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Прочитај роман; https://tszoricaivanovic.files.wordpress.com/2013/09/franc_kafka_-

_proces.pdf 

 О писцу;  

Франц Кафка је рођен 1883.  године у Прагу у трговачкој јеврејској породици. 

Отац је доминирао у породици, био је деспотске нарави који је захтевао потпуну 

послушност и потчињавање. Породични односи оставили су дубоке трагове у 

Кафкином одрастању, мислио је да је мање вредан, несигуран у себе, колебљив. 

Са друге стране био је добар и комуникативан пријатељ. Имао је неколико 

љубави, али је све веридбе раскидао. Своје тешкоће у односима са женама Кафка 

је преточио у лик свог јунака Јозефа К.   

  

ЗАПИШИ У СВЕСКУ !!!  

Дела: За живота, Кафка је мало тога објавио, а најзначајнија дела објављена су 

након његове смрти: Разматрања (1913), Пресуда и Преображај (1916),  Сеоски 

лекар и у Кажњеничкој колонији (1919), Уметник у гладовању (1924), Процес 

(1925), Замак (1926), Америка (1927).  
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О делу;  

Неки критичари верују да је  „Процес” нека врста аутобиографије. Кафка као 

Јеврејин који је причао немачким језиком али кога средина није прихватала, 

осећао се усамљеним и затвореним у свету без правог избора и слобода. По 

тумачењу  био је огорчен капиталистичким светом и Аустроугарском 

монархијом, коју је доживљавао као бирократску машинерију и изопачење 

правих слобода. У свом дневнику писао је о свом страху од егзекуције и ножа који 

му се привиђа и забада у тело. Плашио се оца и  његовог понашања. Веридбу је 

доживео као хапшење.  

Роман „Процес”  је експресионистичко дело и модеран роман. Кафка реалистички 

изведеним поступком даје слику људске отуђености (алијенације) у свету и 

ситуације од нелогичних појединости које чине да се стварност доживљава као 

нестварна и надстварна, као фантастична која ниче на тлу свакодневице или пак 

као нека затворена и тајанствена стварност због чега и говоримо о „магичном 

реализму” Франца Кафке.   

Радња романа се врти око Јозефа К., мада радње готово и да нема. Све што 

господин К. ради остаје без догађаја и дешавања, то су све само мале епизоде у 

његовом свакодневном трајању. Он води један монотон живот, потпуно уклопљен 

у друштво, понавља готово исте ствари свакога дана. Обавља дужност банкарског 

чиновника, одлази у пивницу. Једног јутра долазе у његов стан људи у црном и 

хапсе Јозефа К. У овом роману нема назива улица, места, града. По неким 

дескрипцијама сазнајемо да је реч о урбаном простору. Простор је приказан као 

лавиринт. Јозеф К. нагађа којим путем треба да иде. Јозеф К. упознаје 

свештеника који му прича причу о сељаку који долази на суд и од вратара тражи 

да га уведе у закон. Вратар му каже да може покушати да уђе, али и то да ће га он 

зауставити. Овде видимо да закон нема везе са правдом, да су они само ту да 

људима пруже лажну сигурност. „Процес“ је критика сваког тоталитарног 

друштва, роман је многозначна метафора. Приказано је ништавило 

цивилизације.  

  

 Одговори; 

 Какав је лик Јозеф К. у кратким цртама, како га доживљаваш? 

 У каквим околностима је одрастао Јозеф К.?  

 Где се дешава радња романа?  

 Да ли ,,Процес“ аутобиографско дело?  

 Које визије су приказане у роману? 

 

 Одговоре ми шаљите до  10.05.2020. на имејл crnobrnjavesna41@gmail.com 


