Новела «Перевтілення»
Особливемісце у творчомудоробку Ф. Кафки посіла новела "Перевтілення". Він
написав її в ніч з 6 на 7 грудня 1912 року, хочапрацював над нею починаючи з 17
листопада. Разом ізновелами "Кочегар" і "Вирок" вона мала
скластисвоєріднутрилогіюпідзагальноюназвою "Сини".
Аджегероїцихтворівбулипредставникамипокоління, щоконфліктувало з батьками. Лише
через два роки післястворення "Перевтілення" письменникнаваживсяопублікуватитвір вінвідіславйого в журнал "Нойєрундшау", але, незважаючи на позитивнийвідгук
редактора Р. Музіля, новела булавідхилена. Впершеїїнадрукували у жовтні 1915 року в
журналі "Вайсеблеттер".
Тема перевтіленняіснувала у творчостівсіхнародів. Вона булаоднією з основних в
античнійміфології. Римський поет Овідій у своїх "Метаморфозах" описав 250
сюжетіврізноманітнихперетворень-перевтіленьбогів, героїв, царів, звичайних людей і
комах. Мотив метаморфоз присутній і уросійськійлітературі: Микола Гоголь,
ФедірДостоєвський, Михайло Булгаков використовувалицю метафору як найоптимальнішийваріант для вираженнясвого "я".
Оповідання (йогоінодіназиваютьновелою) "Перевтілення" митецьнадрукував 1916
року. Кафка - модерніст, його твори алогічні, ірраціональні, песимістичні. "Своїм"
йогоназивалиекзистенціалісти, близькимвінбув і до експресіонізму.
Сюжет і композиціятворумалисвоїособливості. Твірскладався з трьохрозділів, у
кожному з якихвміщувавпевнийелемент сюжету. У першому - зав'язкатвору
(перевтіленняГрегора), у другому - йогокульмінація (вигнанняГрегорабатьком,
"бомбардуванняяблуками"), у третьому - розв'язка (смерть Грегора).
КоженізрозділіввідображавпевнийконфліктГрегоразісвітом. У першійчастині, де
зображенозіткненняГрегора з повіреним і батьком,
конфліктнаситуаціязумовленапрагненнямЗамзи-комахи довести свою людськугідність та
незмінністьсоціального статусу. У другій, де розгорнуласяборотьба героя з матір'ю і
сестрою навколожіночого портрета, якийсимволізувавкохання, виявилосябажання героя
зберегтисвійінтимний, знову ж таки людський, але автономнийвідсоціуму та родини,
внутрішнійсвіт. У третійГрегорозвався на звуки скрипки, і цесвідчило про його потяг до
мистецтва, до найвищихдуховнихздобутків. І у всіхтрьохвипадках герой зазнавпоразки. У
такийспосіб Кафка довів думку про те,
щонайважливішідуховніцінностівиявилисянапочатку XX століттянеспроможними, а
нещастявідчуженостінездоланним.
Природа головного героя твору - ГрегораЗамзи - ажніяк не романтична;
вінзвичайналюдина: один ізчисленнихнепримітнихкомівояжеріводнієїізчисленнихфірм. В
йогодолі все випадкове: не поталанилойому з фірмою; не склалося з коханою - касиркою
одного з магазинів (вона так і не спробуваладізнатися, щосталося з
їїзниклимшанувальником); ні, зрештою, з родиною. За іншихобставин все могло б
статисяінакше.
Він належав до міщанськоїродини з вульгарнимисмаками,
зацікавленоївинятковоматеріальнимжиттям, у якій, крімнього, ніхто не працював. Герой
новели - комівояжер. Своєюпрацеювінутримував: батька, матір і сестру Грету, які не
могли та й не хотілипрацювати. Грегорбільшість часу проводив у відрядженнях, але
страшнапригода з ним сталасяякразвдома. У першійчастині новели бачимоГрегора,

перевтіленого у жука, але людськівраженняпокищозмішалися у ньому з
новимиінстинктамикомахи (сцена сповзання з ліжка, коли планувалалюдина, а діяв жук).
Про своєтілоГрегорщедумавлюдськимипоняттями. Вважаючи, щойого стан - хвороба, яка
з часом може пройти, йогопосадили на звичайнудляхвороїлюдинидієту.
Йомузапропоновано молоко. На жаль, якщолюдськийрозумвживавлюдськуїжу, то шлунок
жука відмовиввідїжіссавців. Хочвін і дужеголодний, молоко йомубридке.
Ідеякомахипоступово заглушила людину у Грегорі.
Реакціяродини. Коли стало зрозуміло, що з ним не все гаразд, батьки
готовібулидопомогтийому: сестру й служницювідіслали за лікарем та слюсарем. Певність
і рішучість, з якоювживано перших заходів, вплинула на ньогоприємно. Вінвідчув себе
знову в людськомуоточенні та сподівався на добрінаслідки. Але на цьомубудьякіспробизмінитиситуаціюзакінчилися. Родина не задумувала над причинами
незвичайного "перевтілення". Усе сприймалося як норма життя, всімирилися з ним,
сподіваючисьлише натерпіння. Кожен член родиниЗамзапо-різномуреагувавнаподію.
БатькобрутальнозаганявГрегора, якийвиповз у вітальню, назад до своєїкімнати. Вінвід
самого початку прагнувфізичноушкодитисвогобезпомічногосина. Так, яблуко, кинуте
ним, вгрузло у комашинетілоГрегора і почало загниватися.
Але найжорстокішимвиявляється не батько, а сестра, яку Грегор любить найбільше
і яка всередині новели зрадила. "Я не хочу називатицюпотвору братом і кажу лишеодне:
треба якосьздихатисьїї... Ми мусимозвільнитисявідцієїпотвори". ЗрадаГрети фатальна для
Грегора. Дівчина не розуміла, щоїї брат зберіглюдськесерце, людськіпочуттяпристойності,
сорому, гордості. Вона не намагаєтьсяприховати свою відразудо смороду в йогокімнаті.
Не приховуваласвоїхпочуттів і тоді, коли дивилася на нього.
МатиГрегора є матір'юшвидше машинально, з якоюсьмеханічноюлюбов'я до сина,
але й вона готова зректисяйого.
ЯкщоГрегор - людськаістота в комашинійподобі, то його родина - комахи в
людськійподобі, і кожен з них мігзайнятимісцеГрегора. ЗісмертюГрегора вони з
полегшеннямзітхнули і швидкоусвідомили, щомають право насолоджуватисяжиттям.
Кафка використав філігранний прийом: прийом трикратного (як у казці)
обрамлення і градаційної (зростання напруги) епіфори (всі частини закінчуються
однаково): Грегора вигнали зі звичного кола спілкування, з кімнати, з цього світу.
Кожна з трьохчастинскладалася з "появи" Грегора у кімнаті і закінчувала
"вигнанням". Відрізняли причини появи героя: у першійчастиніз'явився на вимогу тих,
хтознаходився у кімнаті, у другій - намагавсядопомогтизомлілійматері, у третій привабленийгроюсестри на скрипці. Три спроби (як у казці) мавГрегорЗамза, але родина
тричівідштовхнулайого, вінїйнепотрібний, тому новела мала нещасливийфінал.
Три станиставлення до Грегора і в родини. Упершійчастині - розгубленість.
Удругій - Грегор для них вже чужий, але родина щесподівалася, що все налагодиться і до
синаповернетьсяйогозвичайнийвигляд. Утретійчастині - родина відвертовороже поставила
до Грегора.
Три інтер'єриоточували героя у трьохчастинах: спочатку - цедоситьнепогано об
лаштованакімната молодого чоловіка, потім - пустеля, а вжезгодом - звалищенепотрібних
речей. Якщо у другійчастинівинесеннямеблівізкімнатипояснювалотурботою про нього, то

у третійчастині "багатозайвих речей ... помандрувало до Грегоровоїкімнати, де вжемайже
не буловільногомісця".
Назватрактуєтьсядосить легко: "Перевтілення" - це те, щовідбулося з
головнимгероєм. Але це неєдинетрактування, ботаке ж перетвореннявідбувалося з
кімнатоюГрегора, зіставленнямродини до нього. Фіналтеж не викликавніякихсуперечок:
фізична смерть героя як остаточне "вигнання" його: уже не з кімнати, а з життя целишезакономірнийпідсумокставленняродини до нього. Коли сталосяценещастя з
Грегором, родина не змоглаперемогтисвоювідразу і поставитися до Замзи як до людини.
Так нікому і не спало на думку поговорити з ним, втішитийого, розрадити.
Тількиматинамагаласяхочщосьзробити для сина, але далінамірівце не пішло. Батько з
самого початку ставився до синавороже. У своємунещастіГрегорзалишився сам, без
підтримкинайближчих людей, якимприсвятивсвоєжиття.
Мабуть, на філософіюоповіданнявплинулиособистістосунки Кафки з власною
родиною, особливо з батьком. Та не лише в біографії справа аджезображеннятрагічноїсамотностілюдини у ворожомуїйсвіті стало концептуальною
засадою експресіонізму.
Світобачення Кафки - трагічне. Людина в цьомусвіті - самотнякомаха,
якійнічогочекативідкогосьдопомоги. Світнавколоцієїлюдини - ворожийїй.
Прозаїкмайстерновідобразивтрагічнебезсилля "маленькоїлюдини", їїприреченість в
цьомусвіті. Він показав катастрофічністьепохи XX століття. Досліджувавпроцеси,
щовідбувалися у людськійдуші, і визначивзагальну "хворобу" суспільства моральнеперевтілення, деградаціюособистості; поставив питання про причини самотності,
відчуження, безвиходілюдини. Хочавін не вирішивцихболючих проблем, але
йоготвірмаєглибокогуманістичний пафос, оскількище на початку XX століттявідобразив
драму "маленькоїлюдини" нового часу і став на захистлюдяності.

