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После:ње Eо;лавље романа Америка,3 насловљено „Оклахомско
EозоришMе”, у EоMEуносMи се из:ваја из :оMа:ашње; Mока Кафки-
но; EриEове:ања у овом :елу. Све :оMле Франц Кафка је EриEове-
:ао о заисMа неоKичним :о;о:овшMинама мла:о; Карла Росмана,
о: MренуMка ка:а је ње;ов Kро:, који је исEловио из Немачке Eри-
сMао на њујоршку оKалу. Реч је о оMEрилике чеMири месеца Росма-
ново; живоMа у Америци, исEричана или сасвим Eрецизно, са
свима Eоје:иносMима, веома исали исMовремено исEисана и
шMуро, уоEшMено (ка:а EриEове:а о Eрове:ена :ва месеца ње;о-
во; живоMа са ујаком, или, Mакође :ва месеца Eрове:ена на служ-
Kи у хоMелу Окси:енMал). У овом, знаMно разрађенијем :елу ро-
мана, уз Росмана су и ње;ови несрећни :ру;ови/не:ру;ови Дела-
марш и РоKинсон који су веома  уMицали на Mок ње;ово; живоMа,
шMо је оEеM изазвало Росманово суочавање са све Mежим, новијим
искушењима која су сMајала на Mом ње;овом марMирском EуMу.4

Њихов сусреM се о:вио у ноћи EошMо ;а је ујак, онако како ;а је на-
;ло и неочекивано Eресрео и EрихваMио, исMо Mако на;ло и неоче-
кивано мучки о:Kацио и из;нао о: сеKе.

У Mом Eо;лављу, :акле, нема нико; (изузев мало; Ђакома) из
EреMхо:но; :ела романа, чак ни Деламарша и РоKинсона, у чијем
је зароKљенишMву Карл осMао. 

ПоменуMи :ео романа ослоKођен је свих оних ликова и сиMуа-
ција EрисуMних у Mом разрађенијем  :елу романа, о:носно зKи-
вања у њему. 

У „Оклахомском EозоришMу” заMичемо Карла, јунака романа
Америка, како сMоји исEре: је:но; EлакаMа који је својим са:ржа-
јем Eозивао све заинMересоване :а се  јаве у Оклахомско Eозори-
шMе:

„На MркалишMу у КлејMону Eрима се :анас о: шесM часова ујуMру
:о Eоноћи осоKље за EозоришMе у Оклахоми! Велико оклахомско
EозоришMе вас Eозива! Позива само :анас, само је:анEуM! Ко мисли
на своју Kу:ућносM, Mоме је месMо ко: нас! Свако је :оKро:ошао! Ко
хоће :а EосMане умеMник нека се јави! Ми смо EозоришMе које сва-
ко;а може уEоMреKиMи, свако;а на ње;овом месMу! Ко се за нас о:-
лучи, Mоме о:мах ов:е чесMиMамо! Али се EожуриMе :а :о Eоноћи
:ођеMе на ре:! У :ванаесM часова се све заMвара и више се не оMвара!

3 Назив романа EоMиче о: Кафкино; EријаMеља Макса Бро:а, не о: само; Eисца.
4 „Kao nevini […] dospijeva Kafkin subjekt, osobito emigrant Karl Rossmann, iz

jedne očajničke i bezizlazne situacije u drugu; stajališta epske pustolovine
pretvaraju se u stajališta priče o patnji”  (А:орно, 1985: 129–130). 



ОКЛАХОМА – АУШВИЦ

ДРАГОМИР Ј. КОСТИЋ 21

ПроклеM :а је ко нам не верује! НаEре: у КлејMон! (Кафка, 1978,
сMр. 253).

ИEак, у о:носу на ликове и сиMуације из свих оних Eо;лавља
која су EреMхо:ила овом Eосле:њем (,,Ложач”, ,,Ујак”, ,,Вила крај
Њујорка”, ,,ПуM у Рамзес”, ,,ХоMел Окси:енMал”, ,,Случај РоKин-
сон”, ,,Азил”), ов:е Карл није сасвим наEушMен. Везу са њима
Eре:сMавља мла:и Ђакомо, који је, као и Карл, Kио лифMKој у хо-
Mелу ,,Окси:енMал” и на чије месMо је Kио EосMављен уEраво Карл,
али је ње;а иEак Kаш Ђакомо сMи;ао :а исEраMи из хоMела, EошMо
је :оKио оMказ. ПрисуMан је и :ру;и знак EовезаносMи, али он уоE-
шMе није Mако на;лашен као овај са Ђакомом. То је :евојка Фани
коју Карл среће :олазећи на MркалишMе у КлејMону ;:е се оKављао
Eријем у Оклахомско EозоришMе. Како се Фани, „је:на сMара Eри-
јаMељица”, уоEшMе и не сEомиње у Eо;лављима Eре „Оклахом-
ско; EозоришMа”, закључујемо :а се Карл с њом морао сресMи у
оном међувремену ње;ово; живоMа у Америци који у роману
није оKухваћен MексMом [Mо је :ео између Eо;лавља „Азил” и
„Оклахомско EозоришMе”, EреMEосле:ње; и Eосле:ње; :ела ро-
мана, ка:а је сMекао „на:имак који је имао у својим Eосле:њим
служKама – Не;ро” (Кафка, 1978, сMр. 264)]. Ка:а је реч о малом Ђа-
кому, о:носно о Eоновном сусреMу са њим, он :олази и :а означи
Mо EроMекло време, или ванвреме, и Mо Eосре:но кроз Карлово
Eрисећање на заKлу:у на:зорнице кухиње Kаш у Eо;ле:у ње;а, Mо
јесM, њено; уверења :а ће Ђакомо сасвим очврснуMи ако само из-
:ржи шесM месеци ра:а у хоMелу, или Kило ;:е у Америци, јер
„кроз EеM ;о:ина ће KиMи снажан човек“. (Кафка, 1978: 128) За Mо
очвршћење Kило је EоMреKно, :акле, време :о EеM ;о:ина (о: шесM
месеци) и Mо је оно време које у роману није Eриказано.

ШMа Eре:сMавља Eо;лавље „Оклахомско EозоришMе”? Део ро-
мана који се умно;оме разликује о: све;а осMало; у њему.

Није ли Mо, заEраво, силазак у Eо:земни свеM? Није ли Mо живоM
Eосле смрMи? 

„На :ру;ом крају Eо:ијума Карл у;ле:а је:но; човека који је не-
рвозно ишао ;оре-:оле и очи;ле:но је:ва чекао :а наиђу љу�и :а Kи
им :ао оKавешMења каква ;о: зажеле. Карл је већ хMео :а му Eриђе
ка: изна: сеKе зачу како неко из;овара ње;ово име.

’Карл!’ узвикну анђео. Карл Eо:иже Eо;ле: и Eоче :а се смеје о:
EријаMно; изненађења. Била је Mо Фани5 (Кафка, 1978, сMр. 253).

5 На;ласио Д. К.
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Нервозни човек, који се ов:е Eомиње, није ли Mо чувар Eо:зем-
но; свеMа; не Eревози ли он :уше умрлих са ово;а на онај свеM?

За анђелима, Карл ће ускоро у;ле:аMи ђаволе (мушки EринциE
насEрам женско;, уEа:љиво означен, јер жене су Kиле оKучене
као анђели, а мушкарци као ђаволи).

Није ли Mо Eак само сан?6

Не уEућује ли на Mо завршеMак EреMхо:но; Eо;лавља, „Азил”, у
коме се Карл Росман, Eосле неусEешно; Eокушаја :а ;а наEусMи,
мири са азилом ко: Деламарша, сањари о Kу:ућем Eослу и Mоне
у сан: 

„Ка: је заMворио очи, Eала му је на EамеM умирујућа мисао :а је
још мла: и :а ће ;а Деламарш иEак EусMиMи је:но; :ана; ово :о-
маћинсMво заисMа није осMављало уMисак као :а је сасMављено за
вечносM. Али ка: Карл Kу:е је:ном :оKио месMо у неком Eре:узећу,
неће се KавиMи ничим :ру;им :о својим Eослом и неће се расMрза-
Mи као сMу:енM. Ако Kу:е EоMреKно, ра:иће за Eре:узеће и ноћу, шMо
ће се у EочеMку ионако MражиMи о: ње;а, с оKзиром на ње;ову
оску:ну Mр;овачку сEрему. Мислиће само на инMересе Eре:узећа
коме служи и EрисMаће :а ра:и све, чак и оне Eослове које Kи осMа-
ли чиновници о:Kили као не:осMојне. У ;лави су му навирале :о-
Kре намере као :а Eре: канаKеMом сMоји ње;ов Kу:ући шеф и чиMа
их с ње;ово; лица.

С Mаквим мислима је Карл засEао и само му је у Eрвом Eолусну
смеMало снажно уз:исање Брунел:е, која се, вероваMно мучена Mе-
шким сновима, EреврMала на свом лежишMу” (Кафка, 1978, сMр. 251–
252).

Није ли ово, :акле, Mај :ру;и Eолусан? Или је онај 1рви 1олусан
само EреMхо:ио овом ис�инском сну?

УEраво Карлов сусреM са малим Ђакомом, на ручку Eриређе-
ном у часM новоEримљених чланова Оклахомско; EозоришMа, у
коме је јасно назначена Mа временска :исMанца о: најмање шесM
месеци [„Али је Карл иEак још осMао Eоре: Ђакома само :а Kи
;ле:ао. Каквих ли усEомена из EроMеклих времена! Г:е је на:зор-
ница кухиње? ШMа ра:и Тереза? Сам Ђакомо се Eо сEољашносMи
није скоро нишMа Eроменио; EреMсказање на:зорнице :а ће кроз
Eола ;о:ине свакако EосMаMи кошMуњави Американац није се ис-
Eунило, Kио је нежан као и раније, уEалих оKраза као и раније, –

6 „Ložač” (наслов о:ломка романа Ишчезли, касније назван Америка, који је
Кафка најEре оKјавио – Eриме:Kа Д. К.) „je sećanje na jedan san, na nešto što
možda nikada nije bila stvarnost”, наво:и сам Eисац у раз;овору с Г. Јаноухом
(Јаноух, 2002, сMр. 29).



ОКЛАХОМА – АУШВИЦ

ДРАГОМИР Ј. КОСТИЋ 23

:о:уше MренуMно су Kили заоKљени, јер је у усMима имао Eреве-
лик зало;ај меса, из ко;а је ла;ано извлачио сувишне косMи :а Kи
их заMим Kацио на Mањир” (Кафка, 1978, сMр. 272–273)], оEовр;ава
ову мо;ућу Mезу о сну, или Kарем :а је Mо Kио сан који је усле:ио
Eосле оно; Карлово; 1олусна у који је заEао размишљајући о мо-
;ућем заEослењу.

ИEак, и Eоре: Mо;а шMо чиMава сMрукMура романа не указује на
Mо :а су сва ова зKивања у Eо;лављу „Оклахомско EозоришMе” са-
мо Карлов сан, :а је само EозоришMе иEак само сан, никако се не
може сасвим о:KациMи уEраво зKо; невероваMно ла;о:не аMмо-
сфере (EасMорално; амKијенMа, и:иле, Kајке) у њему.7

I

ПлакаM који је Карл Росман ви:ео у Eрви мах није уоEшMе осMавио
неки нарочиMи уMисак на ње;а, најEре, заMо шMо их је и иначе
Kило мно;о, шMо „EлакаMима нико није веровао” и шMо на њему
EлаMа уоEшMе није Kила наве:ена. Али је заMо са Mе Eовршине зра-
чило нешMо о:исMа Eримамљиво, и Kило је јасно назначено. „Сва-
ко је :оKро:ошао” (Кафка, 1978, сMр. 253), Eисало је. Такође је не-
EоKиMно Eре:очена мо;ућносM :а се све Eрошло заKорави; Mо је са
EлакаMа :олазило као већ ;оMова чињеница: „Било је заKоравље-
но све шMо је :оса: ра:ио, нико му неће зKо; Mо;а EреKациваMи”
(Кафка, 1978, сMр. 254).

Карл који је :оMле (ми Mачно не знамо :окле, о:носно :о ка: је
Kио у азилу у Брунел:ином сMану, ко: Деламарша и РоKинсона,
које је искрено EрихваMао као Eраве :ру;ове, :а Kи му они Mо рђа-
во враMили – :акле, ка: је изашао, осMало је не:оречено како је
изашао, шMа је Eосле Mо;а ра:ио и ;:е је Kио; знамо само :а је не-
шMо ра:ио и :а је Mим „својим Eосле:њим служKама” сMекао на-
:имак „Не;ро”) наилазио на мношMво заEрека и неразумевања и
само изузеMно, каMка:, на милосM (или самилосM), Eо чему Eо:-
сећа на касније, а чувеније јунаке Франца Кафке (на Јозефа К., на
земљомера К.); сучелио се, изнена:а, с мо;ућношћу изје:нача-
вања са :ру;има, :овођења у исMу раван са осMалима, са свима,
или са сваким, EошMо је свако Kио :оKро:ошао: Свако је �о�ро�ошао!
Карл Mу реченицу са EлакаMа чиMа Eоново. У Mоме свако он је ви:ео

7 „Однако, образы эти в Америке очеловечены, они еще не столь символико-
аллегоричны, как в Процессе и особенно в Замке” (Затонски, 1972: 37).
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сеKе. И Mо сеKе у Kу:ућносMи. И са завршеном Eрошлошћу. Про-
шлосM је Kила Eрошла.

Занимљиво је :а исMи EлакаM, о:носно оно шMо се са EлакаMа
Карлу ну:ило као излаз, :ру;е је, који су се као и он нашли Eре:
њим („Eре: EлакаMом је… сMајало мно;о свеMа” ), осMавио EоMEуно
равно:ушне. И ка:а се Eремишљао како :а о:е у КлејMон, не:о-
умица око Mо;а :а ли :а о:е Eешке или железницом (с Mом разли-
ком :а у овом :ру;ом случају жрMвује новац са којим Kи Eрожи-
вео осам :ана), Kила је Eревелика; Карл је усамљен: „Је:ан
;осEо:ин који ;а је EосмаMрао EоMаEша ;а Eо рамену и рече:
᾽Мно;о среће на EуMу за КлејMон᾽” (Кафка, 1978, сMр. 254). И он се
уKрзо оKрео у возу за Оклахому; већ је, заEраво, Mамо EуMовао :ва
:ана и :ве ноћи. Иако је и у КлејMону Kио Eрви „шMо Mражи заEо-
слење” (Кафка, 1978: 256), шMо је све мо;ло уEућиваMи на злослуM-
не знаке, исEало је све како је на EлакаMу Eре:очено. 

И Mек је Mа:а, на EуMу за КлејMон, „Карл схваMио колико је вели-
ка Америка” (Кафка 1978, сMр. 275). То је Kило ње;ово оMкривање
Америке.

Та:а (са�а) се заEраво оMкрива зашMо је Бро: :ао Mакав назив
Кафкином роману, као и Eрави смисао наслова. Иако се он, али у
неEоMEуном значењу, Eозиционирао и раније, сушMина је :а се
ра:ња романа о:и;рава на америчком Mлу; Карл је, Kу:ући :а се
нашао у сасвим новом окружењу, Kио Eриморан :а ;а исEиMује и
сMално се с њим суочава и сукоKљава. Приморан је, Mакође, :а из-
нова заEажа различиMосMи уEоређујући живоM у ЕвроEи, о:акле
је :ошао, са живоMом у Америци, ;:е неминовно, веома Kрзо, Eо-
сMаје свесMан снажно; заокреMа ка Kу:ућносMи, која је у Америци
увелико већ Eочела.

Свакако :а значење Mо;а исказа колико је велика Америка ни у
ком случају није Eуко и Eовршно изражавање емоција изазваних
Eре:оченим. Тај исказ може означаваMи уEраво суEроMно, коли-
ко је Карл који уочава Mу величину, мали. Такође, може означава-
Mи EросMрансMво Mо;а конMиненMа који је осMало човечансMво (Eа
и сMару ЕвроEу) Eовео неку:а наEре: Eрема Kу:ућносMи, али исMо
Mако и колика је заKлу:а о Mој исMој величини, као и о разлици
између Америке и, на Eример, ЕвроEе, о намеMљивосMи, или Eо-
;уKној величини америчко; Eро;реса, о:носно Eро;реса човечан-
сMва, уоEшMе; с Mим у вези и Kу:ућносMи и Америке и човечан-
сMва; :а ли Eро;ресивне, или иEак ре;ресивне, Mо је већ EиMање
које Mражи :уKље Eромишљање.
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Карл на EуMу за Оклахому и Оклахомско EозоришMе, о:носно
на EуMу исEуњења оKећања са EлакаMа (ра:ња романа се, Kез ика-
кве наEомене, Kез икакво; на;овешMаја на;ло Eреки:а, шMо је за
Кафку уоKичајен EосMуEак), наилази, ;оMово у Eравилним разма-
цима, на неколико знакова који ;а на о:ређен начин уEућују на
нешMо, а EосмаMрано из у;ла Eисца, уEозоравају чиMаоце на из-
весне неминовносMи и :ешавања.

Франц Кафка је оMишао у Америку :а Kи оMкрио ЕвроEу. И Mо
ону EоMоњу, која ће Mек усле:иMи, ЕвроEу захваћену Великим ра-
Mом, а EоMом :ва:есеMак ;о:ина касније, још већим, још крва-
вијим, још чу:овишнијим.

У :аљој анализи Кафкине Америке EоменуMи знаци Kиће EоKро-
јани (наве:ени), :а Kи се у насMавку ви:ело на шMа они уEућују; Mо
су они EуMокази са којима се Карл среMао крећући се, EрисMу-
Eајући у заје:ницу Оклахомско; EозоришMа – анђели, ђаволи,
шеф Eерсонала који је Mвр:ио :а: „ми свако;а можемо уEоMреKи-
Mи”; ;осEо:ин који је Mражио исEраве и који је Mакође ;оворио:
„свако;а можемо уEоMреKиMи”; вођа :есеMе EроEа;ан:не ;руEе;
лекарски Eре;ле:, о:носно уMврђивање „:а ли сMе :овољно сна-
жни за Mежак физички ра:”; EослужиMељ који је Eричвршћивао
„је:ну Mраку око руке”; вођа MрансEорMа; воз на железничкој сMа-
ници који је чекао већ сEреман…

Већ и Eовршан Eо;ле: на ове знаке морао Kи :а изазове језу.
Асоцијација је о:већ јасна :а Kи се EренеKре;ла.

Занимљиво је :а се Карл, Eосле Kла;о; :воумљења, Kрзо Eре-
EушMа аванMури EрисMуEања Оклахомском EозоришMу. Па иако
се шанса на коју је оно указивало о;раничавала, сво:ила на је:ан
:ан, о:носно, само се Mо;а :ана мо;ла искорисMиMи, иEак је Mо
Kила :оKра Eрилика за свако; ко је Kио Kез Eосла, сам, или није
знао шMа ће ра:иMи са соKом или са временом које је имао на рас-
Eола;ању; Eрилика :а се наEусMи Mо немо;уће, или не:осMојно
сMање; у КлејMон је, наве:ено је, Eошао само Карл, о:лучивши се
за железницу како не Kи ризиковао :а закасни и не сMи;не на вре-
ме, ризикујући :а из;уKи неколико :ана какво;-Mакво; сEокоја.
МеђуMим, ни Mамо, у КлејMону, није Kило никакве ;ужве. И Mо је
оно шMо ;а је у Eрви мах онесEокојавало:

„Али се мало љу:и Eријављује”, рече Карл и Eоказа :оле на мла-
:иће и малу Eоро:ицу.

„То је Mачно”, рече Фани. „Али имај на уму :а љу:е Eримамо у
свим ;ра:овима, :а наша EроEа;ан:на MруEа сMално EуMује и :а
има још Mаквих MруEа.”
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„Па зар Mо EозоришMе још није оMворено?” уEиMа Карл.

„О :а”, рече Фани, „Mо је сMаро EозоришMе, али се сMално Eроши-
рује.”

„Чу:им се”, рече Карл, „шMо није већа навала” (Кафка, 1978,
сMр. 258).8

Поз:рављајући новоEри:ошле, шеф Eерсонала им се оKраћа
речима: „Рано сMе :ошли” (а Kило је скоро Eо:не), „навала још
није велика, формалносMи око ваше; Eријема ће се Kрзо свршиMи.
Наравно, ви сви имаMе личне исEраве ко: сеKе?” (Кафка, 1978,
сMр. 261).

Карл је у КлејMону све очекивао, али си;урно не и изосMанак
;ужве. Он је уEраво зKо; Mо;а Eожурио возом. О свему Mоме, међу-
Mим, није мно;о размишљао. Мо;ућносM :а Kу:е Eримљен, а на-
рочиMо :а сви Kу:у Eримљени, :акле и он заје:но са њима, иако
ко: сеKе није имао никаквих исEрава; :а Kу:е :ео нече;а [„УосMа-
лом – Mо је сMално Eонављао у сеKи – није Kила Mолико важна вр-
сMа Eосла, колико :а се уоEшMе не;:е усMали” (Кафка, 1978: 269)],
извила се изна: ње;ових очекивања и лаке зеKње. Јавили Kи се
каMка: извесни знаци сумње, који су EоMом, Mоком само; EрисMу-
Eања у заје:ницу Оклахомско; EозоришMа све више ишчезавали,
:а Kи, за време заје:ничко; оKилно; ручка Eосве и ишчезли.9 Није
ли Mо је:но о: чу�а каква 1ос�оје само у Америци, како је исMицао
Карлов ујак? (Кафка, 1978, сMр. 30).

Дакле, нису сви Eохрлили :а се о:азову Eозиву оклахомске
EроEа;ан:е, али су сви који су :ошли Kили Eримљени, сви су Kи-
ли :оKро:ошли, свако је мо;ао KиMи уEоMреKљен, чак и мало :еMе
у колицима.

Може се EримеMиMи :а је ов:е реч о Eреувеличавању о:ређене
сиMуације (и времена); у циљу EроEа;ирања Оклахомско; Eозо-
ришMа, EрисуMно је снажно EреMеривање, или Eак ексEеримен-
Mално оEушMање у EосMуEку само; EриEове:ања. Чињеница је :а

8 „Тек EошMо је сMи;ао у Оклахомско EозоришMе, Карл може :а насMави :а и:е
својим EуMем: нема сумње :а MренуMак ка:а ;а Eримају у EозоришMе симKо-
лизује MренуMак умирања. Ње;ов раз;овор са Фани веома јасно Eоказује :а је
ов:е реч о Eрекорачивању Eосле:ње земаљске ;ранице, коју, Eрема Кафки-
ном схваMању, жив човек не може EрекорачиMи” (Фулкс, 1973, сMр. 558).

9 „Junak prvog od njegovih romana, Karl Rosman, siromašni je nemački mladić koji
krči sebi put na jednom bezizlaznom kontinentu. Završava tako da ga primaju u
oklahomsko Veliko pozorište Prirode. Ništa manje naseljeno od sveta, to beskraj-
no pozorište prefigurira Raj” (Борхес, 1983, сMр. 260).



ОКЛАХОМА – АУШВИЦ

ДРАГОМИР Ј. КОСТИЋ 27

је је:носMавно немо;уће :а сви Kу:у Eримљени, :а су сви :оKро-
:ошли, :а ће свако KиMи искоришћен…

Али је, нажалосM, иEак мо;уће.

Аушвиц, Јасеновац, Бер;ен-Белсен, Бухенвал:, Дахау, Тре-
Kлинка и :ру;и ло;ори смрMи :оказали су Mо на најсвиреEији на-
чин. Они су све Eримали, сви су у њима Kили :оKро:ошли, јер су
сви мо;ли KиMи искоришћени – или за ра:, или за – смрM.

(СMо;а, Mо ни у ком случају не може KиMи роман са срећним за-
вршеMком, као шMо се Eонека: може EрочиMаMи.)10

ПуM у Оклахому – Kио је EуM у Аушвиц.

И није Mо Eреко;ниција, Eре:осећање нече;а шMо ће се свакако
зKиMи, оно је само Eо сеKи не:ефинисано, чесMо се реMросEекMив-
но усMановљује, након шMо се већ :о;ађај о:и;рао, и увек је Mо са
оне :ру;е (ине) :исMанце, али је, наравно, мо;уће. Вла:ислав ПеM-
ковић Дис Mо, мож:а, најKоље илусMрује; на је:ној сMрани је ње;о-
ва зKирка Eесама У�о1љене �уше, насMала 1911. ;о:ине а на :ру;ој
ње;ова смрM, у во:ама Јонско; мора, 1917. ;о:ине заје:но са мно-
;им :ру;им несрећницима, ка:а је Kро: на коме је Kио Eесник Eо-
MоEила немачка Eо:морница. С Кафком као :а Mо није Kио случај.
„Немци су :ивни и осMаће :ивни”, Eисао је 1920. ;о:ине  Миле-
ни11 (Кафка, 1978, сMр. 231). То :акле, није Kио никакав Eре:осећај;
Mо је Kила визија велико; Eисца.

За Карла за ко;а ни ро:иMељи нису имали разумевања (Kио им
је Mуђ и Mо зKо; Mуђе кривице, не ње;ове, Mе су ;а о:;урнули о:
сеKе и Kацили :алеко у Mуђину, чак у Америку), који је и у Амери-
ци наилазио на неразумевање, и коме је сMално чињена неEрав:а
(шMо је Kило сMално Eо:сећање на кривицу), Оклахома је означа-
вала коначни EресMанак EаMње и ослоKађање о: кривице, осло-
Kађање о: Kолова, о: Eо;решних корака који су ;а сMајали мно;о
Kолних у:араца.

10 Као шMо Mвр:и Роже Гаро:и: „Značajno je, da se u jednom njegovom romanu sa
sretnim završetkom, u Americi, ljudska pustolovina njegovog junaka, Karla Rosm-
manna, završava uključivanjem njegovim u cirkus Oklahome, gdje će se naći sa
svojim bližnjima, Dostojevskijevijim ᾽poniženima᾽ i ᾽uvređenima᾽, kao u nekom
estetskom raju, gdje konačno svatko igra ulogu, koju mu život nije dozvoljavao da
igra” (Гаро:и, 1968: 119).

11 Милена Јесенска из;уKила је живоM у конценMрационом ло;ору РавенсKрик,
17. маја 1944. ;о:ине. СесMра Франца Кафке ОMле умрла је у Аушвицу исMе
1944. ;о:ине. И ње;ове :ру;е :ве сесMре, Вали и Ели, сMра:але су у немачким
конценMрационим ло;орима. 
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Је:ном речју Kила је Mо најава �о�ра; или, смр�и.

Франц Кафка је у овом роману Eрешао EуM о: аванMурисMичко;
и социјално; :о симKолично;.12

II

Роман Америка, у о:носу на Процес и Замак, Kио је слаKо Eрихва-
ћен о: сMране криMике и чиMалашMва чак су и ње;ове EриEовеMке
Писма Милени �иле више чи�ане. НишMа неоKично, рекло Kи се. То
се :ешава и са мно;им :елима :ру;их Eисаца. ПознаMо је :а о:ре-
ђена :ела осMају у сенци :ру;их :ела исMо; Eисца, оних  која су
Eисца учинила EознаMим и EризнаMим и у земљи и у свеMу. Схо:-
но Mоме, :ешава се :а Kу:у и :ру;ачије вре:нована о: сMране кри-
Mичара. Право о:меравање њихових вре:носMи Kило Kи мо;уће
уколико Kи се аEсMраховала или занемарила она :ру;а, EознаMија
осMварења исMо; Eисца, или ако Kи се у њима оMкриле :оMле не-
EознаMе вре:носMи, или се :есило нешMо :ру;о шMо Kи значајно
EоремеMило вре:носну хијерархију низа ње;ових :ела. 

Тако EосмаMрано, чини се немо;ућим :а ће Америка ика:
изаћи из сенке Процеса или Замка. Без оKзира на Mакву Eо:елу овај
роман заслужује Eажљиву анализу и EрисMуE.13

12 „Али Америка је мно;о више не;о Eуки социјални :окуменM. МеђусоKно кон-
фронMирани свеMови сиромашMва и Kо;асMва Eовлаче се у Mоку романа Eре:
симKоличном сликом конфронMираних свеMова илузије и исMине. Карл Рос-
ман EосMеEено са;ле:ава, не само излечиво зло каEиMализма не;о и неизле-
чиву Kе:у љу:ско; EосMојања уоEшMе. Он Eолако EоEушMа Eре: исMиниMо-
шћу својих :оживљаја и најза: Kежи у оклахомско EозоришMе, је:ну уMоEију
која, међуMим, на Eара:оксалан начин симKолише смрM” (Фулкс, 1973,
сMр. 556).

13 А не Eовршно као шMо је, Kарем ко: нас, учинио А. ПеMров. Он у роману Аме-
рика уоEшMе није са;ле:ао ње;ову симKоличку :имензију као ни :ру;е ње-
;ове значајне осоKеносMи, већ наво:и сле:еће: „… роман Америка из;ле:а вр-
ло је:носMаван, Mолико је:носMаван :а се о њему може рећи само Mо, :а су у
неколико уEечаMљивих слика Eриказана луMања мла:о; еми;ранMа који у
Америци Mражи своје ᾽месMо Eо: сунцем᾽” (ПеMров, 1960: 84). Или, сасвим на
крају: „Две ;лаве, Mачније речено :ве слике, ᾽Ложач᾽ и ᾽ХоMел Окси:енMал᾽
(укључујући и ;лаву ̓ Случај РоKинсон᾽) Eоказују искључиву сна;у Кафкино;
MаленMа уоEшMавања и :авања широко; смисла сваком :еMаљу, али све осMа-
ло је неуKе:љиво и неусEело Eо:ражавање ономе шMо је већ учињено. Тамне
и несхваMљиве меMафоре укршMају се и као :а сMоје за сеKе, за;онеMне лич-
носMи, као Брунхил:а, вешMачке су Mворевине и роману :ају MајансMвеносM
сумњиво; каракMера” (ИсMо, сMр. 90). 
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Америка је изосMављена и из оно; EосеKно;, осоKено; кафкијан-
ско, кру;а,14 у сMваралашMву ово; Eисца.15 У размаMрању Eо;лавља
„Оклахомско EозоришMе” усMановили  смо :а је Eо;решно Eосма-
MраMи Америку Eовршно и :а је и Mе како Mачна чињеница :а у це-
локуEном Eишчевом оEусу има и нече; изузеMно;. Ка:а је реч о
овом роману извесно је :а он не Eосе:ује ону комEлексносM ка-
кву имају Процес или Замак.

Кафка је осоKен Eисац и Mо се ви:и у сваком ње;овом Eоје:и-
начном :елу, Mе се и у овом роману лако мо;у заEазиMи Eоје:ино-
сMи које у :ру;им, EознаMијим :елима ово;а Eисца, :оминирају.
У Eрвом ре:у Mо је невиносM (Eонека: скоEчана са изразиMом на-
ивношћу) ;лавно; јунака, EреEреке које се EосMављају Eре: ње;а
(мно;е Eроизилазе уEраво из Mе ње;ове невино-наивне осоKено-
сMи), жрMвовање за :ру;о; (сEремносM :а се :ру;ом Eомо;не), уса-
мљеносM, вођење исMра;е EроMив ње;а. У Кафкином :елу заEажа
се ње;ова не:овршеносM, EрисусMво елеменаMа Kајке; EосMојање
извесних Eаралелних сиMуација (Eаралелизам у начину комEо-
новања). ИсMра;у, на Eример, EроMив Карла сEрово:и наMконоKар
коме на све начине Eомаже ;лавни EорMир Фео:ор, који чак Eре-

14 „Вилла Поллундера, как и пороход (и там, и здесь Карл заблудился), – сим-
вол безвыходности жисненных лабиринтов, метафора безнадежности че-
ловеческой судьбы. 

А отель «Оксиденталь»? […] По своей бессмиыленной и, разумеется, совр-
шенно нерентабелньой бюрократической структуре все это похоже не суд-
бные присутствия Процеса или канцелярии Замка – романов действие кото-
рых развертывается везде и нигде.

[…] Этот фон еще не так абстрактен и не так мрачен, как в Процесе и Замке. Но
он уже с достаточной определонностью выражает «всеобщую» порочность
мира” (Затонски, 1972, стр. 36).

Слично на сле:ећој сMрани: „Таким образом, работая над Америкой, Кафка
еще верил в человека.”

15 Први на;овешMај  за насMајање ово; романа Кафка је навео у Eисму Максу
Бро:у из Јун;Kорна 10. јула 1912. ;о:ине: „Roman je tako velik u svojoj zamisli,
kao da se pruža preko celog neba (isto tako bezbojan i neodređen kao ovo nebo da-
nas), a ja se petljam oko prve rečenice koju hoću da napišem. Shvatio sam ipak da
ne treba da me odvrati pustoš već napisanog i to iskustvo mi je juče mnogo pomo-
glo” (Кафка, 1984, сMр. 70–71).

„Моја намера Kила је, како ви:им са:а, :а наEишем :икенсовски роман, са-
мо оKо;аћен ошMријим нијансама које Kих оMео времену, и муMнијем које
Kих :оKио из сеKе само;”, исMиче Eисац у Дневнику о: 8. окMоKра 1917. ;о:и-
не. (Кафка, 1978, сMр. 168).

„Dikens spada u moje omiljene autore. Da, on je izvesno vreme bio čak uzor za ono
što sam uzaludno pokušavao da dostignem. Vaš dragi Karl Rosman je daleki rođak
Davida Koperfilda i Olivera Tvista” (Јаноух, 2002, сMр. 204).
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узима уло;у е;зекуMора на: Карлом; Карлови EријаMељи-неEри-
јаMељи Mакође су :војац, Деламарш и РоKинсон, и наклоносM Eре-
ма Карлу оEеM исказују :ве осоKе, на:зорница кухиње и Тереза.16

У роману је исMовремено EрисуMно сMеEеновање EоMешкоћа у
које заEа:а ;лавни јунак (;ра:ација марMирсMва). Оно Eо чему се
ово :ело из:ваја о: осMалих :ела Франца Кафке јесMе ње;ово Eо-
сле:ње Eо;лавље, о:носно неочекивани излаз за Карла Росмана,
или Kоље рећи, Eриви: неочекивано; излаза, чу:на каMарзич-
носM на крају ње;ово; Mешко; EуMа.

ИнMересанMно је :а је овај роман све:очансMво Кафкино; инMе-
ресовања за ме;алоEолис и живоM у њему. Јасно су, на Eример,
Eре:очене каракMерисMике живоMа у о;ромном хоMелу са мно;о
лифMова који неEресMано јуре ;оре-:оле (на;овешћујући и на Mај
начин Kесмисао живоMа оних који улазе или излазе из њих), мно-
;о хо:ника, излаза и улаза; или Kучно; саоKраћаја на улицама
које врве о: ауMомоKила и Eешака:

„Карл је уKрзо Kио наEољу, али је још морао ићи Eлочником, јер
се на улицу није мо;ло :осEеMи, EошMо се исEре: ;лавно; улаза за-
сMајкујући креMао неEреки:ан низ ауMомоKила. Да Kи шMо Eре сMи-
;ли :о својих власника, ови ауMомоKили су EросMо налеMали је:ан
на :ру;и, сле:ећи је оно; исEре: сеKе ;урао наEре:. ИсMина, Eеша-
ци којима се нарочиMо журило :а сMи;ну :о улице Eролазили Kи Mу
и Mамо између Eоје:иних ауMомоKила као :а се Mу налази неки јав-
ни Eролаз, и Kило им је сасвим свеје:но :а ли у ауMомоKилима се:е
само шофер и Eослу;а или и најоMменије личносMи (Кафка, 1978,
сMр. 191–192).17

Роман се, иначе, сасMоји из низа фра;менаMа. Грађен је на
EринциEима ширења и зKијања ра:ње. Писац :еMаљно оEисује
све :о;ађаје везане за Карла Росмана (на Eример, раз;овор у соKи
каEеMана Kро:а, о:лазак и зKивања у вили крај Њујорка, сусреM са
Деламаршом и РоKинсоном, исMра;а EроMив Карла у случају „Ро-
Kинсон” и наEушMања лифMа у хоMелу, о:лазак из хоMела и :ола-
зак ко: Деламарша, РоKинсона и Брунел:е). Али, Кафка исMо Mако
уме и :а Kрзо Eрелази Eреко о:ређених :о;ађаја, о:носно :а их
Eовезује у је:ну исMу целину (на Eример, време Eрове:ено ко:

16 «В эMой кни;е, как и во всех вооKще Eроизве:ениях Кафки, человек EроMив-
EосMавлен чужому и враж:еKному ему миру» (ЗаMонски, 1972, сMр. 35).

17 „Prikaz ljudske automatizacije, antinomija između privatnog i službenog, nemo-
gućnosti življenja vlastitim životom, jer se privatna egzistencija ne može ostvariti
u društvu u kome vladaju «birokrati» – dati su lucidnom jasnoćom uočavanja,
premda Kafka nikada nije bio u Americi.” – (Симић, 1968, сMр. 8-9)
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ујака, ра: у хоMелу Окси:енMал), ка:а са неуEоре:иво мање речи
оEисује EроMекли :ужи временски Eерио: (у оKа случаја реч је о
временском Eерио:у о: око :ва месеца).

Росманов лик је у EоMEуносMи из;рађен на неоKичносMима. Он
је некако сав о: ;уKљења и налажења. Силазећи са Kро:а којим је
:оEуMовао из Немачке и који Mек шMо је EрисEео на америчку оKа-
лу, сеMио се :а је на њему заKоравио кишоKран. Карл осMавља ко-
фер са сMварима свом саEуMнику и враћа се на Kро:. УEраво Mим
чином EовраMка на Kро: заEочиње роман.18 Он не налази кишо-
Kран, али наилази на ложача, ускаче чак у ње;ов кревеM (као :а у
њему жели :а се сакрије); EоMом учесMвује у расEрави између ло-
жача и ње;ово; Eрво; EреMEосMављено;, машинисMе ШуKла. То-
ком расEраве налази ујака о коме ;оMово нишMа није знао али за-
Mо ;уKи ложача. Кафка насMавља са неоKичносMима, наиме са
ујаком Eочиње на;ли Карлов усEон. ДоKија клавир, а Mиме и мо-
;ућносM :а насMави Mамо ;:е је у својој земљи сMао (:а усаврши
своје свирање на клавиру). У жељи :а за:оKије наклоносM Кларе
(или оKрнуMо) ;уKи ујака, а Mо значи и сву ње;ову зашMиMу. Сле:е
:аље неоKичносMи: у EоMрази за :ру;ом кућом, јунак ;уKи своју
кућу (као у Kајци – ;уKи EуM :о куће), али заMо :оKија наза: своју
каEу, свој кофер и свој кишоKран (БуMерKаум, Словак, саEуMник
на Kро:у ;а иEак није изневерио, како је мислио). Карк је Eоново
је са својим сMварима (у своме завичају), али EоMEуно сам, у ноћи,
у неEознаMом Eре:елу; у сMвари, чини му се као :а је Mек са:а си-
шао са Kро:а, с Mом разликом шMо је са:а осMао и Kез EрисMанишMа
и Kез ;ра:а у коме је Kро: EрисMао. Тако сам, наилази на Деламар-
ша и РоKинсона и са њима креће у EоMра;у за Eослом (он више не
и:е својим EуMем већ са:а сле:и њихов EуM). ГуKи фоMо;рафију
својих ро:иMеља (још је:ан Eреки: везе са завичајем), ;уKи Eрија-
Mеље-неEријаMеље, али заMо налази Eосао (на:зорницу кухиње,
Терезу). У :аљем сле:у :о;ађаја он ;уKи Eосао, EошMо су ;а Eрија-
Mељи-неEријаMељи нашли. НеоKичносMи се и :аље нижу: Карл
;уKи на:зорницу кухиње и Терезу, а налази Брунел:у и Eоново
своје EријаMеље-неEријаMеље, који су нашли Брунел:у, након
шMо су из;уKили ње;а. Ка: осMане сам, мимо ових EријаMеља-не-
EријаMеља (уоEшMе није јасно како), налази мало; Ђакома и окла-
хомско :рушMво.

18 „Karl Rosman menja pravac i vraća se natrag da potraži svoj amrel, čitalac prime-
ćuje da se u njemu zbiva nešto neobično: da se udubljuje u pojedinosti. Sve najed-
nom postaje od velike važnosti. Dobija na značaju i to mnogo” (Каласо, 2009: 159).



ЗБОРНИК РАДОВА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА ХLIV (3)/2014

32 ДРАГОМИР Ј. КОСТИЋ

ПоенMа чиMаве ове ;оре наве:ене какофоније је у сMвари у сле-
:ећем: оMкако је из;уKио :омовину, завичај, своје ро:иMеље, Карл
је у неEресMаној EоMрази за нечим, и наизменично како нешMо на-
лази скоро исMовремено :ру;о ;уKи.

III

Слично Јозефу К. из Процеса и за Карла Росмана је уMврђена кри-
вица (иако ни он није Kио крив), Mе је зKо; Mо;а из;нан из :омови-
не у ЕвроEи чак у :алеку Америку. Прекоокеанска земља је MреKа-
ло :а :онесе заKорав. МеђуMим, о: MренуMка EрисEећа Kро:а на
америчко Mло, Eре: КиEом слоKо:е који је ов:е означавао Карло-
ву неслоKо:у, он Eолази у EоMра;у за својим :омом из :еMињсMва
(иако је, у сMвари, он Kио још :еMе; имао је све;а шеснаесM ;о:ина).
ЗаMо се он о:мах враћа на Kро: који је Kио још је:ина веза са :о-
мовином, заMо ускаче у ложачев кревеM (иако му је Kило Eонуђе-
но :а на кревеM само се:не), заMо је Kио на сMрани ложача, који је
као и он Kио Немац, у ње;овом сукоKу са ШуKлом који није Kио
Немац. ПовраMком на Kро:, Карл као :а је хMео још мало :а осMане
у свом завичају; о:носно, као :а је хMео :а о:ложи сусреM са но-
вом земљом и са свим оним шMо ;а је чекало у Mој новој земљи.19

Роман Америка као и романи Процес и Замак, као уосMалом и не-
ке Кафкине EриEовеMке, Eочиње неEосре:но, са ;лавним ликом у
сре:ишMу и о:мах Eре:оченим ценMралним EроKлемом:

„Ка: је шеснаесMо;о:ишњи Карл Росман, ко;а су ње;ови сиро-
машни ро:иMељи Eослали у Америку заMо шMо ;а је је:на служавка
завела и :оKила :еMе с њим, уEловио у њујоршку луку на већ усEо-
реном Kро:у, у;ле:ао је о:авно EосмаMрани киE Kо;иње слоKо:е у
сунчевој свеMлосMи која као :а је о:је:ном EосMала јача. Из;ле:ало
је као :а је малочас уз:и;ла руку са мачем, а око њено; сMаса су
сMрујали свежи лахори.

’Баш висока!’ рече он у сеKи […]” (Кафка, 1978, сMр. 7).

19 У Eисму уEућеном Фелици Бауер  о: 9. на 10. марM 1913. ;о:ине Кафка износи
уMиске о оKимном рукоEису сво;а Eрво; романа: „U početku sam čitao s rav-
nodušnim poverenjem, kao da po sećanju tačno znam kojim redom nailaze dobri,
poludobri i loši delovi, ali što sam dalje išao sve me je više obuzimalo čuđenje, i
najzad sam došao do nepobitnog ubeđenja da, kao celina, samo prva glava proizi-
lazi iz unutrašnje istine, dok je sve drugo – naravno, izuzimajući pojedina manja i
veća mesta – napisano tako reći iz sećanja na jedno veliko ali potpuno odsutno
osećanje i zato to treba odbaciti, […]” (Кафка, 1984, сMр. 318).
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(Пажљивом чиMаоцу неће Eромаћи :а у америчком симKолу
слоKо:е, умесMо KукMиње, јунак  ви:и мач, шMо симKолизује 1ре-
1реку, �ор�у. То је значајна Mрансформација.20)

Карл је, :акле, не својом вољом Eошао на :алеки EуM. Ње;а ро-
:иMељи шаљу о: куће (о:во:е о: куће, као у Kајци…). Он не жури
:а наEусMи Kро: и сMуEи на Mло ново; конMиненMа, чак корисMи
Eрву Eрилику која му се указала (свесM о заKорављеном кишоKра-
ну) :а се на Kро: враMи (EриMом осMављајући кофер са сMварима,
жрMвујући мно;о за мало) и Mако о:;о:и сусреM са Америком. И
враћа се на Kро:, среће се неочекивано са ујаком (Америка је већ
Kила на Kро:у, Америка је :ошла Eо ње;а); али, суочава се и са Mом
својом кривицом са којом је кренуо у Америку. Суочава се са Mом
великом 1ричом о сеKи. Али Mу Eричу није ујак исконсMруисао, ка-
ко је Карл EрвоKиMно мислио [„То је Kило све шMо се :о;о:ило, а
ујак је иEак умео из Mо;а :а наEрави велику Eричу” (Кафка, 1978,
сMр. 31)], већ он сам, уз Eомоћ куварице и својих ро:иMеља.

Карл је :оKио :еMе не својом вољом , а ње;ови ро:иMељи Kез :е-
MеMа осMају својом вољом. Карл у Америку :олази са Kременом
кривице, иако за оно шMо се :есило и зKо; че;а је из;нан не сноси
никакву EосеKну кривицу. Из EриEове:ачке Eозиције ауMора као
и из EерсEекMиве ујака (коме је куварица Eослала Eисмо и уEозо-
рила ;а на Карлов :олазак и ње;ово сиромашMво) јасно је :а Карл
заисMа ни за шMа није Kио крив. О:носно, крив је само уMолико
шMо се нашао у Kлизини је:не EохоMне и више не;о :восMруко сMа-
рије жене, Јохане Брумер. Ње;ово осећање кривице, иако Kез
оKјекMивно; разло;а, сMворили су Карлови ро:иMељи „:а Kи из-
Kе;ли Eлаћање алименMације или иначе неки скан:ал који Kи и
њих Eо;о:ио” (Кафка, 1978, сMр. 29). У сMвари, криви су ро:иMељи
заMо шMо су Карла, Eремла:о; и не:овољно EриEремљено;, Eос-
лали на :алеки EуM. То се јасно ви:и из ујакове Eриче: 

„:а Kи изKе;ли Eлаћање алименMације и скан:ал, оMEремили [су]
сво; сина, мо; :ра;о; сесMрића, у Америку са нео:;оворно не:о-
вољном оEремом, као шMо се ви:и, Mо Kи :ечак, Kез живих знакова
и чу:а каква EосMоје само у Америци, Kио EреEушMен самоме сеKи
и Kез сумње Kи о:мах EроEао у некој уличици њујоршке луке […]”
(Кафка, 1978: 30).

20 „ДемисMификујући америчку :емокраMију Eре:сMављену чувеним КиEом
слоKо:е који сMоји на уласку у њујоршку луку, Кафка замењује Kакљу мачем
у њеној руци” (Леви, 2005, сMр. 337).
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Карл је, међуMим, Kио Mаква врсMа човека  који се ни на ко;а
није љуMио.21 Ни на сMарију куварицу која ;а је завела, ни на ро:и-
Mеље који су ;а Eремла:о; Eослали у :алек свеM, уз Mо још и са
осећањем кривице, која је исMакнуMа и хиEерKолизована :о аE-
сур:а. Карл, наEроMив, зKо; фоMо;рафије ро:иMеља наEушMа Де-
ламарша и РоKинсона и о:лази у хоMел. Ро:иMељи ;а на Mај начин,
Eосре:но, још је:ном EреEушMају су:Kини и намећу му оKавезу
:а се сам Kрине о сеKи.

МеђуMим, у роману се јасно назире и комEликован о:нос из-
међу Карла и ње;ових ро:иMеља. Тако, на Eример, Карлу не Eа:а
на EамеM :а им Eише из Америке. То је освеMа зKо; Mо;а шMо ;а је 

„мајка је:не сMрашне вечери на Eрозору Eрви EуM оKавесMила о Eу-
Mу у Америку, он се неоEозиво зарекао :а ника:а не Eише […]” (Каф-
ка, 1978, сMр. 99).

Али све :ок је EосMојала фоMо;рафија ро:иMеља, EосMојала је и
веза између Карла и њих. ГуKиMак фоMо;рафије као :а је означио
и ;уKиMак ро:иMеља. Сећање на њих касније ће сасвим ишчезну-
Mи из Карлове свесMи.

Карл Росман, ;лавни јунак Кафкино; романа Америка, сMално
се уEлиће у зKивања која не може :а конMролише, зKо; че;а чесMо
Eа:а у емоционалну неоKуз:аносM. Ускаче у ложачев кревеM, у
MренуMку :ок сви EуMници наEушMају Kро: (али, ;оMово не усMаје
из кревеMа ка:а ;а изнена:а, :ок је ра:ио у хоMелу Окси:енMал, у
ноћи, Eосећује Тереза); нешMо :оцније љуKи руку ложачу, као си-
;уран знак Eо:ршке у ње;овом сукоKу са ШуKлом, иако све ;ово-
ри :а је Eраво на сMрани ШуKла. Карл није у сMању :а са;ле:а своју
Eозицију у о:носу на :ру;е. Он, на Eример, Eажљиво Kира Eо
скривеним џеEовима сиMниш :а Kи EлаMио неки рачун, а он:а у
сле:ећем MренуMку изва:и круEну новчаницу и сав Mру: EроEа:-
не, и јунак Mо мирно EрихваMа. Карл чесMо чини нешMо шMо је су-
EроMно ње;овим уверењима; Eравећи сMално усMуEке (на Eри-
мер, Деламаршу и РоKинсону) и Eовлачећи се Eре: њима. Карл
чесMо, заEраво, EоMEа:а Eо: :ејсMво MренуMних околносMи. Али се,
исMо Mако, чини као :а је изна: :ру;их. Не жали се и не очајава, на
Eример, заMо шMо је осMао, Eо: чу:ним и неразјашњеним окол-
носMима, Kез ујаково; :ома, Kез Eосла, :о:уше Mешко; али иEак
Eосла, си;урносMи, у о;ромном, фуMурисMичком хоMелу Окси:ен-
Mал. Он и не Eокушава :а схваMи на;ло ујаково изневеравање, или
чак суEроMно, своје изневеравање ујака. Не Mру:и се :а уви:и ка-

21 „[…] u njemu nema gorčine.“– (Каласо, 2009, сMр. 158)
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кав је Mо EроKлем са Кларом, кућом у којој  је живела и ;:е је, ис-
EосMавило се, он о:ве:ен :а се ника:а више не враMи у Њујорк (и
ко: ујака). ПлемениM је, саосећа са :ру;има (ложач, РоKинсон, Те-
реза), EрашMа (РоKинсон, Деламарш).

Све ;а Mо неминовно Kаца из невоље у невољу. Тај низ невоља је
Mолики :а се Америка може смаMраMи и аванMурисMичким рома-
ном, ;оMово у целосMи. Карл Росман је Eрави аванMурисMа, нажа-
лосM мимо своје воље; он, наиме, насMоји :а осMане на је:ном
месMу, али у Mоме не усEева.) Он је веома мла:, Kез ро:Kине,
:рушMва, Eрешао је Eреко АMланMика, и Mо не у EоMрази за Eослом
(мож:а само :еломично), већ Eре све;а :а Kи ње;ови ро:иMељи
изKе;ли срамоMу; и Mу није крај ње;овим EаMњама јер је Eримо-
ран :а у Америци и:е из месMа у месMо, :акле, :а Kежи, а Mек он:а
и :а Mражи.

Он је несуђени аванMурисMа још на Kро:у. ГоMово се и:енMифи-
кује са ложачем (са ње;овим мишљењем о неоEрав:аном Eро-
;ањању) и Kива на;рађен изнена:ним оMкрићем Kо;аMо; ујака,
иако је ујак на Kро:у Mражио ње;а. И Kаш ка: је Eочео :а се EоEри-
ма манире Kо;аMо; америчко; :рушMва (часови ен;леско;, сви-
рање на клавиру, јахање), :а EосMаје оно шMо није Kио, он Kива
;руKо оMр;нуM из окриља Њујорка, осMаје Kез ујака, Kез маMеријал-
не си;урносMи и оKезKеђеносMи. Карл осMаје Kез Kу:ућносMи… У
EовраMку, не EреEознаје EуM којим је MреKало :а се враMи у ;ра:.
Ов:е је EрисуMно Eрожимање реалних и KајковиMих елеменаMа
(насилно о:вођење :еце у шуму, Eрађење соEсMвених EуMоказа,
усEешан EовраMак. МеђуMим, Карл није о:ве:ен у неEовраM, Kа-
рем је Mако он мислио. О:ве:ен је луксузним ауMом, у EосеMу и на
вечеру ко: :евојке која је желела :а ;а ви:и. Разлика између
о:ласка и EовраMка је, међуMим, о;ромна. „Приликом :оласка је
и сувише мало оKраћао Eажњу на Eоје:иносMи које Kи му са: мо-
;ле KиMи корисне” (Кафка, 1978: 93). Ишао је засењен ујаковом
моћи, враћао се оMу:а EоMEуно сам и Kез иче;а, са карMом Mреће
класе :о Сан Франциска, ;ра:а у који ника:а неће оMићи (карMа је
Kила мо;ући излаз).

Сам у ноћи, Eринуђен је :а заEочне још је:ну аванMуру. У не-
ком ја:ном EреноћишMу среће Деламарша и РоKинсона, скиMни-
це које су наво:но ишле у БаMерфор: у EоMра;у за Eослом. При-
:ружује им се, иако их се Eлаши, Eомаже им, но они узимају и
оно шMо им он не ну:и, а крајњи циљ им је Kио, Eоказаће се Mо
:оцније, ка:а јунак EосMане слу;а је:номе о: њих, :а EоMEуно
овла:ају њиме. НаEушMа их, али они ње;а не EушMају. ГуKи Eосао,
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зашMиMу на:зорнице кухиње, Терезино EријаMељсMво. ПуM којим
је :оEраMио ;роMескно; РоKинсона о: хоMела Окси:енMал :о сMана
на Eериферији у коме је овај живео са Деламарашом и Брунел-
:ом, још је је:на аванMура у низу, ов:е је Карл сEреMним мане-
врисањем (захваљујући и Деламаршу) изKе;ао Eолицијско ;оње-
ње. ИзKе;ао је и заMвор који му је Mо;а :ана, о: рано; јуMра (и
исMра;е EроMив ње;а) сMално висио на: ;лавом. НажалосM, изKе-
;ао је је:ан заMвор, а :осEео је у :ру;и. Зазирао је о: Деламарша,
али ;а је храKрио слоKо:ан EросMор улице; ње;ова си;урносM иза-
звана љу:ским мношMвом [,,… Mу [је] сMајао Eолицајац, Mу је Kио
шофер, Mу и Mамо су Eролазиле ;руEе ра:ника иначе сасвим мир-
ном улицом; зар Kи се, :акле, :озволило :а му Деламарш Eричи-
ни неко зло?” (Кафка, 1978, сMр. 198)]. МеђуMим, ње;ова очеки-
вања су Eоново изневерена. О: мо;уће; зашMиMника, Eолицајац
се Mрансформише у реалану EреMњу. Пре: Eолицајцем, о:носно
Eре: немо;ућношћу ,,:а ће Eричом о је:ној EреMрEљеној неEрав-
:и оMклониMи :ру;у EреMећу неEрав:у” (Кафка, 1978, сMр. 200)
Карл Kежи у роEсMво, или је Mо азил, сво;а сEасиоца, Деламарша.

Тако се изнова нашао у заMвореном EросMору. УKрзо се, наиме,
исEосMавило :а Карл не може наEусMиMи Брунел:ин сMан (Eара-
лела са Kајком, зла маћеха), а о: РоKинсона сазнаје :а он мора :а
замени ње;а, РоKинсона, који је Kио Деламаршов слу;а.

На крају, ослоKођен EрисусMва Деламарша и РоKинсона (зле
Kраће), Карл се уEушMа у још је:ну аванMуру, :оMле EоMEуно не-
уоKичајену, ве:ру и KлисMаву аванMуру EрисMуEања у Оклахом-
ско EозоришMе. Био је Mо KајковиMи крај Kез краја. МеђуMим, Eока-
зало се :а је Mо Kио само Eриви:, :а се иза Mе Kајколике сMрукMуре,
иза Mо; ниш�а, крио на;овешMај језиве исMине, визије Kу:ућих
конценMрационих ло;ора смрMи, шMо је Kила аванMура на: аван-
Mурама, аванMура изван свих очекивања.22

Таквим EреоKражајем аванMурисMичко; EуMа Карла Росмана,
аванMурисMичко у роману Америка Франца Кафке :оживљава не-
слућени крај, уки:а само сеKе, EреоKраMивши се у факаM о љу:с-
кој Mра;е:ији.

Без сумње, Америка је означавала и крај аванMуризма у :елима
Франца Кафке. У Процесу и Замку нема, на Eример, аванMуризма и

22 Елијас КанеMи је, сMо;а, исMовремено и у Eраву и није у Eраву ка:а Mвр:и:
„Ništa što pogađa Rosmana nema fatalnost nečeg konačnog. Tako je ta knjiga naj-
ispunjenija nadama i najmanje onespokojavajuća od svih Kafkinih dela” (КанеMи,
1986, сMр. 92).
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аванMурисMичко;, али оно шMо је инMересанMно у њима Mо је уEра-
во овај аванMурисMички :ух.

У Mоку размаMрања сличносMи и разлике ваља, наEослеMку, Eо-
менуMи и велику Mему Кафкине лиMераMуре незаоKилазну и у
овом роману. То је, разуме се, Mема исMра;е (исMражно; Eроцеса)
и казне.

Да Kи уклонио Eијано; РоKинсона из своје Kлизине  и :а Kи му
Eомо;ао, Карл је морао за MренуMак :а наEусMи лифM. ОсMао је Kез
Eосла, али је EреMхо:но морао :а Eрође кроз исMражни Eроцес. Та
исMра;а, као и казна која ће усле:иMи након исMра;е (јер заје:но
чине целину), Eре не;о шMо уоEшMе изађе на улицу (исMина Kез
Eосла али слоKо:ан), си;урно је :а нема Mолику Mежину исMра;е
као она која се во:ила EроMив Јозефа К. у роману Процес, али она
Eре:сMавља сјајан уво: у аMмосферу аEсур:а у Кафкиној лиMера-
Mури. Ми, исMина, не знамо каква је кривица Јозефа К., :ок у овом
роману знамо каква је нова кривица мла:о;а Росмана. Чињеница
је :а ње и нема; Карл сMо;а и није очекивао :а ће зKо; своје „кри-
вице” KиMи изKачен из хоMела, мож:а само смењен са :ужносMи
лифMKоја, шMо с оKзиром на Mежину Eосла и није Kила нека казна
(у сиMуацијама сличним овој и раније се EосMуEало на исMи на-
чин, је:ан је лифMKој већ Kио :о Mа:а изKачен). Али, ако је кривица
Kила мала, исMра;а је заMо Kила велика. И шMо је Eроцес :уже
Mрајао, Mо је и кривица EосMајала све већа, наравно у оKраћању ис-
MражиMеља Карлу и Карловим EрисMалицама, на:зорници ку-
хиње и Терези. Такође, ;лавни EорMир који је у исMрази Eомо;ао
наMконоKару, ;лавном исMражиMељу (Kила су :војица, :акле, као
:ва сMражара на EочеMку Процеса, или :ва е;зекуMора на ње;овом
крају), EреоKраћа се, Eо окончању исMражно; EосMуEка, у извр-
шиоца казне на: Карлом (иако се чинило :а ће Eроћи Kез казне),
о:носно у �а�инаша из Процеса.

НаMконоKар, у сMвари, о:мах :аје :о знања Карлу :а ће KиMи оM-
EушMен, али се Mо ње;ово оMEушMање о:ужило у Mоликој мери :а
је оно са: већ Kило :овољно :алеко :а му се на моменMе чинило
као :а је реч о некаквом неосMвареном сну. Ње;ова кривица је из
часа у час расла и јачала захваљујући :оKрим :елом и уEа:ицама
;лавно; EорMира који се са:а, Eримера ра:и, EрисеMио :а ;а Ро-
сман није увек Eоз:рављао. На концу, Карл Росман је, већ изму-
чен РоKинсоном, сMајао Eре: �војицом не1рија�еља. У је:ном Mре-
нуMку је схваMио :а је сваки оMEор, свака о:Kрана, узалу:ан Eосао,
сMо;а он Mражи EриKежишMе у Mишини: „С :ру;е сMране, :ово:ило
;а је у неEрилику Mо шMо сMоји Mу исEре: :ва неEријаMеља и шMо
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Kи свакој речи коју Kи он из;оворио, ако не је:ан о: њих, он:а
:ру;и нешMо замерио или је наоEако EроMумачио. СMо;а је ћуMао,
за:овољавајући се Mишином шMо вла:а у соKи, […]”23 (Кафка, 1978,
сMр. 166).

ИсMра;а наје:ном EоEрима чу:овишне размере. У њу улазе и
на:зорница кухиње, својим зала;ањем :а се Карл ослоKо:и кри-
вице и Тереза, Eлачући, иако Карл није желео њихову Eомоћ. Он
који није мо;ао :а о:е, EосMајао је свесMан чињенице :а се све шMо
је нека:а рекао са:а окреће EроMив ње;а.24

„Крив сам :акле”, рече Карл и засMа:е као :а о: својих су:ија
очекује неку љуKазну реч која Kи му :ала храKросMи :а се :аље Kра-
ни, али она не :ође, „крив сам само уMолико шMо сам Mо; човека –
он се зове РоKинсон и Ирац је – :овео у сEаваоницу. Све осMало шMо
је рекао, рекао је у EијансMву и није Mачно.”

„Значи, ниси му оKећао никакав новац?” уEиMа наMконоKар.
„Јесам”, рече Карл и Kи му криво шMо је Mо заKоравио, из неEро-

мишљеносMи или расејаносMи означио је сеKе као невино; и суви-
ше изричиMим изразима (Кафка, 1978, сMр. 176).

Карл схваMа Mежину сиMуације у којој се нашао:

„’Немо;уће је KраниMи се ка: не EосMоји :оKра воља’, Eомисли
Карл, и више није о:;оварао наMконоKару, ма колико Тереза EаMила
зKо; Mо;а. Знао је :а ће све шMо Kи мо;ао рећи Eосле из;ле:аMи са-
свим :ру;ачије но шMо је замишљао и :а само о: начина оцењи-
вања зависи :а ли ће се изнаћи нешMо :оKро или рђаво” (Кафка,
1978: 177).

На крају је оMEушMен, али Mо није Kио крај ње;овим невољама.
На излазу из хоMела морао је Eроћи Eоре: ;лавно; EорMира и
уEраво Mа:а сазнаје :а још није у EоMEуносMи оMEушMен. У сMвари,
Kио је суочен са извршењем казне на: њим. Е;зекуMор је Kио нико
:ру;и :о ;лавни EорMир, који је све :о Eре неколико MренуMака у
канцеларији наMконоKара својски Eо:уEирао оEMужKе EроMиву
ње;а. Уве:ен је у велику EорMирницу која је Kила сре:ишMе моћ-
но; на:зора свих :ешавања у о;ромном хоMелу. Улица је за ње;а
Kила још :алеко: „᾽Али ја сам већ оMEушMен᾽, рече Карл желећи
Mиме :а каже :а нико више у хоMелу нема Eрава :а му заEове:а.

„Док Mе ја :ржим, ниси оMEушMен, […]” (Кафка, 1978, сMр. 183).

23 Слично је ћуMао Ћамил ка:а су ;а исEиMивали у исMражном заMвору у Цари-
;ра:у. Иво Ан:рић, Прокле�а авлија, НолиM, Бео;ра:, 1981, сMр. 109–110. 

24 Сцена слична оној као у роману С�ранац АлKера Камија, у коме је :ру;и :ео
романа, ка:а се уMврђивала Мерсоова кривица, Kила реEлика на Eрви :ео.
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Карл који је још у канцеларији наMконоKара желео само :а шMо
Eре изађе из хоMела, увучен у EорMирницу, си;уран је :а му се Mу
не може :есиMи нишMа рђаво [„Па шMа му се у сMвари може :о;о-
:иMи? Сем Mо;а, зи:ови EорMирнице су се сасMојали из о;ромних
сMаклених Eлоча, кроз које су се реке љу:и шMо су се сукоKљавале
у хоMелу ви:еле Mако јасно као :а се човек налази усре: њих”
(Кафка, 1978: 183).] Раз;ле:а унуMрашњосM EорMирнице из које се,
у сMвари, најKоље мо;ла са;ле:аMи величина хоMела на коју је на-
рочиMо уEућивао сисMем ра:а Mу у EорMирници, Kуни се EроMив
за:ржавања и на свој ужас Eримећује :а, и Eоре: Mоликих љу:и,
он и оно шMо му се :ешавало осMају неEримећени: 

„ПусMиMе ме”, рече Карл, ње;ова ра:озналосM у Eо;ле:у EорMир-
нице Kила је и Eревише за:овољена. „Нећу више :а имам никаква
Eосла са вама.”

„То није :овољно :а Kи оMишао”, рече ;лавни EорMир, сMеже Кар-
лову руку Mако :а није мо;ао ни маћи и EросMо ;а о:несе у :ру;и
крај EорMирнице. Зар они љу:и наEољу нису ви:ели Mо насиље
;лавно; EорMира? Или, ако су ви:ели, како су ;а он:а схваMили, ка:
нико на Mо није оKраMио Eажњу, ка: нико није чак ни закуцао на
сMаклену Eлочу :а Kи ;лавном EорMиру Eоказао :а ;а EосмаMрају и
:а не може EосMуEаMи са Карлом како му је воља? (Кафка, 1978,
сMр. 187).

Насиље на: Карлом, EорMир, ње;ов неочекивано велики не-
EријаMељ, оEрав:ава сле:ећим речима: 

„᾽Моја је :ужносM᾽, рече ;лавни EорMир и Eро:рмуса Карла као :а
је хMео :а EосMи;не само Mо :а му Карл окрене лице, ̓ :а у име хоMел-
ске :ирекције Kар мало на:окна:им оно шMо је наMконоKар EроEус-
Mио из Kило какво; разло;а. Тако Mи ов:е увек свако свако;а за-
мењује᾽ […]” (Кафка, 1978, сMр. 188).

Карл схваMа :а је EоMEуно немоћан: 

„НемојMе мислиMи”, рече Карл у:ахнувши својсMвен за:ах који је
о:авао ;лавни EорMир и који је EримеMио Mек ов:е EошMо је :у;о
сMајао у ње;овој неEосре:ној Kлизини, „немојMе мислиMи”, рече,
„:а сам EоMEуно у вашој власMи, мо;у ја и :а вичем.”

„А ја Mи мо;у заEушиMи усMа”, рече ;лавни враMар исMо онако
мирно и Kрзо као шMо је намеравао Mо и :а изврши у случају EоMре-
Kе. „И зар сMварно мислиш :а Kи се, ако Kи зKо; MеKе ушли овамо на-
шао ико ко Kи MеKи :ао за Eраво EроMив мене, ;лавно; EорMира?
Дакле, ви:иш како су Kесмислене Mвоје на:е” (Кафка, 1978, сMр. 189).
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IV

У EорMирници је Карл желео :а Kу:е Eримећен, ка:а се некако
најза: исMр;нуо из руку ;лавно; EорMира и EоKе;ао на улицу, Eо-
кушавао је :а се неEримеMно умеша међу љу:е сумњивије с1ољаш-
нос�и о: ње;ове. МеђуMим, и Mу је Kио уочен: 

Он се окрену и ви:е како :ва њему EознаMа лифMKоја из је:но;
ниско; мало; оMвора који је личио на улаз у неку ;роKницу са нај-
већим наEором извлаче је:на носила, на којима је, како се са: Eо-
каза, заисMа лежао РоKинсон, вишесMруко завијене ;лаве, лица и
руку. Било је о:враMно ;ле:аMи како Eриноси руке лицу :а Kи заво-
јем оKрисао сузе шMо их је Eроливао зKо; Kолова или зKо; неке :ру-
;е муке или чак и о: ра:осMи шMо Eоново ви:и Карла.

„Росмане”, викну он Eрекорно, „Eа шMа EушMаш :а Mе Mолико :у-
;о чекам! Већ сам Eровео је:ан саM Kранећи се :а ме не о:несу :ок
Mи не :ођеш. Ови ман;уEи су” – и Mресну је:но; лифMKоја Eо ;лави
као :а ;а завоји шMиMе о: у:араца – „Eрави ђаволи. Ах, Росмане, ова
EосеMа MеKи скуEо ме је сMајала” (Кафка: 1978, сMр. 192–193).

ИсMина је :а је РоKинсонова EосеMа скуEо сMајала Карла. Како
;о: Mо EосмаMрали, Kио је Mо Eо;ле: из у:аљене EерсEекMиве. Гле-
:ано изKлиза сиMуација са Росманом је Kила Eосве :рукчија, не
Mра;ична, како се у Eрви мах чинило Росману, већ Mра;икомична.
Призор из наMконоKареве канцеларије и EорMирнице у којем Ро-
Kинсон није учесMвовао али је ње;ово EрисусMво Kило несумњи-
во, са:а се, ов:е на улици, з;ушњавао у снажну ;роMеску. Карл
који је у исMрази је:ва изKе;ао заMвор и су:ско ;оњење, о:лази
Eраво у  зароKљенишMво. Као мамац је Eослужио уEраво РоKин-
сон који је чекао :а ;а Карл о:ве:е кући. РоKинсон је Kио сав у за-
војима, али Mо је Kила само камуфлажа:

Карл је, :о:уше о:мах Eо;о:ио :а РоKинсоново ја:иковање не
EоMиче о: ње;ових рана не;о о: ње;ово; о;ромно; мамурлука, Eо-
шMо су ;а, Mек шMо је Kио засEао у Mешком EијансMву, о:мах EроKу-
:или и на ње;ово изненађење :о крви изKоксовали, Mако :а се ни-
како није мо;ао снаћи у Mрезном свеMу. Да су Eовре:е Kиле Kезна-
чајне ви:ело се већ и Eо KезоKличним завојима о: сMарих крEа, у
које су ;а лифMKоји EоMEуно завили, очеви:но шале ра:и. А и :ва
лифMKоја на оKа краја носила зацењивала Kи се о: смеха с времена
на време (Кафка, 1978, сMр. 193).

У роману је Eриказан нарочиMо комликован о:нос између Кар-
ла и Кларе. ЗашMо међу њима није мо;ао KиMи усEосMављен Eри-
снији о:нос, ка:а се чинило :а је Карл о:ве:ен у вилу крај Њујор-
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ка само заMо :а Kи се зKлижио с њом. МеђуMим, он је у Mој кући
неEресMано наилазио на изненађења – ненајављено EрисусMво
још је:но; њихово; Eознаника, Грина; физички сукоK са Кларом;
мрак изван MрEезарије, Eромају; служиMеља са свећом; сEознају
:а је она вереница, ње;ово; учиMеља јахања Мака; неусEело Кар-
лово свирање на клавиру, нашао је и на само; Кларино; верени-
ка, на извесMан начин, ње;ово; суEарника…

Карл није у сMању :а усEосMави о:нос са Кларом заMо шMо он
није Mај који јој је :ошао у EосеMу. У вили он није Карл Росман, већ
Карл-ујак. То се :а закључиMи на основу ње;ово; Eокушаја сви-
рања (усMалом зKо; Mо;а је и Kио Mу): 

„Морао је заисMа ко: сваке Eесме Eрво EоMражиMи очима EоMреKне
:ирке, али је сем Mо;а осећао како се у њему рађа нека Eесма, која,
Eреко завршеMка ове Eесме, Mражи неки :ру;и завршеMак, али ;а не
може наћи” (Кафка, 1978: 87). 

Карл као :а несвесно жели :а наEусMи намеMнуMу му Eозицију
Карла-ујака. УсEева у Mоме, исMина сасвим не вољно, осMавши у
Mој кући, Eосле Eоноћи, Kез ујака, самим Mим и Kез ње;ове Eо:р-
шке. Као Карл Росман ни за ко;а више није Kио инMересанMан, а
Клару више није ни ви:ео.

Занимљив је EочеMак и крај Карлове EосеMе. У EочеMку, :осMа је
на:мен, љуMи се на ненајављено Гриново EрисусMво, све му ко:
ње;а смеMа, EоMEуно уверен :а је он Eрви ;осM, а :а је Грин Mек у
:ру;ом Eлану. Како се EосеMа Kлижила крају, исEосMављало се :а
је он, заEраво, Kио у :ру;ом Eлану, :а су се с њим Eои;равали,
MреMирали ;а као сувишно;.

Али, Карл иако је осMао само Карл Росман, ослоKођен ујаково;
зашMиMничко; EрисусMва, не може :а усEосMави Kлиски о:нос ни
са Деламаршом и РоKинсоном, које среће у неком Kе:ном Eре-
ноћишMу; које је EоMкуна суEроMносM вили коју је наEусMио. Карл
их храни, али они желе све :а му оMму. Разлика између ње;а
с је:не сMране и њих :војице с :ру;е, очи;ле:на је. Он Mек сMаје на
EуM Eун неизвесносMи, они су на њему већ Kили; он се на:а (мо-
Mри на кофер са сMварима), они оMимају и о: Mе ње;ове (Eо-
сле:ње) на:е. Није EроKлем у ;лавном јунаки, EроKлем је у њима,
у њиховој неEрила;ођеносMи ре:у и ра:у.

Они EриEа:ају за�орављеном :елу Карлове личносMи. Њих се
Карл, у Eосле:њем Eо;лављу романа, уоEшMе не сећа ниMи их
Eризива као шMо чини са на:зорницом кухиње и Терезом, иако је
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с њима Eровео мно;о више времена а и у живоM су му уносили ха-
оMичну EомеMњу и раз:ор.

У роману Америка се EосеKно се из:ваја је:на еEизо:а. То је
Eрича о смрMи Терезине мајке. Она је умеMнуMа, Eрича је Терези-
на, али је не Eрича Тереза, не;о ауMор, из EерсEекMиве :еMеMа о:
EеM ;о:ина. Овај :ео романа разликује се о: све;а осMало; у њему,
зKо; реалисMичко-наMуралисMичко; EрисMуEа и изразиMо; со-
цијално; наKоја. Слично је, само мно;о :уже, XV Eо;лавље рома-
на Замак, нарочиMо :ео насловљен „Мољакања”.

Занимљиво је :а се Кафка није Eревише Kавио из;ле:ом сво;
јунака. ЧиMалац уоEшMе не може из Eонуђено; :а Eре:EосMави
како је Карл из;ле:ао, осим :а је за своје ;о:ине Kио :осMа „сна-
жан мла:ић“. Та аморфизација о:носно KезоKличносM као и :е-
Eерсонализација лика свакако је о:лика мо:ерно; EрисMуEа Каф-
кино; EриEове:ања а она је EрисуMна и у :ру;им ње;овим
:елима.
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SUMMARY OKLAHOMA — AUSCHWITZ

(AMERICA, KAFKA'S FIRST NOVEL)

Novel America consists of a series of fragments. It is built on the
principles of expansion and compression, in the writer describes the
moment in detail what happened to Carl Rosmman, the main charac-
ter of the novel (for instance, the conversation in the room captein of
the ship, departure and appenings in the mansion near New York,
meeting with Delamars and Robinsons, investiggation aganist Carl's
Robinson and leaving the elevator in the hotel, departure and arrival
at Delamars, Robinson and Brunelde), or it runs through certain
events, and connects them collectively (the time at his uncle's, work-
ing at Occidental), when the lowet describes a space much longer
elapsed time (in both cases, approximately two months).

Rosmann's character is all built on contrasts and oddities. He has
all the losing and finding. Rossmannn is a lost umbrella, uncle finds;
when losing an uncle (his uncle's favor), is in umbrella and so on, and
so on… 
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