увек нереалистична. За Кафкине ликове који 
никада не размишљају о улози коју њихова свест игра у сазнајном чину, круг 
тумачења остаје „затворен као circulus vitiosus. Одрживост сопствене ‘исти-
не’ која је изложена сталном преоцењивању и перманентној кризи одређује 
њихов однос према другим људима ...“ (Грубачић 1983: 34). Фихтеово „Ја 
поставља Не-Ја“ или субјект поставља објект, код Кафке поприма изразито 
негативну конотацију. Не само да се код Кафке не може радити о некаквом 
аутономном субјекту спознаје који стриктно разликује себе од спољашњег 
света у којем живи и који поставља, одређује и обликује у складу са сопстве-
ним захтевима и замислима, већ „Ego“ у таквом сплету околности постаје 
„Оно“ или објект који најпре са другим ‘субјект-објектима’ учествује у из-
градњи једног спољашњег света сумње, да би у крајњој линији себе потчинио 
таквом свету и постао пуки предмет који самог себе укида. Тако Фихтеово 
романтичарско „Ја“ у Кафкином свету постаје једно натуралистичко „Не-
Ја“, пуки предмет, спољашњи свет који самог себе укида у процесу који води 
против самог себе.

Нема, дакле, код Кафке ни речи о постојању две оделито постојеће 
стварности, оној идеалној и другој, реалној. У свести његових ликова све је 
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стопљено у једну јединствену целину, и то захваљујући разарајућем дејству 
сумње којој ликови сами себе излажу. Захваљујући сплету међуљудских 
околности и дејству сумње у све и свакога човек такорећи прождире реал-
ност и претвара целокупну стварност у сплет реалног и идеалног, а у таквој 
констелацији немогуће је повући јасно разграничење између жртве и џела-
та, осуђеника и егзекутора. Сан и јава постају једно, а човек осуђеник, судија 
и егзекутор самом себи.

Све метафизичке апорије човекове свести без емпиријске подлоге су 
само сабласне химере које воде у пропаст. Слика стварности коју официр 
формира у својој свести дејством радикалне сумње постаје створена, кон-
струисана слика, али и крајње искривљена. Зато официр у наставку, гово-
рећи путнику о природи поступка и погубљења, каже: „Али не сме се губити 
време, нешто се спрема против мог права суђења; у командантури се већ 
држе саветовања, на која мене не позивају; чак и ваша данашња посета ми 
се чини карактеристична за целу ситуацију; плаше се и шаљу вас, странца“ 
(Кафка 1978: 214). Долазимо до кључне тачке приповетке, када официр, до 
пре неколико тренутака председник суда и истражитељ, поставши роб своје 
сумње, највећим делом, можда и у потпуности својом заслугом, упада у са-
мопроцесуирање, а као што ће се видети, и у самокажњавање на крају при-
поветке. Официр је гоњен подозрењем да командант сумња у његов судски 
поступак и покушава да придобије путника не би ли му овај помогао пред 
командантом. У тим речима официра упућеним путнику садржана је уједно 
и суштина истражног поступка тоталитарних режима у судско-полицијском 
смислу те речи, дакле, у ванлитерарном контексту:

„Слушајте, дакле, мој план. За његово остварење је пре свега потребно да се 
данас у колонији колико је могуће више уздржавате од давања суда о поступку. 
Ако вас баш непосредно не питају, нипошто се не смете изјаснити; а изјаве вам 
морају бити кратке и неодређене; […] У свом говору не морате себи постављати 
границе, галамите откривајући истину, нагињите се преко ограде, урлајте, него 
шта, урлајте команданту своје мишљење, своје непоколебљиво мишљење“ (Кафка 
1978: 218-220).

Језик истражног поступка, чији је циљ фингирање истине, оправдан је, ма-
кијавелистички речено, средствима која се крећу у две основне крајности: 
или говорити што је могуће мање, краће и неодређеније како судски ис-
тражитељ не би из изјава испитаника могао извући било какве смислене и 
целовите, логичне закључке, или пак говорити што више, без ограничења, 
бити нападан у говору тако да се речи преливају у експлозивној ентропији, 
не би ли се истражитељ убедио да је оно што испитаник говори истина. 
Више значи мање, и обрнуто. На таквој логици обрнутих, изопачених на-
чина говора почива свеколика ентропија говора и језика у чијој власти се 
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одвија свеколика комуникација или псеудокомуникација између Кафкиних 
ликова. Ако је изворно значење речи комуникација, „communicare“ – у зна-
чењу „повезивати (се)“ „повезивањем успостављати смисаони однос“, онда 
се слободно може рећи да у свету Кафкиних ликова не само да нема смис-
леног повезивања и успостављања смислених односа, већ се ту ради о једној 
фундаменталној немогућности успостављања било каквих међуљудских од-
носа, будући да ликови обитавају у свету у којем не може бити ни говора о 
некаквом заједничком свету, јер једни другима представљају џелате, а сами 
себи судије, егзекуторе и осуђенике.

Међутим, путников одговор на предлоге и захтеве официра је био кра-
так и недвосмислен, а гласио је: „Не“ (Кафка 1978: 221). Можда би се, као у 
случају Јозефа К, јунака романа Процес, могло и у случају официра рећи да „та 
личност обитава у систему процеса самој себи, у коме не може да спозна ни 
унутарње силе које процес воде ни властиту кривицу; та иста личност, опет, 
живи у систему владајуће хијерархије, у коме не може да спозна ни силе које 
владају ни правду која јој може бити намењена“ (Грубачић 1983: 25; уп. Бекон 
2009). Хијерархија с почетка приповетке је готово сасвим урушена, окрену-
та наглавачке, истражитељ постаје осуђеник, а војник и осуђеник с почетка 
приче „су се, рекло би се, спријатељили; осуђеник је давао војнику знаке, ма 
колико му то било тешко онако чврсто спутаном; војник се наже ка њему; 
осуђеник му нешто шапну, и војник климну главом“ (Кафка 1978: 221).

На путникове речи да не подржава његов судски поступак, официр без 
икаквог рационалног, разуму докучивог, разлога, ослобађа осуђеника. Пи-
тање које је затим уследило: „Да ли је то истина?“ (Кафка 1978: 222) није 
реторичко питање осуђеника који не може да поверује у чињеницу да је 
непознати путник издејствовао милост за њега. То питање поставља вечно 
упитани Кафкин приповедач шта истина заправо јесте, у овом и било ком 
другом поступку, и да ли је уопште могуће сагледати истину у рационалном 
смислу те речи као поклапање представе коју човек има о ствари са самом 
ствари из емпирије перципиране путем чула (у овом случају истине о кри-
вици и поступку). Последње речи официра непосредно пре него што ће се 
механизам апаратуре за мучење покварити и игле цртача га пробости и ус-
мртити, он још једном покушава да протумачи лавиринтске линије коман-
дантовог цртежа и изговара речи: „Буди правичан! – то пише овде“ (Кафка 
1978: 223). Summum ius – summa iniuria. Захтев за највишом, једином мо-
гућом, монистички интонираном правдом постаје највећа неправда. Једна 
једина правда свој пандан има у једној јединој неправди, највећој могућој 
неправди, чијих мерила не остаје поштеђен ниједан Кафкин лик. Онтолош-
ки монизам истине пренет на раван правде постаје онтолошки монизам 
највеће могуће неправде која погађа свеколики систем хијерархијских од-
носа у којем обитавају Кафкини ликови.
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На крају путник, у пратњи војника и осуђеника, одлази до првих кућа 
колоније и до чајџинице. Стари командант колоније је, према речима офи-
цира, био сахрањен у тој чајџиници јер му је поп ускратио место на гробљу. 
Испод једног стола, за којим су седели становници колоније, стајао је 
споменик, на којем је био урезан следећи натпис: „Овде почива стари ко-
мандант. Његове присталице, које се сад не смеју називати тим именом, 
ископале су му гроб и ставиле споменик. Постоји пророчанство да ће ко-
мандант после одређеног броја година ускрснути и из ове куће повести 
своје присталице у поновно освајање колоније. Верујте и чекајте!“ (Кафка 
1978: 229). Путник затим, бежећи од војника и осуђеника и спречавајући 
их да се и они укрцају, у чамцу напушта острво.

Истрага и истражни поступак, чији настанак у историји европске ци-
вилизације датира још од оснивања шпанске инквизиције у 13. веку, рађају 
се из сумње и страха. Свака идеологија тоталитарних режима или система, 
која по дефиницији претендује на апсолутно важење, своје извориште има 
у страху од појаве Другог одн. Трећег који ‘угржава’ само постојање и одр-
жање таквог система, и сумњи да би до рушења исте уопште могло да дође. 
Континуитет идеологије онтолошког монизма остварен је, парадоксално, 
и у доба просветитељства у 18. веку, да би током 19. века, праћен и подр-
жаван теоријом културног еволуционизма (претечом империјализма), по-
степеним развојем кулминацију доживео у 20. веку у тоталитарним режи-
мима нацизма и стаљинизма и у масовним уништењима и истребљењима 
какве свет до тада није видео. Истрага је инструмент тоталитарних иде-
ологија при проналажењу ‘кривца’ и одређењу исхода, истине у погледу 
кривице, а исход једне такве истраге би по дефиницији увек требало да 
буде Истина која је без изузетка Једна. Кафкино дело показује, међутим, 
да је свака врста онтолошког монизма у погледу конституисања исти-
не апсолутно немогућа и да нужно води у своју супротност, у лаж, одн. 
у фингирану истину, типичну нпр. за московске процесе, или, што је још 
екстремнији вид, оне процесе у нацистичкој Немачкој којих чак уопште 
није ни било и у којој су ‘непријатељи државе’ директно депортовани у  
концентрационе логоре.
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Miloš M. JOVANOVIĆ

KAFKA’S INVESTIGATION

Summary 

The main purpose of this paper consists of showing in which way the modes of investiga-
tion are presented in the literary work of Franz Kafka “In der Strafkolonie”. The main methods 
of the paper are the hermeneutical and the phenomenological. The literary work of art shows, 
in the sense of Gadamerian hermeneutics, the meaning growth in comparison to non-literary 
investigation procedure. It also comes out that the investigation has its birthplace in fear and 
doubt. Every ideology of totalitarian regimes has its birthplace in the fear of the presence of the 
second or third, which puts into question the bare existence of such systems. Kafka’s work shows 
us that every kind of ontological monism is impossible and that it leads to some kind of totalitar-
ian political systems.

Key words: Kafka, procedure of investigation, literarisation, the literary work of art, herme-
neutics.
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