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КА ТА РИ НА ПАН ТО ВИЋ

КОН СТРУК ЦИ ЈЕ МА СКУ ЛИ НИ ТЕ ТА  
У КАФ КИ НОЈ ПРИ ПО ВЕ ЦИ „ПРЕ СУ ДА”

СА ЖЕ ТАК: У ра ду се ана ли зу је сло же ност му шког род ног 
иден ти те та у при по ве ци Пре су да Фран ца Каф ке (1912), као и усло
ви (књи жев но и сто риј ски, по е тич ки, би о граф ски) ко ји су ути ца ли 
на та кво ње го во об ли ко ва ње. Ако по гле да мо Каф ки не па ра диг ма
тич не при по вет ке, ме ђу ко ји ма је и Пре су да, уви де ће мо да се ма
ску ли ни те ти кон стру и шу на не ко ли ко на чи на, и да код овог ау то
ра не по сто ји утвр ђе на схе ма ма ску ли ни те та. Уз те о риј ски осврт 
на ге не зу ма ску ли ни те та то ком 20. ве ка, под сти цај но је раз мо три
ти на ко ји на чин се код Каф ке кон стру и шу по зи ци је мо ћи оца и 
си на, као и осла бље ни ма ску ли ни тет си на / му шког про та го ни сте.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Франц Каф ка, Пре су да, ма ску ли ни тет, хи
брид ност, род ни иден ти тет, род на те о ри ја, при по вет ка.

„Род је за Каф ку ствар по зи ци је, а не би о ло ги је.”1 

Мen’s Stu di es и ти по ви ма ску ли ни те та

Жен ске сту ди је по слу жи ле су као ини ци јал ни под сти цај раз
во ју та ко зва ног му шког по кре та, од но сно му шких сту ди ја (Men’s 
Stu di es), ко је су се по след њих де це ни ја фор ми ра ле уну тар фе ми
ни стич ке кри ти ке. Пи тер Швен гер (Pe ter Schwen ger) у свом есе ју 
„Му шки мо дус”2 (1979) ис ти че, ме ђу тим, да је нај о чи глед ни ја тач ка 
ра зи ла же ња му шких и жен ских сту ди ја то што му шком по кре ту 

1 Dag mar C. G. Lo renz, „Kaf ka and gen der”, The Cam brid ge Com pa nion to 
Kaf ka, ed. by Ju lian Pre e ce, Cam brid ge Uni ver sity Press, Cam brid ge 2002, 185. 

2 Pe ter Schwen ger, „The Ma scu li ne Mo de”, Cri ti cal In qu iry 5, no. 4 (sum mer, 
1979), 621–633.
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не до ста је ује ди њу ју ћи мо ме нат еко ном ске дис кри ми на ци је, те да 
се, из тог раз ло га, дис курс му шких сту ди ја уте ме љу је на суп тил
ни јим пси хо ло шким ди на ми зми ма уло ге му шка ра ца.3 Ипак, ма ску
ли ни тет у свом нај ши рем зна че њу под ра зу ме ва со ци јал не и кул
тур не кон струк ци је оно га што се сма тра ком плек сом осо би на, од но
сно ка рак те ри стич них фор ми по на ша ња оче ки ва них од му шка ра ца 
у да том дру штву у да то вре ме4, и углав ном се пре по ру чу је упо тре ба 
пој ма у мно жи ни – го то во увек је реч о ма ску ли ни те ти ма, раз ли чи
тим ма ни фе ста ци ја ма ма ску ли ног мо ду са ко ји је, сам по се би, ди на
мич на ка те го ри ја.5 Да кле, ма ску ли ни тет је дру штве на кон струк ци ја 
док је „би ва ње му шким” би о ло шки да то (ди хо то ми ја ma scu li ni ti es/
ma le ness), и тре ба га та ко раз у ме ти, у скла ду с про мен љи вим ва ри
ја бла ма као што су вре мен ски и про стор ни кон текст.

Ис тра жи ва ње о ма ску ли ни те ти ма, то јест о „му шкој” сек су
ал но сти, ни је пра во ли ниј ско, већ је обе ле же но ни зом кон тра дик
ци ја и па ра док са, што ре зул ти ра ис по ља ва њем раз ли чи тих ти по ва 
ма ску ли ни те та ко ји мо гу уну тар „јед ног те ла” на по ре до, од но сно 
син хро но по сто ја ти. Швен гер на по ми ње да код пи са ца оба по ла 
мо ра мо узе ти у об зир и њи хо ву скло ност да ства ра ју у прав цу 
су прот ном од по тке по ла6, те да ау тор мо же би ти „про теј ски пре
вр тљив”, при бе га ва ју ћи му шком и жен ском мо ду су у за ви сно сти 
од сег мен та лич но сти ко ја у да том тре нут ку „на сту па”. Та кав по сту
пак „сло бод не игре” су Вир џи ни ја Вулф и С. Т. Кол риџ на зва ли 
„ан дро ги на свест”.7 У том сми слу, ја сно је да ма ску ли ни тет по се
ду је мно го број на ам би ва лент на зна че ња ко ја се ме ња ју у скла ду 
са кон тек стом. С тим у ве зи тре ба нај пре по ну ди ти сво је вр сну 
кла си фи ка ци ју нај че шћих ти по ва ма ску ли ни те та.

Нај пре је реч о (1) хе ге мо ном ма ску ли ни те ту, ко ји за у зи ма 
цен трал ну по зи ци ју у струк ту ри род них од но са, из ко јег не по
сред но про ис хо ди до ми нант ни ма ску ли ни тет8, и он пред ста вља 
кон фи гу ра ци ју род них прак си ко је оте ло вљу ју про блем ле ги ти ми
те та па три јар ха та: до ми нант ну по зи ци ју му шкар ца и суб ор ди нант
ну по зи ци ју же не.9 Дру гим ре чи ма, хе ге мо ни ма ску ли ни тет је, 

3 Пи тер Швен гер, „Му шки мо дус”, прев. Ика Ђур ђе вић, Genero – ча со пис 
за фе ми ни стич ку те о ри ју, бр. 6–7, Цен тар за жен ске сту ди је, Бе о град 2005, 41.

4 Ли ди ја Ра ду ло вић, Пол/род и ре ли ги ја: кон струк ци ја ро да у на род ној 
ре ли ги ји Ср ба, Срп ски ге не а ло шки цен тар – Оде ље ње за ет но ло ги ју и ан тро
по ло ги ју Фи ло зоф ског фа кул те та, Бе о град 2009, 71.

5 Уп. Кри сти на Сте ва но вић, „Пи та ња иден ти те та: Раст ко Пе тро вић и 
сту ди је кул ту ре”, Књи жев на исто ри ја, год. XLVII, бр. 155, 2015, 136.

6 П. Швен гер, нав. де ло, 42.
7 Исто.
8 К. Сте ва но вић, нав. де ло, 136.
9 Vic to ria Kan nen, „The ’Ot her’ Fe mi nists: the Chal len ge of Fe mi nist Men 

and Ma scu li ni ti es”, XY ar tic les: Men, Ma scu li ni ti es and Gen der Po li tics, 2012. При
сту пље но: www.xyon li ne.ne t, 18. 8. 2018.



825

исто вре ме но, и нор ма тив ни мо дел ко ји је дру штве но до ми нан тан: 
он по се ду је дру штве ни ау то ри тет и те шко је отво ре но му се су прот
ста ви ти и под ри ти га, док су оста ли мо де ли скрај ну ти и мар ги на ли
зо ва ни. Сви ко ји од сту пе од про пи са не род не уло ге и ко ји од би ја ју 
пар ти ци па ци ју у па три јар хал ном дис кур су би ва ју санк ци о ни са
ни.10 На ро чи то је ва жно спо ме ну ти уло гу те ла и „фи зич ке спре ме” 
кад је у пи та њу овај тип ма ску ли ни те та, јер се она ис по ста вља као 
од суд на у кон сти ту и са њу мо ћи му шкар ца. То зна чи да је ау тен
тич ност ма ску ли ни те та ди рект но про пор ци о нал на фи зич ким спо
соб но сти ма те ла, а ако не чи је фи зич ке мо гућ но сти ни су до вољ но 
„по доб не”, он да се и аде кват ност ње го вог ма ску ли ни те та у це ло сти 
до во ди у пи та ње.11 Тре ба спо ме ну ти и да се по след њих го ди на у 
му шким сту ди ја ма на ро чи то го во ри о (2) ток сич ном ма ску ли ни
те ту (to xic ma scu li nity), што је тер мин ко ји се ко ри сти да би се опи
са ле екс трем не тра ди ци о нал не сте ре о тип не нор ме ма ску ли ни те та.12 
Ово се пре вас ход но од но си на ри гид не род не уло ге и мо дел ко ји 
сво ју сна гу цр пе из до ми на ци је над дру гим, пот чи ње ним.13 

На гла ше но је већ да се му шке сту ди је ин те ре су ју пре вас ход но 
за про блем мо ћи, од но сно ње ног рас по ре ђи ва ња у фа ло го цен трич
ном дис кур су. Фран ци ска Шле сер (Fran zi ska Schlößer) у сво јој 
сту ди ји Einführung in die Gen der Stu di es (Увод у род не сту ди је, 
2008) пи ше о та ко зва ном му шком ха би ту су (der männliche Ha bi tus) 
ко ји на ла же да су му шкар ци под ло жни мно го ве ћем при ти ску на 
иден ти тет од же на, те да њи хо во „по ста ја ње же ном”, из ве сно „омек
ша ва ње” (Ver we i blic hung), пред ста вља пот пу ни пре ста нак пре по зна
ва ња вла сти тог иден ти те та тра ди ци о нал но по ве зи ва ног с мо ћи.14 
Она на во ди да „моћ увек зна чи не моћ не ког дру гог” („Macht ist im mer 
die Ohnmacht ei nes an de ren”). У том сми слу, за кон струк ци ју (3) 
ал тер на тив них ма ску ли ни те та, ме ђу ко ји ма је и онај ко јим ће мо 
се ми у ра ду ба ви ти, осла бље ни ма ску ли ни тет, пре суд на је свест 
ау то ра о „ра зо ре ном, не моћ ном, бе лом му шком те лу ко је не по се
ду је ви та ли стич ки по тен ци јал”.15 Уоп ште узев, реч је о ти пу ма

10 Исто.
11 У овом кон тек сту за ни мљив је ци тат Џеј мса Ди ки ја (Ja mes Dic key) ко ји 

Швен гер на во ди у свом ра ду: „Све што чо век опа жа и ми сли за ви си од ње го вог 
те ле сног ста ња” (пре ма: Ja mes Dic key, So i ti es, Do u ble Day, New York 1971).

12 То укљу чу је оче ки ва ња од мла дих му шка ра ца да мо ра ју би ти ак тив ни, 
агре сив ни, оштри, спрем ни да се упу шта ју у ри зич не си ту а ци је и до ми нант ни 
(Flood).

13 Mic hael Flood, „To xic Ma scu li nity: A pri mer and com men tary”, XY ar tic les: 
Men, Ma scu li ni ti es and Gen der Po li tics, 2018. При сту пље но: www.xyon li ne.ne t, 
18. 8. 2018.

14 Fran zi ska Schlößer, Einführung in die Gen der Stu di es, Aka de mie Ver lag, 
Ber lin 2008, 138.

15 К. Сте ва но вић, нав. де ло, 136.
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ску ли ни те та ко ји, са мим тим што не мо же би ти де фи ни сан као 
нор ма тив ни, хе ге мо ниј ски, при па да дру гом кра ју спек тра, од но сно 
на хи је рар хиј ској ле стви ци на ла зи се ис под до ми нант ног ма ску
ли ни те та, што га по при ро ди озна ча ва дру гим, фе ми ни ним, не моћ
ним, осла бље ним или хи брид ним. Овај мо дел је, ме ђу тим, озна чен 
као из у зет но суб вер зи ван, опа сан чак, јер угро жа ва па три ли не ар не 
па ра диг ме и не рет ко се су прот ста вља но си о цу фа ло го цен три зма; 
он ис ку ша ва до ми нант ни ма ску ли ни тет и до во ди ње гов ле ги ти
ми тет у пи та ње. 

Ако је за су бјект, са мим тим и за ма ску ли ни те те, на по ме ну то 
да ни кад не мо гу би ти у пот пу но сти до вр ше ни, већ су при ну ђе ни 
да се не пре ста но ме ња ју и ре фор ми шу кроз ис ку ство, мо же се 
ре ћи да су ал тер на тив ни ма ску ли ни те ти чак у ве ћој ме ри скло ни 
ово ме. Ова тврд ња још ви ше до би ја на зна ча ју ако се под се ти мо 
да је до ми нант ни тип ма ску ли ни те та обе ле жен (фи зич ком) сна гом, 
ак тив ним те лом, апе ти том, со ци јал ном ау то ри та тив но шћу; он је 
умно го ме ста би лан, фик си ран, и ви ше де ла не го што ми сли, а је
дан од нај сна жни јих ар хе ти по ва му шко сти је сте иде ја да је му шка
рац онај ко ји де ла, а ма ње онај ко ји раз ми шља.16 Раз ми шља ње је 
нај че шће оки дач емо тив ног пре ви ра ња, ко је се пак тра ди ци о нал но 
ве зу је за же не, од но сно фе ми ни но, ко је још под ра зу ме ва и не ста
бил но, про мен љи во, вар љи во; то је су бјект под ло жан упи си ва њу 
про бле ма ти ке не све сног, што га (је) чи ни још ви ше не је дин стве
ним/не је дин стве ном и по це па ним/по це па ном, од но сно чи ни тај 
су бјект на ро чи то скло ним про ме на ма и укр шта њи ма са дру гим 
ти по ви ма ма ску ли ни те та. Но си о ци ал тер на тив ног ма ску ли ни те та 
че сто су ока рак те ри са ни као „ју на ци не мо ћи”: они су од ре ђе ни сво
јим сла бим, умор ним, бе лим те лом у ко је је упи са на моћ сим бо лич
ког по рет ка, и због сво је гра нич но сти са фе ми ни ним „не рет ко 
за др жа ва ју ам би ва лен тан од нос пре ма жен ској сек су ал но сти и мај
чин ству, али и пре ма еко ном ској и емо тив ној за ин те ре со ва но сти 
за по ро ди цу”.17 Ви де ће мо да се код Каф ке ово пи та ње на ро чи то 
усло жња ва јер он ком би ну је раз ли чи те ти по ве ма ску ли ни те та и 
ње го ви му шки ју на ци ни су до след но до ми нант ни, од но сно сла би, 
већ се уло ге ро ти ра ју и на из ме нич но сме њу ју. Фо кус се, та ко ђе, 
по ме ра на су коб отац –син, ко ји сво је упо ри ште нај пре има у по
е ти ци екс пре си о ни зма, те се ва ља освр ну ти на глав не прет по став ке 
овог од но са.

16 Упо ре ди: П. Швен гер, нав. де ло, 48.
17 К. Сте ва но вић, нав. де ло, 139.
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Бор ба за моћ: оче ви и си но ви у кон тек сту  
екс пре си о ни стич ке по е ти ке. 
Каф ки но „Пи смо оцу” (1919)

Прем да Каф ки на про за са др жи еле мен те ви ше по е тич ких 
си сте ма и сто га га је не за хвал но и не мо гу ће ве зи ва ти ис кљу чи во 
за је дан пра вац, од но сно стил ско усме ре ње, нео спор но је да он 
хро но ло шки и по е тич ки при па да нај пре екс пре си о ни стич ком по
кре ту. О ово ме је нај пре пи сао гер ма ни ста То мас Анц (Tho mas Anz), 
ко ји у сво јој сту ди ји Франц Каф ка (Franz Kaf ka) из 1989. го ди не 
на во ди да је кон фликт отац –син уо би ча је на те ма ин те лек ту а ла ца 
екс пре си о ни стич ке ге не ра ци је, као и та да још мла де пси хо а на ли
зе, и да сто ји у сре ди шту њи хо ве бор бе са пред став ни ци ма ин сти
ту ци ја мо ћи. Го ди не 1918. Ру долф Кај зер (Ru dolf Kayser) об ја вљу
је при каз дра ме Син Вал те ра Ха зен кле ве ра (Wal ter Ha sen cle ver), 
а за пра во сво је вр стан про грам ски текст екс пре си о ни зма, Про тест 
про тив оче ва (Pro test ge gen die Väter), све га го ди ну да на пре не го 
што ће Каф ка на пи са ти сво је Пи смо оцу. То је био „про тест про тив 
ин хи би ра ња мла дих жи во та кроз др жа ву, за јед ни цу, по ро ди цу”18, 
а Кри сти на Канц (Chri sti ne Kanz) екс пре си о ни зам на зи ва ти пич но 
му шким по кре том (Männer be we gung).19 

Веч на бор ба си но ва и оче ва тра ди ци о нал но је је дан од оми
ље них на ра ти ва кроз исто ри ју књи жев но сти, али је ва жно ис та ћи 
да она чи ни, за пра во, тек обра зац и по вод за раз ли чи те кон флик
те у не све сном ко ји се за сни ва ју на мит ски уо би ча је ном су ко бу 
из ме ђу по је дин ца и ау то ри те та. У Каф ки ном слу ча ју, и у слу ча ју 
екс пре си о ни ста уоп ште, реч је о по је дин цу ко ји уста је про тив па
три јар хал но устро је не за јед ни це, што су коб до дат но усло жња ва 
пси хо ло шким, со ци јал ним, прав ним, по ли тич ким и ре ли ги о зним 
аспек ти ма. Њи хо ва осу да дру штва по чи ва на оспо ра ва њу сва ке 
ау то ри та тив но сти, од но сно свих оних ин стан ци на ко ји ма функ
ци о ни шу со ци јал ни ред и моћ.20 Књи жев но и сто риј ски гле да но, 
упра во је мо дер на ини ци ра ла ово ва жно осло ба ђа ње од до ми нант
ног и за стра шу ју ћег очин ског дис кур са. Тај ре волт си но ва про тив 
надоца (ÜberVa ter) до ла зио је че сто за о де нут у „кри зну му шкост” 
(kri sen haf ten Männlichkeit), ко ја је че сто би ла на во ђе на као ис ход 
ма ње или ви ше тра у ма тич ног, до слов ног или сим бо лич ког од су

18 Tho mas Anz, Franz Kaf ka, Ver lag C. H. Beck, München 1989, 32.
19 Chri sti ne Kanz, „Dif fe ren te Männlichkeiten. Kaf kas Das Ur teil aus gen

dert he o re tischer Pe r spek ti ve”, у: Kaf ka’s ’Ur teil’ und die Li te ra turt he o rie: Zehn 
Mo del la nalyse n, (Hg.) Oli ver Ja hra us, Ste fan Ne u ha us, Rec lam, Stut tgart 2002, 158.

20 Бо ја на Сто ја но вић Пан то вић, Мор фо ло ги ја екс пре си о ни стич ке про зе, 
Ар тист, Бе о град 2003, 70.
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ства оца (Va ter lo sig ke it).21 То су не дво сми сле но и пси хо а на ли тич ке 
прет по став ке, где је од су ство оца по ве зи ва но с кри зом иден ти те
та и упу ћи ва ло на „оса ка ће ну” нор му, сла бље ње ма ску ли ни те та 
и слич но. 

На овај на чин тре ба осве тли ти и Каф ки но „раз ра чу на ва ње” 
са сво јим оцем. Анц ис ти че да Пи смо оцу са др жи два пор тре та: 
ау то пор трет и очев пор трет, и у том сми слу ре фе ри ше на ау то био
граф ски текст. Исти на је да ово пи смо са др жи мно го број не ау тен
тич не чи ње ни це и се ћа ња из Каф ки ног жи во та, а да је реч о ру ко
пи су дру га чи је при ро де од ње го ве фик ци о нал не про зе по твр ђу је 
и фор мал ни план тек ста, од но сно ис по вед ни стил ко јим је пи смо 
на пи са но. То је из у зет но ли чан, емо тив но ан га жо ван стил са мно
штвом ме та фо рич ких сли ка, сли чан сти лу у ње го вим Днев ни ци ма 
и оста лим пи сми ма, а са свим раз ли чит од сти ла при сут ног у ро ма
ни ма и при по вет ка ма. Макс Брод је ис та као да је Каф ка ово пи смо 
на пи сао не би ли раз ре шио му чан и бо лан од нос с оцем, и да је оно 
„по ку шај нај са же ти је ау то би о гра фи је” („Die um fas send ste Ver such 
ei ner Selbstbi o grap hie”). Отац је ов де пред ста вљен као ти ра нин, 
за стра шу ју ћи му шка рац са свим обе леж ји ма до ми нант ног, па чак 
и ток сич ног ма ску ли ни те та, сво је вр сни Је хо ва ко ји не пре ста но 
ка жња ва и по ни жа ва свог сла бог, суб ми сив ног си на. 

Не ко ли ко ства ри, ме ђу тим, ука зу је на дру га чи је функ ци је 
овог пи сма. Оне не на ла жу раз ли чи та чи та ња са мог зна че ња тек
ста – текст је, сам по се би, и ви ше не го не по сре дан у зна че њу – већ 
се ње гов сми сао дру га чи је раз у ме ако се у об зир узму ши ри кон
текст и по тен ци јал не функ ци је тек ста. У пи та њу је, пре све га, дис
кре пан ци ја из ме ђу ствар не, објек тив не сли ке Каф ки ног оца, Хер
ма на Каф ке, о ко јој су мно го број ни љу ди из Каф ки ног жи во та све
до чи ли, и сли ке оца ко ју Каф ка у пи сму да је. Макс Брод је о ово ме 
нај ви ше пи сао, с об зи ром на то да је и лич но по зна вао Каф ки ног 
оца. Он га је опи си вао као „чо ве ка ко ји је спре ман да по мог не”, 
„моћ ног, та ко ђе и по спо ља шњо сти им по зант ног (ве ли ких, ши ро ких 
ра ме на) чо ве ка ко ји је во дио ег зи стен ци ју за сно ва ну на ра ду”22, 
али и чо ве ка пу ног љу ба ви пре ма сво јој по ро ди ци, те је јед но стра
ни опис ње га као су ро вог ти ра ни на сма трао по гре шним.23 Брод, 

21 Cla u dia Bruns, „Me ta morp ho sen des Männerbunds: vom pa tri ar cha len 
Va ter zum bündischdionysischen Führer sohn”, у: Va te r lo sig ke it: Geschic hte und 
Ge gen wart ei ner fi xen Idee, (Hg.) Di e ter Tho ma, Su hr kamp Ver lag, Ber lin 2010, 
96–123, 96.

22 Франц Каф ка, Пи смо оцу, прев. Ја сми на Бу ро је вић, „Фи лип Ви шњић”, 
Бе о град 2004, 85.

23 Зо ран Глу шче вић је у сво јој сту ди ји Каф ка: кљу че ви за за мак (1972) 
ово пи смо ока рак те ри сао као од раз чи сте из ве шта че но сти у ко јој је Каф ка „ужи
вљен у сво ју пси хо а на ли тич ку уло гу”.
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та ко ђе, пи ше о Каф ки ној осо би ни пре те ри ва ња (Über tre i bung) у 
ли те рар ним тек сто ви ма: „Увек сам из но ва до жи вља вао да Каф
ки ни чи та о ци, ко ји ма је он по знат са мо из сво јих књи га, до би ја ју 
пот пу но по гре шну сли ку о ње му. Ве ро ва ли су да се он за си гур но 
и ужи во дој мио као ту жан и оча јан чо век. Слу чај је пот пу но су про
тан.”24 Каф ка је и сам био све стан сво је скло но сти да „пре те ру је” 
при опи си ва њу сво јих пси хич ких ста ња: у пи сму ве ре ни ци Фе лис 
Ба у ер при зна је да „ре дов но пре те ру је”, те да му је „гушт да ло ше 
ства ри још ви ше по ја ча ва”25, што га на из ве стан на чин при бли жа ва 
де ка дент ној, бо дле ров ској фи гу ри.

Дру ги ар гу мент за сни ва се на чи ње ни ци да је за вр шни део 
пи сма дат у ди ја ло шком об ли ку, од но сно да са др жи прет по ста вље
ни очев од го вор на пи сан у пр вом ли цу, из оче ве пер спек ти ве, што 
га та ко ђе при бли жа ва фик тив ној про зи. На то се на до ве зу је по
след њи ар гу мент, ко ји по чи ва на прет по став ци да је овај текст, 
иа ко ис пр ва пи сан као ин тим но пи смо упу ће но оцу, био на ме њен 
об ја вљи ва њу. Пр во, Каф ка ни кад ни је по слао ово пи смо свом оцу, 
а ни је му га дао ни лич но, што се са зна је из јед ног пи сма Ми ле ни 
Је сен ској у ко јем Каф ка ка же: „Уко ли ко же лиш да са знаш ка ко ми 
је ра ни је би ло по сла ћу ти... огром но пи смо ко је сам пре от при ли
ке по ла го ди не на пи сао свом оцу, али му га још ни сам пре дао.”26 
Ни Ми ле ни, ме ђу тим, ни кад ни је по слао пи смо, али са ма на ме ра 
да то учи ни су ге ри ше да пи смо ни је би ло на ме ње но ис кљу чи во 
оцу и за оца (упр кос ис пр ва дру га чи јем пла ну), већ да је раз ма трао 
да тај из у зет но ин ти ман, ис по ве дан и „тај ни” текст по де ли са дру
ги ма и пи та их за ми шље ње, као што би ура дио са не ком сво јом 
при чом. Уо ста лом, пи смо и за пре ма пре ко се дам де сет стра ни ца. 
За бе ле же но је, та ко ђе, да је ка сни је из ра дио пре пис пи сма на ма
ши ни што је до ве ло до још не ких пи та ња о ње го вој функ ци ји. 
Каф ка је, на и ме, имао прак су при пре ме сво јих књи жев них тек сто
ва, пред ви ђе них за об ја вљи ва ње, на пи са ћој ма ши ни. По сто ја ње 
ма шин ског пре пи са Пи сма оцу мо же да ука зу је на то да је ау тор 
пре по знао ње го ву књи жев ну вред ност и ак ту ел ност, јер при каз 
од но са јак отац – слаб син пре ма шу је пу ке ин ди ви ду ал не осо би
не Каф ке и ње го вог оца и по ро дич них од но са, и по при ма осо би не 
уни вер зал ног. 

24 T. Anz, нав. де ло, 29. У ори ги на лу: „Ich ha be im mer wi e der er lebt, daß 
Ve re hrer Kaf kas, die ihn nur aus se i nen Büchern ken nen, ein ganz fal sches Bild von 
ihm ha ben. Sie gla u ben, er müsse auch im Um gang tra u rig, ja verz we i felt ge wirkt 
ha ben. Das Ge gen teil ist der Fall” (пре вод К. П.).

25 Исто, 31.
26 Ф. Каф ка, нав. де ло, 88.
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Каф ки не књи жев не кон струк ци је ма ску ли ни те та:  
„Пре су да”

Пре су да је ве ро ват но јед но од нај за ма гље ни јих и нај про во ка
тив ни јих Каф ки них де ла, јер је упр кос ре а ли стич ном, „тре зве ном” 
при по ве да њу те шко ре кон стру и са ти не ка кав сми сао, што ни сам 
Каф ка ни је оспо ра вао: у пи сму Фе лис Ба у ер, ко јој је ова при ча и 
по све ће на, 1913. на во ди да је Пре су да при ча „без ика квог пра вог, 
до след ног, ви дљи вог сми сла”, те да ни он сам не мо же да је об ја сни: 
„Пре су да се не мо же об ја сни ти.”27 На пи са на у но ћи из ме ђу 22. и 
23. сеп тем бра 1912. као у не ка квој гро зни ци, она те ма ти зу је не ко
ли ко од но са ко ји се из дво смер ног тран сфор ми шу у сво је вр стан 
тро у гао. Ова кви тро у гло ви ка рак те ри стич ни су за Каф ки ну про
зу, и Де лез и Га та ри у сво јој сту ди ји о Каф ки Каф ка: за ма њин ску 
књи жев ност (код нас пре ве де на и об ја вље на 1998) на по ми њу да 
се код ње га „тро у гло ви по ма ља ју иза пр во бит них тро у гло ва, не
пре ста но се пре о бра жа ва ју ћи јед ни у дру ге”.28 Нај пре је то од нос 
Ге орг (син) – при ја тељ из Ру си је, ко ји по ста је тро у гао Ге ор г–при
ја те љ–о тац; за тим Ге ор г–о тац (си н–о тац), па и Ге ор г–ве ре ни ца, 
ко ји по ста је тро у гао Ге ор г–ве ре ни ца –о тац. У сре ди шту фа бу ле је 
од сут ни му шка рац, Ге ор гов при ја тељ из Ру си је ко ји је та мо по бе
гао три го ди не ра ни је, и ко ји сто ји из ме ђу оца и си на. С њим се 
Ге орг го ди на ма уна зад до пи су је, али ве ли ку по те шко ћу и страх 
му за да је чи ње ни ца да свог при ја те ља ко нач но мо ра да оба ве сти 
да се у ме ђу вре ме ну ве рио. Он сво ју му ку са оп шта ва оцу, ода кле 
се дис кур зив но кре та ње дра стич но ме ња и текст по при ма од ли ке 
гро теск нофан та стич ног сна. Оно кул ми ни ра оче вом про ме ном 
из бе зу бог стар ца у сна жног, стра шног ти ра ни на, сво је вр сног Је хо
ву ко ји свог си на осу ђу је на смрт да вље њем, што Ге орг бес по го
вор но ис пу ња ва ба цив ши се пре ко мо ста у ре ку. 

По што се у сре ди шту на ше ана ли зе на ла зе ти по ви ма ску ли
ни те та, обра ти мо на њих па жњу из два ја ју ћи нај пре фи гу ру си на, 
при ја те ља, а по том и оца. Осо би не јед ног ју на ка до ла зе до из ра жа ја 
и по ста ју ја сне тек ка да се ис так ну осо би не дру гог ли ка, те ће се 
ана ли за од ви ја ти ком па ра тив но и си мул та но. У Пре су ди је ам би
ва лент ност ма ску ли ни те та ју на ка Ге ор га Бен де ма на (Ge org Ben de
mann) пре до че на са мим ње го вим име ном. С јед не стра не су ге ри

27 „Die Geschic hte... oh ne ir gen de i nen ge ra den, zusammenhängenden, ver folg
ba ren Sinn... Ich kann auch nichts da rin erklären. Das Ur teil ist nicht zu erklären” 
(Rolf Selb mann 2002, 42; пре вод К. П.).

28 Жил Де лез, Фе ликс Га та ри, Каф ка, прев. Сла ви ца Ми ле тић, Из да вач ка 
књи жар ни ца Зо ра на Сто ја но ви ћа, Срем ски Ка р лов ци – Но ви Сад 1998, 20.
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ше се флек си бил ност и са ви тљи вост ње го вог ма ску ли ни те та, он 
је „bendy”, ка ко ис ти че и Ан дре ас Кра мер (An dre as Kra mer) у ра ду 
„The Traf fic of Gen der in Ex pres si o nist Pro se Wri ting”29, а с дру ге 
стра не, дру ги део пре зи ме на упу ћу је на му жев ност; он је „Mann”, 
на ро чи то ако се у ис тој ре че ни ци спо ме не да је мла ди тр го вац (Ka
uf mann), што до при но си на ро чи тој звуч но сти: „Ge org Ben de mann, 
ein jun ger Ka uf mann, saß in se i nem Pri vat zim mer...”30 Опа да ње ње
го вог ма ску ли ни те та као да је пре ли ве но и на око ли ну у ко јој се 
на ла зи и њо ме пре до че но, те се ис ти че да он жи ви у „ни ској, ла ко 
гра ђе ној ку ћи” око ко је је „сла бо зе ле ни ло”.31 Сам по че так при че 
за ти че Ге ор га у тре нут ку за вр ша ва ња пи сма свом при ја те љу и раз
ми шља ња о ње му: 

Раз ми шљао је о то ме ка ко је тај при ја тељ, не за до во љан сво јим 
на пре до ва њем код ку ће, још пре ви ше го ди на про сто по бе гао у Ру
си ју. Сад је во дио у Пе тро гра ду рад њу, ко ја је ис пр ва по ка зи ва ла 
ле пе успе хе, али се већ одав но, ре кло би се, на ла зи ла у за сто ју, ка ко 
се при ја тељ жа лио то ком сво јих све кра ћих по се та. Та ко се он не
ко ри сно са ти рао у ту ђи ни, бра да стра ног из гле да је ве о ма ло ше 
по кри ва ла ње го во ли це по зна то из де тињ ства, ли це чи ја жућ ка ста 
бо ја као да је ука зи ва ла на не ку бо лест ко ја се раз ви ја. По ње го вим 
ре чи ма, ни је имао пра ве ве зе са та мо шњом ко ло ни јом сво јих зе мља
ка, али ни го то во ни ка квог дру штве ног до ди ра са до ма ћим по ро ди
ца ма, и та ко је жи вео по ми рен с тим да ће ко нач но оста ти не же ња.32

Иден ти тет при ја те ља, ком се до кра ја при по вет ке ни не от кри
ва име, озна чен је ре гре си ра ју ћим, опа да ју ћим ма ску ли ни те том, 
што је при сут но и на ма те ри јал ном/дру штве ном и на лич ном пла ну. 
Он је опи сан мно го бр о јим тра ди ци о нал но фе ми ни ним епи те ти ма 
ко ји сиг на ли зи ра ју оп шту мен тал ну сла бост: он је не за до во љан, 
жа ли се, за ви дан је и сл. По сао му ни је ишао код ку ће, а кон зи стент
но на пре до ва ње ни је усле ди ло чак ни на кон од ла ска у ино стран
ство и оку ша ва ња сво је сре ће „у ту ђи ни”, он је оту ђен од дру штва, 
изо ло ван у сво јој са мо ћи и, по врх све га, бо ле стан, јер жу та бо ја 
ли ца, сем што „ука зу је на не ку бо лест ко ја се раз ви ја”, у екс пре

29 An dre as Kra mer, „The Traf fic of Gen der in Ex pres si o nist Pro se Wri ting”, 
у: Ex pres si o nism and Gen der/Ex pres si o ni smus und Geschlecht, (Нg.) Frank Kra u se. 
Van den ho eck & Ru precht, Göttingen 2010, 45–60.

30 Franz Kaf ka, Die Erzählungen, Fischer Taschen buch, Frank furt am Main 
2011, 43.

31 Франц Каф ка, Це ло куп не при по вет ке, прев. Бра ни мир Жи во ји но вић, 
Но лит, Бе о град 1984, 103.

32 Исто.



832

си о ни стич кој па ле ти не по сред но упу ћу је на про па да ње, тру ље ње, 
не за у ста вљи ву про ла зност и ско ри крај.33 

То ком те три го ди не ко ли ко ње га не ма, ме ђу тим, „за Ге ор га 
се мно го шта про ме ни ло”34: пре две го ди не умр ла му је мај ка, и 
на по ми ње се да се Ге орг на ње ној са хра ни из у зет но за у зда вао и 
да ни је по ка зи вао емо ци је, што је па ра диг ма тич но по на ша ње но
си о ца до ми нант ног, сна жног ма ску ли ни те та. Мај чи на смрт ко ин
ци ди ра ла је са ве ли ким успе хом у рад њи чи је је во ђе ње пре у зео 
од свог оца, сме нив ши га на по зи ци ји мо ћи: „Рад ња се за те две 
го ди не са свим нео че ки ва но раз ви ла, мо ра ли су да удво стру че број 
осо бља, обрт се упе то стру чио, да љи на пре дак је не сум њи во пред
сто јао.”35 По врх све га, Ге орг се ве рио са „из ве сном го спо ђи цом 
Фри дом Бран ден фелд” (од лу чио, да кле, о ве рид би), о че му је око
ли шао да оба ве сти свог при ја те ља. Ње гов ма ску ли ни тет је, та ко, 
до ми нант ног ти па, уто ли ко ин тен зив ни је што се на кра ју при че 
са зна је да је ње го ва „фи зич ка спре ма” на за вид ном ни воу, да је он 
„из вр стан гим на сти чар ко ји је у мла дим го ди на ма био по нос сво
јих ро ди те ља”.36 

Му шко при ја тељ ство тра ди ци о нал но се, још од Хо ме ра, сма
тра ло су пер и ор ним и при ви ле го ва ним у од но су на жен ско; оно је 
би ло при ја тељ ство у „чи стој фор ми”.37 За ни мљи во је, ме ђу тим, 
да Ге орг од лу чу је да ни о јед ном бит ном до га ђа ју из свог жи во та 
не оба ве сти свог при ја те ља: „За то се Ге орг огра ни чио на то да 
при ја те љу увек пи ше са мо о бе зна чај ним до га ђа ји ма, она ко ка ко 
се они без ре да го ми ла ју у се ћа њу кад чо век раз ми шља у ти хи 
не дељ ни дан”38, то бо же из уви ђав но сти и об зи ра пре ма не срет ном 
при ја те љу, али и из стра ха да се њи хов „нео би чан од нос”39 не про
ме ни. То по ста вља пи та ње при ро де њи хо вог са свим не ја сног и 
не му штог од но са, из ко јег се на слу ћу је да реч мо же би ти и о ли
би ди но зним по ри ви ма пре ма истом по лу, од но сно о ла тент ном 

33 Кри сти на Канц (C. Kanz) у свом ра ду „Dif fe ren te Männlichkeiten. Kaf kas 
’Das Ur teil’ aus gen dert he o re tischer Pe r spek ti ve” на во ди да жу та бо ја ли ца мо же 
упу ћи ва ти и на раз ли чи ту ет нич ку при пад ност. На и ме, она раз ви ја те зу о Ге ор
го вом при ја те љу као о од бе глом Је вре ји ну, а за Је вре је су се то ком 19. ве ка тра
ди ци о нал но ве зи ва ли жу та бо ја ко же, ка рак те ри стич на бра да тост, али и ди
рект на пре ди спо зи ци ја за хо мо сек су ал ност.

34 Ф. Каф ка, Це ло куп не при по вет ке, 104.
35 Исто, 105.
36 „Кон сти ту и са ње ма ску ли ни те та кроз те ле сне пер фо р ман се зна чи да 

је род ра њив ка да пер фор ман са не мо же би ти одр жи ва” (V. Kan nen, нав. де ло, 
10; пре ма: R. W. Con nell, Ma scu li ni ti es, Uni ver sity of Ca li for nia Press, Ber ke ley 
and Los An ge les 1995, 54).

37 La rry May, Ro bert A. Strik wer da, „Ma le Fri en dship and In ti macy”, in: Hypa
tia, Vol. 7, No 3. 110–125, 1992, 110.

38 Ф. Каф ка, Це ло куп не при по вет ке, 105.
39 У ори ги на лу: „das be son de re Korrespondenzverhältnis”; по се бан, на ро чит.



833

хо мо е рот ском од но су у ком би се при ја тељ у Ру си ји осе ћао из да
ним и пре ва ре ним са знав ши да је Ге орг ве рен и да ће се њи хов 
од нос про ме ни ти, мо жда чак и окон ча ти.40 Из тог раз ло га Ге орг 
не пре кид но од ла же при зна ње те ства ри.

По ми сао да је реч о пот пу ном кон тра сту из ме ђу Ге ор го вог и 
при ја те ље вог ти па ма ску ли ни те та, ме ђу тим, по ти ре ма ло де таљ
ни ја ана ли за њи хо вих „ста ту са”, као и да љи раз вој до га ђа ја. На и ме, 
они се у том по гле ду са свим ми мо и ла зе, али се исто вре ме но, па
ра док сал но, са вр ше но до пу њу ју.41 Ге орг се мо жда на из глед је сте 
афир ми сао у фа ло го цен трич ном, тра ди ци о нал ном по рет ку ти ме 
што во ди успе шан по сао, фи зич ки је здрав и има же ну по ред се бе, 
али он жи ви и да ље са ста рим, оне мо ћа лим оцем с ко јим за др жа ва 
ам би ва лен тан од нос. Ње га, та ко ђе, од ли ку је пре те ра но раз ми шља
ње као што је на по чет ку при че да то: на не ко ли ко стра ни ца ва га се 
да ли је од лу ка о из ве шта ва њу при ја те ља о ве рид би до бра од лу ка.42 
Прет ход но је у ра ду на по ме ну то да се пре те ра но раз ми шља ње и 
ге не ри са ње дик сур са по сва ку це ну тра ди ци о нал но ве зу је за прет
по став ке фе ми ни ног ро да, од но сно за же не, док су му шкар ци ти 
ко ји де ла ју. У том сми слу, мо же се го во ри ти о Ге ор гу ко ји при ста је 
на уста ље не па три јар хал не ма три це, на си гур ну и из ве сну бу дућ ност, 
док ње гов при ја тељ оли ча ва све оно што он ни је, а то су аван ту ра, 
ри зик, ег зо ти ка и сло бо да. При ја тељ, за пра во, пред ста вља не спу
та ну, ди вљу му шкост, он је хра бар да се оти сне у да ле ке кра је ве, 
док је пред Ге ор гом уна пред за пи сан ста би лан али мо но тон жи
вот ни ток.

Ге ор гов род ни иден ти тет усло жња ва се још ви ше ка да се 
осмо три ње гов од нос са оцем, ко ји се убр зо по том уво ди у при чу. 
На кон што је на пи сао пи смо, Ге орг је „...кроз ма ли ход ник пре шао 
у со бу свог оца, у ко јој ни је био већ ме се ци ма”, јер за то „ни је по сто
ја ла по тре ба” по што се с оцем стал но ви ђао у рад њи, у ре сто ра ну, 
а код ку ће би углав ном се де ли у „за јед нич кој днев ној со би, сва ко 

40 „За да нас не ка ти бу де до вољ но то да сам ве о ма сре ћан и да се у на шем 
ме ђу соб ном од но су не што из ме ни ло са мо уто ли ко што ћеш од сад у ме ни уме
сто са свим обич ног при ја те ља има ти срећ ног при ја те ља.” 

41 У том сми слу под сти цај но је за па жа ње Де ле за и Га та ри ја да се код 
Каф ке че сто ра ди о двој ни ци ма, те се при ја тељ мо же са гле да ти и у све тлу да
ле ког бра та, или бар ал тер ега: „Ве ћи на Каф ки них двој ни ка по ве за ни су те мом 
два бра та или два чи нов ни ка, од ко јих се је дан кре ће док дру ги оста је не по ми
чан, или обо ји ца из во де исте по кре те. Двој ке (и трој ке) се про жи ма ју, али у 
њи ма не што оста је за ко че но” (Де ле з–Га та ри). Исто та ко, мо же се по ста ви ти 
пи та ње да ли при ја тељ уоп ште и по сто ји из ван пи са ма.

42 „Је ди на пра ва ак ци ја ње го вих ју на ка са сто ји се од про ми шља ња и 
раз ми шља ња о хи ља да ма мо гућ но сти” (Гин тер Ан дерс, Каф ка: за и про тив. 
Осно ви спо ра, прев. Иван Фохт, Ки ша, Но ви Сад 2015, 54).
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за сво јим но ви на ма”.43 Ге орг за па жа да је оче ва со ба нео бич но 
мрач на чак и то ком сун ча ног по по дне ва, што је обе ле жа ва оп скур
ним, та јан стве ним, зло слут ним, и као да сâмо Ге ор го во пре ко ра
чи ва ње пра га оче ве со бе и за ди ра ње у ње гов лич ни про стор на ја
вљу је мо гућ ност су ко ба. На ни воу це ле при по вет ке, оче ва по ја ва 
ни јан си ра на је раз ли чи тим и кон тра дик тор ним ма ни фе ста ци ја ма 
ма ску ли ни те та – као, уо ста лом, и Ге ор го ва и при ја те ље ва. Ка да 
угле да оца, Ге орг по ми сли: „Мој отац је још љу ди на!”, да би се да ље 
от кри ло да има „бе зу ба уста”, да „ни је ви ше до вољ но сна жан”, да 
му „пам ће ње по пу шта”; реч ју, да су га ста рост и гу би так су пру ге, 
од но сно Ге ор го ве мај ке, до ту кли и до при не ли ње го вом те ле сном 
коп ње њу. О овом кон тра сту раз ми шља и Ге орг: „’У рад њи је’, по ми
сли он, ’са свим друк чи ји не го ов де, ова ко раз у зу рен44 и с ру ка ма 
скр ште ним на гру ди ма’.”45 На крат ко се по зи ци је мо ћи оца и си на 
сме њу ју у тре нут ку ка да је ста рост оца до ве де на у пр ви план; Ге орг 
же ли да по зо ве ле ка ра, да се бо ље бри не о оцу и да, чак, за ме не со бе: 

До ве шћу ле ка ра, и по сту пи ће мо по ње го вим упут стви ма. 
Про ме ни ће мо со бе, ти ћеш пре ћи у днев ну со бу, а ја ова мо. То за 
те бе не ће пред ста вља ти ни ка кву про ме ну, све ће ства ри та ко ђе 
би ти пре не те. Али за све то има вре ме на, а сад при лег ни ма ло; 
те би је без у слов но по тре бан од мор. Хај де, по мо ћи ћу ти да се сву
чеш; умем то, ви де ћеш. Или би же лео да од мах пре ђеш у пред њу 
со бу, па да при вре ме но лег неш у мо ју по сте љу? То би, уо ста лом, 
би ло вр ло па мет но.46 

Ге ор го во по на ша ње упу ћу је на не ко ли ко ства ри: пр во, уло ге 
отац –син у сми слу ро ди тељ –де те се ов де ро ти ра ју и Ге орг на се бе 
пре у зи ма ро ди тељ ске за дат ке бри ге и не го ва ња оца. Иа ко се тај чин 
дој ми пле ме ни тим, на сим бо лич ком пла ну Ге орг оца пот чи ња ва 
се би и чи ни га за ви сним, јер је свој ство не ге за ви сност од дру гог, 
по ред при мар не функ ци је ја ча ња, одр жа ва ња у жи во ту и очу ва ња 
жи во та.47 Уо ста лом, же ља за не гом оца усле ди ла је кад је схва тио 
да га је за не ма рио: „Кад је угле дао не на ро чи то чи сто ру бље, стао 
је пре ко ре ва ти се бе што је за не ма рио оца. За це ло је би ла и ње го
ва ду жност да во ди ра чу на кад отац тре ба да про ме ни ру бље.”48 

43 Ф. Каф ка, Це ло куп не при по вет ке, 107.
44 У ори ги на лу: „wie er hi er bre it sitzt”; „рас пи што љен”.
45 Ф. Каф ка, Це ло куп не при по вет ке, 108.
46 Исто, 109.
47 Реч ник те ла, (ур.) Бер нар Ан дри је, Жил Бо еч, прев. Ол ги ца Сте фа но вић, 

Слу жбе ни гла сник, Бе о град 2010, 300–301.
48 Ф. Каф ка, Це ло куп не при по вет ке, 110.
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За не ма ри ва ње, про па да ње, сла бље ње, у том сми слу, ин ди ка то ри 
су од су ства не ге, што исто вре ме но ути че и на по и ма ње ма ску ли
ни те та. Још ва жни ја је, ме ђу тим, Ге ор го ва очи глед на же ља да с 
оцем за ме ни уло ге мо ћи на ег зи стен ци јал ној рав ни: да он бу де 
над ре ђен, до ми нан тан, што по твр ђу је и ње го во дво стру ко на гла
ша ва ње пред ло га да за ме не со бе, чи ме би, у пре не се ном сми слу, 
мо гао да за у зме оче ву уло гу и по ста не он. С дру ге стра не, за ни мљи
во је обра ти ти па жњу на де таљ по пут из ја ве „Умем то, ви де ћеш”, 
чи ме као да по ку ша ва да убе ди оца у сво ју спо соб ност и по доб ност; 
да га раз у ве ри да ви ше ни је де те. Је зо ви та је и гро теск на сце на у 
ко јој син по ста је ро ди тељ ска фи гу ра, мај ка шта ви ше, а отац ре гре
си ра на ста ди јум ин фан тил ног:

На ру ка ма је од нео оца у по сте љу. Об у зе ло га је не ко ужа сно 
осе ћа ње кад је, пре ла зе ћи тих не ко ли ко ко ра ка пре ма по сте љи, 
при ме тио да се отац игра ње го вим лан цем од са та, ко ји му је ви сио 
пре ко гру ди. Ни је га мо гао од мах по ло жи ти у по сте љу, то ли ко се 
чвр сто био ухва тио за тај ла нац.49

У овом де лу на ра ти ва Ге ор гов род ни иден ти тет је удво јен: 
он је исто вре ме но до ми нан тан и мар ги на ли зо ван, јер се ње гов ма
ску ли ни тет, упр кос ро ди тељ ском ау то ри те ту, при бли жа ва фе ми
ни ном; дру гим ре чи ма, он ни је „чист”, цен трал ног ти па, из раз ло га 
што се иден ти фи ку је с фи гу ром мај ке и пре у зи ма ње не озна чи те
ље. Сме шта ње оца у кре вет, као у гроб, по ста је оки дач за још јед но 
му ње ви то сме њи ва ње по зи ци ја мо ћи: „’Не!’, уз вик ну отац та ко да 
се ње гов од го вор су да ри с пи та њем, зба ци по кри вач с то ли ком 
сна гом да се за тре ну так сав ра ши рио у ле ту, ус пра ви се и ста де 
на по сте љу. Са мо се јед ном ру ком ла ко при др жа вао за та ва ни цу.”50 
На јед ном, отац пре у зи ма све од ли ке мо ћи и су ве ре ни те та; он је 
јак, гла сан, про до ран, за стра шу ју ће ви сок и над ви ја се над Ге ор гом. 
Ње гов об но вље ни ток сич ни ма ску ли ни тет и по тент ност са др жа
ни су и у из ра зу „au frecht im Bett”, од но сно, „по диг нут у по сте љи”, 
у че му су мно ги кри ти ча ри пре по зна ли сек су ал ну ко но та ци ју 
(Kaнц). Отац, слич но као у Пре о бра жа ју, уи сти ну би ва озна чен 
као су ро во, вој но ли це (на по ми ње се да има ожи љак из ра та), те ла 
у пу ној сна зи, као да је са се бе ски нуо сво је вр сни плашт бо ле шљи
вог, го то во не по крет ног стар ца. Он оли ча ва кон тра сте раз ли чи тих 
ма ску ли ни те та у нај ве ћој ме ри, јер ње гов ма ску ли ни тет по се ду је 
нај ве ћу ам пли ту ду.

49 Исто.
50 Исто, 111.
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У сре ди шту су ко ба из ме ђу си на и оца на ла зе се Ге ор гов при
ја тељ с јед не стра не, и Ге ор го ва ве ре ни ца с дру ге. У овој тач ки се 
по јав ност и сми сао ра зи ла зе и текст ис ку ша ва гра ни це не ко му
ни ка тив но сти и не му што сти. Па ра док сал ни тро у гао с по чет ка ана
ли зе са др жан је у ово ме: из ме ђу оца и си на за по чи ње бор ба за пре
власт над при ја те љем, и она се пре ла ма у си но вље вој ве ре ни ци. 
По ку ша ће мо да ства ри по јед но ста ви мо и ука же мо на чво ри шна 
ме ста тек ста. Иа ко ис пр ва по ри че мо гућ ност да Ге орг има при ја
те ља у Пе тро гра ду, на по слет ку отац при зна је да се, за пра во, он све 
вре ме с њим на по ре до до пи си вао, ис ка зав ши ве ли ку при вр же ност 
и фа во ри зо ва ње при ја те ља у од но су на вла сти тог си на: „Он би био 
син ко јем би се мо је ср це ра до ва ло.”51 У ово ме се са сто ји крај њи 
чин по ни же ња си на, чи ме се ства ра још ве ћи јаз и кон фликт из
ме ђу над моћ ног, су ро вог оца ти ра ни на, но си о ца фа ло го цен три зма, 
и скрај ну тог, ре пре сив ног и не за до во ља ва ју ћег си на ко ји ни кад 
не ће би ти до вољ но до бар и „по ме ри” оца. То, као и на зи ва ње Ге ор
го ве ве ре ни це нај по грд ни јим име ни ма52, из во ром бла ће ња име на 
мај ке, за по сле ди цу има Ге ор го ву ре гре си ју у деч је по на ша ње53: 
„Ге орг је ста јао у јед ном углу, што је да ље мо гао од оца”, или: 
„Ге орг на чи ни гри ма су као да не ве ру је у то”, и, ко нач но, по нов но 
пот пу но по ко ра ва ње оцу ко ји га, по пут су ди је или бо га, или оба 
исто вре ме но, осу ђу је на смрт да вље њем. 

Уме сто о тра ди ци о нал ној екс пре си о ни стич кој по бу ни си на 
про тив оца, сма тра мо да је у Пре су ди нај пре реч о обр ну тој си туа
ци ји: по бу ни оца про тив си на.54 Отац је тај ко ји пре по зна је (све сна 
или не све сна) на сто ја ња свог си на да пре у зме зна ке до ми нант ног 
ма ску ли ни те та и не мо же да се по ми ри са вла сти тим сла бље њем, 

51 Исто.
52 „’За то што је ди за ла сук ње’, по че отац да гр ди, ’за то што је ова ко ди

за ла сук ње, та од врат на гу ска..., за то што је ди за ла сук ње ова ко и ова ко, ти си 
се при шљам чио уз њу, да би се без смет ње мо гао за до во ља ва ти њо ме’...”; „Са мо 
ухва ти сво ју ве ре ни цу под ру ку и по ђи ми у су срет! Оду ва ћу је од те бе, а не ћеш 
ни зна ти ка ко!”

53 Ге орг по сту па као по сти ђе но, по сра мље но де те. Код Каф ке се мо же 
пра ти ти чи та ва ли ни ја осе ћа ња стид – сра мо та – осе ћај кри ви це ко ја про жи ма 
сва ку ег зи стен ци јал ну ра ван ње го вих ју на ка, али ко ја је би ла има нент на и са
мом Каф ки, о че му је пи сао у Пи сму оцу. Стид се, та ко, од ра жа ва и на по и ма ње 
ма ску ли ни те та ју на ка. По гле да ти од ли чан рад на ову те му: Дра ган Про ле, „Каф
кин стид: ме та мор фо зе сти да од Кан та до Каф ке”, до сту пан на лин ку: http://
www.dkv.org.rs/in dex.ph p?op tion=co m_con tent&task=vi ew&id =1147&Ite mid=38.

54 Ова ва ри ја ци ја кон флик та отац –син, од но сно по ја ва оца ко ји оне мо
гу ћа ва си на при сут на је у још не ким де ли ма мо дер не, у пр вом ре ду код Ан дреа 
Жи да (An dre Gi de) у ро ма ни ма По дру ми Ва ти ка на, Мо ра ли сти и Ко ва чи ла жног 
нов ца; код нас је ова те ма за сту пље на код Раст ка Пе тро ви ћа, ре ци мо у ро ма ну 
Са си ла ма не мер љи вим.
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ста ре њем и про па да њем.55 Сто га се он од лу чу је на пот пу ну са бо
та жу свог си на, ко ји по чи ње да се уз ди же на хи је рар хиј ској дру
штве ној ле стви ци у па три јар хал ном по рет ку и да за у зи ма ње го во 
ме сто. У том сми слу, ов де ни је реч о кла сич ном еди пал ном тро у глу, 
већ о не ка квој ин вер зи ји: отац је тај ко ји је љу бо мо ран и ко ји за
ви ди си ну на, сим бо лич ки ре че но, фа лу су (ин стру мен ту мо ћи: 
со ци јал ни ста тус и успех, же на, чак и му шка рац – при ја тељ), и, из 
вла сти те фру стра ци је, не пре ста но чи ни си на кри вим и су ди му. 
У ве зи с тим се мо же го во ри ти о пре ћут ном хо мо е ро ти зму ко ји 
ти ња не са мо из ме ђу Ге ор га и ње го вог при ја те ља већ и из ме ђу 
Ге ор га и ње го вог оца. Схе ма оца као су бјек та из у зет но је сло же на, 
јер се у ње му укр шта ју ам би ва лент на осе ћа ња – обо жа ва ње (при
ја те ља и по кој не су пру ге), мр жња (си на и ње го ве ве ре ни це); у оцу 
се су ми ра ју сви вр хов ни озна чи те љи. Као што Де лез за па жа у по
гла вљу „Пре ве ли ки Едип” по во дом Пи сма оцу, Каф ка пре ла зи од 
јед ног кла сич ног Еди па не у рот ског ти па, где је во ље ни отац омра
жен, оп ту жен, про гла шен кри вим, до јед ног „мно го пер верз ни јег 
Еди па, ко ји ба лан си ра на хи по те зи о оче вој не ви но сти”56 – по след
ње ре чи Ге ор га Бен де ма на пре не го што ће ско чи ти је су „Дра ги 
ро ди те љи, ја сам вас, ипак, увек во лео”. Ова ам би ва лент ност кри
ви це оца и има нент на суб вер зив на двој ност ње го ве при ро де пре
не та је и на си на јер отац ка же: „Не ви но де те, то си ти истин ски 
био, али још истин ски је си био па клен чо век!”57 Као и у Пи сму оцу, 
у Пре су ди је отац, од но сно „пре ве ли ки Едип”, уве ћан до бе сми сла; 
он про жи ма чи тав уни вер зум. Он је, шта ви ше, то ли ко ин тен зи ван 
да се ње го ве ре чи: „Осу ђу јем те са да на смрт да вље њем!” об ру шу
ју на Ге ор га по пут не за у ста вљи вог та ла са, он „осе ти да је из гнан 
из со бе”, као из Ра ја, и хи та да се пре ко огра де мо ста ба ци у во ду.

Да ли је Ге ор го ва смрт (сем уко ли ко, на рав но, ни смо за ступ
ни ци ту ма че ња пре ма ком уоп ште не мо ра да зна чи да је Ге орг 
умро, јер то ни је екс пли цит но раз ре ше но у тек сту) хе рој ски или 
ку ка вич ки под виг; да ли је она од раз до ми нант ног, хра брог ма ску
ли ни те та или ал тер на тив ног, осла бље ног, ко ји се мо же опи са ти 
као „чо век ко ји се пре да је”? Да ли се са мо у би ство мо же са гле да ти 
као ко нач ни гест му жев но сти Ге ор га Бен де ма на? Као и увек, ну ди 
се ви ше ре ше ња и ту ма че ња. У из ве сном сми слу, Ге ор го ва смрт 

55 „Ре ци – и за тре ну так док ми од го ва раш бу ди још мој жи ви син – шта 
сам дру го мо гао да ра дим, у сво јој за ба че ној со би, про го њен не вер ним осо бљем, 
оста рео до ср жи? А мој син је ли ку ју ћи хо дао по све ту, скла пао по сло ве ко је 
сам ја при пре мао, тум бао се од за до вољ ства и про ла зио по ред сво га оца са за тво
ре ним ли цем по ште на чо ве ка! Зар ти ве ру јеш да те ја ни сам во лео, ја, од ко га 
си ти про ис те као?”; и: „Не мој се об ма њи ва ти! Ја сам још онај ко ји је мно го ја чи.”

56 Ж. Де лез, Ф. Га та ри, нав. де ло, 16.
57 Ф. Каф ка, Це ло куп не при по вет ке, 114.
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под се ћа на жр тву, јер он не уми ре у пре зи ру смр ти, већ као да то 
чи ни за рад „не ког ви шег ци ља”. Да је сво је вр сни хе рој по твр ђу је 
и те за М. Бах ти на и Р. Бар та, пре ма ко ји ма је у књи жев ном тек сту 
хе рој онај ко ји има по след њу реч.58 Ге ор го во са мо у би ство, та ко, 
мо же озна ча ва ти смрт ефе мер ног, скрај ну тог ма ску ли ни те та ко јим 
се ко нач но афир ми ше фа ло цен трич ни ма ску ли ни тет. За крај би 
ва ља ло спо ме ну ти и Каф ки не за ни мљи ве вла сти те ми сли о за вр
шет ку при че: у пи сму Мак су Бро ду 1912. он бе ле жи да се по след ња 
ре че ни ца („У том тре нут ку је пре ко мо ста стру јао упра во бес ко
на чан са о бра ћај”) од но си на сна жну еја ку ла ци ју („Ich ha be da bei an 
ei ne star ke Eja ku la tion ge dacht”), што це ло куп но ис ку ство по и сто
ве ћу је са ка тар зич ким, сек су ал ним рас те ре ће њем.

Ин тер ди сци пли нар на при ро да род не те о ри је (Gen der Stu di es) 
као до ми нант ног ме то до ло шког при сту па, од но сно њен пси хо а на
ли тич ки и де кон струк ти ви стич ки аспект, ис по ста вља се од су штин
ског зна ча ја при успе шном ту ма че њу ове Каф ки не при по вет ке, 
али и мно гих дру гих (на при мер Пре о бра жај и Се о ски ле кар). У 
Пре су ди су ја сно уоч љи ве за ме не ро да и уло га у по ро ди ци ко је се 
по ја вљу ју у не ко ли ко рав ни, нај пре кроз би нар не од но се си н–о тац, 
те је у њи ма под сти цај но раз мо три ти на ко ји се на чин кон стру и шу 
по зи ци је мо ћи оца и си на. За ана ли зу је зна чај но и кон стру и са ње 
фе ми ни те та, од но сно жен ског род ног иден ти те та у Каф ки ним де
ли ма, јер оно умно го ме из о штра ва са гле да ва ње и раз у ме ва ње ма
ску ли ни те та. Фи гу ра мај ке увек је мар ги на ли зо ва на, док је се стра, 
од но сно мла да же на, при ка за на као до ми нант на, но си лац elan 
vi talа и ма ску ли ног иден ти те та, а ма ску ли ни тет код са мог бра та/
си на/мла дог му шког про та го ни сте увек је осла бљен и бли жи фе
ми ни ном. Из тог раз ло га мо же се го во ри ти о хи брид ним ма ску
ли ни те ти ма, јер Каф ки не мла де му шке про та го ни сте (си на, бра та) 
ка рак те ри зу је те жња да на пу сте ста тус сла бог му шкар ца као зна ка, 
иа ко у то ме не успе ва ју и на кра ју му се и пре пу шта ју. То зна чи да 
је осла бље ни ма ску ли ни тет има нент но у њих упи сан упр кос спо
ља шњо сти и дру штве ном ста ту су ко ји од го ва ра ју про фи лу до ми
нант ног ма ску ли ни те та. Он код Каф ке ре дов но при па да оцу. 

Из пре до че не ана ли зе при по вет ке Пре су да ја сно је да се си
сте ма ти за ци ји и ин тер пре ти ра њу род них иден ти те та Каф ки них 
ју на ка мо ра при сту пи ти оба зри во и с ве ли ком па жњом јер се они 
не пре кид но пре о бра жа ва ју јед ни у дру ге, чи ме из ми чу пре ци зном 
име но ва њу и јед но о бра зном ту ма че њу. Та мо где ми сли мо да смо 
фор му ли са ли и пре по зна ли од ре ђе ни род ни фе но мен ис кр са ва ју 
но ви де та љи на ни воу књи жев ног тек ста, ко ји под сти чу но ва за па

58 C. Kanz, нав. де ло, 165.
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жа ња и ана ли зу од во де у су прот ном прав цу. Јед на од по те шко ћа 
ко је се на ме ће ту ма чу Каф ки ног де ла је сте спо соб ност уо ча ва ња 
свих је ди ни ца ко је уче ству ју у раз у ме ва њу на ра ти ва, јер је ње гов 
текст за си ћен де та љи ма, сит ним сиг на ли ма ко је је ту мач пре пу
штен да „ло ви”, а ко ји се при пр вом чи та њу мо гу пре не брег ну ти 
или се чи ни ти за не мар љи вим. 

Упра во ту, ме ђу тим, ле жи кључ у ту ма че њу Каф ки них тек
сто ва. Он род не иден ти те те сво јих про та го ни ста кон стру и ше та ко 
да су они у исти мах „по јав ног” ти па, на ни воу фор мал них осо бе но
сти ли ко ва (дру штве ни по ло жај, по ро дич на уло га, фи зич ки из глед), 
али, још ва жни је, на ни воу де та ља. Они се очи ту ју, на при мер, у 
њи хо вом по гле ду, или у на из глед не ва жном пред ме ту ко ји се то
бо же тек уз гред спо ме не, или у са мо јед ној ре чи ко ју ју нак у да тој 
си ту а ци ји из го ва ра, а до вољ на је и ка дра да про ме ни смер ту ма че
ња и раз у ме ва ња ње го вих род них осо би на. Род ни иден ти те ти код 
Каф ке се за ме њу ју, удва ја ју, умно жа ва ју, по ма ља ју јед ни иза дру гих, 
ме ђу соб но за ма гљу ју или из о штра ва ју. Из њи хо ве флу ид но сти 
мо же се пак за кљу чи ти дa у овим при по вет ка ма ско ро по сто ји пра
вил ност у по ступ ном сте пе но ва њу/гра ду и ра њу ма ску ли ни те та, 
би ло по зи тив но, би ло не га тив но. Они углав ном по сте пе но сла бе, 
оцр та ва ју ћи та ко пут од до ми нант ног, не кад и хе ге мо ниј ског ма
ску ли ни те та, па до ње го вог пот пу ног раз ла га ња и не ста ја ња, или 
обр ну то. Чи ни се да је нео п ход но да Каф кин ју нак умре да би 
до шао крај сег мен ти ра њу род ног иден ти те та; а ње го вом пот пу ни
јем схва та њу, чак, увек до при но си и на чин на ко ји је умро. 

Мср Ка та ри на Н. Пан то вић
Уни вер зи тет у Но вом Са ду
Фи ло зоф ски фа кул тет
Док тор ске сту ди је 
ei ne kle i ne frau94@gmail.com




