
FRANC KAFKA: PREOBRAZBA

Predstavite avtorja, njegovo življenje in delo.

Franz Kafka se je leta 1833 rodil v Pragi, v podeželski češko-judovski družini. Oče je
v želji po socialnem statusu spremenil jezik družine v nemščino. Franz je sprva želel študirati
filozofijo, vendar je pozneje pristal na pravu. Delal je v zavarovalnici. Živel je na meji med
revščino in svojim socialnim poreklom. Živel je v času Flauberta, Dostojevskega, Prousta...
Pisal  je  romane,  dnevnike,  zapiske  ter  kratke  zgodbe.  Povsod  se  je  počutil  kot  tujec  in
preganjanega od vsega sveta.  Umrl je za jetiko leta  1924. Njegova najbolj  znana dela  so
novele Preobrazba (1916), Sodba (1916), Podeželski sodnik (1919) in romani Proces (1925),
Grad (1926), Amerika (1927).

Označite Gregorja in njegov odnos do družine in službe.

Gregor je bil mladenič, ki je spoštoval svojo družino in redno hodil v službo, čeprav je
ni maral. Njegov oče je namreč bil dolžan in je tako velik delež prisluženega denarja šel za
družino in poplačilo dolgov. V službo ni nikoli zamudil, bil je vesten in priden. Ves ta odnos
se tudi po preobrazbi ni spremenil, čeprav je vmes prišel tudi v fazo sebičnosti in malodušja, a
nasploh skrbel za družino in bil do nje uvideven tudi ko je postal hrošč. Po srcu je bil dober in
skromen, zato družini ne zameri krutega ravnanja z njim. 

Kako ga sprejemajo starši po preobrazbi? Kako se sprememba v odnosu kaže na jezikovni 
ravni?

Po preobrazbi se ga razumljivo vsi  ustrašijo.  Še najbolj  ga sprejema mlajša sestra,
kmalu pa se tudi v njej okrepi odpor. Kljub gnusu, ki ga starši čutijo do Gregorja, ne pozabijo,
da je njihov sin in ga ne zavržejo. Da jim ni po godu se pokaže, ko Gregor umre, saj si vsi
oddahnejo. Na splošno pa pogovori po preobrazbi potekajo le o Gregorjevi zunanjosti. Pred
ostalimi ga skušajo skriti. 

Zakaj Gregor umre?

V delu je vsekakor zelo nejasno napisan vzrok Gregorjeve smrti. Lahko pa iz besedila 
sklepamo, da se izstrada, vidi, da je svoji družini v napoto in jih tudi sam želi odrešiti s svojo 
smrtjo.

Kako se počuti družina po smrti?

Ostali člani družine so po Gregorjevi smrti očitno žalostni, a vendar je za njim 
nastopila odrešitev. Zdaj se bodo namreč lahko spet svobodno živeli, brez skrbi za Gregorja. 

Zakaj Preobrazba ni pravljica?

Preobrazba ni pravljica, ker ima vse značilnosti novele in ne pravljice! Za novelo je 
značilno, da je krajša prozna pripoved, lahko tudi v verzih. Dogajalni prostor je samo en in 
vse dogajanje je zaokroženo okoli osrednjega dogodka ali konflikta in se razplete v kratkem 
času. Konec je presenetljiv in nepričakovan. Nastopa malo oseb. Novela ima dramski 
trikotnik.



Kaj po vašem mnenju simbolizira preobrazba?

Preobrazba je vsekakor zelo nerazumljiva. Gregorjevo telo se spremeni v telo hrošča, 
ob čemer njegov duh in misli ne doživijo preobrazbe. Zunanja preobrazba bi lahko 
ponazarjala njegove notranje vzgibe ... zagotovo pa je možno več logičnih razlag. Lahko bi se 
tudi kako okužil ...

Napišite razmišljanje: PREOBRAZBA-KRUTA USODA ALI BEG IZ STVARNOSTI?

V delu je zelo zamegljen pravi razlog Gregorjeve preobrazbe. Prikazan je namreč kot 
čisto normalen mladenič, ki se spremeni v hrošča. Nikjer ni naveden poseben razlog za tak 
dogodek. Kljub temu pa lahko sklepamo, da gre za neko notranjo preobrazbo. Da je Gregor 
postal neka druga osebnost, se je bistveno spremenil. Tako da, mislim, tu ne gre za beg iz 
stvarnosti, Gregor sam namreč ni hotel biti žuželka, torej se je to zgodilo brez njegovega 
vpliva. Z drugimi besedami bi lahko to označili kot kruto usodo. Tako kot je usoda presenetila
samega Gregorja, je tudi njegovo družino ...


