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ХУДОЖНІЙ СВІТ РОМАНУ «ЗАМОК»
ФРАНЦА КАФКИ: СТРУКТУРА І 

ПОЕТИКА



МЕТА РОБОТИ: здійснити глибокий та цілісний аналіз 
поетики художнього світу та основних смислових рівнів 
роману “Замок” Франца Кафки. 



Володимир Набоков у праці «”Перевтілення” Франца 
Кафки» писав: «Він – найвеличніший німецький 
письменник нашого часу. У порівнянні з ним такі поети, 
як Рільке, і такі романісти, як Томас Манн, – карлики 
або гіпсові святі». 



«ХУДОЖНІЙ СВІТ –
створена уявою 

письменника і втілена в 
тексті твору 

образна картина» 
(Літературознавчий словник-

довідник)

Іраїда Томбулатова, спираючись на концепцію
Михайла Бахтіна, визначає художній світ, як «слово про
світ», акт реакції художньо обдарованої особистості на
дійсність, що її оточує.



У центрі художнього світу
творів Ф. Кафки знаходяться
певні емоційно-смислові коди,
за визначенням Віри Ткаченко,

«екзистенціали»:
Самотність
Страх
Провина
Смерть.

У творах письменника
самотність є безумовним,
єдиним та абсолютним
способом існування, який тісно
пов’язаний зі страхом чужого
ворожого світу.



Дослідниця та перекладачка Наталка Сняданко в

коментарях до роману «Замок» пише, що цей твір –

«підсумок усього життя Кафки, тому у творі зібрані

ВСІ теми і конфлікти, які непокоїли його протягом

життя».



ХРОНОТОП ТВОРУ

Художня модель твору поєднує античну (язичницьку) міфологічну

картину світу – Олімп та земний світ, населений людьми, – і

теоцентричну середньовічну вертикаль. Кафка звертається до

витоків історії людства, до світоглядної моделі, у центрі якої –

маленька людина з її страхами та вірою у «вищий розум».

ЗАМОК Кафки – анти-замок у

традиційному сприйнятті цього

хронотопічного елементу. Він втілює не

прикмети часу, а, скоріше,

позачасовості. Це синтетична локація,

дуже давня та водночас тимчасова,

зроблена абияк.



ЦЕРКВА, ШКОЛА, ДІМ,
що символізують 
відповідно 
ДУШУ, МАЙБУТНЄ І 
РОДИНУ, – важливі 
аспекти в житті людини, 
але мешканці села Кафки 
не вирізняються ані 
духовністю, ані родинними 
зв’язками. 

Сільська дорога не веде до 
Замку, а лише підводить 
до нього – і обривається, 
підсилюючи враження 
осібності цього світу, 
місця, позбавленого 
гармонії та єдності.

СЕЛО



Художній час «працює» у тексті без історичних часових рядів,

біографічного часу. Календарний час – вічна ЗИМА – підсилює

атмосферу духовного холоду, самотності, якими оточені герої

роману. Час перебування героя – 6 днів – викликає явну алюзію з

біблійним міфом про Створення світу, але, це, радше, анти-

створення.



Кафкознавці виокремлюють такі основні МОДЕЛІ творчості

Франца Кафки: соціальну, етико-релігійну (філософську) та

біографічну (психологічну).

У романі ідейні рівні тексту перетинаються, взаємодоповнюють

один одного. У центрі художнього світу стоїть людина, загублена у

світі, занурена у вічний холод відчуження та страху.



Творчість Франца Кафки – це тонкий баланс між

повсякденним та незвичайним, реальним та містичним,

нормальним та безглуздим, абсурдним та логічним.

Кафка конструює абсурдний світ свого роману за законами

МІФУ та КАЗКИ, що загострює та вияскравлює його

моторошність, надає подібності до Мордору Джона Р.Р.Толкіна.



Реалізація основних

ЕКЗИСТЕНЦІАЛІВ

(самотності, провини,

страху і смерті)

відбувається в романі і в

координатах взаємо-

відношень ВЛАДА-

ЛЮДИНА, ілюструючи

вплив гігантської

бюрократичної машини на

долю маленької людини.



У філософському трактаті

«Міф про Сізіфа» Альбер Камю

пише про Кафку: «Він з таким

розмахом зумів зобразити цей

повсякденний перехід від надії

до туги, від мудрості відчаю

до добровільної сліпоти».

На думку Франца Кафки, дорога людського

життя веде до Бога, а це означає, що завжди є
вихід.



Фото використані з мережі інтернет, які
перебувають у вільному доступі


