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Мср Катарина Н. Пантовић

КАФКИНА МИКРОПРОЗА КАО ПЕСМА У ПРОЗИ*

У ра ду на сто ји мо да по ка же мо да се крат ке про зне фор ме ко је 
је пи сао Франц Каф ка (1883‒1924) мо гу свр ста ти не са мо у тра ди-
ци о нал не про зне ка те го ри је по пут при по вет ке, но ве ле, крат ке при-
че, већ и ски це, па ра бо ле, ара бе ске, па и пе сме у про зи. За по сту пак 
по е ти за ци је про зног тки ва, као и за раз би ја ње тра ди ци о нал не на-
ра тив не по став ке про зног тек ста, од кључ не су ва жно сти ин тро
спек ци ја и про та го ни ста ─ лир ски су бјект, од но сно ње го во кон-
сти ту и са ње и ре ла ци је пре ма дру гим ли ци ма или пред мет ном 
све ту. Иа ко Каф ки на ми кро про за чи та о ца увек ста вља пред сво је-
вр сну за го нет ку ту ма че ња, усред сре ђу је мо се на по је ди нач не тек-
сто ве и ана ли зи ра мо по ме ну те еле мен те.

Кључ не ре чи: Каф ка, ми кро про за, пе сма у про зи, про за и да, 
жан ров ска ам би ва лент ност.

Ам би ва лен тост књи жев ног жан ра пе сме у про зи (енг. pro se po em) као 
дво стру ке ро дов ске фи гу ре од у век је ис ти ца на у књи жев ној те о ри ји (S. 
Ber nard, J. Ha uck, D. Le hnmann, N. San til li, Б. Сто ја но вић Пан то вић), а прем-
да је ма тич на зе мља кон ти ту и са ња пе сме у про зи и ње ног „озва ни че ња“ као 
књи жев ног жан ра Фран цу ска, од но сно, фран цу ска књи жев ност, сво је упо-
ри ште про на шла је и у дру гим ли те рар ним тра ди ци ја ма, пре све га у не мач-
кој и аме рич кој. Иа ко са ма струк тур на и се ман тич ка при ро да пе сме у про зи 
на ла же хи брид ност, ам би ва лен тост, те ју је, сто га, те шко под врг ну ти стро-
гом де фи ни са њу и књи жев но-те о риј ском уте ме ље њу, у глав ним цр та ма она 
се мо же озна чи ти као „кра так са став (фраг мент, ми кро це ли на) ко ја се од ли-
ри ке пре све га раз ли ку је по спо ља шњој фор ми, ко ја је нај бли жа рит мич кој 
и лир ској про зи. Њен основ ни из раз ни је стих, већ ис каз, од но сно ре че ни ца“ 
(стојановићПантовић 2012: 13). Од про зних еле ме на та ко је са др жи, по ред 
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ре че ни це, че сто је сва ка ко раз ви је на на ра тив на си ту а ци ја, јер „при ча на-
ста је је ди но пу тем на ра ти ви за ци је“ (аБот 2009: 49). 

У по гле ду ду жи не, пе сма у про зи или про за и да кре ће се у ра спо ну од 
са свим крат ког фраг мен та, до тек ста ду жи не стра ни це или две. Ње на ве за 
с по е зи јом, с дру ге стра не, пре по зна је се по при су ству број них ре то рич ких 
по сту па ка и фи гу ра (лајт мо тив, син так сич ки па ра ле ли зми, ре тор ска пи та-
ња, тро пи итд) (стојановићПантовић 2012: 13). Пе сму у про зи од ли ку је, у том 
сми слу, пре у зи ма ње раз ли чи тих жан ров ских иден ти те та, те ва ља на гла си-
ти ак ту ел на раз у ме ва ња овог жан ра као сво је вр сног дис кур са про ис те клог 
из про це са пре ко ра че ња гра ни ца по ет ског, од но сно про зног је зи ка. Ови ме 
се ства ра је дан по се бан, хи брид ни дис кур зив ни уни вер зум, те не тре ба да 
чу ди при бли жа ва ње, а кат ка да и из јед на ча ва ње пе сме у про зи са дру гим 
крат ким про зним вр ста ма ка кве су, на при мер, цр ти ца, за пис, па ра бо ла, 
крат ка при ча, анег до та итд.

Упра во у овим гра нич ним про зним жан ро ви ма oгледао се Франц Каф ка 
(1883‒1924) ко ји је, по ред ро ма на и при по ве да ка, пи сао крат ке при че, па ра-
бо ле и сно вид не (tra um haft) за пи се ко ји су оста ли за бе ле же ни у ње го вим 
Днев ни ци ма и пи сми ма (Пи сма Ми ле ни, Пи смо оцу итд). За екс пре си о ни-
стич ки по крет1 у це ли ни бит но је бри са ње гра ни ца из ме ђу по је ди них жан-
ро ва, осо би то ка да је реч о крат ким про зним вр ста ма (anz 2002: 186‒187), 
док су про у ча ва о ци Каф ки ног де ла одав но на гла си ли да је удео лир ског у 
ње го вој про зи, на ро чи то крат кој, из у зет но до ми нан тан (Kurz 195: 343‒347). 
Сто га се ње го ви тек сто ви мо гу свр ста ти не са мо у тра ди ци о нал не про зне 
ка те го ри је по пут при по вет ке, но ве ле, крат ке при че, већ и ски це, па ра бо ле, 
ара бе ске, ми са о не бај ке, па и пе сме у про зи. По е ти за ци ји про зног тки ва, као 
и раз би ја њу тра ди ци о нал не на ра тив не по став ке про зног тек ста, узрок умно-
го ме ле жи у ути ца ју сно ва на Каф ки ну при по ве дач ку умет ност. У не ма лом 
бро ју ње го вих на ра ти ва при сут на је си му ла ци ја ме ха ни зма сно ва ко ја под-
ра зу ме ва ало гич ност и ака у зал ност, што је сва ка ко по ве за но са пси хо а на-
ли зом не све сног и над ре а ли стич ким дис кур сом (anz 2001: 187). Каф ки на 
ми кро про за, та ко, чи та о ца увек ста вља пред сво је вр сну за го нет ку ту ма че-
ња, јер не по сто је кон крет ни ге не рич ки по ка за те љи ко ји ће овај хе те ро ге ни 
жа нр по у зда но иден ти фи ко ва ти, да би се са мим тим мо гао ус по ста ви ти и 
си сте ма ти зо ва ти из ве стан хо ри зонт оче ки ва ња (HaucK 1994: 8). Каф ки на 
про за, уоп ште узев, као да на мер но из бе га ва мо гућ ност ин тер пре та ци је, а 
ње гов ју нак из но ва по ку ша ва да оправ да сво је по сто ја ње на овом све ту, да 
се у ње му усре ди шти; док оста је не ја сно ко јој то ин стан ци Каф ка, од но сно 
ње го ви про та го ни сти, не пре кид но осе ћа ју по тре бу да се оправ да ју и бра не. 

Из два ја ње и осло ба ђа ње фраг мен та из не ка да це ло ви тог тек ста пот по-
мо гло је об ли ко ва ње и да љи раз вој пе сме у про зи као за себ не (ми кро)це ли не 

1 Прем да хро но ло шки и по е тич ки при па да нај пре екс пре си о ни стич ком по кре ту, Каф-
ки на про за са др жи еле мен те и дру гих по е тич ких си сте ма и сто га га је не за хвал но ве за ти 
ис кљу чи во за је дан пра вац, од но сно стил ско усме ре ње.
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(стојановићПантовић 2012: 10), а ова по ја ва на ро чи то је под сти цај на ка да 
је раз ма тра ње Каф ки не про зе у пи та њу, јер су по је ди ни фраг мен ти из ње-
го вих ро ма на, не кад и по гла вља, тре ти ра ни као за себ не (крат ке) при че – то 
је, ре ци мо, слу чај са па ра бо лом Пред за ко ном из ро ма на Про цес. У Каф ки-
ним крат ким при ча ма фраг мент функ ци о ни ше као то та ли тет за се бе и има 
пред ност у од но су на це ло вит, кон ти ну и ран текст. Ис ку ство сва ко дне ви це 
је ин ди ви ду а ли зо ва но на по се бан на чин, јер ње го ва про за из бе га ва све што 
је на гла ше но, па те тич но, осе ћај но, не по сред но из ре че но и пси хо ло шки про-
ду бље но. Уме сто то га, овај стил је јед но ста ван, ја сан, тре звен и са не кад 
за стра шу ју ћом оштри ном и рав но ду шно шћу оцр та ва пси хич ка зби ва ња. У 
те о ри ји књи жев но сти че сто се го во ри о „каф ки јан ски сре за ним при ча ма“, 
ко је под ра зу ме ва ју „стро гу ком по зи ци ју што усту па ме сто на мер ној умет-
нич кој не до вр ше но сти и не из ве сно сти“ (Башчаревић 2016: 419), док из раз 
„каф ки јан ски“ од мах у ми сли по зи ва „сли ку ма лог, без и ме ног чо ве ка за ро-
бље ног у ег зи стен ци јал ном ко шма ру из ког не ма из ла за ни бу ђе ња“ (жмегач 
1982: 82), од но сно „на ро чи ту стреп њу, страх, не из ве сност и ужас“ (стојановић
Пантовић 2012: 134). То, да кле, ни су чвр сте, за тво ре не фор ме, већ по се ду ју 
отво рен за вр ше так и ве ли ку спо соб ност на го ве шта ја, што Сне жа на Ба шча-
ре вић у свом ра ду Каф ки ни ма ли на ра ти ви као отво ре не па ра бо ле оце њу је 
као спо ну из ме ђу тра ди ци је и ино ва ци је, од но сно при по вед не про зе два де-
се тог сто ле ћа на су прот отво ре ним па ра бо ла ма чи ја су зна че ња под ло жна 
раз ли чи тим ту ма че њи ма (2016: 20).

Ово, ме ђу тим, не зна чи да ди ја лог са соп ством и ин тро спек ци ја у кла-
сич ном сми слу ни су при сут ни. Ре кло би се, шта ви ше, да су оп хр ва ност 
вла сти тим ми сли ма и по ку шај сме шта ња се бе у ег зи стен ци јал ном по рет ку 
ви ше за сту пље ни упра во у ми кро при ча ма, од но сно пе сма ма у про зи, не го 
у ро ма ни ма – тим пре што је нај ве ћи број Каф ки них ми кро на ра ти ва пре до-
чен у пр вом ли цу. Ин тр о спек ци ја се у ње го вим про за и да ма ја вља нај че шће 
по сре до ва на не ким за па жа њем, ода кле и по чи ње дис кур зив но кре та ње. Пред-
мет опа жа ња мо же би ти под сти цај спо ља шње или уну тра шње при ро де, па 
не кад упра во и ре флек си ја из че га се, пу тем ана ло ги ја и ево ка ци је, отва ра-
ју но ви сло је ви ис ку ства ко ји текст од во де у асо ци ја тив ном прав цу. Прем да 
је Каф ки на за о став шти на при ча обим на, пред мет на ше ана ли зе би ће са мо 
по је ди не крат ке про за и де, ми кро на ра ти ви, ду ги не ви ше од јед ног или два 
па су са. Ови ми кро тек сто ви фи гу ри ра ју као сво је вр стан је зич ки ко ре ла тив 
не ке екс пре си о ни стич ке сли ке у ко јој је ко си на, на бр зи ну осмо тре на или 
про ми шље на по ја ва, има нент ни део пред ста вље ног пред ме та (уп. jantz 
1998: 24). Ово ће би ти по ка за но на при ме ру се дам про за и да, од ко јих би се 
че ти ри мо гле свр ста ти у кор пус „град ских“ про за и да јер се Су бјек то во ис-
ку ство ге не ри ше не по сред но са мим би ва њем у град ској сре ди ни (Про зор на 
ули цу, На по врат ку у дом, Пут ник у трам ва ју, Ока ни се), а оста ле три би 
се мо гле на зва ти „па ра бо лич ним“ про за и да ма јер у њи ма Каф ка кон стру и ше 
текст на под ло зи жан ров ских кон вен ци ја ба сне, спе ци фич не фор ме при по-
ве да ња. Не кад је то са свим до слов но (Ма ла ба сна, О па ра бо ла ма), а не кад 
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струк ту ра па ра бо ле слу жи са мо као ола ба вље на фор ма за из ри ца ње са др-
жа ја ко ји код Каф ке увек по се ду је не ка кав фи ло зоф ски или ме та фи зич ки 
пред знак (По ла зак).

Про та го ни ста Каф ки них про за и да нај че шће је на пу штен, са мо тан „ма-
то ри мо мак“ ко ји по вре ме но за до вољ ство на ла зи у су сре ту са при ја те љи ма. 
Пре но си мо про за и ду Про зор на ули цу у це ло сти:

Ко жи ви на пу штен, а ипак би с вре ме на на вре ме же лео да не где 
на ђе дру штво, ко с об зи ром на про ме не днев них ча со ва, вре мен ских, по-
слов них и слич них при ли ка не из о став но же ли да ви ди би ло ко ју ру ку, 
за ко ју би се мо гао ухва ти ти – тај не ће мо ћи ду го из др жа ти без про зо ра 
ко ји гле да на ули цу. А ако је са њим баш та ко да ни шта не тра жи, не го 
са мо као умо ран чо век, ди жу ћи и спу шта ју ћи очи из ме ђу пу бли ке и не ба, 
при ла зи про зо ру, ма да то не же ли, и ма ло за ба цу је гла ву – ипак ће га 
ко њи до ле по ву ћи у по вор ку ко ла и бу ке, и ти ме, ко нач но, ка људ ској 
сло зи (кафка 1984: 56).

Цен три пе тал на усред сре ђе ност ма ле фор ме на јед ну си ту а ци ју, од но сно 
на јед ног ју на ка и јед но пре о вла ђу ју ће осе ћа ње, са на о ко не до вр ше ним, 
про за ич ним, јед но став ним, али ви ше знач ним кра јем, основ на је „по став ка“ 
Каф ки них про за и да. Рад ња ове про за и де, као и на ред них ко је ће би ти ана-
ли зи ра не, од ви ја се у на из глед сми ре ној ат мос фе ри сва ко дне ви це у ко јој 
про зни су бјект тре зве но и кон тро ли са но про го ва ра о ствар но сти, од но сно 
о са мо ћи. Прем да је про за и да из ре че на у за ми шље ном тре ћем ли цу, ње ни 
ис ка зи се пре све га од но се на ау то пер цеп ци ју (он „ди же и спу шта очи из-
ме ђу пу бли ке и не ба“ и „ма ло за ба цу је гла ву“). Су бјект из ри че тврд њу да 
„ко жи ви на пу штен, (...) не ће мо ћи ду го из др жа ти без про зо ра ко ји гле да на 
ули цу“. Ова кво са ве то ва ње, ко мен та ри са ње, пре по ру чи ва ње не ка кве рад ње 
у пре ћут ном ди ја ло гу ода ју ути сак про та го ни сте ко ји у пот пу но сти схва та 
оп шти по ре дак ства ри и свет до жи вља ва као пре те ра но ја сан и без тај ни, 
те се ја вља са зре лим оп сер ва ци ја ма. То ду бље по зна ва ње пред мет ног, уса-
мље нич ког људ ског, али чак и жи во тињ ског све та, су ге ри са но је у мно гим 
дру гим Каф ки ним крат ким и ду жим на ра ти ви ма (Про ла зни ци ко ји тр че, 
Из не над на шет ња, Не сре ћа ма то рог мом ка, Ис тра жи ва ња јед ног пса, 
Пре о бра жај итд). Ко мен та ри са ње, ме ђу тим, као на ро чит на ра то ло шки по-
сту пак су ге ри ше две ства ри: пре све га, то бо жњу дис тан цу из ме ђу го вор не 
ин стан це/ју на ка и при по ве да ног; а дру го, оно се го то во увек од но си на ге-
не ра ли за ци је, те зе, гно ме ко је нео д ре ђе на го вор на ин стан ца мо же ма ње или 
ви ше не у трал но да са оп шти. Це лим овим тре зве ним ис ка зом про ве ја ва пак 
ути ша на људ ска то пли на ко ја би ва за гу ше на и ућут ка на су бјек то вом ег зи-
стен ци јал ном стреп њом, а чи ји се мо ду си про те жу од осе ћа ја ре зиг ни ра-
но сти па до пот пу не кон фу зи је сво јом по зи ци јом у овом све ту (као што је 
слу чај у про за и ди Пут ник у трам ва ју). Ово је дис крет но на гла ше но са 
не ко ли ко де та ља ко ји се мо гу под ве сти го то во под так тил не, чул не сли ке, 
као што је, на при мер, до дир људ ске ру ке за ко ју би се ју нак че жњи во же лео 
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ухва ти ти, или умор но, успо ре но за ба ци ва ње гла ве, као, уо ста лом, и са ма 
по ја ва ну жно сти про зо ра на ули цу ра ди по сма тра ња дру гих про ла зни ка 
ко ји хи та ју гра дом, од но сно, жи во та ко ји се од и гра ва под њим. Упра во се 
до ле, на тлу, на ас фал ту, кон стру и ше сав жи вот, вре ва гра да, ко ња и ко ла, 
и на кра ју „људ ска сло га“, ко је су бјект из сво је кон тра по зи ци је „на пу ште-
ног“ (не чак ни са мог, већ на пу ште ног!), изо ло ва ног од до ди ра са дру гим 
осо ба ма, и са мог у ста ну по сма тра с ви си не, с про зо ра.

На по врат ку у дом, та ко ђе јед на од про за и да чи ја се рад ња од ви ја у 
ур ба ном ам би јен ту, по чи ње не сва ки да шњим ус кли ком: „По гле дај те ко ли ку 
сна гу убе ђи ва ња има ва здух по сле олу је! Ја вља ју ми се мо је за слу ге и са вла-
ђу ју ме, иа ко се ја не опи рем“ (кафка 1984: 61). Ка кве се то за слу ге ја вља ју 
про зном ју на ку? „Ја сам с пра вом од го во ран за све удар це о вра та, по пло ча-
ма сто ло ва, за све здра ви це, за љу бав не па ро ве у по сте ља ма, ме ђу ске ла ма 
но во град њи, сти сну те уза зи до ве ку ћа у мрач ним ули чи ца ма, на ото ма ни-
ма у бор де ли ма“ (кафка 1984: 61). Ре кло би се да ови ис ка зи по се ду ју по је-
ди не не ло гич но сти прем да је ис каз, за по чет из са мог цен тра зби ва ња, са жет 
и пре до чен ла пи дар но. За што би за слу ге, ко је обич но по се ду ју по зи ти ван 
пред знак, оп се да ле и са вла ђи ва ле ју на ка? За што им се ју нак пре пу шта и не 
по ку ша ва да се опи ре? За слу ге у овом кон тек сту као да пре озна ча ва ју кри-
ви цу, по јам то ли ко чест код Каф ке, јер он се бе те ре ти као од го вор ног за све 
до бро и све ло ше што се у све ту, у том гра ду де ша ва; реч ју, он се бе на ла зи 
од го вор ним за цео жи вот ко ји је ме то ни миј ски пре до чен кроз ви зу ел но 
под сти цај не сли ке и де та ље из сва ко дне ви це, про сеч ног жи во та. Он по ста-
је јед но са гра дом, и те ри то ри ја над ко јом има пре власт гра да циј ски би ва 
уве ћа на, а ана фор ско по на вља ње за ме ни це „ова“ до при но си рит мич но сти 
ис ка за: „Ко ра чам, и мој тем по је тем по ове улич не стра не, ове ули це, ове 
че твр ти“. Ва здух по сле олу је ути че на су бјек та та ко да по ста је ево ка тив ни 
оки дач за рас плам са ва ње ин тро спек ци је и са гле да ва ње чи та вог свог жи во та: 
„Од ме ра вам соп стве ну про шлост и бу дућ ност, али на ла зим да су и јед на и 
дру га из вр сне, ни јед ној ни дру гој не мо гу да ти пре и мућ ство, и је ди но мо-
рам да ко рим не пра вич ност про ви ђе ња, ко је ми то ли ко иде на ру ку“ (кафка 
1984: 61). Као што је већ на гла ше но, ин тро спек ци ја се у Каф ки ним про за-
и да ма ја вља нај че шће по сре до ва на не ким за па жа њем, ода кле и по чи ње дис-
кур зив но кре та ње. Из по чет них ре флек си ја се, пу тем ана ло ги ја и ево ка ци-
је, отва ра ју но ви сло је ви ис ку ства ко ји ми са о ни ток од во де у асо ци ја тив ном 
прав цу. Каф кин ју нак, прем да му све иде ка ко тре ба, ни је за до во љан сво јом 
ни чим ука ља ном про шло шћу, а ни бу дућ но шћу (не са да шњо шћу! већ бу дућ-
но шћу) ко ју та ко са мо у ве ре но про роч ки озна ча ва са вр ше ном. Он, шта ви ше, 
усуд на зи ва „не пра вич ним“ јер му „све иде на ру ку“. Овај па ра докс пред-
ста вља per ex cel len ce каф ки јан ски гест, ко ји би у овом кон тек ту мо гао би ти 
ту ма чен и као из раз иро ниј ског обра ћа ња са мом се би. 

По чет на гран до ма ни ја и осе ћај све та све про же тог со бом у по след њем 
па су су спла шња ва, ка да се и от кри ва пра во ли це каф ки јан ског ју на ка: су-
штин ски не мо ћан чо век ко ји се не пре ста но тру ди да схва ти шта се од ње га 
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тра жи, ко ји је ње гов по ло жај у све ту, и на сто ји да об ја сни је дин стве ну људ-
ску при ро ду ко ја се од у пи ре сва ком ра ста вља њу и си сте ма ти зо ва њу. У овој 
про за и ди то је тек на зна че но и су ге ри са но јед ном из не над ном (ве ро ват но 
те скоб ном) ми сли ко ја је ју на ков ум окр зну ла док се пе њао уз сте пе ни це, 
не до вољ но да би умео да је ар ти ку ли ше, али до вољ но да би се на крат ко 
ми сте ри о зно за ми слио: „Са мо кад ула зим у сво ју со бу, са мо он да по ста јем 
мал чи це за ми шљен, ма да не мо гу ре ћи да сам се за вре ме пе ња ња уза сте пе-
ни це се тио не чег о че му би вре де ло раз ми шља ти. Не по ма же ми мно го што 
ши ром отва рам про зор и што у јед ној ба шти још сви ра му зи ка“ (кафка 1984: 
61). Иа ко „не мо же да се се ти не чег о че му би вре де ло раз ми шља ти“, су бјект 
ипак, из гле да, по ку ша ва да у ми сли ма ре кон стру и ше или ма кар при зо ве ми-
сао чи ји је од бље сак ухва тио, јер га му зич ка вре ва из ба ште под про зо ром 
оме та у то ме. Као и у про за и ди Про зор на ули цу, про зор и ов де по ста је до-
слов ни про зор у ар хи тек тон ском сми слу, али и про зор у свет, под се ћа ње на 
жи вот ко ји се од ви ја ми мо по је дин че ве кон тро ле.

Не пре кид но спо ре ње са са мим со бом (и са им пли цит ним са бе сед ни ци-
ма) за сту пље но је и у де скрип тив ној про за и ди Пут ник у трам ва ју. Она је, 
та ко ђе, у пр вом ли цу, и по чи ње in me di as res: „Сто јим на плат фор ми елек-
трич ног трам ва ја, и пот пу но сам не си гу ран у по гле ду свог по ло жа ја на овом 
све ту, у овом гра ду, у сво јој по ро ди ци. Чак ни уз гред не бих умео ре ћи 
ка кве бих зах те ве у би ло ком сми слу мо гао с пра вом да по ста вим“ (кафка 
1984: 63). Он по ку ша ва да оправ да сво је по сто ја ње у овом све ту и да се од-
бра ни: „Не мо гу се ни чим бра ни ти што сто јим на овој плат фор ми, што се 
др жим за ову ру чи цу, што до пу штам да ме но си овај трам вај, што се љу ди 
скла ња ју пред њим или иду мир но, или се од ма ра ју пред из ло зи ма“ (кафка 
1984: 63). На бра ја ње, по но во, умно го ме ути че на по ве ћа ње рит мич но сти 
тек ста. Сли ке из жи во та око ње га се у го то во ка ле и до скоп ском ма ни ру сме-
њу ју пред очи ма, и ју на ко ва спо соб ност оп сер ва ци је рав на је оку ка ме ре које 
пра ти раз ли чи те ви зу ел не, так ти лне и ау ди тив не на дра жа је из не по сред не 
бли зи не. То се од но си и на на ред ни па сус ко ји у текст уво ди дру гу фи гу ру, 
де вој ку из трам ва ја, чи ји је фи зич ки из глед до ча ран јед но став но и при лич но 
до слов но, али са из у зет ним на гла ском на де та љи ма: 

Трам вај се при бли жа ва ста ни ци, јед на де вој ка ста је бли зу вра та, 
спрем на да си ђе. Ви дим је та ко ја сно као да сам је опи пао. Оде ве на је у 
цр но, на бо ри на сук њи се го то во не по ме ра ју, блу за јој је при пи је на уз те ло 
и има око врат ник од бе ле гу сте чип ке, отво ре ном ле вом ша ком се осло-
ни ла о зид, ки шо бран у ње ној де сној ру ци до ти че дру ги сте пе ник од о зго. 
Ли це јој је пре пла ну ло, а нос, ла ко ста њен у сре ди ни, при вр ху је окру гао 
и ши рок. Има мно го сме ђе ко се и ле лу ја ве крат ке вла си на де сној сле по-
оч ни ци. Ма ло ухо јој је при љу бље но уз гла ву, али ја сто јим бли зу и ви дим 
це лу по ле ђи ну де сне ушне шкољ ке и сен ку при ко ре ну (кафка 1984: 63).

Ова кав на гла сак на уо ча ва њу на о ко не ва жних де та ља ка рак те ри сти чан 
је за ве ћи ну Каф ки них ми кро на ра ти ва. Ови де та љи за о ку пља ју па жњу по-
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сма тра ча ко ји из пер спек ти ве пр вог ли ца за по чи ње не ку вр сту ре ги стро ва ња 
и опи си ва ња вла сти тог пси хич ког ста ња, као и обје ка та из сво је не по сред-
не бли зи не (де вој ка), а за тим из не на да пре ки не ме то ни миј ски ла нац мо тив-
ских је ди ни ца (стојановићПантовић: 59) и на гло по ен ти ра, у овом слу ча ју 
ре тор ским пи та њем: „Упи тао сам се он да: Ка ко то да се она не чу ди се би, 
да др жи уста за тво ре на и не ка зу је ни шта о то ме?“ (кафка 1984: 63). 

Ње го вој упи та но сти и за ми шље но сти ни шта не мо же да про мак не и 
сва ки спољ ни на дра жај или се ћа ње на про шлост до зи ва ју ми сли ко је су бјект 
ра ци о нал но рас по ре ђу је у свом уму. Он, ме ђу тим, ујед но не про из во ди ни-
ка кво по зи тив но ис ку ство јер не успе ва да про на ђе ко нач но упо ри ште ми-
шље ња. Увек при сут на ме та по ет ска ди мен зи ја опо ми ње на траг не из ре че ног, 
не до сег ну тог, ко је се са мо на слу ћу је и при гу ше но про жи вља ва у сво јој 
тран сцен дент ној пра зни ни. Упр кос на из глед ста бил ној по зи ци ји, Каф кин 
су бјект ипак на сто ји да се усре ди шти у по вр шном, оту ђе ном и ам би ва лент-
ном све ту ко ји оди ше те ско бом. То је слу чај и са про за и дом Ока ни се ко ја 
иза зи ва мно го број на фи ло зоф ско-ре ли ги о зна ту ма че ња. Њу та ко ђе пре но-
си мо у це ло сти:

Би ло је са свим ра но ју тро, ули це чи сте и пу сте, ишао сам на ста ни-
цу. Кад сам упо ре дио сат на јед ном тор њу са сво јим ча сов ни ком, ви део 
сам да је мно го ка сни је не го што сам ми слио, мо рао сам ве о ма по хи та ти, 
страх због то га от кри ћа по ко ле бао ме је ко јим прав цем да кре нем, још 
ни сам са свим до бро по зна вао овај град, но сре ћом, у бли зи ни је био не ки 
стра жар и ја му при тр чах и за ди ха но га упи тах ко јим пу тем тре ба да идем. 
Он се осмех ну и ре че: „Ти би да са знаш пут?“, „Да“, од го во рих, „по што 
га сам не мо гу про на ћи“. „Ока ни се то га, ока ни се“, ре че он и окре те се 
сна жним за ма хом, као љу ди ко ји же ле да оста ну са ми са сво јим осме хом 
(кафка 1984: 401).

Ова про за и да оди ше те ско бом и зло слут но шћу на ви ше рав ни: нај пре 
је сам на ра тив ни тем по убр зан због ла пи дар ног ка зи ва ња и ужур ба не ат мо-
сфе ре у ко јој се су бјект на ла зи. Он је у жур би, ули це су пу сте, не по зна је 
до вољ но до бро град ко јим се кре ће и, по врх све га, схва та да му сат мно го 
ка сни. Ва жно је ис та ћи да ре ак ци ја стра жа ра у овој про за и ди умно го ме 
под се ћа на од го во ре вра та ра из па ра бо ле Пред за ко ном из ро ма на Про цес. 
Пред за ко ном сто ји вра тар и ње му до ла зи чо век са се ла ко ји га мо ли да га 
уве де у за кон, али вра тар то од би ја, ре кав ши да му са да не мо же одо бри ти 
при ступ. Се љак про ве де го ди не и го ди не че ка ју ћи на ула зу у за кон, у по ку-
ша ји ма да при во ли вра та ра да га пу сти: 

Пред смрт у ње го вој се гла ви ску пља ју сва ис ку ства чи та вог тог 
вре ме на у јед но пи та ње ко је до тле још ни је по ста вио вра та ру. (...) „А шта 
би још хтео да знаш?“ – упи та вра тар – „ти си не за ја жљив“. „Кад сви 
те же за ко ну“, ре че чо век, „ка ко је он да мо гу ће да за све ове го ди не ни ко 
ни је тра жио улаз сем ме не?“ Вра тар уви ђа да је чо ве ку до шао крај, и да 
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би га овај још чуо слу хом ко ји већ за ми ре, про де ре се на ње га: „Ов де нико 
дру ги ни је мо гао до би ти при ступ, јер је овај улаз био од ре ђен са мо за 
те бе. А са да идем да га за тво рим“ (кафка 1990: 281, курзив К. П.).

Не дво сми сле но ег зи стен ци јал ни и фи ло зоф ски им пулс ових фраг ме-
на та ле жи у су бјек то вом (од но сно, се ља ко вом) на по ру да стиг не до ци ља, да 
у сим бо лич ком сми слу до пре до исти не, сми сла, и у ап со лут ној и a pri o ri 
не мо гућ но сти и ње го вој оне мо гу ће но сти да у то ме успе. Прем да је под сти-
цај на зна чењ ска по ли ва лент ност ко ју ова кви ми кро на ра ти ви по се ду ју, јед но 
је си гур но: каф ки јан ским ју на ци ма не пре ста но из ми че исти на у тре нут ку 
ка да по ку ша ва ју да је фор му ли шу или су на пу ту да до ње до пру. Та ква про-
за сме ра на по ле ми ку, не по мир љи вост, пре ћут ни ди ја лог са чи та о цем при 
че му ау тор же ли да бу де је ди ни парт нер у раз го во ру (уп. Башчаревић: 423). 
Ју нак у про за и ди Ока ни се, као и се љак у па ра бо ли, би ва ју спре че ни да дођу 
до исти не на мер но, гру бо и из не ја сних раз ло га. Код ју на ка се, ме ђу тим, 
из два ја јед на дру га осо би на, ко ја умно го ме од ре ђу је основ ни тон Каф ки не 
про зе уоп ште. То је ин ту и ци ја, ало гич на спо соб ност ко ја се ма ни фе сту је 
на из глед не у те ме ље ним стра хом, сум њом и стреп њом. Каф ки ни ју на ци 
под ба цу ју у ко му ни ка ци ји са сво јим окру же њем, иа ко су и ре ак ци је стра-
жа ра на из глед не мо ти ви са не. Ови ме ау тор пот цр та ва сво је вр сни про ме теј-
ски, си зи фов ски по ло жај чо ве ка у све ту, те се ови тек сто ви мо гу ту ма чи ти 
и кроз мит ску сим бо ли ку, ко јој је Каф ка у мно гим при ча ма ите ка ко био 
на кло њен.2

Ка да су „па ра бо лич не“ про за и де у пи та њу, вре ди нај пре на по ме ну ти 
да по је ди ни кри ти ча ри вред ну ју це ло куп но Каф ки но де ло као екс тен зив ну 
и отво ре ну па ра бо лу (уп. Башчаревић: 419). Џо зеф Стрел ка (Jo seph P. Strel ka) 
у свом ра ду Kaf ka e sque ele ments in Kaf ka’s no vels and in con tem po rary nar
ra ti ve pro se из два ја не ко ли ко кључ них осо би на ко је обе ле жа ва ју Каф ки ну 
про зу, на гла ша ва ју ћи да ау тор исе ца све не по треб не је зич ке укра се и усред-
сре ђу је се са мо на оно кључ но у људ ској си ту а ци ји (strelKa 1985: 169). Као 
нај ва жни ју ка рак те ри сти ку, пак, из два ја то да у Каф ки ном де лу ни шта не 
тре ба схва та ти до слов но, већ пре као па ра бо лу: „Ако Каф ки ни на ра ти ви ни су 
при ме ри про сте, кла сич не фор ме па ра бол ске фик ци је, они су не ми нов но 
па ра бол ски на ра ти ви ком плек сни је и сло је ви ти је при ро де и мо гли би се 
на зва ти сим бо лич ке па ра бо ле“3 (strelKa: 172). То су исто вре ме но, сва ка ко, 
па ра бо ле па ра док са, ко ји је код Каф ке обра зац пред ста вља ња ап сурд ног 
пеј за жа и по ве зан је са оним што је у те о ри ји на зи ва но „бес ко нач ном ам би-

2 По гле да ти текст: Rolf J. Göbel: Selbstauflösung der Mytho lo gie in Kaf kas Kur zpro sa. 
Гу бел на при ме ру Каф ки них крат ких при ча по пут Про ме те ја, Ћу та ња си ре на итд. на гла-
ша ва Каф ки ну скеп су пре ма уста ље ном раз у ме ва њу ми та у мо дер ни, и по ка зу је ка ко Каф ка 
из во ди „пре прав ке“ ми то ва. Он, за пра во, под ри ва мит, де мон стри ра ка ко је он то ком вре ме на 
из гу био сми сао услед пре ве ли ког бро ја ту ма че ња и вер зи ја. У Каф ки ном про зном уни вер зу-
му, мит ски ју на ци су, па ра док сал но, прог на ни из соп стве них ми то ва де ло ва њем исто ри је.

3 Пре вод је наш.
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ва лен ци јом“ (the in fi ni te am bi va len ce) (strelKa: 172, пре ма: Wil helm Emrich: 
„Die unen dlic he Am bi va lenz Franz Kaf kas“, in Po le mik, Frank furt am Main: 
1968). Исто та ко, док је стил „град ских“ ми кро на ра ти ва за сно ван на па ра-
так си, си мул та ном ки не ма то граф ском по ве зи ва њу ис ка за, и ве ћем сте пе ну 
не по сред не ин тро спек ци је и ау то ре флек си је, код дру ге гру пе реч је о па ра-
бо лич ном, „објек тив ном“ сти лу чи ја струк ту ра и сми сао го то во да на во де 
чи та о ца на сво је вр сно ре ша ва ње за дат ка.4

По гле дај мо па ра бо лу Ма ла ба сна, ко ја се са сто ји из све га не ко ли ко 
ре че ни ца и пред ста вља ди ја ло шку сце ну:

„Ах“, ре че миш, „свет се сва ког да на све ви ше су жа ва. Ис пр ва је 
био то ли ко ши рок да ме је би ло страх; тр чао сам и тр чао, и осе тио се то-
ли ко сре ћан кад сам нај зад де сно и ле во у да љи ни ви део зи до ве; али ти 
ду гач ки зи до ви то ли ко бр зо хи та ју је дан ка дру го ме да се ја на ла зим већ 
у по след њој со би, а он де у углу че ка клоп ка у ко ју ћу утр ча ти.“ „Тре ба са мо 
да про ме ниш пра вац тр ча ња“, ре че мач ка и по је де га (кафка 1984: 337).

Каф кин „па ра бо лич ни на ра тив ни стил“ ка ко га Зо кел (So kel) озна ча ва, 
уоб ли чен је у овој мо дер ној па ра бо ли (ко јој, ина че, ни је Каф ка дао на зив, 
већ Макс Брод). Ау тор кон стру и ше текст на под ло зи жан ров ских кон вен ци-
ја ба сне, у ко јој су ју на ци жи во ти ње, и чи ји је сми сао у раз ре ше њу, од но сно 
по у ци на кра ју. Ди ја лог из ме ђу ми ша и мач ке, ме ђу тим, до би ја од ли ке па ра-
док сал ног, ап сурд ног и иро ниј ског го во ра, а нео че ки ва ни обрт ле жи на ро чи-
то у мач ки ној ре пли ци ко ја усме ра ва текст у дру га чи јем прав цу од оче ки ва-
ног. Из у зет но ви зу ел но под сти цај не сли ке зи до ва ко ји се су жа ва ју и клоп ке 
ко ја га че ка у углу по след ње со бе, на кра ју пу та, у чи та о цу иза зи ва ју те-
скоб но, зло слут но осе ћа ње. Ми ше ва аго ра фо би ја се, та ко, пре о бра жа ва не-
на да но у сво је вр ну кла у стро фо би ју; ис пр ва страх од ши ри не, сло бо де, нео-
гра ни че но сти ре зул ту је стра хом од кра ја и су же них зи до ва. Фри дрих Не мец 
(Fri e drich Ne mec) у сво јој сту ди ји Kaf kaKri tik (1981), a у по гла вљу Ал тер
на ти ве про па сти: Ма ла ба сна (Die Al ter na ti ven des Sche i terns: Kle i ne Fa bel) 
ис ти че да се кроз лик мач ке чи та о цу по ка зу је да је ра зум (Ver nunft) онај 
ко ји обра зу је не ми нов ни пут при род не се лек ци је по прин ци пу „по је сти или 
би ти по је ден“ (zu fres sen oder ge fres sen zu wer den) (nemec 1981: 13). У том 
сми слу, миш је онај ко ји је ира ци о на лан, он је увек по ме тен осе ћа њем стра-
ха због ко јег и бе жи од ши ри на и без гла во за вр ша ва у уском про сто ру. Сто-
га и овај ла кон ски за вр ше так ба сне по се ду је исто вет ну објек тив ну, го то во 
ау то мат ску ар ти фи ци јел ну пре ци зност (die gle ic he sac hlich-au to ma ten haf te 
Präzision), ко ји чак и не де лу је у пот пу но сти ци нич но, већ пре као јед но став-
ни, са мо по дра зу ме ва ју ћи, рав но ду шни са вет (nemec: 15). Па ра докс у овој 
па ра бо ли ле жи још ви ше у то ме што ми ше ва смрт не да је ни ка кво мо рал но 
раз ре ше ње: од но сно, до тог мо рал ног раз ре ше ња или по у ке ни је јед но став но 

4 О то ме код: Wal ter So kel, „Die Pro sa des Ex pres si o ni smus“, u: W. Rot he, Ex pres si o ni smus 
als Li te ra tur. Ges sa mel te Stu dien, Bern-Mu en chen, 1969, 157-169.
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до ћи. Мо же се го во ри ти и о „сво је вр сном ин фан ти ли зму и анег дот ском по-
ступ ку, као и о нул том кра ју“ (стојановићПантовић: 59). Каф ка у свом 
де лу не ус по ста вља пси хо ло шки про ду бљен и ло ги чан свет, већ ака у за лан 
и свет без при су ства мо ти ва ци је. Та ко је и у Ма лој ба сни, иа ко се ау тор у 
фор мал ном сми слу при др жа ва кла сич не по став ке ба сне у ко јој је сли ка 
све та ра ци о нал но струк ту ри са на. Фор ма ове ба сне по дра жа ва кла сич ну 
ба сну, ме ђу тим, њен са др жај и су штин ско зна че ње, за пра во, из не ве ра ва ју 
и под ри ва ју овај про зни жа нр.

Миш је, као и све Каф ки не фи гу ре, пред ста вљен у уза луд ном тра га њу, 
вр те њу у круг у по тра зи за сми слом, што, сва ка ко, мо же би ти сим бол мо-
дер ног све та и без из ла зно сти ег зи стен ци је, сим бол ду бо ког рас це па из ме ђу 
су бјек та и спољ њег све та. Из ме ђу по на ша ња ли ко ва и раз ло га за та кво њи-
хо во по на ша ње, до ду ше, не по сто ји го то во ни ка ква ве за, и оно се не мо же 
ока рак те ри са ти као ло гич но или ка у зал но. Слич но је и у па ра бо ли се ман-
тич ки и сим бо лич ки сло је ви тог на сло ва По ла зак:

На ре дио сам да ми из ве ду ко ња из шта ле. Слу га ме ни је раз у мео. 
Сам сам оти шао у шта лу, осе длао ко ња и уз ја хао га. Чуо сам ка ко у да-
љи ни сви ра тру ба, па упи тах слу гу шта то зна чи. Он ни ти је што знао 
ни ти је што чуо. На ка пи ји ме је за у ста вио и упи тао: „Ку да ја шеш, го спо-
да ру?“ – „Не знам“, ре кох, „са мо да ље одав де, са мо да ље одав де. Не пре-
ста но све да ље одав де, са мо на тај на чин мо гу сти ћи до сво га ци ља.“ „Ти, 
да кле, знаш свој циљ?“, упи та он. „Знам“, од го во рих, „па ре као сам: ‘Да ље 
одав де’, то ми је циљ.“ „Ни си по нео хра ну“, ре че он. „Не тре ба ми“, од-
вра тих, „пу то ва ње је то ли ко ду го да ћу умре ти од гла ди ако уз пут ни шта 
не до би јем. Ни ка ква по не се на хра на не мо же ме спа сти. То је, на сву 
сре ћу, за и ста огром но пу то ва ње“ (кафка 1984: 342).

Те о дор Адор но (The o dor W. Ador no) на звао је Каф ку „па ра бо ли ча рем 
не про дор но сти“ („Pa ra bo li ker der Un du rc hdrin glic hke it“), а не про дор ност се 
у овом сми слу од но си нај пре на не из ре ци во, не ра зу мљи во, хер ме тич но. У 
овој про за и ди на из глед је све из раз не по му ће не, очи глед не ствар но сти, су-
бјект је пре до чен кроз кр те кон ту ре, а дис курс ко ји ге не ри ше је јед но ста ван, 
на мо мен те и ба на лан, али не мушт, не пре ци зан, ви ше зна чан. Код Каф ке 
свет је са ста вљен од не ко ли ко рав ни: сно вид не, ла ви ринт ске и „ре а ли стич-
не“, и ови еле мен ти се не пре ста но су да ра ју у јед ној не из бе жној „ствар но сти“, 
а у овој про за и ди ре чи Да ље одав де као да има ју функ ци ју не ка квог ре фре-
на, или лајт мо ти ва, јер их го спо дар по на вља че ти ри пу та. Ако па жљи ви је 
по гле да мо, уви де ће мо да је она са ста вље на од па ра док сал них, ап сурд них 
ис ка за, од но сно је ди ни ца ко ји ма мањ ка узроч но-по сле дич но сти и ло гич но-
сти, а ко је пот кре пљу ју те зу о не мо сти Каф ки них ју на ка и не спо соб но сти 
за ко му ни ка ци ју: 1. слу га не раз у ме јед но ста ван го спо да рев зах тев да тре-
ба да из ве де ко ња из шта ле; 2. слу га не чу је зву ке тру бе у да љи ни ко је чу је 
го спо дар; 3. го спо дар на пи та ње где се упу тио, ис пр ва да је од го вор „не знам“, 
а за тим „што да ље одав де“; 4. иа ко не зна тач но ку да се упу тио, твр ди да 
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му је то и циљ; 5. го спо дар не но си хра ну на пут, иа ко са оп шта ва да је пут 
то ли ко дуг да ће си гур но умре ти од гла ди; 6. ни ка ква по не се на хра на га не 
мо же спа си ти, је ди но она ко ју (и ако) до би је то ком са мог пу та; 7. го спо дар 
упо тре бља ва ап сур дан из раз у овом кон тек сту, „на сву сре ћу то је за и ста 
огром но пу то ва ње“. 

По што Каф ки на умет ност до во ди у пи та ње до ступ ност пер цеп ци је и 
са зна ња, не ми нов но се ства ра ди со ци ја ци ја из ме ђу тек ста и сми сла. Ова 
ди со ци ја ци ја се, ме ђу тим, ства ра и из ме ђу до жи вље ног и не до жи вље ног, 
из ме ђу сно ви ма им прег ни ра не ствар но сти и ово зе маљ ског, из ме ђу нај тач-
ни јег на во ђе ња де та ља и на пе тог при кри ва ња су шти не. Ова ква не му штост, 
шкр тост при ар ти ку ла ци ји, па ра док сал но, тре ба да об ли ку је ла га но на пре-
до ва ње ка вла сти том кра ју, па се, у том сми слу, мо же ре ћи да је ве ћи на (ако 
не и све) Каф ки них па ра бо ла о жи вот ном то ку/пу ту. Њи хов па ра бо лич ни 
сми сао по чи ва у си зи фов ском, људ ском на по ру да из бег ну вла сти ту суд би ну 
с јед не стра не, и да је спо зна ју с дру ге. Фа тум ове ју на ке, ме ђу тим, на по слет-
ку и че сто без мно го сми сла, ипак су сти же.

По гле дај мо по след њу па ра бо лу ко ја ће би ти пред мет ана ли зе у овом 
ра ду, О па ра бо ла ма:

Мно ги се жа ле да су ре чи му дра ца увек са мо па ра бо ле и да се у 
сва ко днев ном жи во ту не мо гу упо тре би ти, а ми има мо са мо тај је ди ни 
жи вот. Ка да му драц ка же: „Пре ђи пре ко“, он не ми сли да тре ба пре ћи 
на дру гу стра ну, што би се ипак још и мо гло по сти ћи кад би ре зул тат 
био вре дан пре ђе ног пу та, не го ми сли на не ко ле ген дар но Пре ко, на 
не што што не по зна је мо, што ни он не мо же по бли же да опи ше и што 
нам, пре ма то ме, ов де не мо же би ти ни од ка кве по мо ћи. Све те па ра бо-
ле же ле, за пра во, ре ћи са мо то да је не појм љи во не појм љи во – а то смо 
зна ли. Оно, ме ђу тим, са чим се сва ко га да на му чи мо, не што је са свим 
дру го.

На то ће ре ћи је дан: „За што се бра ни те? Кад би сте слу ша ли па ра-
бо ле и по сту па ли ка ко оне ка жу, и са ми би сте по ста ли па ра бо ле, па се 
већ са мим тим осло бо ди ли сва ко днев них му ка.“

Дру ги ре че: „Кла дим се да је и то па ра бо ла.“
Пр ви ре че: „До био си.“
Дру ги ре че: „Али, на жа лост, са мо у па ра бо ли.“
Пр ви ре че: „Не, у ствар но сти; у па ра бо ли си из гу био“ (кафка 1984: 

402).

Мо же се ре ћи да је ово је дан од тек сто ва ко ји нај при бли жни је оцр та-
ва ју при ро ду Каф ки ног де ла у ау то по е тич ком сми слу. Ау тор го то во да ко-
мен та ри ше и по ја шња ва вла сти ту по е ти ку ко ја је ои ви че на ви ше знач но шћу, 
ме та сми слом, не из ре ци вим, алу зив ним. Ова про за и да по се ду је ди ја лек тич-
ки им пулс у окви ру над му дри ва ња дво ји це про та го ни ста пу тем ло гич ки 
осна же них та у то ло ги ја, а ат мос фе ра у ко јој је ди ја лог пре до чен мо же се ту-
ма чи ти и као анег дот ска. Ра чва ње сми сла, скри ве ног сми сла, уни вер зал ног 
сми сла итд. ко ји Каф ки не при че те ма ти зу ју ов де је, та ко ђе, пре до че но го то во 
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кроз не ка кву ло гич ку за го нет ку: ви ше се не зна шта је у па ра бо ли, а шта 
ни је; шта је ствар ност, а шта ни је; где се ствар ност и па ра бо ла су сре ћу а од 
ко је тач ке се ра зи ла зе. Ова про за и да, а и це ло куп но Каф ки но де ло, пред ста-
вља Ја/Ја ство као сре ди шњи ду хов ни кон трол ни „ор ган“, ко ји би ва рас пар-
чан и раз би јен не ре ши во шћу за дат ка ко ји је пред њим. Ста бил ност Ја ства 
се, та ко, рас па да.

Га да мер (Hans-Ge org Ga da mer) је мо жда нај пре ци зни је из нео за па жа ња 
о Каф ки ној про зи:

In Kaf ka’s wri tings, the re is a myste ri o us fe e ling of stran ge ness which 
cre a tes the im pres sion that everything in it ac tu ally po ints beyond it self to 
so met hing new. In ter pre ta tion se ems a ge nu i ne de ter mi na tion of exi sten ce 
rat her than an ac ti vity or an in ten tion (GaDamer 1977: 71).

То у мно го ме об ја шња ва и за го не тан тон, ко јим као да се су ге ри ше 
не ка кво дру го, тај но зна че ње ко је се ни кад не екс пли ци ра. Ис по ста вља се 
да је овај хи брид ни жа нр пе сме у про зи из у зет но по го дан за оно што Каф ка 
увек те жи да из бег не: а то је да име ну је или де фи ни ше пред мет/обје кат при-
по ве да ња и ми шље ња, уз по сти за ње мак си мал ног умет нич ког учин ка на 
ми ни мал ном тек сту ал ном про сто ру. Ње го ви тек сто ви пре оста вља ју ути сак 
опре зног кру же ња око раз у ђе ног озна чи те ља ко ји не под ле же ни ка квој пре-
ци зној ар ти ку ла ци ји, чи ме се лир ско-на ра тив но по ље ши ри нај че шће асо-
ци ја тив ним пу тем, а текст одо ле ва чи та о че вој ана ли зи. Рад ње ко је Каф ка 
при ка зу је су та ну шне, емо ци је при гу ше не, крх ке и бо ја жљи ве, на ве чи тој 
гра ни ци из ме ђу сна и ра зу ма. 
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Ka ta ri na N. Pan to vić

KAF KA’S MIC RO NAR RA TI VES AS PRO SE PO EMS

S u m  m a r y

We ar gue that short pro se forms writ ten by Franz Kaf ka (1883-1924) can be seen 
not only in the light of tra di ti o nal pro se ca te go ri es such as no vel las or short sto ri es, but 
al so as a sketch, pa ra bo le, ara be sque and pro se po em. In tro spec tion on one hand and the 
pro ta go nist as a lyri cal su bject on the ot her emer ge as cru cial ele ments in the tec hni que of 
lyri za tion of the pro se form, as well as ot her li te rary de vi ces that frac tu re the tra di ti o nal 
nar ra ti ve form. Af ter gi ving a short hi sto ri cal and the o re ti cal re min der of the con sti tu tion 
of the pro se po em as a li te rary gen re, the pa per fo cu ses on in di vi dual texts and of fers a 
li te rary analysis, in full awa re ness that Kaf ka’s mic ro nar ra ti ves per pe tu ally chal len ge 
each at tempt of in ter pre ta tion.
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