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MI'ilTO ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Περιεχόμενο καί έκφραση

ΩΣ ΝΑ Ε1ΣΕΛΘ0ΤΜΕ στό έργο του Κάφκα;

Είναι ένα ρίζωμα, Ινα λαγούμι. Ό Πύργος έχει 

«πολλές εισόδους», γιά τίς όποιες δέν γνωρίζουμε 

τους κανόνες χρήσης καί κατανομής. Τό ξενοδοχείο 

τής 'Αμερικής έχει αναρίθμητες θύρες, κύριες καί 

βοηθητικές, όπου αγρυπνούν ισάριθμοι θυρωροί, καί 

μάλιστα εισόδους καί έξρδους χωρίς πόρτες. Εντού

τοις, φαίνεται πώς τό Λαγούμι, στήν ομώνυμη νου

βέλα, έχει μόνο μιά είσοδο' τό ζώο τό πολύ πολύ νά 

σκέφτεται τη δυνατότητα μιας δεύτερης εισόδου, 

πού θά χρησίμευε γιά επίβλεψη. ’Αλλά είναι μιά πα

γίδα γιά τό ζώο καί γιά τόν Εδιο τόν Κάφκα' όλη ή



ΚΑΨΚΛ - ΠΑ ΜΙΑ ΙίΛΑΕΕΟΝΑ ΛΟΙΌ'ΓΚΧΜΑ

περιγραφή τής φωλιάς έχει γίνει γιά νά ξεγελάσει 

τόν εχθρό, θά μπούμε άπό κάποια άκρη, δέν έχει 

σημασία άπό ποιά, καμιά είσοδος δέν διακρίνεται, 

έστω κι αν είναι άδιέξοδο, έλικοειδές όρυγμα, σιγ

μοειδής οχετός κ.λπ. Θά αναζητήσουμε μόνο τά ση

μεία μέ τά όποια συνδέεται ή είσοδος άπό τήν οποία 

μπαίνουμε, άπό ποιά σταυροδρόμια καί γαλαρίες 

περνάμε γιά νά πάμε άπό τό ένα σημείο στό άλλο, 

ποιος είναι ό χάρτης των ριζωμάτων καί πώς θά με

ταβαλλόταν αύτοστιγμεί, αν μπαίναμε άπό μιά 

άλλη άκρη. Μόνο ή άρχή των πολλαπλών εισόδων 

έμποδίζει τήν είσοδο του έχθρού, του Σημαίνοντος, 

καί οί άπόπειρες νά ερμηνεύσουμε ένα έργο πού 

προσφέρεται μόνο γιά πειραματισμό.

Διαλέγουμε μιά ταπεινή είσοδο, έκείνην τού 

Πύργου, στήν αίθουσα τού πανδοχείου όπου ό Κ 
άνακαλύπτει τό πυρτραΐτο ένός θυρωρού μέ σκυμ
μένο τό κεφάλι καί τό πιγούνι βυθισμένο στό στή

θος. Αυτά τά δύο στοιχεία, τό πορτραΐτο ή ή φωτο

γραφία καί τό περίλυπο σκυμμένο κεφάλι, είναι μό

νιμα στόν Κάφκα, μέ ποικίλους βαθμούς αυτονο

μίας. Φωτογραφία τών γονιών στήν ’Αμερική. Πορ

τραΐτο τής κυρίας μέ τή γούνα στή Μεταμόρφοχη] 
(έκεΐ ή πραγματική μητέρα έχει σκυμμένο τό κεφά

8



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗ

λι, καί ό πραγματικός πατέρας φοράει τή λιβρέα του 

πορτιέρη). ’Έχουμε έναν πολλαπλασιασμό φωτο
γραφιών καί πορτραίτων στή Δίκη, άπό τήν κάμα

ρα τής δεσποινίδας Μπύρστνερ ίσαμε τό εργαστήρι 

του Τιτορέλλι.
Τό σκυμμένο κεφάλι πού δέν μπορούμε πιά νά τό 

άνασηκώσουμε έμφανίζεται διαρκώς, στίς επιστο
λές, στά Σημειωματάρια καί στό'Ημίρολόγιο, στίς 

νουβέλες, άκόμα καί στή Δίκη, όπου οί δικαστές 

σκύβουν παράλληλα στό ταβάνι, ένα μέρος τών πα- 

ρισταμένων, ό δήμιος, 6 ιερέας... Συνεπώς, ή είσο

δος πού έπιλέγουμε δέν είναι μόνο, όπως θά ελπίζα

με, μιά σύνδεση μέ άλλα έπερχόμενα πράγματα. Ή 

ίδια συγκροτείται άπό τή συνάρτηση δύο σχετικώς 

ανεξάρτητων μορφών, τής μορφής τού περιεχομένου 

«σκυμμένο - κεφάλι», τής μορφής έκφρασης «πορ- 

τραΐτο - φωτογραφία», οί όποιες άπαντώνται στήν 

αρχή τού Πύργου.

Δέν έρμηνεύουμε. Λέμε απλώς ότι αυτή ή συνά

ντηση έπιτελεΐ μιά λειτουργική ανάσχεση, μιά 

έξουδετέρωση τής βιώσιμης επιθυμίας: είναι ή φω

τογραφία πού δέν μπορούμε νά αγγίξουμε καί νά 

άσπασθούμε, πού είναι απαγορευμένη, πλαισιωμέ

νη. πού απολαμβάνει πιά μόνο τή θέα της, όπως ή



ΚΑΦΚΛ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

επιθυμία πού παρακωλύεται άπό τή στέγη ή άπό τό 

ταβάνι, ή υποταγμένη έπιθυμία πού άπολαμβάνει 

πιά μόνο τήν υποταγή της. Επίσης, ή έπιθυμία πού 

επιβάλλει τήν υποταγή, τή διαδίδει, ή έπιθυμία πού 

κρίνει καί καταδικάζει (όπως ό πατέρας τής Κρί

ση?, πού σκύβει τόσο πολύ τό κεφάλι του, ώστε τό 

παιδί πρέπει νά γονατίσει).

’Ανάμνηση των οιδιπόδειων παιδικών χρόνων; Ή 

ανάμνηση είναι οικογενειακή φωτογραφία ή στιγ

μιότυπο διακοπών, μέ σκυμμένους κυρίους καί κυ

ρίες μέ ταινίες στόν λαιμό1. Προκαλεΐ άνάσχεση τής 

επιθυμίας, άντλεΐ εκτυπώσεις της, τήν περιάγει, 

τήν άποκόπτει άπό όλες τίς συνάφειές της.

Αλλά τότε τί νά έλπίσουμε; Βρισκόμαστε σέ ά- 

διέξοδο. Εντούτοις έννοεΐται ότι άκόμα καί ένα άδιέ- 

ξοδο είναι καλό, καθόσον μπορεί νά άποτελει τμήμα 

ενός ριζώματος.

Τό κεφάλι πού άνασηκώνεται, τό κεφάλι πού 

σπάζει τή στέγη ή τό ταβάνι, φαίνεται νά άντι- 

στοιχεΐ στό σκυμμένο κεφάλι. Απαντάται παντού

I Ό γυμνό; ή καλυμμένο: γυναικείος λαιμός είναι ισοδύναμος 
μέ τό αντρικό κεφάλι, σκυμμένο ή άνασηκωμένο: «Μαύρα βελούδα 
γύρω άπό τύν λαιμό», «μεταξωτή δαντελένια τραχηλιά)), «άρα- 
χνούφαντη λευκή δαντέλα γύρω άπό τόν λαιμό» κ.λπ.



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗ

στόν Κάφκα*. Καί στον Πύργο, στό πορτραΐτο του 

θυρωρού, άντιστοιχεΐ ή άνάκληση του γενέθλιου κα

μπαναριού πού «υψωνόταν χαταχορνφωζ χωρίς κα

νένα δισταγμό καί ανανεωνόταν εκεί ψηλά» (άκόμα 

καί τό υψηλότερο σημείο τού πύργου, ως μηχανή 

επιθυμίας, άνακαλεΐ μέ ένα θλιμμένο τρόπο τήν κί

νηση ενός κατοίκου πού θά όοθοη’όταν σπάζοντας τή 

στέγη). Εντούτοις ή εικόνα τού γενέθλιου καμπα

ναριού δέν είναι άκόμα μιά ανάμνηση; Γεγονός είναι 

ότι δέν ενεργεί πλέον έτσι. Ενεργεί ως μόρφωμα 

τής παιδικότητας καί οχι ως παιδική άνάμνηση, 

εγείρει τήν έπιθυμία άντί νά τήν μειώνει, τήν μετα

τοπίζει μέσα στόν χρόνο, τήν έξορίζει, πολλαπλα

σιάζει τις διασυνδέσεις της, τήν έμπλέκει μέ άλλες 

έντάσεις (έτσι τό κωδωνοστάσιο, ως μόρφωμα, περ

νά σέ δύο άλλες σκηνές, σέ έκείνην τού δασκάλου μέ 

τά παιδιά, οπού δέν καταλαβαίνουμε τί λένε, καί 2

2 Τό σημειώνει ήδη σέ μι* επιστολή στόν'Οσκαρ Πόλλακ, 
έναν παιδικό φίλο: «'( )ταν ό μεγάλο; Μασκαρά; σηκωνόταν από τό 
σκαμνί του, τρυπούσε κατευθείαν τήν οροφή μέ τό γωνιώδε: κρα
νίο του. καί ήταν αναγκασμένο: νά ατενίζει τί; καλαμένιε: στέγε;. 
/ωρί: κανένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον γι' αυτό». Καί στό ’H/u/xv\fiyiu 
τού Ι‘Ί-1 (έκδ. (irasscl. σ. iNi): «Νά σέ τραβούν άπό ένα σκοινί που 
vît £/'/w περάσει στόν λαιμό, νά περνά; άπό τό παράθυρο του ισο
γείου κάποιου σπιτιού . .»
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στή σκηνή τής μετατοπισμένης, ανορθωμένης ή α

νεστραμμένης οικογένειας, δπου οί ένήλικες λούζο

νται σέ έναν κάδο).

Μόνο πού αυτό δέν έχει ιδιαίτερη σημασία. Τό 

σημαντικό είναι ή μουσική, ή μάλλον ό καθαρός 

ήχος πού άκούγεται έντονα από τό καμπαναριό καί 

από τό υψηλότερο σημείο τού ΥΙύρτγου: «'Ένας φτε

ρωτός, χαρούμενος ήχος, πού έκανε τήν ψυχή νά 

τρέμει γιά μιά στιγμή* έπειδή είχε καί έναν κονεμέ
νο τόνο, θά έλεγε κανείς 6τι σάς άπειλοΰσε μέ τήν 

έκπλήρωση πραγμάτων πού ή καρδιά σας εύχόταν 

άορίστως* κατόπιν τό μεγάλο καμπαναριό σώπασε, 

καί τή θέση του πήρε μιά μικρή καμπάνα πού 

ήχούσε αδύναμα καί μονότονα...»

Τό περίεργο είναι ότι στόν Κάφκα ό ήχος παρεισ

φρέει σέ συνάρτηση μέ μιά κίνηση σηκωμένου ή 

άνασηκωμένου κεφαλιού: Ζοζεφίνα ή ττοντικίνα, οί 

νεαροί σκύλοι μουσικοί («Όλα ήταν μουσική, ό τρό

πος πού σήκωναν καί κατέβαζαν τίς πατούσες, κά

ποιες κινήσεις τής κεφαλής..., βάδιζαν ανορθωμένοι 
στά πισινά τους πόδια..., σηκώνονταν γοργά...»). 

Κυρίως στή Μεταμόρφωση εμφανίζεται ή διάκριση 

των δύο καταστάσεων τής επιθυμίας· άπό τή μιά, 
όταν ό Γρηγόρης κολλάει στό ττοοτραΐτο τής κυρίας
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μέ τή γούνα καί σκύβει πρός την πόρτα, σέ μιά 

απελπισμένη προσπάθεια νά διατηρήσει κάτι μέσα 

στήν υπό έκκένωση οικογενειακή κάμαρα καί, άπό 

τήν άλλη, όταν ό Γρηγόρης έξέρχεται άπό τήν κά

μαρα, οδηγημένος άπό τόν ύποτρέμοντα ήχο του 

βιολιού καί σχεδιάζει νά σκαρφαλώσει ώς τόν γυμνό 

λαιμό τής άδελφής του (πού δέν φοράει ούτε γιακά

δες ούτε βελουδένιες ταινίες, άπό τότε πού έχασε 

τήν κοινωνική της θέση). Έχουμε τή διαφορά άνά- 

μεσα σέ μιά πλαστική αιμομιξία πού παραμένει 

οιδιπόδεια, πάνω σέ μιά μητρική φωτογραφία, καί 

σέ μιά σχιζοειδή αιμομιξία, μέ τήν άδελφή καί τή 

μικρή μουσική πού άναδίδεται άλλόκοτα; Ή μουσι

κή δείχνει νά μετέχει πάντοτε σέ εναν παιδισμό, ή 

σέ μιά άξεδιάλυτη ζωομορφία, ήχητικό μόρφωμα 

πού άντιτάσσεται στήν οπτική άνάμνηση. «Σκοτά

δι, παρακαλώ! Δέν μπορώ νά παίξω στό φώς, λέω 

καθώς άνασηκώνομαω'.
Θά μπορούσαμε νά υποστηρίξουμε ότι έχουμε 

δύο νέες μορφές: άνασηκωμένο κεφάλι ώς μορφή

.1 Π€ριγρπφή ό'ός Λγώνα. (Τό πρώτο μέρος τής Πίριγραφψ 
ύ«κ ήγώνα ίναπτύσσει σταθερά αυτή τή διπλή κίνηση του σκυμ
μένα κεφαλιά - άνασηκωμένου κεφαλιού, σέ συσχετισμό μέ ή- 
χας )

•3



ΚΛΦΚΑ - ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

περιεχομένου, μουσικός ήχος ώς μορφή έκφρασης. 

Άς σημειώσουμε τις άκόλουθες εξισώσεις:

σκιψμενο κεφάλι _ άνασχεμένη επιθυμία,

χορτραιτο - φιυτσγραφία υποταγμένη ή ύποτάσ-

σουσα, αδράνεια, μέ έλάχιστη σύνδεση, παιδική α

νάμνηση, έδαφικότητα ή έπανεγκατάσταση. 

άνασιρωμενο κεφάλι _ επιθυμία πού ένισχύεται ή 

μουσικό; ήχος άναπτύσσεται καί συνάπτει

νέες συνδέσεις, παιδικό ή ζωικό μόρφωμα, έκτόπιση.

Βέβαια, αύτό πού ενδιαφέρει τόν Κάφκα δέν εί

ναι ή έντεχνη μουσική, ή μουσική φόρμα (στίς έπι- 

στολές καί στό ήμερολόγιό του βρίσκουμε μόνο κά

ποια άσήμαντα άνέκδοτα γιά ορισμένους μουσι

κούς). Ό Κάφκα ένδιαφέρεται γιά τήν καθαρή ήχη- 

τική ύλη, όχι γιά τή σύνθεση, τή μουσική πού μορ- 

φοποιειται σημειογραφικά. Άν καταγράψουμε τίς 

κύριες σκηνές μουσικής παρείσφρησης, έχουμε πά

νω κάτω: τό κονσέρτο μέ τόν τρόπο του Τζών Κέιτζ, 

στήν ΤΙφιγραφη ενός αγώνα, όπου

1. ό'Ικέτης θέλει νά παίξει πιάνο, έπειδή άπέχει 

μιά άνάσα άπό τήν εύτυχία'

2. δέν ξέρει νά παίζει’

3. δέν παίζει καθόλου («Δυό κύριοι άρπαξαν τό
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κάθισμα καί μέ μετέφεραν στην άλλη άκρη 

τής σάλας, ταλαντεύοντάς με ρυθμικά, καθώς 
σφύριζαν ένα σκοπό»)·

4. τόν συγχαίρουν επειδή έπαιξε τόσο καλά. 

Στίς "Ερευνες ενός σκύλου, οί σκύλοι μουσικοί 

κάνουν πολύ θόρυβο, άλλά δέν ξέρουμε πώς, αφού 

δέν μιλούν, δέν τραγουδούν ούτε γαβγίζουν, κάνο

ντας τη μουσική νά άναδυθεί έκ τού μή οντος. Στό 

Ζοζεφίνα ή τραγουδίστρια η ό Λαός τών ποντικών, 
είναι άπίθανο νά τραγουδά ή Ζοζεφίνα, απλώς σφυ

ρίζει όπως κάθε ποντίκι, καί μάλλον χειρότερα, 

ώστε τό μυστήριο τής άνύπαρκτης τέχνης της νά 

γίνεται ακόμη μεγαλύτερο. Στήν 'Αμερική, ό Κάρλ 

Ρόσμαν παίζει πολύ γρήγορα ή πολύ άργά, γελοία, 

καί νιώθει «ένα άλλο τραγούδι νά άναδύεται μέσα 

του». Στή Μεταμόρφωση, ό ήχος παρεμβαίνει άρ- 

χικά σάν κλαυθμυρισμός πού παρασύρει τή φωνή 

τού Γρηγόρη καί συγχέει τήν προφορά τών λέξεων 

κατόπιν ή αδελφή, μολονότι μουσικός, τό μόνο πού 

κατορθώνει είναι νά κάνει τό βιολί νά κλαυθμυρίσει, 

ενοχλημένη από τήν παρουσία τών ένοίκων.

Αυτά τά παραδείγματα άρκούν γιά νά δείξουν οτι 

ό ήχος δέν άντιτάσσεται στό πορτραΐτο μέσα στήν 

έκφραση, όπως τό άνασηκωμένο κεφάλι άντιτάσσε-
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ται στό σκυμμένο κεφάλι μέσα στό περιεχόμενο. 

’Ανάμεσα στις δύο μορφές περιεχομένου, άν τίς δούμε 

άφηρημένα, υπάρχει μιά απλή τυπική αντίθεση, μιά 

διπολική σχέση, ένα δομικό ή σημασιολογικό γνώ

ρισμα, πού δέν μας έξοβελίζει άπό τό «σημαίνον» 

καί συνιστά διχοτόμηση μάλλον παρά ρίζωμα.

Αλλά άν τό πορτραιτο, άπό τή μεριά του, είναι 

μιά μορφή έκφρασης πού άντιστοιχει στή μορφή πε

ριεχομένου «σκυμμένο κεφάλι», δέν ισχύει τό ίδιο 

γιά τόν ήχο. Αύτό πού ένδιαφέρει τόν Κάφκα είναι 

μιά καθαρά έντονη ήχητική ύλη, πάντα σέ σχέση με 
την εξάλειψή της, τήν εκτοπισμένη μουσικότητα, 

κραυγή πού ξεφεύγει άπό τή σημασία, άπό τή σύν

θεση, άπό τό τραγούδι, άπό τήν ομιλία, ήχητικότη- 

τα πού έρχεται σέ ρήξη, γιά νά άπαλλαγει άπό μιά 

υπερβολικά σημαίνουσα αλυσίδα. Στόν ήχο, τό μό

νο πού λογαριάζεται είναι ή ένταση, γενικά μονότο

νη, πάντοτε μή σημαίνουσα: έτσι, στή Δύο], ή μο

νότονη κραυγή τού κομισάριου, ό όποιος μαστιγώνε

ται, «δέν έδειχνε νά άνήκει σέ άνθρωπο, άλλά σέ 

μιά μηχανή οδύνης»''. 1

1 Έχουμε πολλαπλέ: έμφανίσεις κραυγών στον Κάφκα: κραυ
γάζουν γιά ν* ακούσουν τήν κραυγή τους -επιθανάτια κραυγή του
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Εφόσον υπάρχει μορφή, είναι εφικτή ή έπανε- 

γκατάσταση, ακόμα καί μέσα στή μουσική. Τό 

αντίθετο συμβαίνει μέ τή Ζοζεφίνα: μή μπορώντας 

νά τραγουδήσει παρά όπως καί τά άλλα ποντίκια, 

καί σφυρίζοντας μάλλον λιγότερο καλά απ’ ό,τι 
αύτά, έπιτελει έναν έκτοπισμό του «παραδοσιακού 

σφυρίγματος» καί τό απελευθερώνει άπό τά «δεσμά 

τής καθημερινής ύπαρξης». Μέ ένα λόγο, ό ήχος 

εδώ δέν εμφανίζεται ώς μορφή έκφρασης, αλλά 

μάλλον ώς ένα άμορφο υλικό έκφρασης, πού θά 

άντιδράσει στούς άλλους όρους. Άπό τή μιά, θά 

χρησιμεύσει γιά νά έκφράσει τά περιεχόμενα πού θά 

άποκαλυφθούν σχετικώς ολοένα καί λιγότερο μορ- 

φοποιημένα: έτσι, τό άνασηκωμένο κεφάλι παύει νά 

ισχύει άφ’ έαυτού καί τυπικώς, είναι πιά μιά παρα- 

μορφώσιμη υπόσταση, έφελκυσμένη, παρασυρμένη 

άπό τό κύμα τής ήχητικής έκφρασης - όπως ό 

Κάφκα βάζει τόν πίθηκο νά λέγει στήν 'Κνακοίνω- 
αη σε μιά ακαδημία, δέν πρόκειται πιά γιά τήν κα

θαρά κάθετη κίνηση πρός τόν ουρανό ή πρός τά

τνΟρώπου στό κλειστό /.φώτιο- ((Ξαφνικά έβγαλα μιά κραυγή. 
Μ'/*» καί μόνο γιά ν ακούσω μιά κραυγή στήν οποία τίποτα δέν 
αποκρίνεται καί, /ωρί; άντιφωνία, υψώνεται ατελεύτητα, ακόμα κι 
όταν σο»πάσει ...ι> (Στοχπσ/ιοί).
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εμπρός, δέν πρόκειται πιά γιά τό τσάκισμα τής στέ

γης, άλλα γιά «τήν προήγηση τον κεφαλών», αδιά

φορο που, έστω έπί τόπου, άλλά έντονα* δεν πρό

κειται γιά ελευθερία σέ άντίθεση πρός τήν υποταγή, 

άλλά μόνο γιά μιά διαφυγή ή, μάλλον, γιά μιά απλή 

διέξοδο, «δεξιά, άριστερά, κάπου τέλος πάντων», 

τήν οσο γίνεται λιγότερο σημαίνουσα. Άπό τήν 

άλλη, οί πιό σταθερές, οί πιό άνθεκτικές τυποποιή

σεις, όπως τό πορτραιτο ή τό σκυμμένο-κεφάλι, θά 

γίνουν πιό εύκαμπτες, γιά νά πολλαπλασιαστοΰν ή 

νά προετοιμάσουν μιά έγερση πού τίς κάνει νά 

άπέρχονται, άκολουθώντας νέες έντάσεις (ακόμα 

καί ή ράχη των σκυμμένων δικαστών άφήνει νά 

άκουστεΐ ένα τρίξιμο πού παραπέμπει τή δικαιοσύ

νη στίς σοφίτες* καί οί φωτογραφίες, οί πίνακες θά 

πολλαπλασιαστοΰν στή Δίκη, γιά νά προσλάβουν 

μιά νέα λειτουργία). Τά σκαριφήματα του Κάφκα, 

τά άνθρωπάκια πού άρέσκεται νά σκαρώνει, είναι 

κυρίως σκυμμένα, σηκωμένα ή άνασηκωμένα κε

φάλια καί πρωτο-κέφαλα. Βλέπε τίς παραστάσεις 

στό ειδικό άφιέρωμα του περιοδικού Obliques στόν 

Κάφκα.

Δέν προσπαθούμε νά βρούμε άρχέτυπα, τά όποια 

Οά ήταν τό άνύπαρκτο του Κάφκα, ή δυναμική του
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ή ή συλλογή του ηθικών μύθων γιά τά ζώα (τό αρχέ

τυπο χρησιμοποιεί τήν έςομοίωση, τήν όμογενοποί- 

ηση, τή θεματική, ενώ εμείς βρίσκουμε τόν κανόνα 

μας μόνο όταν διολισθαίνει μιά μικρή, έτερογενής, 

άποκλίνουσα γραμμή). Εξάλλου δέν αναζητούμε 

τούς λεγόμενους ελεύθερους συνειρμούς (των οποίων 
γνωρίζουμε τή θλιβερή τύχη, καθώς μας οδηγούν 

πάντα στίς παιδικές μνήμες ή, άκόμα χειρότερα, 

στή φαντασίωση, οχι έπειδή άποτυγχάνουν, αλλά 

έπειδή αύτή ενυπάρχει στήν άρχή τού κρυφού τους 

νόμου). Ούτε βέβαια πασχίζουμε νά έρμηνεύσουμε 

καί νά πούμε ότι αύτό τό πράγμα θέλει νά πει 

εκείνο’. Προπάντων δέν αναζητούμε μιά δομή μέ 

τυπικές άντιθέσεις καί έτοιμο σημαίνον: μπορούμε 

πάντα νά έδραιώσουμε διπολικές σχέσεις, ((σκυμμέ

νο κεφάλι - άνασηκωμένο κεφάλι», «πορτραΐτο - 

ήχητικότητα», καί κατόπιν δι-σήμαντες σχέσεις, 

«σκυμμένο κεφάλι - πορτραΐτο», ((άνασηκωμένο

• Γ·λ παράδειγμα, ή Marlhc Rohcrl fy/i μόνο προτείνει μιά 
υίδ'.πόδιια ψυ/ανα>υτική ερμηνεία του Κάφκα. άλλά φρονεί ότι τά 
πορτριϊτ* καί οΐ φωτογραφίες είναι όφΙΙαλμαπάτες των όποιον τό 
νόημα πρέπει νά άπυκρυπτυγραφτ/Ιεΐ έπώδυνα, καί τά σκυμμένα 
κεφά>ια σημαινούν ανέφικτε; ίρευνε; ((hums tumplvus III, ίκδ. 
i'crtlt· du livft· prcuciix, σ Μ»)
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κεφάλι - ήχητικότητα», πράγμα ανόητο, καθόσον 

δέν βλέπουμε πρός τά που καί πρός τί ρέπει τό σύ

στημα, πώς προχωρεί καί ποιο στοιχείο θά παίζει 

τόν ρόλο τής έτερογένειας, σώμα πού προκαλεΐ κο

ρεσμό καθώς καί διαφυγή τού συνόλου, καί διασπά 

τή συμβολική δομή, όπως καί τήν έρμηνευτική εξή

γηση, όπως καί τόν λαϊκό συνειρμό τών ιδεών, όπως 

καί τό φανταστικό άρχέτυπο. Δέν βλέπουμε νά δια

φέρουν καί πολύ όλα αύτά τά πράγματα (τί μπορεί 

νά σημαίνει ή διαφορά άνάμεσα σέ μιά δομική δια

φορική άντίθεση καί σέ ενα φανταστικό άρχέτυπο, 

τού οποίου ή ιδιότητα εΐναι ή διαφοροποίηση:).

Πιστεύουμε απλώς σέ μιά πολιτική τού Κάφκα, 

πού δέν είναι φανταστική ούτε συμβολική. Πιστεύ

ουμε απλώς σέ μιά ή πολλές μηχανές τού Κάφκα, 

πού δέν είναι ούτε δομή ούτε φαντασίωση. Πιστεύ

ουμε απλώς σέ εναν πειραματισμό τού Κάφκα, χω

ρίς έρμηνεία ούτε σημειότητα, αλλά μόνο μέ πρω

τόκολλα έμπειρίας: «Δέν θέλω τίς κρίσεις τών αν

θρώπων, θέλω μόνο νά διαδώσω γνώσεις, άρκούμαι 

στήν άφήγηση· άκόμα καί μ’ εσάς, Έρίτιμοι Κύρι

οι Ακαδημαϊκοί, άρκούμαι στό νά άφηγούμαι»".

(). Άι>ακοίι>ιοση οίμιά ακαδημία.
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Ένας συγγραφέας δέν είναι ένας άνθρωπος συγ

γραφέας, αλλά ένας άνθρωπος πολιτικός, ένας άν

θρωπος μηχανή, ένας πραγματικός άνθρωπος (πού 
παύει νά είναι άνθρωπος, γιά νά γίνει πίθηκος ή κο- 

λεόπτερο ή σκύλος ή ποντίκι, νά γίνει ζώο, απάν

θρωπος, γιατί στην πραγματικότητα, μέσω τής 

φωνής, του ήχου, μέσω ένός ύφους, γίνεται κανείς 

ζώο καί άσφαλώς λόγω τής έγκράτειας). Συνεπώς, 

μιά μηχανή του Κάφκα συγκροτείται άπό περιεχό

μενα καί άμορφα υλικά πού μπαίνουν, βγαίνουν καί 

περνούν άπ’ όλες τίς καταστάσεις. Τό νά μπαίνεις 

στή μηχανή, νά βγαίνεις, νά είσαι μέσα, νά τήν πα

ρακάμπτεις, νά τήν πλησιάζεις είναι ιδιότητες τής 

μηχανής: είναι καταστάσεις τής έπιθυμίας, άνεξαρ- 

τήτως όποιασδήποτε έρμηνείας. Ή γραμμή δια

φυγής άποτελει μέρος τής μηχανής. Μέσα ή έξω, τό 

ζώο άποτελει τμήμα τής μηχανής-φωλιάς.

Τό πρόβλημα; Δέν είναι διόλου τό νά είναι κανείς 

ελεύθερος, άλλά τό νά βρει μιά διέξοδο, ή μιά είσο

δο, ή μιά πλευρά, ένα διάδρομο, κατιτί πλησιόχωρο 

κ.λπ. Πιθανώς πρέπει νά λάβουμε υπόψη μας πολ

λούς παράγοντες: τήν καθαρά φαινομενική ενότητα 

τής μηχανής, τόν τρόπο μέ τόν όποιο οί άνθρωποι 

είναι τμήματα τής μηχανής, τή θέση τής έπιθυμίας



ΚΛΨΚΛ - ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

(ανθρώπου ή ζώου) σέ σχέση μέ αυτήν. Στην Αποι

κία των τιμχχ>ρημένων, ή μηχανή μοιάζει νά έχει με

γάλη ένότητα, καί ό άνθρωπος ένσο3ματώνεται πλή

ρως σέ αυτήν - πιθανώς αυτό προκαλεΐ καί τήν τε

λική έκρηξη, τόν κατακερματισμό τής μηχανής. 

’Αντίθετα, στήν 'Αμερική, ό Κ παραμένει έξω άπό 

μιά σειρά μηχανών, περνώντας άπό τή μιά στήν 

άλλη, έξωθούμενος οσάκις αποπειράται νά μπει: 

μηχανή-πλοΐο, καπιταλιστική μηχανή του θείου, μη- 

χανή-ξενοδοχεώ... Στή Δίκη, έχουμε έκ νέου μιά 

μηχανή πού καθορίζεται ως μοναδική μηχανή δικαι

οσύνης· αλλά ή ενότητά της είναι τόσο νεφελώδης, 

μηχανή δεκασμού, μηχανή μολύνσεως, ώστε δέν 

διαφέρει τό έξω άπό τό μέσα. Στόν Πύργο, ή φαι

νομενική ένότητα δίνει τή θέση της σέ ένα βαθύ κα

τακερματισμό («Άλλωστε ό πύργος δέν ήταν παρά 

ένα άθλιο χωριουδάκι, ένα συνονθύλευμα άπό χαμό

σπιτα... Δέν είμαι πλασμένος ούτε γιά τό χωριό 

ούτε, βέβαια, γιά τόν πύργο. - Δέν υπάρχει διαφο

ρά άνάμεσα στούς χωριάτες καί στόν πύργο, είπε ό 

δάσκαλος»)· άλλά, αυτή τή φορά, ή ομοιότητα τού 

έξω καί τού μέσα δέν εμποδίζει τήν άνακάλυψη μιας 

άλλης διάστασης, ενός είδους παρακειμενικότητας 

πού διακόπτεται άπό παύσεις καί στάσεις, οπού συ
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ναρμόζονται τμήματα, τροχοί καί εξαρτήματα: «0 

δρόμος έκανε μιά καμπή πού θά έλεγε κανείς ότι 

ήταν σκόπιμη καί, μολονότι δέν άπομακρυνόταν άπό 

τόν πύργο, δέν πλησίαζε κιόλας».

Ή έπιθυμία πέρνα προφανώς άπ’ όλες αυτές τίς 

θέσεις καί τίς καταστάσεις, ή μάλλον άκολουθεϊ 

όλες αύτές τίς γραμμές: ή έπιθυμία δέν είναι μορφή, 

αλλά διαδικασία, έξέλιξη.





Ένας ύπερδιογκωμένος ΟΙδίποδας

ΤΟ ΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ, στό όποιο βασίζονται 

οί λυπηρές ψυχαναλυτικές έρμηνεΐες, είναι ένα 

πορτραΐτο, μιά φωτογραφία πού έχει γλιστρήσει σέ 

μιά εντελώς διαφορετική μηχανή. Ό πατέρας μέ 

σκυμμένο τό κεφάλι...: όχι μόνο έπειδή είναι ένοχος, 

αλλά επειδή ένοχοποιεΐ τό παιδί, καί δέν παύει νά 

τό κρίνει. "Ολα καταλογίζονται στό σφάλμα τού πα

τέρα: αν έχω σεξουαλικά προβλήματα, άν δέν πα

ντρεύτηκα, άν γράφω, άν δέν μπορώ νά γράψω, άν 

εϊμαι σκυφτοκέφαλος μέσα στόν κόσμο, άν πρέπει 

νά πλάσω Ιναν άλλο κόσμο άπείρως πιό έρημο. 

Εντούτοις, αυτό τό γράμμα είναι πολύ όψιμο. Ό
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Κάφκα γνωρίζει καλά οτι δέν λέγει τήν αλήθεια: ή 

ανικανότητά του νά παντρευτεί, ή γραφή του, ή 

έλξη του έρημωμένου κόσμου του έχουν τελείως θε

τικά κίνητρα άπό τή σκοπιά τής λίμπιντο, καί δέν 

είναι αντιδράσεις πού απορρέουν άπό μιά σχέση μέ 

τόν πατέρα. Θά τό πει αναρίθμητες φορές, καί ό 

Μάξ Μπρόντ θά μνημονεύσει τήν άδυναμία μιας 

οιδιπόδειας έρμηνείας των παιδικών συγκρούσεων'.

Εντούτοις, τό ένδιαφέρον του γράμματος έγκει

ται σέ μιά κάποια διολίσθηση: ό Κάφκα πέρνα άπό 

τόν κλασικό Οίδίποδα τής νεύρωσης, όπου ό αγα

πημένος πατέρας μισείται, κατηγορεΐται, ένοχοποι- 

ειται, σέ έναν πολύ πιο διεφθαρμένο Οίδίποδα, πού 

έκκρεμεΐ μέσα στήν υπόθεση μιας αθωότητας του 

πατέρα, μιας «άγωνίας» κοινής στον πατέρα καί I

I Max Bkod. Franz Kafca. Idées, έκδ. Gallimard, σ. «Ό 
Κάφκα γνώριζε καλά αυτές τίς (φροϋδικές) θεωρίες καί τις θεω
ρούσε πάντα χονδροειδείς προσεγγίσεις, πού δέν λαμβάνικιν υπόψη 
τους τίς λεπτομέρειες ή μάλλον δέν εισδύουν στήν καρδιά τής σύ
γκρουσης». (’Εντούτοις, ό .Μπρόντ φαίνεται νά φρονεί ότι ή οιδι
πόδεια εμπειρία ισχύει αρχικά γιά τό παιδί, καί συνακόλουθα ανα
μορφώνεται σέ συνάρτηση μέ τήν εμπειρία τού Θεού- σσ. όΤ-'>8). Σέ 
ένα γράμμα στόν Μπρόντ (Νοέμβριος Ι9Ι7,’£π/στο^ς(γαλλ. μετ.), 
σ. ό Κάφκα λέγει ότι «τά ψυχαναλυτικά βιβλία άρχικά σάς 
χορταίνουν εντυπωσιακά, ενώ αμέσως μετά νιώθετε τήν παλιά σας 
πείνα».

•¿6
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στο παιδί, άλλά γιά νά προβάλει μιά κατηγορία στη 

νιοστή δύναμη, μιά μομφή πού καθίσταται πιό ισχυ

ρή, στον βαθμό πού άποβαίνει άπροσδιόριστη καί 

άτέρμονη (όπως ή «άναβολή» στή Δίκη), μέσα από 

μιά σειρά παρανοϊκών έρμηνειών. Ό Κάφκα γνωρί

ζει ότι μέ τή φαντασία του δίνει τόν λόγο στόν πα

τέρα καί τόν βάζει νά λέγει: Θέλεις νά άποδείξεις 
«αρχικά οτι εΐσαι άθώος, κατόπιν ότι εΐμαι ένοχος 

καί, τέλος, οτι, άπό καθαρή γενναιοδωρία, είσαι 

έτοιμος όχι μόνο νά μέ συγχωρέσεις, άλλά άκόμα, 

περισσότερο ή λιγότερο, νά δείξεις καί νά πιστέψεις, 

ένάντια στήν άλήθεια, οτι εΐμαι έξίσου άθώος». 

Λυτή ή διεστραμμένη διολίσθηση, πού αντλεί άπό 

την υποτιθέμενη άθωότητα του πατέρα μιά βαρύτε

ρη κατηγορία, προφανώς έχει ένα σκοπό, ένα άπο- 

τέλεσμα καί μιά μεθόδευση.

Σκοπός είναι νά έπιτευχθεΐ μιά μεγέθυνση τής 

«φωτογραφίας», μιά διόγκωση μέχρι παραλογι- 

σμού. Ή φωτογραφία τού πατέρα, υπερμεγέθης, θά 

προβληθεί πάνο> στόν γεωγραφικό, ιστορικό καί πο

λιτικό χάρτη τού κόσμου, γιά νά επικαλύψει μεγά

λες περιοχές: «Έχω τήν έντύπωση ότι μπορώ νά 

ζήσω μόνο στίς περιοχές πού δέν καλύπτεις ή σέ 

εκείνες πού δέν βρίσκονται υπό τόν έλεγχό σου».

Π
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Οίδιποδειοποίηση του σύμπαντος. Τό όνομα του πα

τέρα έπικωδικοποιεΐ τά ονόματα τής ιστορίας, του 

Εβραίου, του Τσέχου, του Γερμανού, τής Πράγας, 

τής πόλης-έξοχής. Αλλά έτσι, καθόσον μεγεθύνε

ται ό Οίδίποδας, αύτή ή διόγκωση, ιδωμένη μέ τό 

μικροσκόπιο, άναδεικνύει τόν πατέρα σέ αύτό πού 

είναι, τού προσδίδει μιά μοριακή κινητικότητα, όπου 
διεξάγεται μιά άλ),η μάχη. Θά λέγαμε ότι, προβάλ

λοντας τή φωτογραφία τού πατέρα πάνω στόν χάρ

τη τού κόσμου, άναιρέσαμε τό άδιέξοδο τής φωτο

γραφίας, έπινοήσαμε μιά διέξοδο γι’ αύτό τό άδιέ

ξοδο, τή συσχετίσαμε μέ ένα υπόγειο λαγούμι, καί 

μέ όλες τίς διεξόδους αύτού τού λαγουμιού. "Οπως 

λέγει Κάφκα, τό_ πρόβλημα δέν άφορα τήν έλερθς- 

ρία, άλλά τή διέΕοδο. Τό ζήτημα τού πατέρα δέν 

είναι πώς θά έλευθερωθούμε άπό αύτόν (οιδιπόδειο 

ζήτημα), άλλά πώς θά βρούμε ένα δρόμο εκεί όπου 

αύτός δέν βρήκε. Συνεπώς, ή υπόθεση μιας κοινής 

άθωότητας, μιας κοινής άγωνίας στόν πατέρα καί 

στό παιδί, είναι ή χειρότερη άπ’ όλες: ό πατέρας 

έμφανίζεται ως ό άνθρωπος πού έπρεπε νά παραι

τηθεί άπό τήν έπιθυμία του καί τήν πίστη του, 

έστω καί γιά νά έξέλθει άπό τό «άγροτικό γκέτο» 

όπου γεννήθηκε, καί ό όποιος καλεΐ τό παιδί νά
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υποταχθεί, έπειδή ό ίδιος υποτάχθηκε σέ μιά άρχου- 

σα τάξη μέσα σέ μιά (ραινομενικά άδιέξοδη κατά

σταση («"Ολα αυτά δέν είναι ένα άπομονωμένο 

φαινόμενο, ή κατάσταση ήταν περίπου ή ϊδια γιά 

ένα μεγάλο μέρος αύτής τής έβραϊκής γενιάς πού 

βρισκόταν σέ μεταβατικό στάδιο, πού είχε έγκατα- 

λείψει τήν επαρχία οπού έπικρατούσε σχετική εύλά- 

βεια, γιά νά έγκατασταθεί στίς πόλεις...»). Έν όλί- 

γοις, δέν γεννά ό Οίδίποδας τή νεύρωση, άλλά ή 

νεύρωση -δηλαδή ή ήδη υποταγμειη επιθνμία_πον 
επιδιώκει να μεταδώσει την υποταγή τη£~ γεννά τόν 

Οίδίποδα. Ό Οίδίπους είναι άνταλλακτική αξία τής 

νεύρωσης. ’Αντίθετα, μεγεθύνοντας καί διογκώνο

ντας τόν Οίδίποδα, ύπερθεματίζοντάς τον, χρησιμο

ποιώντας τον διεστραμμένα ή παρανοϊκά, έξερχό- 

μαστε ήδη άπό τήν υποταγή, άνασηκώνουμε τό κε

φάλι, βλέπουμε πάνω άπό τόν ώμο του πατέρα τό 

αιώνιο ζήτημα αύτής τής ιστορίας: μιά ολόκληρη 

μικρό-πολιτική τής έπιθυμίας, αδιέξοδα καί διεξό

δους, υποταγές καί έπανορθώσεις. Δίνουμε διέξοδο 

στό αδιέξοδο, τό αναιρούμε. Μεταφέρουμε τόν Οίδί

ποδα μέσα στον κόσμο, αντί νά εγκατασταθούμε έκ 

νέο«-* στόν Οίδίποδα καί στήν οικογένεια. Αλλά γι’ 

αυτόν τόν σκοπό έπρεπε νά διογκωθεί ό (Κδίποδας
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μέχρι παραλογισμού, μέχρι κωμικότητας, νά γρα

φτεί ένα Γράμμα στόνπατίρα. Τό σφάλμα τής ψυ

χανάλυσης είναι δτι παγιδεύθηκε έκεΐ καί μάς πα- 

γίδευσε, έπειδή ή ίδια τρέφεται άπό την άνταλλα- 

κτική άξια τής νεύρωσης, άπό τήν οποία άρύεται 

ολη τήν ύπερ-αξία της. «'Η έξέγερση ένάντια στον 

πατέρα είναι μιά κωμωδία, οχι μιά τραγωδία»^ 

Δυό χρόνια μετά άπό τό Γράμμα στόνπατίρα, ό 

Κάφκα δέχεται οτι ό ίδιος «βυθίστηκε στό άνικανο- 

ποίητο», καί μάλιστα «μέ δλα τά μέσα πού ή έπο- 

χή (του) καί ή παράδοση (του) πρόσφεραν»’Ιδού 

λοιπόν πού ό Οίδίποδας είναι ένα άπό αύτά τά μέ

σα, άρκετά μοντέρνο, πού έγινε κατάσταση μετά 

άπό τόν Φρόυντ, καί έπέτρεψε πολλές κωμικές συ

νέπειες. Αρκεί νά τόν διογκώσουμε: «Είναι άλλό- 

κοτο πώς κάθε κωμωδία μπορεί νά γίνει πραγματι

κότητα, άσκώντας συστηματικά τό άνικανοποίη- 

το». ’Αλλά ό Κάφκα δέν εξαιρεί τήν εξωτερική επί

δραση τού πατέρα, προκειμένου νά έπικαλεστεΐ μιά 

εσωτερική γένεση ή μιά έσωτερική δομή, πού θά 

ήταν άκόμα οιδιπόδειες. «Μου είναι άδύνατον νά * 3

2. ΟΐΛΓΑνε .Ιανοιτιι. Καβαηι'αώι. έκδ. (^Ιπιαηη-ϋίνν. σ. ί.Υ
3 ’Ημερολόγιο (γαλλ. μετ.), 2·'ι Ιανουάριου Ι!*22, σ. Γ»38.
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παραδεχθώ οτι οί άπαρχές τής δυστυχίας μου μου 

ήταν έσωτερικά αναγκαίες, μπορεί νά αποτελούσαν 

κάποια άναγκαιότητα, άλλά οχι μιά αναγκαιότητα 

εσωτερική* μέ περικύκλωσαν σάν ένα σύινεχρο μύγε; 
καί θά μπορούσαν νά διωχθούν τόσο εύκολα, δσο οί 

μύγες». 'Εδώ βρίσκεται τό ουσιώδες: πέρα άπό τό 

έξω καί τό μέσα, μιά αναταραχή, ένας μοριακός χο

ρός, μιά οριακή κατάσταση μέ τό ’Έξωθεν, πού θά 

φορέσει τή μάσκα τού ύπερδιογκωμένου Οίδίποδα.

Γιατί τό άποτέλεσμα τής κωμικής διόγκωσης 

τού Οίδίποδα είναι διττό. Άπό τή μιά, άνακαλύ- 

πτουμε πίσω άπό τό οικογενειακό τρίγωνο (πατέρας

- μητέρα - παιδί) καί άλλα τρίγωνα άπείρως πιό 

ενεργά, άπό τά όποια καί ή ίδια ή οικογένεια δανεί

ζεται τήν ισχύ, τήν άποστολή τής διάδοσης τής 

υποταγής, τής ταπείνωσης καί τής σκυμμένης κε

φαλής. Γιατί ή λίμπιντο τού παιδιού επενδύει αντό 
έξ ύπαρχής: μέσα άπό τή φωτογραφία τής οικογέ

νειας, επενδύει ολόκληρο τόν χάρτη τού κόσμου. 

Άλλοτε ένας άπό τους ορούς τού οικογενειακού τρι- 

γώνου αντικαθίσταται άπό έναν άλλο όρο, πού άρκει 

νά άποξενιόσει τό σύνολο (έτσι, τό οικογενειακό κα

τάστημα προβάλλει τόν πατέρα - τούς υπαλλήλους

- τό παιδί, καί τό παιδί τάσσεται μέ τό μέρος τού
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έσχατου υπαλλήλου, τού οποίου Οά ήθελε νά γλείψε*, 

τά πόδια1 στήν Κρίση, ό φίλος άπό τή Ρωσία παίρ

νει τή θέση ένός άπό τούς όρους τού τριγώνου, καί 

τόν μετατρέπει σέ δικαστικό ή καταδικαστικό μη

χανισμό). "Άλλοτε μεταβάλλεται ολόκληρο τό τρί

γωνο, αλλάζοντας μορφή καί πρόσωπα, καί άποδει- 

κνύεται δικαστικό, ή οικονομικό, ή γραφειοκρατικό, 

ή πολιτικό κ.λπ.Έτσι γίνεται μέ τό τρίγωνο κριτής 

- δικηγόρος - κατηγορούμενος μέσα στή Δίκη, όπου 

ό πατέρας δέν υπάρχει πλέον αυτούσιος (ή στό τρίο 

θειος - δικηγόρος - Μπλοκ, πού θέλουν πάση θυσία 

νά πάρει ό Κ στά σοβαρά τή δίκη του). Ή ακόμα 

στά τρίο πού πολλαπλασιάζοντας τραπεζίτες, ά- 

στυνομικοί, δικαστές. -Η άκόμα στό γεωπολιτικό 

τρίγωνο Γερμανοί - Τσέχοι - Εβραίοι, πού διαφαί- 

νεται πίσω άπό τόν πατέρα τού Κάφκα: «Στήν 

Πράγα μέμφονταν (τούς Εβραίους) επειδή δέν ήταν 

Τσέχοι, στό Σάαζ καί στό Έγκερ επειδή δέν ήταν 

Γερμανοί. (...)'Όσοι ήθελαν νά είναι Γερμανοί, δέ

χονταν τίς έπιθέσεις των Τσέχων, καί συνάμα των 

Γερμανών»'*. Ώς έκ τούτου, ή υπόθεση τής άθωό- *

■ι. Θεόδωρο; Χέρτσλ, τό παραθέτει ό \λ/αιίενβαιή. Ρταηζ Καβα, 
Αηη&χιΙϊ¡(ΐιηι™(γχλ\. μετ.), έκδ. Μογοικ. σ. «0.
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τητας καί τής απόγνωσης του πατέρα άποτελεϊ τή 

χειριστή κατηγορία, μιά καί ό πατέρας έσκυβε τό 

κεφάλι, υποτασσόταν σέ μιά ξένη έξουσία, βρισκό

ταν σέ αδιέξοδο, προδίδοντας τή ρίζα του ώς Τσέχου 

επαρχιώτη έβραϊκής καταγωγής. Έτσι, τό καλο- 

σχηματισμένο οικογενειακό τρίγωνο ήταν ένας οδη

γός γιά διαφορετικής υφής έπενδύσεις, πού τό παι

δί δέν παύει νά ανακαλύπτει υπό τή σκιά τού πατέ

ρα, στή μητέρα του, στον έαυτό του. Οί κριτές, οί 

κομισάριοι, οί γραφειοκράτες κ.λπ. δέν είναι υποκα

τάστατα τού πατέρα, άλλά μάλλον ό πατέρας είναι 

μιά συμπύκνωση δλων αύτών των δυνάμεων, στίς 

όποιες ό ίδιος υποτάσσεται καί καλεΐ καί τό παιδί 

του νά υπακούσει. Ή οικογένεια εχει μόνο πόρτες, 

τίς όποιες κρούουν εξαρχής οί «διαβολικές δυνά
μεις», πού νιώθουν τρομερή χαρά νά εισέλθονν κά
ποτε '. Αύτός πού άγωνιά ή άπολαμβάνει στόν Κάφ- 

κα δέν εΐναι ό πατέρας, ένα υπερεγώ ή ένα δποιο 

σημαίνον, είναι ήδη ή αμερικανική τεχνοκρατική 

μηχανή, ή ή ρωσική γραφειοκρατία, ή ή φασιστική

"ι Επιστολή στόν Μπρόντ, στό βιβλίο τού \ν'Α(ίΐ νιιαι ή, ο.χ, σ. 
Γ/».: «Οί διαβολικές δυνάμεις, όποιο κι 5ν ήταν τό μήνυμά του;, 
άκράγγιζαν τίς πόρτες άπ’ όπου ήθελαν τρομερά νά διεισδύσουν 
κάποια μέρα·».
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μηχανή. Καί στό μέτρο πού τό οικογενειακό τρίγω

νο εξαρθρώνεται, σέ έναν άπό τούς ορούς του ή ολό

κληρο, πρός όφελος αυτών των όιη>άμεο>ν πού δρουν 

πραγματικά, θά λέγαμε οτι τά άλλα τρίγωνα, πού 

άχνοφαίνονται άπό πίσω, έχουν κάτι τό απροσδιόρι

στο, τό συγκεχυμένο: τά μέν παίρνουν τή μορφή 

των δέ, είτε ό ένας άπό τούς ορούς ή άπό τίς κορυ

φές αρχίζει νά πολλαπλασιάζεται, είτε τό σύνολο 

των πλευρών παραμορφώνεται άδιάκοπα. ’Έτσι, 

στήν άρχή τής Δίκη9, τρία άπροσδιόριστα πρόσωπα 

μετατρέπονται σέ τραπεζοϋπάλληλους, μέσα άπό 

μιά μεταλλασσόμενη σχέση μέ τούς τρεις επιθεω

ρητές καί μέ τούς τρεις περίεργους πού έχουν στρι- 

μωχτει στό παράθυρο. Στήν πρώτη παρουσίαση τού 

δικαστηρίου, έχουμε νά κάνουμε μέ ένα καθορισμέ

νο τρίγωνο, μέ τόν δικαστή καί τίς δύο πλευρές, 

έκατέρωθεν. Αλλά, κατοπινά, παριστάμεθα σέ έναν 

έσωτερικό πολλαπλασιασμό, πού μοιάζει μέ καρκι- 

νική εισβολή: ένα άξεδιάλυτο κουβάρι γραφείων καί 

γραφειοκρατών, άπειρη καί άσύλληπτη ιεραρχία, 

μόλυνση διφορούμενων χώρων (μέ διαφορετικά μέ

σα, θά βρίσκαμε τό ισοδύναμό τους στον Προύστ, 

όπου ή ενότητα τών προσώπων καί οί μορφές πού 

συγκροτούν δίνουν τή θέση τους σέ νεφελώματα, σέ
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συγκεχυμένα σύνολα πού άβγαταίνουν). Παρόμοια, 

πίσω από τόν πατέρα, ολο τό νεφέλωμα των Εβραί

ων πού έχουν έγκαταλείψει τήν τσέχικη έπαρχία γιά 

νά όδεύσουν πρός τίς γερμανικές πόλεις, ώστε νά μή 

βάλλονται έκατέρωθεν - τρίγωνο υπό μετατροπή. 

Δέν υπάρχουν παιδιά πού νά μήν είναι ικανά γι’ 

αύτή τή γνώση: ολα διαθέτουν ένα γεωγραφικό καί 

πολιτικό χάρτη μέ συγκεχυμένα, εύμετάβολα σύνο

ρα, έστω καί σέ συνάρτηση μέ τίς παραμάνες, τίς 

υπηρέτριες, τούς υπαλλήλους τού πατέρα κ.λπ. Καί 

άν ό πατέρας διατηρεί τήν άγάπη καί τήν έκτίμηση 

τού παιδιού του, αυτό συμβαίνει γιατί καί ό ίδιος 

άντιμετώπισε στά νιάτα του κάποιες διαβολικές δυ

νάμεις, χωρίς νά ήττηθεΐ.

’Από τήν άλλη πλευρά, στό μέτρο πού ή κωμική 

διόγκωση τού Οίδίποδα έπιτρέπει νά δούμε στό μι

κροσκόπιο τά άλλα καταπιεστικά τρίγωνα, εμφανί

ζεται συνάμα ή δυνατότητα μιας διεξόδου, μιας 

γραμμής διαφυγής. Στήν άπανθρωπιά των «διαβο

λικών δυνάμεων» άποκρίνεται τό ύπ-ανθρώπινο 

μιας ζωο-ποίησης: γίνεσαι κολεόπτερο, γίνεσαι σκύ

λος, γίνεσαι πίθηκος, «προβάλλεις τό κεφάλι σου 

κουτρουβαλώντας», παρά νά σκύψεις τό κεφάλι καί 

νά παραμείνεις γραφειοκράτης, επιθεωρητής, κρι
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τής ή κρινόμενος. Κι έδώ δέν υπάρχουν παιδιά πού 

νά μή δημιουργούν ή νά μήν αισθάνονται αυτές τίς 

γραμμές διαφυγής, αυτές τίς ζωο-ποιήσεις. Καί τό 

ζώο, ώς γίγνεσθαι, δέν έχει καμιά σχέση μέ ένα 

υποκατάστατο τού πατέρα, ούτε μέ ένα άρχέτυπο. 

Γιατί ό πατέρας, ώς Εβραίος πού εγκαταλείπει τήν 

επαρχία γιά νά έγκατασταθεΐ στήν πόλη, άναμφίβο- 

λα έχει έμπλακεϊ σέ μιά κίνηση πραγματικού έκτο- 

πισμού' πλήν όμως, δέν παύει νά έπανεγκαθίστα- 

ται, στήν οίκογένειά του, στό έμπόριό του, μέσα στό 

σύστημα των ύπακοών του καί των εξουσιών του.

'Όσο γιά τά άρχέτυπα, πρόκειται γιά μεθοδεύσεις 

πνευματικής έπανεγκατάστασης". Οί ζωοποιήσεις 

είναι τό ριζικά άντίθετο: είναι άπόλυτες έκτοπίσεις, 

τουλάχιστον κατ’ άρχήν, πού βυθίζονται στόν άπο- 

ψιλωμένο κόσμο όπου έχει έπενδύσει ό Κάφκα. «‘Η 

έλξη τού κόσμου μου είναι κι αύτή πολύ μεγάλη, 

εκείνοι πού μέ άγαποΰν, μέ άγαπούν επειδή είμαι 

έγχαταλελειμμενος, καί ίσως δέν μέ άγαπούν ώς κε

νό τού Βάις, άλλά επειδή νιώθουν οτι, στίς καλές

(>. Βλ., γιά παράδειγμα, τή μακρά δυσπιστία τοΰ Κάφκα απέ
ναντι στόν σιωνισμό (ώς πνευματικό καί φυσικό έπαναπατρισμό): 
ΝνΑσΕΝΒΑΐΉ, ο.7ΐ., σσ. 1Μ-1ύ7.
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μου στιγμές, ή έ/^χ'θερία χινησεως πού μού λείπει 

πλήρως έδώ, μού προσφέρεται σέ μιά άλλη σφαίρα'. 

Νά γίνεις ζώο σημαίνει ακριβώς νά κάνεις τήν κί

νηση, νά χαράξεις τή γραμμή διαφυγής σέ ολη της 

τή θετικότητα, νά διαβεΐς ένα κατώφλι, νά φτάσεις 

σέ μιά αλληλουχία εντάσεων πού ισχύουν άφ’ 

εαυτών, νά βρεις έναν κόσμο καθαρών εντάσεων, 

όπου όλες οί μορφές εξαρθρώνονται, όπως καί όλες 

οι σημασίες, σημαίνοντα καί σημαινόμενα, πρός 

όφελος μιας άμορφης ύλης, έκτοπισμένων ροών, 

άσημων σημείων. Τά ζώα τού Κάφκα δέν παραπέ

μπουν ποτέ σέ μιά μυθολογία, ούτε σέ αρχέτυπα, 

αλλά αντιστοιχούν μόνο σέ ξεπερασμένες βαθμίδες, 

σέ απελευθερωμένες ζώνες έντάσεων, όπου τά πε

ριεχόμενα έλευθερώνονται από τίς μορφές τους, 

όπως καί οί εκφράσεις άπό τό σημαίνον πού προσέ- 

διδε σέ αυτές συμβατική μορφή. Έχουμε πιά μόνο 

κινήσεις, δονήσεις, κατιυφλια μέσα σέ μιά άποψιλω- 

μένη όλη: τά ζώα, ποντίκια, σκυλιά, πίθηκοι, κα

τσαρίδες, διακρίνονται μόνο άπό κάποιο κατώφλι, 

άπό τήν τάδε δόνηση, άπό τον υπόγειο δρόμο μέσα 

στό ρίζωμα ή στή φωλιά. Γιατί αυτοί οί δρόμοι εΐναι 7

7 Ή/ί/ροΛίΓ/ιο (γι>./.. μίτ ), 11·22. η.  ΓΛ.ι.
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υπόγειες εντάσεις. Στή μετατροπή σέ ποντίκι, ενα 

σφύριγμα αποσπά άπό τίς λέξεις τή μουσική καί τό 

νόημά τους. Στή μετατροπή σέ πίθηκο, ένας βήχας 

πού «φαίνεται άνησυχητικός, άλλά δέν έχει σημα

σία» (πιθηκισμός τής φυματίωσης). Στή μετατρο

πή σέ έντομο, είναι ένας έπώδυνος κλαυθμυρισμός 

πού παρασύρει τή φωνή καί συγχέει τήν προφορά 

των λέξεων. Ό Γρηγόρης γίνεται κατσαρίδα όχι μό

νο γιά νά άποφύγει τόν πατέρα του, άλλά μάλλον 

γιά νά βρει μιά διέξοδο έκει οπού ό πατέρας του δέν 

ήξερε νά τή βρει, γιά νά ξεφύγει άπό τόν διευθυντή, 

τό εμπόριο καί τούς γραφειοκράτες, γιά νά φτάσει 

στήν περιοχή όπου ή φωνή άπλώς ύποτονθορίζει - 

«Ακόυσες τή φωνή του: Έμοιαζε μέ ζώου, είπε ό 

διαχειριστής».

'Η άλήθεια είναι ότι τά κείμενα πού άναφέρονται 

σέ ζώα είναι πολύ πιό περίπλοκα απ’ όσο λέμε. "Η, 

αντίθετα, πολύ πιό απλά. Γιά παράδειγμα, στήν 

'Κνακοίνωστ) σέμιά ακαδημία, δέν πρόκειται πιά γιά 

μετατροπή σέ ζώο, άλλά γιά μετατροπή τού πιθή

κου σέ άνθρωπο’ αύτή ή μετατροπή παρουσιάζεται 

σάν απλή μίμηση· καί αν τίθεται ζήτημα νά βρεθεί 

μιά διέξοδος (μιά διέξοδος, όχι ή «ελευθερία»), αύτή 

ή διέξοδος δέν συνεπάγεται τή διαφυγή. Άπενα-
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ντίας. ’Από τή μιά, ή φυγή εξαιρείται σάν άχρηστη 

κίνηση μέσα στον χώρο, απατηλή κίνηση τής έλευ- 

θερίας· εξάλλου βεβαιώνεται σάν έπιτόπια φυγή, 

φυγή ώς ένταση («Αυτό πού έκανα, πού εξαφανί

στηκα, ήταν ή μόνη λύση μου, γιατί άφήσαμε κατά 

μέρος τό ζήτημα τής έλευθερίας»). Από τήν άλλη, ή 

μίμηση είναι μόνο φαινομενική, επειδή τό ζήτημα 

δέν είναι ή αναπαραγωγή των μορφών, άλλά ή δη

μιουργία μιας αλληλουχίας εντάσεων μέσα σέ μιά 

έξέλιξη μή παράλλη?>η καί δχι συμμετρική, όπου ό 

άνθρωπος γίνεται πίθηκος καί ό πίθηκος άνθρωπος. 

Ή μετατροπή είναι μιά σύλληψη, μιά κράτηση, μιά 

ύπερ-αξία, ποτέ μιά άναπαραγωγή ή μιά μίμηση. 

«Δέν μέ γοήτευε ή ιδέα νά μιμηθώ, έκανα μιμήσεις 

επειδή αναζητούσα μιά διέξοδο καί οχι γιά κάποιον 

άλλο λόγο». Πράγματι, τό ζώο πού έχει συλλάβει ό 

άνθρωπος έκτοπίζεται λόγω τής άνθρώπινης δύνα

μης, όλη ή έναρξη τής Σχέσης έπιμένει σέ αύτό τό 

σημείο. Αλλά, μέ τή σειρά της, ή έκτοπισμένη ζω

ική δύναμη επισπεύδει καί καθιστά πιό έντονο τόν 

έκτοπισμό τής έκτοπίζουσας ανθρώπινης δύναμης 

(θά λέγαμε). «('Η πιθηκοειδής φύση μου ξέφευγε 

από μένα, πήγαινε μπροστά κουτρουβαλώντας, ώστε 

ό πρώτος μου καθηγητής έγινε πιθηκοειδές καί πα
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ρευθύς παραιτήθηκε άπό τά μαθήματα, γιά νά μπει 

σέ άσυλο»*. ’Έτσι έπιτελεΐται μιά συνάρθρωση του 

έκτοπιστικού ρεύματος πού υπερβαίνει τή μίμηση - 

ή οποία εΐναι πάντα τοπική. ’Έτσι άκριβώς ή ορχι

δέα φαίνεται νά άναπαράγει μιά εικόνα σφήκας, 

αλλά, βαθύτερα, έκτοπίζεται μέσα της, ενώ συνά

μα ή σφήκα, μέ τή σειρά της, εκτοπίζεται ζευγα

ρώνοντας μέ τήν ορχιδέα: σύλληψη ένός μέρους του 

κώδικα, καί όχι αναπαραγωγή μιας εικόνας. (Στίς 

'Έρευνες ενός σκύλου έχει έξαλειφθεΐ ενεργητικά κά

θε ιδέα ομοιότητας: ό Κάφκα καταγγέλλει «τίς ύ

ποπτες άπόπειρες ομοιότητας πού μπορεί νά τού 

προτείνει ή φαντασία»· μέσα άπό τή μοναξιά τού 

σκύλου, αύτό πού θέλει νά συλλάβει είναι ή σχιζο- 

διαφορά, ή μέγιστη διαφορά).

Έστωσαν λοιπόν τά δύο αποτελέσματα τής άνά- 

πτυξης ή τής κωμικής διόγκωσης τού Οίδίποδα: ή 

α εοηηαήο άνακάλυψη των άλλων τριγώνων πού 

ένεργούν υπό καί έντός τού οικογενειακού τριγώνου, 

ή α [υΠιοη χάραξη των γραμμών διαφυγής τής με

τατροπής σέ ορφανό ζώο. Κανένα κείμενο δέν δεί-

8 Υπάρχει καί μιά άλλη εκδοχή του ίδιου κειμένου, όπου γίνε
ται λόγος γιά ενα σανατόριο. Βλ. τόν βήχα του πιθήκου.
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χνει τόν δεσμό των δύο όψεων καλύτερα άπό τή 

Μ(ταμόρφωση. Τό γραφειοκρατικό τρίγωνο συ

γκροτείται προοδευτικά: αρχικά ό διαχειριστής πού 

άρχίζει νά άπειλεΐ, νά απαιτεί· κατόπιν ό πατέρας, 

πού άρχισε νά εργάζεται έκ νέου στήν Τράπεζα καί 

κοιμάται φορώντας τή στολή του, μαρτυρώντας έτσι 

τήν εξωτερική άκόμα δύναμη στήν οποία υπακούει, 

σάμπως «άκόμα καί στό σπίτι του νά τόν κυνηγά ή 

φωνή κάποιου προϊσταμένου»· τέλος, διαμιάς, ή πα- 
ρείσφρηση των τριών ένοικων γραφειοκρατών πού 

εισδύουν τώρα στήν ίδια τήν οικογένεια, ύποκαθι- 

στώντας την, καθήμενοι «στις θέσεις πού κατείχαν 

άλλοτε ό πατέρας, ή μητέρα καί ό Γρηγόρης». Σύ

στοιχα, ή μετατροπή τού Γρηγόρη σέ ζώο, σέ κολε- 

όπτερο, κάνθαρο, κοπρώνα, κατσαρίδα, πού χαράζει 

τήν έντονη γραμμή διαφυγής σέ σχέση μέ τό οικο

γενειακό τρίγωνο, άλλά κυρίως σέ σχέση μέ τό γρα

φειοκρατικό καί έμπορευματικό τρίγωνο.

Άλλά γιατί τάχα, τή στιγμή πού πιστεύουμε οτι 

συλλάβαμε ένα επέκεινα καί ένα έντεύθεν τού Οίδί- 

ποδα, βρισκόμαστε μακρύτερα άπό ποτέ από τή 

διέξοδο, γιατί παραμένουμε σέ αδιέξοδο; Επειδή 

ακριβώς υπάρχει πάντα ό κίνδυνος μιάς οιδιπόδειας 

επιστροφής. Ή διεστραμμένη μεγεθυντική χρήση
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δέν έφτασε νά έξορκίσει κάθε ξανακλείσιμο, κάθε 

άνασύσταση του οικογενειακού τριγώνου, πού έπι- 

φορτίζεται τά άλλα τρίγωνα σάν ζωικές γραμμές. 

Ύπ’ αυτή τήν έννοια, ή Μεταμόρφωση είναι ή πα

ραδειγματική ιστορία μιας άνα-οιδιποδειοποίησης. 

Θά λέγαμε δτι ή διαδικασία έκτοπισμού τού Γρήγο

ρή, στή μετατροπή του σέ ζώο, άνασχέθηκε σέ μιά 

στιγμή. Άραγε άπό λάθος του Γρήγορή πού δέν 

τολμά νά φτάσει μέχρι τό τέρμα; Ή άδελφή του, γιά 

νά τόν εύχαριστήσει, θά ήθελε νά έλευθερώσει τήν 

κάμαρα. ’Αλλά ό Γρηγόρης άρνειται νά τού πάρουν 

τό πορτραιτο τής κυρίας μέ τή γούνα. Κολλάει πά

νω στο πορτραιτο, όπως σέ μιά ύστατη έντοπισμέ- 

νη εικόνα. Κατά βάθος, αυτό δέν τό άνέχεται ή 

άδελφή του. Δεχόταν τόν Γρηγόρη, ήθελε δπως κι 

αύτός τή σχιζο-αιμομιξία, τήν αιμομιξία μέ ισχυρές 

διασυνδέσεις, τήν αιμομιξία μέ τήν άδελφή πού 

αντιτάσσεται στήν οιδιπόδεια αιμομιξία, τήν αιμο

μιξία πού μαρτυρεί μιά μή άνθρώπινη σεξουαλικό

τητα ώς ζώο. Αλλά, ζηλεύοντας τό πορτραιτο, 

άρχίζει νά μισεί τόν Γρηγόρη, καί τόν καταδικάζει. 

Από ’κεϊ καί πέρα, ό έκτοπισμός τού Γρηγόρη στή 

μετατροπή του σέ ζώο άποτυγχάνει: υποκύπτει έκ 

νέου στο οιδιπόδειο μέ τό μήλο πού τού πετούν, τό
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κνλς υπκρδιογκημενος οιδιποδας

μόνο πού τού μένει είναι νά πεθάνει, καθώς τό μήλο 

κόλλησε στη ράχη του. Παράλληλα, ό έκτοπισμός 

τής οικογένειας σέ πιό περίπλοκα καί διαβολικά τρί

γωνα δέν συνεχίζεται: ό πατέρας εκδιώκει τονς τρεις 
γραφειοκράτες ένοικους, έπιστρέφοντας στήν πα

τερναλιστική αρχή τού οιδιπόδειου τριγώνου, καί ή 

οικογένεια κλείνεται εύτυχής στόν έαυτό της. Μά

λιστα, δέν είναι βέβαιο οτι έφταιγε ό Γρηγόρης. 

Μή-ωί ή μετατροπή σέ ζώο δέν πληροί τήν αρχή 

της, διατηρώντας μιά άμφισημία πού τήν καθιστά 

ανεπαρκή καί τήν καταδικάζει σέ αποτυχία; Μή

πως τά ζώα δέν είναι άκόμα διαμορφωμένα, σημαί

νοντα, έντοπισμένα; Μήπως τό σύνολο τής μετα

τροπής σέ ζώο ταλαντεύεται άνάμεσα σέ μιά σ/ιζο- 

διέξοδο καί σέ ένα οιδιπόδειο αδιέξοδο; Τό σκυλί, 

κατεξοχήν οιδιπόδειο ζώο, σχολιάζεται συχνά από 

τόν Κάφκα στό Ημερολόγιο καί στίς Επιστολές, 

καί είναι ένα σχιζο-ζώο, όπως οί σκύλοι μουσικοί 

στίς Έρευνες, ή ό διαβολικός σκύλος στόν Πειρασ/χό 

τού χωριού. Γεγονός είναι ότι οί κύριες ζωομορφικές 

αφηγήσεις τού Κάφκα γράφτηκαν άκριβώς πρίν από 

τή Δύο/, ή παράλληλα, σάν αντιστάθμισμα τού μυ

θιστορήματος πού έλευθερώνεται άπό κάθε ζωικό 

πρόβλημα, πρός όφελος ενός ανώτερου προβλήματος.





ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Ή έλάσσων λογοτεχνία

ΜΕΧΡΙΣ ΕΔΩ ΛΑΒΑΜΕ ΪΠΟΨΗ ΜΑΣ μόνο τά πε

ριεχόμενα καί τίς μορφές τους: σκυμμένο κεφά

λι - άνασηκωμένο κεφάλι, τρίγωνα - γραμμές δια

φυγής. ’Αληθεύει έπίσης οτι τό σκυμμένο κεφάλι 

συνδυάζεται μέ τή φωτογραφία, τό άνασηκωμένο 

κεφάλι μέ τόν ήχο, μέσα στόν χώρο τής έκφρασης. 

Αλλά, καθόσον ή έκφραση, ως μορφή καί ως παρα- 

μόρφοίση δέν έκλαμβάνονται αυτόνομα, δέν μπο

ρούμε νά βρούμε άληθινή διέξοδο, ακόμα καί στό 

επίπεδο τών περιεχομένων. Μόνο ή έκφραση μάς 

χορηγεί τή μεΟόόπντη.
Τό πρόβλημα τής έκφρασης δέν τέθηκε άπό τόν
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Κάφκα μέ άφηρημένα καθολικό τρόπο, άλλα σέ 

σχέση μέ τίς λεγόμενες έλάσσονες λογοτεχνίες - γιά 

παράδειγμα, τήν έβραϊκή λογοτεχνία στή Βαρσοβία 

ή τήν Πράγα. Μιά έλάσσων λογοτεχνία δέν ανήκει 

σέ μιά έλάσσονα γλώσσα, αλλά μάλλον είναι εκείνη 

πού πλάθεται άπό μιά μειονότητα στους κόλπους 

μιας μείζονος γλώσσας.

’Αλλά τό πρώτο γνώρισμα είναι οτι ή γλώσσα 

φορτίζεται έκει άπό έναν ισχυρό συντελεστή έκτο- 

πισμού. Ό Κάφκα ορίζει μέ τόν ακόλουθο τρόπο τό 

έμπόδιο πού παρακωλύει τούς Εβραίους τής Πρά

γας νά προσπελάσουν τή γραφή, καί καθιστά τή λο

γοτεχνία τους κάτι άνέφικτο: άδύνατον νά μή γρά

ψεις, άδύνατον νά γράψεις στή γερμανική, αδύνατον 

νά γράψεις διαφορετικά1. Είναι άδύνατον νά μή γρά

ψεις, έπειδή ή έθνική συνείδηση, άβέβαιη ή κατα

πιεσμένη, περνά άπαραιτήτως άπό τή λογοτεχνία 

(«Ή λογοτεχνική μάχη δικαιώνεται πραγματικά 

στή μέγιστη δυνατή κλίμακα»). Τό γεγονός οτι 

είναι άδύνατον νά μή γράψεις στή γερμανική, συνι- 

στά γιά τούς Εβραίους τής Πράγας τό συναίσθημα

I. Επιστολή στον Μπρόντ, ’Ιούνιος Γ.*2Ι, Επιστολές (γαλλ. 
μετ.), σ. .Ί94. καί τά σχόλια του \Vagenbai h, ο_π., σ. Κ'ι.
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μιας άπαραμείωτης απόστασης από τήν άρχέγονη 

τσέχικη γη. Καί ή αδυναμία νά γράψεις στή γερμα

νική, συνιστα τόν εκτόπισμά του ίδιου του γερμανι

κού πληθυσμού, μιας καταπιεστικής μειονότητας 

πού μιλά μιά γλώσσα άποκομμένη άπό τίς μάζες, 

σάν «χάρτινη γλώσσα» ή σάν γλώσσα τεχνητή· κα

τά μείζονα λόγο, οί Έβραωι, πού άποτελούν τμήμα 

αύτής τής μειονότητας καί συνάμα είναι άποκλει- 

σμένοι άπό αυτήν, μοιάζουν μέ «τούς Τσιγγάνους, 

πού έκλεψαν τό γερμανικό βρέφος άπό τήν κούνια 

του». Έν όλίγοις, ή γερμανική τής Πράγας είναι μιά 

έκτοπισμένη γλώσσα, κατάλληλη γιά άπόξενες, 

έλάσσονες χρήσεις (βλ., σέ ένα σημερινό πλαίσιο α

ναφοράς, τί μπορούν νά κάνουν οί Μαύροι μέ τήν 

αμερικανική γλώσσα).

Τό δεύτερο γνώρισμα των ελασσονών λογοτε

χνιών είναι ότι τά πάντα στούς κόλπους τους έχουν 

πολιτικό νόημα. ’Αντίθετα, στίς «μεγάλες» λογοτε

χνίες, η ατομική νπόθτση (οικογενειακή, συζυγική 

κ.λπ.) τείνει νά συνδεθεί μέ άλλες όχι λιγότερο ατο

μικές υποθέσεις, καθώς ό κοινωνικός περίγυρος 

χρησιμεύει ώς πλαίσιο καί διάκοσμος1 έφόσον καμιά 

άπό αυτές τίς οιδιπόδειες υποθέσεις δέν είναι ειδικά 

απαραίτητη, δέν είναι άπολύτως άναγκαία, άλλά
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όλες «άποτελούν ένα μόρφωμα» μέσα σέ έναν ευρύ 

χώρο. Ή έλάσσων λογοτεχνία διαφέρει ριζικά: ό 

στενός της χώρος άναγκάζει την κάθε ατομική υπό

θεση νά συναρτάται άμεσα μέ την πολιτική. Συ

νεπώς, ή άτομική υπόθεση καθίσταται απαραίτητη, 

άναγκαία, διογκωμένη στό μικροσκόπιο, γιατί μιά 

έντελώς διαφορετική ιστορία πάλλει μέσα της. Τπ’ 

αύτή την έννοια, τό οικογενειακό τρίγωνο συνδέεται 

μέ τά άλλα τρίγωνα, έμπορικά, οικονομικά, γραφει

οκρατικά, δικαστικά, πού καθορίζουν τίς άξιες.

"Οταν ό Κάφκα, μεταξύ τών σκοπών μιας έλάσ- 

σονος λογοτεχνίας, υποδεικνύει «τόν έξαγνισμό τής 

σύγκρουσης πού φέρνει άντιμέτωπους τούς πατερά

δες καί τά παιδιά καί τή δυνατότητα διαλόγου», δέν 

έχουμε νά κάνουμε μέ μιά οιδιπόδεια φαντασίωση, 

αλλά μέ ένα πολιτικό πρόγραμμα. «Ακόμα καί άν ή 

άτομική υπόθεση γινόταν άντικείμενο γαλήνιας 

σκέψης, δέν θά φτάναμε στά όριά της, δπου άποτε- 

λεΐ ένα σώμα μέ άλλες ανάλογες υποθέσεις· αντίθε

τα, φτάνουμε στό σύνορο πού τή χωρίζει άπό τήν 

πολιτική, φτάνουμε μάλιστα στό σημείο νά προ

σπαθούμε νά τή δούμε προτού έμφανιστεϊ εδώ καί 

νά εντοπίσουμε παντού αυτό τό σύνορο πού διαρκώς 

στενεύει. (...) "Ο,τι στίς μεγάλες λογοτεχνίες τε-
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λεΐται χαμηλά καί αποτελεί ένα δευτερεύον υπόγειο 

του οικοδομήματος, εδώ γίνεται στό φως1 ό,τι εκεί 

προκαλεΐ μιά παροδική συνάθροιση, έδώ, ούτε λίγο 

ούτε πολύ, έπιφέρει μιά απόφαση ζωής ή θανά

του))'.

Τό τρίτο γνώρισμα είναι οτι ολα προσλαμβάνουν 

μιά συλλογική αξία. Πράγματι, έπειδή ακριβώς τά 

ταλέντα δέν άφθονούν στήν έλάσσονα λογοτεχνία, 

δέν προσφέρονται οί συνθήκες γιά μιά έξατομιχεν- 
μένΐ] έκφραση, πού θά άνήκε σέ αυτόν ή έκεινον τόν 

«δάσκαλο», καί θά μπορούσε νά διαχωριστεί άπό τή 

σι'λ)ΐ)γιχή έκφραση. Αυτή ή σπάνις τών ταλέντων 

εΐναι εύεργετική, καί έπιτρέπει νά άντιληφθούμε 

κάτι διαφορετικό άπό μιά υψηλή λογοτεχνία: αυτό 

πού λέγει ό συγγραφέας άπό μόνος του συνιστά ήδη 

μιά κοινή δράση, καί έκεΐνο πού λέγει ή πράττει 

είναι άναγκαστικά πολιτικό, έστω καί αν οί άλλοι 

δέν συμφωνούν. Τό πολιτικό πεδίο μόλυνε κάθε εκ

φορά. ’Αλλά, κυρίως, έπειδή ή συλλογική ή εθνική 

συνείδηση εΐναι «συχνά άπραγη στήν εξωτερική 

ζωή καί τείνει πάντα, νά έξαρθρωθει», ή λογοτεχνία 

έπιυμίζεται θετικά αυτόν τόν ρόλο καί αυτή τή λει- 2

2 Ή/Ιί/Χ)λίΓ,'ίί>, ΟΊ, £, Λ£«|ΐ(ϋρίτΑ» Ι'Ι| I. π. ΙΧΧ

4ί)
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τουργία συλλογικής έκφορας, καί μάλιστα επανα

στατικής: ή λογοτεχνία προκαλεϊ μιά ενεργό αλλη

λεγγύη, παρά τόν σκεπτικισμό' καί άν ό συγγραφέ

ας βρίσκεται στό περιθώριο ή έξω άπό τήν ευάλω

τη κοινότητά του, αυτή ή κατάσταση τόν καθιστά 

ίκανό νά έκφράσει μιά άλλη δυνητική κοινότητα, νά 

χαλκεύσει τά μέσα μιας άλλης συνείδησης ή μιας 

άλλης εύαισθησίας. 'Όπως ό σκύλος, στίς 'Έρευνες, 
επικαλείται μέσα στή μοναξιά του μιά άλλη επιστή
μη. ’Έτσι, ή λογοτεχνική μηχανή έπέχει θέση μιας 

έπερχόμενης έπαναστατικής μηχανής, οχι βέβαια 

γιά ιδεολογικούς λόγους, άλλά γιατί μόνο αύτή προ

ορίζεται νά κομίσει τίς συνθήκες μιας συλλογικής 

έκφορας, οί όποιες άπουσιάζουν άπό αύτόν τόν χώ

ρο: ή λογοτεχνία είναι υπόθεση τοϋ λαόν '.
Τό πρόβλημα στον Κάφκα τίθεται μέ αύτούς 

άκριβώς τούς όρους. Ή εκφορά δέν παραπέμπει σέ 

ένα υποκείμενο πού θά ήταν ή αιτία της, ούτε σέ 

ένα υποκείμενο πού θά ήταν τό άποτέλεσμά της. 

Αναμφίβολα, ένα κάποιο διάστημα, ό Κάφκα σκε

φτόταν σύμφωνα μέ αύτές τίς παραδοσιακές κατη- *

Ημερολόγιο, ό..τ.. !'»Δεκεμβρίου 1!Μ I, σ. ΙΚ1: «Ή λογοτεχνία 
δέν είναι τόσο υπόθεση της ιστορίας τής λογοτεχνίας, όσο υπόθεση 
τοϋ λαοϋ».
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γορίες των δύο υποκειμένων, τού συγγραφέα καί 

τού ήρωα, τού άφηγητή καί τού προσώπου, τού 

όνειροπόλαυ καί τού ονείρου'1. Παραιτήθηκε όμως 

νωρίς άπό τήν άρχή τού άφηγητή, όπως ακριβώς θά 

άρνηθεΐ, παρά τόν θαυμασμό πού έτρεφε γιά τόν 

ΓκαΤτε, μιά λογοτεχνία τού συγγραφέα ή τού δα

σκάλου. Ή Ζοζεφίνα ή ποντικίνα παραιτειται άπό 

τήν άτομική άσκηση τού τραγουδιού της, γιά νά 

ένσωματωθεΐ στή συλλογική εκφορά των «άναρίθ- 

μητων ήρώων τού λαού της». Πέρασμα άπό τό έξα- 

τομικευμένο ζώο στήν άγέλη ή στή συλλογική πολ- 

λότητα: επτά σκύλοι μουσικοί. Στίς Έ/κυ«*? ένσς 
σκύλου, οί έκφορές τού μοναχικού ερευνητή τείνουν 

πρός τή συναρμογή μιας συλλογικής έκφορας σκυ

λίσιου είδους, έστω κι άν αύτή ή συλλογικότητα δέν 

είναι πιά ή δέν είναι άκόμα δεδομένη. Δέν υπάρχει 4

4 Π /χ*Γ»Μ/ΐίΐ<«'ίγ γώ γνωστήν έξοχή, ο. I»: «Όσο λέ; κάποιοι 
αντί γιά δέν κάνει; τίποτα». Καί τά δύο θέματα εμφανίζονται 
(σ 12): «Δέν έχω άνάγκη νά πάω στήν έξοχή, δέν είναι απαραίτη
το, Στέλνω έκεϊ τό ντυμένο μου σώμα...», ένω ό αφηγητή; παρα
μένει στό κρεβάτι σάν κολεόπτερο, έλαφοκάνΟαρο; ή χρυσόμυγα. 
Ά’/ααφί,^λα έδώ έχουμε μιά απαρχή τή; μετατροπή; τού Γρηγόρη 
σέ κολεόπτερυ μέσα στή Μετνι/ιιγκ/χυιτη (δπω; ό Κάφκα προτιμά 
νά (χαίνει κλινήρη; παρά νά συναντήσει τή Φελίτσε). Αλλά, στή 
Μ*τ«/<ομ0»«ιη, τό ζωύφιο παίρνει τήν αξία ένό; αληθινού γίγνε 
σΟιι, καί δέν χαρακτηρίζει πιά τό τέλμα μιά; πιραίτηση;.
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υποκείμενο, νπάρχυιη> μόνο συζυγικές σνναομογές 
εκδοράς - καί ή λογοτεχνία έκφράζει αυτές τίς συ- 

ναρμογές, σέ συνθήκες πού δέν είναι έξωθεν δεδομέ

νες, καί υπάρχουν μόνο ώς διαβολικές έπερχόμενες 

δυνάμεις ή ώς υπό κατασκευή επαναστατικές δυ

νάμεις. Ή μοναξιά του Κάφκα τόν κρατά ανοιχτό σέ 

δ,τι διατρέχει τή σημερινή ιστορία. Τό γράμμα Κ δέν 

δηλώνει έναν αφηγητή ή ένα πρόσωπο, άλλά μιά 

τόσο μηχανική συναρμογή, έναν παράγοντα τόσο πε

ρισσότερο συλλογικό, όσο ένα άτομο είναι βυθισμέ

νο στή μοναξιά του (μόνο σέ σχέση μέ ένα υποκεί

μενο τό άτομικό θά μπορούσε νά διαχωριστεί άπό τό 

συλλογικό καί νά φέρει εις πέρας τήν υπόθεσή του).

Τά τρία χαρακτηριστικά τής έλάσσονος λογοτε

χνίας είναι ό έκτοπισμός τής γλώσσας, ή πρόσδεση 

τού άτομικοΰ στήν άμεση πολιτική, ή συλλογική συ

ναρμογή τής εκφοράς. Πρέπει νά πούμε ότι ή λέξη 

«έλάσσων» δέν υποδηλώνει πλέον κάποιες λογοτε

χνίες, άλλά τίς έπαναστατικές συνθήκες κάθε λογο

τεχνίας μέσα στούς κόλπους εκείνης πού άποκα- 

λούμε μεγάλη (ή καθιερωμένη) λογοτεχνία. Ακόμα 

καί έκεΐνος πού έχει τήν άτυχία νά γεννηθεί στή 

χώρα μιας μεγάλης λογοτεχνίας, οφείλει νά γράψει 

στή γλώσσα του, όπως ένας Τσέχος Εβραίος γρά
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φει στή γερμανική, ή όπως ένας Ούζμπέκος γράφει 

στή ρωσική. Νά γράψει δπως ένας σκύλος φτιάχνει 

τή φωλιά του, ή ένας ποντικός τό λαγούμι του. Ώς 

έκ τούτου, πρέπει νά βρει τό δικό του στίγμα υπα

νάπτυξης, τή δική του ντοπιολαλιά, τόν δικό του 

τρίτο κόσμο, τή δική του έρημο. "Εχουν ειπωθεί 

πολλά περί του τί είναι μιά περιθωριακή λογοτεχνία 

- καί, επίσης: περί του τί είναι μιά λαϊκή, προλετα

ριακή λογοτεχνία κ.λπ. Τά κριτήρια προφανώς είναι 

πολύ δύσκολα, όταν μάλιστα δέν λαβαίνουμε άρχικά 

υπόψη μας μιά πιό άντικειμενική έννοια, εκείνην 

τής έλάσσονος λογοτεχνίας. Μόνο ή δυνατότητα 

ένδοθεν έδραίωσης τής έλάσσονος χρήσης μιας 

έστω καί μείζονος γλώσσας έπιτρέπει νά ορίσουμε 

τή λαϊκή λογοτεχνία, τήν περιθωριακή λογοτεχνία 

κ.λπ. ’. Μόνο μέ αυτό τό τίμημα ή λογοτεχνία άπο- 

βαίνει όντως συλλογική μηχανή έκφρασης, καί κα

θίσταται ικανή νά πραγματευθεΐ, νά έπεξεργαστει 

τά περιεχόμενα. Ό Κάφκα λέγει επακριβώς ότι μιά 

έλάσσων λογοτεχνία είναι πολύ πιό ικανή νά έπε-

'■ Μ) Μκηιί ΙίΛ<.θΝ, ΙΙηΐοίπ ώ- Ια Ιίιιήαησι·¡)τ<>ΙάαήαΐΜ ηι 
ΡηιηΓΓ. έκδ ΛΙΝιι ΜκΊκΊ: άναφορικά μί τή δυσκολία των κριτή 
ρίων καί τήν άνάγκη νά περάσουμι άπο τήν Εννοια «λογοτίχνία 
ίίύτίρτ,ς 7·>νκ».

53



ΚΑΦΚΑ - ΓΙΑ ΜΙΑ ΚΛΑΣΣΟΝΛ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ξεργαστεΐ τό υλικό της1’. Άραγε γιατί, καί τί είναι 

αυτή ή μηχανή έκφρασης; Γνωρίζουμε ότι διατηρεί 

μέ τή γλώσσα μιά σχέση πολλαπλού έκτοπισμού: 

κατάσταση των Εβραίων πού έγκατέλειψαν τήν 

τσεχική γλώσσα καθώς καί τήν έπαρχία, άλλα έπί- 

σης κατάσταση τής γερμανικής ως «χάρτινης 

γλώσσας». Μάλιστα θά πάμε μακρύτερα, θά οδη

γήσουμε περαιτέρω αυτή τήν κίνηση έκτοπισμου 

μέσα στήν έκφραση. Απλώς υπάρχουν δύο εφικτοί 

τρόποι: είτε πρέπει νά έμπλουτιστεΐ τεχνητά αύτή 

ή γερμανική, νά διογκωθεί μέ ολα τά στοιχειά ένός 

συμβολισμού, ένός ονειρισμού, μιας έσωτερικής διά

στασης, ένός κρυφού σημαίνοντος - όπως έκανε ή 

σχολή τής Πράγας, ό Γκούσταβ Μαίρινκ καί πολλοί 

άλλοι, μεταξύ των οποίων καί ό Μάξ Μπρόντ'. Μό

νο πού αύτή ή άπόπειρα συνεπάγεται μιά άπελπι- 

σμένη προσπάθεια συμβολικής έπανεγκατάστασης, 

βάσει άρχετύπων, βάσει τής Καββάλα καί τής άλ- 

χημείας, πού βαθαίνει τό χάσμα άπέναντι στον λαό * 7

ο. Ημερολόγιο (γαλλ. μετ.), 2Γ. Δεκεμβρίου 1911, σ. 181: «Ή 
μνήμη ένός μικρού έθνους δέν είναι μικρότερη από τή μνήμη ένός 
μεγάλου, συνεπώς επεξεργάζεται βαθύτερα τό ύπάρχον υλικό».

7. Βλ. \νΑ<.ΕΝΒΑ(Ή, υ.χ, τό εξαίρετο κεφάλαιο «Ή Πράγα 
στήν καμπή τού αιώνα», σχετικά μέ τήν κατάσταση τής γερμα
νικής γλώσσας στήν Τσεχοσλοβακία καί τή σχολή τής Πράγας.
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καί θά βρει πολιτική διέξοδο μόνο στον σιωνισμό ώς 
«όνειρο τής Σιών».

Ό Κάφκα άκολουθεΐ άλλον τρόπο, ή μάλλον τόν 

επινοεί. Διαλέγει τή γερμανική γλώσσα τής Πρά

γας, όπως είναι, παρά τή φτώχεια της. Έμβαθύνει 

τόν έκτοπισμό... χάριν τής λιτότητας. Πασχίζει νά 

προσδώσει ένταση σέ ενα άπισχνασμένο λεξιλόγιο. 

’Αντιτάσσει μιά άμειγώς έντατική χρήση τής γλώσ

σας σέ κάθε συμβολική χρήση, ή έστω σημασιακή, 

ή απλώς σημαίνουσα. Θέλει νά καταλήξει σέ μιά 

τέλεια καί οχι διαμορφωμένη έκφραση, σέ μιά έντο

νη υλική έκφραση. (Σχετικά μέ αύτές τίς δύο δυνα

τότητες, θά μπορούσαμε νά πούμε τό ίδιο, χωρίς νά 

λησμονούμε τίς διαφορετικές συνθήκες, γιά τόν 

Τζόυς καί τόν Μπέκετ. Άμφότεροι Ιρλανδοί, βρί

σκονται μέσα στίς ιδιοφυείς συνθήκες μιας έλάσσο- 

νος λογοτεχνίας. Ό έλάσσων χαρακτήρας συνιστά 

τή δόξα μιας παρόμοιας λογοτεχνίας, τήν επανα

στατικότατα κάθε λογοτεχνίας. Χρήση τής 

άγγλικής καί κάθε γλώσσας στον Τζόυς. Χρήση τής 

αγγλικής καί τής γαλλικής στόν Μπέκετ. Αλλά ό 

πρώτος προβαίνει μέ πληθωρικότητα καί ύπερκαθο- 

ρισμό, καί έπιτελεΐ όλες τίς παγκόσμιες έπανεγκα- 

ταστάσεις. 'Ο δεύτερος μετέρχεται τήν ξηρότητα
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καί τή λιτότητα, τήν ηθελημένη πενία, ωθώντας 

τον έκτοπισμό μέχρι σημείου νά άπομείνουν μόνο 

εντάσεις.)

Πόσοι άνθρωποι ζουν σήμερα μέσα σέ μιά άλλό- 

τρια γλώσσα; Πόσοι δέν γνωρίζουν τή γλώσσα τους, 

ή δέν τή γνωρίζουν ακόμα, καί γνωρίζουν άσχημα 

τή μείζονα γλώσσα πού έξαναγκάζονται νά υπηρε

τούν; Πρόβλημα των μεταναστών καί κυρίως των 

παιδιών τους. Πρόβλημα τών μειονοτήτων. Πρό

βλημα μιας έλάσσονος λογοτεχνίας αλλά καί δικό 

μας: πώς νά άποσπάσουμε άπό τή δική μας γλώσ

σα μιά έλάσσονα λογοτεχνία, Ικανή νά άνασκάψει 

τή γλώσσα καί νά τήν οδηγήσει στόν δρόμο μιας 

σκοτεινής επαναστατικής κατεύθυνσης; Πώς νά γί

νει κανείς μονάδα, μετανάστης καί τσιγγάνος τής 

ίδιας του τής γλώσσας; Ό Κάφκα λέγει: νά κλέψεις 

τό βρέφος άπό τήν κούνια, νά χορέψεις πάνω σέ τε

ντωμένο σκοινί.

Πλούσια ή φτωχή, μιά γλώσσα υπονοεί πάντα 

έναν έκτοπισμό του στόματος, τής γλώσσας καί 

τών δοντιών. Τό στόμα, ή γλώσσα καί τά δόντια 

βρίσκουν τόν άρχέγονο γενέθλιο τόπο τους στά τρό

φιμα. Άφιερωνόμενα στήν άρθρωση τών ήχων, τό 

στόμα, ή γλώσσα καί τά δόντια έκτοπίζονται. Συ
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νεπώς, ύφίσταται κάποια διάζευξη άνάμεσα στό 

τρώγω καί στό ομιλώ - καί, επιπλέον, παρά τά φαι

νόμενα, άνάμεσα στό τρώγω καί στό γράφω: αναμ

φίβολα μπορούμε νά γράφουμε τρώγοντας, πιό εύκο

λα άπ’ ο,τι νά μιλούμε τρώγοντας, άλλά ή γραφή 

μετατρέπει τίς λέξεις σέ πράγματα ικανά νά άντα- 

γωνιστούν τά τρόφιμα. Διάζευξη άνάμεσα στό πε

ριεχόμενο καί στ ή μορφή. Μιλώ καί κυρίως γράφω 

σημαίνει νηστεύω. Ό Κάφκα έκδηλώνει μιά διαρκή 

έμμονη ιδέα του φαγητού, καί μάλιστα τού κατ’ 

εξοχήν φαγητού, πού είναι τό ζώο ή τό κρέας, κα

θώς καί του χασάπη, καί τών δοντιών, τών μεγά

λων, βρώμικων ή χρυσών δοντιών8. Αυτό είναι ένα 

από τά κύρια προβλήματα μέ τή Φελίτσε. Ή νη

στεία είναι έπίσης ένα άπό τά πάγια ζητήματα στά 

γραφτά τού Κάφκα: πρόκειται γιά μιά μακρά ιστο

ρία άποχής. Ό Βιρτουόζος τής πειυας, έπιτηρούμε- *

* Τό θέμα των δοντιών είναι πάγιο στον Κάφκα. Ό χασάπη; 
παππούς· τό σχολείο στον δρόμο τών χασάπικων τά σαγόνια τή; 
Φελίτσε ή άποχή άπό τό κρέας, έκτος κι άν πλαγιάσει μέ τή Φε
λίτσε στό Μάριενμπαντ. Βλ. τό άρθρο του MiniifL Γοιήνοί. 
Nouvel Observateur, 17.4.72: «’Εσύ. μέ τά τόσο μεγάλα δόντια«. 
Είναι Ινα άπό τά πιό όμορφα κείμενα γιά τον Κάφκα. Μιά παρό
μοια αντίθεση ανάμεσα στό τρώγω καί στό ¿μιλώ θά βρούμε στον 
Λνκ; Κάρρολ, καί μιά παρεμφερή διέξοδο στήν απουσία νοήματος.
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νος από χασάπηδες, τελειώνει τή ζωή του πλάι σέ 

θηρία πού καταβροχθίζουν τό ωμό κρέας τους, προ- 

καλο>ντας στους θεατές ερεθιστικά έρωτηματικά. 

Οί σκύλοι προσπαθούν νά κλείσουν τό στόμα τού 

σκύλου στίς 'Έρευνες, γεμίζοντάς το τροφές, γιά νά 

πάψει νά ρωτά - κι αύτό είναι ενα άκόμα έρεθιστι- 

κό δίλημμα: «Γιατί δέν μέ αποδιώχνουν, παρά μού 

άπαγορεύουν τίς έρωτήσεις; ‘Όχι, δέν θέλουν αύτό 

τό πράγμα· δέν έχουν καμιά διάθεση νά ακούσουν 

τίς ερωτήσεις μου, άλλά, έξαιτίας αύτών των έρω- 

τήσεων, δίσταζαν νά μέ άποδιώξουν». Ό σκύλος 

των Ερευνών ταλαντεύεται άνάμεσα σέ δύο έπι- 

στήμες, εκείνην τής τροφής, πού άφορα τή Γή καί 

τό σκυμμένο κεφάλι («Πού βρίσκει τήν τροφή της ή 

γή;»), καί έκείνην τής μουσικής έπιστήμης, πού 

άφορα τόν «άέρα» καί τό άνασηκωμένο κεφάλι, 

όπως μαρτυρούν οί έπτά σκύλοι μουσικοί τής αρχής 

καί ό τραγουδιστής σκύλος τού τέλους: έντούτοις, 

άνάμεσά τους υπάρχει κάτι κοινό, έπειδή ή τροφή 

μπορεί νά εξοικονομηθεί άνωθεν, καί ή έπιστήμη 

τής τροφής προοδεύει μέ τή νηστεία, όπως ακριβώς 

ή μουσική είναι άλλόκοτα σιωπηλή.

Συνήθως ή γλώσσα άντισταθμίζει τόν έκτοπι- 

σμό της μέ μιά νοηματική έπανεγκατάσταση. Παύ-
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όντας νά είναι όργανό του νοήματος, άποβαίνει νοη

ματικό έργαλεΐο. Τό νόημα, σάν κυριολεξία, διέπει 

τή χρωματικότητα των ήχων (τό πράγμα ή την κα
τάσταση πραγμάτων πού δηλώνει ή λέξη), καί, σάν 

μεταφορά, την τροποποίηση των εικόνων καί των 

μεταφορών (τά άλλα πράγματα στά όποια άναφέρε- 

ται ή λέξη από κάποια σκοπιά ή συνθήκη). Συ

νεπώς, δέν ύφίσταται μόνο μιά πνευματική έπανε- 

γκατάσταση στό «νόημα», αλλά καί μιά φυσική, 

γιά τό ίδιο νόημα. Παράλληλα, ή γλώσσα υπάρχει 

χάρη στή διάκριση καί τή συμπληρωματικότητα 

ενός υποκειμένου διατύπωσης, σέ σχέση μέ τό νόη

μα, καί ένός υποκειμένου έκφοράς, σέ σχέση μέ τό 

ύποδηλούμενο πράγμα, άμεσα ή μεταφορικά. Μιά 

παρόμοια χρήση τής γλώσσας μπορεί νά άποκληθεΐ 

ύιενρΐ'ντική ή παραστατική: λειτουργία τής γλώσ

σας ώς έπανεγκατάστασης (έτσι ό τραγουδιστής 

σκύλος, στο τέλος τών Έ/κυνών, αναγκάζει τόν 

ήρωα νά σταματήσει τή νηστεία του, προκαλώντας 

κατά κάποιο τρόπο, μιά έπαν-οιδιποδειοποίηση).

Ιδού, >λιπόν: ή κατάσταση τής γερμανικής γλώσ

σας στην Πράγα, ώς άπισχνασμένη γλώσσα, άνα- 

μεμειγμένη μέ τσεχικά ή γίντις, Οά καταστήσει 

εφικτή μιά επινόηση του Κάφκα. Εφόσον έτσι
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έχουν τά πράγματα («έτσι είναι, έτσι είναι», αυτή 

είναι ή πολύτιμη διατύπωση τού Κάφκα, το πρωτό

κολλο τής δεδομένης πραγματικότητας...), θά έγκα- 

ταλειφθει τό νόημα, θά τό ύπο-νοήσουν, θά κρατή

σουν μόνο ένα σκελετό ή ένα χάρτινο ομοίωμα:

1. Ένώ ό άρθρωμένος ήχος ήταν ένας έκτοπι- 

σμένος θόρυβος, ό όποιος όμως έπαναπατριζόταν 

μέσα στό νόημα, τώρα ό ήχος θά εξοριστεί χωρίς 

αντιστάθμισμα, άπολύτως. Ό ήχος ή ή λέξη πού 

διαπερνούν αύτόν τόν νέο έκτοπισμό δέν άποτελούν 

λελογισμένη γλώσσα, παρότι απορρέουν από αυτήν 

έπίσης, δέν άποτελούν μιά μουσική ή ένα οργανω

μένο τραγούδι, παρότι άφήνουν ένα σχετικό αποτέ

λεσμα. Τό διαπιστώσαμε στόν κλαυθμυρισμό τού 

Γρηγόρη πού μπερδεύει τίς λέξεις, στό σφύριγμα 

τού ποντικού, στόν βήχα τού πιθήκου' έπίσης, στόν 

πιανίστα πού δέν παίζει, στήν τραγουδίστρια πού 

δέν τραγουδά, καί γεννά τό τραγούδι της άπό αύτό 

πού δέν τραγουδά, στούς σκύλους μουσικούς, πού 

είναι μουσικοί στό μέτρο πού τά σώματά τους δέν 

έκπέμπουν μουσική. Παντού ή οργανωμένη μουσική 

διαπερνάται άπό μιά γραμμή εξάλειψης, όπως ή λε

λογισμένη γλώσσα άπό μιά γραμμή διαφυγής, ή 

οποία άποσκοπει νά έλευθερώσει μιά ζωντανή έκ-
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φραστική ύλη πού μίλα γιά τόν εαυτό της καί δέν 

έχει ανάγκη νά μορφοποιηθεΓ. Αύτή ή γλώσσα, πού 

άποσπάστηκε άπό τό νόημα, πού κατακτήθηκε εις 

βάρος τού νοήματος, προσανατολίζεται πιά πρός τόν 

τονισμό τής λέξης, πρός τήν άπόχρωση: «Ζώ όπως 

όπως, μέσα σέ μιά μικρή λέξη, καί χάνω τό άχρη

στο μυαλό μου γιά μιά άπόχρωσή της. (...) Ό τρό

πος πού νιώθω συγγενεύει μ’ έκεΐνον τού ψαριού»"’. 

Τά παιδιά εΐναι έπιδέξια στήν άκόλουθη άσκηση: 

έπαναλαμβάνουν μιά λέξη τής οποίας τό νόημα έχουν 

άόριστα προαισθανθεί, γιά νά τήν κάνουν νά δονηθει 

στόν εαυτό της (στήν άρχή τού Πύργου, τά παιδιά 

τού σχολείου μιλούν τόσο γρήγορα, ώστε δέν κατα

λαβαίνουμε τί λένε). Ό Κάφκα διηγείται πώς, όταν 

ήταν παιδί, επαναλάμβανε μιά έκφραση τού πατέ

ρα, γιά νά τήν οδηγήσει σέ ένα σημείο ά-νοησίας: 

«τέλος τού μήνα, τέλος τού μήνα...»" Τό κύριο ονο- * II

'» Ή Δύο/: «Τελικά τταρατήρησε πώς τού μιλνύσζν, άλλα δέν 
κζτά> ιβε τίποτε ζ^γκρζζόταν μύνο ενζ βουτ,τό πώ γχν#πζν νζ 
γεμίζει τόν /¿*ρο κζί ζφτ^ε ένζν ττζρζτετζμένο οξύ 0όρυ*1ο, σζν 
σειρήνα»

I'» Ή/ϋ/ΛΛηγιΐ), ο. .7., α. Μι.
II Ή/ι*/χ)Λίτ/ιο. ό..7., α. 117: «Χωρί: νζ ζττζιτούμε ζκόμζ ένζ 

νό/,μζ, ή £κ>ρρα/ττ( τέλ»; την ιη'/να πζρέμενε γιά μένζ ένζ έττώδυνο 
μνττιχόιι, πόσο μάλλον πώ λεγύτζν <τέ ίλτ, τή διάρκειζ τνύ μήνζ.
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μα, πού δέν έχει άφ’ έαυτού νόημα, είναι ιδιαιτέρως 

κατάλληλο γι’ αύτή τήν άσκηση: τό όνομα Μίλενα, 

μέ τονισμένο τό /, αρχίζει νά θυμίζει «κάτι έλληνι- 

κό ή ρωμαϊκό, έκτετραμένο σέ βοημικό, πού βιά

στηκε άπό τούς Τσέχους καί προφέρθηκε εσφαλμέ

να»· κατόπιν, μέ μιά πιό έκλεπτυσμένη προσέγγι

ση, θυμίζει «μιά γυναίκα πού έχουμε στήν άγκαλιά 

μας, πού τήν γλιτώνουμε άπό τόν κόσμο ή άπό τή 

φωτιά», καθώς ό τόνος σημειώνει τήν πάντα εφι

κτή πτώση ή, άντίθετα, «τό σκίρτημα χαράς πού 

σάς προκαλεΐ τό φορτίο σας»'*.

2. Νομίζουμε ότι υπάρχει μιά κάποια διαφορά, 

σχετική έστω καί μόνο στίς άποχρώσεις, άνάμεσα 

στίς δύο άνακλήσεις του ονόματος Μίλενα: ή μία 

συνδέεται άκόμα μέ μιά διευρυντική καί μεταφορι

κή σκηνή, φαντασιακου τύπου' ή δεύτερη είναι πο-

- '(3 βιος ό Κάφκα υποβάλλει τή σκέψη ότι. άν αύτή ή έκφραση 
στερείται νοήματος, αιτία είναι ή τεμπελιά καί ή «αδύναμη περιέρ
γεια». Αρνητική έρμηνεία, πού επικαλείται τήν έλλειψη ή τήν αδυ
ναμία. καί ή οποία επαναλαμβάνεται άπό τόν Βάγκενμπαχ. Είναι 
συνηθισμένο γιά τόν Κάφκα νά παρουσιάζει ή νά κρύβει έτσι τά 
αντικείμενα τού πάθους του.

12. Υράμματα an; Μίλ«*ι (γαλλ. μετ.), έκδ. Gallimard, σ. <<>: 
Βασκανία τού Κάφκα γιά τά κύρια ονόματα, αρχής γενομένης άπό 
εκείνα πού σκαρώνει ό βιος: βλ. Ημερολόγιο, ό_τ., σ. 2»îS (σχετικά 
μέ τά ονόματα τής Kpôn/ç).
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λύ 7ΐιό έντατική ήδη, γιατί σημειώνει μιά τιτώση ή 

ένα άλμα, ώς κατώφλι έντασης πού περιλαμβάνεται 

ρώτα στό ίδιο τό όνομα. Πράγματι, νά τί συμβαίνει 

όταν τό νόημα έξουδετερώνεται έμπράκτως: όπως 

λέγει ό Βάγκενμπαχ, «ή λέξη κυριαρχεί, γέννα άμε

σα την εικόνα». ’Αλλά πώς νά ορίσουμε αύτή τή με- 

θόδευση: ’Από τό νόημα διασώζεται μόνο αύτό πού 

κατευθύνει τίς γραμμές διαφυγής. Δέν υπάρχει πλέ

ον ορισμός ενός πράγματος σύμφωνα μέ τήν κυριο

λεξία του, ούτε καθορισμός μιας μεταφοράς σύμφω

να μέ ένα εικονικό νόημα. ’Αλλά τό πράγμα, όπως 

καί οί εικόνες, συγκροτεί πιά μιά ακολουθία έντα- 

τικών καταστάσεων, μιά κλίμακα ή ένα κύκλωμα 

καθαρών εντάσεων, τό όποιο μπορούμε νά διατρέ- 

ξουμε πρός τή μιά ή τήν άλλη κατεύθυνση, από πά

νω πρός τά κάτω ή άπό κάτω πρός τά πάνω. Ή 

εικόνα είναι αύτή ή διαδρομή, έχει άποβεΐ γίγνε

σθαι: μετατροϊτή τού άνθρώπου σέ σκύλο καί μετα

τροπή τού σκύλου σέ άνθρωπο, μετατροπή τού 

άνθρώπου σέ πίθηκο ή κολεόπτερο, καί αντίστροφα. 

Δέν βρισκόμαστε πιά στήν κατάσταση μιας πλού

σιας καθομιλούμενης γλώσσας, οπού, γιά παράδειγ

μα, ή λέξη σκύλος θά σήμαινε άμεσα ένα ζώο καί θά 

έφαρμοζόταν μεταφορικώς σέ άλλα πράγματα (όπου
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θά μπορούσαμε νά πούμε «σάν σκύλος»)1 ’. Ημερο

λόγιο, 1921: «Οί μεταφορές είναι ένα άπό τά πράγ

ματα πού μέ άπελπίζουν σχετικά μέ τή λογοτε

χνία». Ό Κάφκα νεκρώνει ρητώς κάθε μεταφορά, 

κάθε συμβολισμό, κάθε σημασία, όπως καί κάθε 

ορισμό. 'Η μεταμόρφωση είναι τό άντίθετο τής με

ταφοράς. Δέν υπάρχει πιά κυριολεξία καί μεταφορά, 

άλλά κατανομή καταστάσεων μέσα στήν γκάμα τής 

λέξης. Τό πράγμα καί τά άλλα πράγματα είναι πιά 

έντάσεις τίς όποιες διατρέχουν οί ήχοι ή οί λέξεις 

πού έχουν έκτοπιστεί σύμφωνα μέ τή γραμμή δια

φυγής τους. Δέν έχουμε πιά νά κάνουμε μέ μιά ομοι

ότητα ανάμεσα στή συμπεριφορά ένός ζώου καί σέ 

έκείνην τού ανθρώπου, ούτε βέβαια μέ ένα λεκτικό 

παιχνίδι. Δέν υπάρχει πλέον άνθρωπος καί ζώο, 

επειδή ό καθένας έκτοπίζει τόν άλλο, μέσα σέ μιά 

σύνδεση ροών, σέ μιά αλληλουχία άντιστρέψιμων

I t. Οί ερμηνείες των σχολιαστών τού Κάφκα αποτυγχάνουν σέ 
αυτό τό σημεΐο. στον βαθμό πού δίνουν βάση σε μεταφορές: έτσι, ή 
Marthe Robert θυμίζει ότι οί Εβραίοι είναι σάν σκυλιά- ή ακόμα 
«άντιμετωπίζουν τόν καλλιτέχνη σάν πειναλέο, καί ό Κάφκα τόν 
μετατρέπει σέ βιρτουόζο τής πείνας- ή σέ παράσιτο, γι' αυτό τόν 
μετατρέπει σέ τεράστια κατσαρίδα»» (Œuvres completes, ο. π., τ. V. 
σ. -ill). Φρονούμε οτι αυτή είναι μιά απλοϊκή άποψη γιά τή λογο
τεχνική μηχανή. - Ό Robbe-Grillet έπέμεινε στήν καταστροφή 
κάθε μεταφοράς έκ μέρους τού Κάφκα.
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έντάσεων. Πρόκειται γιά ένα γίγνεσθαι πού περι

λαμβάνει τό μέγιστο τής διαφοράς ώς διαφορά 

έντασης, διάβαση ένός ορίου, άνύψωση ή πτώση, 

ταπείνωση ή έγερση, τονισμό λέξης. Τό ζώο δέν μι

λάει «σάν» άνθρωπος, αλλά άποσπά από τή γλώσ

σα άσημες τονικότητες· οί ίδιες οί λέξεις δέν είναι 

«σάν» ζώα, άλλά σκαρφαλώνουν γιά λογαριασμό 

τους, υλακτούν καί κλαυθμυρίζουν, όντας γλωσσικοί 

σκύλοι, έντομα ή ποντίκια1'*. Οί άκολουθίες δο- 

νούνται, ή λέξη διανοίγεται σέ άνήκουστες έσωτερι- 

κές εντάσεις, έν όλίγοις έχουμε μιά άσημο (μή ση- 

μαίνουσα) εντατική χρήση τής γλώσσας. Παρόμοια, 

δέν υπάρχει πιά υποκείμενο διατύπωσης ούτε υπο

κείμενο έκφοράς: τό υποκείμενο τής έκφορας δέν 

εΐναι ένας σκύλος, άλλά τό υποκείμενο διατύπωσης 

«μοιάζει» μέ άνθρωπο- τό υποκείμενο τής διατύ

πωσης δέν εΐναι «σάν» σκαθάρι, γιατί τό υποκείμε

νο έκφορας παραμένει άνθρωπος. Έχουμε ένα κύ

κλωμα καταστάσεων πού συγκροτεί ένα άμοιβαΐό 

γίγνεσθαι, μέσα στούς κόλπους μιας αναγκαστικά 

πολλαπλής ή συλλογικής συναρμογής.

Γ· Β>·, γιά παράδειγμα, τό '/ράμμα βτόν ΓΙόλλαχ, Γ*ι2, Κττι- 
στοΛίί (γαλλ. μετ). ππ
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Σέ τι ευνοεί άραγε αύτή τή χρήση ή κατάσταση 

τής γερμανικής γλώσσας στήν Πράγα, πού έχει 

άπισχνασμένο λεξιλόγιο, έσφαλμένη σύνταξη; Γενι

κά, θά μπορούσαμε νά ονομάσουμε εντάσεις ή τένο
ντες τά γλωσσικά στοιχεία, δσο κι άν ποικίλλουν, τά 

οποία εκφράζουν «εσωτερικές έντάσεις μιας γλώσ

σας». Ύπ’ αύτή τήν έννοια, ό γλωσσολόγος Βιντάλ 

Σεφιά ονομάζει έντατικό «κάθε γλωσσικό όργανο τό 

οποίο επιτρέπει νά τείνουμε πρός τό όριο μιας έννοι

ας ή νά τό ξεπεράσουμε», σημειώνοντας μιά κίνηση 

τής γλώσσας πρός τά άκρα, πρός ένα έπέκεινα ή 

ένα έντευθεν πού είναι άντιστρέψιμα|:’. Ό Σεφιά 

δείχνει τήν ποικιλία παρόμοιων στοιχείων, πού μπο

ρεί νά είναι λέξεις άντι-κλείδια, ρήματα ή προθέσεις 

πού έπωμίζονται ενα οποίο νόημα' άντωνυμικά ρή

ματα ή καθαυτό έντατικά, όπως στήν εβραϊκή' σύν

δεσμοι, έπιφωνήματα, έπιρρήματα' δροι πού παρα- 
σημαίνσυν τόν πόνο10. Θά μπορούσαμε έπίσης νά

15. Βλ. H.VidalSepiiiha, «Introduction à letudc de l'intensif», 
στό Langages. Δανειζόμαστε τή λέξη «τένοντας» άπό τόν J.-F. 
Lyotard, ό όποιος τήν χρησιμοποιεί γιά νά υποδείξει τή σχέση 
έντασης καί λίμπιντο.

16. Sephiha, στό ίδιο. («Μπορούμε νά πούμε 8τι κάθε διατύπω
ση που συνοδεύει μιά αρνητική έννοια πόνου, κακού, φόβου, βίας, 
μπορεί νά άφερματισΟεϊ, γιά νά διατηρήσει μόνο τήν οριακή της
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άναφέρουμε τούς εσωτερικούς τόνους των λέξεων, 

τήν άσυγχρονική λειτουργία τους. Πλήν όμως, φαί

νεται οτι μιά γλώσσα έλάσσονος λογοτεχνίας ανα

πτύσσει ιδιαιτέρως αύτούς τούς τένοντες ή αυτές 

τίς έντάσεις. Στίς όμορφες σελίδες όπου αναλύει τή 

γερμανική τής Πράγας πού είναι έπηρεασμένη άπό 

τήν τσεχική, ό Βάγκενμπαχ άναφέρει ως χαρακτη

ριστικά: τήν εσφαλμένη χρήση των προθέσεων τήν 

κατάχρηση τής άντωνυμίας· τή χρήση ρημάτων 

άντι-κλειδιών (όπως τό Giben, γιά τή σειρά «θέτω, 

τοποθετώ, βάζω, σηκώνω», πού αποβαίνει έντατι- 

κό)· τόν πολλαπλασιασμό καί τή διαδοχή τών επιρ

ρημάτων* τή χρήση παρασημάνσεων πού εμπεριέ

χουν όδύνη· τή σπουδαιότητα του τόνου ως εσωτε

ρικής έντασης τής λέξης, καθώς καί τήν κατανομή 

τών συμφώνων καί τών φωνηέντων ώς έσωτερικής 

άσυγχρονίας. Ό Βάγκενμπαχ επιμένει στό εξής: 

όλα αυτά τά συμπτώματα πενίας μιας γλώσσας 

άπαντώνται στόν Κάφκα, αλλά ιδωμένα άπό τή 

σκοπιά τής δημιουργικής χρήσης... στήν υπηρεσία 

μιας νέας λιτότητας, μιας νέας έκφραστικότητας,

άξια, δτ/αλή τήν Ιντασή της·»: γιά παράδειγμα. τό γερμανικό \chr, 
«Γο/ύ»», m/j προέρχεται άπό τό μεσαιωνικό svr, «έπώδυνο».)

«7
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μιας νέας εύκαμψίας, μιας νέας έντασης1'. «Σχεδόν 

οΰτε μιά λέξη μου δέν συμφωνεί μέ τήν άλλη, άκούω 

τά φωνήεντα νά τρίζουν μεταξύ τους σάν παλιοσίδε

ρα, καί τά φωνήεντα νά τραγουδούν σάν νέγροι στο 

σκλαβοπάζαρο»|Κ. Ή γλώσαα παύει νά είναι παρα
στατική, γιά νά τείνει πρός τά άκρα ή τά όριά της. Ή 

παρασήμανση τού πόνου συνοδεύει αυτή τή μετα

μόρφωση, όπως όταν οί λέξεις γίνονται οδυνηρός 

κλαυθμυρισμός στόν Γρηγόρη, ή στήν κραυγή τού 

Φράντς, «μονόχορδη καί μονότονη». Άς άναλογι- 

στούμε τή χρήση τής γαλλικής ως όμιλούμενης 

γλώσσας στίς ταινίες τού Γκοντάρ. Κι έκει έχουμε 

τή συσσώρευση στερεότυπων έπιρρημάτων καί συν

δέσμων, πού, τελικά, απαρτίζουν όλες τίς φράσεις: 

αλλόκοτη πενία, πού καθιστά τή γαλλική έλάσσονα 

γλώσσα μέσα στή γαλλική· δημιουργική μεθόδευ- 

ση, πού συνάπτει άμεσα τή λέξη στήν εικόνα- μέσο 

πού άναφαίνεται στό τέλος τής σεκάνς, σέ σχέση 

μέ τήν ένταση τού ορίου «άρκετά, άρκετά, βαρέθη

κα»- γενικευμένη ένταση, πού συμπίπτει μέ ένα 

πανοραμικό πλάνο, οπού ή κάμερα περιστρέφεται

17. ΝνΑΟΕΝΒΑΟί, δ.η., σσ. 76-88 (κυρίως, ασ. 78,81,88).
18. Ημερολόγιο, δ.π., σ. 17.

68



Η ΕΛΑΣΣ12Ν ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

χωρίς νά μετατοπίζεται, κάνοντας τίς εικόνες νά 
δονούνται.

Πιθανώς ή συγκριτική μελέτη των ίδιων των 

γλωσσών δεν είναι έξίσου ένδιαφέρουσα μέ τή μελέ

τη τών γλωσσικών λειτουργιών πού μπορεί νά 

ασκηθούν μέσα άπό διαφορετικές γλώσσες: διγλωσ

σία καί μάλιστα πολυγλωσσία. Γιατί αύτή ή μελέ

τη τών ένσαρκώσιμων λειτουργιών μέσα σέ διαφο

ρετικές γλώσσες λογαριάζει μόνο τούς κοινωνικούς 

παράγοντες, τόύς συσχετισμούς δυνάμεων, τά ποι

κίλα κέντρα έξουσιών ξεφεύγει άπό τόν μύθο τής 

«πληροφορικής», γιά νά άποτιμήσει τό ίεραρχικό 

καί έπιτακτικό σύστημα τής γλώσσας ως διαταγής, 

ως άσκησης εξουσίας ή αντίστασης σέ αύτή τήν 

άσκηση. Βασιζόμενος στίς έρευνες τού Φέργκιουσον 

καί τού Γκάμπερτζ, ό Άνρί Γκομπάρ προτείνει γιά 

λογαριασμό του ένα τετραγλωσσικό πρότυπο: μιά 

δημώδη, μητρική ή ντόπια γλώσσα, άγροτικής κοι

νότητας ή άγροτικής προελεύσεως· μιά τρέχουσα, 

αστική, κρατική ή παγκόσμια γλώσσα, γλώσσα τής 

κοινωνίας, τού εμπορίου, τής γραφειοκρατίας κ.λπ., 

γλώσσα τού πρώτου έκτοπισμού- μιά αναφορική 

γ/ώσσα, γλώσσα τού νοήματος καί τής καλλιέργει

ας, πού έπιτελεΐ μιά πολιτιστική έπανεγκατάστα-
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ση· μιά μυθική γλώσσα, στον ορίζοντα των πολιτι

σμών, πού έπιτελει μιά πνευματική ή θρησκευτική 

έπανεγκατάσταση.

Οί χωρο-χρονικές κατηγορίες αύτών των γλωσ

σών διαφέρουν στοιχειωδώς: ή δημώδης γλώσσα 

είναι έόώ' ή τρέχουσα είναι παντού' ή αναφορική, 

έκεϊ κάτω' ή μυθική, επέκεινα. Άλλα, κυρίως, ή κα

τανομή αύτών τών γλωσσών ποικίλλει άπό τή μιά 

ομάδα στήν άλλη καί, στήν ίδια ομάδα, άπό τή μιά 

εποχή στήν άλλη (ή λατινική υπήρξε έπί μακρόν 

στήν Εύρώπη καθομιλούμενη γλώσσα, προτού γίνει 

αναφορική καί κατόπιν μυθική· ή αγγλική είναι σή

μερα ή τρέχουσα παγκόσμια γλώσσα)11'. Αύτό πού 

μπορεί νά ειπωθεί σέ μιά γλώσσα δέν μπορεί νά 

ειπωθεί σέ μιά άλλη, καί τό σύνολο τού διατυπώσι- 

μου καί τού μή διατυπώσιμου ποικίλλει αναγκαστι

κά, σύμφωνα μέ κάθε γλώσσα καί μέ τίς σχέσεις 

άνάμεσά τους3'. Επιπλέον, όλοι αύτοί οί παράγο- *

19. Ηι NRi Gobarü, «De la véhiculante de la langue anglaise», 
στό Langues modernes, Ιανουάριο; 1972 (καί τήν Τετοαγ)ιησαικι] 
nvidvctj, υπό έκδοση).

2d. *0 Michel Foucault επιμένει στή σημασία της κατανομή: 
ανάμεσα σέ έκεΐνο πού μπορεί νά ειπωθεί άπό μιά γλώσσα σέ μιά 
ορισμένη στιγμή, καί σέ έκεΐνο πού δέν μπορεί νά ειπωθεί (έστω κι 
άν αυτό μπορεί νά γίνει). Ό Georges Devereux (τό αναφέρει ό Η.
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ντες μπορεί νά έχουν άμφίσημες παρυφές, μετα
βαλλόμενες κατανομές, διαφορετικές κατά περί

πτωση. Μιά γλώσσα μπορεί νά πληροί την τάδε 

λειτουργία στην τάδε περίπτωση, καί μιά άλλη σέ 

μιά διαφορετική περίπτωση. Κάθε γλωσσική λει

τουργία έπιμερίζεται, μέ τή σειρά της, καί περι

λαμβάνει κέντρα καί πολλαπλές έξουσίες. "Εχουμε 

έναν πολτό γλωσσών, όχι ένα γλωσσικό σύστημα. 

Κατανοούμε τήν άγανάκτηση των προσκολλημένων 

στην παράδοση πιστών πού κόπτονται έπειδή τε

λούμε τή λειτουργία στή γαλλική, γιατί έτσι χάνει 

ή λατινική τόν μυθικό της χαρακτήρα. ’Αλλά ή 
’Αδελφότητα τών πανεπιστημιακών δασκάλων εί

ναι άκόμα πιο καθυστερημένη, γιατί παραπο- 

νούνται ότι χάνει ή λατινική τήν άναφορική πολιτι

στική της λειτουργία. Θρηνούν γιά τίς μορφές έξου-

Gobard) αναλύει τήν περίπτωση τών νέων Μοχάβε* *. πού μιλούν 
έπρόσκοπτα γιά τή σεξυυαλικότητά τους στή δημώδη γλώσσα 
τιχ;, άλλά τούς είναι αδύνατον νά μιλήσουν γι' αυτή στήν έπίσημη 
γλώσσα, πού είναι ή αγγλική · έδώ έχουμε ένα πρόβλημα γλωσσών, 
καί δέν εύθύνεται μόνο ή καταπιεστική συμπεριφορά του καθηγητή 
τής άγγλικής (βλ. Essaisd'elhi\pp\ychialriegénérale (γαλλ. μετ.), 
έκδ. (iallimard, σσ. I£> lai).

* Γεωργικός λαός 'Ινδιάνων Γιούμαν, πού ζοΰσαν στήν περιοχή 
τής έρήμου Μοχάβης (ΙΜΙΑ). Σήμερα υπάρχουν λιγύτερω από χίλι
οι. (Σ.τ.Μ.)
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σία: -εκκλησιαστικής καί έκπαιδευτικης- πού 

ασκούνταν μέσα άπό αυτή τή γλώσσα, πού σήμερα 

έχει άντικατασταθεΐ αττό άλλες μορφές. Υπάρχουν 

καί πιό σοβαρά παραδείγματα πού διατρέχω 

αυτές τίς ομάδες. Η αναζωπύρωση των τοπικι

σμών, πού υποστηρίζουν την έπανεγκατάσταση μέ

σω διαλέκτων καί ντοπιολαλιών, μέσω της δημώ

δους γλώσσας: έξυπηρετούν δλα αυτά μιά παγκό- 

σμια ή ύπερ-κρατική τεχνοκρατία' μπορούν νά σ\*- 

νεισφέρουν σέ επαναστατικά κινήματα, γιατί κι 

αύτά σχετίζονται μέ αρχαϊσμούς, τούς οποίους επι

χειρούν νά εμποτίσουν μέ μιά πνοή έπικαιρότητας... 

Από τόν Σερβάν-Σρεμπέρ ως τόν Βρετόνο βάρδο, 

ώς τόν (γαλλόφωνο) Καναδό τραγουδιστή. Καί τό 

σύνορο δέν περνάει άπό έδω, γιατί ό Καναδός τρα

γουδιστής μπορεί επίσης νά έπιτελέσει τήν πιο αντι

δραστική έπανεγκατάσταση, τήν πιο οιδιπόδεια, ώ 

μητέρα, ώ πατρίδα μου, σπίτι μου, σπιτάκι μου, χοί

ρε! Μιλούσαμε γιά έναν πολτό, γιά μιά μπερδεμένη 

Ιστορία, γιά μιά πολιτική ύττόθεση, τήν οποία αγνο

ούν πλήρως οί γλωσσολόγοι, τήν οποία δέν θέλουν νά 

γνωρίζουν - γιατί, ώς γλωσσολόγοι, είναι «απολιτι

κοί» καί άμειγώς ειδήμονες. Ακόμα καί ό Τσόμσκυ 

αντισταθμίζει τήν άπαλιτικότητα τού ειδήμονα μέ
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τόν σθεναρό αγώνα του ενάντια στόν πόλεμο του 

Βιετνάμ.

Ας έπιστρέψουμε στήν επικράτεια των Άψβούρ- 

γων. Ή άποσύνθεση καί ή πτώση τής αυτοκρα

τορίας ένέτειναν την κρίση, παρόξυναν τίς κινήσεις 

έκτοπισμού καί προκάλεσαν περίπλοκες έπανεγκα- 

ταστάσεις - άρχαϊκές, μυθικές ή συμβολιστικές. 

Θά αναφέρουμε φύρδην μίγδην κάποιους συγκαιρι

νούς του Κάφκα: τόν ’Αϊνστάιν καί τόν έκτοπισμό 

του αναφορικά μέ την παράσταση τού σύμπαντος (ό 

Αϊνστάιν διδάσκει στήν Πράγα, καί ό φυσικός Φί- 

λιπ Φράνκ δίνει διαλέξεις, παρόντος τού Κάφκα)· 

τούς Αυστριακούς δωδεκαφωνιστές καί τόν εκτόπι

σμά τους αναφορικά μέ τή μουσική παράσταση (ή 

επιθανάτια κραυγή τής Μαρίας στόν Βότσεκ ή 

έκείνη τής Δούλου, ή τό τεταμένο σι νομίζουμε οτι 

βρίσκονται σέ ενα μουσικό δρόμο παραπλήσιο μέ 

εκείνον τού Κάφκα)’ τόν έξπρεσιονιστικό κινημα

τογράφο, καί τή διπλή κίνηση έκτοπισμού καί 

έπανεγκατάστασης τής εικόνας (ό Ρόμπερτ Βίνε 

ε/ει τσέχικη καταγωγή, ό Φρίτς Λάνγκ γεννήθη

κε στή Βιέννη, ό ΙΙώλ Βέγκενερ χρησιμοποίησε 

θέματα τής Πράγας). Ας προσθέσουμε ακόμα τήν 

ψυχανάλυση τής Βιέννης, τή γλωσσολογία τής

ΤΛ
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Πράγας*1. ‘Άραγε ποιά είναι ή κατάσταση των Ε

βραίων τής I Ιράγας σχετικά μέ τίς «τέσσερις γλώσ

σες»; Ή δημώδης γλώσσα, γι’ αυτούς τούς Εβραί

ους πού προέρχονταν άπό τήν έπαρχία, είναι ή τσε

χική, μόνο πού αύτή ή γλώσσα τείνει νά λησμονηθεί 

καί νά άπωθηθεΐ1 οσο γιά τη γίντις, συχνά περιφρο- 

νεΐται ή προκαλεϊ φόβο, όπως λέγει ό Κάφκα. Ή 

γερμανική είναι ή δημώδης γλώσσα των πόλεων, ή 

γραφειοκρατική γλώσσα τού Κράτους, ή έμπορική 

γλώσσα των ανταλλαγών (αλλά ήδη ή αγγλική 

αρχίζει νά είναι άπαραίτητη σέ αύτή τή συναλλα

γή). Ή γερμανική καί πάλι, αλλά αύτή τή φορά ή 

γλώσσα τού Γκαίτε, έχει μιά λειτουργία πολιτιστι

κή καί άναφορική (καί δευτερευόντως ή γαλλική). 

Ώς μυθική γλώσσα, τά εβραϊκά, μέ τήν απαρχή τού 

σιωνισμού, βρίσκονται στήν κατάσταση τού ένεργού

21. Αναφορικά μέ τόν κύκλο της Πράγας καί τόν ρόλο του στη 
γλωσσολογία, βλ. Change, τχ.καί 10. (Ή αλήθεια είναι 6τι ό κύ
κλος τής Πράγας σχηματίστηκε τό 1920. Αλλά ό Γιάκομπσον 
πήγε στήν Πράγα τό 1920, όπου υπήρχε ήδη μιά ολόκληρη τσεχική 
σχολή πού εμψυχωνόταν άπό τόν Μαθέσιους καί συνδεόταν μέ τόν 
“Λυτόν Μάρτυ, πού είχε διδάξει στό γερμανικό πανεπιστήμιο. Ό 
Κάφκα παρακολουθούσε τό Ι902-190Γ> τά μαθήματα τού Μάρτυ, μα
θητή τού Μπρεντάνο, καί μετείχε στίς συνεδρίες των μπρεντανι- 
στών.)
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ονείρου. Σέ καθεμιά άπό αύτές τίς γλώσσες άπο- 

τιμαται ο παρονομαστής έντοπιότητας, έκτοπισμού, 

έπανεγκατάστασης. Είναι ή κατάσταση του Κάφ- 

κα: πρόκειται γιά Ιναν άπό τούς έλάχιστους Εβραί

ους συγγραφείς στήν Πράγα πού καταλαβαίνει καί 

μιλάει τά τσεχικά (καί αύτή ή γλώσσα θά άποκτή- 

σει μεγάλη σπουδαιότητα στή σχέση του μέ τή Μί- 

λενα). *Η γερμανική παίζει τόν διπλό ρόλο τής δη

μώδους καί τής πολιτιστικής γλώσσας, καθώς ό 

Γκαΐτε παραμένει στόν ορίζοντα (ό Κάφκα γνωρίζει 

έπίσης τή γαλλική, τήν ιταλική καί ασφαλώς λίγα 

αγγλικά). Τά έβραϊκά θά τά μάθει πολύ αργότερα. 

Τό περίπλοκο αφορά τή σχέση τού Κάφκα μέ τή γί- 

ντις: τή βλέπει όχι τόσο σάν γλωσσική έντοπιότη- 

τα τών Εβραίων, οσο σάν μιά κίνηση νομαδικού 

έκτοπισμού πού κατατρύχει τή γερμανική γλώσσα. 

Αύτό πού τόν γοητεύει στή γίντις δέν είναι τόσο ή 

γλώσσα τής θρησκευτικής κοινότητας, οσο τό λαϊ
κό της θέατρο (γίνεται μαικήνας καί ιμπρεσάριος 

τού περιοδεύοντας θιάσου τού Ισαάκ Λέβυ)'*. Ό 11

11 Αναφορικά μέ τί; σ/έσει; τυϋ Κάφχα μέ τόν Λέβυ χοά τό θέ
ατρο γίνης, βλ. Μα\ Βκοπ, ό..τ, <τσ. Ι7ΜΚΙ, κιί \νΑΐ>ΓΝΒΑ( Μ, 
ό.Λ.. ηπ. Ικι |*,7. Σέ αύτό τό μιμο-Οέατρο, πρέπει να υπήρχαν πολ- 
¡>.■ 4 τχυμμένχ καί ¿ναρκωμένα κεφάλια.
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τρόπος μέ τόν όποιο ό Κάφκα παρουσιάζει σέ μια 

εχθρική λαϊκή σύναξη άστών Εβραίων τή γίντις 

είναι έκτακτος: είναι μιά γλώσσα πού προκαλει φό

βο, έστω κι άν δέν προκαλει τήν περιφρόνηση, «φό

βο, άναμεμειγμένο μέ κάποια απέχθεια»· είναι μιά 

γλώσσα χωρίς γραμματική, πού βασίζεται σέ ιπτά

μενες, κινητοποιημένες, μετανάστριες λέξεις, οί 

όποιες άπέβησαν νομάδες, έσωτερικεύοντας «συ

σχετισμούς δυνάμεων»· είναι μιά γλώσσα προσδε- 

δεμένη στή μέση παλαιογερμανική, ή οποία τόσο 

πολύ κατατρύχει τή γερμανική ένδοθεν, ώστε δέν 

μπορούμε νά τή μεταφράσουμε στή γερμανική χω

ρίς νά τήν καταστρέψουμε* καταλαβαίνουμε τή γί- 

ντις μόνο «μέ τό αίσθημα», μέ τήν καρδιά. Έν όλί- 

γοις, είναι μιά έντατική γλώσσα ή μιά έντατική 

χρήση τής γερμανικής, έλάσσων γλώσσα ή χρήση 

πού πρέπει νά σάς συναρπάσουν: «Μόνο τότε θά 

εΐστε είς θέση νά νιώσετε τήν άληθινή ένότητα τής 

γίντις, καί θά τήν αισθανθείτε τόσο βίαια, ώστε θά 

φοβηθείτε - οχι τή γίντις, άλλά τόν έαυτό σας. (...) 

’Απολαύστε την όπως μπορείτε!»''

il. «Discours sur la langue yiddish», cto «Carnets», Œuvres 
complètes. o..t., t. vil, ce. .'W.1-.187.
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Ό Κάφκα δέν προσανατολίζεται σέ μιά έπανε- 

γκατάσταση μέσω τής τσεχικής. Ούτε σέ μιά ύπερ- 

πολιτιστική χρήση τής γερμανικής, μέ ονειρικούς, 

συμβολικούς καί μυθικούς υπερθεματισμούς, έστω 

καί έβραΐζοντες, όπως συμβαίνει στή σχολή τής 

Πράγας. Ούτε σέ μιά όμιλούμενη καί λαϊκή γίντις· 

άλλά οίκειοποιειται τή γίντις γιά νά τήν μετατρέψει 

σέ μιά μοναδική καί μοναχική γραφή. Εφόσον ή 

γερμανική τής Πράγας εΐναι πολλαπλά εκτοπισμέ

νη, θά πάει ολοένα καί πιό μακριά σέ ένταση, άλλά 

πρός τήν κατεύθυνση μιας νέας λιτότητας, μιας νέ

ας άνήκουστης ορθότητας, μιας άδυσώπητης έπα- 

νόρθωσης, άνασηκώνοντας τό κεφάλι. Σχιζο-ευγέ- 

νεια, μέθη τού γλυκού νερού'1. Ή γερμανική θά άκο- 

λουθήσει μιά γραμμή διαφυγής· ή νηστεία θά κυ

ριαρχήσει’ θά άποσπάσει άπό τή γερμανική τής 

Πράγας όλα τά σημεία υπανάπτυξης πού θέλει νά 

άποκρύψει, θά τήν κάνει νά κραυγάσει σκοτεινά καί 

σκληρά. Θά εξαχθεί ή υλακή τού σκύλου, ό βήχας 

τού πιθήκου καί τό ζουζούνισμα τής χρυσόμυγας. 

Θά πλάσει μιά σύνταξη τής κραυγής, πού θά συναι-

2/* Έναί διευθυντή; περιοδικού λέγει γιά τήν πρόζα τού Κάφ
κα ότι «θυμίζει τήν καθαριότητα τού παιδιού πού φροντίζει τόν 
εαυτό τ'/,» ({4λ. \νΑ(.ΐ:Μ»Αΐ ιι, ό..’τ.. α. *2).
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ρεθεΐ μέ τήν αυστηρή σύνταξη αύτής τής άρτηριο- 

σκληρυμένης γερμανικής. Θά τήν οδηγήσει σέ έναν 

έκτοπισμό πού δέν θά άντισταθμίζεται πλέον από 

τήν καλλιέργεια ή άπό τόν μύθο, πού θά είναι ένας 

άπόλυτος έκτοπισμός, έστω κι άν είναι βραδύς, κολ

λώδης, πηκτικός. *Η γλώσσα παρασύρεται άργά, 

προοδευτικά, στήν έρημο. Ή σύνταξη χρησιμοποι

είται γιά νά υπηρετήσει τήν κραυγή, νά δώσει στήν 

κραυγή μιά σύνταξη.

Μεγάλο, επαναστατικό είναι μόνο τό έλάσσον. 

Μίσος γιά τήν υψηλή λογοτεχνία των δασκάλων. Ό 

Κάφκα γοητεύεται άπό τούς υπηρέτες καί τούς 

υπαλλήλους (τό ίδιο νιώθει καί ό Προύστ γιά τούς 

υπηρέτες, γιά τή γλώσσα τους). ’Αλλά τό ενδιαφέ

ρον εδώ είναι ή δυνατότητα νά χρησιμοποιήσεις τή 

γλώσσα σου, άν υποθέσουμε οτι είναι μοναδική, ότι 

είναι ή οτι υπήρξε μείζων μέ έλάσσονα τρόπο. Νά 

είσαι μέσα στή γλώσσα σου σάν ξένος: αυτή είναι ή 

κατάσταση του Μεγάλου κολυμβητή τού Κάφκα'*.

2à. Ό MtyôAoç κολυμβητής είναι αναμφίβολα ένα άπό τά πιό 
«μπεκετικά» κείμενα τοΰ Κάφκα: «Πρέπει νά διαπιστώσω ότι 
βρίσκομαι εδώ στή χώρα μου καί οτι, παρά τις προσπάθειές μου. 
δέν καταλαβαίνω γρύ άπό τή γλώσσα πού μιλάτε...» (Œuvrescom
plètes, τ. V, σ. 221).
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'Εστω καί μοναδική, μιά γλώσσα παραμένει 

πολτός, σχιζοφρενικό κράμα, στολή του ’Αρλεκίνου 

μέσα άπό τήν οποία ασκούνται πολύ διαφορετικές 

γλωσσικές λειτουργίες καί ξεχωριστά κέντρα εξου

σίας, καταμερίζοντας αυτό πού μπορεί νά ειπωθεί 

καί εκείνο πού δέν μπορεί: ή μιά λειτουργία θά 

στραφεί ένάντια στήν άλλη, θά κινητοποιηθούν οί 

συντελεστές τής έντοπιότητας καί του σχετικού 

έκτοπισμού.

Έστω καί μείζων, μιά γλώσσα είναι επιδεκτική 

έντατικής χρήσης, κάτι πού θά τή θέσει σέ κίνηση 

άκολουθώντας δημιουργικές γραμμές διαφυγής, καί 

ή οποία, 6σο άργή, βσο προνοητική κι άν είναι, απο

τελεί αύτή τή φορά Ιναν απόλυτο έκτοπισμό. Πόση 

επινοητικότητα χρειάζεται, κι οχι μόνο λεξικογρα- 

φική, μιά καί τό λεξιλόγιο έλάχιστα λογαριάζεται, 

αντίθετα πρός τή νηφάλια σύνταξη, γιά νά γράψει 

κανείς σάν σκύλος (Αλλά ένας σκύλος δέν γράφει. - 

Ακριβώς, ακριβώς)' αύτό έκανε ό Αρτώ μέ τή γαλ

λική, τίς κραυγές-σφυρίγματα' αύτό έκανε ό Σελίν 

μέ τή γαλλική, άκολουθώντας μιά άλλη γραμμή, 

έπιφωνηματική στόν μέγιστο βαθμό. ΤΙ συντακτι

κή έξέλιξη ταυ Σελίν: άπό τό Ταξ'ώι στψ άκρί) τής 
Η’χτας ως τό θάνατος επί πιστώσει καί τό Τσοχ^μο
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των Φασουλήδων I (συνακόλουθα, δ Σελίν δέν είχε 

πλέον τί νά πει, έκτος άπό τίς δυστυχίες του, δηλα

δή δέν είχε πιά λαχτάρα νά γράψει, είχε μόνο ανά

γκη νά κερδίσει χρήματα. Κι αύτό τελειώνει πάντα 

έτσι, μέ τίς γραμμές διαφυγής τής γλώσσας: τή 

σιωπή, τή διακοπή, τό άτέρμονο, ή άκόμα χειρότε

ρα. Αλλά τί τρελή δημιουργικότητα στό μεταξύ, τί 

μηχανή γραφής! Θά συγχαίραμε άκόμα τόν Σελίν 

γιά τό Ταξίδι πού ήταν τόσο πιό μακρύ, γιά τό Θά
νατος επί πιστώσει, κατόπιν γιά τό υπέροχο Τσούρ
μο των Φασονλήδων /, όπου ή γλώσσα είχε πλέον 

μόνο έντάσεις. Μιλούσε μέ τή «δική του μουσική». 

Επίσης καί στον Κάφκα, ή μουσική, μιά άλλη μου

σική, αλλά πάντα έκτοπισμένοι ήχοι, συνιστουν μιά 

γλώσσα πού ώθει τά κεφάλια κουτρουβαλώντας). 

Ιδού άληθινοί έλάσσονες συγγραφείς. Μιά διέξοδος 

γιά τή γλώσσα, γιά τή μουσική, γιά τή γραφή. 

Είναι αύτό πού άποκαλούμε Πόπ: Πόπ μουσική, 

Πόπ φιλοσοφία, Πόπ γραφή: WoΓteΓflucht. Χρησι

μοποιώντας τήν πολυγλωσσία μέσα στήν ίδια σου 

τή γλώσσα, κάνοντας μιά έλάσσονα ή έντατική χρή

ση της, άντιτάσσοντας τόν καταπιεσμένο χαρακτή

ρα αυτής τής γλώσσας στον καταπιεστικό της χα

ρακτήρα, βρίσκοντας τά σημεία μή πολιτισμού καί
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υπανάπτυξης, τίς ζώνες του γλωσσικού τρίτου κό

σμου διά των οποίων διαφεύγει μιά γλώσσα, ένα 

ζώο γραπώνεται, μιά συναρμογή είναι γεγονός. Πό

σα στύλ, ή είδη, ή λογοτεχνικά κινήματα, άκόμα καί 

έλάχιστα, δέν έχουν ένα μονο όνειρό ι να κανουν μια 

μείζονα χρήση τής γλώσσας, νά έξυπηρετήσουν τήν 

κρατική γλώσσα, τήν επίσημη γλώσσα (σήμερα τήν 

ψυχανάλυση, πού εμφανίζεται ως κάτοχος τού ση

μαίνοντος, τής μεταφοράς καί τού λεκτικού παιχνι

διού). Τό ζήτημα είναι νά κάνουμε τό άντίθετο όνει

ρο: νά δημιουργήσουμε ένα έλάσσον γίγνεσθαι. (Θά 

έχει τάχα κάποιες πιθανότητες επιτυχίας ή φιλοσο

φία, αύτή πού διαμόρφωσε επί μακράν ένα έπίσημο 

καί άναφορησιακό είδος; Άς έπωφεληθούμε άπό τή 

στιγμή όπου ή άντιφιλοσοφία θέλει σήμερα νά είναι 

γλώσσα τής έξουσίας.)





ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Τά συστατικά της έκφρασης

^ ΕΚΙΝΉΣΑΜΕ από απλές τυπικές αντιθέσεις: σκυμ- 

Μμένο κεφάλι - άνασηκωμένο κεφάλι, γιά τή μορ

φή του περιεχομένου' φωτογραφία - ήχος, γιά τή 

μορφή τής έκφρασης. ΤΗταν καταστάσεις ή σχήμα

τα τής έπιθυμίας. Πλήν όμως, ό ήχος έδειχνε οτι 

δέν ένεργούσε σάν τυπικό στοιχείο' καθόριζε μάλλον 

μιά ένεργό αποδιοργάνωση τής έκφρασης καί, άπό 

αντίδραση, του ϊδιου τού περιεχομένου. Έτσι, ό 

ήχος, στόν τρόπο του νά «διαφεύγει», επιφέρει μιά 

νέα στάση άνασηκωμένου κεφαλιού, πού γίνεται 

πρωτοκέφαλο. Καί, πέρα άπό τό άν τό ζώο τάσσε

ται μόνο στήν πλευρά τού σκυμμένου κεφαλιού (ή
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του διατροφικού στόματος), αυτός ό ήχος, αυτή ή 

τονικότητα παρεισάγουν μιά μετατροπή σέ ζώο καί 

τό συνδυάζουν μέ τό άνασηκωμένο κεφάλι. Συ

νεπώς, δέν βρισκόμαστε μπροστά σέ μιά δομική 

αντιστοιχία ανάμεσα σέ δύο είδη μορφών, μορφών 

περιεχομένου καί μορφών έκφρασης, άλλά μπροστά 

σέ μιά μηχανή έκφραση; ικανή νά άποδιοργανώσει 

τίς μορφές της, καί νά άποδιοργανώσει τίς μορφές 

περιεχομένου, γιά νά απελευθερώσει καθαρά περιε

χόμενα, πού θά άναμειχθούν μέ τίς εκφράσεις μέσα 

στήν ’ίδια έντονη ύλη.

Μιά μείζων ή έδραιωμένη λογοτεχνία ακολουθεί 

ένα διάνυσμα πού βαίνει από τό περιεχόμενο στήν 

έκφραση: εφόσον είναι δεδομένο ένα περιεχόμενο, 

πρέπει νά βρεθεί, νά άποκαλυφθεΐ ή νά φανερωθεί ή 

μορφή έκφρασης πού τού αρμόζει. "Ο,τι γίνεται άντι- 

ληπτό έκφέρεται... ’Αλλά μιά έλάσσων ή έπαναστα- 

τική λογοτεχνία αρχίζει έκφέροντας, καί μόνο κατό

πιν βλέπει καί άντιλαμβάνεται («Τή λέξη δέν τήν 

βλέπω, τήν επινοώ»)1. Ή έκφραση πρέπει νά σπά

σει τίς φόρμες, νά σημειώσει ρήξεις καί νέες προσ

δέσεις. Άν μιά μορφή έχει διασπαστεΐ, πρέπει νά

I 'Ημερολόγιο (γχλλ. μετ.). σ. 17.
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άνασκευαστεΐ τό περιεχόμενο πού θά βρίσκεται ανα

γκαστικά σέ ρήξη μέ τήν τάξη των πραγμάτων. Πα- 

ρασύρονται, ξεπερνώντας τό υλικό. «*Η τέχνη είναι 

ένας καθρέφτης πού προχωρεί, ένίοτε σάν ρολόι»*.

Ποιά είναι τά συστατικά αυτής τής λογοτε

χνικής μηχανής, μηχανής γραφής ή έκφρασης στον 

Κάφκα:

I. Οι έηιστο/^ς: κατά κάποια έννοια, αποτελούν 

άναπόσπαστο μέρος τού «έργου».‘Όντως, αυτό δέν 

ορίζεται από τήν πρόθεση τής δημοσίευσης: άσφα- 

λώς ό Κάφκα δέν σκέφτεται νά δημοσιεύσει τά 

γράμματά του, άλλά μάλλον τό άντίθετο’ σκέφτε

ται νά καταστρέψει δ,τι έχει γράψει, σάμπως νά 

είναι γράμματα. Άν οί Επιστολές άποτελοΰν μέρος 

τού έργου, αυτό συμβαίνει γιατί αποτελούν απαραί

τητο εξάρτημα, ένα κινητήριο εξάρτημα τής λογο

τεχνικής μηχανής, όπως τήν άντιλαμβάνεται ό 

Κάφκα, έστω κι άν αυτή ή μηχανή καλείται νά εξα

φανιστεί ή νά έκραγεΐ, δπως έκείνη τής Αποικίας 

τώι/ τψΐϋ(ΐημΙνων. Δέν μπορούμε νά συλλάβουμε I

I (ϊΐΜΛνι Ιλμιι ιιι. α Ι.ίη (καί η Γ·:ΐ: «ΊΙ μορφή 8έν αυνι- 
'ττϊ ίκ^ραΊη τ'/ι ΓερΐΓ//ίμέν^, αλλά τό κίνητρό τη;*·).

«5
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τή μηχανή του Κάφκα χωρίς τήν παρέμβαση του 

έπιστολιμαίου κινήτρου. Πιθανώς τά άλλα εξαρτή

ματα μοντάρονται σέ συνάρτηση μέ τις επιστολές, 

μέ τίς απαιτήσεις τους, μέ τίς δυνητικότητες καί 

τίς άνεπάρκειές τους. Βασκανία του Κάφκα γιά τά 

γράμματα των προδρόμων του (Φλωμπέρ, Κλάιστ, 

Χέμπελ). Αλλά αύτό πού ό Κάφκα ζει καί βιώνει 

γιά λογαριασμό του, είναι μιά διεστραμμένη, διαβο

λική χρήση τής επιστολής. «Διαβολική έν πλήρει 

άθωότητι», λέγει ό Κάφκα. Τά γράμματα θέτουν 

άμεσα, άθώα, τή διαβολική δύναμη τής λογοτε

χνικής μηχανής. Τό νά μηχανευθεΐ γράμματα δέν 

είναι ένα ζήτημα ειλικρίνειας, αλλά λειτουργικότη

τας. Γράμματα σέ αυτήν ή τήν άλλη γυναίκα, γράμ

ματα σέ φίλους, Γράμμα στον πατέρα■  εντούτοις, 

στόν ορίζοντα των γραμμάτων, υπάρχει πάντα μιά 

γυναίκα, αυτή είναι ό άληθινός άποδέκτης, αύτή 

πού ό πατέρας ήθελε νά τού στερήσει, αύτή μέ τήν 

οποία οί φίλοι θά εύχονταν νά διακόψει κ.λπ. Υπο

κατάσταση τού έρωτα μέ τήν ερωτική έπιστολή (;). 

Έκτοπισμός τού έρωτα. 'Υποκατάσταση τού γαμή
λιου συμβολαίου πού τόσο φοβόταν, μέ μιά διαβολι
κή συμφυΜα. Τά γράμματα είναι αδιαχώριστα άπό 

μιά τέτοια συμφωνία, είναι αύτή τούτη ή συμφωνία.
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Πώς νά «συνδεθεί με τά κορίτσια στέλνοντάς τους 

γράμματα»:: Ό Κάφκα γνωρίζει τήν κόρη του θυ

ρωρού στην οικία Γκαϊτε, στή Βαϊμάρη: βγάζουν 

φωτογραφίες, στέλνουν κάρτ-ποστάλ- ό Κάφκα ξαφ

νιάζεται όταν βλέπει οτι ή νεαρή του γράφει «κατά 

τή δική του βούληση», κι όμως δέν τόν παίρνει στά 

σοβαρά, τόν αντιμετωπίζει «σάν έξωτικό πορσελά- 

νινο βάζο». "Ολα βρίσκονται έδώ, έστω κι άν άκόμα 

δέν ολοκληρώθηκαν. ’Αναφορά στόν Γκαϊτε: άν ό 

Κάφκα θαυμάζει τόσο πολύ τόν Γκαϊτε, εΐναι τάχα 

γιατί τόν βλέπει σάν «δάσκαλο» ή σάν αιτία τής 

διαβολικής συμφωνίας τού Φάουστ, πού θά καθορί

σει τή μοίρα τής Μαργαρίτας: Τά στοιχεία τής λο

γοτεχνικής μηχανής βρίσκονται ήδη σέ αυτά τά 

γράμματα, αλλά έχουν άνεπαρκώς κατανεμηθει καί 

παραμένουν άναποτελεσματικά: ή στερεότυπη φω

τογραφία πάνω στήν κάρτ-ποστάλ, ή γραφή στό πί

σω μέρος, ό ήχος πού διαφεύγει καί τού οποίου δια

βάζουμε ψιθυριστά, μονότονα, τήν ένταση. Στήν 

πρώτη του συνάντηση μέ τή Φελίτσε, ό Κάφκα θά 

τής δείξει τίς φωτογραφίες, αυτές τίς κάρτ-ποστάλ I

I Γράμμα ατόν Μπρώσ,Ίώλνκ Ι'Μ.'. Έττι» ταλΛ’ (γχλλ. μετ.).
η να.
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από τή Βαϊμάρη, σάμπως νά τίς χρησιμοποιούσε ό>ς 

δέλεαρ γιά ένα νέο κύκλο, όπου τά πράγματα έπρό- 

κειτο νά σοβαρέψουν.

Τά γράμματα είναι ένα ρίζωμα, ένα δίκτυο, ένας 

ιστός άράχνης. 'Έχουμε ένα βρικολάκιασμα των 

γραμμάτων, ένα καθαυτό έπιστολιμαΐο βρικολάκια- 

σμα. Ό Δράκουλας, ό χορτοφάγος, ό νηστευτής πού 

ρουφάει τό αίμα των σαρκοβόρων ανθρώπων, έχει 

τόν πύργο του εκεί κοντά. Στόν Κάφκα υπάρχει 

ένας Δράκουλας, ένας έπιστολιμαΐος Δράκουλας, τά 

γράμματα είναι ισάριθμες νυχτερίδες. Τή νύχτα ξα- 

γρυπνάει, καί τήν ήμέρα κλείνεται στό γραφείο-φέ

ρετρό του: «'Η νύχτα δέν είναι αρκετά νυχτερινή...» 

Όταν φαντάζεται έναν άσπασμό, πρόκειται γιά έκεΐ- 

νον πού δίνει ό Γρηγόρης σκαρφαλώνοντας στόν γυ

μνό λαιμό τής άδελφής του, ή έκεινον τού Κ στή δε

σποινίδα Μπύρστνερ, σάν «διψασμένο ζώο πού ρί

χνεται μέ τή γλώσσα προτεταμένη στήν πηγή πού 

άνακάλυψε». Στή Φελίτσε, ό Κάφκα περιγράφει τόν 

έαυτό του χωρίς ντροπή ως έξαιρετικά λιπόσαρκο, 

πού έχει άνάγκη άπό αίμα (ή καρδιά μου «είναι τό

σο αδύναμη, ώστε δέν κατορθώνει νά στείλει τό αίμα 

ως τά κάτω άκρα»). Ό Κάφκα-Δράκουλας βρίσκει 

τή γραμμή διαφυγής του στήν κάμαρα, στό κρεβάτι,
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καί τήν απόμακρη πηγή δυνάμεως σέ ο,τι του άπο- 

φέρουν τά γράμματα. Φοβάται μόνο δύο πράγματα, 

τόν σταυρό τής οικογένειας καί τό σκόρδο του γάμου. 

Τά γράμματα θά του άποφέρουν αίμα, καί τό αίμα 

θά του προσφέρει τή δημιουργική δύναμη. Δέν ανα

ζητεί μιά γυναικεία έμπνευση ούτε μιά μητρική προ

στασία, αλλά μιά φυσική δύναμη γιά νά γράψει. Γιά 

τή λογοτεχνική δημιουργία, λέγει δτι είναι «ένας 

μισθός γιά τήν υπηρεσία τού διαβόλου». Ό Κάφκα 

δέν βιώνει τό λιπόσαρκο άνορεκτικό κορμί του μέ 

ντροπή, προσποιείται. Τό βιώνει σάν μέσο γιά νά 

διαβεί κατώφλια καί μετατροπές στό κρεβάτι του, 

μιά καί κάθε όργανό έχει τεθεί «υπό ειδική παρακο

λούθηση»: μέ τήν προϋπόθεση οτι θά τού προσφέ

ρουν λίγο αίμα. Μιά ροή επιστολών, μέ αντάλλαγ

μα μιά ροή αίματος. ’Από τήν πρώτη συνάντηση μέ 

τή Φελίτσε, ό χορτοφάγος Κάφκα έλκύεται από τά 

δυνατά της χέρια, πού είναι αίματωμένα, τρομάζει 

από τά μεγάλα σαρκοβόρα δόντια της· ή Φελίτσε 

νιώθει έναν κίνδυνο, έπειδή βεβαιώνει οτι είναι λι- 

τοδίαιτη. ’Αλλά, βλέποντας την, ό Κάφκα αποφασί

ζει νά γράψει, νά γράψει πολλά στη Φελίτσε*. Τά

ί Χρησιμοποιούμε μιά ¿νέκίοτη μελέτη (Γι.λιηι ΡλΚΜΙ, /.γ 

\'αηφίΜΐΙη Ι?ΐιη'\), σ/ετικά μέ τόν Ηριχόλακα χ&ί τή λογοτεχνία.
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Γράμματα στη Μι Aera Οά είναι άλλο πράγμα. Είναι 

ένας πιό «ευγενικός» έρωτας, μέ τή μορφή του συ

ζύγου στον ορίζοντα. Ό Κάφκα έμαθε πολλά καί 

δοκίμασε πολλά. Μέσα στή Μίλενα υπάρχει ένας 

άγγελος τού θανάτου, όπως λέγει ό ίδιος. Είναι συ

νένοχος μάλλον παρά άλληλογράφος. Ό Κάφκα τής 

εξηγεί τήν καταδίκη των γραμμάτων, την άναγκαία 

σχέση τους μέ μια φαντασίωση πού πίνει καθ' όόόν 
τά φιλιά πού τούς εμπιστεύεται. «Εξάρθρωση των 

ψυχών». Καί ό Κάφκα διακρίνει δύο σειρές τε

χνικών έπινοήσεων: έκεΐνες πού τείνουν νά άποκα- 

ταστήσουν «μητρικές σχέσεις», γεφυρώνοντας τίς 

άποστάσεις καί συμπλησιάζοντας τούς ανθρώπους 

(τραίνο, αύτοκίνητο, άεροπλάνο), καί έκεΐνες πού 

εκπροσωπούν τήν έκδίκηση τού βρικόλακα ως φα

ντασίωση, έπανεισάγοντας «τό φασματικό μεταξύ 

τών άνθρώπων» (ταχυδρομείο, τηλέγραφος, τηλέ

φωνο, ασύρματος τηλέγραφος) ’.

οπού ή σχέση Κάφκα - Λράκουλα αναλύεται έπιμελώς. Βλ. τά κεί
μενα πού άναφέρει ό Elias Canetti. L'Autr" Procès, lettres de 
Kafka à Felice (γαλλ. μετ.), έκδ. Gallimard, ό όποιος, παρά ταύτα. 
δέν φαίνεται νά βλέπει τή σχέση μέ τόν βρικόλακα, καί μιλάει γιά 
τήν ντροπή τού Κάφκα γιά τό σώμα του, τήν ταπείνωση, τήν άπό- 
γνωση καί τήν άνάγκη γιά προστασία.

Τό υπέροχο κείμενο βρίσκεται στά Γράμματα ατή ΜιλίΐΉ
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’Αλλά πώς λειτουργούν τά γράμματα; ’Αναμφί

βολα, χάρη στό είδος τους, διατηρούν τή δυαδικότη- 

τα των δύο υποκειμένων: γιά τήν ώρα, ας διακρί

νουμε συνοπτικά ενα υποκείμενο διατύπωσης ώς 

μορφή έκφρασης πού γράφει γράμματα, ένα υποκεί

μενο έκφοράς ώς μορφή περιεχομένου γιά τό όποιο 

μιλάει τό γράμμα (έστω κι αν εγώ μιλώ γιά τόν 

εαυτό μου...). Αύτήν άκριβώς τή δυαδικότητα ό 

Κάφκα θά τή χρησιμοποιήσει διεστραμμένα καί 

διαβολικά. ’Αντί τό υποκείμενο τής διατύπωσης νά 

χρησιμοποιήσει τό γράμμα γιά νά αναγγείλει τήν 

έλευσή του, τό υποκείμενο τής εκφοράς είναι αύτό 

πού άναλαμβάνει μιά κίνηση πού γίνεται πλασματι- * I

(γαλλ. με-), α. Μ - Οί μηχανές γραφής ή ομιλίας γοητεύουν τόν 
Κάφκα πυλλαπλως, γραφειοκρατικά, έμπορικά, έρωτικά. Ή Φελί- 
τσε ερχόταν σέ μιά επιχείρηση «φωνογράφων», όπου έγινε διευ
θύντρια. Τότε ό Κάφκα καταλαμβάνεται άπό μία πυρετώδη διάθε
ση συμβόλων καί προτάσεων, γιά νά τοποθετηθούν οί φωνογράφοι 
ατά ςενοδοχε«, τά ταχυδρομεία, τά τραίνα, τά πλοία καί τά ζέπε- 
>ιν, καί νά συνδυαστούν με μηχανές γραφή;, μέ «πραξινοσκόπια», 
μέ τηλέφωνα.. ΙΙροφανώ: ό Κάφκα είναι ενθουσιασμένος, σκέφτε
ται ίτσι νά παρηγορήσει τή Φελίτσε πού θέλει νά κλάψει. «Ξοδεύω 
τίς νύχτες μ/// γιά τίς υποθέσεις σου, άπάντησέ μου ξεκάθαρα...»
I Γ/κί/ι/ι/ιτ/ι σπ; Φίλιτηί (γαλλ. μετ.), I, έκδ. (ίβΙΙίιηαΓί). σσ. 3*7- 
■  *»ι. Μέ μεγάλη έμπορική καί τεχνολογική διάθεση, ό Κάφκα θέλει 
νά είσαγάγει διαβολικές εφευρέσεις στή σειρά των ευεργετικών 
ανακαλύψεων. |
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κή ή έπιφανειακή. Ή αποστολή του γράμματος, ή 

τροχιά του γράμματος, ή πορεία καί τά νεύματα τού 

ταχυδρόμου ύποκαθιστούν τήν έλευση (έξ ού καί ή 

σπουδαιότητα του ταχυδρόμου ή τού μηνύτορα, πού 

διχάζεται, όπως οί δύο μηνύτορες στόν Πύργο, μέ 

τά εφαρμοστά, σάν χάρτινα ρούχα. Παράδειγμα ένός 

άληθινού καφκικού έρωτα: ένας άντρας έρωτεύεται 

μιά γυναίκα τήν οποία είδε μιά μόνο φορά- τόνοι 

επιστολών άλλά δέν μπορεί νά «έρθει» νά τή δει' 

δέν έγκαταλείπει τά γράμματα σέ ένα μπαούλο’ καί 

τήν έπαύριο τής ρήξης, τήν έπαύριο τού τελευταίου 

γράμματος, έπιστρέφοντας στό σπίτι του από τήν 

έξοχή, καταστρέφει τό γραμματοκιβώτιο. Ή αλλη

λογραφία μέ τή Φελίτσε κατακλύζεται άπό αύτή 

τήν άδυναμία έλευσης. ‘Η ροή των γραμμάτων ύπο- 

καθιστά τήν όραση, τήν έλευση. Ό Κάφκα δέν παύ

ει νά γράφει στή Φελίτσε, έστω κι άν τήν είδε μόνο 

μιά φορά. Μέ δλες του τίς δυνάμεις θέλει νά τής 

επιβάλει μιά συμφωνία: νά τού γράφει δίς ήμερη- 

σίως. Αύτή είναι ή διαβολική συμφωνία. Ή φαου- 

στιχη διαβολική συμφωνία άρύεται άπό μιά απόμα

κρη πηγή δυνάμεως, ένάντια στήν έγγύτητα τού 

γαμήλιου συμβολαίου. Παραιτεϊται αρχικά, καί στή 

συνέχεια τήν ξαναβλέπει μόνο στό όνειρό του: ό
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Κάφκα β/^ιει στό όνειρό του «μιά ολόκληρη σκάλα 

καλυμμένη άπό -άνω μέχρι κάτω μέ ένα λεπτό 

ένδυμα καμωμένο από τις διαβασμένες σελίδες (...) 

ήταν ένα αληθινό όνειρο επιθυμίας»". Τρελή λαχτά

ρα γιά νά γράψει καί νά άποσπάσει τά γράμματα 

από την παραλήπτρια. Συνεπώς, ή επιθυμία των 

γραμμάτων συνίσταται στό έξης, μετά τό πρώτο 

στάδιο: μεταδίδει τήν κίνηση στό υποκείμενο έκ- 

φορας, προσδίδει στό υποκείμενο εκφοράς μιά φαι

νομενική κίνηση, μιά χάρτινη κίνηση, πού απαλ

λάσσει τό υποκείμενο διατύπωσης άπό κάθε πραγ

ματική κίνηση. "Οπως στίς Προετοιμασίες, αύτός 

μπορεί νά κάθεται στό κρεβάτι του, σάν έντομο, 

γιατί άποστέλλει τό καλοντυμένο του ομοίωμα μέ

σα στό γράμμα, μέ τό γράμμα. Αύτή ή άνταλλαγή 

ή ή άνατροπή τής δυαδικότητας τών δύο υποκειμέ

νων, καθώς τό υποκείμενο έκφοράς έπωμίζεται τήν 

πραγματική κίνηση πού θά ταίριαζε φυσιολογικά 

στό υποκείμενο διατύπωσης, προκαλεΐ ένα διχα

σμό. Αύτός ό διχασμός εΐναι κιόλας διαβολικός, ό δι

χασμός είναι ό ίδιος ό διάβολος. Βρίσκουμε εδώ μιά 

άπό τίς απαρχές τού σωσία στόν Κάφκα: ό ΆχΐΌου-

·> Γ/Μΐιψιιτιι (ΐπ) ΦΜι'π?« (γαλλ. μετ). I, π. 117.
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μένος, ή πρώτη γραφή τής 'Αμερικής, παρουσίαζε 

δύο άδέλφια, «από τά όποια τό ένα έφευγε για τήν 

Αμερική, ένώ τό άλλο παρέμενε σέ μιά ευρωπαϊκή 

φυλακή»'. Καί ή Κρίση, ή οποία στρέφεται γύρω 

άπό τό θέμα των γραμμάτων, παρουσιάζει τό υπο

κείμενο διατύπωσης, πού παραμένει στό πατρικό 

κατάστημα, καί τόν φίλο άπό τή Ρωσία όχι μόνο 

σάν παραλήπτη, άλλά σάν δυνητικό υποκείμενο 

εκφοράς, πού πιθανώς δεν υπάρχει εκτός επιστολών.
Τό γράμμα σάν έλάσσον είδος, τά γράμματα σάν 

έπιθυμία, ή επιθυμία των γραμμάτων έχουν ένα 

δεύτερο γνώρισμα. Ό πιό έντονος τρόμος τού υπο

κειμένου διατύπωσης θά παρουσιαστεί σάν εξωτε

ρικό έμπόδιο, τό όποιο τό υποκείμενο εκφοράς, πού 

δέχεται τό γράμμα, θά πασχίσει πάση θυσία νά 

υπερπηδήσει, έστω κι άν χαθεί. Αύτό άποκαλειται 

Περιγραφή ενός άγώνα. Ό Κάφκα τρέμει μπροστά 

σέ κάθε γάμο. Υπέρογκη προσπάθεια, διά τής οποί

ας εκφράζει αύτή τή φρίκη σέ μιά τοπογραφία 
εμποδίων (πού νά πάω; πώς νά έρθω; Πράγα, Βιέν

νη, Βερολίνο;). Ό Χωρομέτρης. Επίσης, έχουμε τήν 

άλλη προσπάθεια, διά τής οποίας απαριθμεί έναν 7

7 Ήμίρολό'/ιο, 5.“., σσ. 32-.Ή.
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κατάλογο συνθηκών, καταχωρισμένων μέ άριθμό, 

πού τό υποκείμενο έκφορας υποθέτει οτι είναι ικα

νές, τελικά, νά διαλύσουν τή φρίκη, ένώ αύτή ή φρί

κη τίς έμπνέει στό υποκείμενο διατύπωσης (Πρό

γραμμα ή Σχέδιο ζωής, μέ τον τρόπο του Κλάιστ). 

Είναι όντως βασανιστικό, είναι τό προσωποποιημέ- 

νο χιούμορ. Διπλή μαύρη ανατροπή, ή κάρτα καί ό 

κατάλογος του γάμου. Αύτή ή μέθοδος έχει πολλά 

πλεονεκτήματα: έπιτρέπει νά υποστηρίξουμε τήν 

αθωότητα τού υποκειμένου διατύπωσης, έπειδή δέν 

μπορεί νά κάνει τίποτε, καί δέν έχει κάνει τίποτε* 

έπίσης, τήν άθωότητα τού υποκειμένου έκφορας, 

έπειδή έκανε ό,τι μπορούσε* κατόπιν, τήν άθωότη

τα του τρίτου, τού παραλήπτη (άκόμα κι έσύ, Φελί- 

τσε, είσαι άθώα). Τέλος, αύτή ή μέθοδος έπιδεινώ- 

νει περισσότερο τά πράγματα, άν ένας άπό αύτούς 

τούς όρους, ή όλος ό κόσμος, ήταν ένοχος. Είναι ή 

μέθοδος πού θριαμβεύει μέσα στό Γράμμα στον πα
τέρα - όλοι αθώοι, ιδού τό χείριστο: τό Γράμμα 
ατάν πατέρα είναι ό έξορκισμός τού Οίδίποδα καί 

τής οικογένειας, μέ τή μηχανή γραφής, όπως τά 

Γράηηι,ατα στη Φίλιτσ€ είναι ό έξορκισμός τού γά- 

μου. Λα κατασχηχϊσκζ τνα χάρτη τής Θή[ίας, άντί 
νά πα/'ίπς Σοηαχλϊρ νά χατααχη'άσπζ μιά τοπο-

ί)Γ>
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γραψία εμποδίων, αντί νά μάχεσαι ενάντια στή μοί
ρα συν (βάλε στ ή θέση του πεπρωμένου έναν απο

δέκτη). Δέν υπάρχει περιθώριο νά αναρωτυθούμε αν 

τά γράμματα αποτελούν τμήμα του έργου, ούτε άν 

άποτελούν πηγή ορισμένων θεμάτων του έργου* 

άποτελοΰν αναπόσπαστο τμήμα τής μηχανή; γρα

φής ή έκφρασης. Μέ αυτόν τόν τρόπο πρέπει νά 

σκεφτουμε τά γράμματα γενικά σάν μέρος του γρα

ψίματος, αδιάφορο άν είναι έξεργα, καί νά καταλά

βουμε έπίσης γιατί ορισμένα είδη, όπως τό μυθι

στόρημα, δανείστηκαν φυσιολογικά τήν έπιστολι- 

μαία μορφή.

’Αλλά, σύμφωνα μέ τό τρίτο γνώρισμα, αυτή ή 

χρήση ή λειτουργία των γραμμάτων δέν εμποδίζει 

μιά επιστροφή τής ένοχής. Μιά οικογενειακή ή συ

ζυγική έπιστροφή τής οιδιπόδειας ένοχής: είμαι 

ικανός νά άγαπώ τόν πατέρα μου: είμαι ικανός νά 

παντρευτώ: μήπως είμαι τέρας: «Διαβολικός έν πά- 

ση άθωότητι», μπορούμε νά είμαστε άθώοι, καί πα

ρά ταύτα, διαβολικοί* αύτό είναι τό θέμα τής Κρί~ 
σης, καί τό μόνιμο αίσθημα τού Κάφκα στίς σχέσεις 

του μέ τίς άγαπημένες γυναίκες'. Ξέρει πώς είναι ό

8. «Διαβολικός έν ~ά<τη άθωότητι». βλ. Ί1μφαΛό)Ίο. ό .τ.. π.
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Δράκουλας, ξέρει πώς είναι βρικόλακας, αράχνη μέ 

τόν ιστό της. Μόνο πού πρέπει νά διακρίνει τις έν

νοιες: ή δυαδικότητα των δύο υποκειμένων, ή εναλ

λαγή καί ό διχασμός τους, δείχνουν νά θεμελιώνουν 

ενα αίσθημα ένοχης. Αλλά κι έδώ ό ένοχος, γιά τήν 

άκρίβεια, είναι τό υποκείμενο εκφοράς. Ή ίδια ή 

ένοχή δέν είναι παρά ή επιφανειακή, έπιδεικτική κί

νηση πού κρύβει ένα μύχιο γέλιο (πόσα δυσάρεστα 

πράγματα γράφτηκαν σχετικά μέ τόν Κάφκα καί 

τήν «ένοχή», τόν Κάφκα καί τόν «νόμο» κ.λπ.). Ό 

ιουδαϊσμός είναι ό χάρτινος φάκελος: ό Δράκουλας 

δέν μπορεί νά νιώσει ένοχή, ό Κάφκα δέν μπορεί νά 

νιώσει ένοχή, ό Φάουστ δέν είναι ένοχος, κι αύτό οχι 

λόγω υποκρισίας, άλλά έπειδή τό ζήτημα είναι 

άλλου.

Δέν καταλαβαίνουμε γρύ γιά τή διαβολική συμ

φωνία, γιά τή συμφωνία μέ τόν διάβολο, αν πιστεύ- 

Ο'^με ότι μπορεί νά έμπνεύσει ένοχή σέ έκεΐνον πού 

τήν υπογράφει, δηλαδή σέ έκεινον πού τήν συνομο

λογεί ή γράφει τό γράμμα. Ή ένοχή είναι ή έκφορά 

μιας κρίσης πού έρχεται έξωθεν, καί πλήττει μιά

17.1 Καί στήν K/x'm/, ό πατέρας λέγ«ι: «Κατά βάθος ή«τουν Iva 
:ττ<δί «0(7λ. άλλά ακόμα βαΟΰτιρα ήσοον Iva διαβολικό πλάσμα. 
\ά γιατί αυτή τή στιγμή σέ καταδικάζω σέ πνιγμό».

ÍI7



ΚΑΦΚΛ - ΓΙΑ ΜΙΑ ΚΛΛΣΣΟΝΛ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

άδύναμη ψυχή. Ή άδυναμία, ώ άδυναμία μου, τό 

σφάλμα μου, είναι ή φαινομενική κίνηση του Κάφ- 

κα ώς υποκειμένου έκφοράς. ’Αντίθετα, ή δύναμή 

του είναι τό υποκείμενο διατύπωσης μέσα στήν 

έρημο. ’Αλλά έτσι δέν τακτοποιούνται τά πράγματα, 

δέν σωζόμαστε. Γιατί αν ή ένοχή είναι φαινομενική 

κίνηση, έπισείεται σάν ένδειξη ένός άλλου κινδύνου 

- τής άλλης υπόθεσης. Ό πραγματικός πανικός εί

ναι οτι ή μηχανή πού γράφει τά γράμματα στρέφε

ται ένάντια στόν μηχανικό. Βλέπε τήν Αποικία των 
τιμωρημένων.

Ό κίνδυνος τής διαβολικής συμφωνίας, τής δια

βολικής άθωότητας, δέν είναι ή ένοχή· είναι ή παγί

δα, τό αδιέξοδο μέσα στό ρίζωμα, ό άποκλεισμός 

κάθε διεξόδου, ή περίκλειστη φωλιά. Ό φόβος. Ό 

ίδιος ό διάβολος έχει πέσει στήν παγίδα. Επιστρέ

φουμε στόν Οίδίποδα όχι λόγω ένοχής, άλλά λόγω 

κοπώσεως, άπό έλλειψη έπινοητικότητας, άπό 

αφροσύνη έκείνου πού άπελευθερώσαμε, λόγω φω

τογραφίας, λόγω άστυνομίας - όλες τίς απόμακρες 

διαβολικές δυνάμεις. Συνεπώς, ή άθωότητα δέν 

χρησιμεύει σέ τίποτε. Ή φόρμουλα τής άθώας δια

βολικότητας σας σώζει άπό τήν ένοχή, δέν σάς σώ

ζει άπό τή φωτοκόπια τής συμφωνίας καί άπό τή
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συνακόλουθη καταδίκη. Ό κίνδυνος δέν είναι τό 

αίσθημα τής ενοχής ώς νεύρωση, ώς κατάσταση, 

αλλά ή κρίση τής ενοχής ώς Δίκη. Αυτή είναι ή μοι
ραία διέξοδος των γραμμάτων: τό Γράμμα στόν πα
τέρα είναι μιά δίκη πού περιζώνει ήδη τόν Κάφκα 

τά Γράμματα στη Φελίτσε μεταστρέφονται σέ «Δί

κη στό ξενοδοχείο», μέ ολόκληρο δικαστήριο, οικο

γένεια, φίλους, υπεράσπιση, κατηγορία. Ό Κάφκα 

έχει άπαρχής τό προαίσθημα, επειδή γράφει τήν 

Κρίση τήν ίδια εποχή πού άρχίζει τά Γράμματα στη 
Φελίτσε. Όθεν, ή Κρίση είναι ό μέγας φόβος μήπως 

ή μηχανή των γραμμάτων πιάσει τόν συγγραφέα 

στήν παγίδα: ό πατέρας άρχίζει άρνούμενος τήν 

ύπαρξη του άποδέκτη, τού φίλου άπό τή Ρωσία· κα

τόπιν άναγνωρίζει τήν ύπαρξή του, αλλά γιά νά 

άποκαλύψει οτι ό φίλος δέν έπαψε νά τού γράφει, σέ 

αυτόν, τόν πατέρα, γιά νά καταγγείλει τήν προδο

σία τού παιδιού (ή ροή των γραμμάτων άλλάζει κα

τεύθυνση, στρέφεται ένάντια...). «Τά βρώμικα 

γραμματάκια σου...» Τό «βρώμικο γράμμα» τού 

υπαλλήλου Σορτίνι, στόν Πύργο... Γιά νά έξορκίσει 

τόν νέο κίνδυνο, ό Κάφκα δέν παύει νά περιπλέκει 

τά πράγματα, στέλνει άκόμα ένα γράμμα, τό όποιο 

άνασκευάζει ή διαψεύδει τό προηγούμενο, ώστε ή
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Φελίτσε νά οφείλει πάντα μιά απάντηση. Αλλά τί

ποτε δέν μπορεί νά έμποδίσει τήν έπιστροφή τής 

μοίρας: από τή ρήξη μέ τή Φελίτσε, ό Κάφκα έξέρ- 

χεται οχι ένοχος αλλά σμπαράλια. ’Αντιμετωπίζο

ντας τά γράμματα σάν άπαραίτητο στοιχείο, ώς θε

τική παρακίνηση (οχι άρνητική) γιά νά γράψει με

στά, αίφνης βρίσκεται χωρίς διάθεση γιά γράψιμο, 

μέ τά μέλη του παραλυμένα άπό τήν παγίδα πού λί

γο έλειψε νά τόν κλείσει μέσα της. Ή φόρμουλα 

«διαβολικός έν πάση άθωότητι» δέν άρκεΐ.

[Αυτά τά τρία έντατικά γνωρίσματα δείχνουν γιατί 

ό Κάφκα ήταν γοητευμένος άπό τά γράμματα. 

Χρειάζεται μιά ειδική εύαισθησία. Θά θέλαμε 

άπλώς νά τά συγκρίνουμε μέ τά γράμματα ένός 

άλλου διαβολικού, τού Προύστ. Κι αυτός συνάπτει 

διά των γραμμάτων ένα συμβόλαιο άπομάκρυνσης 

μέ τόν διάβολο ή μέ τή φαντασίωση, γιά νά αναιρέ

σει τήν έγγύτητα τού συμβολαίου γάμου. Κι αύτός 

άντιτάσσει τή γραφή στήν παντρειά. Δύο λιπόσαρ

κοι άνορεκτικοί βρικόλακες πού τρέφονται μέ αίμα, 

άποστέλλοντας τά γράμματα-νυχτερίδες. Οί γενι

κές αρχές είναι οί ίδιες: κάθε γράμμα είναι ερωτικό, 

φαινομενικά ή πραγματικά· τά έρωτικά γράμματα

ιοο
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μπορεί νά είναι έλκυστικά, άπωθητικά, προσεγγι- 

στικά, συμβιβαστικά, χωρίς αυτό νά αλλάζει τή φύ

ση τους· άποτελούν μέρος μιας συμφωνίας μέ τόν 

διάβολο, πού έξορκίζει τή συμφωνία μέ τόν Θεό, μέ 

τήν οικογένεια ή μέ τό έρώμενο πρόσωπο. Αλλά, 

ακριβέστερα, τό πρώτο γνώρισμα των γραμμάτων 

-άνταλλαγή ή διχασμός των δύο ύποκειμένων- 

έμφανίζεται πλήρως στόν Προύστ, καθώς τό υπο

κείμενο έκφορας έπωμίζεται όλη τήν κίνηση, ένώ τό 

υποκείμενο διατύπωσης παραμένει κλινήρες, στή 

γωνιά τού ιστού σάν αράχνη (ή μετατροπή τού 

Προύστ σέ αράχνη). Κατά δεύτερο λόγο, οί τοπο

γραφίες των έμποδίων καί οί κατάλογοι των συν

θηκών προβάλλονται έντονα άπό τόν Προύστ σάν 

λειτουργία τού γράμματος, σέ σημείο πού ό αποδέ

κτης νά μήν καταλαβαίνει άν ο άποστολέας εύχεται 

τήν έλευσή του, άν τήν εύχήθηκε ποτέ, άν τόν άπο- 

διώχνει γιά νά τόν προσελκύσει ή τό άντίστροφο: τό 

γράμμα διαφεύγει άπό κάθε άναγνώριση, τού τύπου 

ανάμνηση, όνειρο ή φωτογραφία, μετατρεπόμενο σέ 

ακριβή χάρτη ένδεδειγμένων ή άπαγορευμένων δρό

μων, ένα σχέδιο ζωής καθορισμένο μέ αύστηρότητα 

(καί ό Προύστ είναι τυραννισμένος χωρομέτρης ενός 

δρόμου πού παύει νά πλησιάζει χωρίς ποτέ νά άπο-
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μακρύνεται, δπως στον Πύργο)1'. Τέλος, τόσο στον 

Προύστ οσο καί στον Κάφκα, ή ένοχή είναι περικά

λυμμα, συνοδεύει τήν κατάδειξη ή τή φαινομενική 

κίνηση του υποκειμένου έκφορας* αλλά, κάτω άπό 

αυτή τήν ένοχή πού είναι γιά γέλια, ένας βαθύτερος 

πανικός τού κλινήρους, ένας φόβος οτι είπε πάρα 

πολλά, ένας φόβος ότι ή μηχανή των γραμμάτων θά 

στραφεί έναντίον του, τόν ωθεί σέ εκείνο πού πί

στευε ότι έξόρκισε, στήν αγωνία οτι τά πολλαπλά- 

σιαζόμενα μηνύματα ή τά βρώμικα γραμματάκια θά 

τόν περικλείσουν - τό απίστευτο γράμμα-έκβιασμός 

στήν Άλμπερτίν, πού τής τό αποστέλλει όταν δέν 

ξέρει ότι πέθανε, του έπιστρέφεται μέ τή μορφή 

ένός τηλεγραφήματος τής Ζιλμπέρτ, τήν οποία περ

ί ι Τά γράμματα τοϋ Προύστ είναι πριν απ' όλα τοπογραφίες 
εμποδίων - ψυχικών, φυσικών καί γεωγραφικών καί τά εμπόδια 
μεγαλώνουν, καθόσον ό άλληλογράφος ¡βρίσκεται κοντά. Λυτό είναι 
προφανές στά γράμματα στήν κυρία Στρώς, ή οποία, σάν τή Μίλε- 
να, Ιχει τήν όψη Αγγέλου τοϋ (θανάτου. Επιπλέον, στά γράμματα 
τοϋ Προύστ στούς νεαρούς φίλους του, άφθονοϋν τά τοπογραφικά 
εμπόδια, καθώς καί εκείνα πού σχετίζονται μέ τίς ώρες, τά μέσα, 
τίς ψυχικές διαθέσεις, τίς συνθήκες, τίς μεταβολές. Γιά παράδειγ
μα, σέ ένα νεαρό πού δέν ήθελε πλέον νά έρθει στό Καμπούρ, γρά
φει: «Είστε έλεύθερος νά πάρετε όποια απόφαση θέλετε, κι άν είναι 
νά έρθετε, μή μοϋ τηλεφωνήσετε, αλλά τηλεγραφήστε μου οτι φτά
νετε. άν είναι δυνατόν μέ ένα τραίνο τών *ί τό απόβραδο, ή πρός τό
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νάει γιά τήν Άλμπερτίν, πού τού άναγγέλλει τόν 

γάμο της. Κι αυτός γίνεται σμπαράλια. ’Αλλά, πα

ρά τήν ομοιότητα στό βρικολάκιασμα καί στή ζηλο

τυπία, οί διαφορές μεταξύ Προύστ καί Κάφκα είναι 

μεγάλες καί δέν συναρτώνται μόνο μέ τό κοσμικο- 

διπλωματικό ύφος τού ένός, ή τό δικονομικό ύφος 

του άλλου. Άμφότεροι θέλουν νά άποφύγουν, μέσω 

των γραμμάτων, τήν ειδική προσέγγιση πού χαρα

κτηρίζει τή συζυγική σχέση καί συνιστά τήν κατά

σταση τού βλέπω καί μέ βλέπουν (βλέπε τόν τρόμο 

του Κάφκα, όταν ή Φελίτσε τού λέγει δτι θά ήθελε 

νά είναι κοντά του δταν έργάζεται). Άπό αύτή τή 

σκοπιά δέν έχει ιδιαίτερη σημασία άν ή «γαμήλια» 

συμβίωση είναι επίσημη, όμοφυλοφιλική ή έτεροφυ- 

λοφιλική. Αλλά, γιά νά έξορκίσει τήν εγγύτητα, ό 

Κάφκα διατηρεί καί συντηρεί τή χωρική απόσταση, 

τήν απόμακρη θέση τού έρώμενου προσώπου: έτσι 

θέτει τόν έαυτό του σάν (//υληχισ/ιενο (φυλακισμένο 

τού κορμιού του, τής κάμαράς του, τής οικογένειας, 

τού έργου του), καί πολλαπλασιάζει τά έμπόδια πού 

δέν τόν αφήνουν νά δει ή νά συναντήσει τό έρώμενο 

πρόσωπο1". Αντίθετα, στόν I Ιρούστ, ό βιος έξορκι-

I" Ι'νί τή φυλχκή, βλ. ΊΙ/«/#ιΛ<)>ί<ι, ιϊ .’ΐ., π. .11.
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σμός άκολουθεΐ αντίθετη κατεύθυνση: φτάνουμε στό 

απροσδιόριστο, στό αθέατο, υπερβάλλοντας την έγ- 

γύτητα, έπιβάλλοντας μιά σωφρονιστική έγγύτη- 

τα. 'Η λύση τού Προύστ είναι ή πλέον άλλόκοτη: 

υπερβαίνει τίς συζυγικές σχέσεις τής παρουσίας καί 

τής θέασης... διά τής ύπερβάλλουσας έγγύτητας. 

Όσο πιό κοντά, τόσο πιό άκριβοθώρητος. Συνεπώς, 

ό Προύστ είναι ό δεσμο(ρύλακας, ένώ τό έρώμενο 

πρόσωπο βρίσκεται σέ μιά πλαϊνή φυλακή. ’Έτσι, 

τό ιδεώδες του Προύστ συνίσταται σέ μπιλιέτα πού 

γλιστρούν κάτω άπό τήν πόρτα.] II.

II. Οί νουβέλες: είναι ζωολογικές, παρότι δέν υπάρ

χουν κατ' ουσίαν ζώα σέ όλες τίς άφηγήσεις. Τό 

ζώο συμπίπτει μέ τό κατ’ έξοχήν άντικείμενο τής 

νουβέλας κατά Κάφκα: άπόπειρα νά βρεθεί μιά διέ

ξοδος, νά χαραχτεί μιά γραμμή διαφυγής. Τά γράμ

ματα δέν έπαρκούσαν σέ αύτή τήν προσπάθεια, για

τί ό διάβολος, ή συμφωνία μέ τόν διάβολο, δέν προ

σφέρει μιά γραμμή διαφυγής, άντίθετα διατρέχουμε 

τόν κίνδυνο νά πέσουμε στήν παγίδα. Νουβέλες, 

όπως ή Κρίση ή ή Μεταμόρφωση, γράφονται άπό 

τόν Κάφκα τήν ίδια εποχή πού αρχίζει τήν άλ- 

ληλογραφία μέ τή Φελίτσε, είτε γιά νά έξεικονιστεΐ
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ό κίνδυνος, είτε γιά νά έξορκιστεΐ: προτιμότερες οί 

κατάκλειστες καί θανατηφόρες νουβέλες παρά ή ά- 

τέρμονη ροή των γραμμάτων. Πιθανώς τά γράμμα

τα αποτελούν τήν κινητήρια δύναμη πού, διά τού 

αίματος πού άποφέρουν, βάζουν σέ κίνηση τή μηχα

νή· ωστόσο, τό ζήτημα είναι νά γράψει κάτι διαφο

ρετικό από τά γράμματα, νά δημιουργήσει. Αύτό τό 

κάτι διαφορετικό γίνεται αισθητό μέσα στά γράμ

ματα (ζωική φύση τού θύματος, τουτέστι τής Φε- 

λίτσε’ διαχείριση των γραμμάτων δίκην βρικόλακα), 

άλλά δέν μπορεί νά πραγματωθει παρά μόνο σέ ένα 

αυτόνομο στοιχείο, έστω καί άν παραμένει μονίμως 

ατελεύτητο. Μέσα στήν κάμαρά του ό Κάφκα γίνε

ται ζώο, αύτό είναι τό ούσιαστικό θέμα τής νουβέ

λας. Ή πρώτη δημιουργία είναι ή μεταμόρφωση. 

Μακάρι τό μάτι μιας συζύγου νά μή βλέπει αύτό τό 

πράγμα, ούτε βέβαια ενός πατέρα ή μιας μάνας. 

Φρονούμε ότι, γιά τόν Κάφκα, ή ζωική ουσία είναι 

ή διέξοδος, ή γραμμή διαφυγής, έστω έπιτόπου ή 

μέσα στό κλουβί. Μιά ήιεξοόος, οχι ή ίλενθερία. Μιά 
ζώσα γραμμή όιαψγήζ καί οχι μιά ΗίΟεση. Στό 

Τπακάλια καί 'Άραβες, τά τσακάλια λένε: «Λέν 

πρόκειται νά τούς σκοτώσουμε. (...) Μόνο τό θέαμα 

τού ζωντανού κορμιού τους μας κάνει νά τό βάζουμε

ιογ,
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στά πόδια· όταν τούς βλέπουμε, άναζηταμε έναν πιό 

καθαρό άέρα, βρίσκουμε καταφύγιο στήν έρημο, πού 

έτσι έγινε ή πατρίδα μας». Άν ό Μπασελάρ άδικει 

κατάφωρα τόν Κάφκα όταν τόν συγκρίνει μέ τόν 

Λωτρεαμόν, αύτό οφείλεται στό ότι φρονεί, πρίν 

άπ ολα, πώς ή δυναμική ουσία τού ζώου είναι ή 

ελευθερία καί ή έπιθετικότητα: οί μετατροπές σέ 

ζώα τού Μαλντορόρ εΐναι έπιθέσεις, καί τόσο πιό 

ώμές, οσο πιό έλεύθερες καί άναίτιες είναι. Αλλά 

στόν Κάφκα ισχύει τό άντίθετο, καί μπορούμε νά 

πούμε οτι ή ιδέα του είναι πιό σωστή, άπό τή σκο

πιά τής ίδιας τής Φύσης. Τό αξίωμα τού Μπασε

λάρ καταλήγει νά αντιτάσσει τήν ταχύτητα τού 

Λωτρεαμόν στή βραδύτητα του Κάφκα". Άς θυμί

σουμε, λοιπόν, ορισμένα στοιχεία άπό τίς ζωολογι

κές νουβέλες:

1. Δέν τίθεται ζήτημα νά διακρίνουμε τήν περί

πτωση οπού ένα ζώο θεωρείται άφ’ έαυτού, άπό τήν 

περίπτωση όπου έχουμε νά κάνουμε μέ μεταμόρφω- II

II Bachelard. Lautréamont, έκδ. Corti: βλ. τό πρώτο κεφά
λαιο, σχετικά μέ τήν άμειγή δράση, τήν ταχύτητα καί τήν επίθεση 
σάν γνωρίσματα του ζώου κατά τόν Λωτρεαμόν, καί σχετικά μέ τή 
βραδύτητα τοΰ Κάφκα εννοούμενη ώ: εξάντληση τής «θέλησης γιά 
ζωή».

ιο6
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ση· βλα στο ζώο είναι μεταμόρφωση, καί ή μετα

μόρφωση βρίσκεται στό ίδιο κύκλωμα άνθρωπο- 

ποίησης τού ζώου καί ζωοποίησης του άνθρώπου·

2. 'Η μεταμόρφωση είναι σάν σύζευξη δύο έκτο- 

πισμών, έκείνης πού ό άνθρωπος επιβάλλει στό ζώο 

έξαναγκάζοντάς το νά τό σκάσει ή ύποτάσσοντάς 

το, αλλά έπίσης καί έκείνης πού τό ζώο προτείνει 

στόν άνθρωπο, ύποδεικνύοντάς του διεξόδους ή μέσα 

διαφυγής τά όποια ποτέ δέν θά σκεφτόταν άπό μό

νος του (σχιζο-διαφυγή)· καθεμιά άπό τίς δύο δια

φυγές ένυπάρχει στήν άλλη, καί τήν ώθει νά διαβεΐ 

ένα κατώφλι·

3. Συνεπώς, αυτό πού βαραίνει δέν είναι ή σχε

τική βραδύτητα τής ζωοποίησης· γιατί, όσο βρα

δεία κι άν είναι, καί οσο πιό βραδεία είναι, δέν παύ

ει νά συνιστα έναν απόλυτο εκτόπισμά τού άνθρώ

που, σέ αντίθεση πρός τούς σχετικούς έκτοπισμούς 

πού ο άνθρωπος επιβάλλει στόν έαυτό του μετατο

πιζόμενος, ταξιδεύοντας· ή ζωοποίηση είναι ένα 

ασάλευτο καί έπιτόπιο ταξίδι, πού δέν μπορεί νά 

βιωθεΐ ή νά νοηθεί παρά μόνο έντατικά (διάβαση 

ορίων έντασης)'■ *.

I.! Ί) Κάφκα άντιτΐΦϊίΐ σν/νά δ·>< ιΒτ, τ*;Λιοΰ. τό ένι διευ-
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Ή ζωοποίηση δέν έχει τίποτε τό μεταφορικό. 

Κανένα συμβολισμό, καμιά αλληγορία. Επιπλέον, 

δέν είναι αποτέλεσμα ενός σφάλματος ή μιας κατά

ρας, συνέπεια μιας ένοχης. "Οπως λέγει ό Μέλβιλ 

γιά τή μετατροπή του καπετάνιου Άχάμπ σέ φά

λαινα, είναι ένα «πανόραμα» οχι ένα «εύαγγέλιο». 

Είναι ένας χάρτης έντάσεων. Είναι ένα σύνολο από 

καταστάσεις, διακεκριμένες μεταξύ τους, δεμένες 

μέ τόν άνθρωπο καθώς άναζητεΐ μιά διέξοδο. Είναι 

μιά δημιουργική γραμμή διαφυγής πού δέν δηλώνει 

κάτι άλλο από τόν έαυτό της. Σέ άντίθεση πρός τά 

γράμματα, ή ζωοποίηση δέν αφήνει τίποτε πίσω 

της άπό τή δυαδικότητα ένός υποκειμένου διατύ

πωσης καί ένός υποκειμένου έκφοράς, άλλά συνι- 

στά μιά καί τήν αύτή δίκη, μιά καί τήν αύτή διαδι

κασία, πού άντικαθιστά τήν υποκειμενικότητα. 

Εντούτοις, άν ή ζωοποίηση είναι τό κατ’ εξοχήν

ρυντικό καί οργανωμένο, τό άλλο έντονο καί λόγω αποτυχία; ναυ
άγιο καί ρημάδι. Αύτό τό δεύτερο ταξίδι μπορεί νά γίνει έπί τόπου, 
μέσα στην «κάμαρα», καί μάλιστα εντονότατα: «Κοιμάσαι πότε 
κοντά στόν έναν τοίχο, πότε στόν άλλο, έτσι τό παράθυρο ταξιδεύ
ει ολόγυρα. (...) Τό μόνο πού μου μένει είναι οί περίπατοι, κι αυτό 
άρκεΐ' άπό τήν άλλη, δέν υπάρχει σημείο τού κόσμου όπου νά μην 
μπορώ νά κάνω τόν περίπατό μου». Ημερολόγιο, ο.π., σ. Ι.Ί. Εντα
τική Αμερική, χάρτης έντάσεων.

ιοδ
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αντικείμενο τής νουβέλας, πρέπει νά άναρωτηθούμε 

πάνω στην ανεπάρκεια τής νουβέλας. Θά λέγαμε 

δτι οί νουβέλες έχουν έμπλακει σέ μιά διλημματικό- 

τητα πού, από τή σκοπιά του Κάφκα, τίς καταδι

κάζει δίπλευρα σέ αποτυχία, οποία κι άν είναι ή λο

γοτεχνική τους λάμψη. Είτε ή νουβέλα θά είναι τέ

λεια καί περατωμένη, άλλά θά κλειστεί στον έαυτό 

της. Είτε θά διανοιχθεΐ, άλλά θά διανοιχθεΐ σέ κάτι 

άλλο, πού θά μπορούσε νά άναπτυχθεί σέ ένα μυθι

στόρημα, άτέρμονο κι αυτό. Στην περίπτωση τής 

πρώτης υπόθεσης, ή νουβέλα άντιμετωπίζει έναν 

κίνδυνο διαφορετικό άπό εκείνον των γραμμάτων, 

άλλά, κατά μία έννοια, άνάλογο. Τά γράμματα έπρε

πε νά φοβούνται μιά άμπώτιδα πού θά στρεφόταν 

ενάντια στό υποκείμενο διατύπωσης· οί νουβέλες, 

άπό τή μεριά τους, προσκρούουν σέ ένα άδιέξοδο τής 

ζωικής διεξόδου, σέ ένα άδιέξοδο τής γραμμής δια

φυγής (γι’ αυτό όλοκληρώνονται, όταν συμβαίνει 

αυτό). Βέβαια, ή ζωοποίηση δέν έχει καμιά σχέση 

μέ μιά φαινομενική κίνηση, όπως έκείνην των 

γραμμάτοιν: οσο άργός κι άν είναι έκεί ό έκτοπι- 

σμός, εΐναι άπόλυτος· ή γραμμή διαφυγής εΐναι προ

γραμματισμένη, ή διέξοδος έχει διανοιχθεΐ. Άλλά 

|ΐόνο ένας πόλος.
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"Οπως τό αυγό δυνητικά έχει δύο πόλους, ή ζω- 

οποίηση είναι μιά δυνητικότητα προικισμένη μέ δύο 

πόλους έξίσου πραγματικούς, έναν καθαυτό ζωικό 

πόλο καί έναν οικογενειακό πόλο. Είδαμε πώς τό 

ζώο ταλαντευόταν ανάμεσα στήν άπανθρωποποίη- 

σή του καί στήν υπερβολικά άνθρώπινη ένταξή του 

στήν οικογένεια’ έτσι, ό σκύλος τών Ερευνών εκτο

πίζεται άπό τούς σκύλους μουσικούς στήν αρχή, 

αλλά έπανεγκαθίσταται, οίδιποδειοποιεΐται εκ νέου 

άπό τόν σκύλο τραγουδιστή στό τέλος, καί παραμέ

νει δίβουλος ανάμεσα σέ δύο «έπιστήμες», άναγκα- 

σμένος νά έπικαλεΐται μιά τρίτη έπιστήμη πού θά 

τόν έβγαζε άπό τό άδιέξοδο (άλλά αύτή ή τρίτη έπι

στήμη δέν θά άποτελούσε αντικείμενο μιας απλής 

νουβέλας καί θά άπαιτουσε ένα ολόκληρο μυθιστό

ρημα...). Επίσης: πώς ή μεταμόρφωση του Γρήγο

ρή είναι ή ιστορία μιας έπαν-οιδιποδειοποίησης πού 

τόν οδηγεί στόν θάνατο, πού κάνει τή ζωοποίησή 

του θανάτωση. ’Όχι μόνο ό σκύλος, άλλά δλα τά άλ

λα ζώα ταλαντεύονται άνάμεσα σέ ένα σχιζο-έρωτα 

καί σέ έναν οιδιπόδειο Θάνατο*.

Μόνο άπό αύτή τή σκοπιά ή μεταμόρφωση, μέ

* Στό πρωτότυπο, ΤΙιαιιαίοί.
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δλη τήν ανθρωποκεντρική της συνοδεία, διατρέχει 
τόν κίνδυνο νά έπανεισαχθει.

Έν όλίγοις, οί ζωολογικές νουβέλες αποτελούν 

ένα τμήμα τής μηχανής έκφρασης, ξεχωριστό από 

τά γράμματα, έπειδή δέν ενεργούν μέσα στή φαινο

μενική κίνηση, ούτε μέσα στή διάκριση των δύο 

υποκειμένων άγγίζοντας τό πραγματικό, έγγρά- 

φονται σέ αύτό, έμπλέκονται στήν ένταση των δύο 

πόλων ή των δύο άντιτάξιμων πραγματικοτήτων. Ή 

ζωοποίηση δείχνει έμπρακτα μιά διέξοδο, χαράζει 

όντως μιά γραμμή διαφυγής, άλλά είναι άνίκανη νά 

τήν άκολουθήσει ή νά τή δανειστεί (κατά μείζονα λό

γο, ή Κρίση παραμένει μιά οιδιπόδεια ιστορία, ως 

τέτοια τήν παρουσιάζει ό Κάφκα, καθώς τό παιδί πε

θαίνει χωρίς νά γίνει ζωο, καί χωρίς νά μπορέσει νά 

έξελίξει τή διάνοιξή του πρός τή Ρωσία).

Άρα, πρέπει νά δούμε τήν άλλη υπόθεση: οί ζω

ολογικές νουβέλες οχι μόνο δείχνουν μιά διέξοδο πού 

είναι άνίκανες νά ακολουθήσουν, άλλά ήδη εκείνο 

πού τίς καθιστούσε ικανές νά δείξουν τή διέξοδο 

ήταν κατιτί άλλο, πού ένεργούσε μέσα τους. Αύτό 

τό άλλο πράγμα μπορεί νά ειπωθεί μόνο μέσα στό 

μυθιστόρημα, στίς άπόπειρες γιά τό μυθιστόρημα, 

ως τρίτου συστατικού τής μηχανής έκφρασης. Ό
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Κάφκα αρχίζει τά μυθιστορήματα (ή τείνει νά ανα

πτύξει μιά νουβέλα σέ μυθιστόρημα) καί ταυτόχρο

να έγκαταλείπει τίς ζωοποιήσεις, γιά νά βάλει στή 

θέση τους μιά πιό περίπλοκη συναρμογή. Θά έπρε

πε, λοιπόν, οί νουβέλες καί οί ζωοποιήσεις τους νά 

έχουν έμπνευστεΐ άπό αυτή τήν υπόγεια συναρμο

γή, αλλά έπίσης δέν θά μπορούσαν νά τή θέσουν σέ 

λειτουργία άμεσα, καί δέν θά μπορούσαν νά τή φέ

ρουν στό φως. Σάμπως τό ζώο νά ήταν ακόμα υπερ

βολικά κοντινό, υπερβολικά αντιληπτό, ορατό, έξα- 

τομικευμένο, έγκατεστημένο, ή ζωοποίηση τείνει 

άρχικά πρός μιά μοριοποίηση: ή Ζοζεφίνα βυθίζεται 

μέσα στόν λαό της καί «στό άναρίθμητο πλήθος των 

ήρώων τού λαού της»* ό σκύλος παραμένει αμήχα

νος μπροστά στήν πολύμορφη διαταραχή των επτά 

σκύλων μουσικών τό ζώο τού Λαγουμιού παραμέ

νει αναποφάσιστο μπροστά στόν θόρυβο πού κάνουν 

τά μικρότερα άπό αύτό ζώα, τά όποια καταφθάνουν 

άπό παντού' ό ήρωας τού 'Ανάμνηση από τόν σιδη
ρόδρομο του Κάλντα, πού ήρθε νά κυνηγήσει άρ- 

κούδες καί λύκους, έχει νά κάνει μέ ένα κοπάδι πο

ντικών, πού τούς σκοτώνει μέ μαχαίρι, παρακολου

θώντας τους νά σπαρταρούν (καί στό Καβάλα σέ 

εναν κάδο κάρβουνα, «πάνω στό παχύ χιόνι πού δέν 11

11 λ



ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ

υποχωρεί ούτε πόντο, βαδίζω στά χνάρια μικρών 

σκυλιών τής Αρκτικής, καί ή καβαλαρία μου έχει 

χάσει τόν προσανατολισμό της»).

Ό Κάφκα γοητεύεται άπό καθετί τό μικροσκο- 

πικό. Άν δέν άγαπα τά παιδιά, αύτό οφείλεται στό 

οτι αναπότρεπτα μεγαλώνουν αντίθετα, τό ζωικό 

βασίλειο διέπεται άπό τή μικρότητα καί τό άνεπαί- 

σθητο. Επιπλέον, στόν Κάφκα, ή μοριακή πολλότη- 

τα τείνει νά ένσωματωθεΐ ή νά δώσει τή θέση της 

σέ μιά μηχανή, ή μάλλον σέ μιά μηχανική σνναρμο- 
γτ), τά μέρη τής οποίας είναι άνεξάρτητα μεταξύ 

τους καί, παρά ταύτα, λειτουργεί. Τό σύμπλεγμα 

τών σκύλων μουσικών περιγράφεται ήδη σάν μιά πα

ρόμοια λεπτοφυής συναρμογή. Ακόμα κι όταν τό ζώο 

είναι μοναδικό, ή φωλιά του δέν είναι μοναδική, είναι 

πολλαπλή καί συναρμοσμένη. Ή νουβέλα Μπλοιίμ- 

φίλιη. ένας κάπως ηλικιωμένος ¿ργένης, παρουσιά

ζει ένα γεροντοπαλίκαρο πού αναρωτιέται αρχικά 

άν πρέπει νά πάρει ένα σκύλο’ άλλά τό υποκατά

στατο του σκύλου έχει διασφαλιστεί άπό ένα παρά

ξενο μοριακό ή μηχανικό σύστημα, «δύο λευκές μπα- 

λίτσες άπό σελυλόιντ με γαλάζιες ρίγες πού άνεβο- 

κατεβαίντΑ>ν στό πάτωμα»’ τελικά, ό Μπλούμφελντ 

καταδιώκεται άπό δύο ασκούμενους πού ενεργούν
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σάν εξαρτήματα μιας γραφειοκρατικής μηχανής.

Πιθανώς υπάρχει στον Κάφκα μιά δλως ιδιαίτε

ρη κατάσταση του αλόγου, καθόσον είναι ένδιάμεσο 

άνάμεσα σέ ένα ζώο καί σέ μιά συνοφμογή. Πά

ντως, τά ζώα, δπως είναι ή δπως μετατρέπονται 

μέσα στίς νουβέλες, έμπλέκονται σέ μιά διλημματι- 

κότητα: είτε είναι κυνηγημένα, σέ αδιέξοδο, καί ή 

νουβέλα τελειώνει· είτε έξέρχονται καί πολλαπλά- 

σιάζονται, διανοίγοντας εξόδους, αλλά δίνουν τή θέ

ση τους σέ μοριακές πολλότητες καί σέ μηχανικές 

συναρμογές πού δέν είναι ζωικές, καί μπορούν νά 

άντιμετωπιστούν μόνο μέσα σέ μυθιστορήματα. III.

III. Τά μυθιστορήματα: γεγονός είναι δτι τά μυθι

στορήματα δέν παρουσιάζουν ζώα, μέ έξαίρεση κά

ποιες δευτερεύουσες περιπτώσεις, καί καμιά ζωο

ποίηση. Είναι σάν νά νεκρώθηκε ό άρνητικός πόλος 

τού ζωικού, καί ό θετικός πόλος νά πήγε άλλα), στή 

μεριά τής μηχανής καί τών συναρμογών. Σάμπως ή 

ζωοποίηση νά μήν είχε έπάρκεια σέ αρθρώσεις καί 

προσδέσεις. Άς υποθέσουμε δτι ό Κάφκα έγραψε ένα 

μυθιστόρημα πάνω στον γραφειοκρατικό κόσμο τών 

μυρμηγκιών, ή στον Πύργο τών τερμιτών θά ήταν 

ένα εΐδος Κάπεκ (συμπατριώτης καί συγκαιρινός

U4
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του Κάφκα). Θά ε^ε γράψει ένα μυθιστόρημα επι

στημονικής φαντασίας. Είτε ένα μαύρο μυθιστόρη

μα, ένα κείμενο ρεαλιστικό, ΐδεαλιστικό, κωδικοποι- 

ημένο, βπως εκείνα πού γράφονταν εκείνη την εποχή 

στη σχολή τής Πράγας. Θά εϊχε περιγράψει λίγο πο

λύ άμεσα, λίγο πολύ συμβολικά, τόν σύγχρονο κό

σμο, τη θλίψη ή τη σκληρότητα αυτού τού κόσμου, 

τά καταστρεπτικά άποτελέσματα τής μηχανοκρα

τίας καί τής γραφειοκρατίας. Κι όμως, καμιά άπό αύ- 

τές τίς προθέσεις δέν ανήκει στά σχέδια τού Κάφκα. 

Αν έγραφε γιά τη δικαιοσύνη των μυρμηγκιών ή γιά 

τόν πύργο των τερμιτών, ή μεταφορά θά έπέστρεφε 

ρεαλιστική ή συμβολική. Δέν θά είχε ποτέ αντιμε

τωπίσει τή βία ενός γραφειοκρατικού, αστυνομικού, 

δικαστικού, οικονομικού καί πολιτικού έρωτα.

Θά ισχυριστούν πιθανώς 6τι ή τομή πού κάνου

με ανάμεσα στίς νουβέλες καί στά μυθιστορήματα 

δέν υπάρχει, έπειδή πολλές νουβέλες είναι δοκιμές, 

σπαράγματα γιά ενδεχόμενα μυθιστορήματα πού 

έγκαταλείφθηκαν, καί 6τι τά μυθιστορήματα εΐναι 

νουβέλες πού δέν όλοκληρώθηκαν, πού δέν έξελίχθη- 

καν. Αλλά τό ζήτημα δέν είναι αυτό. Τό σημαντι

κό αφορά τό κίνητρο τού Κάφκα νά γράψει μυθιστό

ρημα. Τί τόν κάνει νά παραιτηθεί, νά τό έγκατα-



ΚΑΦΚΑ - ΠΑ ΜΙΑ ΚΛΑΣΣΟΝΛ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

λείψει ή νά τό κλείσει σάν νουβέλα. Τί τον κάνει νά 

πιστεύει ότι μιά νουβέλα μπορεί νά είναι προσχέδιο 

ένός μυθιστορήματος. Θά μπορούσαμε νά προτεί

νουμε ένα είδος νόμου (ό όποιος δέν ισχύει πάντα, 

άλλά μόνο σέ κάποιες περιπτώσεις):

1. όταν ένα κείμενο άναφέρεται σέ μιά ζωοποίηση, 

δέν μπορεί νά άναπτυχθεΐ σέ μυθιστόρημα’

2. ένα κείμενο πού άναφέρεται σέ ζωοποιήσεις δέν 

μπορεί νά θεωρηθεί εξελίξιμο σέ μυθιστόρημα, 

παρά μόνο αν περιλαμβάνει επίσης έπαρκεΐς μη

χανικές ενδείξεις, πού ξεπερνούν τό ζώο καί είναι 

μυθιστορηματικά σπέρματα-

3. όταν ένα κείμενο πού θά μπορούσε νά άποτελέ- 

σει σπέρμα μυθιστορήματος έγκαταλείπεται άπό 

τόν Κάφκα, αύτό συμβαίνει γιατί φαντάστηκε 

οτι θά τό τέλειωνε μέ μιά ζωική διέξοδο-

ένα μυθιστόρημα δέν γίνεται μυθιστόρημα, έστω 

κι άν δέν έχει περατωθεΐ, έστω καί κυρίως αν 

είναι άτελεύτητο, παρά μόνο άν οί μηχανικές 

ένδείξεις οργανώνονται σέ μιά άληθινή καί αύτο- 

σύστατη συναρμογή-

5. άπό τήν άλλη, ένα κείμενο πού θά περιλαμβάνει 

μιά ρητή μηχανή δέν άναπτύσσεται, άν δέν κα
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ταφέρει νά προσδεθεΐ μέ συγκεκριμένες κοινωνι- 

κο-πολιτικές συναρμογές (γιατί μιά άμειγής μη

χανή είναι προσχέδιο, πού δέν αποτελεί ούτε 

νουβέλα ούτε μυθιστόρημα).

Συνεπώς, ό Κάφκα έχει πολλούς λόγους νά έγ- 

καταλείψει ένα κείμενο, είτε επειδή είναι σύντομο, 

είτε έπειδή είναι διεξοδικό: άλλά τά κριτήρια τού 

Κάφκα είναι έξ ολοκλήρου νεόκοπα, καί ισχύουν μό

νο γιά τόν ίδιο, μέ μεταβάσεις άπό ένα κείμενο στό 

άλλο, επενδύσεις, άνταλλαγές κ.λπ., ώστε νά συ- 

σταθεΐ ένα ρίζωμα, μιά φωλιά, ένας χάρτης μετα

σχηματισμών. Έκεΐ κάθε άποτυχία είναι αριστούρ

γημα, ένας νέος βλαστός μέσα στό ρίζωμα.

Ή πρώτη περίπτωση θά ήταν ή Μεταμόρφωση- 
νά γιατί πολλοί κριτικοί άποφαίνονται οτι είναι τό 

πιό άποπερατωμένο (;) έργο τού Κάφκα. Ό Γρήγο

ρης, παραδομένος στή ζωοποίησή του, γίνεται καί 

πάλι Οίδίπους άπό τήν οικογένεια, καί οδηγείται 

στόν θάνατο. Ή οικογένεια καταπνίγει άκόμα καί 

τίς δυνητικότητες μιας γραφειοκρατικής μηχανής 

(βλέπε τούς άποδιωγμένους ένοικους). Ή νουβέλα 

ολοκληρώνεται ως θανατηφόρα τελειοποίηση.

Ή δεύτερη περίπτωση θά μπορούσε νά αφορά

»'7
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τίς Έραη*? ενός σκύλου: ό Κάφκα αναγνώριζε έκεί 

τούς δικούς του Μπουβάρ καί Πεκυσέ". Άλλα τά 

σπέρματα των έμπρακτων αναπτύξεων είναι άδια- 

χώριστα άπό τίς μηχανικές ενδείξεις πού ρυθμίζουν 

τό αντικείμενο των Έρ€υνών: οί μουσικές ένδείξεις 

στή συναρμογή των έπτά σκύλων, οί έπιστημονικές 

ενδείξεις στή συναρμογή των τριών έπιστημών. Άλ

λα, έφόσον αύτές οί ένδείξεις έχουν έμπλακεΐ στή 

ζωοποίηση, ύφίστανται έκτρωση. Ό Κάφκα δέν κα

τορθώνει νά πλάσει τούς δικούς του Μπουβάρ καί 

Πεκυσέ1 οί σκύλοι τόν βάζουν στον δρόμο ένός πράγ

ματος πού μπορεί νά γίνει αντιληπτό μόνο μέσα άπό 
ένα άλίο πράγμα.

Ή τρίτη περίπτωση βρίσκει τήν έξεικόνισή της 

στήν Αποικία των τιμωρημένων: κι έδώ υπάρχει 

σπέρμα μυθιστορήματος, μάλιστα σέ συνάρτηση μέ 

μιά ξεκάθαρη μηχανή. Αλλά αύτή ή ύπερβάλλουσα 

μηχανή, συναρτημένη μέ υπερβολικά οιδιπόδειες 

συντεταγμένες (γερο-κυβερνήτης - άξιωματικός = 

πατέρας - παιδί) δέν άναπτύσσεται.

Καί ό Κάφκα μπορεί νά φανταστεί μιά ζωική 

κατακλείδα σέ αύτό τό κείμενο πού υποπίπτει στήν

ΙΤ Ή/ΐίρολόγιο, 0.7Τ., σ. Ί27.
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κατάσταση της νουβέλας: σέ μιά εκδοχή της Αποι
κίας τών τιμωρημένων, ό ταξιδευτής γίνεται τελι

κά σκύλος, καί αρχίζει νά τρέχει πρός κάθε κατεύ

θυνση, πηδώντας καί σπεύδοντας νά βρει τό πόστο 

του (σέ μιά άλλη γραφή παρεμβαίνει μιά κυρία- 

ερπετό)14. ’Εδώ έχουμε τό άντίθετο άπό τίς Έρευ

ες ¿νός σκύλου: οχι μόνο οί μηχανικές ένδείξεις δέν 

κατορθώνουν νά εξέλθουν άπό τή ζωοποίηση, άλλά, 

έπιπλέον, ή μηχανή στρέφεται πρός μιά έπαναζωο- 

ποίηση.

Ή τέταρτη περίπτωση, ή μόνη αληθινά θετική, 

άφορα τά τρία μεγάλα μυθιστορήματα, τά τρία με

γάλα έργα πού δέν ολοκληρώθηκαν: όντως, ή μηχα

νή δέν είναι πιά μηχανική καί πραγμοποιημένη, 

άλλά ένσαρκώνεται σέ περίπλοκες κοινωνικές συναρ- 

μογές πού έπιτρέπουν νά έπιτύχουμε, μέ ανθρώπινο 

προσωπικό, μέ ανθρώπινα εξαρτήματα καί γρανά

ζια, αποτελέσματα βίας καί άπάνθρωπης έπιθυμίας 

πολύ πιό ισχυρά άπό εκείνα πού πετυχαίναμε χάρη 

στά ζώα ή χάρη σέ μεμονωμένους μηχανισμούς. Νά 

γιατί είναι σημαντικό νά δούμε πώς τήν ίδια στιγ

μή (π./, τή στιγμή τής Δίκης) ό Κάφκα έξακολου-

Ι'ι Ή/κ/ιαλήγι/), ό..τ, «η. \^Ί V*.!
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θεΐ νά περιγράφει ζωοποιήσεις πού δέν έξελίσσονται 

σέ μυθιστόρημα, καί συλλαμβάνει ένα μυθιστόρημα 

πού δέν παύει νά άναπτύσσει τίς συναρμογές του.

Ή πέμπτη καί τελευταία περίπτωση άποτελεΐ 

την άντ-απόδειξη: έχουμε «άποτυχία» τού μυθιστο

ρήματος όχι μόνο όταν ή ζωοποίηση έξακολουθεϊ νά 

κυριαρχεί, αλλά έπίσης όταν ή μηχανή δέν κατορ

θώνει νά ένσαρκωθεΐ στίς ζωντανές κοινωνικο-πολι- 

τικές συναρμογές πού άποτελούν τό έμψυχο υλικό 

τού μυθιστορήματος. Τότε ή μηχανή παραμένει ένα 

προσχέδιο πού δέν μπορεί νά εξελιχθεί, όποια κι αν 

είναι ή δύναμη καί ή ομορφιά της. Αύτή είναι ήδη ή 

περίπτωση τής Αποικίας των τιμωρημένων, μέ τήν 

υπερβολικά υπερβατική μηχανή της, τήν υπερβολι

κά μεμονωμένη καί πραγμοποιημένη, τήν υπερβολι

κά άφηρημένη. Αύτή είναι ή περίπτωση τού υπέρο

χου δισέλιδου κειμένου μέ τόν τίτλο 'Όντραντζκ, τό 

όποιο περιγράφει μιά άλλόκοτη καί άχρησιμοποίητη 

μηχανή: μιά πλατιά μπομπίνα, εφοδιασμένη μέ διά

σπαρτες άκρες, «μέ μιά μικρή έγκάρσια στρόφιγγα, 

στήν οποία προστίθεται ένας ξύλινος τάκος σέ ορθή 

γωνία», γιά νά διασφαλίζεται ή εύστάθεια τής μη

χανής. Αύτή είναι ή περίπτωση τού Μπλούμφώντ, 
όπου τά δύο μπαλάκια τού πίνγκ-πόνγκ άπαρτίζουν
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μιά κανονική μηχανή, οί δύο διεστραμμένοι καί ηλί

θιοι άσκούμενοι άπαρτίζουν μιά γραφειοκρατική μη
χανή, άλλα τά θέματα παραμένουν ακόμη άσύνδετα, 

καθώς πηδάμε από τό ένα στό άλλο χωρίς διάχυση 

ή άλληλοδιείσδυση.
Ιδού λοιπόν τά τρία στοιχεία τής μηχανής έγγρα- 

φής ή έκφρασης, καθόσον ορίζονται άπό έσωτερικά 

κριτήρια καί διόλου άπό μιά πρόθεση δημοσίευσης. 

Τά γράμματα καί ή συμφωνία μέ τόν διάβολο’ οί 

νουβέλες καί οί ζωοποιήσεις’ τά μυθιστορήματα καί 

οί μηχανικές συναρμογές. Ανάμεσα σέ αυτά τά τρία 

στοιχεία, γνωρίζουμε ότι υπάρχει μόνιμα μιά έγκάρ- 

σια έπικοινωνία, πρός τή μιά ή τήν άλλη κατεύθυν

ση. "Οπως έμφανίζεται μέσα στίς επιστολές, ή Φε- 

λίτσε δέν είναι μόνο ζωική, καθόσον, μέ τήν αιματώ

δη φύση της, άποτελει έκλεκτή λεία γιά τόν βρικό

λακα, αλλά έπίσης έπειδή συμβαίνει μέσα της μιά 

μετατροπή σέ σκύλο, πού γοητεύει τόν Κάφκα. Καί 

ή Δύο/, σάν μοντέρνα μηχανική συναρμογή, παραπέ

μπει άφ’ έαυτής σέ αναζωπυρωμένες αρχαϊκές πη

γές - δίκη τής ζωοποίησης, ή οποία επιφέρει τήν 

καταδίκη του Γρηγόρη, δίκη του βρικόλακα γιά τή 

συμφωνία του μέ τόν διάβολο, καί τήν οποία ό Κάφ

κα βίωσε έμπράκτως στήν πρώτη ρήξη μέ τή Φελί-
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τσε, σάν δίκη στό ξενοδοχείο, δπου προσήχθη ενώ

πιον ένός δικαστηρίου. Θά πεισθούμε μόνο στό μέ

τρο πού ή μόνη γραμμή βαίνει άπό τό βίωμα των 

γραμμάτων στη συγγραφή νουβέλας καί μυθιστορή

ματος. Υπάρχει έπίσης καί ό άντίστροφος δρόμος, 

γραμμένος καί βιωμένος έκατέρωθεν. Συνεπώς ή 

δίκη, ως κοινωνικο-πολιτική καί δικαστική συναρ- 

μογή, κάνει τόν Κάφκα νά συλλάβει τίς ζωοποιή

σεις του σάν υλικό δίκης, καί τίς έπιστολιμαϊες σχέ

σεις του μέ τή Φελίτσε ως δικαιώσιμες μέσα άπό 

μιά κανονική δίκη. Παρόμοια, ό δρόμος δέν όδηγεΐ 

μόνο άπό τή συμφωνία μέ τόν διάβολο των γραμμά

των στή ζωοποίηση τής νουβέλας, καί άπό τή ζωο

ποίηση στή μηχανική συναρμογή των μυθιστορημά

των. Ακολουθεί καί τήν αντίθετη κατεύθυνση· οί 

ζωοποιήσεις ισχύουν ήδη χάρη στις συναρμογές πού 

τίς έμπνέουν, οπού τά ζώα λειτουργούν σάν έξαρτή- 

ματα τής μουσικής μηχανής, ή μιας έπιστημονικής 

μηχανής, γραφειοκρατικής κ.λπ., καί τά γράμματα 

ήδη άποτελούσαν τμήμα μιας μηχανικής συναρ- 

μογής, δπου οί ροές συναλλάσσονταν καί δπου ό τα

χυδρόμος έπαιζε τόν έρωτικό ρόλο ένός άπαραίτητου 

εξαρτήματος, ένός γραφειοκρατικού κόμβου, χωρίς 

τόν όποιο ή έπιστολιμαία συμφωνία δέν θά λειτουρ-
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γούσε (δταν ό ονειρικός ταχυδρόμος έφερνε γράμμα

τα τής Φελίτσε, «μου τά έδινε μέ ένα νεύμα υπέρο

χης άκρίβειας, τινάζοντας τό μπράτσο σάν μπιέλα 

άτμομηχανής»1'’).

Υπάρχει μόνιμη επικοινωνία άνάμεσα στά συ

στατικά τής έκφρασης. Καί τά τρία συστατικά πρέ

πει νά είναι αδιάπτωτα, τό καθένα μέ τόν τρόπο 

του, καί νά περνούν τό ένα μέσα άπό τό άλλο. ’Έχου

με γράμματα πού άκινητουν, έπειδή μιά έπιστροφή 

προκαλεϊ άνάσχεση, δίκη* έχουμε νουβέλες πού 

σταματούν, έπειδή δέν μπορούν νά εξελιχθούν σέ μυ

θιστορήματα, καθώς τείνουν πρός δύο κατευθύνσεις 

οί όποιες κλείνουν τή διέξοδο, άλλη δίκη· έχουμε μυ

θιστορήματα τά όποια ό Κάφκα σταματάει οικεία 

βουλήσει, έπειδή είναι άτελεύτητα καί καθαυτό 

άπειρα, άπεριόριστα, τρίτη δίκη. Δέν γράφτηκε πο

τέ έργο τόσο πλήρες, μέ κινήσεις πού, παρότι έκ- 

τρώθηκαν, ήταν έπικοινωνιακές. Παντού παρατη

ρούμε ένα καί τό αυτό πάθος γραφής- αλλά όχι τό 

®ιο. Κάθε φορά ή γραφή διαβαίνει ένα όριο, καί δέν 

υπάρχει ανώτερο ή κατώτερο όριο. Είναι όρια έντα

σης, πού δέν βρίσκονται ψηλότερα ή χαμηλότερα,

Γ> Γ/κί/ί/ιοπι (ΐπ; ΦίΛ/ττί», ο..τ., I, σ. III.
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παρά άκολουθουν τήν κατεύθυνση μέ τήν οποία τά 

διατρέχουμε.

Νά γιατί είναι τόσο δυσάρεστο, τόσο γκροτέσκο, 

νά άντιτάσσουμε τή ζωή του Κάφκα στή γραφή του, 

νά υποθέτουμε οτι καταφεύγει στή λογοτεχνία άπό 

έλλειψη, άδυναμία, άνημπόρια μπροστά στή ζωή. 

Έχουμε βέβαια ένα ρίζωμα, μιά φωλιά, ένα λαγού

μι, άλλά οχι ένα γυάλινο πύργο. ’Έχουμε μιά γραμ

μή διαφυγής, άλλά οχι ένα καταφύγιο. Ή δημιουρ

γική γραμμή διαφυγής συνεπιφέρει ολη τήν πολιτι

κή, τήν οικονομία, δλη τή γραφειοκρατία καί τή δι

καιοδοσία: τις βυζαίνει, σάν τόν βρικόλακα, γιά νά 

τίς κάνει νά βγάλουν άγνωστους ήχους, πού ανήκουν 

στό έγγύς μέλλον - φασισμός, σταλινισμός, αμερι

κανοκρατία, οί διαβολικές δυνάμεις πού κρούουν τή 
θύρα. Γιατί ή έκφραση εΐναι προτερόχρονη του πε

ριεχομένου καί τό προσκομίζει (υπό τήν προϋπόθε

ση, βέβαια, οτι δέν είναι σημαίνουσα): ή ζωή καί ή 

γραφή, ή τέχνη καί ή ζωή άντιτίθενται μόνο άπό τή 

σκοπιά μιας μείζονος λογοτεχνίας. ’Ακόμα καί πε- 

θαίνοντας ό Κάφκα διαπνέεται άπό ένα ρεύμα ακα

τανίκητης ζωής, πού τό οφείλει στά γράμματα, στις 

νουβέλες, στά μυθιστορήματα καί στόν άμοιβαϊα 

άνολοκλήρωτο χαρακτήρα τους γιά λόγους διάφορε-
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τικούς, έπικοινωνιακούς καί έναλλάξιμους. Αυτή εί

ναι ή συνθήκη μιας έλάσσονος λογοτεχνίας.

Ένα πράγμα προκαλεΐ οδύνη στον Κάφκα καί 

τόν αγανακτεί: τό νά τόν αντιμετωπίζουν ώς έσω- 

στρεφή συγγραφέα, ό όποιος βρίσκει καταφύγιο στή 

λογοτεχνία, συγγραφέα τής μοναξιάς, τής ένοχής, 

τής μύχιας δυστυχίας. Εντούτοις αύτός φταίει, για

τί προέβαλε δλα αύτά... προκειμένου νά ξεφύγει 

άπό τήν παγίδα καί γιά νά έκφραστει μέ χιούμορ. 

'Υπάρχει τό γέλιο τού Κάφκα, γέλιο χαρούμενο, πού 

δυσκολευόμαστε νά τό καταλάβουμε γιά τούς ίδιους 

λόγους. Γιά τούς βίους άνόητους λόγους ισχυρίστη

καν οτι διέγνωσαν μιά φυγή μακριά άπό τή ζωή στό 

έργο τού Κάφκα, καί επίσης μιά άγωνία, τή σφρα

γίδα μιας άνημπόριας καί μιας ένοχής, τό σημάδι 

μιας λυπηρής έσωτερικής τραγωδίας. Χρειάζονται 

μόνο δύο αρχές γιά νά αναγνωρίσουμε τόν Κάφκα: 

είναι ένας συγγραφέας πού γελάει, βαθύτατα χα

ρούμενος, πού διαπνέεται άπό τή χαρά τής ζωής, 

παρά καί μέ όλες τίς κλοουνίστικες δηλώσεις του, 

τίς όποιες τείνει σάν παγίδα ή σάν τσίρκο. Είναι 

ένας βαθύτατα πολιτικός συγγραφέας, μάντης τού 

έπερχόμενου κόσμου, έπειδή μοιάζει νά έχει δύο πό

λους, τούς οποίους θά μάθει νά συνενο>νει σέ μιά
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νεοπαγή συναρμογή: άντί νά είναι ένας συγγραφέας 

απομονωμένος στήν κάμαρά του, ή κάμαρά του του 

χρειάζεται γιά μιά διπλή ροή, ώς γραφειοκράτη μέ 

μέλλον, πού έχει προσδεθεϊ σέ διαμορφούμενες 

πραγματικές συναρμογές* καί ώς νομάδα, πού δια

φεύγει μέ τόν πιό σύγχρονο τρόπο, πού προστρέχει 

στον σοσιαλισμό, στόν άναρχισμό, στά κοινωνικά 

κινήματα16. Ή γραφή του Κάφκα, τό πρώτε» της

16. Ό θυμός τού Κάφκα, όταν τόν άντιμετωπίζα/ν σάν έσωτερι- 
στή συγγραφέα: βλ. τήν αργή των Γραμματα» στη Φελίταε, τή βί
αιη αντίδρασή του ενάντια στους αναγνώστες ή τους κριτικούς πού 
μιλούν κυρίως γιά εσωτερική ζωή. Στή Γαλλία, ή πρώτη επιτυχία 
τού Κάφκα βασίστηκε σέ μιά παρεξήγηση: θεωρήθηκε έσωτερι- 
στής καί συμβολιστής, άλληγορικός καί παράλογος. Παραπέμπου
με στό εξαίρετο κείμενο τής Marthe Robert γιά τίς συνθήκες ανά
γνωσης τού Κάφκα στή Γαλλία, «Πολίτης τής ουτοπίας» (έντά- 
χθηκε στό Les Critiques de noire temps et Kafka, έκδ. Garnier). 
Μπορούμε νά σημειώσουμε τήν απαρχή τών μελετών γιά τόν Κάφ
κα, όταν Γερμανοί καί Τσέχοι κριτικοί υποστήριξαν τήν εξάρτησή 
του άπό μιά ισχυρή γραφειοκρατία (ασφαλιστική εταιρεία, κοινωνι
κή ασφάλιση) καί τήν έλξη του άπό τα σοσιαλιστικά καί αναρχικά 
κινήματα τής Πράγας (πράγμα πού αποκρύπτει συχνά άπό τόν 
Μπρόντ). Τά δύο βιβλία τού Βάγκενμπαχ, πού μεταφράστηκαν 
στά γαλλικά (Kafka par lui-même, έκδ. Seuil, καί Franz Kafka. 
Années de jeunesse) είναι ουσιώδη γιά δλα αυτά τά ζητήματα.

Ή άλλη όψη είναι τό κωμικό καί ή χαρά στόν Κάφκα. ’Αλλά 
πρόκειται γιά τήν ίδια άποψη: τήν πολιτική τής εκφοράς καί τή χα
ρά τής έπιθυμίας. 'Εστω κι iv ό Κάφκα είναι άρρωστος ή πεθαί
νει, έστω κι άν επιδεικνύει τήν ένοχή σάν ιδιωτικό τσίρκο, γιά νά
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γραφής, σημαίνει μόνο ένα πράγμα: 6χι τή λογοτε

χνία, άλλά ότι ή διατύπωση συγκροτεί Ινα πράγμα 

μέ την επιθυμία, πάνω άπό νόμους, Κράτη, καθε-

διώξει τήν άνία του. Δέν είναι τυχαίο ότι όλη ή ερμηνεία πού εμμέ
νει στή νευρωτική τάση βασίζεται σε μιά τραγική ή αγωνιώδη 
πλευρά, καθώς καί σέ μιά πλευρά άπαλιτική. Ή ευθυμία τού Κάφ- 
κα ή ¿κείνου που γράφει & Κάφκα δέν είναι λιγότερο σημαντική άπό 
τήν πραγματικότητα καί τήν πολιτική της έμβέλεια. Ή πιό όμορ
φη σελίδα του Μπρόντ γιά τόν Κάφκα είναι όταν διηγείται πώς οί 
ακροατές γελούσαν άκουγσντας τό πρώτο κεφάλαιο της Δίκης, «με 
ένα γέλιο άκράτητο» (σ. 282). Δέν βλέπουμε άλλα κριτήρια τής 
ευφυΐας: ή πολιτική πού τή διαπερνά σύν τή χαρά που μεταδίδει. 
Άποκαλοΰμε λειψή ή νευρωτική κάθε ερμηνεία που μεταστρέφει τήν 
ευφυΐα σέ άγωνία, σέ τραγωδία, σέ «Ιδιωτική υπόθεση». Γιά πα
ράδειγμα, στόν Νίτσε, στόν Κάφκα, στόν Μπέκετ ή όπου άλλου: 
έκεϊνοι που δέν τους διαβάζουν μέ πολλά αθέλητα γέλια καί πολιτι
κό ρίγος, παραμορφώνουν τά πάντα.

Άπό αυτά τά συστατικά τοϋ έργου του Κάφκα -γράμματα, νου
βέλες, μυθιστορήματα- συγκρατήσαμε δύο στοιχεία: άπό τή μιά, 
σύντομα κείμενα, σκοτεινούς άφορισμούς καί σχετικά ευλαβείς πα
ραβολές, όπως κατά τή ρήξη μέ τή Φελίτσε, όπου ό Κάφκα είναι 
πράγματι λυπημένος, κουρασμένος, άρα άνήμπορος καί χωρίς διά
θεση νά γράψει. Άπό τήν άλλη, δέν λάβαμε υπόψη μας τό 'Ημερο
λόγιο, γιά τόν άντίθετο λόγο. Γιατί τό’Ημερολόγιο διαπερνά τά πά
ντα: τό 'Ημερολόγιο είναι ρίζωμα τού ¿αυτού του. Δέν είναι ένα 
στοιχείο, μέ τήν έννοια τής έποψης τού Ιργου, άλλά τό στοιχείο (μέ 
τήν έννοια ττ/ι περιβάλλοντος), άπό τό όποιο ό Κάφκα δηλώνει ότι 
δέν θά ήθελε νά έζέλθει, γιατί ζεΐ έκεΐ σάν τό ψάρι στό νερό. Επει
δή αυτό τό στοιχείο έπικοινωνεΐ μέ όλα τά έξω, καί κατανέμει τήν 
έπιθυμία γιά τά γράμματα, τήν έπιθυμία γιά τίς νουβέλες, τήν έπι- 
θυμία γιά τά μυθιστορήματα.
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στώτα. Εντούτοις, ή διατύπωση είναι πάντα ιστο

ρική, πολιτική καί κοινωνική. Είναι μιά μικρο-πολι- 

τική τής έπιθυμίας, πού θέτει υπό συζήτηση όλα τά 

πεδία. Άπό τή σκοπιά τής έπιθυμίας, δέν υπήρξε 

ποτέ πιό κωμικός καί εΰχαρις συγγραφέας’ άπό τή 

σκοπιά τής έκφορας, δέν υπήρξε πιό πολιτικός καί 

κοινωνικός συγγραφέας."Ολα είναι γέλιο, αρχής γε- 

νομένης άπό τή Δύο/. "Ολα είναι πολιτική, αρχής 

γενομένης άπό τά Γράμματα στη Φελιτσε.



I I  KM II  ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Έμμένεια καί έπιθυμία

ΑΠΟΦΑΤΙΚΗ θεολογία ή ή θεολογία τής απου

σίας, ή υπέρβαση του νόμου, τό a priori τής 

ένοχής είναι τρέχοντα θέματα σέ πολλές ερμηνείες 

του Κάφκα. Τά περίφημα κείμενα τής Δύο;? (καί 

επίσης τής 'Αποικίας των τιμωρημένων, του Χτίζο

ντας το' Σινικό τείχος) παρουσιάζουν τόν νόμο σάν 

καθαρή καί άνευ περιεχομένου μορφή, τό άντικείμε- 

νο του οποίου παραμένει άδιάγνωστο: συνεπώς, ό 

νόμος δέν μπορεί νά έκφραστει παρά σέ μιά δικα

στική απόφαση, καί ή δικαστική άπόφαση μπορεί 

νά μαθευτεί μόνο σέ Ινα έγκλημα. Κανείς δέν γνω

ρίζει τό εσωτερικό του νόμου. Κανείς δέν ξέρει τί

I J ( )
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είναι ό νόμος τής 'Αποικίας■  καί οί δείκτες τής μη

χανής γράφουν τήν καταδικαστική απόφαση πάνω 

στό κορμί του καταδικασμένου, ό όποιος τήν 

άγνοούσε, τήν ίδια στιγμή πού τού επιβάλλουν τό 

μαρτύριο. «Ό άνΟρο^πος άποκρυπτογραφει τήν κα- 

ταδικαστική απόφαση μέ τίς πληγές του». Στό 

Χτίζοντας τό Σινικό τείχος, «τό μαρτύριο νά κυβερ

νιέσαι άπό νόμους πού δέν γνωρίζεις (...) καί ό χα

ρακτήρας τού Νόμου άπαιτει επίσης μυστικότητα 

άναφορικά μέ τό περιεχόμενό του». Ό Κάντ έπλα

σε τήν ορθολογική θεωρία περνώντας, άπό τήν 

έλληνική άποψη τού νόμου, στήν αντίστοιχη ίου- 

δαιο-χριστιανική: ό νόμος δέν έξαρτάται πλέον άπό 

τό προϋπάρχον ’Αγαθό πού θά τού προσκόμιζε τό 

υλικό του, είναι καθαρή μορφή, άπό τήν οποία 

έξαρτάται τό ’Αγαθό καθεαυτό. Είναι αύτό πού 

έκφέρει ό νόμος, μέσα στίς τυπικές συνθήκες δπου 

αύτο-εκφέρεται. Θά λέγαμε ότι ό Κάφκα έγ- 

γράφεται σέ αύτή τήν άνατροπή. ’Αλλά τό χιούμορ 

του δείχνει μιά διαφορετική πρόθεση. Τό ζήτημα 

γι’ αυτόν δέν είναι τόσο νά προβάλει τήν εικόνα τού 

υπερβατικού καί άδιάγνωστου νόμου, οσο νά κατα- 

όείξει τόν μηχανισμό μιας άλλογενούς μηχανής, πού 

απλώς έχει άνάγκη αύτή τήν εικόνα τού νόμου γιά

«3°
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νά συντονίσει τά γρανάζια της καί νά τά βάλει νά 

λειτουργήσουν μαζί «μέ τέλειο συγχρονισμό» (άπαξ 

καί αυτή ή είκόνα-φωτογραφία έξαφανίζεται, τά 

έξαρτήματα της μηχανής εξαρθρώνονται, όπως 

στήν Αποικία). Ή Δύο/ πρέπει νά έκληφθεΐ σάν 

έπιστημονική διερεύνηση, μιά έμπειρική εξέταση 
τής λειτουργίας μιας μηχανής, οπού ό νόμος διατρέ

χει τόν κίνδυνο νά παίξει μόνο τόν ρόλο εξωτερικού 

οπλισμού. Νά γιατί τά κείμενα τής Δύο/? πρέπει νά 

χρησιμοποιηθούν μέ μεγάλη φρόνηση. Τό πρόβλημα 

άφορα τήν άμοιβαία τους σημασία καί, κυρίως, τήν 

κατανομή τους μέσα στό μυθιστόρημα, όπως τήν 

έκανε ό Μάξ Μπρόντ, προκειμένου νά έξυπηρετήσει 

τή δική του θέση τής άποφατικής θεολογίας.

Τό πρόβλημα άφορα κυρίως τό βραχύ ακροτε

λεύτιο κεφάλαιο γιά τήν έκτέλεση τού Κ, καί τό 

προηγούμενο κεφάλαιο, στόν καθεδρικό ναό, όπου ό 

ιερέας έρμηνεύει τόν νόμο. Γιατί τίποτε δέν μάς δεί

χνει ότι τό άκροτελεύτιο κεφάλαιο γράφτηκε στό 

τέλος τής Δύο/?· ένδέχεται νά γράφτηκε στήν αρχή, 

όταν ό Κάφκα βρισκόταν άκόμα υπό τήν έπήρεια 

τής ρήξης μέ τή Φελίτσε. Είναι μιά πρόωρη, βεβια

σμένη, άνασχεμένη έκβαση. Δέν μπορούμε νά πού

με ποιά θέση θά τής έδινε ό Κάφκα. Θά μπορούσε
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νά είναι ένα όνειρό μέσα στή ροή του μυθιστορήμα

τος. Γιά παράδειγμα, ό Κάφκα δημοσίευσε ξέχωρα, 

μέ τόν τίτλο «'Ένα όνειρό», ένα άλλο απόσπασμα 

πού προοριζόταν γιά τή Δίκη. Συνεπώς, ό Μπρόντ 

δείχνει μεγαλύτερη ευθυκρισία όταν τονίζει τόν ατε

λεύτητο, καθαυτό άπροσδιόριστο χαρακτήρα τής 

Δύο/?: «Εφόσον ή δίκη, κατά τά λεγόμενα τού 

Κάφκα, δέν θά έπιτύγχανε ποτέ νά φτάσει στήν 

άνώτατη βαθμίδα, τό μυθιστόρημα ήταν μή ολοκλη

ρώσιμο κατά μία έννοια' θά μπορούσε νά συνεχίζε

ται ατελεύτητα». Ή κατακλείδα μέ τήν έκτέλεση 

τού Κ άντίκειται στήν εξέλιξη τού μυθιστορήματος, 

καθώς καί στήν άτμόσφαιρα τής «απεριόριστης ά- 

ναβολής» πού διέπει τή Δίκη. ‘Η έκτέλεση τού Κ, 

ώς τέλος, νομίζουμε οτι βρίσκει τό Ισοδύναμό της 

στήν ιστορία τής λογοτεχνίας: σέ εκείνους πού το

ποθέτησαν τήν περίφημη περιγραφή τής πανούκλας 

στό τέλος τού βιβλίου τού Λουκρήτιου. Σέ άμφότε- 

ρες τίς περιπτώσεις, τό ζήτημα είναι νά φανεί ότι 

ένας έπικούρειος δέν μπορεί παρά νά ύποκύψει στήν 

άγωνία του, ή ένας Εβραίος τής Πράγας νά επωμι

στεί τήν ένοχή πού τόν κατατρύχει.

"Οσο γιά τό άλλο κεφάλαιο, στον καθεδρικό ναό, 

ή τιμητική θέση πού τού δόθηκε, σάμπως νά ήταν τό
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κλειδί του μυθιστορήματος, σάμπως νά συνιστοΰσε 

ένα προ-συμπέρασμα θρησκευτικής υφής, άντιφά- 

σκει μέ τό περιεχόμενό του: ή άφήγηση του φύλακα 

τού νόμου είναι πολύ άμφίσημη, καί ό Κ άντιλαμβά- 

νεται οτι ό ιερέας πού τά διηγείται ολα αύτά είναι 

μέλος τού δικαστικού μηχανισμού, ιερωμένος τής 

φυλακής, μιά μονάδα μέσα σέ μιά ολόκληρη σειρά 

άλλων, πού δέν έχει κανένα προνόμιο, μιά καί δέν 

υπάρχει λόγος ή σειρά νά τελειώνει σέ αύτόν. Μπο

ρούμε νά άκολουθήσουμε τόν Ούύττερσπροτ, όταν 

προτείνει νά μετατοπίσουμε αύτό τό κεφάλαιο καί 

νά τό τοποθετήσουμε πρίν άπό τό τιτλοφορούμενο 

«Ό δικηγόρος, ό βιομήχανος καί ό ζωγράφος»1.

Άπό τή σκοπιά μιας υποτιθέμενης υπέρβασης 

τού νόμου, πρέπει νά υπάρχει μιά άναγκαία σχέση 

τού νόμου μέ τήν ενοχή, μέ τό άδιάγνωστο, μέ τήν 

καταδίκη ή τήν άπαγγελία της. Ή ένοχή πρέπει νά 

είναι τό αρηυπ πού άντιστοιχεΐ στήν υπέρβαση, γιά 

όλους καί γιά τόν καθένα, ένοχο ή αθώο. Εφόσον ό 

νόμος δέν έχει αντικείμενο, άλλά είναι καθαρή μορ

φή, δέν μπορεί νά ανήκει στό πεδίο τής γνώσης,

I Βλ. Ηι-κμαν ΙΙυτιι κμήοι. /:«<· ηπο’ ΟηΙηιιηχ (Ιϊί \VerkeΚιΐβιΐ\> Άμβέρσι,
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άλλά αποκλειστικά στήν απόλυτη πρακτική ανα

γκαιότητα: ό ιερέας στόν καθεδρικό ναό θά έξηγή- 

σει ότι «δεν ύποχρεοΰται νά θεωρήσει άληθή όλα 

όσα λέγει ό φύλακας τού νόμου, φτάνει μόνο νά τά 

θεωρήσει άναγκαΐα».

Τέλος, έπειδή δέν έχει γνωστικό άντικείμενο, ό 

νόμος καθορίζεται έκφερόμενος, καί έκφέρεται μόνο 

στήν πράξη τού έγκλήματος: εκφορά πού άφορα 

άμεσα τό πραγματικό, άμεσα τό σώμα καί τή σάρ

κα’ πρακτική εκφορά, πού άντιτάσσεται σέ κάθε θε

ωρητική πρόταση. "Ολα αύτά τά θέματα παρουσιά

ζονται στή Δίκη. Άλλά αύτά άκριβώς άποτελούν 

άντικείμενο μιας λεπτομερούς αποσνναρμολόγησης, 
καί μάλιστα μιας κατάλυσης μέσα άπό τή μακρά 

δοκιμασία τού Κ. Ή πρώτη οψη τής άποσυναρμολό- 

γησης συνίσταται στήν «εξ ύπαρχής έξάλειψη κάθε 

ιδέας περί ένοχης», καθώς ή τελευταία άποτελεΐ 

τμήμα τής ίδιας τής κατηγορίας: ή ένοχή είναι πά

ντα ή φαινομενική κίνηση οπού σας άκινητοποιούν 

οί δικαστές, καί άκόμη οί δικηγόροι, προκειμένου νά 

σας έμποδίσουν νά κινηθείτε πραγματικά, δηλαδή 

νά καταπιαστείτε μέ τήν υπόθεσή σας·\ Κατά δεύ-

2. Ή Δύο/ (γαλλ. μετ.), έκδ. ϋαΙΙίπΐϋΓΐ], σ. 1 : «Κυρίως ήταν
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τερο λόγο, ό Κ θά δει ότι, άν ό νόμος παραμένει 

άδιάγνωστος, αύτό δέν οφείλεται στό γεγονός οτι 

εχει άποσυρθεΐ στήν υπέρβασή του, άλλά απλώς 

στό ότι στερείται κάθε εσωτερικότητας: βρίσκεται 

πάντοτε στό πλαϊνό γραφείο ή πίσω άπό τήν πόρτα, 

στό άπειρο (τό διαπιστώνουμε ήδη στό πρώτο κε

φάλαιο τής Δίκης, οπού όλα συμβαίνουν στη «δι

πλανή αίθουσα»). Τέλος, δέν ισχύει οτι ό νόμος 

έκφέρεται δυνάμει τών άπαιτήσεων τής υπερβα

τικής του προσποίησης· άντιθέτως, ή εκφορά, ή 

απαγγελία τόν κάνει νόμο, έν όνόματι μιας έμμενούς 

έξουσίας έκείνου πού τόν έκφέρει: ό νόμος συγχέεται 

μέ τά λεγόμενα τού φύλακα, καί τά γραπτά τιρση- 
γοϊψται τον νόμον, άντί νά είναι άναγκαία καί πα- 

ράγωγος άπόρροιά του.

Τά τρία πιό δυσάρεστα θέματα σέ πολλές ερμη

νείες τού Κάφκα είναι ή υπέρβαση τού νόμου, ή 

εσωτερικότητα τής ένοχής καί ή υποκειμενικότητα 

τής διατύπωσης. Συνδέονται μέ όλες τίς βλακείες

απαραίτητο, άν ήθελε νά φτάσει ώ; τό τέρμα, νά ¿'αλείψει έξ 
όπαρ/ν Ιδέα ένο/ν Αέν όπήρ/ε έγκλημα, ή δίκη δέν ήταν 
τίποτε άλλο άπό μιΑ μεγάλη υπόθεση, σάμπω; νά είχε προβεί σέ 
ιιιά τνρλή τραπεζική πράξη, μιά υπόθεση γιά τήν όποια, κατά κα
νόνα. έμιμανίζσνταν διάφοροι κίνδυνοι. του; όποιου; έπρεπε νά άντι 
μ£Το»πίσεΐΜ

«:ιγ>
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πού γράφτηκαν γιά την αλληγορία, τή μεταφορά, 

τόν συμβολισμό τού Κάφκα. Καί, έπίσης, μέ την 

ιδέα τού τραγικού, τού έσωτερικού δράματος, τού 

εσωτερικού δικαστηρίου κ.λπ. Αναμφίβολα, ό Κάφ

κα δίνει λαβή: κυρίως στον Οιδίποδα' όχι βέβαια 

άπό φιλοφροσύνη, άλλά επειδή θέλει νά τού κάνει 

μιά ειδική χρήση, ή όποια έξυπηρετεΐ τό «διαβολι

κό» σχέδιό του. Είναι μάταιο νά καταγράφουμε ένα 

θέμα σέ ένα συγγραφέα, αν δέν άναρωτιόμαστε ποιά 

είναι ή ακριβής σημασία του μέσα στό έργο, δηλα

δή ή ακριβής τον λειτουργία (καί όχι τό «νόημά» 

του). ’Όντως, ό Κάφκα έχει μεγάλη άνάγκη τόν νό

μο, τήν ένοχή, τήν εσωτερικότητα σάν φαινομενική 

κίνηση τού έργου του. Φαινομενική κίνηση διόλου 

δέν σημαίνει μιά μάσκα, κάτω άπό τήν οποία κρύ

βεται κάτι άλλο.'Η φαινομενική κίνηση υποδεικνύ

ει μάλλον σημεία άποσυναρμογής, άποσυναρμολό- 

γησης, πού οφείλουν νά οδηγήσουν τόν πειραματι

σμό, γιά νά καταδείξουν μοριακές κινήσεις καί μη

χανικές συναρμογές, άπό τίς όποιες τό «φαινομενι

κό» προκύπτει σφαιρικώς. Μπορούμε νά πούμε οτι 

ό νόμος, ή ένοχή, ή εσωτερικότητα είναι παντού. 

Αρκεί όμως νά δούμε ένα συγκεκριμένο έξάρτημα 

τής μηχανής γραψίματος, έστω καί τά τρία βασικά

36
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γρανάζια, γράμματα-νουβέλες-μυθιστορήματα, γιά 

νά καταλάβουμε οτι αύτά τά θέματα δέν βρίσκονται 

πουθενά καί δέν λειτουργούν καθόλου. Καθένα άπό 

τά γρανάζια έχει ένα δεσπόζοντα θυμικό τόνο. Αλ

λά, στά γράμματα, είναι ό φόβος καί οχι ή ενοχή: 

φόβος ότι ή παγίδα θά τόν πιάσει, φόβος γιά μιά 

άμπώτιδα, φόβος του βρικόλακα οτι θά τόν βρει τό 

καταμεσήμερο, ή θρησκεία, τό σκόρδο, ό εύσεβής (ό 

Κάφκα φοβάται βαθύτατα τούς άνθρώπους, καθώς 

καί αυτό πού θά συμβεΐ μέσα στά γράμματα: πρό

κειται γιά κάτι ριζικά διαφορετικό άπό την ένοχή ή 

τήν ταπείνωση). Καί στίς νουβέλες μέ τίς ζωοποι

ήσεις, είναι ή φυγή, πού έχει κι αύτή ένα θυμικό τό

νο, χωρίς καμιά σχέση μέ τήν ένοχή- διακρίνεται, μέ 

τή σειρά της, άπό τόν φόβο (ή ζωοποίηση ζει μέσα 

στή φυγή μάλλον παρά στόν φόβο: τό ζώο τού Λα
γουμιού δέν φοβάται, γιά νά κυριολεκτούμε, ούτε 

καί τά τσακάλια φοβούνται, ζούν μάλλον μέ μιά 

«ανόητη ελπίδα»- καί οί σκύλοι μουσικοί «δέν μπο

ρούν πιά νά φοβούνται, άφού ξεκίνησαν μιά τέτοια 

επιχείρηση»). Τέλος, στά μυθιστορήματα, είναι πε

ρίεργο πόσο άθώος καί χωρίς ένοχή νιώθει ό Κ, καί 

πόσο άφοβος είναι καί χωρίς διάθεση φυγής: μάλι

στα είναι τολμηρότατος, έχει μιά νέα διάθεση, πολύ

'.'17
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αλλόκοτη, μιά αίσθηση δικαστικής καί συνάμα μη

χανικής άποσυναρμσγής, πού είναι ενα άληθινό συ

ναίσθημα, ενα Gemul. Φόβος, φυγή καί άποσυναρ- 

μογή είναι τρία πάθη, τρεις έντάσεις, οί όποιες αντι

στοιχούν στή συμφωνία μέ τόν διάβολο, στή ζωο

ποίηση, στίς μηχανικές καί συλλογικές συναρμογές.

Μήπως, λοιπόν, πρέπει νά υποστηρίξουμε τίς 

ρεαλιστικές καί κοινωνικές έρμηνειες τού Κάφκα: 

Προφανώς, έπειδή είναι άπείρως πιό κοντινές σέ μιά 

μή έρμηνεία. Επίσης, έπειδή είναι προτιμότερο νά 

μιλούμε γιά προβλήματα μιας έλάσσονος λογοτε

χνίας, γιά τήν κατάσταση ένός Εβραίου στήν Πρά

γα, γιά τήν Αμερική, γιά τή γραφειοκρατία καί τίς 

μεγάλες δίκες, παρά γιά έναν άπόντα Θεό. Αντιτεί

νουν, γιά παράδειγμα, ότι ή 'Αμερική δέν πείθει, οτι 

ή απεργία στή Νέα Ύόρκη παραμένει άόριστη, ότι 

οί πιό σκληρές συνθήκες εργασίας δέν προκαλούν 

καμιά άγανάκτηση, ότι ή εκλογή τού δικαστή κα

ταντά χωρίς νόημα. Σωστά παρατηρούν ότι δέν 

υπάρχει ποτέ κριτική στόν Κάφκα: άκόμα καί στό 

Χτίζοντας τό Σινικό τείχος, τό κόμμα τής μειοψη

φίας μπορεί νά υποθέσει οτι ό νόμος είναι απλώς τό 

αύθαίρετο γεγονός τών «εύγενών», δέν διακηρύσσει 

κανένα μίσος, καί «άν τό κόμμα πού δέν πιστεύει σέ
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κανένα νόμο παρέμεινε αδύναμο καί ανήμπορο, αύτό 

συνέβη γιατί άποδέχεται τούς εύγενείς καί αναγνω

ρίζει τό δικαίωμά τους νά υπάρχουν». Μέσα στη 

Δύο;, ό Κ δέν έξεγείρεται ένάντια στον νόμο καί 

τάσσεται πρόθυμα μέ την πλευρά του ισχυρού ή τού 

δήμιου: σπρώχνει τόν Φράντς, τόν όποιο μαστιγώ

νουν, τρομοκρατεί έναν κατηγορούμενο άρπάζοντάς 

τον άπό τό χέρι, λοιδορεί τόν Μπλοκ στον δικηγόρο. 

Στόν Πύργο, ό Κ άρέσκεται νά απειλεί καί νά τι

μωρεί, όταν τού περνάει άπό τό χέρι. Μπορούμε λοι

πόν νά συμπεράνουμε ότι, χωρίς νά είναι «κριτικός 

τής έποχής του», ό Κάφκα στρέφει τήν «κριτική 

του ένάντια στόν εαυτό του» καί δέν έχει άλλο δι

καστήριο άπό τή «συνείδησή» του: Είναι γκροτέ- 

σκο, επειδή κάνουμε τήν κριτική διάσταση τής πα

ράστασης: άν αυτή δέν είναι έξωτερική, δέν μπορεί 

παρά νά είναι, επομένως, εσωτερική. Κι όμως, κά

τι διαφορετικό ισχύει: ό Κάφκα προτίθεται νά άπο- 

σπάσει άπό τίς κοινωνικές παραστάσεις τίς συναρ- 

μογές διατυπώσεων, καθώς καί τίς μηχανικές συ- 

ναρμογές, καί νά καταδείξει αύτές τίς συναρμογές. 

Ήδη, στις ζωομορφικές νουβέλες, ό Κάφκα χάραζε 

γραμμές διαφυγής· αλλά δέν διέφευγε «έ;ω άπό τόν 

κόσμο», άντίθετα άνάγκαζε τόν κόσμο νά χάακη
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(μέ τήν έννοια πού χάσκει ένας σωλήνας) καί άκο- 

λουθούσε αύτές τίς γραμμές.’Έπρεπε νά μιλήσει, νά 

δει, σάν μιά κατσαρίδα, σάν ένας μπούρμπουλας. 

Κατά μείζονα λόγο, στά μυθιστορήματα, ή άποσυ- 

ναρμογή των συναρμογών τρέπει σέ φυγή τήν κοι

νωνική παράσταση, πολύ πιό άποτελεσματικά απ’ 

δ,τι μιά «κριτική», καί έπιτελει έναν έκτοπισμό τού 

κόσμου πού είναι πολιτικός, καί δέν έχει σχέση μέ 

ένα έσωτεριστικό ένέργημα'1.

.1 Ό μικροαστικός έσωτερικισμός καί ή απουσία κάθε κοινω
νικής κριτικής θά είναι αρχικά τά κύρια θέματα τής άντίθεσης των 
κομμουνιστών πρός τόν Κάφκα. Μνημονεύουμε τήν ερευνά τής 
εβδομαδιαίας εφημερίδας Ααίοιι, το 19·ί6, μέ τίτλο «Πρέπει τάχα 
νά ρίξο·^με τόν Κάφκα στή φωτιά:»». Κατόπιν, καθώς τά πράγμα
τα σκληρύνθηκαν, ό Κάφκα θά καταγγέλλεται σάν ενεργός άντισο- 
σιαλιστής, ό όποιος μάχεται ενάντια στό προλεταριάτο, μέσα άπό 
τήν εικόνα πού δίνει γιά τή γραφειοκρατία. Ό Σάρτρ παρενέβη στό 
Συνέδριο τής Ειρήνης στή Μόσχα, τό Ι%'2, γιά νά ζητήσει μιά κα
λύτερη ανάλυση των σχέσεων πνευματικού πολιτισμού - πολιτικής, 
καί ιδιαίτερα τού Κάφκα. Ακολουθούν δύο συνέδρια στό Λίμπλις, 
στήν Τσεχοσλοβακία (ΚΜ καί Ι%Γ»), αφιερωμένα στόν Κάφκα. 
Έκεΐ οί μυημένοι βλέπουν μιά ένδειξη βαθύτατης μεταβολής- όν
τως, άκούστηκαν σημαντικές εισηγήσεις τού Γκολσντύκερ, τού 
Φίσερ καί τού Κάρστ. ’Αλλά δέν υπήρχαν Ρώσοι μελετητές, καί οΐ 
συζητήσεις είχαν ελάχιστο άντίκτυπο στόν λογοτεχνικό τύπο. Ή 
Ανατολική Γερμανία ήταν ή μόνη πού μίλησε πολύ γιά νά τίς κα
ταγγείλει. Λυτές οί συζητήσεις, καθώς καί ή επιρροή τού Κάφκα, 
προσεβλήθησαν στή συνέχεια σάν μιά άπό τίς αιτίες τής «άνοιξη; 
τής Πράγας». Ό Γκολσντύκερ λέγει: «Μας κατηγορούσαν, τόν
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Ή γραφή έχει αυτή τή διττή λειτουργία: νά με

ταγράψει σέ συναρμογές, νά άποσυναρμόσει τίς συ- 

ναρμογές. Οί δύο είναι Ινα πράγμα. Νά γιατί, μέσα 

από ολόκληρο τό έργο του Κάφκα, προσπαθήσαμε 

νά διακρίνουμε βαθμίδες κατά κάποιο τρόπο συναρ

μοσμένες μεταξύ τους: άρχικά, τίς μηχανικές ενδεί
ξεις’ κατόπιν, τίς αψηρημένες μηχανές' τέλος, τίς 

συναρμογές τής μηχανής. Οί μηχανικές ενδείξεις 

είναι τεκμήρια μιας συναρμογης πού δέν έχει άκόμα 

συντελεστει ούτε άποσυναρμολογηθεΐ, επειδή βλέ

πουμε μόνο τά έξαρτήματα πού τήν απαρτίζουν, 

χωρίς νά ξέρουμε πώς τήν άπαρτίζουν. Αύτά τά 

έξαρτήματα εΐναι τίς περισσότερες φορές ζωντανά 

πλάσματα, ζώα, αλλά ισχύουν ως έξαρτήματα ή 

μεταβλητές διαμορφώσεις τής συναρμογης πού τά 

υπερβαίνει, καί τών οποίων τό μυστήριο παραμένει

Έρνστ Φίσερ καί έμενα, ότι θελήσαμε νά βγάλουμε άιτό τά μυαλά 
των σοσιαλιστών πολιτών τόν Φάουστ του Γκαΐτε, σύμβολο τή; 
έργατική; τά;τ(;, γιά νά τόν αντικαταστήσουμε με τον θλιβερό 
ήρωα τού Κάφκα, Γρήγορή Σάμσα, πού μεταμορφώθηκε σέ κα
τσαρίδα». '() Γκολστντύκερ άναγκάστηκε νά μεταναστεύσει στήν 
Αγγλία, ό Κάρστ στήν ’Αμερική. Αναφορικά μέ όλα αυτά τά *τ(- 
τήματα, τήν αντίστοιχη θέση τών διαφόρων κυβερνήσεων καί τίς 
πρόσφατε; δηλώσει; του Κάρστ καί τού Γκολσντύκερ, βλ. τό υπέ
ροχο άρθρο τού Λμιινιν Lieiim, »Φράντ; Κάφκα, δέκα χρόνια με
τά». στό l.n Ten\p\ moilernes, Ίσίλιο; ΙΌ, τχ ,ΤΙΊβ.
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ακέραιο, έφόσον αυτά είναι οί συντελεστές ή οί έκ- 

τελεστές: έτσι, οί σκύλοι μουσικοί άποτελούν όντως 

έξαρτήματα τής μουσικής συναρμογής, καί προκα- 

λούν όχλοβοή μέ «τόν τρόπο πού σηκώνουν καί χα

μηλώνουν τίς πατούσες τους, ορισμένες κινήσεις τού 

κεφαλιού, τά πήγαιν' έλα, τή θέση πού έπαιρναν, 

τίς μορφές τους πού θύμιζαν ένα χορό πού έκτελού- 

σαν πειθαρχημένα», αλλά λειτουργούν μόνο σάν 

ένδείξεις, επειδή «δέν μιλούν ούτε τραγουδούν, καί 

σωπαίνουν σχεδόν διαρκώς μέ φοβερό πείσμα». Αύ- 

τές οί μηχανικές ένδείξεις (καί οχι άλληγορικές ή 

συμβολικές) άναπτύσσονται ιδιαιτέρως στις ζωο

ποιήσεις καί στίς ζωομορφικές νουβέλες. Ή Μετα

μόρφωση συνιστά μιά περίπλοκη συναρμογή, τής 

οποίας οί ένδείξεις-στοιχεΐχ είναι ό Γρηγόρης-ζώο, 

ή άδελφή μουσικός, οί ένδείξεις-αντικείμενα τρο

φής, ό ήχος, ή φωτογραφία, τό μήλο καί οί ένδεί- 

ξεις-διαμορφώσεις ζωικού τριγώνου, γραφειοκρατι

κού τριγώνου. Τό σκυμμένο κεφάλι πού άνασηκώ- 

νεται, ό ήχος πού συνδέεται μέ τή φωνή καί τήν κά

νει νά φαλτσάρει, λειτουργούν έπίσης σάν ένδείξεις, 

στίς περισσότερες νουβέλες. Υπάρχουν, λοιπόν, μη

χανικές ένδείξεις όταν μιά μηχανή συναρμολογεΐται 

καί ήδη λειτουργεί, χωρίς νά γνωρίζουμε πώς λει-
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τουργούν άκόμα τά διάσπαρτα τμήματα πού τήν 

άπαρτίζουν καί τήν κάνουν νά λειτουργεί. ’Αλλά, 

στις νουβέλες, βλέπουμε καί τό άντίθετο: άψηρημέ- 
νες μηχανές έμφανίζονται άφ' έαυτών καί χωρίς 

ένδειξη, συναρμολογημένες, άλλά αυτή τή φορά δέν 

λειτουργούν ή δέν λειτουργούν πιά. "Οπως ή μηχανή 

τής 'Αποικίας των τιμωρημένων, πού άνταποκρίνε- 

ται στον Νόμο τού παλαιού ταγματάρχη καί δέν 

επιβιώνει τής άποσυναρμολογήσεως, ή ή μπομπίνα 

πού ονομάζεται Όιπραντεκ, γιά τήν οποία «θά τεί

ναμε νά πιστέψουμε ότι άλλοτε εΐχε μιά χρήσιμη 

μορφή καί τώρα είναι κατεστραμμένη, άλλά αύτό 

θά ήταν σφάλμα..., καθώς τό σύνολο στερείται νοή

ματος, άλλά πληροί τίς άπαιτήσεις τού είδους της», 

ή τά μπαλάκια τού πίνγκ-πόνγκ τού Μπλούμφελντ. 

"Οθεν, φαίνεται ότι ή παράσταση τού υπερβατικού 

νόμου, μέ τήν κουστωδία ενοχής καί άδιάγνωστου, 

είναι μιά άφηρημένη μηχανή. Άν ή μηχανή τής Ά- 

ποικίας τών τηιωρΐ]μένων, ώς παράσταση τού νό

μου, εμφανίζεται ώς άρχαϊκή καί ξεπερασμένη, 

αύτό δέν οφείλεται, όπως λένε συχνά, στό ότι θά 

εΐχε έναν άλλο νόμο, πιό σύγχρονο, άλλά στό γεγο

νός ότι ό νόμος εν γένει εΐναι άδιαχώριστος άπό μιά 

άφηρημένη αύτοκαταστροφική μηχανή, πού δέν
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μπορεί νά αναπτυχθεί συγκεκριμένα. Νά γιατί οί 

νουβέλες μάς φάνηκαν οτι προσκρούουν σέ δύο κιν

δύνους πού τίς καθιστούν σύντομες, ή τίς αναγκά

ζουν νά παραμείνουν ημιτελείς, ή τίς εμποδίζουν νά 

άναπτυχθούν σέ μυθιστορήματα: έστω οτι διαθέ

τουν μόνο μηχανικές ενδείξεις συναρμογης, οσο ζω

ντανές κι αν είναι' έστω οτι προβάλλουν άφηρημέ- 

νες μηχανές συναρμολογημένες, νεκρές, πού δέν κα

τορθώνουν νά λειτουργήσουν κανονικά (ό Κάφκα 

δημοσιεύει πρόθυμα τά κείμενά του γιά τόν υπερ

βατικό νόμο σέ σύντομες νουβέλες, τίς όποιες απο

σπά από ένα σύνολο).

Απομένουν, λοιπόν, οί μηχανικές συναρμογές ως 

άντικείμενα τού μυθιστορήματος. Αυτή τή φορά, οί 

μηχανικές ενδείξεις παύουν νά είναι ζωομορφικές: 

συνομαδώνονται, γεννούν σειρές, πολλαπλασιάζο

ντας προσκομίζουν κάθε λογης άνθρωπινες μορφές ή 

σπαράγματα μορφών. Από τήν άλλη, ή άφηρημένη 

μηχανή μεταβάλλεται άλλόκοτα: παύει νά είναι 

πραγμοποιημένη καί άπόμερη, δέν ύφίσταται πλέον 

έξω άπό συγκεκριμένες κοινωνικο-πολιτικές συναρ

μογές πού τήν ένσαρκώνουν διαχέεται σέ αυτές καί 

καταμετρά άπλώς τό μηχανικό εύρος. Τέλος, ή συ- 

ναρμογή δέν ισχύει σάν μηχανή υπό συναρμολόγηση,
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πού λειτουργεί μυστηριωδώς, οΰτε σάν έτοιμη μη

χανή, πού δέν λειτουργεί ή δέν λειτουργεί πλέον: 

ισχύει διά τής αποσυναομολογησεως πού επιφέρει 

στή μηχανή καί στήν παράσταση· καί, λειτουργώ

ντας τώρα, λειτουργεί διά καί μέσω τής δικής της 

άποσυναρμολογήσεως. Γεννιέται άπό αύτή τήν 

άποσυναρμολόγηση (αυτό πού ενδιαφέρει τόν Κάφ- 

κα δέν είναι έπ’ ούδενί ή συναρμολόγηση τής μη

χανής). Αύτή ή μέθοδος ένεργού άποσυναρμολόγη- 

σης δέν ύφίσταται κριτική, ή οποία άνήκει ακόμα 

στήν παράσταση. Συνίσταται μάλλον στήν προέ

κταση, στήν έπιτάχυνση τής κίνησης πού διατρέχει 

ήδη τό κοινωνικό πεδίο: ενεργεί μέσα στό δυνητικό, 

τό ήδη πραγματικό πού δέν είναι τωρινό (τίς διαβο

λικές δυνάμεις του μέλλοντος, πού, γιά τήν ώρα, 

άπλως κρούουν τή θύρα). Ή συναρμογή (αποκαλύ

πτεται οχι σέ μιά κοινωνική κριτική πού άκόμα είναι 

κρυπτογραφική καί τοπική, αλλά σέ μιά άποκρυ- 

πτογράφηση, σέ έναν έκτοπισμό, καθώς στή μυθι

στορηματική έπιτάχυνση αυτής τής άποκρυπτο- 

γράφησης καί αυτού ·τού έκτοπισμού (όπως στή 

γερμανική γλώσσα, όπου, πηγαίνοντας ολοένα καί 

μακρύ τέρα, κομίζει μαζί καί τό κοινωνικό πεδίο). 

Είναι μιά μεθόδευση πολύ πιό έντονη άπό κάθε κρι
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τική. Ό Κ τό λέγει άπό μόνος του: υποτίθεται οτι 

θελήσαμε νά μετατρέψουμε αυτό πού ακόμα είναι 

μεθόδευση μέσα στό κοινωνικό πεδίο, σέ μιά Οικο
νομική διαδικασία ώς άπειρη δυνητική κίνηση, ή 

οποία προσφέρει οριακά τή μηχανική συναρμογή 

τής δίκης ώς έπερχόμενη καί ήδη παρούσα πραγμα- 

τικότητα\ Τό σύνολο άποκαλεΐται διαδικασία, γιά 

τήν ακρίβεια άτελεύτητη· ή Μάρτ Ρομπέρ υπο

γραμμίζει αύτόν τόν διαδικαστικό και δικαστικό δε

σμό, καί βέβαια δέν είναι μιά νοητική, ψυχική, εσω

τερική διαδικασία.

’Ιδού, λοιπόν, τά νέα γνωρίσματα τής μυθιστορη

ματικής μηχανικής συναρμογής, σέ άντίθεση πρός 

τίς ενδείξεις καί τίς άφηρημένες μηχανές. Επιβάλ

λουν δχι μιά ερμηνεία ούτε μιά κοινωνική παράστα

ση του Κάφκα, άλλά έναν πειραματισμό, ένα κοι- 

νωνικο-πολιτικό πρωτόκολλο. Τό έρώτημα παίρνει 

τήν άκόλουθη μορφή: Πώς λειτουργεί ή συναρμογή, 

μιά καί λειτουργεί όντως στό πραγματικό; Ποιά 

λειτουργία διασφαλίζει; (Συνακόλουθα, θά άναρω-

■ Ί. Ή Δύο/ (γαλλ. μετ.), σ. ί>»>: ((Μπορείτε νά μου άντιτάξετε ότι 
δέν πρόκειται γιά δίκη. Σέ αύτή τήν περίπτωση σάς δίνω όλα τά 
δίκαια, οί μεθοδεύσεις σας συνιστούν μιά δικονομική διαδικασία μό
νο άν τίς δεχτώ».
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τηθούμε σέ τί συνίσταται, ποια είναι τά στοιχειά 

καί οί δεσμοί της.) Συνεπώς, οφείλουμε νά ακολου

θήσουμε σέ πολλά έπίπεδα σύνολο τό εγχείρημα 

τής Δύο/?, λαμβάνοντας υπόψη τόσο την άντικειμε- 

νική αβεβαιότητα γιά τό υποτιθέμενο τελευταίο κε

φάλαιο, οσο καί τή βεβαιότητα οτι τό προτελευταίο 

κεφάλαιο, «Στον καθεδρικό ναό», τοποθετήθηκε λί

γο πολύ έσκεμμένα σέ λάθος θέση άπό τόν Μπρόντ. 

Σύμφωνα μέ μιά πρώτη έντύπωση, ολα είναι λάθος 

στή Δύο/: ακόμα καί ό νόμος, σέ άντίθεση πρός τόν 

καντιανό νόμο, αναγορεύει τό ψεύδος σέ καθολικό 

κανόνα. Οί δικηγόροι είναι ψευτοδικηγόροι, οί δικα

στές ψευτοδικαστές, «δικηγόροι μαϊμούδες», «αρ

γυρώνητοι καί άνέντιμοι υπάλληλοι», ή, τουλάχι

στον, τόσο υποχείριοι, ώστε κρύβουν τίς αληθινές 

συνθήκες καί «τά άνέφικτα δικαστήρια», οπού δέν 

μπορούν πιά νά παρασταθούν. Εντούτοις, άν αύτή ή 

πρώτη έντύπωση δέν είναι οριστική, αυτό συμβαί

νει γιατί υπάρχει μιά δύναμη τού ψεύδους - καί είναι 

άσχημο νά άποτιμαται ή δικαιοσύνη μέ όρους ψευ

δούς ή αληθούς. Επίσης, ή δεύτερη έντύπωση είναι 

πολύ πιο σημαντική: εχεϊ όπου πιστεύαμε ότι υ
πήρχε νόμο;, υπάρχει επιθυμία καί μόνο επιθυμία. Ή 

δικαιοσύνη είναι έπιθυμία καί οχι νόμος. "Ολος ό κό
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σμος είναι υπάλληλος τής δικαιοσύνης: ο/ι μόνο οί 

άπλοί ακροατές, ο/ι μόνο οί ιερείς καί 6 ζωγράφος, 

άλλά καί οί άμφιβόλου ύποστάσεως γυναίκες καί τά 

διεστραμμένα κοριτσάκια πού καταλαμβάνουν τόσο 

χώρο μέσα στή Δίκη. Τό βιβλίο τού Κ, μέσα στον 

καθεδρικό ναό, δέν είναι ένα βιβλίο προσευχών, άλλά 

ένα λεύκωμα άξιοθέατων τής πόλης· τό βιβλίο τού 

δικαστή περιέχει άναίσχυντες εικόνες. Ό νόμος εί

ναι καταγεγραμμένος σέ ένα πορνοβιβλίο.

Τό ζήτημα έδώ δέν είναι νά υποβάλουμε μιά εν

δεχόμενη κιβδηλία τής δικαιοσύνης, άλλά τόν έπι- 

θυμητικό της χαρακτήρα: οί κατηγορούμενοι είναι, 

κατά κανόνα, οί πιό ωραίοι · τούς άναγνωρίζουμε 

άπό τήν αλλόκοτη ομορφιά τους. Οί δικαστές κατα

λήγουν νά συλλογίζονται «σάν παιδιά». Μιά απλή 

άστειότητα αλλάζει τήν καταστολή. Ή δικαιοσύνη 

δέν είναι Αναγκαιότητα, άλλά, άντιθέτως, Τύχη· 

καί ό Τιτορέλλι ζωγραφίζει τήν αλληγορία σάν τυ

φλή τύχη, φτερωτή επιθυμία. Δέν είναι πάγια βού

ληση, άλλά κινούμενη επιθυμία. Είναι περίεργο, λέ

γει ό Κ, ή δικαιοσύνη δέν θά έπρεπε νά κινείται, γιά 

νά μή διαταράξει τούς ζυγούς της. 'Όμως ό ιερέας 

δίνει μιά διαφορετική εξήγηση σέ ένα άλλο σημείο: 

«Ή δικαιοσύνη δέν θέλει τίποτε άπό σένα, σέ σνλ-
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λαμβάνει όταν ερχεσαι καί σε αφήνει όταν φεύγεις». 
Οι νεαρές γυναίκες δέν είναι ελευθερίων ήθών, επει

δή κρύβουν την ιδιότητά τους ώς βοηθών τής δικαιο

σύνης· άντίθετα, άποδεικνύονται βοηθοί, επειδή 

άκριβώς προσφέρουν άπόλαυση σέ δικαστές, δικη

γόρους καί κατηγορουμένους μέ μιά καί τήν αύτή 

πολυσήμαντη έπιθυμία. "Ολη ή Δέκη διαπερνάται 

άπό μιά πολυσημία τής έπιθυμίας, πού τής προσδί

δει τήν έρωτική της δύναμη. 'Η καταστολή δέν μπο

ρεί νά προσιδιάζει στή δικαιοσύνη χωρίς νά είναι 

έπιθυμία, τόσο έκ μέρους τού καταπιεστή οσο καί 

εκ μέρους τού καταπιεζόμενου. Καί οί δικαστικές 

αρχές δέν έρευνούν γιά τό έγκλημα, μάλλον είναι 

έκεινες πού «ελκύονται, κινητοποιούνται άπό τό 
έγκλημα». Άναδιφούν, σκαλίζουν, διερευνούν: είναι 

τυφλές, δέν δέχονται καμιά άπόδειξη, λαμβάνουν 

όμως υπόψη τους τά συμβάντα στούς διαδρόμους, 

τά κρυφομιλήματα στίς αίθουσες, τίς έξομολογήσεις, 

τούς θορύβους πίσω άπό τήν πόρτα, τά μουρμουρη- 

τά στά παρασκήνια, όλα τά μικρογεγονότα πού 

έκφράζουν τήν έπιθυμία καί τίς συμπτώσεις της.

Άν ή δικαιοσύνη δέν έπιδέχεται παραστάσεως, 

γι’ αυτό εύθύνεται ή έπιθυμία. Ή έπιθυμία δέν εί

ναι ποτέ στή σκηνή, όπου θά έμφανιζόταν άλλοτε
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σάν μιά παράταξη πού άντιτάσεται σέ μιά άλλη 

(επιθυμία ένάντια στον νόμο), άλλοτε σάν συμπα- 

ρουσία των δύο πλευρών κάτω άπό τόν ανώτερο νό

μο πού θά ρύθμιζε τήν κατανομή τους καί τόν συν

δυασμό τους.

Άς δούμε τήν τραγική παράσταση κατά Χέγκελ: 

ή ’Αντιγόνη καί ό Κρέων κινούνται στή σκηνή σάν 

δύο αντίθετες «φατρίες». "Ετσι φαντάζεται 6 Κάφ- 

κα τή δικαιοσύνη κατά τήν πρώτη του άνάκριση: θά 

υπήρχαν δύο πλευρές, δύο φατρίες, ή μιά πιθανώς 

πιό ευνοϊκή άπό τήν άλλη γιά τήν έπιθυμία, ή άλλη 

πιό εύνοϊκή γιά τον νόμο, καί των οποίων ή κατανο

μή θά παρέπεμπε σέ έναν άνώτερο νόμο. Αλλά ό Κ 

άντιλαμβάνεται ότι δέν έχουν έτσι τά πράγματα’ τό 

σημαντικό δέν είναι τά τεκταινόμενα στό δικαστή

ριο, ούτε οί γενικές κινήσεις των δύο παρατάξεων, 

άλλά ή μοριακή διαταραχή πού θέτει σέ κίνηση τούς 

διαδρόμους, τά παρασκήνια, τίς πίσω πόρτες καί τά 

πλαϊνά δωμάτια. Τό θέατρο τής 'Αμερικής είναι ένα 

τεράστιο παρασκήνιο, ένας πελώριος διάδρομος πού 

κατάργησε κάθε θέαμα καί κάθε παράσταση. Τό 

ίδιο συμβαίνει στήν πολιτική (ό Κ συγκρίνει τή 

σκηνή τού δικαστηρίου μέ μιά «πολιτική συγκέ

ντρωση» καί, άκριβέστερα, μέ μία σοσιαλιστική συ
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νάντηση.). Κι έδώ, έπίσης, τό σημαντικό δέν είναι 

τί συμβαίνει στό βήμα, οπού συζητουνται ιδεολογι

κά θέματα. Ό νόμος άνήκει σέ αύτά τά θέματα* πα

ντού στόν Κάφκα, στή Δι'χη, στό Χτίζοντας τό Σι
νικό τείχος, ό νόμος έκλαμβάνεται σέ συνάρτηση μέ 

τά διάφορα «κόμματα» των σχολιαστών. Αλλά, από 

πολιτική σκοπιά, τό σημαντικό εκτυλίσσεται πάντα 

άλλου, στούς διαδρόμους του συνεδρίου, πίσω άπό τά 

παρασκήνια τής συνάντησης, οπού θίγονται τά αλη

θινά προβλήματα πού ένυπάρχουν στήν επιθυμία καί 

στήν έξουσία - τό έμπρακτο πρόβλημα τής «δικαι

οσύνης».

Ώς έκ τούτου, πρέπει νά παραιτηθούμε οριστικά 

άπό τήν ιδέα μιας υπέρβασης τού νόμου. Άν οί άνώ- 

τατες βαθμίδες είναι απρόσιτες καί δέν παρίστα- 

νται, αυτό δέν συμβαίνει σέ συνάρτηση μέ μιά 

άπειρη ιεραρχία πού προσιδιάζει σέ μιά άποφατική 

θεολογία, άλλα σέ συνάρτηση μέ μιά συνάφεια τής 
επιθυμίας, πού τοποθετεί πάντα τό συμβάν στό δι

πλανό γραφείο: ή συνάφεια των γραφείων, ή άπο- 

σπασματικότητα τής έξουσίας αντικαθιστούν τήν 

ιεραρχία των βαθμίδων καί τό κύρος τού κυρίαρχου 

(ήδη ό πύργος φάνηκε 6τι ήταν ένα συνονθύλευμα 

άπό χαμόσπιτα κολλητά τό ένα μέ τό άλλο, σάν τή
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γραφειοκρατία των Άψβούργων καί τό μωσαϊκό των 

εθνοτήτων μέσα στήν αύστριακή αυτοκρατορία). Άν 

οί πάντες ανήκουν στή δικαιοσύνη, αν ολοι είναι 

βοηθητικά πρόσωπα, άπό τόν ιερέα έΐο; τά κορί

τσια, αυτό οφείλεται οχι στήν υπέρβαση του νόμου, 

άλλα στήν έμμένεια τής έπιθυμίας. Προς αυτή τήν 

ανακάλυψη οδηγούν γοργά ή διερεύνηση καί ό πει

ραματισμός τού Κ: ένώ ό θείος τόν πίεζε νά πάρει 

στά σοβαρά τή δίκη του, άρα νά βρει κάποιο δικη

γόρο γιά νά περάσει άπό όλες τίς δοκιμασίες τής 

υπέρβασης, ό Κ άντιλαμβάνεται οτι καί ό ίδιος δέν 

πρέπει νά παραστεί, οτι δέν έχει άνάγκη έκπροσώ- 

που, μιά καί κανείς δέν έπρεπε νά μεσολαβήσει ανά

μεσα σέ αύτόν καί στήν έπιθυμία του. Θά βρει τή 

δικαιοσύνη κινούμενος άπό κάμαρα σέ κάμαρα, ακο

λουθώντας τήν έπιθυμία του. Θά πάρει στά χέρια 

του τή μηχανή έκφρασης: θά συντάξει τήν αίτηση, 

θά γράφει άκατάπαυστα, θά ζητήσει μιά άδεια γιά 

νά άφιερωθεΐ έξ ολοκλήρου σέ αύτή τή σχεδόν «ατε

λεύτητη έργασία». Έχουμε ένα απεριόριστο πεδίο 
εμμένειας, αντί γιά μιά άπειρη υπέρβαση. Ή υπέρ

βαση τού νόμου ήταν μιά εικόνα, άλλά ή δικαιοσύνη 

είναι μάλλον κάτι σάν ήχος (έκφορά), πού δέν παύ

ει νά άναδίδεται. Ή υπέρβαση τον νόμον ήταν άφη-
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ρημέν)/ μηχανή, ά)1ά 6 νόμος όέν υπάρχει παρά στην 
εμμενεια τ?]ς μηχανικής σνναρμογής τής δικαιοσύ
νης. Ή Δίκη είναι ό κατακερματισμός κάθε υπερβα

τικής δικαίωσης. Δέν μπορούμε νά κρίνουμε κάτι 

μέσα στήν έπιθυμία, ό ίδιος ό δικαστής έχει άπολι- 

θωθει άπό την έπιθυμία. Ή δικαιοσύνη είναι απλώς 

ή έμμενής διαδικασία τής έπιθυμίας. Ή διαδικασία 

είναι μιά αλληλουχία, άλλά μιά άλληλουχία καμω

μένη άπό συνάφειες. Τό συναφές δέν άντιτίθεται 

στό συνεχές, άντιθέτως: είναι ή κατασκευή τού το

πικού, άπείρως προεκτάσιμη, άρα καί ή αποσυναρ

μολόγησα - πάντα τό διπλανό γραφείο, τό συναφές 

δωμάτιο. Ό Βαρνάβας «πάει σέ γραφεία, άλλά μό

νο σέ Ινα τμήμα τού συνόλου* μετά άπό αύτά ύπέρ- 

χει ένα εμπόδιο καί, πίσω άπό τό εμπόδιο, υπάρχουν 

άλλα γραφεία. Δέν τού άπαγορεύουν νά προχωρήσει 

(...). Δέν πρέπει νά παραστήσουμε αυτό τό εμπόδιο 

σάν μιά απαγορευτική γραμμή (...). Υπάρχουν ε

μπόδια πού τά προσπερνά, καί δέν μοιάζουν διαφο

ρετικά άπό εκείνα πού άκόμα δέν έπισκέφθηκε». Ή 

δικαιοσύνη είναι αυτή ή άλληλουχία τής έπιθυμίας, 

μέ άσταθή όρια καί διαρκώς μετατοπιζόμενα.

Αυτή τή διαδικασία, αυτή τήν άλληλουχία, αυτό 

τό πεδίο έμμένειας άναλύει ό ζωγράφος Τιτορέλλι
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υπό τήν ονομασία άτελεύτητη αναβολή. Είναι καθο

ριστικό κείμενο τής Δύο/?, τό όποιο καθιστά τον 

Τιτορέλλι ειδικό πρόσωπο. Διακρίνει τρεις δυνατές 

περιπτώσεις: τήν οριστική απαλλαγή, τή φαινομε

νική απαλλαγή καί τήν ατελεύτητη αναβολή. Ή 

πρώτη περίπτωση δέν άπαντάται, έπειδή θά συνε

παγόταν τόν θάνατο ή τήν κατάργηση τής επιθυ

μίας προτού ολοκληρωθεί ή διαδικασία της. ’Από 

τήν άλλη, ή δεύτερη περίπτωση αντιστοιχεί στήν 

άφηρημένη μηχανή του νόμου. Καθορίζεται όντως 

άπό τήν άντίθεση των ροών, τήν έναλλαγή των πό

λων, τή διαδοχή των περιόδων: ένα ρεύμα τού νόμου 

άντίδρομο στό ρεύμα τής έπιθυμίας, ένας πόλος δια

φυγής ενάντια σέ έναν πόλο καταστολής, μιά περίο

δος κρίσης ενάντια σέ μιά περίοδο συμβιβασμού. Θά 

λέγαμε ότι ό τυπικός νόμος άλλοτε άποσύρεται 

στήν υπέρβασή του άφήνοντας ένα προσωρινά ελεύ

θερο πεδίο στήν έπιθυμία-ύλικό, άλλοτε κάνει νά 

άναδυθούν άπό τήν υπέρβασή του οί ιεραρχημένες 

υποστάσεις πού είναι ικανές νά τιθασεύσουν καί νά 

καταστείλουν τήν έπιθυμία (όντως, υπάρχουν πολ

λές νεοπλατωνικές άναγνώσεις τού Κάφκα). Μέ δύο 

διαφορετικούς τρόπους, αύτή ή κατάσταση -ή, 

μάλλον, αύτός ό κύκλος τής φαινομενικής άπαλ-
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λαγής- άντιστοιχεϊ στήν κατάσταση του Κάφκα 

μέσα στά γράμματα ή μέσα στις ζωομορφικές νου

βέλες καί τίς ζωοποιήσεις. 'Η δίκη στό ξενοδοχείο 

σχετικά μέ τή Φελίτσε είναι ό αντίκτυπος του νό

μου ό όποιος αντιδρά στόν κτύπο των γραμμάτων, ή 

δίκη πού ύφίσταται ό βρικόλακας πού γνωρίζει 6τι 

ή άπαλλαγή του δέν μπορεί παρά νά είναι φαινομε

νική. Καί ή δίκη πού ύφίσταται ή ζωοποίηση είναι, 

διαδεχόμενη τόν θετικό πόλο τής γραμμής δια

φυγής, ό άρνητικός πόλος τού υπερβατικού νόμου 

πού ξαναφράζει τή διέξοδο καί έξουσιοδοτεΐ τήν 

οικογενειακή υπόσταση νά προλάβει τόν ένοχο - 

έπανοιδιποδειοποίηση τού Γρηγόρη, τό πλατωνικό 

μήλο πού τού ρίχνει ό πατέρας του.

’Αλλά τό μήλο εΐναι εκείνο άκριβώς πού δοκιμά

ζει ό Κ στήν άρχή τής Δύο??, μέσα σέ μιά άτελή 

αλυσίδα πού σχηματίζεται μέ τή Μεταμόρφαχτη. 
Γιατί όλη ή ιστορία τού Κ εΐναι ό τρόπος μέ τόν 

όποιο βυθίζεται προοδευτικά στήν άτελεύτητη άνα- 

βολή, διακόπτοντας μέ τούς τύπους τής φαινομε

νικής απαλλαγής. Εξέρχεται έτσι άπό τήν άφηρη- 

μένη μηχανή τού νόμου, πού αντιτάσσει τόν νόμο 

στήν επιθυμία, όπως τό πνεύμα στό σώμα, όπως τή 

μορφή στό υλικό, γιά νά είσαχθεΐ στή μηχανική συ-
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ναρμογή τής δικαιοσύνης, δηλαδή στην αμοιβαία έμ- 

μένεια ένός άποκρυπτογραφημένου νόμου καί μιας 

εκτοπισμένης έπιθυμίας.

Αλλά τί σημαίνουν αυτοί οί οροί - «αναβολή» καί 

«άτελεύτητη»; Αν ό Κ άρνεΐται τή φαινομενική 

άπαλλαγή, δέν τό κάνει μέ τήν έλπίδα μιας πραγ

ματικής απαλλαγής ούτε, βέβαια, μέ τή μύχια 

απελπισία μιας ένοχής πού θέλει νά αύτοτροφοδο- 

τηθει. Γιατί ή ένοχή τάσσεται ολόκληρη μέ τή φαι

νομενική άπαλλαγή. Μπορούμε νά πούμε γιά τή 

φαινομενική άπαλλαγή δτι είναι άπειρη καί συνάμα 

περιορισμένη, άσυνεχής. Είναι άπειρη, επειδή είναι 

κυκλική, άκολουθώντας «τήν κυκλοφορία των δω

ματίων μέσα στά γραφεία», σύμφωνα μέ έναν ευρύ 

κύκλο. Αλλά είναι περιορισμένη, έπειδή τό σημείο 

κατηγορίας άπομακρύνεται ή πλησιάζει σύμφωνα 

μέ αύτόν τόν κύκλο, καθορίζοντας «τά πάνω καί τά 

κάτω μέ ταλαντεύσεις ποικίλου πλάτους καί παύ

σεις ποικίλου μεγέθους». Άντίδρομα ρεύματα, άντί- 

θετοι πόλοι, άντίδρομες περίοδοι άθωότητας καί 
ένοχής, έλευθερίας καί νέας σύλληψης. Εφόσον ή 

πραγματική άπαλλαγή άποκλείεται, τό ζήτημα τής 

άθωότητας «ή» τής ένοχής έμπίπτει στή φαινομε

νική άπαλλαγή πού καθορίζει τίς δύο άσυνεχεΐς πε
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ριόδους καί τή μεταστροφή άπό τή μιά στήν άλλη. 

Έξαλλου, ή άθωότητα είναι μιά ακόμα πιο διε

στραμμένη υπόθεση άπό τήν ένοχή. Αθώος ή ένο

χος, θέτει τό πρόβλημα του άπειρου, οχι τό πρόβλη

μα του Κάφκα. Λέγαμε ότι ή αναβολή, άντίθετα, 

είναι περατή, απεριόριστη καί συνεχής. Είναι περα- 

τή, έπειδή δέν υπάρχει πιά υπέρβαση καί επειδή τε

λείται σταδιακά: ό κατηγορούμενος δέν ύποχρε- 

ούται νά προβεΐ σέ «έπώδυνα διαβήματα» ούτε νά 

φοβάται μιά αιφνίδια μεταστροφή (άναμφίβολα πα

ραμένει μιά κυκλοφορία, αλλά «σέ ένα μικρό κύκλο, 

στον όποιο περιορίσαμε τεχνητώς τή δράση του» 

καί, επιπλέον, αύτή ή κυκλοφορία είναι «φαινομενι

κή», μιά υποστάθμη φαινομενικής άπαλλαγής). 

Επίσης, ή άναβολή είναι άπεριόριστη καί συνεχής, 

έπειδή δέν παύει νά προσθέτει έναν τομέα στόν άλ

λο, σέ έπαφή μέ τόν άλλο, συναφή μέ τόν άλλο, προ

χωρώντας κομμάτι κομμάτι, ώστε νά μετατοπίζει 

διαρκώς τό όριο. Ή κρίση είναι συνεχής, επειδή 

συμβαίνει πάντα πλάι. Ή «έπαφή» μέ τή δικαιοσύ

νη, ή συνάφεια, αντικατέστησε τήν ιεραρχία τού νό

μου. Ή άναβολή είναι τελείως θετική και ενεργός: 

ταυτίζεται μέ τήν άποσυναρμολόγηση τής μηχανής, 

μέ τή σύνθεση τής συναρμογής, πάντα ένα έξάρτη-
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μα πλάι στό άλλο. Είναι ή διαδικασία καθεαυτή, ή 

χάραξη του πεδίου τής έμμένειας ’. Μέσα στον Πυρ- 

χο αύτό είναι άκόμα πιό εμφανές, έκεΐ φαίνεται σέ 

ποιο σημείο 6 Κ είναι άποκλειστικά έπιθυμία: τό 

μόνο πρόβλημα είναι νά συναφθεί ή νά διατηρηθεί ή 

«έπαφή» μέ τόν πύργο, νά συναφθεί ή νά διατηρη

θεί ό «σύνδεσμος».

π. Μας φαίνεται ανακριβέστατο νά ορίσουμε τήν ατελεύτητη 
αναβολή σάν μιά κατάσταση «διαταραχής», «άναποφασιστικότη- 
τας» καί «ένοχης συνείδησης».
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Πολλαπλασιασμός των σαρών

ΊΓΤΗ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ τής συναρμογής μπορεί νά

έξηγηθεΐ μόνο όταν δούμε, άποσυναρμολογώ- 

ντας την, τά στοιχεία πού την απαρτίζουν καί τή 

φύση των δεσμών της. Τά πρόσωπα τής Δύο;? εμ

φανίζονται μέσα σέ μιά μεγάλη σειρά πού δέν παύ

ει νά πολλαπλασιάζεται: ολοι είναι υπάλληλοι ή βοη

θοί τής δικαιοσύνης (καί στον Πύργο, όλοι σχετίζο

νται με τόν πύργο), οχι μόνο οί δικαστές, οί δικηγό

ροι, οί κλητήρες, οί άστυνομικοί, ακόμα καί οί κα

τηγορούμενοι, αλλά καί οί γυναίκες, τά κορίτσια, ό 

ζωγράφος Τιτορέλλι, ό ίδιος ό Κ. Γεγονός είναι 6τι 

ή μεγάλη σειρά υποδιαιρείται σέ ύπο-σειρές. Καί
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καθεμιά από αύτές τίς ύπο-σειρές έχει στό ένεργη- 

τικό της ένα είδος απεριόριστου σχιζοφρενικού πολ

λαπλασιασμού: έτσι ό Μπλοκ άπασχολεΐ ταυτόχρο

να έξι δικηγόρους, μά αύτό δέν αρκεί- ό Τιτορέλλι 

έμφανίζει μιά σειρά ταυτόσημων πινάκων ό Κ συ

ναντά πάντα άλλόκοτες γυναίκες, του ίδιου σφαιρι

κού τύπου, σέ καθεμιά πράξη τους (τήν Έλσα, τή 

μικρή φίλη πριν άπό τή δίκη, σερβιτόρα στό καμπα

ρέ- τή δεσποινίδα Μπύρστνερ, «τή μικρή δακτυλο- 

γράφο πού δέν θά του αντιστεκόταν γιά πολύ»- τή 

λαντζέρισσα, ερωμένη τού δικαστή καί γυναίκα τού 

κλητήρα- τή Λένι, τή νοσοκόμα-ύπηρέτρια-γραμμα- 

τέα τού δικηγόρου- τά μικρά κορίτσια στού Τιτορέλ- 

λι). "Οθεν, τό πρώτο γνώρισμα αύτών των πολλα- 

πλασιαζόμενων σειρών είναι οτι θά άπελευθερώσουν 

μιά κατάσταση πού, άλλού, θά κατέληγε σέ αδιέξο

δο.

Τά ντουέτα καί τά τρίο ήταν πάντα συχνά στόν 

Κάφκα.'Η τριγωνικότητα τού υποκειμένου, οικογε

νειακής προελεύσεως, συνίσταται στόν ορισμό τή: 

θέσης σέ σχέση μέ δύο άλλους παριστάμενους όρους 

(πατέρας-μητέρα-παιδί). Ό διχασμός τού υποκει

μένου, σέ υποκείμενο διατύπωσης καί σέ υποκείμε

νο έκφοράς, αφορά τήν κινησί] τού υποκειμένου σέ
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μιά από αυτές τίς εκπροσωπήσεις, ή καί στίς δύο 

ταυτόχρονα: επίσης, είναι μάλλον αδελφική, άκόμα 

καί στό μίσος, παρά πατρική- καί επαγγελματική, 

άκόμα καί στόν άνταγωνισμό, παρά οικογενειακή. 

Οί περισσότεροι σωσίες του Κάφκα άναπαράγουν 

τό θέμα των δύο άδελφών ή των δύο γραφειοκρατών, 

είτε ό ένας κινείται καί ό άλλος άκινητεϊ, είτε κά

νουν άμφότεροι τίς ίδιες κινήσεις'. Επίσης, τά ντου

έτα καί τά τρίο άλληλοδιαπερνώνται. Στήν περί

πτωση πού ένας άπό τούς διπλούς άνθρώπους πα

ραμένει άκίνητος καί προτιμά νά μεταβιβάσει τήν 

κίνηση στόν άλλο, φαίνεται πώς αύτή ή καθαυτό 

γραφειοκρατική άδράνεια κατάγεται άπό τό οίκογε- I

I Οί δύο περιπτώσεις άπαντώνται συχνά στόν Κάφκα: οί διπλοί 
άνθρωποι πού κάνουν άπό κοινού την κίνηση, π.χ. ή εμφάνιση τοΰ 
’Αρθούρου καί τού Ιερεμία στό πρώτο κεφάλαιο τοΰ Πύργου- τό 
ασάλευτο εβωλο πσύ κάνει τό αντίγραφό του νά κινηθεί, βλ. τό θέ
μα τού AyiOoú/ifi'oi'. τήν Kpún/ καί, μέσα στόν Πύργο, τούς Σορ- 
τίνι καί Σορντίνι («Ό Σορντίνι έπωφελήθηκε άπό τήν ομοιότητα 
των όνομάτΐυν τους, γιά νά φορτώσει στόν Σορτίνι τά καθήκοντά 
~'t> καί νά άφοσιωθεϊ στήν εργασία του»). Φαίνεται πώς ή πρώτη 
περίπτωση είναι απλώς μιά προετοιμασία γιά τή δεύτερη: άκόμα 
καί ό Αρθούρος άπο/ωρξεται τόν Ιερεμία, καθώς ό πρώτος επι
στρέφει στό·/ Πύργο, ένώ ό δεύτερος άνακατεύεται μέ τό χωριό καί 
χάνει τά νιάτα του Αναφορικά μέ τόν γραφειοκρατικό χαρακτήρα 
τού είδώλ/κ*. βλ. Ινα άπό τά άριστωργήματα τοΰ Ντοαταγιέφσκι, 
Π σωσ/σς
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νειακό τρίγωνο, καθόσον διατηρεί τό παιδί ασάλευ

το καί τό καταδικάζει στήν ονειροπόληση. Ό Κάφ- 

κα λέγει οτι τό γραφειοκρατικό πνεύμα είναι ή κοι

νωνική αρετή πού άπορρέει άμεσα άπό τήν οικογε

νειακή ανατροφή2. Στήν άλλη περίπτωση, οπού οί 

διπλοί άνθρωποι κάνουν μαζί τήν κίνηση, ή δράστη- 

ριότητά τους προϋποθέτει έναν τρίτο όρο, σάν τόν 

έπικεφαλής τού γραφείου άπό τόν όποιο έξαρτώνται: 

έτσι, ό Κάφκα παρουσιάζει σταθερά τρίο, τριγωνο- 

ποιήσεις τυπικά γραφειοκρατικές. Οί δύο γραφειο

κράτες άπορρέουν άναγκαστικά άπό έναν άνώτερο 

τρίτο, τού οποίου άποτελούν τό δεξί καί τό άριστε- 

ρό χέρι. Συνεπώς, άπό τήν άλλη, άν ό γραφειοκρα

τικός σωσίας παραπέμπει στό οικογενειακό τρίγω

νο, αυτό μέ τή σειρά του μπορεί νά άντικατασταθει 

άπό γραφειοκρατικά τρίγωνα. "Ολες αυτές οί μορ

φές είναι πολύ περίπλοκες στον Κάφκα.'Αλλοτε, δε

δομένου τού οικογενειακού τριγώνου, όπως στή Με

ταμόρφωση, ένας όρος άλλης φύσεως έρχεται νά 

προστεθεί στόν πρώτο ή νά τόν ύποκαταστήσει: ό 

διαχειριστής φτάνει πίσω άπό τήν πόρτα τού Γρη-

2. Ή/ΐίρολ<>νιο (γαλλ. μετ.). α. Μ’ό' Γράμματα στή Φίλιτοί 
(γαλλ. μετ.), II, σ. 81)6.
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γόρη καί είσάγεται στήν οικογένεια. Άλλοτε είναι 

ένα τρίο γραφειοκρατών πού εγκαθίσταται καί 

παίρνει τίς θέσεις τής οικογένειας, έστω καί προ

σωρινά: ή εισαγωγή του διαχειριστή, στή Μετα

μόρφωση, ούσιαστικά προετοιμάζει αυτή τή στιγ

μή. Άλλοτε πάλι, όπως στήν αρχή τής Δύ<ης, δέν 

προϋπάρχει οικογενειακό τρίγωνο (ό πατέρας πέθα- 

νε, ή μητέρα είναι άπόμακρη)· παριστάμεθα όμως 

άρχικά στήν παρείσφρηση ενός ορού, κατόπιν ενός 

άλλου, πού λειτουργούν σάν αστυνομικοί σωσίες· 

κατόπιν, στήν τριγωνοποίησή τους μέσω ένός τρίτου 

ορού, του δεκανέα. Καί διαπιστώνουμε τίς μεταμορ

φώσεις αύτού τού μή οικογενειακού τριγώνου, πού 

αποβαίνει διαδοχικά γραφειοκρατικό τρίγωνο των 

υπαλλήλων τραπέζης, οικιακό τρίγωνο των γειτό

νων ήδονοβλεψιών, έρωτικό τρίγωνο τής δεσποινί

δας Μπύρστνερ καί των φίλων της σέ μιά φωτο

γραφία.

Αύτές οί υπερβολικά περίπλοκες περιγραφές, οί 

περιπτώσεις πού ξεχωρίζουμε, έχουν μόνο Ινα σκο

πό: νά φανεί ότι, τόσο από τήν πλευρά των διπλών 

ανθρώπων, όσο καί τών τριγώνων, καί στίς παρα

πομπές καί στίς αμοιβαίες τους διεισδύσεις, κατιτί 

παραμένει παγιδευμένο. Γιατί δύο ή τρεις, καί 6χι
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περισσότεροι; Γιατί τό δύο παραπέμπει στό τρία, 

καί οχι σέ κάτι παραπάνω; Γιατί τό δύο παραπέ

μπει στό τρία, καί αντίστροφα; Πώς νά εμποδίσου

με έναν άλλο ένδεχόμενο όρο, όπως τήν αδελφή, στή 

Μεταμόρφωση, νά γίνει μέ τή σειρά του διπλός άν

θρωπος καί τριγωνικός; Τά γράμματα αποτυγχά

νουν σέ αύτό τό σημείο, παρά τήν προσπάθεια του 

Κάφκα νά εισαγάγει τήν Γκρέτε Μπλόχ καί νά εξα

χθεί άπό τή δυαδική σχέση. Οί ζωομορφικές νουβέ

λες άποτυγχάνουν επίσης, παρά τήν άπόπειρα τού 

Γρηγόρη νά εξαχθεί άπό τήν τριγωνοποίηση.

Αύτό είναι ένα άπό τά κύρια προβλήματα πού 

λύνονται μέσα στά άπεριόριστα μυθιστορήματα: τά 

διπλά πρόσωπα καί τά τρίγωνα πού έπιβιώνουν μέ

σα στά μυθιστορήματα του Κάφκα υπάρχουν μόνο 

στήν αρχή' καί άπαρχής είναι τόσο άσταθή, τόσο 

εΰπλαστα καί μεταμορφώσιμα, ώστε είναι πανέτοι

μα νά διανοιχθούν σέ σειρές πού σπάζουν τή μορφή, 

μέχρι σημείου νά προκαλέσουν διάρρηξη των ορών. 

Συμβαίνει τό άντίθετο πρός τή Μεταμόρφωση, 
όπου ή άδελφή, όπως καί ό άδελφός, ήταν παγιδευ- 

μένοι άπό μιά θριαμβική έπιστροφή τής πλέον άπο- 

κλειστικής οικογενειακής τριγωνοποίησης. Τό ζή

τημα δέν είναι νά μάθουμε άν ή Μεταμόρφωση εΐ-
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ναι ένα αριστούργημα. Προφανώς είναι, άλλά αύτό 

δέν ικανοποιεί τόν Κάφκα, έπειδή έξηγεΐ επίσης τί 

τόν εμποδίζει, κατά τήν κρίση του, νά πλάσει ένα 

μυθιστόρημα: δέν θά άνεχόταν νά γράψει ένα οικο

γενειακό ή συζυγικό μυθιστόρημα, τόν μύθο των 

Κάφκα, ούτε τίς Προετοιμασίες γιά γάμο στην έξο
χη. Όθεν, ήδη στήν 'Αμερική είχε προαισθανθεί τή 

λύση του γιά τίς πολλαπλασιαζόμενες σειρές' στή 

Δίκη, κατόπιν στόν Πύργο, τήν κατέχει πλήρως. 

Αλλά, έφεξής, δέν υπάρχει λόγος νά τελειώσει τό 

μυθιστόρημα. (Τουλάχιστον νά μιμηθεΐ τόν Μπαλ- 

ζάκ, τόν Φλωμπέρ ή τόν Ντίκενς: άλλά, δσο κι άν 

τούς θαυμάζει, δέν θέλει νά τούς ακολουθήσει. Δέν 

έπιθυμεί ένα γυάλινο πύργο μέ τόν τρόπο τού Φλω

μπέρ· δέν έπιθυμεί «μορφώματα» μέ τόν τρόπο του 

Ντίκενς, γιατί έχει μιά άλλη άποψη γιά τό μόρφω

μα. Τόν μόνο πού θά ακολουθούσε είναι ό Κλάιστ, 

άλλωστε καί ό τελευταίος περιφρονούσε τούς δα- 

σκάλους· άλλά καί ό Κλάιστ είναι κάτι διαφορετικό, 

έστω κι άν ασκεί βαθύτατη έπίδραση στόν Κάφκα. 

Θά έπρεπε νά μιλήσουμε άλλου καί διαφορετικά γΓ 

αυτό τό ζήτημα. Τό πρόβλημα τού Κλάιστ δέν είναι: 

«Τί σημαίνει μιά έλάσσων λογοτεχνία καί, ώς έκ 

τούτου, πολιτική καί συλλογική;» άλλά: «Τί είναι
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μιά πολεμική λογοτεχνία;» Σχετίζεται μέ το αντί

στοιχο πρόβλημα του Κάφκα, άλλά δέν ταυτίζεται.)

Μετατρέποντας άπεριορίστως τά τρίγαμα, πολ

λαπλασιάζοντας τούς σωσίες άτελεύτητα, ό Κάφκα 

άνοίγει ένα πεδίο έμμένειας πού θά λειτουργήσει 

σάν άποσυναρμολόγηση, άνάλυση, προγνωστικό δυ

νάμεων καί κοινωνικών ρευμάτων, τάσεων πού ακό

μα στήν εποχή του κρούουν απλώς τή Ούρα (ή λογο

τεχνία έχει νόημα μόνο αν ή μηχανή έκφρασης προ

ηγείται καί συνεπάγεται τά περιεχόμενα). Καί, σέ 

ένα ορισμένο έπίπεδο, δέν υπάρχει ανάγκη νά περά

σουμε άπό διπλούς άνθρώπους ή τρίγωνα, άλλά ένα 

βασικό πρόσωπο άρχίζει νά πολλαπλασιάζεται άμέ- 

σως: έτσι κάνει ό Κλάμ ή, κατά μείζονα λόγο, ό Κ. 

Ιδού πού οί όροι τείνουν νά κατανεμηθοΰν σέ μιά 

γραμμή διαφυγής, νά άκολουθήσουν αύτή τή γραμ

μή, καί μέ βάση συναφή διαστήματα: διάστημα 

άστυνομικό, διάστημα τών δικηγόρων, τών δικα

στών, διάστημα τής Εκκλησίας. Ενόσω χάνουν τή 

δυαδική ή τριαδική μορφή, αύτοί οί όροι δέν παρου

σιάζονται πιά έπακριβώς, ή δέν παρουσιάζονται 

πλέον απλώς σάν ιεραρχημένοι εκπρόσωποι του νό

μου, άλλά άποβαίνουν παράγοντες, συναφή γραΐ'άζια 
μιας μηχανής τής δικαιοσύνης, καθώς κάθε γρανάζι
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αντιστοιχεί σε μιά θέση επιθυμίας, καί όλες οί θέ

σεις έπικοινωνουν μέ διαδοχικές άλληλουχίες. Πα

ραδειγματική, άπό αύτή τή σκοπιά, είναι ή σκηνή 

της «πρώτης άνάκρισης», όπου τό δικαστήριο θά 

χάσει τήν τριαδική του μορφή, μέ τόν δικαστή στήν 

κορυφή καί τίς έκατέρωθεν πλευρές, αριστερά καί 

δεξιά, νά ευθυγραμμίζονται σέ μιά διαρκή γραμμή 

πού δέν «ενώνει» μόνο τά δύο μέρη, άλλά προεκτεί

νεται προκαλώντας τή γειτνίαση «άργυρώνητων 

έπιθεωρητών, άστυνομικών καί άνόητων άνακρι- 

τών, άκόμα καί μεγάλων δικαστών μέ τήν απαραί

τητη κουστωδία υπηρετών, γραφέων, άστυνομικών 

καί άλλων βοηθητικών προσώπων, πιθανώς καί δη

μίων». Μετά άπό αύτή τήν πρώτη άνάκριση, ή συ

νάφεια τών γραφείων θά άντικαταστήσει προοδευ

τικά τήν ιεραρχία τών τριγώνων. "Ολοι οί υπάλλη

λοι είναι «πουλημένοι», «λαδώνονται». "Ολα είναι 

επιθυμία, όλη ή γραμμή είναι έπιθυμία, άκόμα καί 

σέ εκείνους πού κατέχουν μιά έξουσία καί κατα

στέλλουν, άκόμα καί σέ εκείνους πού είναι κατηγο

ρούμενοι καί ύφίστανται τήν καταστολή (βλ. τόν 

κατηγορούμενο Μπλοκ: «Δέν ήταν πελάτης, ήταν ό 

σκύλος του δικηγόρου»). ’Ασφαλώς, θά είχαμε άδικο 

άν καταλαβαίναμε τήν έπιθυμία σάν έπιθυμία γιά
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εξουσία, έπιθυμία ένεργητικής ή παθητικής κατα

στολής, σαδιστική καί μαζοχιστική έπιθυμία. Ή 

ιδέα του Κάφκα εΐναι διαφορετική. Δέν υπάρχει έπι- 

Ουμία έξουσίας, ή ίδια ή έξουσία εΐναι έπιθυμία. Ό/ι 

μιά έπιθυμία-έλλειψη, αλλά έπιθυμία ώς πληρότη

τα, άσκηση καί λειτουργία: ακόμα καί στούς κατώ

τερους άξιωματούχους. ’Όντας συναρμογή, ή έπιθυ

μία αποτελεί ένα δλο μέ τά γρανάζια καί τά εξαρ

τήματα τής μηχανής, μέ τήν έξουσία τής μηχανής. 

Καί ή έπιθυμία πού έχει κάποιος γιά τήν έξουσία, 

είναι απλώς ή βασκανία του μπροστά στά γρανάζια, 

ή λαχτάρα του νά θέσει σέ κίνηση κάποια από τά 

γρανάζια, νά είναι ό ίδιος ένα από αύτά τά γρανάζια 

- ή, έλλείψει καλύτερου, νά είναι τό παθητικό υλικό 

πού έλέγχουν αύτά τά γρανάζια, υλικό πού είναι, μέ 

τόν τρόπο του, ένα γρανάζι.

’Άν δέν εΐμαι ό συγγραφέας μέ τή μηχανή, ας 

είμαι τουλάχιστον τό χαρτί πάνω στό όποιο γράφει 

ή μηχανή. Άν δέν είμαι πιά ό μηχανικός τής μη

χανής, ας είμαι τουλάχιστον τό έμψυχο υλικό τό 

όποιο διακινεί: πιθανώς αύτή είναι μιά θέση πιό ού- 

σιώδης, πιό κοντινή στά γρανάζια άπό έκείνην τού 

μηχανικού (αύτό ισχύει γιά τόν κατώτερο άξιωμα- 

τούχο τής ’Αποικίας ή γιά τούς κατηγορουμένους
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τής Δύο/?). Συνεπώς, τό ζήτημα είναι πολύ πιό πε

ρίπλοκο από έκεΐνο των δύο άφηρημένων επιθυμιών, 

επιθυμία καταστολής καί έπιθυμία παθητικής κα

ταστολής, πού θά έκφράζονταν άφηρημένα, ή μία ώς 

σαδιστική, ή άλλη ώς μαζοχιστική. 'Η καταστολή, 

τόσο από τήν πλευρά τού καταστέλλοντος όσο καί 

τού καταστελλόμενου, άπορρέει άπό τήν τάδε συ- 

ναρμογή τής έξουσίας -έπιθυμία, άπό τήν τάδε κα

τάσταση τής μηχανής- μιά καί χρειάζονται τόσο 

μηχανικοί, οσο καί υλικά, μέσα σέ μιά παράδοξη συ

νεννόηση, μέσα σέ μιά συνάφεια, παρά μέσα σέ μιά 

ιεραρχία. Ή καταστολή έξαρταται άπό τή μηχανή, 

όχι τό άντίστροφο. Δέν υπάρχει, λοιπόν, «ή» έξου- 

σία, σάν μιά άπειρη υπέρβαση άπέναντι στούς 

σκλάβους καί στούς κατηγορουμένους. Ή έξουσία 

δέν είναι πυραμιδική, όπως ό Νόμος θά ήθελε νά 

μας κάνει νά πιστέψουμε* * είναι άποσπασματική καί 

γραμμική, προβαίνει διά τής συνάφειας καί οχι άφ' 

υψηλού ή έκ τού μακρόθεν (απ’ όπου καί ή σπου

δαιότατα τών κατωτέρων)1. Κάθε τομέας είναι έ-

ι <) .ΥΙντέλ Φ'Λικώ αναλύει τή δύναμη πού ανανεώνει «ήμερα 
τά οικονομικά κα( πολιτικά προβλήματα. ΙΙαρότι χρησιμοποιεί

*λ>α μέσα. αυτή ή ανάλυση δέν στερείται κάποιας καφκική; από
χρωση: (I Φυο/όι έπιμένει ατό·; τεμαχισμό τή; έ'ουαία:. στή συ-



ΚΑΦΚΛ - ΙΊΑ ΜΙΑ ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ξουσία, μιά έξουσία καί συνάμα μιά μορφή έπιθυ- 

μίας. Κάθε τομέας είναι μιά μηχανή ή ενα έξάρτη- 

μα, άλλά ή μηχανή δέν λύνεται χωρίς καθένα άπό 

αύτά τά συναφή έξαρτήματα νά γίνει μηχανή άκέ- 

ραια, καταλαμβάνοντας ολοένα καί περισσότερο 

χώρο. "Εστω τό παράδειγμα τής γραφειοκρατίας, 

τό όποιο θέλγει τόν Κάφκα, μιά καί ό ίδιος είναι 

μελλοντικός γραφειοκράτης, στίς Ασφάλειες (καί ή 

Φελίτσε άσχολεΐται μέ φωνογράφους: άρα, έχουμε 

μερική συναρμογή δύο εξαρτημάτων). Δέν υπάρχει 

μιά έπιθυμία τών γραφειοκρατών, γιά νά καταστεί- 

λει ή νά κατασταλεΐ. Υπάρχει Ινας γραφειοκρατικός 

τομέας, μέ τήν έξουσία του, τό προσωπικό του, τούς 

πελάτες καί τίς μηχανές του. Έ, μάλλον, κάθε λο- 

γής τομείς, συναφή γραφεία, όπως στήν εμπειρία 

τού Βαρνάβα. "Ολοι είναι γρανάζια, ισότιμα παρά τά 

φαινόμενα, τά όποια συγκροτούν τή γραφειοκρατία 

σάν έπιθυμία, δηλαδή ως άσκηση τής ίδιας τής συ- 

ναρμογής. Ή κατανομή τών καταπιεστών καί τών

νάφειά της. στήν έμμένειά της μέσα στό κοινωνικό πεδίο (πράγμα 
πού δέν σημαίνει εσωτερικότητα στήν ψυχή ή ένα υποκείμενο σάν 
τό υπερεγώ). Καταδεικνύει ότι ή έξουσία δέν προβαίνει με τήν κλα
σική εναλλαγή, βία ή ιδεολογία, πειθώ ή καταναγκασμός. Βλ. Sur- 
veiller et punir: τό πεδίο έμμένειας καί πολλαπλότητας της εξαί
σιας στίς «σωφρονιστικές» ομάδες.
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καταπιεζομένων άπορρέει από κάθε κατάσταση τής 

μηχανής, καί όχι τό άντίστροφο. Είναι μια δευτε- 

ρεύουσα συνέπεια1 τό μυστικό τής Δύο/? είναι ότι ό 

Κ είναι ό ίδιος ένας δικηγόρος, ό ίδιος δικαστής. 'Η 

γραφειοκρατία είναι έπιθυμία: όχι άφηρημένη έπι- 

θυμία, άλλά καθορισμένη έπιθυμία στόν τάδε το

μέα, μέ την τάδε κατάσταση τής μηχανής, την τά

δε στιγμή (π.χ. τήν τεμαχισμένη μοναρχία των 

Άψβούργων). Ή γραφειοκρατία, ώς έπιθυμία, ταυ

τίζεται μέ τή λειτουργία ενός άριθμού γραναζιών, 

τήν άσκηση ένός ορισμένου άριθμού έξουσιών, πού 

καθορίζουν, σέ συνάρτηση μέ τή σύνθεση του κοι

νωνικού πεδίου οπού άσκούνται, τόσο τούς μηχανι

κούς, όσο καί τά θύματά τους.

Ή Μίλενα έλεγε γιά τόν Κάφκα: «ΓΓ αύτόν ή 

ζωή είναι κάτι άπολύτως διαφορετικό άπ’ ό,τι είναι 

γιά τούς άλλους. Τό χρήμα, τό Χρηματιστήριο, τό 

συνάλλαγμα, μιά μηχανή γιά γράψιμο, είναι ισάριθ

μα απόκρυφα πράγματα γι’ αύτόν (...), ισάριθμα 

περιπαθή αινίγματα, τά οποία θαυμάζει μέ μιά συ

γκινητική άφέλεια, έπειδή είναι έμπορική»'. Άφέ-

'< V, ¿νιφέρει >ι Πάγκενμπ*/, /><ι/ι; Καβιι, Αηη»τ\ (/ι·]ΐΊοιηΜ·, π Ι»«ί
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λεία; Ό Κάφκα δέν τρέφει κανένα θαυμασμό γιά 

μιά απλή τεχνική μηχανή, πλήν όμως γνωρίζει κα

λά δτι οί τεχνικές μηχανές είναι απλώς ένδείξεις 

μιας πιό περίπλοκης συναρμαγης, πού κάνει νά συ

νυπάρχουν μηχανικοί, έξαρτήματα, υλικά καί μηχα- 

νευόμενα πρόσωπα, θύτες καί θύματα, ισχυροί καί 

άνίσχυροι, μέσα στό ίδιο συλλογικό σύνολο - ώ Ε

πιθυμία, αύτογεννώμενη καί, παρά ταύτα, πλήρως 

καθορισμένη κάθε φορά. Άπό αύτή τή σκοπιά, έ

χουμε έναν έρωτα γιά τή γραφειοκρατία, πού άπο- 

τελει έναν τομέα έξουσίας καί μιά θέση έπιθυμίας. 

Επίσης, έναν έρωτα γιά τόν καπιταλισμό. Επίσης, 

έναν έρωτα γιά τόν φασισμό. "Ολοι αύτοί οί τομείς 

επικοινωνούν σύμφωνα μέ παραλλάσσουσες συνά

φειες. Καπιταλιστική Αμερική, γραφειοκρατική Ρω

σία, ναζιστική Γερμανία - στήν πραγματικότητα, 

όλες οί «διαβολικές δυνάμεις τού μέλλοντος», έκεϊ- 

νες πού κρούουν τή θύρα τήν έποχή τού Κάφκα, μέ 

κρούσεις διακεκομμένες καί συναφείς. Ή έπιθυμία 

απαρτίζεται άπό μηχανές πού άποσυναρμολογούνται 

σέ γρανάζια, άπό γρανάζια πού συναρμόζονται μέ τή 

σειρά τους σέ μηχανή. "Εχουμε εΰπλαστους τομείς, 

μετατοπίσεις των έμποδίων. Ή έπιθυμία είναι 

θεμελιωδώς πολυσήμαντη, ή πολυσημία της άπαρ-
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τίζει μιά καί τήν αυτή έπιθυμία πού κατακλύζει τά 

πάντα. Οι ύποπτες γυναίκες τής Δίκης δέν παύουν 

νά προσφέρουν τή χαρά καί τήν απόλαυση στούς δι

καστές, τούς δικηγόρους καί τούς κατηγορουμένους. 

Καί ή κραυγή τού Φράντς, τού αστυνομικού πού τι

μωρείται γιά τίς κλοπές του, ή κραυγή πού άφου- 

γκράζεται ό Κ άπό μιά άποθηκούλα δίπλα στόν διά

δρομο τού γραφείου του, στήν Τράπεζα, φαίνεται νά 

«βγαίνει άπό μιά μηχανή οδύνης», άλλά είναι καί 

μιά κραυγή ηδονής, όχι μαζοχιστικής, άλλά έπειδή 

ή μηχανή τής οδύνης είναι ένα έξάρτημα μιας γρα

φειοκρατικής μηχανής πού άπολαμβάνει άκατάπαυ- 

στα τόν εαυτό της.

Επίσης, δέν ύφίσταται μιά έπαναστατική έπι

θυμία πού θά άντιτασσόταν στήν έξουσία, στίς έξου- 

σιαστικές μηχανές. Είδαμε τήν ξεκάθαρη απουσία 

κοινωνικής κριτικής στόν Κάφκα. Στήν ’Αμερική, οί 

πιό σκληρές συνθήκες έργασίας δέν προκαλούν τήν 

κριτική τού Κ, άλλά ένισχύουν τόν φόβο του ότι θά 

αποκλειστεί άπό τό ξενοδοχείο. Οικείος μέ τά σο

σιαλιστικά καί άναρχικά κινήματα τής Τσεχοσλο

βακίας, ό Κάφκα δέν ακολουθεί τήν κατεύθυνσή 

τους. Συναντώντας μιά ομάδα έργατών, ό Κάφκα 

δείχνει τήν ίδια αδιαφορία πού δείχνει ό Κ στήν Ά-
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μφική: «Αύτοί οί άνθρωποι είναι οί κυρίαρχοι του 

κόσμου- έντούτοις αύταπατώνται. ΓΙίσω άπό αύτούς 

κινούνται ήδη οί γραμματείς, οί γραφειοκράτες, οί 

έπαγγελματίες πολιτικοί, ολοι αύτοί οί σύγχρονοι 

σουλτάνοι πού βλέπουν νά προετοιμάζεται ή πρό

σβασή τους στήν εξουσία». Ή ρωσική έπανάσταση 

φαίνεται στόν Κάφκα μάλλον σάν ένας τομέας, πα

ρά σάν άνατροπή καί άνανέωση. Ή διάχυση τής 

ρωσικής επανάστασης είναι μιά προώθηση, μιά το- 

μεακή ώθηση, πρόοδος πού τελείται μέ μιά βίαιη 

συσκότιση. «Ό ιδεολογικός καπνός διαλύεται, οπό

τε τό μόνο πού άπομένει είναι μιά νέα γραφειοκρα

τία- τά δεσμά τής βασανιζόμενης άνθρωπότητας 

έτοιμάζονται άπό τό χαρτοβασίλειο των υπουργών». 

Άπό τή γραφειοκρατία των Άψβούργων ως τή νέα 

σοβιετική γραφειοκρατία δέν άρνεΐται τή μεταβολή, 

γιατί πρόκειται γιά ένα νέο γρανάζι τής μηχανής - 

ή, μάλλον, είναι ένα γρανάζι πού συγκροτεί μιά νέα 

μηχανή. «Οί κοινωνικές άσφάλειες γεννήθηκαν άπό 

τό έργατικό κίνημα, συνεπώς τό φωτεινό πνεύμα 

τής προόδου θά έπρεπε νά τίς οδηγεί. Αλλά τί δια

πιστώνουμε; Αύτός ό θεσμός είναι ένα σκοτεινό 

σμάρι γραφειοκρατών, άνάμεσα στούς οποίους κι

νούμαι μέ τήν ιδιότητα τού μοναδικού καί άντιπρο-
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σωπευτικοϋ Εβραίου»3. Ό Κάφκα δέν παίρνει τό 

μέρος κάποιας φατρίας. Δέν προβάλλεται ώς επα

ναστάτης, οποίες κι άν είναι οί φιλίες του μέ σοσια

λιστές. Γνωρίζει δτι δλοι οί δεσμοί τόν συνδέουν μέ 

μιά λογοτεχνική μηχανή έκφρασης, τής οποίας απο

τελεί γρανάζι, μηχανικό, υπάλληλο καί συνάμα θύ

μα. Συνεπώς τί κάνει, μέσα σέ αυτή τήν μπεκιάρι- 

κη μηχανή πού δέν υποβάλλεται ούτε μπορεί νά 

υποβληθεί στήν κοινωνική κριτική; Πώς έπαναστα- 

τεί; Θά κάνει τό ίδιο μέ τή γερμανική γλώσσα, 

δπως μιλιέται στήν Τσεχοσλοβακία: έπειδή είναι 

μιά έκτοπισμένη γλώσσα, άπό πολλές άπόψεις, θά 

προχωρήσει βαθύτερα στόν έκτοπισμό, οχι λόγω 

υπερφορτώσεων, άναστροφών, σκληρύνσεων, αλλά 

λόγω μιας λιτότητας πού οδηγεί τή γλώσσα σέ 

ευθεία γραμμή, πρός τά μπρος καί έπισπεύδει τόν 

τεμαχισμό της. Ή έκφραση οφείλει νά έπιφέρει τό 

περιεχόμενο, άρα πρέπει νά γίνει τό ίδιο γιά τό πε

ριεχόμενο. Αύτόν τόν ρόλο τόν κρατά ό πολλαπλα

σιασμός τών σειρών, δπως έμφανίζεται μέσα στή

ί ΟιινΤΑνί: Ιανοικ η, η. Καί γιά τις προηγούμενες άναφο 
ρές, η. 1118. (Ό Γιάνοοκ διηγείται πώς κάποια μέρα ο Κάφκα, <ττό 
πρύποΛ* τών Κοινωνικών Άπφαλίαεων, ίδει;ε νά τρέμει καί «Ικα
νέ έμ/ρατικά (να μεγάλα* καθολικά «ταυρώι, η. ι*>)
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Δίκη. Εφόσον ή ιστορία του κόσμου τελείται όχι μέ 

τήν αιώνια επιστροφή, παρά μέ τήν προώθηση πά

ντα νέων τομέων καί ολοένα πιό σκληρών, θά επαυ

ξήσουμε αυτή τήν ταχύτητα τομεοποίησης, αυτή 

τήν ταχύτητα τομεακής παραγωγής, θά επιταχύ

νουμε τίς τεμαχισμένες σειρές, θά υπερβάλουμε. 

Εφόσον οί συλλογικές καί κοινωνικές μηχανές έπι- 

τελουν ένα μαζικό εκτόπισμά τού άνθρώπου, θά 

προχωρήσουμε πολύ μακριά σέ αύτόν τόν δρόμο, μέ

χρι νά φτάσουμε σέ έναν άπόλυτο μοριακό εκτόπι

σμά. Ή κριτική είναι πέρα γιά πέρα άχρηστη. Είναι 

πολύ πιό σημαντικό νά άσπαστουμε τή δυνητική κί

νηση, πού είναι ήδη πραγματική χωρίς νά είναι τω

ρινή (οί κομφορμιστές, οί γραφειοκράτες, δέν παύουν 

νά σταματούν τήν κίνηση σέ αύτό ή τό άλλο ση

μείο). Δέν πρόκειται γιά μιά πολιτική τού χείριστου, 

ούτε γιά μιά λογοτεχνική καρικατούρα, ούτε γιά 

επιστημονική φαντασία.

Λυτή ή μέθοδος επιτάχυνσης ή τεμαχισμένου 
πολλαπλασιασμού συνδέει τό περατό, τό συνεχές καί 
τό ατελεύτητο. “Εχει πολλά πλεονεκτήματα. Ή 

Αμερική σκληρύνεται καί επιταχύνει τόν καπιταλι

σμό της, ή άποσύνθεση τής αύστριακής αυτοκρατο

ρίας καί ή άνοδος τής Γερμανίας προετοιμάζουν τόν
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φασισμό, ή ρωσική έπανάσταση γέννα ταχύτατα 

μιά νέα πρωτάκουστη γραφειοκρατία, νέα δίκη μέ

σα στη διαδικασία, «ό άντισημιτισμός προσβάλλει 

την έργατική τάξη» κ.λπ. Καπιταλιστική έπιθυμία, 

φασιστική έπιθυμία, γραφειοκρατική έπιθυμία, έπί- 

σης ό Θάνατος*, ολα κρούουν τή θύρα. Εφόσον δέν 

μπορούμε νά βασιστούμε στήν έπίσημη έπανάστα

ση γιά νά σπάσουμε τήν αλυσίδα των καλπαζόντων 

τεμαχισμών, θά βασιστούμε σέ μιά λογοτεχνική μη

χανή πού προσπερνά τήν έπιτάχυνσή τους, πού ξε

περνά τίς «διαβολικές δυνάμεις» προτού συγκροτη

θούν σέ Άμερικανισμό, Φασισμό, Γραφειοκρατία: 

όπως έλεγε ό Κάφκα, νά μήν είσαι καθρέφτης, αλλά 

ρολόι πού τρέχει’. Εφόσον δέν μπορούμε νά χωρί

σουμε έπακριβώς τούς καταπιεστές άπό τούς κατα- 

πιεζόμενους, ούτε τά είδη τής έπιθυμίας, πρέπει νά 

τά οδηγήσουμε ολα αύτά σέ ένα πιθανότατο μέλλον, 

έλπίζοντας ότι αύτή ή καθοδήγηση θά άναδείξει επί
σης γραμμές διαφυγής ή προελάσεις, έστω μέτριες, 

έστω ασταθείς, έστω καί κυρίως άσημες. Μοιάζο

ντας λίγο μέ τό ζώο, δέν μπορεί παρά νά άκολου-

• ¡τρωτΛτυττ'ί, ΤΙιαιιαιοχ. 
«. Ιλμη ( ιι. «..τ. η. IIX,
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θήσει τήν κίνηση πού τόν πλήττει, πού τόν οδηγεί 

μακρύτερα, γιά νά έπανέλθει σ’ έσάς, ενάντια σ’ 

εσάς, καί νά βρει μιά διέξοδο.

Ωστόσο, περάσαμε σέ ένα στοιχείο ριζικά διαφο

ρετικό άπό τή ζωοποίηση. Αληθεύει δτι ή ζωοποίη

ση άνοιγε ήδη μιά διέξοδο, άλλά δέν ήταν ικανή νά 

περάσει άπό έκεΐ. ’Αληθεύει δτι έπιτελουσε έναν 

άπόλυτο έκτοπισμό: δμως, αύτό συνέβαινε μέ άκρα 

βραδύτητα, καί μόνο στόν έναν πόλο. Συνεπώς, 

προλάβαινε τόν έαυτό της, τόν έπανεγκαθιστούσε, 

τόν τριγωνοποιούσε έκ νέου. Ή ζωοποίηση παρέμε

νε μιά οικογενειακή υπόθεση. Μέ τήν προώθηση 

σειρών ή τομέων, παριστάμεθα σέ κάτι ριζικά δια

φορετικό, ακόμα πιό αλλόκοτο. Ή τάση έκτοπισμοΰ 

τού άνθρώπου, ίδιο τών μεγάλων μηχανών, πού δια

περνά τόσο τόν σοσιαλισμό όσο καί τόν καπιταλι

σμό, θά διατρέξει ταχύτατα όλες τίς σειρές. Ώς έκ 

τούτου, ή έπιθυμία θά συνυπάρχει σέ δύο καταστά

σεις: άπό τή μιά, θά έμπλακεΐ στόν τάδε τομέα, στό 

τάδε γραφείο, στήν τάδε μηχανή ή κατάσταση της 

μηχανής, θά συνδεθεί μέ τήν τάδε μορφή περιεχομέ

νου, άποκρυσταλλωμένη στήν τάδε μορφή έκφρασης 

(καπιταλιστική έπιθυμία, φασιστική έπιθυμία, γρα

φειοκρατική έπιθυμία κ.λπ.). Άπό τήν άλλη καί συ
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νάμα θά διατρέξει δλη τή γραμμή, παρασυρμένη άπό 

μιά άπελευθερωμένη έκφραση, παρασύροντας πα

ραμορφωμένα περιεχόμενα, φτάνοντας στό απεριό

ριστο τοΰ πεδίου της έμμένειας ή τής δικαιοσύνης, 

βρίσκοντας μιά διέξοδο, επακριβώς μιά διέξοδο, 
στην άνακάλυψη οτι οί μηχανές ήταν απλώς συγκε

κριμενοποιήσεις της ίστορικως καθορισμένης έπι- 

θυμίας, καί ή επιθυμία δέν παύει νά τίς ξεκάνει, καί 

νά άνασηκώνει τό σκυμμένο κεφάλι της (πάλη ένά- 

ντια στόν καπιταλισμό, στόν φασισμό, στή γραφει

οκρατία, πάλη πού είναι πολύ πιό έντονη σέ σύγκρι

ση μέ τήν περίπτωση πού ό Κάφκα θά έπιδιδόταν 

σέ μιά «κριτική))).

Αύτές οί δύο συνυπάρχουσες καταστάσεις τής 

έπιθυμίας είναι οί δύο καταστάσεις τοΰ νόμου: άπό 

τή μιά, ό ντιερβατικός παρανοϊκός νόμος, πού δέν 

παύει νά ενεργεί σέ έναν περιορισμένο τομέα καί νά 

καθιστά πλήρες Ινα αντικείμενο, νά κρυσταλλώνε

ται έδώ ή έκεΐ- άπό τήν άλλη, ό έμ[ΐενής σχιςο-νό- 
μος, πού λειτουργεί σάν δικαιοσύνη, σάν άντι-νόμος, 

σάν «μεθόδευση» πού θά άποσυναρμολογήσει τόν 

παρανοϊκό Νόμο σέ όλα του τά εξαρτήματα. Γιά 

ά>.λη μιά φορά, πρόκειται γιά τό ίδιο πράγμα, γιά 

τήν άνακάλυψη των συναρμογών τής έμμένειας, κα
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θώς καί τής άποσυναρμολόγησής τους. ’Αποσυναρ

μολογώ μιά μηχανική συναρμογή, σημαίνει δημι

ουργώ καί ακολουθώ έμπρακτα μιά γραμμή δια

φυγής τήν οποία ή ζωοποίηση δέν μπορούσε νά ακο

λουθήσει ούτε νά δημιουργήσει: εΐναι μιά αλλογενής 

γραμμή, ένας άλλος έκτοπισμός. Δέν σημαίνει ότι 

αυτή ή γραμμή παρίσταται μόνο πνευματικά. Σά

μπως τό γράψιμο νά μήν ήταν κι αύτό μιά μηχανή, 

σάμπως νά μήν ήταν μιά πράξη, έστω καί ανεξάρ

τητα άπό τή δημοσίευσή του. Σάμπως ή μηχανή 

γραφής νά μήν ήταν κι αύτή μιά μηχανή (όχι πιο 

υπερδομή άπό άλλες, όχι πιό ιδεολογία άπό άλλες), 

άλλοτε σέ σχέση μέ καπιταλιστικές, γραφειοκρατι

κές ή φασιστικές μηχανές, άλλοτε χαράζοντας μιά 

μετριοπαθή έπαναστατική γραμμή. Άς θυμίσουμε 

τήν πάγια ιδέα του Κάφκα: έστω καί μέ ένα μοναχι

κό μηχανικό, ή λογοτεχνική μηχανή έκφρασης είναι 

ικανή νά προωθήσει καί νά φέρει τά περιεχόμενα σέ 

συνθήκες πού, θέλοντας καί μή, θά άφορούν μιά ολό

κληρη συλλογικότητα. Άντιλυρισμός: «Νά άδράξει: 

τόν κόσμο» γιά νά τόν κάνεις νά διαφύγει, άντί νά 

διαφύγεις ό ίδιος άπό αύτόν ή νά τόν χαϊδέψεις'. 7

7. ,Ιανοιτη, ο..-τ., σ. 37: «Μιλάτε περισσότερο γιά τις έντυπώ-
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Αύτές οί δύο καταστάσεις έπιθυμίας ή νόμου ξα

ναβρίσκονται σέ πολλά έλάσσονα επίπεδα. Πρέπει 

νά έπιμείνουμε σέ αύτές τίς δύο συνυπάρχουσες κα

ταστάσεις. Γιατί δέν μπορούμε νά πούμε έκ προοι

μίου δτι έδώ είναι μιά κακή έπιθυμία, έκει μιά κα

λή. Ή έπιθυμία είναι μιά τέτοια σούπα, ένας τέτοιος 

κυκεώνας τεμαχισμών, ώστε τά γραφειοκρατικά, 

φασιστικά καί λοιπά τμήματα είναι ακόμα ή ήδη 

μέσα στόν έπαναστατικό άναβρασμό. Μόνο μέσα 

στήν κίνηση μπορούμε νά διακρίνουμε τή «διαβολι

κότητα» τής έπιθυμίας καί τήν «άθωότητά» της, 

έπειδή ή μία βρίσκεται στό βάθος τής άλλης. Τίπο

τε δέν προϋπάρχει. Ό Κάφκα είναι τόσο επικίνδυ

νος, χάρη ακριβώς στή δύναμη τής μή κριτικής του. 

'Απλώς μπορούμε νά πούμε 6τι υφίστανται δύο συ

νυπάρχουσες κινήσεις, μπλεγμένες μεταξύ τους: ή 

μία συλλαμβάνει τήν έπιθυμία μέσα σέ μεγάλες 

διαβολικές συναρμογές, παρασύροντας μέ μιά κίνη

ση τούς υπηρέτες καί τά θύματα, τούς αρχηγούς καί 

τούς υφισταμένους, καί έπιτελώντας ένα μαζικό έκ- 

τοπισμό τού άνθρώπου, έπανεγκαθιστώντας τον,

σιις π·Α άψήνυυν τά πράγματα παρά γιά τά ΡΙια τά συμβάντα καί 
τά άντικίίμινα. Αΰτό ιΐναι λυρισμός. ΧαίΛιύιτι τόν κόσμο άντί νά 
τόν άΛράζιτιχ
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έστω σέ ένα γραφείο, στή φυλακή, στο νεκροταφείο 

(παρανοϊκός νόμος). Ή άλλη κίνηση ωθεί τήν έπι- 

θυμία μέσα άπό όλες αύτές τίς συναρμογές, άκραγ- 

γίζει βλους τούς τομείς χωρίς νά σκαλώνει σέ κανέ- 

ναν, καί ωθεί ολοένα καί μακρύτερα τήν αθωότητα 

μιας δύναμης έκτοπισμού πού ταυτίζεται μέ τή διέ

ξοδο (σχιζο-νόμος). Νά γιατί οί «ήρωες» τού Κάφ- 

κα κατέχουν μιά τόσο περίεργη θέση σέ σχέση μέ 

τίς μεγάλες μηχανές καί τίς συναρμογές, θέση πού 

τούς διακρίνει άπό τά άλλα πρόσωπα: ένώ ό άξιω- 

ματούχος τής Αποικίας ήταν μέσα στή μηχανή, 

αρχικά μέ τήν ιδιότητα τού μηχανικού, κατόπιν τού 

θύματος, ένώ τόσα μυθιστορηματικά πρόσωπα ανή

κουν στήν τάδε κατάσταση τής μηχανής, έξω άπό 

τήν οποία χάνουν κάθε ύπαρξη, φαίνεται οτι, αντί

θετα, ό Κ, καί ένας κάποιος αριθμός άλλων προσώ

πων πού τόν άντανακλούν, βρίσκονται πάντα σέ ένα 

είδος έπαφής μέ τή μηχανή, πάντα έφαπτόμενοι μέ 

αύτόν ή τόν άλλο τομέα, άλλά έπίσης πάντα έκτος, 

όντας υπερβολικά ταχείς γιά νά «πιαστούν».

Έτσι συμβαίνει μέ τόν Κ στόν Πύργο: ή περι

παθής έπιθυμία του γιά τόν τεμαχισμένο πύργο, 

έφόσον ή έπιθυμία δέν έχει προκατασκευασμένα 

κριτήρια, δέν έμποδίζει τήν έξωτερική του θέση,
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πού τόν κάνει νά διαφεύγει πάνω σέ μιά εφαπτομέ

νη γραμμή. Ό σχιζονόμος είναι ή εφαπτομένη. Πα

ρόμοια, ό Βαρνάβας, ό μηνύτορας, ενα άπό τά είδω

λα του Κ στον Πύργο, είναι μηνύτορας ιδιωτικά, καί 

οφείλει νά είναι ιδιαίτερα ταχύς γιά νά πάρει ενα 

μήνυμα, ένω συνάμα αύτή ή ταχύτητα τόν άπο- 

κλείει άπό τήν επίσημη υπηρεσία καί τήν τεμαχι

σμένη βαρύτητα. Παρόμοια, ό Φοιτητής, ενα άπό 

τά είδωλα τού Κ στή Δίκη, δέν παύει νά ξεπερνά τόν 

κλητήρα καί ξελογιάζει τή γυναίκα τού κλητήρα, 

ενόσω ό τελευταίος μεταφέρει ενα μήνυμα («’Έρχο

μαι άμέσως, άλλά ό φοιτητής είναι πιό γρήγορος 

άπό μένα»). Αύτή ή συνύπαρξη των δύο ταχυτή

των, των δύο καταστάσεων τής έπιθυμίας, τού νό

μου, δέν συνεπάγεται κανένα δισταγμό, άλλά μάλ

λον τόν έμμενή πειραματισμό πού θά διαχωρίσει τά 

πολυσήμαντα στοιχεία τής έπιθυμίας, έν άπουσία 

κάθε υπερβατικού κριτηρίου. Ή «έπαφή», ή «συνά

φεια», είναι μιά ενεργός καί συνεχόμενη γραμμή 
διαφυγής.

Αύτή ή συνύπαρξη καταστάσεων έμφανίζεται 

ξεκάθαρα στό άπόσπασμα τής Δίκης πού δημοσιεύ

τηκε μέ τόν τίτλο «Ένα όνειρο»: άπό τή μιά, μιά 

ταχεία καί χαρούμενη κίνηση διολίσθησης καί έκτο-
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πισμού, πού άκολουθεΐ μιά εφαπτομένη καί περα- 

τούται στήν έλεύθερη έκπομπή μορφών στόν αέρα, 

τή στιγμή πού ό όνειροπόλος πέφτει σέ μιά άβυσσο 

(«'Υπήρχαν έκει περίπλοκες άλέες πού φιδοσέρνο

νταν μέ ένοχλητικό τρόπο, άλλά αυτός γλίστρησε σέ 

μιά άπό αύτές, όπως πάνω σ’ ένα γρήγορο ρεύμα, 

μέ τέλεια Ισορροπία»)· άπό τήν άλλη, αύτές οί άλέ

ες, αύτοί οί ταχείς τομείς, πού έπιτελούν διαδοχικά 

θανάσιμες έπανεγκαταστάσεις του όνειροπόλου (ό 

γήλοφος μακριά - αίφνης πολύ κοντά - οί νεκροθά

φτες - αίφνης ό καλλιτέχνης - τό έμπόδιο τού καλ

λιτέχνη - ή γραφή τού καλλιτέχνη πάνω στόν τάφο 

- ό όνειροπόλος πού σκάβει τήν υπόγεια τρύπα - ή 

πτώση του). Αναμφίβολα, αύτό τό κείμενο φωτίζει 

τό ψευδές τέλος τής Δίκη?, αύτή τή θανάσιμη έπα- 

νεγκατάσταση τού Κ σέ ένα σκληρό τομέα, σέ μιά 

«ξεριζωμένη πέτρα».

Αύτές οί δύο καταστάσεις τής κίνησης, τής έπι- 

θυμίας ή τού νόμου άπαντώνται έκ νέου στήν περί

πτωση άπό τήν οποία ξεκινήσαμε: στις φωτογρα

φίες καί στά σκυμμένα κεφάλια. Γιατί ή φωτογρα

φία, σάν μορφή έκφρασης, λειτουργούσε ως οιδιπό

δεια πραγματικότητα, παιδική άνάμνηση ή υπόσχε

ση γάμου· συνελάμβανε τήν έπιθυμία μέσα σέ μιά
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συναρμογή πού τήν έξουδετέρωνε, τήν έπανεγκαθι- 

στούσε καί τήν άπέκοπτε άπό όλες τις συνδέσεις 

της. Σφράγιζε τήν αποτυχία τής μεταμόρφωσης 

Επίσης, ή μορφή περιεχομένου πού τής άντιστοι- 

χούσε ήταν τό σκυμμένο κεφάλι ώς ένδειξη υπο

ταγής, νεύμα έκείνου πού κρίνεται ή κρίνει. ’Αλλά, 

μέσα στή Δύο/, παριστάμεθα σέ μιά πολλαπλασια

στική δύναμη των φωτογραφιών, των πορτραίτων, 

των εικόνων. Ό πολλαπλασιασμός αρχίζει έξ ύπαρ- 

χής, μέ τίς φωτογραφίες στό δωμάτιο τής δεσποι

νίδας Μπύρστνερ, πού έχουν τήν ικανότητα νά με

ταμορφώνουν έκείνους πού τίς κοιτάζουν (στόν Πυρ- 

γο, τήν ικανότητα μεταμόρφωσης τήν έχουν μάλλον 

εκείνοι πού άπεικονίζονται στή φωτογραφία ή στό 

πορτραΐτο).

Από τίς φωτογραφίες τής δεσποινίδας Μπύρ

στνερ περνούμε στίς άσεμνες φωτογραφίες μέσα 

στό βιβλίο τού δικαστή, κατόπιν στίς φωτογραφίες 

τής Έλσας πού δείχνει ό Κ στή Λένι (όπως έκανε 

ό Κάφκα μέ τίς φωτογραφίες τής Βαϊμάρης, στήν 

πρώτη του συνάντηση μέ τή Φελίτσε), κατόπιν 

στήν ατελεύτητη σειρά πινάκων τού Τιτορέλλι, γιά 

τίς όποιες θά μπορούσαμε νά πούμε, μέ τόν τρόπο 

τού Μπόρχες, ότι είναι τόσο πιό διαφορετικές, όσο
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είναι απολύτως όμοιες8. Έν όλίγοις, τό πορτραΐτο ή 

ή φωτογραφία πού σφράγιζαν ένα είδος τεχνητής 

έπανεγκατάστασης τής έπιθυμίας γίνονται τώρα 

ενα κέντρο διαταραχής των καταστάσεων καί των 

προσώπων, μιά διασύνδεση πού επιταχύνει τήν κί

νηση τού έκτοπισμού. Είναι μιά έκφραση πού άπε- 

λευθερώθηκε άπό τήν πιεστική της μορφή, καί 

εισάγει μιά παρόμοια άπελευθέρωση των περιεχο

μένων: όντως, ή ταπείνωση τού κεφαλιού συνδυάζε

ται μέ τήν κίνηση τού κεφαλιού πού άνασηκώνεται 

ή διαφεύγει - άπό τούς δικαστές, των οποίων ή κυρ

τωμένη ράχη παράλληλα στό ταβάνι τείνει νά πα- 

ραπέμψει τόν Νόμο στίς σοφίτες, έως τόν καλλιτέ

χνη τού «"Ενα όνειρο», πού «δέν χαμηλώνει, αλλά 

προχωρεί μπροστά», γιά νά μήν περπατήσει στή 

γή. Ό πολλαπλασιασμός των φωτογραφιών καί των 

κεφαλιών διανοίγει νέες σειρές καί ετοιμάζει πεδία 

άνεξερεύνητα άκόμα, πού έκτείνονται όσο καί τό πε

δίο τής άπεριόριστης έμμένειας.

8. Παρόμοια, στον Πύργο, συγκρίνοντας ό Βαρνάβα; «τά διά
φορα πορτραΐτα του Κλάμ» καί τίς υποτιθέμενες εμφανίσεις του, 
διαπιστώνει διαφορές τόσο πιό εντυπωσιακές, όσο πιό μικρές καί 
απροσδιόριστες είναι.
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ΟΙ διασυνδέσεις

ΡΙΣΜΕΝΕΣ σειρές άπαρτίζονται άπό ειδικούς

βρους. Αυτοί οί βροι κατανέμονται σέ τρέχουσες 

σειρές, στό τέλος τής μιας ή στήν άρχή τής άλλης, 

καί σφραγίζουν έτσι τόν τρόπο μέ τόν όποιο ένας το

μέας προστίθεται σέ έναν άλλο ή γεννιέται άπό έναν 

άλλο. Συνεπώς, αύτές οί ειδικές σειρές απαρτίζο

νται άπό άξιοσημείωτους βρους πού παίζουν τόν ρό

ζο διασυνδέσεων, επειδή αύξάνουν κάθε φορά τίς 

συνάφειες τής επιθυμίας μέσα στό πεδίο έμμένειας. 

Παράδειγμα, ό τύπος τής νεαρής γυναίκας πού γοη

τεύει τόν Κάφκα, καί τήν οποία ό Κ συναντά τόσο 

στόν Πύργο, βσο καί στη Δύο/. Φαίνεται πώς αύτές

ι«7
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οί νεαρές γυναίκες συνδέονται μέ αυτόν ή τόν άλλο 

τομέα: ή Έλσα, ή μικρή φίλη του Κ πριν από τή 

σύλληψη, είναι τόσο συνδεδεμένη μέ τόν τραπεζικό 

τομέα, ώστε δέν γνωρίζει τίποτε γιά τή δίκη· καί ό 

Κ, πηγαίνοντας νά τή συναντήσει, δέν σκέπτεται 

καί ό ’ίδιος τή δίκη καί άναλογίζεται τήν Τράπεζα' 

ή πλύστρα συνδέεται μέ τόν τομέα των κατώτερων 

υπαλλήλων, από τόν κλητήρα ώς τόν ανακριτή' ή 

Λένι, μέ τόν τομέα των δικηγόρων. Στόν Πύργο, ή 

Φρίντα, μέ τόν τομέα των γραμματέων καί των 

υπαλλήλων, ή ’Όλγα μέ έκεΐνον των οικείων. Άλλα 

ό σημαντικός ρόλος πού κρατούν αύτές οί νεαρές γυ

ναίκες, ή καθεμιά στή σειρά της, τίς κάνει νά απαρ

τίζουν συνολικά μιά εξαιρετική σειρά, πού πολλα- 

πλασιάζεται γιά λογαριασμό της, διατρέχοντας καί 

κρούοντας σέ όλους τούς τομείς. ’Όχι μόνο ή καθε

μιά τους βρίσκεται στόν δρόμο πολλών τομέων (έτσι 

ή Λένι χαϊδεύει τόν δικηγόρο καί συνάμα τόν κατη

γορούμενο Μπλοκ καί τόν Κ), αλλά, έπιπλέον, ή κα

θεμιά τους, άπό τή σκοπιά τού τάδε τομέα της, βρί

σκεται σέ «έπαφή», σέ «σύνδεση», σέ «συνάφεια» 

μέ τό ούσιώδες: δηλαδή μέ τόν Πύργο, μέ τή Δίκη 

ώς άπεριόριστη δύναμη τού διαρκούς. (Ή Όλγα λέ

γει: «Δέν συνδέομαι μέ τόν πύργο μόνο χάρη στούς
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οικείους, άλλα καί χάρη στίς δικές μου προσπάθει

ες. (...)Άν δουν τά πράγματα άπό αυτή τή σκοπιά, 

θά μου συγχωρήσουν πιθανώς οτι δέχομαι χρήματα 

άπό τούς υπηρέτες καί τούς υπαλλήλους γιά τήν 

οικογένεια».) Συνεπώς, καθεμιά άπό αύτές τίς γυ

ναίκες μπορεί νά προτείνει στόν Κ κάποια βοήθεια. 

Στήν έπιθυμία πού τίς εμψυχώνει, όπως καί στήν 

έπιθυμία πού γεννούν, επιμαρτυρούν βαθύτατα τήν 
ταύτιση τής Δικαιοσύνης, τής Επιθυμίας καί τής νε
αρής γυναίκας ή τής κόρης. Ή νεαρή γυναίκα μοιά

ζει με τή δικαιοσύνη, χωρίς άρχές, Τύχη, «σέ παίρ

νει όταν έρχεσαι καί σέ άφήνει όταν φεύγεις». Καί 

μιά παροιμία κυκλοφορεί στό χωριό τού Πύργου: 

«Οί άποφάσεις της διοίκησης είναι ντροπαλές σάν 

κορίτσια». Ό Κ θά πει στόν 'Ιερεμία, πού σπεύδει 

στό ξενοδοχείο τών υπαλλήλων: «Μήπως κι εγώ 

δέν νιώθω τήν έπιθυμία τής Φρίντα πού σέ άδραξε 

τόσο αιφνίδια, συνεπώς θά πάμε μαζί». Ό Κ μπορεί 

νά κατηγορεΐται γιά λάγνος, γιά πλεονέκτης ή ίδιο- 

τελής, αυτή είναι ή ταυτότητα τής ίδιας τής Δικαιο

σύνης. Δέν υπάρχει καλύτερος τρόπος γιά νά πούμε 

ότι οί κοινωνικές επενδύσεις είναι έρωτικές καί, 

άντίστροφα, ότι ή πιό ερωτική έπιθυμία έπιτελεΐ 

μιά πολιτική καί κοινωνική επένδυση, διατρέχοντας
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ένα ολόκληρο κοινωνικό πεδίο. Ό ρόλος του κορι

τσιού ή τής νεαρής γυναίκας κορυφώνεται όταν διαρ

ρηγνύει έναν τομέα, τόν κάνει νά διαφύγει, προκα- 

λει τή διαφυγή τού κοινωνικού πεδίου στό όποιο με

τέχει, τόν κάνει νά διαφύγει πρός τήν απεριόριστη 

γραμμή, πρός τήν απεριόριστη κατεύθυνση τής έπι- 

θυμίας. Μέσω τής πόρτας τού δικαστηρίου όπου ό 

φοιτητής πασχίζει νά τή βιάσει, ή πλύστρα προκα- 

λει τή διαφυγή των πάντων - τού Κ, τού δικαστή, 

των άκροατών, άκόμα καί τής ίδιας τής σκηνής. Ή 

Λένι προκαλεΐ τή διαφυγή τού Κ άπό τό δωμάτιο 

οπού ό θειος, ό δικηγόρος καί ό διευθυντής τού γρα

φείου μιλούσαν, αλλά διαφεύγει συμπαρασύροντας 

τή δίκη του. Πάντα σχεδόν μιά νεαρή γυναίκα βρί

σκει τήν πόρτα υπηρεσίας, δηλαδή αποκαλύπτει τή 

συνάφεια εκείνου πού θεωρούσαμε άπόμακρο καί 

άποκαθιστά ή έγκαινιάζει τή δύναμη τού συνεχούς. 

Ό ιερέας τής Δίκη? μέμφεται τόν Κ: «Δείχνεις ιδι

αίτερο ζήλο στήν άναζήτηση βοήθειας άπό τούς 

άλλους, καί κυρίως άπό τίς γυναίκες».

Ποιος είναι, λοιπόν, αύτός ό τύπος νεαρής γυναί

κας, μέ τά μαύρα καί μελαγχολικά μάτια; Έχουν 

γυμνό τόν λαιμό, άκάλυπτο. Σάς καλούν, σφίγγο

νται πάνω σας, κάθονται στά γόνατά σας, παίρνουν
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τό χέρι σας, σας χαϊδεύουν καί σας κάνουν νά τίς 

χαϊδέψετε, σάς φιλούν καί σάς δαγκώνουν - ή, αντί

θετα, σάς κάνουν νά τίς δαγκώσετε, σάς βιάζουν καί 

άφήνονται νά βιαστούν, ένίοτε σάς πνίγουν, σάς 

χτυπούν, είναι τυραννικές, άλλά σάς αφήνουν νά φύ

γετε ή σάς κάνουν νά φύγετε, σάς άποδιώχνουν, σάς 

στέλνουν πάντα άλλού. Ή Λένι έχει παλαμοειδή δά

χτυλα, σάν ένα υπόλειμμα ζωοποίησης. Παρουσιά

ζουν όμως ένα ειδικό κράμα: έν μέρει είναι αδελφές, 

έν μέρει υπηρέτριες, έν μέρει πόρνες. Είναι ένάντια 

στή συζυγική ζωή καί στήν οικογένεια. ‘Ήδη στίς 

νουβέλες, ή αδελφή τής Μεταμόρφωσης, πού έπια- 

σε δουλειά σέ κατάστημα, γίνεται υπηρέτρια τού 

Γρηγόρη-έντόμου, έμποδίζει τόν πατέρα καί τή μη

τέρα νά έρθουν στό δωμάτιο καί στρέφεται ένάντια 

στόν Γρηγόρη μόνο όταν αυτός δείχνει ύπερβολική 

προσήλωση στό πορτραΐτο τής κυρίας μέ τή γούνα 

(τότε μόνο έπιστρέφει στήν οικογένεια, όταν άπο- 

φασίζει τόν θάνατο τού Γρηγόρη). Στήν Περιγραφή 
ενός Αγώνα όλα ξεκινούν άπό τήν Άνέτα, τήν υπη

ρέτρια. Στό Έμ«<» Αγροτικός γιατρός, ό ιπποκόμος 

ρίχνεται στή Πόζα, τή μικρή υπηρέτρια, όπως ό 

φοιτητής, στή Δύο;, ρίχνεται στήν πλύστρα καί τή 

χαράζει στό μάγουλο «μέ τίς δυό σειρές δόντια του».
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ενώ μιά αδελφή άποκαλύπτει μιά θανάσιμη πληγή 

στό πλευρό του άδελφοΰ της. Αλλά παριστάμεθα 

στήν έξέλιξη αύτών των νεαρών γυναικών μέσα στά 

μυθιστορήματα. Στήν 'Αμερική, μιά υπηρέτρια βιά

ζει τόν Κ καί επιφέρει τήν εξορία του ώς πρωτογενή 

έκτοπισμό (υπάρχει μιά σκηνή άσφυξίας άρκούντως 

άνάλογη μέ τήν άσφυξία του άφηγητή στον ΓΙρούστ, 

όταν άσπάζεται τήν Άλμπερτίν). Κατόπιν, είναι ένα 

είδος κοκέτας άδελφής, άμφίλογης καί τυραννικής, 

πού έφαρμόζει στόν Κ λαβές τζούντο καί βρίσκεται 

στό επίκεντρο τής ρήξης μέ τόν θειο - δεύτερος 

έκτοπισμός του ήρωα (στόν Πύργο, τή ρήξη θά προ- 

καλέσει ή ϊδια ή Φρίντα, επικαλούμενη μιά μείζονα 

άπιστία τού Κ, οχι άπό απλή ζήλια, αλλά από τήν 

κρίση του Νόμου, επειδή ό Κ προτίμησε νά έμπι- 

στευθει τίς «έπαφές» τής ’Όλγας, ή νά άκολουθήσει 

τόν τομέα τής’Όλγας). Ό Πύργος καί ή Δίκη πολ

λαπλασιάζουν αύτές τίς γυναίκες, πού συγκεντρώ

νουν ποικιλόμορφα τά γνωρίσματα τής άδελφής, τής 

υπηρέτριας καί τής πόρνης. Ή ’Όλγα είναι ή πόρνη 

των άνθρώπων τού πύργου κ.λπ. Πρόκειται γιά έ- 

λάσσονα γνωρίσματα ελασσονών προσώπων, μέσα 

στό σχέδιο μιας λογοτεχνίας πού θέλει νά είναι έλάσ- 

σων, καί άρύεται τή δύναμή της άπό τήν άναταραχή.
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Τά τρία γνωρίσματα άνταποκρίνονται σέ τρία 

συστατικά τής γραμμής διαφυγής, δπως σέ τρεις 

βαθμίδες έλευθερίας: ελευθερίας κινήσεως, έκφρά- 

σεως, έπιθυμίας.

1. Οι αδελφές; είναι εκείνες πού, άνήκοντας στήν 

οικογένεια, προτίθενται νά προκαλέσουν τή διαφυγή 

τής οικογενειακής μηχανής. «Πολύ συχνά μου έτυ- 

χε νά είμαι πολύ διαφορετικός άνθρωπος μαζί μέ τίς 

αδελφές μου, άπ’ ό,τι είμαι έπί παρουσία άλλων άν- 

θρώπων, έτσι συνέβαινε από παλιά. "Ήμουν άκλόνη- 

τος, άνοιχτός, ισχυρός, άπότομος, συγκινημένος, 

όπως είμαι συνήθως στή λογοτεχνική δημιουργία»'. 
(Ό Κάφκα όριζε πάντα τή λογοτεχνική δημιουργία 

ως δημιουργία ενός άποψιλωμένου κόσμου, πληθυ

σμός τού οποίου είναι οί αδελφές του καί οπού άπο- 

λαμβάνει μιά άπεριόριστη έλευθερία κινήσεων.)

2. Οί υπηρέτριες, οί νηαστάμενες κ.λπ.: είναι έκεΐνες 

πού, πιασμένες ήδη σέ μιά γραφειοκρατική μηχανή, 

έχουν τήν πρόθεση νά τόν κάνουν νά διαφύγει.

Ή γλώσσα των υπηρετριών δέν είναι σημαίνου- I

I Ή/μ/χ)ΑίΓ/ιο (γιλλ. |ΐ£Τ.). η. '2ΗΙ.

'93



ΚΑΦΚΑ - ΓΙΑ ΜΙΑ ΚΛΛΣΣΟΝΑ ΛΟΓΟΤΚΧΜΛ

σα ούτε μουσική, είναι ό ήχος πού γεννιέται άπό τή 

σιωπή, τόν όποιο ό Κάφκα άναζητεϊ παντού, καί τού 

οποίου ή έκφορά αποτελεί ήδη τμήμα μιας συλλο

γικής συναρμογής, ενός συλλογικού παραπόνου, χω

ρίς υποκείμενο διατύπωσης, πού κρύβεται ή παρα

μορφώνεται. Καθαρά μεταβλητό υλικό τής έκ

φρασης. Άπ’ οπού καί ή ιδιότητα των έλασσόνων 

προσώπων, πειθήνιων στή λογοτεχνική δημιουργία: 

«Αυτά τά σιωπηλά καί υποταγμένα πρόσωπα κά

νουν ο,τι υποθέτουμε δτι θά κάνουν. (...) Αν φα

ντάζομαι δτι μέ παρατηρεί μέ ενα θρασύ βλέμμα, 

όντως αυτό κάνει»'.

3. Οι πόρνες: πιθανώς βρίσκονται γιά τόν Κάφκα 

στή διασταύρωση όλων των μηχανών -οικογενει

ακής, συζυγικής, γραφειοκρατικής- τίς όποιες κατά 

μείζονα λόγο ώθούν στή διαφυγή. ‘Η άσφυξία ή τό 

ερωτικό άσθμα πού προκαλούν δέν πηγάζει μόνο 

άπό τήν πίεση καί τό βάρος τους, πού δέν διαρκούν 

πολύ, άλλά άπό τό γεγονός οτι βυθιζόμαστε μαζί 

τους σέ μιά προοπτική έκτοπισμού, «στήν ξένη, σέ 

μιά χώρα δπου ή άτμόσφαιρα δέν θά είχε τίποτε άπό

2. Ή/ί£ραλό}'ΐο< ο.π., σ. ;Ι79.
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τόν γενέθλιο τόπο, βπου θά άσφυκτιούσαμε από έξο- 

ρία καί οπού δέν θά μπορούσαμε νά κάνουμε τίποτε, 

μέσα σέ παράφρονες γοητείες, έκτος άπό τό νά βα

δίζουμε, νά συνεχίζουμε τήν άπώλειά μας»1.

Πλήν όμως, κανένα άπό αύτά τά στοιχειά δέν ισχύ

ει άφ’ εαυτού, χρειάζονται καί τά τρία συγχρόνως, 

στό ίδιο πρόσωπο εί δυνατόν, γιά νά αποτελόσουν 

τόν άλλόκοτο συνδυασμό τόν όποιο ονειρεύεται ό 

Κάφκα. Νά τήν έκλάβει ως υπηρέτρια, άλλά καί ως 

άδελφή, όπως έπίσης καί ως πόρνη*.

Αύτή ή συνδυασμένη διατύπωση, πού ισχύει ώς 

σύνολο, είναι ή σχιζο-αιμομιξία. Επειδή άκριβώς

.( Ό Πύργο? (γαλλ. μετ.), σ. 47 (σκηνή με τή Φρίντα).
4. Ή ταξική πάλη διαπερνούσε ήδη τήν οικογένεια καί τό κατά

στημα των Κάφκα, στό επίπεδο των υπηρετριών καί τών υπαλλή
λων. Είναι Ινα άπό τά κύρια ζητήματα στό Γράμμα στον πατέρα. 
Μιά άπό τίς αδελφές του Κάφκα ήθελε νά του καταλογίσει τήν προ
τίμησή του γιά τίς υπηρέτριες καί τή ζωή στην έξοχή. Τήν πρώτη 
φορά πού ό Κάφκα βλέπει τή Φελίτσε, αυτή «δέν φοράει γιακά», 
«Ιχει άσήμαντο πρόσωπο», «μύτη σχεδόν σπασμένη», μεγάλα δό
ντια: τήν εκλαμβάνει γιά υπηρέτρια (Ημερολόγιο, «5.-7., σ. 2>4). 
Λλ/ά έπίσης γιά άδελφή καί πόρνη. Βέβαια, δέν είναι: σάν τόν 
Κάφκα κι αυτή, είναι ήδη σημαντική γραφειακράτισσα καί θά κα- 
ταλήξει διευθύντρια Ό Κάφκα θά άντλήσει άπό αυτό μυστικές 
απολαύσεις. σέ μιά προσαρμογή τών γραναζιών ή τών γραφειοκρα
τικών τομέων.
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δέν καταλαβαίνει τίποτε, ή ψυχανάλυση έκανε σύγ

χυση άνάμεσα σέ δύο είδη αιμομιξίας: ή αδελφή πα

ρουσιάζεται σάν ένα υποκατάστατο τής μητέρας, ή 

υπηρέτρια σάν παράγωγό της, ή πόρνη σάν αντι

δραστικό μόρφωμα. Ή ομάδα «άδελφή-ύπηρέτρια- 

πόρνη» θά έρμηνευθεΐ στην καλύτερη περίπτωση 

σάν μαζοχιστική τροπή, άλλά, άφοϋ ή ψυχανάλυση 

δέν καταλαβαίνει τίποτε καί άπό μαζοχισμό, δέν 

υπάρχει λόγος ανησυχίας.

[Άς ανοίξουμε μιά παρένθεση γιά τόν μαζοχισμό. Ό 
Κάφκα δέν έχει καμιά σχέση μέ τόν μαζοχισμό πού 

περιγράφεται μέσα στά βιβλία τής ψυχανάλυσης. Οί 
ψυχιατρικές παρατηρήσεις τού 19ου καί των αρχών 

τού 20ού αιώνα δίνουν μιά πιό σωστή κλινική εικό

να. Συνεπώς, 6 Κάφκα έχει πιθανώς κάτι κοινό μέ 

τήν πραγματική χαρτογράφηση τού μαζοχισμού, καί 

μέ τόν ίδιο τόν Ζάχερ-Μάζοχ, τού οποίου τά θέμα

τα άπαντώνται σέ πολλούς μαζοχιστές, παρότι θά 

έξαλειφθούν στίς μοντέρνες ερμηνείες. Παραθέτουμε 

στήν τύχη: ή συμφωνία μέ τόν διάβολο, μαζοχιστι- 

κό «συμβόλαιο» πού άντιτίθεται στό συμβόλαιο γά

μου καί τό έξορκίζει, ή προτίμηση καί ή ανάγκη τών 

έπιστολών τού βρικόλακα (άλλοτε γράμματα έλεγ-
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χόμενα άπό τόν Μάζοχ, άλλοτε μικρές άγγελίες 

στίς εφημερίδες, Μάζοχ-Δράκουλας), ή ζωοποίηση 

(π.χ· ή μετατροπή σέ άρκούδα ή ή γούνα στον Μά
ζοχ, πού δέν έχει καμιά σχέση μέ τόν πατέρα ή τή 

μητέρα), ή κλίση γιά τίς υπηρέτριες καί τίς πόρνες, 

ή αγωνιώδης κατάσταση τής φυλακής (πού δέν έξη- 

γεΐται μόνο επειδή ό πατέρας τού Μάζοχ ήταν διευ

θυντής φυλακών, άλλά καί μέ τή σκέψη δτι, σάν 

παιδί, ό Μάζοχ συναναστρεφόταν τούς κατάδικους: 

νά νιώθεις ό ίδιος κρατούμενος, σημαίνει νά κατα

κτάς τή μέγιστη άπομάκρυνση ή τήν περίσσεια τής 

συνάφειας), ιστορική επένδυση (ό Μάζοχ σκεφτό

ταν νά γράψει τούς κύκλους καί τούς τομείς μιας 

παγκόσμιας ιστορίας, συνοψίζοντας ή επικεντρώνο

ντας στόν εαυτό του τή μακρά ιστορία των κατα

πιέσεων), ή άποφασιστική πολιτική άπόφαση: 6 Μά

ζοχ, βοημικής καταγωγής, συνδέεται -όπως καί ό 

Κάφκα, πού ήταν Τσέχος Εβραίος- μέ τίς μειονό

τητες τής αύστριακής αύτοκρατορίας. Βασκανία 

τού Μάζοχ γιά τήν κατάσταση των Εβραίων στήν 

Πολωνία καί τήν Ούγγαρία. Οί υπηρέτριες καί οί 

πόρνες ανήκουν σέ αυτές τίς μειονότητες, σέ αυτούς 

τούς ταξικούς αγώνες, έν άνάγκη μάλιστα άνήκουν 

στήν οικογένεια καί στόν συζυγικό βίο. Καί ό Μά-
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ζοχ γράφει μιά έλάσσονα λογοτεχνία, πού είναι ή 

ίδια ή ζωή του, μιά πολιτική λογοτεχνία μειονοτή

των. Θά έλεγε κανείς οτι ένας μαζοχιστής δέν άνή- 

κει κατ’ ανάγκη στήν αύτοκρατορία των Άψβούρ- 

γων, τή στιγμή μάλιστα τής άποσύνθεσής της. 

’Ασφαλώς, αλλά βρίσκεται πάντα στήν κατάσταση 

νά πλάσει στή γλώσσα του μιά έλάσσονα λογοτε

χνία, καί κατά τούτο πιό πολιτική’ βρίσκει μέσα 

έκφρασης άνάλογα μέ τήν ιδιοφυία του, χρησιμοποι

ώντας τή γλώσσα μέ ένα συμβολιστικό καί στερεό

τυπο άρχάισμό, ή, άντίθετα, μέ μιά λιτότητα πού 

αποσπά άπό τή γλώσσα ένα γνήσιο παράπονο καί 

μιά πρόκληση. ‘Η άλήθεια είναι οτι ό μαζοχισμός δέν 

άντιπροσωπεύει τό μόνο μέσο. Μάλιστα είναι ένα 

μέσο άδύναμο. Γι’ αύτό παρουσιάζει ενδιαφέρον ή 

σύγκριση των μαζοχιστών μέ τούς καφκικούς, λο

γαριάζοντας τή διαφορά τους, τήν άνιση χρήση του 

ονόματος, άλλά, επίσης, καί τά σημεία σύγκλισης 

τού άντίστοιχου σχεδίου τους.]

Τί είναι, λοιπόν, αύτή ή σχιζο-αιμομιξία μέσα στή 

συνδυασμένη διατύπωση; Αντιτάσσεται πολλαπλά 

στή νευρωτική οιδιπόδεια αιμομιξία. Ή τελευταία 

τελείται, ή φαντάζεται ότι τελείται, ή ερμηνεύεται
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ώς τελούμενη μέ τη μητέρα, πού είναι μιά έντοπιό- 

τητα, μιά έπανεγκατάσταση. Ή σχιζο-αιμομιξία 
τελείται μέ τήν αδελφή, πού δέν είναι υποκατάστα

το τής μητέρας, αλλά βρίσκεται στήν άλλη πλευρά 

τής ταξικής πάλης, στήν πλευρά των υπηρετριών 

καί των πορνών, αιμομιξία έκτοπισμοΰ. 'Η οιδιπό

δεια αιμομιξία άνταποκρίνεται στον υπερβατικό πα

ρανοϊκό νόμο πού τήν άπαγορεύει, καί παραβαίνει 

αύτόν τόν νόμο αμέσως, αν προτιμά, ή συμβολικώς, 

έλλείψει προσφορότερης λύσης: παράφρων πατέρας 

(ό Κρόνος, ό πιό τίμιος πατέρας, έλεγε ό Κάφκα)· 

απατηλή μητέρα’ νευρωτικό παιδί, προτού γίνει, μέ 

τή σειρά του, παρανοϊκό - καί ολα ξαναρχίζουν μέ

σα στόν κύκλο οίκογένεια-συζυγικός βίος, γιατί ή 

παράβαση δέν είναι τίποτε, είναι ένα άπλό μέσο 

αναπαραγωγής. Αντίθετα, ή σχιζο-αιμομιξία άντα- 

ποκρίνεται στόν έμμενή σχιζο-νόμο καί σχηματίζει 

μιά γραμμή διαφυγής αντί γιά κυκλική αναπαραγω

γή, μιά πρόοδο αντί γιά μιά παράβαση (τά προβλή

ματα μέ τίς αδελφές είναι, παρά ταυτα, λίγο καλύ

τερα άπό τά προβλήματα μέ τή μητέρα, δπως γνω

ρίζουν οί σχιζοφρενείς). Ή οιδιπόδεια αιμομιξία 

συνδέεται μέ τή φωτογραφία, μέ τά πορτραίτα, μέ 

τίς παιδικές αναμνήσεις, ψευδο-παιδικότητα πού
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δέν υπήρξε ποτέ, άλλά παγιδεύει τήν έπιΟυμία στήν 

παράσταση, τήν άποκόπτει άπό όλες τις συνάφει

ες, τήν έπαναφέρει στή μητέρα γιά νά τήν κατα

στήσει άκόμα πιό παιδική ή λατρευτή, μέ τήν πει

θώ, γιά νά τής φορτώσει όλες τίς άλλες πιό ισχυ

ρές άπαγορεύσεις, καί νά τήν εμποδίσει νά άνα- 

γνωρίσει τόν έαυτό της στό κοινωνικό καί πολιτικό 

πεδίο. Αντίθετα, ή σχιζο-αιμομιξία συνδέεται μέ 

τόν ήχο, μέ τόν τρόπο πού τό παιδί διαφεύγει, καί 

τά παιδικά μορφώματα χωρίς άνάμνηση είσάγονται 

ζωντανά στό παρόν γιά νά τό ζωογονήσουν, νά τό 

ώθήσουν, πολλαπλασιάζοντας τίς συνάφειες.’Έχου

με, δηλαδή, μιά σχιζο-αιμομιξία μέ μεγιστοβάθμια 

συνάφεια, πολυσήμαντη έκταση, μέσω υπηρετριών 

καί πορνών, μέ θέσεις πού κατέχουν μέσα στίς κοι

νωνικές σειρές - σέ άντίθεση πρός τή νευρωτική 

αιμομιξία, πού ορίζεται άπό τήν κατάργηση τών 

συναφειών, άπό τό μοναδικό της σημαίνον, τήν 

έπαναφορά της στήν οικογένεια, τήν έξουδετέρωση 

κάθε πολιτικο-κοινωνικού πεδίου. Ή άντίθεση εμ

φανίζεται πλήρως στή Μεταμόρφωση, άνάμεσα 

στήν κυρία μέ τόν καλυμμένο λαιμό, όπως φαίνεται 

στή φωτογραφία, σάν άντικείμενο οιδιπόδειας 

αιμομιξίας, καί στήν άδελφή μέ τόν άκάλυπτο λαι
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μό καί τό βιολί, σάν αντικείμενο σχιζο-αιμομιξίας 

(νά κολλήσει στη φωτογραφία ή νά σκαρφαλώσει 
πάνω στήν αδελφή:).

Είναι φανερή ή συνδετική λειτουργία αύτών των 

γυναικών, άπό τήν αρχή τής Δίκη?, οπού «μιά νεα

ρή γυναίκα μέ μαύρα μάτια πού πλένει παιδικά 

ασπρόρουχα σέ Ιναν κάδο» δείχνει «μέ ένα χέρι γε

μάτο σαπουνάδες τήν άνοιχτή πόρτα τού γειτονικού 

διαμερίσματος» (ό ίδιος τύπος άλληλουχίας άπα- 

ντάται στό πρώτο κεφάλαιο τού Πύργου). Είναι μιά 

πολλαπλή λειτουργία. Γιατί δηλώνει έξ ύπαρχής 

μιά σειρά ή μιά διάνοιξη ένός τομέα στόν όποιο ανή

κουν. Δηλώνει έπίσης τό τέλος, είτε ό Κ τίς έγκα- 

ταλείπει, είτε αύτές έγκαταλείπουν τόν Κ, επειδή 

πέρασε άλλού, έστω καί άνεπίγνωστα. Λειτουργούν 

λοιπόν αύτές οί γυναίκες σάν σημάδι τό όποιο πλη

σιάζουμε ή άπό τό όποιο άπομακρυνόμαστε. Κυ

ρίως, όμως, ή καθεμιά έπιταχύνει τή σειρά της, τόν 

τομέα της στόν πύργο ή στή δίκη, έρωτοποιώντας 

τον καί ό ακόλουθος τομέας άρχίζει καί τελειώνει, 

ή επιταχύνεται, υπό τήν επίδραση μιας άλλης νε

αρής γυναίκας. Ώς δυνάμεις έκτοπισμού, κατέχουν 

μιά περιοχή εξω άπό τήν οποία δέν σάς άκολουθούν. 

Ί2ς έκ τούτου, πρέπει νά προφυλαχθούμε άπό δύο

‘JOI
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ψευδοερμηνειες πού τις αφορούν: ή μία, μέ τόν τρό

πο τού Μάξ Μπρόντ, υποστηρίζει ότι ό έρωτικός 

τους χαρακτήρας θά ήταν μόνο σημάδι ένός θρη

σκευτικού παράδοξου, σάν τή θυσία τού ’Αβραάμ· ή 

άλλη, πού ανήκει στον Βάγκενμπαχ, άναγνωρίζει 

τόν πραγματικό ερωτικό τους χαρακτήρα, αλλά γιά 

νά έντοπίσει έναν παράγοντα ό όποιος καθυστερεί 

τόν Κ ή τόν άπομακρύνει άπό τό έργο του’. Αν υ

πάρχει μιά στάση πού μοιάζει μέ έκείνην τού Αβρα

άμ, γιά τήν άκρίβεια είναι ή στάση τού θείου στήν 

Αμερική, ό όποιος θυσιάζει αιφνίδια τόν Κ. Αναμφί

βολα αύτή ή στάση γίνεται πιό σαφής στόν Πύργο, 

οπού ή Φρίντα πραγματοποιεί άμέσως τήν ίδια θυ

σία, προσάπτοντας στόν Κ τήν «απιστία» του. Αλλά 

αύτή ή άπιστία συνίσταται στό γεγονός οτι ό Κ έχει 

περάσει ήδη σέ έναν άλλο τομέα, έκεινον πού σημα- 

τοδοτεϊται άπό τήν’Όλγα, καί τού όποιου τήν έλευ

ση έπισπεύδει ή Φρίντα ταυτόχρονα μέ τόν τερματι

σμό τού δικού της. Οί ερωτικές γυναίκες δέν κρατούν 

ένα ρόλο μεταστροφής ή καθυστέρησης στή δίκη ή 

στόν πύργο: έπισπεύδουν τόν έκτοπισμό τού Κ, προ-

■> Βλ. Μαχ ΒΜΜ.ΡοχήΜναιι Οίάΐσαΐί' ^’λ(.ενβα< η. Καβαραί 
Ιιύ-ιηίιηβ, αη. Ι02·|()3.
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χαλώντας ταυτόχρονα τήν ταχεία διαδοχή περιοχών, 

πού ή καθεμιά τους σηματοδοτεί μέ τόν τρόπο της 

(«μυρωδιά πιπεριού» τής Λένι, σπιτική μυρωδιά τής 

’Όλγας: τά υπολείμματα των ζωοποιήσεων).

Αλλά ή σχιζο-αιμομιξία δέν θά γινόταν κατανοη

τή χωρίς ένα άλλο στοιχείο, ένα είδος ομοφυλόφιλης 

διάχυσης. Κι έδώ, σέ άντίθεση μέ μιά οιδιπόδεια 

ομοφυλοφιλία, είναι μιά ομοφυλοφιλία ειδώλων, α
δελφών ή γραφειοκρατών. ‘Η ένδειξη αυτής τής 

ομοφυλοφιλίας απαντάται στά περίφημα εφαρμοστά 

ρούχα πού προτιμούσε ό Κάφκα: ό ’Αρθούρος καί ό 

'Ιερεμίας, οί διπλοί άνθρωποι τού Πύργου πού πλαι

σιώνουν τούς έρωτες τού Κ καί τής Φρίντα, προχω

ρούν γρήγορα «ντυμένοι μέ έφαρμοστά ρούχα»- οί 

κατώτεροι οικιακοί βοηθοί δέν φορούν λιβρέα, αλλά 

«πολύ έφαρμοστά ρούχα, πού δέν θά μπορούσε νά τά 

φοράει ένας χωρικός ή ένας έργάτης»- ή έπιθυμία 

τού Βαρνάβα περνάει μέσα άπό τήν έντονη έπιθυμία 

γιά ένα έφαρμοστό πανταλόνι, καί ή άδελφή του, ή 

Ολγα, τού φτιάχνει ένα. Οί δύο άστυνομικοί, στήν 

αρχή τής Δύίης, που πλαισιώνουν τίς φωτογραφίες 

τής δεσποινίδας Μπύρστνερ, φορούν «ένα μαύρο 

έφαρμοστό ένδυμα, έφοδιασμένο μέ μιά ζωστήρα 

καί κάθε λογής πιέτες, τσέπες, αγκράφες καί κου
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μπιά, πού έδιναν σέ αυτό τό ένδυμα μιά ιδιαίτερα 

πρακτική οψη, χωρίς νά φαίνεται σέ τί χρησίμευ

αν ολα αύτά». Αύτοί οί δύο αστυνομικοί Οά μαστι

γωθούν άπό ένα δήμιο «ντυμένο μέ ένα εϊδος δερ- 

μάτιμης φόρμας χωρίς γιακά, πού τού άφηνε ολό

γυμνα τά μπράτσα». Ακόμα καί σήμερα, αύτά 

είναι τά ένδύματα των Αμερικανών σαδομαζοχι- 

στών, άπό πετσί ή καουτσούκ, μέ πιέτες, αγκρά

φες, λάστιχα κ.λπ.

Φαίνεται δμως δτι οί γραφειοκρατικοί ή αδελφι

κοί διπλοί άνθρωποι λειτουργούν μόνο ως όμοφυλο- 

φιλικές ενδείξεις. Ή όμοφυλοφιλική διάχυση έχει 

μιά άλλη σκοπιμότητα, πού προετοιμάζεται άπό 

αύτές τίς ενδείξεις. Στό Αναμνήσεις από τόν σιδη
ρόδρομο τού Κάλι>τα, ό αφηγητής έχει μιά προφα

νή όμοφυλοφιλική σχέση μέ τόν έλεγκτή («Πλαγιά

ζαμε μαζί στό κρεβάτι μέ έναν έναγκαλισμό πού 

συχνά δέν χαλάρωνε έπί δέκα ώρες»). Αλλά αύτή ή 

σχέση βρίσκει τόν σκοπό της μόνο δταν ό ελεγκτής 

άντικαθίσταται άπό τόν καλλιτέχνη. Διάφορα άπο- 

σπάσματα τής Δίκη? πού αφορούσαν τόν Τιτορέλλι 

διαγράφτηκαν άπό τόν Κάφκα, λόγω τής σαφήνειά; 

τους: «Ό Κ στεκόταν γονατιστός μπροστά του (...), 

τού χάιδευε τά μάγουλα» καί ό Τιτορέλλι παρασύ
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ρει τόν Κ, ανάλαφρα, «σάν πλεούμενο στό κύμα», 

στά ένδότερα τού δικαστηρίου· τό φως αλλάζει νόη

μα καί έρχεται κατά πρόσωπο, «σάν φωτεινός κα

ταρράκτης»". Παρόμοια, στό «"Ενα όνειρο», ό καλ

λιτέχνης άποσπαται άπό τά δύο γραφειοκρατικά 

είδωλα των νεκροθαφτών, παρουσιάζεται πίσω άπό 

ένα θάμνο «νεύοντας στόν άέρα», συνάπτοντας μέ 

τόν Κ μιά σχέση βουβής διάχυσης.

Καί ό καλλιτέχνης λειτουργεί σάν ένας σημαδια

κός ορος. *Η όμοφυλοφιλική σχέση μέ τόν καλλιτέ

χνη συνδέεται μέ τήν αιμομικτική σχέση μέ τίς νε

αρές γυναίκες ή τίς μικρές άδελφές (έτσι ή σειρά 

των μικρών διεστραμμένων κοριτσιών, πού είναι 

ηδονοβλεψίες, πού κρυφοκοιτάζουν ή άφουγκράζον- 

ται τά πάντα στόν Τιτορέλλι, καί άρχίζουν νά κραυ

γάζουν όταν ό Κ βγάζει τό σακάκι του: «’'Εβγαλε

·< Ένα άπό τά μοντέλα του καλλιτέχνη, ή τοϋ Τιτορέλλι, πρέ
πει νά ήταν ό Όσκαρ Πολλακ, ένας άπό τιώς πλέον μυστηριώδεις 
φίλους τής νεότητας τοΰ Κάφκα. ’Ασφαλώς ό συγγραφέας τόν άγα- 
πνύσε πολύ- άλλ-ά ό ΓΙόλλακ απομακρύνθηκε νωρίς καί πέθανε νέ
ος. τό Ι'Μ.Υ Λέν ήταν ζωγράφος, άλλά σπεσιαλίστας τοϋ ιταλικού 
μπαρόκ. Ήταν σημαντική αυθεντία σέ πολλούς τομείς πού θά 
σφράγιζαν τόν Κάφκα: στήν αρχιτεκτονική, στή χαρτογράφηση πό- 
λεοιν, στά παλαιά διοικητικά καί εμπορικά βιβλία' βλ. Max Brod. 
Fran: Kafla, ñ .i., σσ. ‘Μ-ΙΐιΊ.
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κιόλας τό σακάκι του!»). Αλλά δέν πρόκειται γιά 

τήν ίδια σχέση. Θά έπρεπε μάλιστα νά διακρίνουμε 

τρία ένεργά στοιχειά:

1. τίς τρέχουσες σειρές, καθεμιά άπό τίς όποιες 

άντιστοιχει σέ έναν καθορισμένο τομέα τής μη

χανής, τής όποιας οί όροι συγκροτούνται άπό πολ- 

λαπλασιαζόμενα γραφειοκρατικά είδωλα, μέ ενδεί

ξεις ομοφυλοφιλίας (π.χ. ή σειρά των πορτιέρηδων, 

ή σειρά των οικιακών υπηρετών, ή σειρά τών υπαλ

λήλων βλ. τόν πολλαπλασιασμό τών ειδώλων του 

Κλάμ στόν Πύργο)·

2. τήν αξιοσημείωτη σειρά τών νεαρών γυναι

κών, καθεμιά άπό τίς όποιες άντιστοιχει σέ ένα α

ξιοπρόσεκτο σημείο μέσα στήν τρέχουσα σειρά, εί

τε στή διάνοιξη ένός τομέα, είτε στήν περάτωσή 

του, είτε σέ μιά έσωτερική ρήξη, πάντα μαζί μέ 

έπαύξηση τής ισχύος καί τής συνάφειας, πέρασμα 

πού έπισπεύδεται σέ έναν άλλο τομέα (είναι ή λει

τουργία τής έρωτοποίησης ή τής σχιζο-αιμομιξίας)-

3. τήν ιδιότυπη σειρά του καλλιτέχνη, μέ έκδη- 

λη ομοφυλοφιλία καί δύναμη του συνεχούς, πού ξε

χειλίζει σέ όλους τούς τομείς καί παρασύρει όλες τίς 

συνάφειες: ένόσω οί νεαρές γυναίκες διασφάλιζαν ή 

«έπιβοηθούσαν» τόν έκτοπισμό του Κ στή διαφυγή

■¿ο6
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του άπό τομέα σέ τομέα, καί τό τοπικό φως ερχό

ταν πάντα όπισθεν, άπό μιά λαμπάδα ή ένα κηρο

πήγιο, ό καλλιτέχνης διασφάλιζε τήν ευκίνητη καί 

διαρκή γραμμή διαφυγής, όπου τό φως έπεφτε έμ

προσθεν σάν καταρράκτης. Ένώ οί νεαρές γυναίκες 
ήταν, στά κύρια σημεία, συνάφειες των έξαρτημά- 

των τής μηχανής, ό καλλιτέχνης συγκεντρώνει όλα 

αυτά τά σημεία, τά παραθέτει στήν ειδική του μη

χανή, πού επικαλύπτει τό πεδίο έμμένειας καί μά

λιστα τό ξεπερνά.

Τά σημεία συνάφειας άνάμεσα σέ σειρές ή το

μείς, τά άξιοσημείωτα σημεία καί τά ιδιότυπα ση

μεία, φαίνεται άπό ορισμένη άποψη νά είναι αισθη
τικές εντυπώσεις', συχνά είναι αισθητές ποιότητες, 

μυρωδιές, φώτα, ήχοι, επαφές ή ελεύθερα σχήματα 

τής φαντασίας, ονειρικά ή εφιαλτικά στοιχεία. Συν

δέονται στήν τύχη. Γιά παράδειγμα, στό απόσπα

σμα του υποκατάστατου, παρεμβαίνουν τρία σημεία 

συνάφειας: τό πορτραΐτο του βασιλιά, τό φρασίδιο 

πού ό αναρχικός θά πρόφερε («Έ, σύ, ’κεϊ πάνω, κα

νάγια!»), τό λαϊκό τραγούδι («"Οσο κρυφοκαίει ή 

λάμπα...»). Παρεμβαίνουν αύτούσια, επειδή καθο

ρίζω διακλαδώσεις, πολλαπλασιάζουν τίς σειρές καί 

τό υποκατάστατο παρατηρεί ότι μπορούν νά σχη
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ματίσουν άπειράριθμους πολυσήμαντους συνδυα

σμούς, άπαρτίζοντας τομείς λίγο πολύ σχετικούς, 

λίγο πολύ απόμακρους'. Εντούτοις, θά ήταν μέγα 

σφάλμα νά άναγάγουμε τά σημεία συνάφειας στις 

αισθητικές έντυπώσεις πού τά ύποκαθιστούν. "Ολη 
ή προσπάθεια τον Κάφκα ακολουθεί τψ αντίθετη 
κατεύθυνση, αυτό δείχνει ή διατύπωση τού άντι-λυ- 

ρισμού του, τού άντι-αισθητισμού του: «Νά άδράξει 

τόν κόσμο» άντί νά άποσπά έντυπώσεις, νά έργα- 

στει πάνω στά άντικείμενα, στά πρόσωπα καί στά 

γεγονότα, στό ίδιο τό πραγματικό καί οχι στίς 

εντυπώσεις. Νά έξολοθρεύσει τή μεταφορά. Οί αι

σθητικές έντυπώσεις, αισθήσεις ή φαντασίες, υπάρ

χουν άκόμα άφ’ έαυτές στά πρώτα γραφτά τού 

Κάφκα, όπου άσκειται μιά ορισμένη έπίδραση τής 

σχολής τής Πράγας. Αλλά ή έξέλιξη τού Κάφκα 

έγκειται στήν εξάλειψή τους, πρός όφελος μιας λι

τότητας, ένός ύπερ-ρεαλισμού, μιας μηχανικότητας 

πού τίς άποθαρρύνει. Νά γιατί οί υποκειμενικές

7. Το Υποκατάστατο: «Πάνω στον τρόπο πού ή αναφώνηση 
καί τό τραγούδι συνδέονταν, όλοι σχεδόν οί ακροατές είχαν διαφο
ρετική γνώμη, μάλιστα ό κατήγορος ισχυριζόταν ότι δέν είχε τρα
γουδήσει ό κατηγορούμενος άλλα κάποιο ; άλλος». («Camcls». 
Œuvres complètes, έκδ. Cercle du livre précieux, t. VH, σσ. :»» κ.έ.)
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έντυπώσεις άντικαθίστανται συστηματικά άπό ση
μεία συνάφειας πού λειτουργούν αντικειμενικά σάν 

ισάριθμα αξιοπρόσεκτα ή ιδιότυπα σημεία στή συ

γκρότηση των σειρών. Άν μιλούσαμε έδώ γιά μιά 

προβολή φαντασιώσεων, θά ήταν σάν νά υπερθεμα

τίζαμε την παρανόηση.

Αυτά τά σημεία συμπίπτουν μέ γυναικεία πρό

σωπα ή πρόσωπα καλλιτεχνών, άλλά ολα αύτά τά 

πρόσωπα υπάρχουν μόνο σάν έξαρτήματα καί γρα

νάζια, άντικειμενικώς καθορισμένα, μιας μηχανής 

τής δικαιοσύνης. Τό υποκατάστατο γνωρίζει καλά 

οτι τά τρία στοιχεία δέν μπορούν νά συνδεθούν καί 

νά πραγματώσουν τήν αμφισημία τής σύνδεσης 

τους, τήν πολυσημία τής σύνδεσής τους, παρά μόνο 

σέ μιά δίκη, τής όποιας ακολουθούν τή διεστραμμέ

νη ανάκριση. Αύτός είναι ο αληθινός καλλιτέχνης. 

Μιά δίκη. ή. όπως έλεγε ό Κλάιστ, ένα πρόγραμμα 

ζωής, μιά πειθαρχία, μιά δικανομική μεθόδευση, οχι 

όμως μιά φαντασίωση. Ό ίδιος ό Τιτορέλλι, στήν 

ιδιοτυπία τής θέσης του, αποτελεί ακόμα μέρος τού 

πεδίου τής δικαιοσύνης". Ό καλλιτέχνης δέν έχει

χ <) Τιτ'Λίλ) ι «¿ντυαΟυττϊ ιύρέωί πλ Λικτ^ρο, τγιγφχϊ 
Ά τ ί ;  · | τ * > Λ ΐ π ω ρ ί κ » .
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σχέση μέ έναν έστέτ, καί ή καλλιτεχνική μηχανή, ή 

μηχανή έκφρασης, δέν έχει σχέση μέ αισθητικές 

έντυπώσεις. Επιπλέον, στό μέτρο πού παρόμοιες 

έντυπώσεις ύφίστανται άκόμα στις γυναικείες ή 

καλλιτεχνικές συνάφειες, ό ίδιος ό καλλιτέχνης... 

δέν είναι παρά ένα απλό όνειρο. Συνεπώς, ή φόρ

μουλα τής καλλιτεχνικής μηχανής ή τής μηχανής 

έκφρασης πρέπει νά καθοριστεί διαφορετικά, οχι 

μόνο άνεξάρτητα άπό κάθε αισθητική πρόθεση, 

άλλά καί πέραν των γυναικείων καί καλλιτεχνικών 

προσώπων πού παρεμβαίνουν άντικειμενικώς στίς 

σειρές ή στό όριό τους.

’Όντως, αύτά τά συνδετικά πρόσωπα, μέ τίς 

παρασημάνσεις έπιθυμίας, αιμομιξίας ή ομοφυλοφι

λίας, λαμβάνουν τήν άντικειμενική καταστατική 

τους τάξη άπό τή μηχανή έκφρασης καί όχι τό άντί- 

στροφο: είναι περιεχόμενα πού έπιφέρει ή μηχανή 

έκφρασης καί όχι τό άντίστροφο. Κανείς δέν ήξερε 

καλύτερα άπό τόν Κάφκα νά ορίσει τήν τέχνη ή τήν 

έκφραση, χωρίς άναφορά σέ οτιδήποτε αισθητικό. 

Άν επιδιώκουμε νά συνοψίσουμε τή φύση αυτής τής 

καλλιτεχνικής μηχανής κατά τόν Κάφκα, πρέπει νά 

πούμε: πρόκειται γιά μιά έργένικη μηχανή, τή μόνη 

έργένικη μηχανή, ως έκ τούτου τήν πλέον διακλα-
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δωμένη σέ ένα κοινωνικό πεδίο μέ πολλαπλές συν

δέσεις'. Δίνουμε ένα μηχανικό καί οχι αισθητικό 

ορισμό. Ό εργένης είναι μιά κατάσταση τής επιθυ

μίας πιό εύρεία καί πιό έντονη άπό τήν αιμομικτική 

έπιθυμία καί τήν όμοφυλοφιλική επιθυμία. Αναμφί
βολα, έχει τίς άντιξοότητές της, τίς αδυναμίες της, 

όπως καί τίς χαμηλές εντάσεις της: τή γραφειοκρα

τική μετριότητα, τήν κυκλική περιστροφή, τόν φό

βο, τόν οιδιπόδειο πειρασμό εξόδου άπό τή ζωή τού 

έρημίτη («μπορεί νά ζήσει μόνο σάν ερημίτης ή πα

ράσιτο», πειρασμός-Φελίτσε) καί, άκόμα χειρότερα, 

τήν αύτοκτονική έπιθυμία αύτοεκμηδένισης («Ή 

φύση του προκύπτει άπό τήν αυτοχειρία, εχει δόντια 

μόνο γιά τή δική του σάρκα καί σάρκα μόνο γιά τά 

δικά του δόντια»). Αλλά, έστω καί μέσα άπό τίς 

πτώσεις, παράγει έντάσεις («Ό εργένης κατέχει τή 

στιγμή»). Είναι ό Εκτοπισμένος, έκεΐνος πού δέν

'■ · Ό Μισέλ Καρούζ χρησιμοποιεί τήν Ικφρχση ϊογή'Μζ μηχα- 
γιά νά υποδηλώσει εναν ορισμένο αριθμό φαντχστικών μη- 

χινίΤ,ν πνί περιγράφοντ» στη λογοτεχνία: ένάμεσά τους, κι ¿κείνη 
τη; Άπουατκ τώι» η/ια^η/μέΐΊοΐ'. Εντούτοις, δέν μπορούμε νά τόν 
άκο)//^)ήσνκιε στήν ερμηνεία πού δίνει στίς μηχανές τού Κάφκα 
Iκυρίως άνχφορικά μέ τόν «νόμο»), - Οί ακόλουθες αναφορές είναι 
δανεισμένες άπό τό σχέδιο γιά μιά νουβέλα τού Κάφκι πάνω στό 

χα τού'Εργένη βλ. Ή/ΐί/»ολόγι/>, ό.χ, σσ. Η-Γ·.
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εχει «κέντρο», ούτε «μέγα σύμπλεγμα κατοχής»: 

«Τό έδαφος του εΐναι οσο χρειάζονται τά δυό του πό

δια, έρείσματα έχει μόνο αυτά πού άπαιτούν τά δυό 

του χέρια, άρα λιγότερα άπό τόν ακροβάτη του μιού- 

ζικ-χόλ, γιά τόν όποιο τεντώνουν άπό κάτω ένα προ

στατευτικό δίχτυ». Τά ταξίδια του δέν μοιάζουν μ' 

εκείνα τού άστού πάνω σέ ένα υπερωκεάνιο, «πού 

περιβάλλεται άπό σημαντικά προσώπατα», σέ ορ

γανωμένη κρουαζιέρα, άλλά είναι σχιζο-ταξίδια 

«πάνω σέ σανίδες πού προσκρούουν ή μιά πάνω 

στήν άλλη καί πλέουν μαζί». Τό ταξίδι του είναι μιά 

γραμμή διαφυγής, όπως εκείνο ένός «άνεμοδείκτη 

στό βουνό». ’Αναμφίβολα αύτή ή διαφυγή γίνεται 

επί τόπου, ως καθαρή ένταση («Πλάγιασε σάν τά 

παιδιά πού πλαγιάζουν μέσα στό χιόνι, γιά νά πεθά- 

νουν άπό τό κρύο»). Άλλά, άκόμα καί έπί τόπου, ή 

διαφυγή δέν άποβλέπει στό νά άποφύγει τόν κόσμο, 

νά καταφύγει σέ έναν πύργο, στή φαντασίωση ή 

στήν έντύπωση: ή διαφυγή μπορεί «άπό μόνη της 

νά τόν κρατήσει στά πόδια του, καί μόνο τά πόδια 
τον μπορούν νά τόν κρατήσουν μέσα στον κόσμο)). 
Δέν υπάρχει τίποτε λιγότερο αισθητικό άπό τόν ερ

γένη στή μετριότητά του, άλλά καί τίποτε πιό καλ

λιτεχνικό. Δέν διαφεύγει άπό τόν κόσμο, τόν άδρά-
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χνει καί τόν κάνει νά διαφύγει, πάνω σέ μιά καλλι

τεχνική καί διαρκή γραμμή: «Τό μόνο πού μου μέ

νει είναι οί περίπατοί μου, καί λένε πώς αύτό άρκει- 

από τήν άλλη, δέν υπάρχει άκόμα σημείο τού κό

σμου δπου νά μήν μπορώ νά περπατήσω». Χωρίς 

οικογένεια καί σύζυγο, ό εργένης είναι τόσο πιό κοι

νωνικός, κοινωνικο-επικίνδυνος, κοινωνικο-προδό- 

της. καί συλλογικός άπό μόνος του («Είμαστε έκτος 

νόμου, κανείς δέν τό ξέρει, πλήν όμως όλοι μάς φέ

ρονται σάν νά τό γνωρίζουν»). Ιδού τό μυστικό τού 

εργένη: ή παραγωγή εντατικών ποσοτήτων, άπό 

τίς πιό ταπεινές, όπως τά «έρωτικά ραβασάκια», 

ώς τίς πιό υψηλές, όπως εκείνες τού άπεριόριστου 

έργου, τελείται άμεσα μέσα στό κοινωνικό σώμα, 

μέσα στό ίδιο τό κοινωνικό πεδίο. Είναι ή ίδια δια

δικασία. Ή πιό υψηλή έπιθυμία έπιθυμεϊ τή μονα

ξιά καί συνάμα τή σύνδεση μέ όλες τίς μηχανές έπι- 

θυμίας. Πρόκειται γιά μιά μηχανή τόσο πιό κοινω

νική καί συλλογική, όσο περισσότερο μοναχική καί 

έργένικη είναι- καί, χαράζοντας τή γραμμή δια

φυγής, ισχύει άπό μόνη της ώς κοινότητα, τής 

οποίας οί συνθήκες δέν είναι άκόμα δεδομένες: 

αυτός είναι ό άντικειμενικός ορισμός τής μηχανής 

έκφρασης πού, όπως είδαμε, παραπέμπει στήν



ΚΑΦΚΑ - ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

πραγματική κατάσταση μιας έλάσσονος λογοτε

χνίας, οπού δέν ύφίσταται πλέον «άτομική υπόθε

ση». Ό μόνος ορισμός είναι: παραγωγή έντατικών 

ποσοτήτων μέσα στό κοινωνικό σώμα, πολλαπλα

σιασμός καί έπίσπευση των σειρών, πολυσήμαντες 

καί συλλογικές συνδέσεις πού είσάγονται άπό τόν 

έργένη.
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Μορφώματα, σειρές, έντάσβις

ΣΑ ΕΙΠΑΜΕ μέχρι τώρα γιά τό συναφές καί τό

συνεχές στον Κάφκα φαίνεται νά αναιρούνται ή, 

τουλάχιστον, νά μετριάζονται, άπό τόν ρόλο καί τή 

σπουδαιότητα των ασυνεχών μορφωμάτων. Τό θέ

μα των μορφωμάτων είναι μόνιμο στόν Κάφκα, καί 

δείχνει νά κατατρύχεται άπό μιά αξεπέραστη άσυ- 

νέχεια. Ειπώθηκαν πολλά γιά τήν τεμαχισμένη γρα

φή του Κάφκα, γιά τόν αποσπασματικό τρόπο έκ

φρασής του. Τό Χτίζοιηας τό Σινικό τείχος είναι 

επακριβώς ή μορφή περιεχομένου πού άντιστοιχεΐ 

σέ αυτή τήν έκφραση: μόλις τελειώσουν ενα τμήμα 

του τείχους, οί εργάτες στέλνονται άλλου γιά νά κα-
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τασκευάσουν ένα άλλο, αφήνοντας παντού /άσματα, 

πού πιθανώς ποτέ δέν θά κλείσουν. Μπορούμε άρα

γε νά πούμε ότι αυτή ή άσυνέχεια προσιδιάζει στίς 

νουβέλες; Υπάρχει ένας βαθύτερος λόγος. Ή ασυνέ

χεια έπιβάλλεται στον Κάφκα, στον βαθμό πού 

υπάρχει παράσταση μιας υπερβατικής μηχανής, 

άφηρημένης καί πραγμοποιημένης. Ύπ’ αύτή την 

έννοια, τό άπέραντο, τό περιορισμένο καί τό άσυνε- 

χές τάσσονται στήν ίδια πλευρά. ‘Οσάκις ή έξουσία 

παρουσιάζεται σάν μιά υπερβατική αυθεντία, παρα

νοϊκός νόμος τού δεσπότη, έπιβάλλει μιά ασυνεχή 

κατανομή των περιόδων, μέ ένδιάμεσες παύσεις, μιά 

άσυνεχή κατανομή ανάμεσα στά μορφώματα, μέ 

ενδιάμεσα κενά.

Πράγματι, ό υπερβατικός νόμος μπορεί νά διέ- 

πει τεμάχια πού κινούνται γύρω του έξ άποστάσε- 

ως, καί τηρώντας μεταξύ τους άποστάσεις. Είναι 

μιά άστρονομική κατασκευή. Είναι τό σχήμα τής 

φαινομενικής άπαλλαγής τής Δύο;?. Αύτό εξηγεί 

μέ σαφήνεια τό Χτέζοιπας τό Σινικό τείχος: ό τμη

ματικός χαρακτήρας τού τείχους άποφασίστηκε άπό 

τό συμβούλιο των άρχηγών καί τά τμήματα παρα

πέμπουν τόσο πολύ στήν αύτοκρατορική υπερβατι

κότητα μιας κρυμμένης ένότητας, ώστε ορισμένοι
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σκέφτονται οτι τό ¿συνεχές τείχος άποσκοπεΐ άπο- 

κλειστικά καί μόνο σέ έναν καινούριο Πνογο τής 
Βαβέλ («Αρχικά τό τείχος, κατόπιν ό Πύργος»).

Ό Κάφκα δέν θά έγκατοιλείψει τήν άρχή των 

άσυνεχών μορφωμάτων ή των απόμακρων άποσπα- 

σμάτων, στρεφόμενος γύρω άπό έναν άγνωστο, 

υπερβατικό νόμο. Γιατί νά τόν έγκατέλειπε, μιά καί 

εΐναι κατάσταση τού κόσμου, έστω φαινομενική 

(καί τί είναι ή αστρονομία;), μιά καί αύτή ή κατά

σταση λειτουργεί έμπρακτα στό έργο του. Μόνο πού 

οφείλουμε νά έπισυνάψαυμε μορφώματα άλλης φύ- 

σεως, πού άνταποκρίνονται στίς ανακαλύψεις των 

μυθιστορημάτων, δταν ό Κ αντιλαμβάνεται ολοένα 

καί πιό καθαρά ότι ό αύτοκρατορικός υπερβατικός 

νόμος παραπέμπει σέ μιά έμμενή δικαιοσύνη, σέ μιά 

έμμενή συναρμογή τής δικαιοσύνης. Ό παρανοϊκός 

νόμος δίνει τή θέση του σέ ένα σχιζο-νόμο- ή προ

σωρινή απαλλαγή δίνει τή θέση της σέ μιά άτέρμο- 

νη αναβολή- ή υπέρβαση τού καθήκοντος, σέ κοινω

νικό πεδίο, δίνει τή θέση της σέ μιά έμμένεια τής 

νομαδικής έπιθυμίας μέσα άπό όλο αύτό τό πεδίο. 

Λύτό λέγεται σαφώς μέσα στό Χτι£omrc τό Σιρι- 

κό τίΐχος χωρίς νά έπεξηγεΐται: υπάρχουν νομάδες 

πού έχουν άλλο νόμο, μιά διαφορετική συναρμογή,
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καί παρέσερναν τά πάντα στό πέρασμά τους, από τά 

σύνορα ώς τήν πρωτεύουσα, ό αύτοκράτορας καί ή 

φρουρά του έμεναν πίσω άπό τά παράθυρα ή πίσω 

άπό τίς γρίλιες.

Συνεπώς, ό Κάφκα δέν προβαίνει μέ τό άπειρο- 

περατό-άσυνεχές, αλλά μέ τό περατό-συναφές-συ- 

νεχές-άπεριόριστο. (Ή άλληλουχία θά είναι γι’ αυ

τόν προϋπόθεση γραφής, όχι μόνο συγγραφής μυθι

στορημάτων, αλλά καί νουβελών, γιά παράδειγμα 

τής Κρίσης. Τό ήμιτελές δέν είναι πλέον τό άπο- 

σπασματικό, άλλά τό άπεριόριστο1).

Τί συμβαίνει, λοιπόν, άπό τή σκοπιά τού συνε

χούς; Ό Κάφκα δέν έγκαταλείπει τά μορφώματα. 

Αλλά θά λέγαμε, άρχικά, οτι αυτά τά μορφώματα, 

άντί νά κατανεμηθούν σέ έναν κύκλο τού οποίου μό

νο κάποιες άσυνεχεΐς άψίδες έχουν χαραχτεί, εύθυ- 

γραμμίζονται σέ ένα διάδρομο ή στά παρασκήνια: 

καθένα τους άποτελεΐ τότε έναν κατά τό μάλλον ή 

ήττον άπόμακρο τομέα σέ αύτή τήν άτελεύτητη

I. Ό Μωρίς Μπλανσό. πού μέ τόση επάρκεια ανέλυσε τήν απο
σπασματική γραφή, είναι κατά μείζονα λόγο σέ θέση νά σημειώσει 
τήν δύναμη τού συνεχούς στόν Κάφκα (έστω κι αν τήν ερμηνεύει 
αρνητικά και υπό τήν έννοια τής «έλλειψης»): βλ. Mauricc. Βίαν 
(Ήοτ. L'oinitié, έκδ. Gallimard, σσ. .Ilii-.'llî».
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ευθεία γραμμή. Άλλα αυτό δέν αποτελεί άκόμα μιά 

έπαρκή μεταβολή. Τά ©ια τά μορφώματα, εφόσον 

αντέχουν, αλλάζουν τουλάχιστον μορφή, περνώντας 

άπό τή μιά σκοπιά στήν άλλη. Πράγματι, αν άλη- 

θεύει δτι κάθε μόρφωμα-τομέας έχει ένα άνοιγμα ή 

μιά πύλη στόν διάδρομο, γενικά πολύ μακριά άπό 

τήν πύλη ή τό άνοιγμα του έπόμενου μορφώματος, 

δλα τά μορφώματα έχουν καί πίσω πύλες πού είναι 

συναφείς. Είναι ή πιό εντυπωσιακή τοπογραφία 

στόν Κάφκα καί δέν πρόκειται γιά μιά «νοητική» 

τοπογραφία: δύο διαμετρικώς άντίθετα σημεία άπο- 

δεικνύονται παραδόξως προσκείμενα.

Αυτή ή κατάσταση άπαντάται σταθερά στή Δί

κη, οπού ό Κ, άνοίγοντας τήν πόρτα τής άποθηκού- 

λας πού βρίσκεται κοντά στό γραφείο του στήν Τρά

πεζα, βρίσκεται σέ ενα χώρο δικαστηρίων όπου τι

μωρούν τούς δύο έπόπτες· πηγαίνοντας νά δει τόν 

Τιτορέλλι, «σέ ένα προάστιο διαμετρικά άντίθετο 

πρός έκεΐνο τής δικαιοσύνης», άντιλαμβάνεται δτι ή 

πόρτα στό βάθος τής κάμαρας τού ζωγράφου όδηγεΐ 

στούς ©ιούς χώρους των δικαστηρίων.

Τό ©ιο συμβαίνει τόσο στήν 'Αμερική, δσο καί 

στόν Πύργο. Δύο μορφώματα πάνω σέ μιά άτελεύ- 

τητη γραμμή, έχοντας πύλες πού άπέχουν πολύ ή



ΚΛΦΚΛ - ΓΙΛ Μ1Λ ΚΛΑΣΣΟΝΑ ΛΟΙΌΤΚΧΝΙΛ

μιά από τήν άλλη, έχουν έπίσης συναφείς πίσιο πύ

λες, πού τίς καθιστούν κι αύτές συναφείς. “Ας απλο

ποιήσουμε ακόμα περισσότερο: ό διάδρομος μπορεί 

νά σχηματίζει γωνία, ή πορτούλα μπορεί νά οδηγεί 

στόν διάδρομο, ώστε τό θέαμα νά είναι ακόμα πιό 

εκπληκτικό.

Συνακόλουθα, ή γραμμή τού διαδρόμου, ή ατε

λεύτητη εύθεία, επιφυλάσσει καί άλλες έκπλήςεις, 

γιατί μπορεί σέ κάποιο βαθμό νά συνδυαστεί μέ τήν 

αρχή τού ασυνεχούς κύκλου καί τού πυργίσκου (ό

πως στή βίλα, στήν 'Αμερική, ή στόν Πύργο, όπου 

περιλαμβάνει έναν πυργίσκο, όσο καί ένα σύνολο μι

κρών παράπλευρων σπιτιών).

220



ΜΟΡΦΩΜΑΤΑ. ΣΕΙΡΕΣ. ΕΝΤΑΣΕΙΣ

Άς δοκιμάσουμε νά παραστήσουμε συνοπτικά 

αυτές τις δύο άρχιτεκτονικές μορφές:

ΣΧΗΜΑ I

Θέα άπό τά πάνω 
ή τά κάτω 
Κλιμακοστάσιο 

Άνοψη καί κάτοψη

Ασυνέχεια των 
μορφωμάτων-άψίδων 

Αστρονομικό πρότυπο

Απομακρυσμένο καί 
προκείμενο

ΣΧΗΜΑ 2

Θέα πρόσοψης, του 
διαδρόμου

Χαμηλή οροφή 
Μεγάλη γωνία καί βάθος 

πεδίου
Απεριόριστος έμμενής 

διάδρομος 
Γήινο ή υποχθόνιο 

πρότυπο
Μακρινό καί συναφές

Χΐιΐριπτί; πύλις
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ΙΙΛΡΛΤΗΡΙΙΣΗ I: ’Οφείλουμε νά έπιμείνουμε στήν 

πραγματική διάκριση των δύο αρχιτεκτονικών μορ

φών, καί συνάμα στήν ένδεχόμενη αμοιβαία τους δι

είσδυση. Διακρίνονται, επειδή άντιστοιχούν σέ δύο 

διαφορετικές γραφειοκρατίες, τήν παλαιά καί τή 

νέα, τήν παλαιά αύτοκρατορική καί δεσποτική κινε

ζική γραφειοκρατία, τή νέα καπιταλιστική καί σο

σιαλιστική γραφειοκρατία. Άλληλοδιεισδύουν, επει

δή ή νέα γραφειοκρατία δέν έπιδεικνύει εύκολα τή 

μορφή της: οχι μόνο πολλοί άνθρωποι «πιστεύουν» 

στήν παλαιά γραφειοκρατία (έννοια τής πίστης στον 

Κάφκα), άλλά αύτή δέν άποτελει ένα προσωπείο 

γιά τή νουβέλα. Ή μοντέρνα γραφειοκρατία γεννιέ

ται φυσιολογικά σέ άρχαϊκές μορφές, τίς όποιες άνα- 

ζωογονεΐ καί μεταβάλλει, προσδίδοντάς τους μιά τέ

λεια σημερινή λειτουργία. Νά γιατί οί δύο μορφές 

αρχιτεκτονικής έχουν μιά ουσιώδη συνύπαρξη, τήν 

οποία ό Κάφκα περιγράφει στά περισσότερα κείμε

να: οί δύο μορφές λειτουργούν ή μιά μέσα στήν άλλη, 

καί μέσα στόν σύγχρονο κόσμο. Διαστρωμάτωση 

τής ούράνιας ιεραρχίας, καί συνάφεια σχεδόν υπο

χθόνιων γραφείων. Ό Κάφκα προσωπικά βρίσκεται 

στήν τροχιά τών δύο γραφειοκρατιών: ή ασφαλιστι

κή έταιρεία, κατόπιν οί Κοινωνικές Ασφαλίσεις
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δπου εργάζεται, καταγίνονται μέ τίς υποθέσεις ένός 

προωθημένου καπιταλισμού, άλλα έχουν μιά αρχαϊ

κή καί ήδη ξεπερασμένη δομή παλαιού καπιταλι

σμού καί αρχαίας γραφειοκρατίας. Γενικότερα, είναι 

δύσκολο νά σκεφτούμε δτι ό Κάφκα, εύαίσθητος δέ

κτης τής επανάστασης τού *17, ακούσε μόνο κατά 

τά τέλη τής ζωής του νά μιλούν γιά σχέδια τής πρω

τοπορίας καί γιά Ρώσους κονστρουκτιβιστές. Η 

μακέτα τού Βλαντιμίρ Τάτλιν γιά τό Μνημείο τής 

Τρίτης Διεθνούς χρονολογείται άπό τό 1920: ήταν 

ένας γιγάντιος πλαγιαστός σπειροειδής πύργος μέ 

άρθρωτά περιστρεφόμενα δωμάτια, τά όποια κινού

νταν σέ διαφορετικούς χρόνους, άνάλογα μέ τό άστρο- 

νομικό πρότυπο (νομοθετικό, εκτελεστικό κ.λπ.). 

Τό σχέδιο τού Ούγγρου Μόχολυ-Νάγκυ έγινε τό 

1922: οί άνθρωποι γίνονται «ένα μέρος τής λειτουρ

γίας τού πύργου», πού περιλαμβάνει έναν έξωτερι- 

κό δρόμο μέ χειραγωγό, μιά έσωτερική σπείρα χω

ρίς προέκταση, πού λέγεται «δρόμος των αθλητών», 

έναν άνελκυστήρα καί μιά μεγάλη σκούπα. Παρα

νοϊκή πρωτοπορία. Φαίνεται πώς ό πιό μοντέρνος 

φονξιοναλισμός αναζωπύρωσε λίγο πολύ ήθελημένα 

τίς πιό μυθικές ή θρυλικές μορφές. Κι εδώ, έχουμε 

αμοιβαία διείσδυση τών δύο γραφειοκρατιών, τού
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παρελθόντος καί του μέλλοντος (τό ίδιο συμβαίνει 

καί σήμερα).

’Έχοντας υπόψη μας αυτό τό κράμα, μπορούμε 

νά διακρίνουμε μόνο σάν δύο πόλους τούς αρχαϊ
σμούς πού λειτουργούν σήμερα καί τούς νευμοορι
σμούς. Νομίζουμε οτι ό Κάφκα είναι ένας από τούς 

πρώτους πού συνειδητοποίησαν αυτό τό ιστορικό 

πρόβλημα, τουλάχιστον στόν ίδιο βαθμό μέ ορισμέ

νους συγκαιρινούς του πιό «στρατευμένους», όπως 

οί κονστρουκτιβιστές καί οί φουτουριστές. Γιά πα

ράδειγμα, ό Κλέμπνικοφ έπινοεί γλώσσες, γιά τίς 

όποιες αναρωτιόταν κατά πόσο συναντιόντουσαν, 

κατά πόσο διακρίνονταν μεταξύ τους: ή «άστρική 

γλώσσα», ή άστρονομική, ή άλγοριθμική, ή γλώσσα 

τής καθαρής λογικής καί τού υψηλού φορμαλισμού- 

καί τό υπόγειο «ζαοιιπι», πού προβαίνει στή χρήση 

άσημου υλικού, έντασης, ήχητικότητας, συνάφειας.

Έχουμε εδώ τούς δύο έκπληκτικούς στυλοβάτες 

τής γραφειοκρατίας, τόν καθένα σπρωγμένο ως τά 

άκρα, δηλαδή άκολουθώντας τή γραμμή διαφυγής. 

Μέ έντελώς διαφορετικά μέσα, τό πρόβλημα τού 

Κάφκα είναι τό ίδιο, σχετικά μέ τή γλώσσα, τήν 

άρχιτεκτονική, τή γραφειοκρατία, τίς γραμμές δια

φυγής.
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ΙΙΛΡΛΤΗΡΗΣΙΙ II: Μέχρι ποιου σημείου τά δύο σχή

ματα αναμειγνύονται; Γιά νά τό δείξουμε, θά έπρε

πε νά πάρουμε τό λεπτομερές παράδειγμα τού Πύρ

γου. Γιατί ό πύργος διατηρεί πολλά άπό τή δομή 

πού αντιστοιχεί στό πρώτο σχήμα (ύψος, πύργος, 

ιεραρχία). Αλλά αυτές οί δομές διορθώνονται διαρ

κώς, ή θαμπώνουν πρός οφελος τού δεύτερου σχή

ματος (άλληλουχία καί συνάφεια τών γραφείων μέ 

μετακινούμενα όρια). Κυρίως, τό Παυδοχείο των 
Κυρίων έξασφαλίζει τήν πανηγυρική υπεροχή τού 

δεύτερου σχήματος, μέ τόν μακρύ του διάδρομο, τά 

διαδοχικά του δωμάτια καί τίς σάλες δπου οί υπάλ

ληλοι εργάζονται επί τής κλίνης.

ΙΙΛΡΛΤΙΙΡΗΣΙΙ III: Όλα αύτά θά μπορούσαν νά έξη- 

γήσουν τή συνάντηση τού Όρσον Γουέλς μέ τόν 

Κάφκα. Ό κινηματογράφος διατηρεί μέ τήν αρχιτε

κτονική μιά σχέση βαθύτερη απ’ ο,τι μέ τό θέατρο 

(ό Φρίτς Λάνγκ, άρχιτέκτονας). Όθεν, ό Γουέλς 

προέβαλε τή συνύπαρξη δύο αρχιτεκτονικών προτύ

πων, τά όποϊα χρησιμοποίησε συνειδητότατα. Τό 

πρότυπο I αφορά τό μεγαλείο καί τήν παρακμή, σέ 

αρχαϊκό ύφο£ αλλά σέ πλήρη συνάρτηση μέ τό σή

μερα: άνοδοι καί κάθοδοι σέ άπειρόβαθμες κλίμα
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κες, μέ άνόψεις καί κατόψεις. Τό πρότυπο 2 αφόρα 

τίς πλατιές λήψεις καί τό βάθος πεδίου, τούς ατε

λεύτητους διαδρόμους, τίς συναφείς έγκάρσιες λή

ψεις. Ό Iίολίτης Κέιν ή Οί υπέροχοι Άμπερσον χρη

σιμοποιούσαν τό πρώτο πρότυπο, ή Κυρία από τη 

Σαγκάη τό δεύτερο. Ό Τρίτος άνθρωπος, πού δέν 

υπογράφεται από τόν Γουέλς, συνδυάζει τά δύο πρό

τυπα μέσα στό αλλόκοτο κράμα γιά τό όποιο μιλού

σαμε: οί αρχαϊκές κλίμακες, ή μεγάλη κάθετη ρόδα 

στόν ουρανό1 οί ύπόνομοι-ριζώματα σχεδόν κάτω 

άπό τή γη, μέ τή συνάφεια των στοών. Πάντα ή 

άτελεύτητη παρανοϊκή σπείρα καί ή άτελεύτητη 

σχιζοειδής γραμμή.

Τό φιλμ γιά τή Δίκη συνδυάζει καλύτερα τίς δύο 

κινήσεις: καί μιά σκηνή, όπως εκείνη του Τιτορέλ- 

λι, τών μικρών κοριτσιών, του μακρινού ξύλινου δια

δρόμου, οί αιφνίδιες άπομακρύνσεις καί συνάφειες, 

οί γραμμές διαφυγής, δείχνουν τή συγγένεια τής 

ιδιοφυίας τού Γουέλς μέ τόν Κάφκα.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ IV: ’Άραγε γιατί θέσαμε στήν ίδια 

πλευρά τό μακρινό καί τό σνναηές (σχήμα 2) καί, 

στήν άλλη πλευρά, τό απομακρυσμένο καί τό προ- 

κείμενο (σχήμα 1); Δέν πρόκειται γιά ζήτημα λέξε-

2 26
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ιυν, γιατί θά μπορούσαμε νά διαλέξουμε άλλες· πρό

κειται γιά ένα ζήτημα έμπειρίας καί έννοιας. Στό 

αρχιτεκτονικό σχήμα του τείχους καί τού πυργί

σκου, ή αλήθεια είναι ότι τά μορφώματα πού σχη

ματίζουν κύκλο είναι κοντινά μεταξύ τους: τά συν

δέουμε κατά ζεύγη. ’Αληθεύει, επίσης, ότι είναι καί 

παραμένουν άπομακρυσμένα μεταξύ τους, έπειδή 

ανάμεσα στά ζεύγη παραμένουν χάσματα πού δέν 

πρόκειται νά κλείσουν. Κατόπιν ό υπερβατικός νό

μος, ο άπειρος πυργίσκος παραμένει άπείρως μα

κριά από κάθε μόρφωμα- ταυτόχρονα, είναι πάντα 

κοντά, στέλνοντας διαρκώς τό μήνυμά του στό κα

θένα, πλησιάζοντας τό ένα όταν άπομακρύνεται από 

τό άλλο, καί αντίστροφα. Ό άπείρως απομακρυσμέ

νος νόμος εκπέμπει υποστάσεις, έκπέμπει άπορρο- 

ές ολοένα καί πιό κοντινές. Άλλοτε άπόμακρος, άλ

λοτε κοντινός, είναι ό τύπος των περιόδων, ή των 

διαδοχικών φάσεων τής φαινομενικής απαλλαγής. 

Απόμακρος καί συνάμα κοντινός είναι ό τύπος τού 

νόμου πού διέπει αυτές τίς περιόδους καί φάσεις (ό 

μέγας παρανά'κός δέν εΐναι, τάχα, πάντα πίσω μας 

καί, παρά ταύτα, άποσυρμένος σέ μιά άπειρη από

σταση:). Τό παρεμβαλλόμενο στό Χτίζοντας τό Σι
νικό τάχος κείμενο, μέ τόν τίτλο «Ένα αύτοκρατο-
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ρικό μήνυμα», συνοψίζει αυτή τήν κατάσταση: ό 

αύτοκράτορας είναι κοντά στον καθένα μας καί μας 

άποστέλλει τήν έκφρασή του, άλλα δέν παύει νά 

παραμένει Απόμακρος, γιατί ό μηνύτορας δέν θά 

φτάσει ποτέ, γιατί έχει μεγάλες αποστάσεις νά δια- 

νύσει, πολλά έμπόδια νά ύπερβεΐ, πού είναι πολύ 

απομακρυσμένα μεταξύ τους. Εντούτοις, άπό τήν 

άλλη μεριά, υπάρχει τό μακρινό καί συναφές. Τό 

μακρινό άντιτίθεται στό προκείμενο, τό συναφές 

άντιτάσσεται στό άπομακρυσμένο. Επίσης, στή 

συνομάδωση των έμπειριών ή των έννοιών, τό άπο

μακρυσμένο άντιτάσσεται στό μακρινό, τό συναφές 

αντιτάσσεται στό προκείμενο. Πράγματι, τά γρα

φεία είναι πολύ απόμακρα μεταξύ τους, λόγω των 

μακρών δρόμων πού τά χωρίζουν (δέν είναι κοντινά), 

αλλά είναι συναφή λόγω των οπίσθιων θυρων πού τά 

συνδέουν, στήν ίδια γραμμή (δέν είναι απομακρυ

σμένα μεταξύ τους). Τό ούσιώδες κείμενο, άπό 

αυτή τή σκοπιά, θά ήταν ό σύντομος άφορισμός 

οπού ό Κάφκα λέγει οτι τό κοντινό χωριό είναι συ

νάμα τόσο απόμακρο, ώστε χρειάζεται ολόκληρη 

ζωή γιά νά πας έκεί. Καφκικό πρόβλημα: άραγε 

πρέπει νά «πιστέψουμε» ότι αύτό τό κείμενο λέγει 

τό ίδιο μέ τό «"Ενα αύτοκρατορικό μήνυμα»; Μή
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πως θά πρέπει νά πιστέψουμε οτι λέγει το ακριβώς 

αντίθετο; Γιατί άπομακρυσμένος καί προκείμενος 

αποτελούν μέρη τής ίδιας διάστασης, του ύψους, τό 

οποίο διατρέ/εται από τόν άξονα τής κίνησης πού 

χαράζει τό σχήμα ενός κύκλου, οπού ένα σημείο 

πλησιάζει ή άπομακρύνεται. Αλλά συναφές καί μα

κρινό άποτελούν μέρη μιας άλλης διάστασης, τού 

μήκους, τής εύθείας, εγκάρσιας πρός τήν τροχιά τής 

κίνησης γραμμής, πού καθιστά συναφείς τούς πιό 

απομακρυσμένους τομείς. Γιά νά είμαστε πιό συ

γκεκριμένοι, θά πούμε ότι ό πατέρας καί ή μητέρα, 

γιά παράδειγμα στη Μεταμόρφωση, είναι προκεί- 

μενοι καί άπομακρυσμένοι: είναι απορροές τού Νό

μου. "Οσο γιά τήν άδελφή, δέν είναι κοντινή: είναι 

συναφής, συναφής καί μακρινή. "Η ό γραφειοκρά

της, ό «άλλος» γραφειοκράτης, είναι πάντα συνα

φής, συναφής καί μακρινός.

Συνεπώς, οί δύο αρχιτεκτονικές ενότητες πού λει

τουργούν κατανέμονται ώς εξής: άπό τη μιά, τό 

άπειρο-περατό-άσυνεχές-προκείμενο καί άπομα- 

κρυσμένο- άπό τήν άλλη, τό άπεριόριστο-συνεχές- 

περιορισμένο-μακρινό καί συναφές. *Οθεν, εκατέ

ρωθεν ό Κάφκα προβαίνει μέ μορψώματα. Τά «μορ
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φώματα», ή λέξη καί τό πράγμα, έμφανίζονται στα

θερά στό 'Ημερολόγιο, άλλοτε γιά νά ύποδηλίόσουν 

εκφραστικές ένότητες, άλλοτε ένότητες περιεχομέ

νου, καθώς καί γιά νά καταδείξουν άλλοτε μιά έλ

λειψη, άλλοτε μιά άρετή. ’Αρετή σημαίνει «νά συ

νενώνεις όλες τίς δυνάμεις (σου)»'. ’Αλλά έλλειψη 

σημαίνει ένότητες τεχνάσματος καί στερεοτυπίας. 

Έτσι χαρακτηρίζει ό Κάφκα τή συνθετική μεθόδευ- 

ση του Ντίκενς, τον όποιο θαυμάζει πολύ καί παίρ

νει σάν πρότυπο γιά τήν Άμερική. Εντούτοις, ό 

θαυμασμός του δέν είναι άπαλλαγμένος άπό έπιφυ- 

λάξεις, κυρίως άναφορικά μέ τή συγκρότηση των 

ενοτήτων στόν Ντίκενς: «Χονδροειδείς περιγραφές 

χαρακτήρων, άληθινά συνονθυλεύματα πού άποδίδο- 

νται τεχνητά σέ κάθε πρόσωπο καί χωρίς τά όποια 

ό Ντίκενς δέν θά ήταν ούτε γιά μιά φορά σέ θέση νά 

σκαρφαλώσει στήν κορυφή τής ιστορίας του»'1. Μέ

σα στό έργο τού Κάφκα πιστεύουμε οτι τά μορφώ

ματα μεταβάλλουν φύση καί λειτουργία, τείνοντας 

ολοένα πρός μιά χρήση σκοτεινή καί εκλεπτυσμένη.

2. Βλ. Μαχ Βι«)Ι>. /·><//;; Κάβο, σ. 2.18 (Ό Μπρόντ έπανα/αμ- 
[ίάνει τό «πρόγραμμα ζωή;» του Κάφκα).

.1 Ή/κροΛόγίο. ο.τι., σ. ΓιΟ·Ι.
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Σέ μιά πρώτη ματιά, υπάρχουν τά μορφώματα πού 

άντιστοιχούν στην αποσπασματική οικοδόμηση τού 

Χτίζοντας το Σινικό τάχος: χωριστά μορφώματα, 

πού κατανέμονται σέ αψίδες πάνω σέ έναν έλλείπο- 

ντα κύκλο {μορφώματα-άψίόες). Σέ μιά δεύτερη μα

τιά, τά μορφώματα είναι καθορισμένοι τομείς πού εύ- 

θυγραμμίζονται ήδη πάνω σέ μιά ατελεύτητη γραμ

μή, άλλά μέ ποικίλα διαλείμματα: αύτή είναι ή σύν

θεση τής Άμερικής, τόσο άπό τή σκοπιά τής έκ

φρασης, όσο καί των περιεχομένων, ή βίλα, τό παν

δοχείο, τό θέατρο {μορφώματα-τομείς). Άλλά ή Δι- 

κη προσδίδει στή μέθοδο μιά νέα έντέλεια: τή συ

νάφεια των γραφείων. Οί τομείς πάνω στήν άτελεύ- 

τητη εύθεία αποβαίνουν συναφείς, οσο κι άν απέ

χουν μεταξύ τους· έπίσης, χάνουν τά καθορισμένα 

τους όρια, πρός όφελος κινητών έμποδίων πού μετα

τοπίζονται καί καταλήγουν μαζί τους μέσα στον συ

νεχή τεμαχισμό (μορερώματα-σειρές). ’Αναμφίβολα 

αύτή ή τοπογραφική εντέλεια αποκορυφώνεται μάλ

λον στή Δύο; παρά στόν Πύργο. ’Αντίστροφα, άν ό 

Πύργος σημειώνει γιά λογαριασμό του μιά άλλη 

πρόοδο, εΐναι γιατί άποκόπτεται άπό τήν υπερβολι

κή χωρικότητα τής Δύο/ς, γιά νά φέρει στό φως τό 

ήδη υπάρχον, άλλά καλυμμένο άκόμα άπό χωρικά
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σχήματα: οί σειρές γίνονται έντατικές, τό ταξίδι ά- 

ναδεικνύεται εντατικό, ό χάρτης είναι χάρτης εντά

σεων, καί τά κινούμενα έμπόδια είναι «Κατώφλια» 

(μορφώματα εντάαεων). "Ετσι, Φ^νολο τό πρώτο 

κεφάλαιο του Πύργου λειτουργεί ήδη μέ αυτόν τόν 

τρόπο, από κατώφλι σέ κατώφλι, άπό χαμηλή έντα

ση σέ υψηλή ένταση καί αντίστροφα, μέσα σέ μιά 

χαρτογράφηση πού δέν είναι βέβαια έσωτερική ή 

υποκειμενική, αλλά, κυρίως, έχει πάψει νά είναι 

χωρική. Χαμηλή ένταση τού σκυμμένου κεφαλιού, 

υψηλή ένταση τού άνασηκωμένου κεφαλιού καί τού 

ήχου πού άναδίδεται, πέρασμα άπό τή μιά σκηνή 

στήν άλλη μέσα άπό κατώφλια: ή έντατικοποιημέ- 

νη γλώσσα προκαλεΐ τή διαφυγή των περιεχομένων 

σύμφωνα μέ αύτόν τόν νέο χάρτη.

Πράγμα πού συνεπάγεται ενα κάποιο μέσο, ώς 
διαδικασία έκφρασης καί συνάμα ώς μεθόδευση πε
ριεχομένου. Αύτό τό μέσο υπήρχε ήδη στήν ’Αμερι
κή καί στή Αίκη. Αλλά αποκαλύπτεται τώρα μέ 
ιδιαίτερη δύναμη, καί προσδίδει στά μορφώματα τήν 
πέμπτη καί τελευταία τους σημασία, ώς παιδικών 

μορφωμάτων. 'Η μνήμη τού Κάφκα δέν ήταν ποτέ 
καλή’ τόσο τό καλύτερο, γιατί ή παιδική ανάμνηση 
είναι άθεράπευτα οιδιπόδεια, έμποδίζει καί παγι
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δεύει την έπιθυμία στή φωτογραφία, άπομακρύνει 

τό επιθυμητό κεφάλι καί τό άποκόπτει άπό κάθε 

συνάφεια («Αναμνήσεις, λοιπόν: του είπα. Ή άνά- 

μνηση είναι θλιβερή, θλιβερό έπίσης καί τό αντικεί

μενό της!»'). Ή ανάμνηση έπιτελει μιά έπανεγκα- 

τάσταση τής παιδικής ήλικίας. Αλλά τό παιδικό 

μόρφωμα λειτουργεί έντελώς διαφορετικά: είναι ή 

μοναδική αληθινή ζωή του παιδιού- είναι έκτοπιστι- 

κή- μετατοπίζεται μέσα στόν χρόνο, μέ τόν χρόνο, 

γιά νά άναζωογονήσει τήν επιθυμία καί νά πολλα

πλασιάσει τίς συνάφειες- είναι εντατική καί, άκόμα 

καί στίς πιό χαμηλές έντάσεις, άποδεσμεύει μιά 

υψηλή ένταση. Ή αιμομιξία μέ τήν άδελφή, ή ομο

φυλοφιλία μέ τόν καλλιτέχνη είναι τέτοια παιδικά 

μορφώματα (όπως έπιμαρτυρει τό μόρφωμα των 

μικρών κοριτσιών στού Τιτορέλλι). Τό πρώτο κεφά

λαιο τού Πύργου θέτει σέ λειτουργία ένα παιδικό 

μόρφωμα μέ παραδειγματικό τρόπο, όταν ό Κ, τή 

στιγμή τής χαμηλής έντασης (άπογοήτευση μπρο

στά στόν Πύργο), άπαρνεΐται ή άναζωογονεΐ τό σύ

νολο, εγχέοντας μέσα στόν πύργο τό έκτοπισμένο 

καμπαναριό τού χωριού οπού γεννήθηκε. ’Ασφαλώς,

'< <Ι /ΟίΙΌ.
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τά παιδιά δέν ζοΰν 6πως θέλουν νά μας κάνουν νά 

πιστέψουμε οί ένήλικες άναμνήσεις μας, ούτε όπο^ς 

αυτά πιστεύουν σύμφωνα μέ τις άναμνήσεις τους, 

πού είναι σχεδόν σύγχρονες μέ τίς πράξεις τους. Ή 

άνάμνηση λέγει «πατέρα! μητέρα!» άλλά τό παιδι

κό μόρφωμα κεΐται άλλου, στις υψηλότερες έντάσει: 

πού τό παιδί συνθέτει μέ τίς άδελφές του, τούς συ

ντρόφους του, τίς δουλειές καί τά παιχνίδια, καί όλα 

τά μη συγγενικά πρόσωπα πάνω στά όποια εκτοπί

ζει τούς γονείς του όποτε μπορεί. Ά, άσφαλώς ό 

Φρόυντ δέν δίνει μιά σωστή ιδέα γιά τήν παιδική 

σεξουαλικότητα. Βέβαια, τό παιδί δέν παύει νά 

έπανεγκαθίσταται στούς γονείς του (φωτογραφία)· 

έχει άνάγκη χαμηλών έντάσεων. Άλλά στίς δραστη

ριότητες, όπως καί στά πάθη του, είναι τό πλέον 

εκτοπισμένο καί τό πιό έκτοπιστικό, τό ’Ορφανό ’.

Ό Κάφκα γράφει ένα γράμμα στήν αδελφή του 'D.v, που 
είναι κάτι σάν αντιστάθμισμα στο Γράμμα στόν -πατέρα: (βλ. 
Brou. ο..τ!.. σσ. .Ι'ιΙ-.Τιΐι). Επικαλούμενος τόν Σουίφτ, ό Κάφκα 
αντιτάσσει τό οικιακό ζώο στύ ανθρώπινο ζώο. Σάν οικιακό ζώο, τό 
παιδί έχει έμπλακεΐ σέ ένα σύστημα εξουσία;, όπου οί γονείς «σφε
τερίζονται τό αποκλειστικό δικαίωμα νά εκπροσωπούν τήν οικογέ
νεια». Λυτό τό σύστημα τής οικογένειας συνίσταται στούς δ'ύο συ- 
νυπάρχοντες πόλους: νά χαμηλώνεις καί νά επιβάλλεις τό χαμήλω
μα τού κεφαλιού («σκλαβιά καί τυραννία»), Ή αυθόρμητη ζωή τού 
παιδιού ώς ανθρώπινου ζιόου βρίσκεται άλλού, σέ έναν ορισμένο
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Επίσης, σχηματίζει ένα μόρφωμα έκτοπισμού, πού 

μετατοπίζεται μέ τά χρόνια πάνω στην εύθεία γραμ

μή τού χρόνου, αναζωογονώντας τόν ένήλικο, όπως 

κινούμε μιά μαριονέτα, έγχέοντάς του έκ νέου ζώσες 

συνάφειες.
Τά παιδικά μορφώματα, οχι μόνο ως πραγματι

κότητες, άλλά καί σάν μέθοδος καί διδασκαλία, δέν 

παύουν νά μετατοπίζονται μέσα στόν χρόνο, εγχέο

ντας τό παιδί στόν ενήλικα, ή τόν υποτιθέμενο ενή

λικα στό αληθινό παιδί. "Οθεν, αύτή ή μετατόπιση 

γεννά στόν Κάφκα καί στό έργο του έναν πολύ πε

ρίεργο μανιερισμό. Δέν πρόκειται, βέβαια, γιά τόν 

μανιερισμό διά συμβόλων καί άλληγοριών, πού χρη

σιμοποιούσε ή σχολή τής Πράγας. Δέν πρόκειται, 

επίσης, γιά τόν μανιερισμό εκείνων πού «κάνουν»

έκτοπισμό. Επίσης. οφείλει νά έγκαταλείψει πολύ νωρίς τό οικο
γενειακό περιβάλλον, όπως επιθυμούσε ό Κάφκα γιά τόν ανιψιό του 
Φέλις. Τουλά/ιστον αν τό παιδί δέν είναι από φτωχή οικογένεια, 
γιατί τότε «ή ζωή καί ή εργασία εισδύουν αναπόδραστα στήν κα
λύβα»· (δεν υπάρχει επαναφορά στήν ατομική ίττόθεσ»/. γιατί τό 
παιδί αρπάζεται άμεσα άπό τό έξωγονεϊκό κοινωνικό πεδίο). Άλ- 
>ά, άν δέν είναι φτωχαδάκι, τό ιδανικό γιά τό παιδί είναι ή φυγή, 
έκτός πιά κι άν «έπιστρέψει στό /(όριό τν.ι, σάν ξένος, ξεχασμένο; 
απ' ί>ους. έκτός άπό π/, μάνα του πού τελικά τό αναγνωρίζει, καί 
τότε Ιδού τό θαύμα τής μητρικής αγάπης». Τό παιδικό μόρφωμα 
) ειτνίργησε στ ή μάνα.
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τά παιδιά, τουτέστι πού τά μιμούνται ή τά παρι

στάνουν. Είναι ένας λιτός μανιερισμός, χωρίς ανά

μνηση, οπού ό ενήλικας, έχει έμπλακει σέ ένα παι

δικό μόρφωμα, χωρίς νά πάψει νά είναι ένήλικας, 

όπως τό παιδί μπορεί νά έμπλακει σέ ένα ένήλικο 

μόρφωμα, χωρίς νά πάψει νά είναι παιδί. Δέν έχου

με μιά τεχνητή άνταλλαγή «ρόλων», αλλά κι έδώ 

υπάρχει μιά αύστηρή συνάφεια δύο άπόμακρων το

μέων. Συμβαίνει έν μέρει κάτι άνάλογο μέ τή ζωο

ποίηση: ένας παιδισμός τού ένήλικα πού έχει έμπλα- 

κεί στήν ώριμη ηλικία, μιά ώρίμανση τού παιδιού 

πού έχει έμπλακει στήν παιδική ήλικία, άμφότερα 

συναφή. Ό Πύργο? παρουσιάζει έξοχες μανιεριστι- 

κές έντατικές σκηνές: στό πρώτο κεφάλαιο, οί άν

θρωποι πού λούζονται καί σαλεύουν μέσα στόν κά

δο, καθώς τά παιδιά παρατηρούν καί πιτσιλίζονται- 

αντίθετα, αργότερα, ό μικρός Χάνς, τό παιδί 

κυρίας μέ τά μαύρα, «συνεπαρμένος άπό σμήνος 

παιδικών σκέψεων, παιδικών σάν τή σοβαρότητα 

πού πρόδιδαν όλες οί πράξεις του», ένήλικας όπως 

μόνο ένα παιδί μπορεί νά είναι (ξαναβρίσκουμε έκεΐ 

τήν αναφορά στή σκηνή μέ τόν κάδο). Αλλά ήδη 

στή Δίκη υπάρχει μιά μεγάλη μανιεριστική σκηνή: 

όταν οί άστυνομικοί τιμωρούνται, όλο τό άπόσπα-
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σμα αποτελεί παιδικό μόρφωμα, κάθε αράδα δείχνει 

ότι είναι παιδιά πού τά μαστιγώνουν καί κραυγά

ζουν, παίζοντας κατά τό ήμισυ.

Άπό αυτή τή σκοπιά, φαίνεται πώς τά παιδιά, 

κατά τόν Κάφκα, πάνε μακρύτερα άπό τίς γυναίκες: 

απαρτίζουν ένα μόρφωμα μετατόπισης καί έκτοπι- 

σμού, πού είναι πιό έντονο άπό τή γυναικεία σειρά, 

έμπλέκονται σέ ένα μανιερισμό πιό ισχυρό ή σέ μιά 

συναρμογή πιό μηχανική (όπως τά μικρά κορίτσια 

στού Τιτορελλι· καί στόν Πειρασμό τού χωριού, ή 

σχέση μέ τήν κυρία καί ή σχέση μέ τά παιδιά έχουν 

μιά περίπλοκη άντιστοιχία).

’Ακόμα θά έπρεπε νά μιλήσουμε γιά έναν άλλο 

μανιερισμό τού Κάφκα, ένα είδος κοσμικού μανιερι

σμού: «Ή απεχθής εύγένεια» των δύο κυρίων πού 

έρχονται νά έκτελέσουν τόν Κ, στήν οποία ό Κ άπο- 

κρίνεται φορώντας τά καινούρια του γάντια1 κατό

πιν, γιά τόν τρόπο πού ακονίζουν τό μαχαίρι τού χα

σάπη πάνω άπό τό κορμί τού Κ. Οί δύο μανιερισμοί 

έχουν μιά άντιτιθέμενη συμπληρωματική λειτουρ

γία: ό μανιερισμός τής ευγένειας τείνει νά άπομα- 

κρύνει τό συναφές (Κράτα τίς αποστάσεις σου! Μιά 

υπόκλιση, ένας πολύ θερμός χαιρετισμός, μιά ένδει

ξη υποταγής είναι τρόποι νά πεις άι στά κομμάτια).
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Ό παιδικός μανιερισμός κάνει τό άντίθετο. ’Αλλά, 

άμφότεροι οί τρόποι καί οί μανιερισμοί συγκροτούν 

τή σχιζο-κλοουνίστικη συμπεριφορά του Κάφκα. Οί 

σχιζοφρενείς γνωρίζουν καλά καί τούς δύο τρόπους, 

είναι ο δικός τους τρόπος νά έκτοπίζουν τίς κοινωνι

κές συντεταγμένες. Πιθανώς ό Κάφκα μετερχόταν 

υπέροχα στή ζωή άλλά καί στό έργο του τή μηχανι

κή τέχνη τής μαριονέτας (ό ίδιος μιλά συχνά γιά 

τούς προσωπικούς μανιερισμούς του, τριγμό των 

όδόντων καί συσπάσεις, πού φτάνουν συχνά ως τήν 

κατατονία)".

1>. Γιά άλλη μιά φορά, Οά έπρεπε νά τόν συγκρίνουμε με τόν 
Ιΐρούστ, πού μετέρχεται υπέροχα τούς δύο πόλους του μανιερισμού: 
τόν κοσμικό μανιερισμό, σάν τέχνη τού απόμακρου, διόγκωση τού 
έμποδίου-φαντασίωση. καί τόν παιδικό μανιερισμό, ώς τέχνη τού 
συναφούς (οί περίφημες άκούσιες μνήμες δέν είναι τά μόνα αληθινά 
μορφώματα, αλλά καί ή αβεβαιότητα γιά τήν ηλικία τού άφηγηττ 
σέ αύτή ή τήν άλλη στιγμή). Σέ άλλα σύνολα, οί δύο τρόποι λει
τουργούν εξίσου καλά στόν Χαίλντερλιν, όσο καί στόν Κλάιστ.



ΚΝΛΤΟ ΚΚΦΛΛΛΙΟ

Τί είναι μιά συναρμογή;

ΜΙΛ ΣΤΝΛΡΜΟΓΗ, κατ’ εξοχήν αντικείμενο τού 

μυθιστορήματος, έχει δύο όψεις: είναι συλλογι

κή συναρμογή διατύπωσης, εΐναι μηχανική συναρ

μογή τής έπιθυμίας. Ό Κάφκα όχι μόνο είναι ό 

πρώτος πού κατέδειξε τίς δύο όψεις, αλλά ό συν

δυασμός πού εκθέτει ίσοδυναμεΐ μέ τήν υπογραφή 

από τήν οποία τόν άναγνωρίζουν οί άναγνώστες.

Άς πάρουμε τό πρώτο κεφάλαιο τής 'Αμερικής, 
πού δημοσιεύθηκε ξεχωριστά με τόν τίτλο «Ό θερ

μαστής». ΙΙρόκειται άσφαλώς γιά τό λέβητα ως 

μηχανή: ό Κ επικαλείται διαρκώς τήν πρόθεσή του 

νά γίνει μηχανικός ή, τουλάχιστον, μηχανολόγος. "Αν
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ό λέβητας δέν περιγράφεται επί τούτου (άλλωστε το 

πλοϊο έχει σταματήσει), αυτό συμβαίνει επειδή πο

τέ μιά μηχανή δέν παρουσιάζεται ώς απλώς τεχνι

κή. ’Αντίθετα, είναι τεχνική ώς κοινωνική μηχανή, 

μπλέκοντας στά γρανάζια της άντρες καί γυναίκες, 

ή μάλλον έχοντας στά γρανάζια της άντρες καί γυ

ναίκες, όπως καί πράγματα, δομές, μέταλλα, υλικά. 

Επιπλέον, ό Κάφκα δέν σκέφτεται μόνο τίς συν

θήκες τής άλλοτριωμένης, μηχανοποιημένης έργα- 

σίας κ.λπ.: ολα αύτά τά γνωρίζει άπό πρώτο χέρι, 

άλλά ή ιδιοφυία του είναι δτι φρονεί πώς οί άντρες 

καί οί γυναίκες άποτελούν μέρη τής μηχανής, όχι 

μόνο στό πλαίσιο τής έργασίας τους, άλλά καί σέ 

έκεινο τών συμπαρομαρτουσών δραστηριοτήτων 

τους, τής σχόλης τους, τών έρώτων τους, τών αμφι

σβητήσεων τους, τών άγανακτήσεών τους κ.λπ. Ό 

μηχανικός είναι ένα μέρος τής μηχανής, όχι μόνο ώς 

μηχανικός, άλλά καί τή στιγμή πού παύει νά εργά

ζεται . Ό θερμαστής άποτελεΐ τμήμα τού «μηχανο

στασίου» άκόμα καί ειδικά όταν άκολουθεΐ τή Λινέ 

πού έρχεται άπό τήν κουζίνα.

‘Η μηχανή δέν είναι κοινωνική, άν δέν άποσυναρ· 

μολογηθει στά συναφή της στοιχειά, πού άπαρτίζου' 

καί αύτά μηχανή μέ τή σειρά τους. Ή μηχανή τή:
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ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΣΥΝΑΡΜΟΓΗ;

δικαιοσύνης δέν άποκαλεΐται μηχανή μεταφορικώς: 

αυτή ορίζει τήν πρώτη έννοια, δχι μόνο μέ τά έξαρ- 

τήματά της, τά γραφεία της, τά βιβλία της, τά 

σύμβολά της, τήν τοπογραφία της, άλλά καί μέ τό 

προσωπικό της (δικαστές, δικηγόροι, κλητήρες), μέ 

τίς γυναίκες στά άσεμνα βιβλία τού νόμου, μέ τούς 

κατηγορουμένους πού προσφέρουν ένα άπροσδιόρι- 

στο υλικό. Μιά μηχανή γιά γράψιμο υπάρχει σέ ένα 

γραφεί), τό γραφείο υπάρχει μέ τίς γραμματείς του, 

τούς υφισταμένους καί τούς προϊσταμένους, μέ μιά 

διοικητική, πολιτική καί κοινωνική κατανομή, άλλά 

καί έρωτική, άνευ τής οποίας δέν θά υπήρχε καί δέν 

θά μπορούσε νά υπάρξει ποτέ «τεχνική». Συνεπώς, 

ή μηχανή είναι έπιθυμία, δχι γιατί ή επιθυμία είναι 

έστω έπιθυμία τής μηχανής, άλλά επειδή ή έπιθυ

μία δέν παύει νά μηχανεύεται μέσα στή μηχανή, καί 

νά συγκροτεί ένα νέο γρανάζι πλάι στό προηγούμε

νο, άπροσδιορίστως, έστω καί αν αύτά τά γρανάζια 

μοιάζουν νά άντιτίθενται μεταξύ τους ή νά λειτουρ

γούν διαφοροτρόπως. Αυτό πού άπαρτίζει μηχανή, 

γιά νά κυριολεκτούμε, είναι οί συνάφειες, όλες οί συ

νάφειες πού καθοδηγούν τήν άποσυναρμολόγηση.

Τό γεγονός οτι ή τεχνική μηχανή δέν είναι παρά 

ένα έξάρτημα μέσα σέ μιά κοινωνική συναρμογή τήν



ΚΛΦΚΑ - ΠΑ ΜΙΑ ΚΛΑΙ^ΟΝΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

οποία προϋποθέτει, καί ότι μόνο αύτή αξίζει νά ονο

μάζεται «μηχανική», μας προετοιμάζει γιά τήν άλ

λη όψη: ή μηχανική συναρμογή τής έπιθυμίας είναι 

επίσης συλλογική συναρμογή διατύπωσης. Νά για

τί τό πρώτο κεφάλαιο τής ’Αμερική? τό διαπέρνα ή 

αμφισβήτηση τού Γερμανού θερμαστή, πού παρα- 

πονειται γιά τόν Ρουμάνο προϊστάμενό του, καθώς 

καί γιά τήν καταπίεση πού ύφίστανται οί Γερμανοί 

στό πλοίο. Ή έκφορά, είτε αφόρα τήν υποταγή, τήν 

άμφισβήτηση, είτε τήν έξέγερση κ.λπ., άποτελει 

τμήμα τής μηχανής. Ή έκφορά είναι πάντα δικα

στική, δηλαδή διέπεται οπωσδήποτε άπό κανόνες, 

έπειδή άκριβώς συνιστά τόν αληθινό τρόπο χρήσης 

τής μηχανής. “Όχι μέ τήν έννοια ότι ή διαφορά των 

έκφορών δέν θά λογαριαζόταν ιδιαίτερα: αντίθετα, 

εχει μεγάλη σημασία νά μάθουμε αν είναι έξέγερση 

ή άνάκριση (ό Κάφκα θά πει ότι έκπλήσσεται μέ 

τήν ύποτακτικότητα των διαμαρτυρόμενων έργα- 

τών: «’Αντί νά καταλάβουν τόν χώρο έργασίας καί 

νά αρπάξουν τά πάντα, έρχονται καί μας παρακα- 

λούν»1). Αλλά ή έκφορά -ανάκριση, έξέγερση ή 

υποταγή- άποδεικνύει πάντα μιά συναρμογή, μέρος

1. Βλ. Βκου(γαλλ. μετ.), σ. 133.



ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΣΥΝΑΡΜΟΓΗ:

της όποιας είναι ή μηχανή- συνιστα καί αύτή τμήμα 

τής μηχανής, πού θά άποτελέσει μηχανή μέ τή σει

ρά της, γιά νά καταστήσει δυνατή τή λειτουργία 

του συνόλου, ή γιά νά τήν τροποποιήσει, ή γιά νά 

τήν κάνει νά έκραγεΐ. Μιά γυναίκα ρωτάει τόν Κ 

μέσα στή Δίκη: Μήπως θέλεις νά κάνεις μεταρρυθ

μίσεις; Στον Πύργο, ό Κ τοποθετείται αμέσως σέ 

μιά «μαχητική» σχέση μέ τόν πύργο (καί, σέ μιά 

παραλλαγή, ή μαχητική πρόθεση έμφανίζεται άκό- 

μα πιό καθαρά). ’Αλλά, όπως καί άν έχει τό πράγ

μα, υπάρχουν κανόνες, πού είναι κανόνες άποσυναρ- 

μογής, οπού δέν ξέρουμε πιά άν ή υποταγή κρύβει 

τή μέγιστη έξέγερση, ή άν ή μάχη συνεπάγεται τή 

χειριστή συναίνεση.

Στά τρία μυθιστορήματα, ό Κ άναγνωρίζει τόν 

έαυτό του σέ αύτό τό εκπληκτικό κράμα: είναι μη

χανικός ή μηχανολόγος σύμφωνα μέ τά γρανάζια τής 

μηχανής, εΐναι νομικός ή δικονόμος σύμφωνα μέ τίς 

έκφορές τής συναρμογής (άρκεΐ νά μιλήσει ό Κ, γιά 

νά τόν αναγνωρίσει ό θειος του πού δέν τόν είχε δει: 

«Είσαι ό αγαπημένος μου ανιψιός! Νά λοιπόν πού 

είχα αρχίσει νά αμφιβάλλω...»). Δέν υπάρχει μηχα

νική συναρμογή πού νά μήν είναι κοινωνική συναρ- 

μογή τής έπιθυμίας, ούτε κοινωνική συναρμογή τής
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έπιθυμίας πού νά μήν είναι συλλογική συναρμογή 

διατύπωσης.

Ό Κάφκα προσωπικά βρίσκεται στό σύνορο. 

Δέν σχετίζεται απλώς μέ τήν τροχιά των δύο γρα

φειοκρατιών, τής παλιάς καί τής νέας. Βρίσκεται 

στήν τροχιά τής τεχνικής μηχανής καί τής νομικής 

έκφοράς. Στίς Κοινωνικές ’Ασφαλίσεις καταπιάνε

ται μέ έργατικά άτυχήματα, μέ άσφαλιστικές δι

κλείδες μηχανικού τύπου, μέ συγκρούσεις άφεντι- 

κών-έργατών καί άντίστοιχες άποφάσεις2. Βέβαια, 

στό έργο τού Κάφκα, τό ζήτημα δέν άφορα τήν τε

χνική μηχανή καθαυτή, ούτε τή νομική απόφαση* 

άλλά ή τεχνική μηχανή προσφέρει τό πρότυπο μιας 

μορφής περιεχομένου πού ισχύει γιά κάθε κοινωνικό 

πεδίο, καί ή νομική άπόφαση τό πρότυπο μιας μορ

φής έκφρασης πού ισχύει σέ κάθε έκφορά. Τό ού- 

σιώδες στόν Κάφκα είναι οτι ή μηχανή, ή έκφορά 

καί ή έπιθυμία άποτελούν μέρος μιας καί τής αυτής 

συναρμογής, ή οποία προσδίδει στό μυθιστόρημα 

κίνηση καί απέραντο άντικείμενο. Εΐναι προκλητι

2. Βλ. Wagesbach. Kafka par lui-ménic, σσ. 82-85. (Ό συγ
γραφέας παραθέτει μιά λεπτολόγα αναφορά του Κάφκα γιά 
τή χρησιμότητα των κυλινδρικών δέντρων στίς μηχανές πλα- 
νίσματος τών ξύλων.)
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κό νά βλέπουμε κάποιους κριτικούς νά άνάγουν τόν 

Κάφκα στή λογοτεχνία του παρελθόντος, έστω κι αν 

τού προσδίδουν τήν ιδέα οτι πλάθει ένα είδος Επι

τομής ή Οικουμενικής βιβλιογραφίας, ένα Όλικό 

έργο μέ αποσπάσματα. Αύτή είναι μιά άποψη υπερ

βολικά γαλλική. "Οπως καί ό Δόν Κιχώτης, ό Κάφ

κα δέν διαδραματίζεται μέσα στά βιβλία. Ή ιδεώ

δης βιβλιοθήκη του θά περιλάμβανε βιβλία μηχα

νικών ή μηχανολόγων, καθώς καί νομικών (σύν κά

ποιους συγγραφείς τούς οποίους αγαπά γιά τήν ιδιο

φυία τους, άλλά επίσης καί γιά κρυφούς λόγους). Ή 

λογοτεχνία του δέν είναι ένα ταξίδι στό παρελθόν, 

άλλά στό μέλλον μας.

Δύο είναι τά προβλήματα πού παθιάζουν τόν 

Κάφκα: πότε μπορούμε νά πούμε οτι μιά πρόταση 

είναι νεα\ επί τά βελτίω ή επί τά χείρω - πότε μπο

ρούμε νά πούμε ότι όιαφαίνεται μιά νέα σιη>αρμογη\ 

διαβολική ή αιμομικτική, ή καί τά δύο συγχρόνως. 

Παράδειγμα τού πρώτου προβλήματος: 6ταν ό ζη

τιάνος τού Χτίζοντας τό Σινικό τείχος φέρνει μιά 

διακήρυξη γραμμένη άπό τούς έπαναστάτες μιας 

γειτονικής, όμως οπωσδήποτε πολύ απομακρυσμέ

νης έπαρχίας, ορισμένοι τύποι τής γραπτής γλώσ

σας «έχουν γιά μας έναν αρχαϊκό χαρακτήρα», καί
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μας κάνουν νά πούμε: «Παμπάλαιες ιστορίες, περα

σμένες ξεχασμένες». Παράδειγμα του δεύτερου: οι 
διαβολικές δινίψεις τον μέλλοντος πού ήδτ/ κρούουν 
τή Ούρα, καπιταλισμός, σταλινισμός, φασισμός.'() 

Κάφκα άφουγκράζεται ολα αυτά, καί όχι τόν ήχο 

των βιβλίων, άλλά τόν άχό ένός συναφούς μέλλο

ντος, τή βοή των νέων συναρμογών, πού είναι επι

θυμίες, μηχανές καί εκφορές, καί εισδύουν στίς πα- 

λαιές συναρμογές ή τίς άποκρούουν.

Αρχικά, υπό ποία έννοια ή έκφορά είναι πάντα 

συλλογική, άκόμα καί όταν φαίνεται νά έκφέρεται 

άπό μιά μοναχική φωνή, όπως τού καλλιτέχνη: Ή 

έκφορά δέν παραπέμπει ποτέ σέ ένα υποκείμενο. 

Δέν παραπέμπει έπίσης σέ ένα είδωλο, δηλαδή σέ 

δύο υποκείμενα, τό ένα άπό τά όποια θά ενεργούσε 

σάν αιτία ή υποκείμενο διατύπωσης, καί τό άλλο 

σάν λειτουργία ή υποκείμενο έκφορας. Δέν υπάρχει 

ένα υποκείμενο πού εκπέμπει μιά έκφορά, ούτε ένα 

υποκείμενο τού οποίου ή έκφορά θά ήταν έκπεφρα- 

σμένη. Ή αλήθεια είναι οτι οί γλωσσολόγοι πού 

χρησιμοποιούν αύτή τή συμπληρωματικότητα τήν 

ορίζουν πιό περίπλοκα καί έντοπίζουν «τό αποτύ

πωμα τής διαδικασίας διατύπωσης στήν έκφορά» 

(βλ. ορούς τού τύπου εγώ, εσύ, εδώ, τώρα). ’Αλλά.
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ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΣΥΝΑΡΜΟΓΗ;

όπως καί άν έκληφθεΐ αύτή ή σχέση, δέν πιστεύου

με οτι ή έκφορά μπορεί νά συσχετιστεί μέ ένα υπο

κείμενο, διχασμένο ή οχι, τετμημένο ή οχι, άντανα- 

κλαστικό ή οχι. Άς έπανέλθουμε στό πρόβλημα τής 

παραγωγής νέων έκφορων καί στό πρόβλημα τής 

λεγάμενης έλάσσονος λογοτεχνίας, μιά καί αύτή, 

όπως είδαμε, βρίσκεται στήν παραδειγματική κα

τάσταση τής παραγωγής νέων έκφορων. "Οθεν, δταν 

μιά έκφορά έκπέμπεται άπό έναν Εργένη ή μιά 

καλλιτεχνική άτομικότητα, δέν λειτουργεί παρά ως 

μία εθνική, πολιτική καί κοινωνική κοινότητα, έστω 

καί άν οί άντικειμενικές συνθήκες αύτής τής κοινό

τητας δέν είναι γιά τήν ώρα δεδομένες έξω άπό τή 

λογοτεχνική έκφορά. Απ’ δπου, καί οί δύο κύριες 

θέσεις τού Κάφκα: ή λογοτεχνία σάν ρολόι πού προ

χωρεί, καί σάν υπόθεση τού λαού. Ή πιό άτομική 

λογοτεχνική διατύπωση είναι μιά έπιμέρους περί

πτωση συλλογικής διατύπωσης. Είναι, μάλιστα, 

ορισμός: μιά έκφορά είναι λογοτεχνική, 6ταν τήν «έ- 

πωμίζεται» ένας Εργένης πού υπερβαίνει τίς συλ

λογικές συνθήκες τής διατύπωσης. ΙΙράγμα πού 

δέν σημαίνει δτι αύτή ή συλλογικότητα, πού δέν 

είναι άκόμα δεδομένη (έπί τά βελτίω ή έπί τά χεί- 

ρω), είναι, μέ τή σειρά της, τό αληθινό υποκείμενο
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τής διατύπωσης, ούτε κάν τό υποκείμενο γιά τό 

όποιο μιλούμε μέσα στήν έκφορά: σέ άμφότερες τίς 

περιπτώσεις, θά ύποπίπταμε σέ ένα είδος έπιστη- 

μονικής φαντασίας. Επίσης, δέν σημαίνει ότι ό 

Εργένης δέν είναι ένα υποκείμενο, οτι ή συλλογικό- 

τητα δέν είναι ένα υποκείμενο, καί οτι δέν υπάρχει 

διατύπωση καί έκφορά. Αλλά ό τωρινός έργένης καί 

ή δυνητική κοινότητα -πραγματικά καί τά δύο— 

είναι τμήματα μιας συλλογικής συναρμογής. Δέν 

άρκεΐ νά πούμε οτι ή συναρμογή γεννά τήν έκφορά, 

όπως θά έκανε ένα υποκείμενο' άφ’ έαυτής είναι 

μιά συναρμογή διατύπωσης μέσα σέ μιά διαδικασία 

πού δέν άφήνει θέση σέ ένα όποιο καταδείξιμο υπο

κείμενο, άλλά έπιτρέπει κατά μείζονα λόγο νά ορί

σουμε τή φύση καί τή λειτουργία των έκφορων, 

έπειδή αύτές υπάρχουν μόνο σάν γρανάζια μιας πα

ρόμοιας συναρμογής (οχι σάν συνέπειες, ούτε σάν 

παράγωγα).

Νά γιατί δέν έχει νόημα νά ρωτάμε ποιος είναι ό 

Κ. Είναι ό ίδιος τάχα στά τρία μυθιστορήματα; Δια

φέρει άπό τόν έαυτό του σέ κάθε μυθιστόρημα; Τό 

μόνο πού μπορούμε νά πούμε είναι ότι, στά γράμ

ματά του, ό Κάφκα χρησιμοποιεί πλήρως τό Είδω

λο, ή τό έπιφαινόμενο των δύο υποκειμένων, τής
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διατύπωσης καί τής έκφορας’ άλλά τά χρησιμοποι

εί γιά ένα άλλόκοτο παιχνίδι, προσδίδοντας τή με

γίστη αμφισημία στή διάκρισή τους, μέ μόνη φρο

ντίδα νά μπερδέψει τά πράγματα καί νά προκαλέσει 

ανταλλαγή των ρόλων. Στίς νουβέλες, ήδη ή συναρ- 

μογή παίρνει τή Θέση κάθε υποκειμένου. Άλλά είτε 

είναι μιά υπερβατική καί πραγμοποιημένη μηχανή, 

που διατηρεί τή μορφή ένός υπερβατικού υποκειμέ

νου’ είτε είναι μιά ζωοποίηση, πού καταργεί ήδη τό 

πρόβλημα τού υποκειμένου, άλλά παίζει άπλώς τόν 

ρόλο ένδειξης τής συναρμογής’ είτε είναι ή μετατρο

πή στή μοριακή συλλσγικότητα, τήν οποία καταδεί

κνυε έπακριβως τό ζώο, άλλά δείχνει ακόμα νά λει

τουργεί σάν συλλογικό υποκείμενο (ό λαός των πο

ντικών, ό λαός των σκύλων). Μέσα στό πάθος του 

γιά τό γράψιμο, ό Κάφκα αντιλαμβάνεται ρητώς τίς 

νουβέλες σάν αντιστάθμισμα των έπιστολών, σάν 

ένα μέσο νά έξορκίσει τίς έπιστολές καί τή μόνιμη 

παγίδα τής υποκειμενικότητας. Άλλά οι νουβέλες 

παραμένουν ατελείς από αυτή τή σκοπιά, απλές βαθ

μίδες ή ανάπαυλες μιας νύχτας. Μόνο μέ τά σχέδια 

των μυθιστορημάτων ό Κάφκα φτάνει στήν τελική 

/όση, τήν απεριόριστη: ό Κ δέν θά είναι πιά ένα 

υποκείμενο, άλλά μιά γενική λειτουργία που αντο-
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πολλοί),ααιάί,ηαι καί δέν παύει νά αύτοτεμαχίζε- 

ται, καθώς καί νά διαφεύγει πρός όλα αυτά τά τε

μάχια. ’Ακόμα, πρέπει νά διευκρινίσουμε καθεμιά 

άπό αύτές τίς έννοιες. Από τή μιά, τό «γενικό» δέν 

άντιτίθεται στό ατομικό' τό «γενικό» δηλώνει μιά 

λειτουργία, τό πιό μοναχικό άτομο έχει μιά τόσο πιό 

γενική λειτουργία, δσο συνδέεται μέ ολους τούς 

ορούς των σειρών άπό τίς όποιες περνά. Στή Δίκη, 
ό Κ είναι τραπεζίτης καί, ώς πρός αύτόν τόν τομέα, 

σέ συνάφεια μέ μιά ολόκληρη σειρά υπαλλήλων, πε

λατών, καθώς καί μέ τή μικρή φίλη τουΈλσα' άλ- 

λά συλλαμβάνεται κιόλας, σέ συνάφεια μέ έπιθεω- 

ρητές, μάρτυρες, άλλά καί μέ τή δεσποινίδα Μπύρ- 

στνερ· κατηγορειται, σέ συνάφεια μέ κλητήρες καί 

δικαστές, καθώς καί μέ τήν πλύστρα' καί είναι δι- 

κονόμος, σέ συνάφεια μέ δικηγόρους καί μέ τή Λέ- 

νΐ' είναι καί καλλιτέχνης, σέ συνάφεια μέ τόν Τιτο- 

ρέλλι καί τά μικρά κορίτσια... Δέν υπάρχει καλύτε

ρος τρόπος γιά νά υποστηρίξουμε οτι ή γενική λει

τουργία είναι άξεδιάλυτα κοινωνική καί έρωτική: το 

έπαγγελματικό συνάπτεται μέ τήν υπαλληλία καί 

μέ τήν επιθυμία. Από τήν άλλη, είναι γεγονός οτι 

τά είδωλα εξακολουθούν νά κρατούν ενα μεγάλο ρό

λο σέ καθεμιά άπό τίς σειρές τής γενικής λειτουρ·
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γίας, άλλά είτε σάν άφετηριακά σημεία, ή σάν 

έσχατη άπότιση φόρου τιμής στό πρόβλημα των δύο 
υποκειμένων κι αύτό έχει ξεπεραστεϊ, καί ό Κ 

άβγαταίνει, χωρίς νά έχει άνάγκη νά διχαστεί ούτε 

νά περάσει μέσα από είδωλα. Τέλος, τό ζήτημα δέν 

αφορά τόσο τόν Κ σάν γενική λειτουργία, τήν οποία 

επωμίζεται ένα άτομο, οσο σάν λειτουργία μιάς πο
λύσημης σνναομογής, μέρος τής όποιας είναι τό μο
ναχικό άτομο, σάν συλλογικότητα πού πλησιάζει 

ένα άλλο μέρος, ένα άλλο γρανάζι - χωρίς νά ξέρου

με άκόμα ποιά είναι ή συναρμογή: φασιστική; έπα- 

ναστατική; σοσιαλιστική; καπιταλιστική; ή καί δύο 

από αυτές μαζί, συνδεδεμένες μέ τόν πιό απεχθή 

καί διαβολικό τρόπο; Δέν ξέρουμε, άλλά έχουμε 

άπαραιτήτως ιδέες γιά ολα τά σημεία, ό Κάφκα μάς 

τό δίδαξε.

Άραγε γιατί, στή συναρμογή τής έπιθυμίας, ή 

«νομική» πλευρά τής διατύπωσης υπερτερεί απέ

ναντι στή «μηχανική» πλευρά τής εκφοράς ή τού 

ίδιου τού πράγματος; ’Ή, έν πάση περιπτώσει, άν 

δέν υπερτερεί, τό ξεπερνά. Ό σεβασμός των μορφών 

στον Κάφκα, ό έξαιρετικός σεβασμός των τριών Κ 

μέσα στά μεγάλα σύνολα τής ’Αμερική9, μέσα στόν 

ήδη σταλινικό μηχανισμό τής δικαιοσύνης, μέσα
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στήν ήδη φασιστική μηχανή του Πύργου, δέν προ

δίδει καμιά υποταγή, αλλά άπαιτήσεις καί ανα

γκαιότητες μιας κανονικής διατύπωσης. Αυτή είναι 

ή χρήση του δικαίου στον Κάφκα. 'Η διατύπωση 

προηγείται τής έκφοράς, οχι σέ συνάρτηση μέ ένα 

υποκείμενο πού θά τήν έξέπεμπε, άλλά σέ συνάρ

τηση μέ μιά συναρμογή πού τήν καθιστά πρώτο 

γρανάζι, άκολουθούμενο άπό τά άλλα γρανάζια, πού 

άρχίζουν σιγά σιγά νά λειτουργούν. Σέ κάθε αράδα 

τού Πύργου ή τής Δίκη? μπορούμε νά βρούμε μιά 

διατύπωση, έστω σύντομη καί υπαινικτική, κυρίως 

άσημη, έμμενή παρά ταΰτα σέ κάθε αράδα: στό 

πρώτο κεφάλαιο τού Πύργου, ή τάδε φράση ή τό 

τάδε νεύμα ένός χωρικού, τού δασκάλου κ.λπ. δέν 

άποτελούν εκφορές, άλλά διατυπώσεις πού παίζουν 

ρόλο διασύνδεσης. Αύτό τό πρωτείο τής διατύπω

σης μάς παραπέμπει άκόμα στίς συνθήκες τής 

έλάσσονος λογοτεχνίας: ή έκφραση είναι αύτή πού 

προηγείται ή ήγεΐται, αύτή είναι πού προηγείται 

των περιεχομένων, είτε γιά νά προεικονίσει τίς αυ

στηρές μορφές πού θά ρεύσουν, είτε γιά νά τίς κά

νει νά διαφύγουν σέ μιά γραμμή διαφυγής ή μετα

τροπής. Άλλά αύτό τό πρωτείο δέν συνεπάγεται 

κανέναν «ιδεαλισμό». Γιατί οί εκφράσεις ή οί δια



ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΣΥΝΑΡΜΟΓΗ:

τυπώσεις είναι εξίσου αυστηρά καθορισμένες μέ τή 
συναρμογή πού τις περιλαμβάνει. Μιά καί ή αύτή 

έπιθυμία, μιά καί ή αύτή συναρμογή, παρουσιάζεται 

σάν μηχανική συναρμογή περιεχομένου καί συλλογι

κή συναρμογή διατύπωσης.

Ή συναρμογή δέν έχει μόνο δύο όψεις. Άπό τή 

μιά, είναι άποσπασματική, εκτεινόμενη σέ πολλούς 

συναφείς τομείς, ή διαιρούμενη σέ πολλούς τομείς 

πού είναι, μέ τή σειρά τους, συναρμογές. Αύτή ή 

τομεοποίηση μπορεί νά είναι κατά τό μάλλον ή 

ήττον άκαμπτη ή εύκαμπτη, άλλά αύτή ή εύκαμ- 

ψία είναι επίσης καταναγκαστική καί πιό άποπνι- 

κτική άπό τή σκληρότητα, όπως στόν Πύργο, οπού 

τά συναφή γραφεία δείχνουν νά έχουν μόνο κινητά 

εμπόδια, πού καθιστούν άκόμα πιό παράλογη τή φι

λοδοξία τού Βαρνάβα: πάντα υπάρχει ένα άλλο γρα

φείο κοντά σέ έκεΐνο όπου μπήκαμε, πάντα ένας 

άλλος Κλάμ πίσω άπό εκείνον πού είδαμε. Οί το

μείς είναι εξουσίες καί συνάμα περιοχές: έπίσης πα

γιδεύουν τήν έπιθυμία, έπανεγκαθιστώντας την, 

έντοπίζοντάς την, φωτογραφίζοντάς την, κολλώ

ντας την σέ μιά φωτογραφία ή σέ έφαρμοστά ενδύ

ματα, άναθέτοντάς της μιά άποστολή, άποσπώντας 

άπό αυτήν μιά εικόνα υπέρβασης, στήν οποία προ-
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σκολλάται μέχρι σημείου νά άντιταχθεΐ καί ή δια 

σέ αυτή τήν εικόνα. Είδαμε άπό αυτή τή σκοπιά 

πώς κάθε μόρφωμα-τομέας ήταν συγκεκριμενοποί- 

ηση τής έξουσίας, τής έπιθυμίας, καί του έντοπι- 

σμου ή του έκτοπισμού, διεπόμενη άπό τήν αφαίρε

ση ένός υπερβατικού νόμου. Αλλά» από τήν άλλη, 

οφείλουμε νά πούμε έξίσου ότι μιά συναρμογή έχει 

σημεία εκτοπία μου' ή, πράγμα ταυτόσημο, ότι έχει 

πάντα μιά γραμμή όιαφνγήζ, διά τής οποίας δια

φεύγει, καί αφήνει νά διαφεύγουν οί διατυπώσεις ή 

οί έκφράσεις της πού εξαρθρώνονται, όπως καί τά 

περιεχόμενά της πού παραμορφώνονται ή μεταμορ

φώνονται' ή ακόμα, πράγμα ταυτόσημο, ότι ή συ- 

ναρμογή εκτείνεται ή εισδύει σέ ενα απεριόριστο πε
δίο εμμένειας, πού άναχωνεύει τούς τομείς, που έλευ- 

θερώνει τήν έπιθυμία από όλες τίς συγκεκριμενο- 

ποιήσεις καί αφαιρέσεις της, ή, τουλάχιστον, αγωνί

ζεται ένεργώς ενάντιά τους γιά νά τίς διαλύσει.

Αύτά τά τρία πράγματα είναι ένα: τό πεδίο τής 

δικαιοσύνης ενάντια στόν υπερβατικό νόμο' ή συνε

χής γραμμή διαφυγής ενάντια στην άποσπασματι- 

κότητα των μορφωμάτων τά δύο μεγάλα σημεία 

έκτοπισμού, τό ένα πού παρασύρει άρχικά τίς έκ- 

φράσεις σέ εναν ήχο πού διαφεύγει ή σέ μιά γλώσ
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σα εντάσεων (ενάντια στις φωτογραφίες), τό άλλο 

πού παρασύρει τά περιεχόμενα «ό επικεφαλής πού 

κουτρουβαλάει» (ενάντια στό σκυμμένο κεφάλι τής 

έπιθυμίας). Τό γεγονός οτι ή έμμενής δικαιοσύνη, ή 

συνεχόμενη γραμμή, τά σημεία ή οί μοναδικότητες 

εΐναι ενεργές καί δημιουργικές, τό καταλαβαίνουμε 

από τόν τρόπο μέ τόν όποιο συναρμόζονται καί 

άπαρτίζουν μιά μηχανή, μέ τή σειρά τους. ΓΙάντα 

μέσα σέ συλλογικές συνθήκες, άλλά μειονοτικές, 

μέσα σέ συνθήκες «έλάσσονος» λογοτεχνίας καί πο

λιτικής, έστω καί αν ό καθένας άπό έμας οφείλει νά 

άνακαλύψει μέσα του τή μύχια μειονότητα, τή μύ

χια έρημο (χωρίς νά ξεχνούμε τούς κινδύνους τής 

μειονοτικής πάλης: έπανεγκατάσταση, έκ νέου φω- 

τογράφιση, επανίδρυση τής έξουσίας καί τού νόμου, 

αναδημιουργία τής «μεγάλης λογοτεχνίας»).

Μέχρις έδώ άντιτάσσαμε τήν άφηρημένη μηχα

νή στίς συγκεκριμένες μηχανικές συναρμογές: ή 

άφηρημένη μηχανή ανήκε στήν Αποικία των τιμω- 
ρημενων ή στό 'Όντραΐ'τεκ, ή στά μπαλάκια τού 

πίνγκ-πόνγκ τού Μπλούμφελντ. Υπερβατική καί 

πραγμοποιημένη, παραδομένη στίς συμβολικές ή 

άλληγορικές έξηγήσεις, άντιτασσόταν στίς πραγμα

τικές συναρμογές πού ίσχυαν άφ* έαυτών καί χαρά
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ζονταν σέ ένα πεδίο απεριόριστης έμμένειας - πεδίο 

τής δικαιοσύνης ένάντια στην κατασκευή του νό

μου. Αλλά, από μιά άλλη σκοπιά, θά έπρεπε νά 

άντιστραφεΐ αύτή ή σχέση. Κατά μιά άλλη έννοια 

του «άφηρημένου» (άνεικονική, άσημη, μη αποσπα

σματική), ή άφηρημένη μηχανή τάσσεται στό απε

ριόριστο έμμενές πεδίο καί συγχέεται μαζί του μέ

σα στή διαδικασία ή τήν κίνηση τής επιθυμίας: τό

τε οί συγκεκριμένες συναρμογές δέν είναι πλέον 

αυτό πού προσδίδει πραγματική ύπαρξη στήν άφη

ρημένη μηχανή, καθαιρώντας την από τήν προσποι

ητή υπερβατικότητα, συμβαίνει μάλλον τό άντίθε- 

το: ή άφηρημένη μηχανή καταμετρά σέ εύρος τόν 

τρόπο ύπαρξης καί πραγματικότητας των συναρ- 

μογών, σύμφωνα μέ τήν ικανότητα πού επιδεικνύ

ουν νά έξολοθρεύσουν τόν τομέα τους, νά διαφύγουν 

σέ μιά γραμμή διαφυγής, νά πληρώσουν τό πεδίο 

έμμένειας. Ή άφηρημένη μηχανή είναι τό άπεριόρι- 

στο κοινωνικό πεδίο, άλλά έπίσης καί τό σώμα τή: 

επιθυμίας, είναι έπίσης τό συνεχόμενο έργο του 

Κάφκα, πάνω στά όποια παράγονται οί έντάσει: 

καί έγγράφονται δλες οί συνάφειες καί οί πολυση

μίες. Άς άναφέρουμε στήν τύχη κάποιες συναρμο

γές του Κάφκα (δέν φιλοδοξούμε νά κάνουμε έναν
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εξαντλητικό κατάλογο, γιατί οί μέν μπορεί νά περι- 
λάβουν ήδη πολλές άλλες, ή νά είναι μέρη άλλων): 
ή συναρμογή των γραμμάτων, ή κατασκευαζόμενη 
μηχανή των γραμμάτων ή συναρμογή τής ζωοποί- 
ησης, οί ζωομορφικές μηχανές· ή συναρμογή τής 
μετατροπής σέ γυναίκα ή σέ παιδί, οί «μανιερισμοί» 
των γυναικείων ή παιδικών μορφωμάτων οί μεγά
λες συναρμογές του τύπου εμπορική μηχανή, ξενο
δοχειακή μηχανή, τραπεζική, δικαστική, γραφειο
κρατική. υπαλληλική κ.λπ., ή συναρμογή τού εργέ
νη ή ή καλλιτεχνική μηχανή τής μειονότητας κ.λπ. 
Είναι προφανές οτι διαθέτουμε πολλά κριτήρια γιά 
νά κρίνουμε τό εύρος καί τόν τρόπο τους, ακόμα καί 
στις παραμικρές λεπτομέρειες:

1. Σέ ποιό βαθμό αυτή ή άλλη συναρμογή μπο
ρεί νά διέλθει από τόν μηχανισμό «υπερβατικός νό
μος»; Όσο λιγότερο μπορεί νά διέλθει, τόσο πιό λί
γο είναι πραγματική συναρμογή, τόσο πιό πολύ εί
ναι άφηρημένη μηχανή -μέ τήν πρώτη έννοια τής 
λέξης-, τόσο περισσότερο είναι δεσποτική. Γιά πα
ράδειγμα, ή οικογενειακή συναρμογή μπορεί νά 
διέλθει από τήν τριγωνοποίηση, μπορεί νά διέλθει 
από ένα διχασμό, πού τόν άπαρτίζουν νόμιμες υπο
στάσεις μάλλον παρά λειτουργικές συναρμογές.
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2. Ποιά είναι ή φύση τής αποσπασματικότητας 
πού χαρακτηρίζει κάθε συναρμογή; Κατά τό μάλλον 
ή ήττον σκληρή ή εΰπλαστη στην όριοθέτηση των 
τομέων, κατά τό μάλλον ή ήττον ταχεία ή βραδεία 
στον πολλαπλασιασμό τους; "Οσο πιό σκληροί ή εύ- 
πλαστοι είναι οί τομείς, τόσο λιγότερο ή συναρμογή 
είναι ικανή νά διαφύγει έμπράκτως, άκολουθώντας 
τή δική της γραμμή διαφυγής ή τά σημεία έκτοπι- 
σμού, έστω καί αν αύτή ή γραμμή είναι ισχυρή καί 
αύτά τά σημεία έντονα. Τότε ή συναρμογή λειτουρ
γεί μόνο σάν ένδειξη παρά σάν πραγματική-συγκε- 
κριμένη συναρμογή: δέν τυχαίνει νά πραγματωθεΐ ή 
ίδια, δηλαδή νά συναφθει μέ τό πεδίο έμμένειας. 
"Οποιες καί αν είναι οί διέξοδοι πού υποδείκνυε, 
είναι καταδικασμένη σέ άποτυχία, είναι καταδικα
σμένη νά υπερφαλαγγιστεί άπό τόν προηγούμενο 
μηχανισμό. Παράδειγμα: ή άποτυχία τής ζωοποίη
σης, κυρίως στή Μεταμόρφωση (άνασύσταση τής 
συμπαγούς οικογενειακής ένότητας).'Η μετατροπή 
σέ γυναίκα φαίνεται ήδη πολύ πιό πλούσια σέ 
εύκαμψία καί πολλαπλασιασμό1 αλλά, ακόμα περισ
σότερο, ή μετατροπή σέ παιδί, όπως στά κοριτσά
κια τού Τιτορέλλι. Τά παιδικά μορφώματα ή οί παι
δικοί μανιερισμοί στόν Κάφκα φαίνεται νά ύπηρε-
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τοΰν μιά λειτουργία φυγής καί έκτοπισμου, πού 
είναι πιό έντονη άπό τούς άντίστοιχους τής γυναι
κείας σειράς.

3. Λαμβάνοντας υπόψη τη φύση τής αποσπα
σματικότητας καί την ταχύτητα των τεμαχισμών 
της, ποιά είναι τάχα ή ικανότητα μιας συναρμογής 
νά ξεπεράσει τούς τομείς της, δηλαδή νά ξεχειλίσει 
πρός τή γραμμή διαφυγής καί νά διαχυθεί στό πεδίο 
έμμένειας; Μιά συναρμογή μπορεί νά έχει μιά εύκα
μπτη καί πολλαπλασιαζόμενη αποσπασματικότητα 
καί, παρά ταύτα, νά είναι τόσο πιό καταναγκαστι- 
κή, καί νά άσκεΐ μιά έξουσία τόσο πιό μεγάλη, όσο 
δέν είναι δεσποτική, αλλά έμπράκτως μηχανική. 
Αντί νά φτάσει στό πεδίο έμμένειας, τό τεμαχίζει 
μέ τή σειρά της. Τό ψευδές τέλος τής Δίκη? έπιτε- 
λεί μιά τυπική τριγωνοποίηση. ’Αλλά, πέρα άπό 
αυτό τό τέλος, ποιά είναι ή ικανότητα τής συναρ
μογής Δίκη, τής συναρμογής Πύργο?, νά διανοι- 
χθοΰν σέ ενα απέραντο πεδίο έμμένειας, πού ανακα
τεύει όλα τά έπιμέρους γραφεία, καί δέν έρχεται σάν 
τέρμα, αλλά ήδη σέ κάθε όριο καί σέ κάθε στιγμή; 
Μόνο μέσα σέ αυτές τίς συνθήκες, δέν είναι πιά ή 
άφηρημένη μηχανή (μέ τήν πρώτη υπερβατική 
έννοια) πού πραγματώνεται μόνο στή συναρμογή, ή
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συναρμογή είναι αύτή πού τείνει πρός τήν άφηρημέ- 
νη μηχανή (μέ τή δεύτερη έμμενή έννοια).

Ποια είναι ή ικανότητα μιας λογοτεχνικής μη
χανής, μιας συναρμογής διατύπωσης ή έκφρασης, 
νά μορφώσει ή ίδια αύτή τήν άφηρημένη μηχανή ως 
πεδίο τής έπιθυμίας; Είναι προϋπόθεση μιας έλάσ- 
σονος λογοτεχνίας;

Ή καταμέτρηση τού καφκικού έργου θά σήμαινε 
ότι θά θέταμε σέ λειτουργία αύτά τά τέσσερα κρι
τήρια, μέ τίς ποσότητες έντασης, οτι θά παραγά
γαμε όλες τίς άντίστοιχες έντάσεις, άπό τίς πιό χα
μηλές ώς τίς πιό υψηλές: τή λειτουργία Κ. ’Αλλά 
αυτό άκριβώς έκανε, αυτό ακριβώς συνεχίζει τό 
έργο του.

26ο
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TA TOI ΕΞΙΜΟ Α ΑΟΙ ΣΧ ΕΛΙΑΣΕ Ο ΛΝΤ11ΝΗΣ ΑΓΡΕ 

ΑΛΚΗΣ. ΤΑ ΦΙΛΜ ΕΓΙΝΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ «ΛΡΠΊΙΟΣ 

ΕΙΙΕ» Κ ΑΙ ΤΟ ΜΟΝΤΑΖ ΕΚ ΑΝΕ H ΟΤΡΛΝΊΛ AVMIIE 

IOIIOVAOV. Η ΙΙΙ1ΠΉ ΕΚΛΟΣΗ TVUUHHKE ΣΕ I um 

ΛΧΤΙΤηίΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΚΑΛΛΗ ΚΑΙ HI 

ΗΑΙΟΛΕΙΊΚ-ΙΙΙΚΕ ΑΙΗ) ΤΗ «Η. ΙΙΛΙΟΙΙΟΤΛΟΣ II ΡΟ 

ΛΟΙΙΟΙΆΟΣ ΙΙΚ» ΤΟΝ ΝΟΕΜΗΡΙΟ TOV Ι«*ί*Η ΓΙΑ 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ TUN ΕΚΛΟΣΚΙΙΝ ΚΑΣΐλΜΟΤΙΙ



ΓΚΑΣΤΟΝ Μ Π ΑΣ ΕΛΑ P 

Ή έποπτεία τής στιγμής

Ή ποίηση είναι μιά στιγμιαία μεταφυσική. 
Σέ ενα σύντομο ποίημα, οφείλει νά δώσει 

μιά θέαση τού Σύμπαντος καί, ταυτόχρονα, 
τό μυστικό μιας ψυχής, ένός οντος καί των 

άντικειμένων. Άν απλώς ακολουθεί τόν χρόνο 
τής ζωής, είναι κατώτερο άπό τη ζωή. 

Υπερτερεί άπέναντι στή ζωή μόνο δταν 
άκινητοποιεΐ τή ζωή, όταν βιώνει επί τόπου 

τή διαλεκτική τής χαράς καί τής οδύνης. 
Αποτελεί τότε τήν αρχή μιας ούσιώδους 

ταυτοχρονίας, δπου τό πιό διάσπαρτο είναι, 
τό πιό εξαρθρωμένο, κατακτά τήν ενότητά του.

ISBN 960-03-1735-6
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ΣΛΙΡΕΝ ΚΙΡΚΕΓΚΩΡ 
Φιλοσοφικά ψιχία 

ή κνήσματα καί περιτμήματα 
πού γράφτηκαν άπό τόν Ιωάννη τόν τής Κλίμακος

Στίς 13 Ιουνίου 1844 ό Κίρκεγκωρ εκδίδει 
τά Φιλοσοφικά ψιχία ή κνήσματα καί 

περιτμήματα, υπό τό ψευδώνυμο ’Ιωάννης 
ό τής Κλίμακος. Δανείζεται τόν τίτλο 

άπό τόν Ιππία τόν μείζονα τού Πλάτωνα 
(κνήσματά τοί έστι και περιτμήματα των 

λόγων, κατά βραχύ όρ]ρημενα). Τό σύντομο 
καί δυσνόητο αύτό έργο πραγματεύεται τίς 

έννοιες τής άλήθειας καί τής γνώσης, 
όπως καί τό κατά πόσο αύτές είναι 
διδακτές, στούς αρχαίους "Ελληνες 

καί στον χριστιανισμό, συγκρίνοντας τόν 
Σωκράτη μέ τόν Χριστό. Οί αντιδράσεις 
πού προκάλεσε τό έργο ανάγκασαν τόν 
συγγραφέα του νά έκδώσει, δύο χρόνια 

αργότερα, τό Τελικό μή επιστημονικό 

νστερινγραφσ στά «Φιλοσιχ/ικά ψιχία», ενα 
πολύ έκτενέστερο καί σημαντικό έργο.

ISBN 960Ό3-20ΜΜ



ΜΑΛΕΜΠΡΑΝΣ

Διάλογος χριστιανού καί Κινέζου φιλοσόφου

Ό Νικόλαος Μαλεμπράνς (1638-1715), 
ό μέγιστος των Γάλλων πού συνέχισαν 

τή φιλοσοφία του Καρτέσιου, ήρθε σέ σφοδρή 
αντίθεση μέ τούς ίανσενιστές καί τούς Ιησουίτες, 
οί όποιοι κατάφεραν νά αναγράψουν τά έργα του 

στόν πίνακα άπαγορευμένων βιβλίων. Συνέγραψε την 
'Αναζήτηση τη; αλήθειας (τρεις τόμοι, 1674-1675), 

την Πραγματεία περί ηθική; (Ρότερνταμ, 1684), 
τή Μελέτη περί μεταφυσική; καί θρησκεία; (1688) κ.ά. 

Στο Διάλογο χριστιανοί' καί Κινέζον φιλοσόφου (1708), 
όπου έχουμε μία άντιπαράθεση τής Εσπερίας 

μέ τήν Ανατολή, κατονομάζονται διεξοδικά 
οί ανατολικές θεολογικές απόψεις, 

ενώ στήν ούσία πλήττεται ό σπινοζισμός.
Κατά συνέπεια τό βιβλίο διαβάζεται καί 
ως θεολογική παρωδία υψηλού ύφους.

ΚΒΝ 960-03-2221-Χ
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ΖΑΝ-ΖΑΚ ΡΟΤΣΩ
Δοκίμιο περί καταγωγής των γλωσσών

Άν ή ιστορία της μεταφυσικής είναι 
ή ιστορία ενός καθορισμού του «είναι» 

ώς παρουσίας, άν ή περιπέτειά της 
συγχέεται μ' εκείνην του λογοκε ντρισμοΰ, 
άν ολόκληρη γεννιέται ώς παραμερισμός 

του ίχνους, τότε νομίζουμε οτι τό 
¿\ οχίμιο περί καταγοψ); τών γλωσσών 

του Ρουσώ καταλαμβάνει μιαν 
ίδιάζουσα θέση ανάμεσα 

στον Φαίδρα του Πλάτωνα καί 
στην 'Εγκυκλοπαίδεια του Χέγκελ.

ΖΑΚ ΝΤΕΡΙΝΤΑ

ISBN 960-0.V2264-3



ΦΙΟΝΤΟΡ ΝΤΟΣΤΟΓΙΕΦΣΚΙ 
Χειμερινές σημειώσεις 

πάνω σέ καλοκαιρινές έντυπώσεις

Στά 1862, αρχές του καλοκαιριού, ό Ντοστογιέφσκι 
άναχωρει γιά τό εξωτερικό, οπού θά παραμείνει 

περίπου ένα τρίμηνο. Γιά τή ρώσικη ίντελιγκέντσια 
τό ταξίδι στήν Εύρώπη ήταν ένα από τά «έγκύκλια» 

ιδεολογικά εφόδια. Στό Λονδίνο καί στό Παρίσι, 
τίς μεγάλες μητροπόλεις, ό μυθιστοριογράφος 

δέ θά άναζητήσει τά άξιοθέατα, τό μόνο 
πού τόν ενδιαφέρει είναι ό άνθρωπος.

Στίς Εντυπώσεις του φαίνεται καθαρά 
ή μισαλλοδοξία του σλαβόφιλου, ή εχθρότητα 

πρός τόν προηγμένο κόσμο τής Εσπερίας 
καί ένας φανατισμός γιά τά πάτρια, 

ό όποιος μόνο στό λογοτεχνικό του έργο
βρίσκει τήν άκεραιότητά του.

ΚΒΝ 960-03-2220-1





ISBN 960·03·232β·3
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