
КІРОВОГРАДСЬКА МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 

ХУДОЖНІЙ СВІТ РОМАНУ 

«ЗАМОК» ФРАНЦА КАФКИ: 

СТРУКТУРА І ПОЕТИКА  
МНЕКА МАКСИМ ВІТАЛІЙОВИЧ, учень 9 класу гімназії №9 Кіровоградської міської ради  

Кіровоградської області 

Наукові керівники: МАНОЙЛОВА ОЛЬГА МИКОЛАЇВНА, старший викладач кафедри української та  

зарубіжної літератури Центральноукраїнського державного педагогічного університету  

імені Володимира Винниченка, кандидат філологічних наук;  

ТІХОНЕНКО СВІТЛАНА ОЛЕГІВНА, вчитель зарубіжної літератури гімназії № 9  

Кіровоградської міської ради Кіровоградської області. 

Мета: здійснити глибокий та цілісний аналіз поетики художнього світу роману «Замок» Ф. Кафки та основних 

структур тексту. 

Завдання: 

1. дати дефініцію поняття «художній світ твору»; 

2. встановити домінанти творчої спадщини Ф. Кафки;  

3. дослідити основні рівні художнього світу роману; 

4. простежити вияви абсурду, екзистенціалізму, антиутопії у художньому світі роману; 

5. проаналізувати риси індивідуального стилю письменника. 

Об’єкт – текст роману «Замок» Ф. Кафки.  

Предмет – художній світ роману, його поетика та основні структури. 

Кафка належить до числа ключових фігур ХХ ст. Його твори сприймаються як глибоке  

тлумачення феноменів страху, влади, відчуження. Свій духовний досвід письменник  

утілював в оригінальних алегоричних образах і сюжетах, побудованих на химерних  

поєднаннях фантастичного і буденного, трагічного та іронічного, натуралістичних  

деталях і складній багаторівневій символіці. При зображенні конфлікту особистості зі  

світом Кафка акцентував авторську увагу на дослідженні універсальних законів буття.  

Студіювання присвячено глибокому та цілісному 

аналізу поетики художнього світу роману «Замок» 

Ф. Кафки та основних структур тексту. Ми у  

нашому проєкті здійснили спробу дослідити основні 

рівні художнього світу твору та розкрити  

множинність смислів, закодованих у тексті. У  

нашій роботі ми намагалися сприйняти всі грані  

художнього методу австрійського письменника, як 

єдине нерозривне ціле.  

У нашій науковій розвідці ми намагались окреслити суть дефініції поняття «художній світ твору» та 

всебічно розглянути поетику та структури художнього світу роману Франца Кафки «Замок» в усіх  

його неоднозначності та протиріччях. У рамках студії було розкрито домінанти творчої спадщини 

Ф. Кафки; досліджено основні структури художнього світу роману «Замок» та основні смислові коди  

художнього світу роману; виявлено риси абсурду, екзистенціалізму, антиутопії в художньому світі  

роману; проаналізовано риси індивідуального стилю австрійського письменника. 

Всеохоплювальна метафора

міфологічна та 
світоглядна вертикаль

складні відносини у 
координатах «Небо-
Земля», «Бог-людина», 
«Влада-народ»

життя «маленької людини» в 
умовах страху, самотності, 
відчуження

боротьба особистості проти
жорстокої та непереборної
сили бюрократичного 
молоху

міф про героя з його
високою місією у чужому 
ворожому світі


