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శిలువ మోసిన యచయిత
“నేను

సాహితమం త భరేమీ కాను.”

—
“సాహితమం

ద్వవరానే జీవితానిన ట్టుకుని వేలాడుతున్ననను. ద్వనిన కోల్పతే ఄంతా

కోల్పయినట్టు.”
—
“యచన

చావు కన్నన గాఢమైన నిద్రలాంటిది. శ్వాలిన వాటి సమాధుల్పలంచి లాగనట్టు, రాత్రుళ్లల

నన్నన న్న డెస్కా నుంచి లాగలేరు.”
—
“నేను

సాహితామనికి కనడని గొలుస్కల ద్వవరా కటిువేమఫడ్డాను, ఎవయన్నన దగగయకొస్తే న్న

గొలుస్కలు ముట్టుకుంట్టన్ననరేమో ఄని ఄరుసాేను.”
—
“న్నకు

తగగ జీవన శైలి ఏమిటంట్ట, నేను క విశాలమైన సలాలర్ల్ప క మారుమూల గదిల్ప

దీం ముందు న్న రాతసామాగ్రి పెట్టుకుని కూరుచంటాను. భోజనం తెచ్చచవాళ్లల కూడ్డ న్న దగగయకు
రారు, న్న గదికి చాలా దూయంగా సలాలర్ ఄవతల ఎకాడో ఈనన గుభభం దగగయ పెడతారు. ఇ సలాలర్
గదుల గండ్డ అ భోజనం ద్వకా నడిచి వెళ్లటమే న్న ఏకైక వామయాభం. తరావత భళ్ళీ రాతఫలల
దగగయకు

వెళిపోతాను,

తాపీగా

తంటాను,

భళ్లల

రామటం

మొదలుపెడతాను.

ఎలా

రాసాేననుకున్ననవ్! ఎంతెంతటి ల్పతుల్పలంచి తవివ తీసాేననుకున్ననవ్! ఄదీ శ్రభ లేకుండ్డ!
ఎందుకంట్ట తీక్షణమైన ఏకాగ్రత శ్రభ తెలిమనీమదు.”
***

ఏమిటీ గొంతు? ఇ భనిషి సాహితామనికి ఆంతగా ఎందుకు ఫంధీ ఄయిపోయాడు?
సాహితామనికీ జీవితానికీ ఆంత గటిు లంకె ఎలా వేస్కకున్ననడు? ఆలాంటివాడు సృషిుంచిన సాహితమం
ఎలాంటిది?
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ఎవరైన్న సాహితమం టల ఆంత ఄంకితభావం ప్రదరిశంచాయంట్ట, ఫహుశా వాళ్లీ తభ
యచనల ద్వవరా ఏదో ఫృహతేయమైన భంచికో మారుకో పాట్టడుతండి ఈంటాయనీ, వారి అదయశం
ఄంత ఫృహతేయమైంది కాఫట్టు జీవితం మొతాేనిన సాహితామనికి ఄంకితం చ్చమగలిగంత ధైయమం
చ్చమగలిగాయనీ ఄనుకునేవాళ్ీందరూ… కళ్ సవరూతతాేాలు ఎరుగనివాళ్ళీ. కాఫ్కాల్ప భరీ ఄంత
ఫడ్డయి లేదు. ఄతను సాహితామనికి యమాయథం ద్వని వెలుల వెతుకోాలేదు. సాహితామనికి ఄతను
ఄనవయించుకునన యమాయథం

–

అతాభతశ్మ కళ్లకారుల దృకోాణం నుంచి చూస్తే

–

చాలా

ఫడుగుది. క ఈతేయంల్ప ఆలా రాశాడు: “చ్చయవేమలేనిద్వనిన చ్చయవేయాలని ప్రమతనసాేను,
వివరించలేనిద్వనిన

వివరించాలనుకుంటాను,

న్న

భజ్జాగతమైనదీ

నేను

మాత్రమే

ఄనుభూతంచగలిగదీ ఏమిటో ఄది చెపాలనుకుంటాను.”
ఄతను కలానిన ట్టుకుని తనకు తెలిమని వలయాల్పలకి వెళ్ీలేదు. తన ల్పలి వలయాల్పలనే
తరిగాడు. కానీ అ కలం తాకిడికి ఄతని ల్పలి వలయాల్పల పుటిున ప్రకంన్నలతో పాటూ అధునిక
మానవుని మౌలిక సవభావమేదో ఄనుకంపంచింది. ఄందుకే ఄతని సాహితమం ఆయవయ్యమ శ్తాఫదపు
సందిగధ మానవుని భనఃచైతన్నమనికి ప్రాతనిధమం వహించగలిగంది. “డ్డంట్ట, షేక్సిమర్, గెథెలకూ
వారి వారి కాలాలకూ ఎలాంటి సంఫంధం ఈందో, కాఫ్కాకూ భన కాలానికీ ఄలాంటి సంఫంధమే
ఈంది” ఄంటాడు కవి డబ్ల్లూహెచ్ అడెన్. కాఫ్కా యచనలకు ఇ గుణం ఎలా ఄబ్ఫందో
తెలుస్కకోవాలంట్ట ఄతని జీవితం గురించి కులేంగానైన్న తెలుస్కకోవాలి.

జనభ
నలభై యేళ్లకే జీవితం చాలించిన కాఫ్కా

1883

జూలై

3

న జయభనీల్ప యూదుల కుట్టంఫంల్ప

పుటాుడు. తండ్రి హెయభన్ క ఫ్కనీస కొట్టు నడిపేవాడు. వమకిేగా కాఫ్కా ఎదుగుదలపై హెయభన్ చాలా
ప్రతకూల ప్రభావానిన చూపంచాడు. కాఫ్కా తన తండ్రి నుంచి ప్రేభన్న, తన వమకిేతావనికి
పుదలన్న జీవితాంతం అశిస్తేనే ఈన్ననడు. చిననపుడు తండ్రితో పాటూ సివమిభంగ్పూల్కు
వెళిీన సందరాబనిన పెదదయామకా ఆలా గురుే చ్చస్కకున్ననడు: “భనమిదదయం కే సానన్నల పాకల్ప
దుస్కేలు విడిచ్చ వాళ్ీం. కకా నేనేమో ఫకాగా, నీయసంగా, తేలికగా ఈండేవాణ్ణి. ఆంకో కా
నువువ, ఫలంగా, పొడవుగా , విశాలంగా ఈండేవాడివి. అ చినిన పాకల్ప కూడ్డ న్నకు నేను ఒ
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పేలవమైన నమూన్నలా ఄనిపంచ్చవాణ్ణి, నీ కాడి దృషిుల్పనే కాదు, మొతేం ప్రంచం దృషిుల్ప,
ఎందుకంట్ట నువేవ న్నకనినంటికీ కొలమానం.”
తండ్రి హెయభన్ సవమంకృషితో నిరుపేద సిథత నుంచి పైకి ఎదిగాడు. చూటాునికి ధృఢంగా
కఠినంగా కనడేవాడు, సంపాదనే ప్రధానభనే భధమతయగత భనసేతవం, కవేళ్ ల్పలెకాడన్నన
ఄనురాగం ఈన్నన ద్వనిన వమకేం చ్చమటం న్నమోషీగా భావించ్చ భనిషి. అమన కాఫ్కా నుంచి తన
లాంటి ఫలమైన వమకిేతావనేన అశించాడు. కానీ కాఫ్కా పూరిేగా భినన ధృవం. స్కనినతస్కేడు, సిగగరి,
ఄయబకుడు, అధాయడే భనసేతవం కలవాడు. తండ్రి ఇ గుణాలిన ఎతే చూపంచి కాఫ్కాని సందు
దొరికినపుడలాల కించరిచ్చ వాడు.
తలిల జూలీకి కొడుకుపై చాలా ప్రేభ ఈంది, కానీ బయేంట్ట ఄంతకుమించిన హీరో వరిషప్
ఈంది. ద్వంతో బయేకీ కొడుకీా భధమ ఏ ఘయషణ తలెతేన్న అమె బయే క్షమే వహించ్చది. కాఫ్కాకు
శైశ్వంల్ప తలిలదండ్రుల సాంగతమం చాలా తకుావ లభించింది. వాళిీదదరూ కాఫ్కాను అయాల
చ్చతుల్పల వదిలి ఫ్కనీస కొట్టు వామపాయం చూస్కకోవటానికి వెళిపోయేవారు. (అ రోజుల్పల పలలలు
అయాల సంయక్షణల్ప పెయగటభననది మామూలు విషమమే.) కాఫ్కాకు ముగుగరు చెలెలళ్లీ. ఎలిల,
వలిల, ఒటల ఄనే ఇ ముగుగరిల్పన్న చినన చెలిల ఒటల ఄంట్ట కాఫ్కాకు చాలా ఆషుం. అమె ధైయమమూ,
స్తవచాా కాంక్షా గల యువతగా ఎదిగంది. పెదదయేమ కొదీద అ ఆంటోల ఄననమమ క్షం వహించ్చది అ
పలల కాతే.
కాఫ్కా స్తాలు చదువు పూయేయామకా, దేళ్ీ వమస్కల్ప (1893ల్ప) జయభన్ జిమానజిమంల్ప
చ్చరాడు. తరావత ఎనిమిదేళ్ళీ ఆకాడే చదివాడు. కాఫ్కా తనకంటూ క వమకిేతావనిన కూరుచకుననది
ఆకాడే. యచయిత కావాలనన అశ్ ఆటోలనే ఫలడింది. ఄపుడపుడూ న్నటకాలు రాసి ఆంటోల
చెలెలళ్ీతో కలిసి అడేవాడు. విరీతంగా చదివేవాడు కూడ్డ. కౌమాయంల్పనే గెథె, కీలస్టు, నీషే, సినోజ్జ ,
డ్డరివన్ లను చదువుకున్ననడు. ముఖ్మంగా నీషే ప్రభావం ఎకుావగా ఈండేది. కాలనిక సాహితమం
కన్నన, యచయితల అతభకథల పైన్న, ఈతేరాలపైన్న ఎకుావ అసకిే చూపంచ్చవాడు. క మిత్రునికి
ఆయవయేమళ్లపుడు రాసిన ఈతేయంల్ప ఆలా ఄంటాడు: “భనలిన గామరిచి, తట్టల పొడిచ్చ పుసేకాలే
భనం చదవాలి. భన తల మీద మొటిు నిద్ర లేకపోతే ఎందుకిక పుసేకాలు చదవటం? అనందం
కోసమా! ఄసలు పుసేకాలు లేకపోయిన్న భనం అనందంగానే ఈండగలం, అనందపెట్టు పుసేకాలు
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భనమే చిటికెల్ప రామగలం. నిజమైన పుసేకాలు వేరు. ఄవి క వితుేలా, భనకన్నన ఎకుావగా
భనం ప్రేమించిన వారి చావులా, ఄందరికీ దూయంగా ఄడవుల్పలకి వెలి వేమఫడటంలా, క
అతభహతమలా భనలిన కదిలించాలి. భనల్ప గడాకట్టుకుపోయిన సముద్రాలకి పుసేకం క
గొడాలిపెట్టు కావాలి.” ఄతని స్కనినతతవంపై పుసేకాలు నిజంగా ఄలాంటి ప్రభావానేన చూపంచ్చవి.
ద్దదనిమిదేళ్ీ

వమస్కల్ప

(1901ల్ప)

జిమానజిమం

నుంచి

ఫమటడి

జయభన్

యూనివరిశటీల్ప చ్చరాడు. ఄటికే మానసికంగా రామటమే తన డెసిునీ ఄనన నియియానికి
వచ్చచశాడు. కానీ, లౌకిక ప్రంచంల్ప ఏం చ్చయాలనన ద్వనిపై ఒ నియియానికి రాలేదు. ఄందుకే
యూనివరిశటీల్ప చ్చరిన కొతేల్పల ఏ సబ్జాకుులు ఎంపక చ్చస్కకోవాల్ప తెలిమక తడఫడ్డాడు. క
మిత్రుడు చ్చరాడని తన్న కెమిస్ట్రీల్ప చ్చరాడు. కానీ చివయకు ఄకాడ కుదురుకోలేక న్నమమశాస్త్రం వైపు
భళ్లీడు. ఄదీ సంత అసకిేతో కాదు, ద్వనికైతే ఈదోమగావకాశాలు ఎకుావనన తండ్రి పోరు డలేక.
ఇ యూనివరిశటీల్ప చదువుతుండగానే ఄతనికి మాక్స బ్రాడ్ ఄనే తోటి యూదు
యువకునితో రిచమమైంది. వీరిదదరూ జీవితాంతం సనినహిత మిత్రులుగా కొనసాగారు.
మాక్సబ్రాడ్ కూడ్డ యచయితే. కాఫ్కా యచన్న వామసంగంల్ప ఆతని పాత్ర చాలా ముఖ్మమైంది.
స్ట్రవమశ్ంక వలల మొదలు పెటిున యచనలిన పూరిేచ్చమకుండ్డనే చింపేస్త మిత్రుణ్ణి, రామభంటూ దే
దే ముందుకు తోశాడు, ఄవి ప్రచురితభయేమలా శ్రదధ తీస్కకున్ననడు.
కాఫ్కాను ప్రేభ కన్నన ముందు సకేస లకరించింది. ఆయవయేమళ్ీ వమస్కల్ప ఆంటి
ముందునన క షాపుల్పని స్తల్స గర్లతో ఄంతకుముందు ఏ సన్ననహమూ ఄట్టతరావత ఏ
కొనసాగంపూ లేని ఄనుబవభది. సకుస టల కాఫ్కా అజన్నభంతం ద్దవవధీభావంతోనే ఈన్ననడు. క
కా కాంక్ష ఈసిగొలుతున్నన, శ్రీయ రిధి ద్వటి పైకి ఎగయలేని సకుస సవభావం ఄతణ్ణి కుంగదీస్తది.
“ఆదదరు

కలిస్కనన పాపానికి బరించాలిసన శిక్ష సంభోగం” ఄని క చోట రాస్కకున్ననడు. ఄయిన్న స్త్రీ

సాంగతామనికి ల్పట్ట లేదు. సవతహాగా మితభాషీ బ్డిమస్కేడే గానీ, అయడుగుల ఎతే,
కటిుడేస్తకళ్ళీ, వమసంత పెరిగన్న ద్దదనిమిదేళ్ీ కుర్రాడిలానే కనిపంచ్చ రూమూ… ఇ లక్షణాల
కాయణంగా ఄమాభయిలిన అకట్టుకునే దంద్వల్ప ఎపుడూ పెదదగా వెనకడలేదు. తొలిరోజుల్పల వేశ్మల
దగగయకూ తయచూ వెళ్ళీవాడు. కాఫ్కా యచనల్పలని అడ పాత్రల్పల ఄతని సామాజిక వరాగనికి చెందిన స్త్రీల
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కన్నన, ఇ వేశ్మల జ్జడలే ఎకుావ కనిపసాేయి; వాటిల్ప వేశామ సహజమైన చొయవా, జ్జణతనమూ
ఎకుావ.
ఆయవైమూడేళ్ీ వమస్కల్ప (1906ల్ప) న్నమమశాస్త్ర టుబద్రునిగా యూనివరిశటీ నుంచి
ఫమటి ప్రంచంల్ప ఄడుగుపెటాుడు. తరావత, ఄటి న్నమమ విద్వమ నిమమాల ప్రకాయం, ఏడ్డది
పాట్ట కోరుు గుమాసాేగా ని చ్చశాడు. అ తరావత క ఆటాలిమన్ భీమా సంసథల్ప ఈదోమగగా
చ్చరాడు. కానీ దిగంటల నితో రాపాడించ్చస్కేంట్ట రాస్కకోవటానికి వీలుచికాకపోవడంతో, ఄకాడ
ఎంతోకాలం ని చ్చమలేకపోయాడు.
అ భరుసటి ఏడ్డదే (1908), ఆయవై ఄయిదేళ్ీ కాఫ్కా ‘కారిభక ప్రమాద భీమా సంసథ’ల్ప
గుమాసాేగా చ్చరాడు. ఆదే ఄతను చివరి ద్వకా చ్చసిన ఈదోమగం. భరో దేళ్ీ పాట్ట, ఄంట్ట ముపెవప
న్నలుగళ్ీ వమస్కల్ప తనకు క్షమ వామధి ఈందని తెలిస్తద్వకా, ఆకాడే ని చ్చశాడు. ఄతని ఈదోమగ
జీవితభంతా సాఫీగానే సాగంది. కాఫ్కా ఈతేరాల్పలన్న, డైరీల్పలన్న అఫీస్క ని మీద చాలా ఄయిషుత
వమకేం చ్చసాేడు, ఄది తన యచన్న సభయానిన తనేస్ేందని వాపోతాడు, కానీ అఫీస్కల్ప మాత్రం
ఄతను చాలా నిభంతుడిగా పేరు తెచుచకున్ననడు, లుమారుల ప్రమోషనుల పొంద్వడు. అ సంసథ
ఄతణ్ణి ఎంత విలువైన ఈదోమగగా గురిేంచో చెటానికి క ఈద్వహయణ చాలు: క్షమ వామధి ఈందని
ఖ్రాయయామకా ఄతను దవీవియభణ ఆపంచభని అఫీస్కను కోరాడు. కానీ ఄతణ్ణి వదులుకోవటం
ఆషుం లేక, కోలుకున్ననకనే వచిచ చ్చయభని సలవు ఆచిచంది. అరోగమం సహకరించక కాఫ్కా తరావత
ఄయిదేళ్ళీ అ సలవు పొడిగస్తేనే ఈన్ననడు. ఄయిన్న ఄతనికి జీతం మాత్రం ఄందుతనే ఈంది.
ఆక రండేళ్లల్ప చనిపోతాడనగా కాఫ్కాయే వాళ్ీను ఫలవంతంగా పంచి ఫమటకు వచాచడు.
ఆదంతా తరావత సంగత. ఇ అఫీస్కల్ప చ్చయటంతోనే, కాఫ్కా యచన్న జీవితం కూడ్డ
మొదలైంది. చదువు పూయేయింది, క సిథయమై ఈదోమగం దకిాంది, ద్వంతో యచన త వేరే పెదద
ఏంబ్షనేలవీ లేని కాఫ్కా, తననగా అ వామసంగంల్ప మునిగపోయాడు. ఇ అఫీస్క ని వేళ్లు కూడ్డ
ఄతనికి ఄనుకూలంగా ఈండేవి. ఈదమం ఎనిమిదింటికి మొదలై భధామహనం రండుననయకు
పూయేయిపోయేది. ఆంటికి వచిచ భోం చ్చసి రాత్రి ఏడింటి ద్వకా నిద్రపోయేవాడు. సామంత్రం
కాస్తలా నగయ వీధులభభటా నడిచ్చవాడు, లేదంట్ట మిత్రులతో గడిపేవాడు. రాత్రి దయామకా ఆలుల
చ్చరేవాడు. ఄపుడిక యచయిత ఄవతాయం ద్వలేచవాడు. తన గదిల్ప డెస్కా ముందు కూరుచని
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రామటం మొదలుపెట్టువాడు. ఄయథరాత్రి ంటిగంటా, రండింటి వయకూ రాస్తవాడు. వెలులవలా
వస్ేందనిపస్తే కోాసారి తెలాలరే ద్వకా రాస్తేనే ఈండేవాడు.
జీవితానిన ఆలా సాహితామనికే ఄంకితం చ్చస్కకోవటభనే విషమంల్ప కాఫ్కాకు హీరోలు
లేకపోలేదు. వారిల్ప ఫ్రంచి యచయిత ఫ్కలబ్జ (Flaubert) ముఖ్యమడు. కాఫ్కా ఄతణ్ణి తన నలుగురు యకే
సహోదరుల్పల (blood brothers) కడిగా భావించ్చవాడు (మిగతా ముగుగరూ: ఫైదోర్ ద్వస్ేయెవ్స్ట్రా,
హెన్రిక్ వోన్ కీలస్టు, ఫ్రంజ్ గ్రిల్పాయార్). ఫ్కలబ్జ నవల “సంటిమెంటల్ ఎడుమకేషన్ ” గురించి కాఫ్కా క
ఈతేయంల్ప ఆలా రాశాడు: “అ పుసేకానిన ఆషుడినంతగా భళ్లీ కళిీదదరు వమకుేలిన మాత్రమే
ఆషుడ్డాను; ద్వనిన ఎపుడు ఎకాడ తీసిన్న తుళిీడి పూరిేగా నిభగనమైపోతాను, నేను అ యచయితకు
మానసిక పుత్రుణ్ణిమో ఄనిపస్కేంది, కానీ కాసే ఫలహీనమైన ఎబ్జఫటుయిన పుత్రుణ్ణి.” కాఫ్కా తన
ఈతేరాల్పల గానీ, డైరీల్పల గానీ ఎకాడ్డ ఇ సాథయిల్ప ఏ పుసేకం గురించీ రామలేదు. ఫ్కలబ్జ కూడ్డ
జీవితం మొతేం సాహితమభమం చ్చస్కకున్ననడు. నిజ్జనికి ఇ ఄరుదైన జ్జతకి ఄతణ్ణి
అదిపురుషునిగా చెపుకోవచుచ. పెళిీ చ్చస్కకోకుండ్డ, క్రాయిసట్ ఄనే చినన లెలటూళ్ళీ
సిథయడిపోయి, కేవలం రాతకే ఄంకితమైపోయిన ఄతణ్ణి, అ చుట్టుకాల వాళ్ీంతా క్రాయిసట్
సన్నమసి ఄని పలిచ్చవాయట. కానీ ఫ్కలబ్జకు కాఫ్కాకు క తేడ్డ ఈంది. ఫ్కలబ్జ సాహితమం కోసం సన్నమసం
మాత్రమే తీస్కకున్ననడు. కానీ కాఫ్కా సాహితామనికి ఫంధితుడై చికిాపోయాడు. ఄది విన్న జీవితం
లేదు. దీనిన నిరూపంచ్చ సంఘటన ఇ కాలంల్పనే జరిగంది.
కాఫ్కా బావ (చెలెలలి బయే) తనకు ఄందిన కటనంతో క అసఫసాుస్ట ఫ్కకురీ
పెటాులనుకున్ననడు. ఄందుల్ప కాఫ్కాను భాగసావమిగా తీస్కకోవాలనుకున్ననడు. కాఫ్కా కూడ్డ
మొదటోల ఈతాసహం చూపంచాడు. తండ్రి దృషిుల్ప తాను సభరుథడైన కొడుకుగా నిలిచ్చందుకు ఆదో
ఄవకాశ్భని భావించాడు. సవమంగా కొంత డబ్బఫ కూడ్డ పెట్టుఫడిగా పెటాుడు. కానీ ద్వని
తాలూకు రాతవమవహారాల్పల పాల్గగన్నలిస రావటం, నిల్ప కొంత తాన్న భుజ్జన మోయాలిస
రావటం

–

వీటి వలల ఄతను రాస్కకోవడ్డనికి మాత్రమే ఄట్టుపెట్టుకునన సభమంల్ప కొంత

కోతడింది. రామలేకపోతున్నననే ఄనన అందోళ్న ఫదదలవటానికి ఎంతో కాలం టులేదు. కాఫ్కా
బావ కసారి రండు వారాల పాట్ట ఎకాడికో వెళ్లలడు. ద్వంతో కాఫ్కాయే ఫ్కకురీకి వెళిల ఄకాడి
నులు చూస్కకోవాలిసన రిసిథత ఎదురైంది. కాఫ్కా ఆక బరించలేకపోయాదు. వెళ్లనని
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మొరాయించాడు. ఆంటోల తేడి మొదలైంది. తండ్రి ఄలవాటైన భందలింపులతో కొడుకుని
ముటుడించసాగాడు. దీనికి మిగతా కుట్టంఫ సభుమలూ తోడయామరు. చివరికి ఎపుడూ ఄననమమ
క్షం వహించ్చ చెలెలలు ఒటల కూడ్డ ఄతనికి ఎదురు తరిగంది. ఇ రిసిథతుల్పలనే క రోజు కాఫ్కా
తన పై ఄంతస్కే గదిల్ప కిటికీ ఄద్వదనికి తల అనించి, కిందకు తదేకంగా చూస్తే, దూకేద్వదమా ఄని
అల్పచించాడు. “కానీ చచిచపోవటంతో పోలిస్తే ఫతకి ఈండటమే న్న రాతకు తకుావ ఄడుా వస్కేంది”
ఄని వాపోత మిత్రుడు బ్రాడ్కు ఈతేయం రాశాడు. బ్రాడ్ కంగారుడి, కాఫ్కా తలిలకి యహసమంగా
ఈతేయం రాసి రిసిథత వివరించాడు. ఫ్కకురీకి వెళిల నులు చూస్కకొభభననందుకు కొడుకు చావు
ద్వకా అల్పచిస్కేన్ననడని తెలిసి తలిల బ్జంబేలెతేపోయింది. ఄతణ్ణి అ ని బాధమతలునంచి పూరిేగా
తపంచింది. కానీ తండ్రి దృషిుల్ప ఄతను భరింత నికిరానివాడిగా మిగలాడు.
సాహితమం చుటూు ఆంతగా జీవితానిన ఄలేలస్కకున్నన, కాఫ్కా ద్వనిన క కెరీర్గానో, గురిేంపు
తెచ్చచ వామసంగం గానో ఎపుడూ భావించలేదు. జీవితంతో లంకె నిలిపే ఏకైక అసరాగా సాహితామనిన
చూశాడు. అ దిశ్గా ఄతని మనం తపంచలేని నుదుటి రాతలా సాగపోయింది. ఇ కాలంల్పనే
తన డైరిల్ప ఆలా రాస్కకున్ననడు: “న్న ఄసిేతవం టాులిసన మాయగం యచనే ఄననది కాసారి న్న
ఄంతరినరాభణంల్ప ఖ్రారైపోగానే, న్నల్ప సయవశ్కుేలూ ఄట్ట దూకాయి. ద్వంతో ఄటిద్వకా
సకుసకూ, తండికీ, తాగుడుకూ, తాతేా వివేచనకూ, ఄనినంటి కన్నన ముఖ్మంగా సంగీతానికీ
కేటాయించిన శ్కుేలనీన ఖాళ్ళ ఄయిపోయాయి. నేను అ విషయాల్పల తుపుటిుపోయాను. కానీ ఆది
తదు. ఎందుకంట్ట, న్న శ్కుేలనీన ఏకమైన్న ఄది ఎంత ఫలహీనమైన కూడిక ఄంట్ట, ఄవనీన కా
తాటిపై నడిస్తేనే న్న యచనకు కనీసం సగమైన్న సామడగలవు. ఆపుడిక న్న ఄభివృదిధ సంపూయిం,
తామగం చ్చమటానికి ఆంకేం మిగలేలదు; ఇ సంకిలషుమైన ఄభరికల్పంచి న్న అఫీస్క ని కాటీ తీసి
కాన పెడితే చాలు, నేను న్న ఄసలైన జీవితానిన ప్రాయంభించగలను; ఄపుడిక, న్న యచన్న
వామసంగపు పురోగతతో పాటూ, న్న ముఖ్ం కూడ్డ సహజమైన తీరుల్ప ముసలిదవుతుంది.”
మాక్స బ్రాడ్లా భరికొందరు యచయితలు కూడ్డ మిత్రులు కావటంతో, చుటూు
ఄనుకూలమైన వాతావయణం కూడ్డ ఏయడినటుయింది. ఇ కాలంల్ప రాసిన చినన చినన సాచ్లు క
మిత్రుడు నడిపే త్రికల్ప వచాచయి. తరావత ఆవే “మెడిట్టషన్స” పేరుతో పుసేకంగా ఄచచయామయి.
ఆదే కాఫ్కా మొదటి పుసేకం. కాఫ్కా జీవిత కాలంల్ప ఄచచయిన పుసేకాలు చాలా తకుావ. ఄనీన
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కలిపతే ఏడు సననపాటి పుసేకాలు తేలతాయి. వీటిల్ప ఎనిమిది పెదద కథలున్ననయి, ముఫ్వప చినన
సాచ్ల లాంటివి ఈన్ననయి. ఇ సభమంల్పనే (1910) కాఫ్కా డైరీ కూడ్డ రామటం
మొదలుపెటాుడు. ఆందుల్ప రోజుల గురించి రాస్కకోవటమే గాక, రైటింగ్ ఎకసయసయిజులాలంటివి
కూడ్డ రాస్కకున్ననడు. ఇ ఄలవాట్ట చివరిద్వకా పోగొట్టుకోలేదు.
ఆంటోల వాతావయణం మాత్రం ఄతణ్ణి ఎంతో కొంత నలిబ్లి చ్చస్తేనే ఈండేది. చిరు ఄలికిడికి
కూడ్డ ఆఫఫంది డే ఄతని వినికిడిపై ఆంటోలని సాంసారికమైన చపుళ్ళీవో నియంతయం ద్వడి చ్చస్తేనే
ఈండేవి. రామటం తనకెంత ముఖ్మభనేది ఆంటోల ఎవరూ టిుంచుకోకపోవటం ఄతణ్ణి ఆఫఫంది
పెట్టుది. తండ్రి హెయభన్ ఄయితే టిుంచుకోకపోవటం మాట ఄట్టంచి, దేవషించ్చవాడు కూడ్డ. కొడుకు
గౌయవప్రదమైన ఈదోమగం చ్చస్తే ఏదో మిగలిన సభయానేన రామటానికి వాడుకుంట్టన్నన, ఄది
అమనకు నచ్చచది కాదు. అమన కాఫ్కా యచన్న వామసంగానేన కాదు, ద్వంతో సంఫంధం ఈనన కాఫ్కా
మిత్రులిన కూడ్డ సహించలేకపోయేవాడు. వాళ్ళీవవరు ఆంటికి వచిచన్న సరైన అదయం లభించ్చది
కాదు. తండ్రి దేవషించ్చ కొదీద కాఫ్కా భరింతగా సాహితమంల్పకి కుంచించుకుపోయేవాడు. కానీ
చివయకు ఄకాడ రాస్తది కూడ్డ తండ్రి గురించ్చ. జీవిత చయమాంకంల్ప తండ్రిని ఈదేదశించి రాసిన
(కానీ అమనకు ఆవవకుండ్డ వదిలేసిన) క ఈతేయంల్ప: “న్న రాతలనీన నీ గురించ్చ; నీ గుండెల మీద
డి వెళ్ీగకుాకోలేని అక్రోశానేన ఄకాడ వెళ్ీగకుాకున్ననను. ఄదంతా నీకు నేను ఈదేదశ్పూయవకంగా,
తాతాసయం చ్చస్తే లుకుతునన వీడోాలు లాంటిది,” ఄంటాడు.
తన ఫలహీన సవభావానిన ఄలుస్కగా తీస్కకుని భనుషులు తాను సృషిుంచుకునన
సాహితామనికి మాత్రమే రిమితమైన

–

–

వలమంల్పకి చొయఫడవచుచననన బమం కాఫ్కాల్ప

ప్రవేశించటానికి ఇ ఆంటి వాతావయణమే కాయణం. ఆదే ఄతనిల్ప కుట్టంఫ జీవితం టల వియకిే
కలగజేసింది, పెళిీ టల బయానిన పెంచింది. ఄలాగని ంటరితనమూ బరించలేకపోయేవాడు.
ఄపుడే ఄతని జీవితంల్పకి ఫ్లిస్ట ఄనే ఄమాభయి ప్రవేశించింది. ఆక యచనకు తనిసరైన
ంటరితన్ననికీ – తోడు కోసం అరాటానికీ భధమ ఐదేళ్ీపాట్ట సాగబోయే భారీ సంగ్రామానికి తెయ
లేచింది.
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బమం
1912

అగస్కు

14న,

ఆయవై తొమిభదేళ్ీ కాఫ్కా, ఒ సామంత్రం తన మిత్రుడు మాక్స బ్రాడ్ ఆంటికి ఒ

విందుకు వెళ్లీడు. ఄకాడ ఫ్లిస్టను తొలిసారి చూశాడు. తొలి చూపు ప్రేభ ఄనటానికి లేదు, కానీ
అమె టల అకరిషతుడయామడు. వాయం తరావత డైరీల్ప అమె గురించి మొదటి ఎంట్రీ రాస్కకున్ననడు,
నెల తరావత అమెకు మొదటి ఈతేయం రాశాడు.
ఇ ఈతేయం రాసిన రండు రోజులకే, కాఫ్కా జీవితంల్ప ఄంతకన్నన ముఖ్మమైన సంఘటన
జరిగంది. ముందు ద్వని గురించి చెపుకోవాలి. సపెుంఫరు

22

రాత్రి మొదలై

23

తెలాలరే వయకూ

కూరుచని, “ద జడిామెంట్” ఄనే కథ రాశాడు. “న్న రాతలనీన నీ గురించ్చ” ఄని కాఫ్కా తన తండ్రిని
ఈదేదశించి ఄనన మాటలకు ఇ యచనే తొలి సాక్షూం. ఇ కథల్ప, క తండ్రి కొడుకు మీద
ఄన్నహమమైన అరోణలు చ్చసాేడు, చివరోల ఎందుల్పనన్నన దూకి చావభంటాడు, కొడుకు అ
తీరును మారుమాటాడకుండ్డ ఄంగీకరించి బ్రిడిా మీంచి నదిల్పకి దూకి చనిపోతాడు. సాహితామనికే
జీవితానిన ఄంకితం చ్చస్కకోవటం టల ఄతనిల్ప ఆంకా ఏమైన్న ఄనుమాన్నలుంట్ట, ఇ కథతో ఄవనీన
తీరిపోయాయి. ఇ కథ రాసిన వెంటనే డైరీల్ప ఆలా రాస్కకున్ననడు:

“ ‘ది

జడ్ామెంట్’ ఄనే కథను

కే సిటిుంగుల్ప రాత్రి దింటి నుంచి ఈదమం అరింటి భధమల్ప రాసాను. ఄదేనిగా కూరోచవటం
వలల న్న కాళ్లీ బాగా తమిభరకిాపోయి వాటిని డెస్కా కింద నుంచి ఫమటకు తీమటమే కషుమైంది.
తీవ్రమైన ఄలసటా, అనందమూను. ఏదో నీటి మీద జ్జరుతుననంత తేలిగాగ కథ కళ్ళీదుట్ట ఎదిగంది.
రాత్రి ఎనోనసారుల న్న వీపు నిటారు చ్చస్కకున్ననను. ఄంతా ఎలా చెవచోచ, ఄనిన వింత కలనల
కోసమూ క గొ జ్జవల ఎలా సిదధంగా ఈంట్టందో, ఄవి ఄందుల్ప డి ఎలా అహుతవుత తరిగ
ప్రబవిస్కేంటాయ్య ఄనుభూత చెంద్వను. కిటికీ ఫమట అకాశ్ంల్ప నీలిభ చ్చరింది. ఫండేదో
దొరులకుంటూ పోయింది. ఆదదరు వంతెన ద్వట్టతున్ననరు. గడియాయం వైపు అఖ్రుసారి చూసింది
రండింటికి. నిభనిషి వయండ్డల్ప ఄడుగు పెట్టుసరికి, నేను చివరి వాకమం రాస్కేన్ననను. లైటాయటం,
గటి వెలుగు. న్న గుండె చుటూు సననని భంట. ఄయథరాత్రి ద్వటాకా మామమైన ఄలసట. నిలువున్న
కంపస్తే చెలెలళ్ీ గదిల్పకి ప్రవేశించటం. ఄంతకుముందు, నిభనిషి ఎదుట్ట ళ్లీ విరుచుకుంటూ,
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‘ఆటిద్వకా

రాస్తేనే ఈన్ననను’ ఄని చెటం. ఄపుడే వేసినట్టు చెదయని కా… రాస్తే ఆలాగ

రాయాలి, ఆదే సషుతతో, దేహాతభలిన ఏ తొడుగుల వెనకా ద్వచకుండ్డ రాయాలి.”
కాఫ్కా ఎలాంటి యచన్ననుబవానిన భనస్కల్ప పెట్టుకుని, ఄది సాధమమేనని గుడిాగానముభత,
ఆన్ననళ్ళీ సాహితామనిన ట్టుదలగా ట్టుకున్ననడో, ఄలాంటి యచన్ననుబవం నిజంగా సాధమమేనని
ఇ రాత్రితో ఄతనికి తేలిపోయింది. మానసికంగా ఄతని యచన్న జీవితం ఇ రాత్రే మొదలైందని
చెపాలి. ఆదే ఉపుల్ప కాఫ్కా రాసి ఈంట్ట, అమన యచనల జ్జబ్తా ఆపుడు లబమభవుతునన
ద్వనికన్నన రండింతలు ఈండేదే. కానీ కాఫ్కాకు చివరి ద్వకా ఄయథం కానిదేమిటంట్ట, సాహితమం
మాత్రమే భనిషి జీవితానికి సంపూయిత చ్చకూయచలేదు. భనిషి సహజ్జతాల్పల తోడు కోసం అరాటం
కూడ్డ కటి, ఄది తీయనపుడు ంటరితనం నలిపేస్కేంది. భరీ స్కనినతమైన కాఫ్కాను

–

నీషేను

చదివి, దేవుడు చనిపోయాడననది జీరిించుకుని, అధునిక మానవుని ఄసిేతవం జనభతోనే ఄన్నథ ఄని
నమిభన కాఫ్కాను

–

ఇ ంటరితనం భరింత దటుంగా కముభకుంది. ఄదే అమనున ఫ్లిస్ట వైపు

భళ్ళీలా చ్చసింది. యచనలు చ్చయాలిసన ఎనోన విలువైన రాత్రులను అమన ఫ్లిస్టకు ఈతేరాలు
రామటంల్ప గడిపేశాడు. తన కాలనిక యచనల సైజుని మించి పోయేటంత లేఖా సాహితమం
సృషిుంచాడు.
ఫ్లిస్ట బ్జరిలన్ ల్ప ఈండేది. డికేుటింగ్ మెషీన్లు తయారు
చ్చస్త కంపెనీల్ప ఎగాకుమటివ్ సక్రటరీగా ని చ్చస్తది. భన
హీరోయిన్ ఒరియెంటెడ్ సినిమాల్పల ఄకా పాత్ర వేసిన
కథాన్నయికకు ఎనిన కషాులుంటాయ్య ఄనీన ఫ్లిస్టకూ ఈన్ననయి.
ఈదోమగం చ్చస్తే కుట్టంఫ బాధమత మోయాలిస రావటం, బాధమత
లేని తండ్రి, ఄడాద్వరులు టిున తముభడూ, పెళిీ కాకుండ్డ
తలలయిన చెలాలయీ… ఆలాగ. అమె పకాా భధమతయగత
(బ్ల్రుావా)

భనసేతవం

ఈనన

మామూలు

ఄమాభయి.

ధైయమస్కేరాలు, సహనశీలి, కలివిడి భనిషి, సంప్రద్వమఫదుధరాలు.
అమె కాఫ్కా నుంచి కోరుకుననదలాల క బయేని.
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కానీ కాఫ్కా అమె నుంచి అశించింది వేరు. తనకు ఎపుడూ పొతుేకుదయని ప్రంచానికి
అమెను ప్రతనిధిగా చూశాడు. అమెతో సాభయసమమైన సాహచయమం సాధమమైతే , ఄది ప్రంచంతోన్న
లభించినట్టు ఄనుకున్ననడు. కానీ ఆది జయగాలంట్ట, కటి: కాఫ్కాకు సాహితమం టల ఈనన తీవ్రమైన
ఄంకితభావానిన అమె ఄయథం చ్చస్కకోవాలి. రండు: కాఫ్కా సాహితామనిన కూడ్డ ఄయథం చ్చస్కకోవాలి.
కాఫ్కా ఈతేరాల ద్వవరా ఇ ఫృహత్రరమతనం మొదలుపెటాుడు. కానీ సవభావరీతామ అమెల్ప అ రండు
లక్షణాలూ లేవు. సాహితమం టల ఄతనికునన పాషన్ను క మామూలు హాబీగా మాత్రమే ఄయథం
చ్చస్కకుంది. అమెకు సంఫంధించినంత వయకూ, కాఫ్కా క యచయిత ఄవటం కాకపోవటం ఄననది,
తభ ఫంధంతో నిమితేమునన విషమమే కాదు. ఆది కాఫ్కాకు తొందరోలనే ఄయథమైంది.
అ ఏడ్డది చివరోలనే విడుదలైన తన పుసేకం

‘మెడిట్టషన్స’ను

అమెకు చదవభని

ంపంచాడు. అమె నచచలేదని చెప ఈన్నన, ఄయథం కాలేదని చెప ఈన్నన ఄయథం చ్చస్కకునేవాడే. కానీ
అమె చూపంచిన నిరాసకేతను మాత్రం పుకోలేకపోయాడు. కాఫ్కాకు ఇ ఫంధం టల బయాలు
మొదలయామయి. తనను సాహితామనికి దూయం చ్చస్త సాధాయణ గృహస్కథ జీవితం ఄతనికి ఎటిు
రిసిథతుల్పలన్న వదుద. ఄయిన్న అమె నుంచి దూయం జయగలేకపోయాడు. ఆలా ఎటూ తెగని
ఉగసలాటతో తనను బాధపెట్టుకోవడమే కాదు, అమెన్న విరీతంగా బాధపెటాుడు. అకయషణా
వికయషణలూ కే ఫలంతో ఄతనిపై ని చ్చసి వణ్ణకించాయి. అమె టల ఄబ్జససివ్ గా మారిపోయాడు.
కోాసారి నెలకు యాభై పైగా ఈతేరాలు రాసిన సందరాబలున్ననయి. వీళ్ళీదదరి ఫంధం ద్వద్వపుగా
ఈతేరాల మీదే సాగంది. ఐదేళ్ీ ఄనుఫంధంల్ప వాళ్లీ ముఖాముఖీ కలుస్కకుననది చాలా తకుావ.
ఆంతాజేసి ప్రాగ్ నుంచి బ్జరిలన్ నగరానికి రైలు ప్రయాణం కేవలం ఏడుగంటలే. ఄయిన్న కాఫ్కా
కదిలేవాడు కాదు. అమె యభభని ఫలవంతపెటిున్న, తాను రాస్కకునే సభమం పాడవుతుందనన
సాకుతో వాయిద్వ వేస్తవాడు, కానీ నిజ్జనికి అ సభయానిన కూడ్డ అమెకు ఈతేరాలు రామటంల్పనే
గడిపేస్తవాడు. అ ఈతేరాల వెనక ఈననది కట్ట లక్షూం. తనకూ సాహితామనికీ భధమనునన
ఄవిన్నభావ సంఫంధం ఎంత గటిుదో అమె ఄయథం చ్చస్కకోవాలి, ఄంగీకరించాలి. ఄంతేకాదు,
తనల్పని బయాలన్న, దిగుళ్లన్న, చెడున్న, స్కనినతతావనీన ఄనినంటినీ అమె ముందు నగనంగా
ఫమట పెటాుడు. ఇ ఈతేరాలనీన చదివితే భనకు ఄందుల్ప ప్రేభ కాదు కనిపంచ్చది, తన ఈనికికై
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కాఫ్కా చ్చస్కకుంట్టనన ఄపీలు కనిపస్కేంది. అ ఄపీలు అమె ముందు కూడ్డ కాదు. ప్రంచం
ముందు. ప్రంచానికి అమె కేవలం క ప్రతనిధి ఄంతే.
ప్రస్కేతం కాఫ్కా ఈతేరాలు భనకు మిగలాయి కానీ, అమె ఈతేరాలేవీ మిగలేలదు. కాఫటిు,
అమె వైపు కథేమిటననది సషుంగా తెలిమదు. కానీ కాఫ్కా ఈతేరాల్పలనే కొనిన చోటల అమె వెయషన్
కూడ్డ చూచామగా బోధడుతుంది. అమె ఄతని అతభదూషణలీన, సాహితమభనే తన ంటిసేంబం
మేడ చొయబాట్టకు గుయవుతుందేమో ఄనన బయాలీన, నిరాధాయమైన అరోగమ శ్ంకలీన, వీటనినంటినీ
చాలా ఒరుగా బరించింది. తన దధతల్ప సముద్వయించటానికి కూడ్డ ప్రమతనంచింది: “భరీ
ఄంత విశ్లలషణ నికి రాదు, ననున గుడిాగా నమేభమరాదూ”, “నీ ఄంత సషుంగా చూడగల భనిషిని
ంటరితనం భరింత డిప్రెస్ట చ్చస్కేంది”,

“ఄలా

ఫమటి ప్రంచానికి బొతేగా దూయంగా

ఈండిపోకూడదు”; ఆలాంటి వాకామలు కాఫ్కా భళ్ళీ తన జవాబ్బల్పల కోట్ చ్చమటం వలల
ఫమటడ్డాయి. కాఫ్కా తన నిద్రలేముల గురించీ, తలపోటల గురించీ దే దే రాస్కేంట్ట, ఄలా ఈనన
శ్కిేనంతా రామటానికే ఖ్రుచపెటువదదని నచచచెటానికి ప్రమతనంచ్చది. అమె నుంచి ఇ తయహా
మాటలు వచిచనపుడలాల, అమె తన యచన్న వామసంగం జోలికి వస్కేందననంత గాబరా
డిపోయేవాడు. ఎటిలాగ భందలిస్కేనన ధోయణ్ణల్ప యచన తనకు ఎంత ముఖ్మభననది రాస్తవాడు:
“న్నకు

చ్చతనైన అ కా ని పైన్న న్న శ్కుేలనీన ఖ్రుచ పెటుకూడద్వ? ఄలా చ్చమకపోతే న్న కన్నన

మూరుుడెవడూ ఈండడు! న్న రాతలు ఎందుకూ నికిరానివే కావచుచ; ఄలాంటపుడిక నేన్న
ఎందుకూ నికిరాని వాణ్ణి. ఄలాగని ఇ విషమంల్ప ననున నేను మినహాయించుకుంట్ట, ననున నేను
చంపుకుననట్టు.” చివయకు పెళిీ టల బయాలిన కూడ్డ నిససంకోచంగానే రాశాడు. తనను తాను క
సామాజికునిగా (స్షల్ అనిభల్), కుట్టంబీకునిగా (ఫ్కమిలీ మాన్), ఄనినంటికన్నన ముఖ్మంగా
సంభాషణా చతురునిగా (కానవరేసషనలిస్కు) ఉహించుకోలేకపోయేవాడు. చివయకు తలిలదండ్రుల
డగగదిల్ప

భంచం

మీద

నైట్

డ్రస్కసలు

దిదకగా

పేరిచ

ఈండే

దృశామనిన

కూడ్డ

బరించలేకపోయేవాడు. కుట్టంఫ జీవితానికి ప్రతీకగా కనిపంచ్చదేదైన్న ఄతణ్ణి ఄంతగా వెగట్ట
రేచది. ఫ్లిస్టకు ఇ ఄత స్కనినతతవం ఄయథభయేమది కాదు; కసారి మాక్స బ్రాడ్ బ్జరిలన్ వస్తే ఄతణ్ణి
కలిసి తన గోడు వెళ్ీబోస్కకుంది. బ్రాడ్ తన మిత్రుని తయపున మాటాలడి అమెకు సరిద చెటానికి
ప్రమతనంచాడు. “ఄతని ఄతస్కనినతతావనిన మీరు కాసే బరించాలి. అ క్షణాన తన మూడ్ ఎలా
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ఈందో ఄలాగ సందిసాేడు. ఄనిన విషయాల్పల ఄబొసలూమట్న్న ఄలిుమేట్న్న మాత్రమే అశించ్చ వమకిే,
ఎననటికీ రాజీ డడు.”
వాళిీదదరికీ రిచమమైన తొలినెలల్పల, ఇ ఫంధం ఆంకా ఆంత గందయగోళ్ంల్ప డక
ముందు, ఄది కాఫ్కాకు సృజన్నతభకంగా చాలా ఫలానినచిచంది. కాఫట్టు “ద జడిామెంట్ట” కథ రాసిన
తరావత నెలల్పనే తన ఄసంపూయి నవలాత్రమంల్ప మొదటిదైన “తపపోయిన భనిషి” (దీనికి
తరావత బ్రాడ్ పెటిున పేరు “ఄమెరికా”) రామటం మొదలుపెటిు, మొదటి ఄధామమం “ద స్ుకర్”
పూరిే చ్చశాడు. అ తరావత నెలల్పనే తన ప్రసిదధ నవలిక “మెటమాయపసిస్ట” పూరిే చ్చశాడు. తండ్రితో
ఄతని ఄనుఫంధపు నీడలు ఇ మూడు యచనల మీద్వ డ్డాయి..
కాఫ్కా యచనలనీన ఄంతే. ఄవనీన ఄతని జీవితానుబవాల నుంచి ఎదిగనవే ఄయిన్న, వాటిల్ప
అ జ్జడలిన సిగటుడం చాలా కషుం. స్ట్రతాకోకల్ప ద్వని గొంగళి ఄంశ్ను ఎంతమాత్రం
చూడగలమో, అమన యచనల్పల అమన జీవితానీన ఄంతే చూడగలం. ఄది పూరిేగా రూపాంతయం
పొంద్వకనే యచనల్పలకి వచిచంది. ఄయితే కాఫ్కా ముందునన యచయితలూ ఄదే కద్వ చ్చసింది?
ఎవరైన్న జీవిత రిధి నుంచ్చ కద్వ యచనలిన సృషిుంచ్చది? భరి కాఫ్కా వాళ్ీ కన్నన ఏ విధంగా భిననం?
వాళ్ీందరి విషమంల్పన్న ఇ రూపాంతయక్రిమకు పూయవముండే జీవితానికీ, తరావత పుటిున
యచనకూ కొంతైన్న పోలిక చూపంచవచుచ. ఎందుకంట్ట జీవితం ఎలాంటి రియాలిటీల్ప నడుస్కేందో
ద్వనేన యచనకు కూడ్డ భూమికగా స్ట్రవకరించారు. కాఫ్కా మాత్రం తన జీవితానుబవాలిన యచనగా
మారేచటపుడు రియాలిటీని భూమికగా స్ట్రవకరించలేదు, వాటిని రియాలిటీతో ఏ మాత్రం సంఫంధం
లేని రూంల్పకి మారాచడు; కలల్పలకి రూపాంతయం చెందించాడు, ఆంకా సషుంగా చెపాలంట్ట,
పీడకలల్పలకి.
కాఫ్కా యచన్నప్రక్రిమ భన కలల నిరాభణానిన ఫ్కల్ప ఄవుతుంది. భన కలల్పల క ధోయణ్ణ
ఈంట్టంది. వాటిల్ప కనడే దృశామలకూ, వాటివలల కలిగ భావాలకూ పొంతన ఈండదు. కనడే
దృశామలతో ఏ మాత్రం సంఫంధంలేని భావాలేవో కలుగుతాయి. కలల్ప భనం చందమాభని చూసి
కూడ్డ

బమడవచుచ.

భరి

వాసేవజీవితంల్ప

అహాలదకాయకమైన

చందమాభ

కలల్ప

బమకాయకమెలా ఄయింది? ఄంట్ట, నిజ్జనికి కాలేదు. కలల్ప భనకు బమం కలిగది చందమాభ
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‘వలల’

కాదు, భనల్ప అల్రెడీ ఈనన బమమే చందమాభ మీదకూ ప్రసరించి ద్వనిన కూడ్డ

బయావహం చ్చస్కేంది, ఄదే సాథనంల్ప భరే ఆతయ ఄప్రమాదకయ (benign) దృశామలున్నన కూడ్డ
స్తరామసేభమం, చెట్టు మీద కాకులు, దగగయగా ఎగరే విమానం

–

–

ఄలాంటి బమమే కలగవచుచ.

ఄంట్ట, కల క భావంతో మొదలవుతుంది, ఆక తరావత కలల్ప ఏ దృశ్మం వచిచ డిన్న, ఄది అ
పూయవనిశిచత భావానేన ప్రకటిస్కేంది. కాఫటిు, అ చందమాభ కలకు సంఫంధించినంత వయకూ
దృశ్మం వలల బమం కాదు, బమం వలల దృశ్మం. ఆకాడ బమం ప్రేరేపత భావం కాదు, ప్రేరేక
భావం. దీనిన కా బమం ఄనే భావానికే కాదు; అహాలదం, కాభం, ఈదేవగం, జుగుస ఆలా ఏ
భావానికైన్న వరిేంజేమవచుచ. కానీ కాఫ్కా జీవితానిన ప్రధానంగా నిరేదశించిన ఏకైక భావం
బమం: తండ్రి టల బమం, అరోగమం టల బమం, సకుసవల్ ఆంటిభస్ట్ర టల బమం, పెళిీ టల
బమం, చివయకు సాహితమం టల కూడ్డ బమమే. కచోటైతే

“the very impossibility of living”

గురించి కూడ్డ రాసాేడు. కాఫ్కా ఈతేరాల్పల ఎకుావసారుల కనించ్చ దం బమం (angst).
కాఫ్కా కూడ్డ తతయవ యచయితలాల జీవితానుబవాలినంచ్చ సృషిుంచాడు నిజమే. కానీ
జీవితానుబవాలిన మథాతథంగా తీస్కకోలేదు, ఄవి తనల్ప కలిగంచిన భావాలిన మాత్రం
తీస్కకున్ననడు. అ భావానిన తనల్ప నింపుకుని, అ భావం పూనినవాడై, అ భావంతో భమేకమై… కలం
కదిపాడు. ఆక ఄతను రాసింది ఏదైన్న అ భావం మాత్రం అ సృషిు ఄంతటా క పాయదయశకపు
పొయలా రుచుకుని ఈంట్టంది. పాఠకుని భనస్క అ భావానిన ఄనుభూత చెందుతుంది, కానీ ఄతని
బ్బదిధకి మాత్రం అ భావానికీ, యచనల్పని వివరాలకూ తారిాకమైన సంఫంధమేమిటో ఄందదు.
ఄచచంగా కలల్పలలాగానే. కానీ ఎంతైన్న పుసేకం ఄనేది క కాంక్రీట్ట వాసేవం. ఄందుల్ప
వామకయణానుగుణమైన వాకామలూ, వరిితమైన సనినవేశాలూ క తారిాకమైన క్రమానీన, మెటీరిమల్
ఈనికినీ కలిగ ఈంటాయి. పైగా కాఫ్కా మామూలు రిమలిస్కు యచయితల కన్నన ఄతమంత సషుంగా
తన కాలనిక ప్రంచాలిన తీరిచదిదుదతాడు. ద్వంతో ఄవి తారిాకంగా ఄతమంత సషుంగా ఈంటూనే,
వాటి ఄయథం మాత్రం కలల్పలలా ఄలికేసినట్టు ఈంట్టంది. ఇ కాంబ్నేషన్ పాఠకులిన చిత్రమైన
అకయషణతో కటిుడేస్కేంది. వారికి కాఫ్కాను చదవడం మెలకువల్ప ఈండి కలగంట్టననట్టుగా
తోస్కేంది. ఄందుకే ఇ యచనలిన సషుమైన కలలు (lucid

dreams)

ఄనవచుచ. ఇ కాయణం చ్చతనే,

కాఫ్కా యచనలిన అతభకథాతభకాలుగా రిగణ్ణంచి వాటి విలువని లెకాగటులేం. కాఫ్కా జీవితానిన
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పూరిేగా లెకాల్పంచి మినహాయించిన్న కూడ్డ, ఄతని యచనలు వింత సందయమంతో, సంత సతమంతో,
సంపూయి సవతంత్రతతో భనునతాయి.
దీనికి “మెటమాయపసిస్ట” నవలిక ఈద్వహయణ. “గ్రెగర్ జమాా క ఈదమం కలత కలలినంచి
నిద్ర లేచ్చ సరికి, తన భంచంపై తాను క పెదద కీటకంగా మారిపోయి ఈండటానిన చూస్కకున్ననడు”
ఄనే వాకమంతో మొదలవుతుందీ కథ. ఆక ఄకాణ్ణించి గ్రెగర్ జమ్జ్జ ఇ కొతే రూంల్ప తన
రోజువారీ జీవితం గడిపేందుకు ఈదుమకుేడవటానీన, ఄందుల్ప ఎదుయయేమ ఆఫఫందులీన భీత గొలిపే
సషుతతో చూపస్కేంది. కాఫ్కా జీవించి ఈండగా ప్రచురితమైన యచనలనినంటిల్పకీ ఆదే ఎకుావ
ప్రసిదిధ పొందింది. ఇ యచనతో సాహితమంల్ప మోడరినటీ అయంబమైందటారు. ఇ యచన మొదటి
వాకమంల్ప కనిపంచ్చ సృజన్నతభక ధైయమం ఎందరో యచయితలిన ప్రేరేపంచింది. ఎందరో ఄటిద్వకా
తభ కాళ్ీను కటిు డేసిన వాసేవికతా శ్ృంఖ్లాలిన తొలగంచుకుని, తభ ఄంతరోలకాలిన సావపనక
క్షాలపై సృజన్నకాశ్ంల్పకి స్తవచాగా ఎగయవేశారు. కాగతం మీద ఏదైన్న సాధమమేననే ఎరుక వలల
కలిగన స్తవచాా భావభది.
ప్రముఖ్ సానిష్ యచయిత గాబ్రియెల్ గారిసయా మారాజ్ తనపై మెటమాయపసిస్ట ప్రభావానిన
ఆలా చెపాేడు: “న్న దిహేడేళ్ీపుడు ‘మెటమాయపసిస్ట’ చదివాకా ఄనిపంచింది, నేను యచయితను
కాగలనని. అ యచనల్ప గ్రెగర్ జమ్జ్జ క ఈదమం నిద్ర లేచి భారీ కీటకంగా మారిపోయాడననది
చదివాకా, న్నల్ప నేను ఄనుకున్ననను, ‘ఆలా రాస్త వీలుందని న్నకు తెలీదే, ఈననటుయితే , నేను
ఖ్చిచతంగా కలం టాులిసందే.’ ” మారాజ్ ప్రసిదధ యచన “న్ హండ్రడ్ ఆమర్స అఫ్ సలిటూమడ్”ల్ప
వాసేవికత నుంచి విముకిే పొందిన ఆలాంటి స్తవచ్చా కనిపస్కేంది. దీనేన మాజిక్ రిమలిజం ఄన్ననరు.
1912 – 1913 కాలంల్ప

కాఫ్కాను పూనిన ఇ సృజన్నవేశ్ం ఆంకెనిన రాయించ్చదో. కానీ ఄతనే

తవువకునన ఉబ్ క్రమేపీ ఄతణ్ణి ల్పనికి లాకోాసాగంది. ఫ్లిస్ట తనను ఄయథం చ్చస్కకునే భనిషి కాదని
కాఫ్కాకు ఄయథమైన్న, ఎందుకో అమెకు భరింత చ్చరువ కాకుండ్డ నిగ్రహించుకోలేకపోయాడు. దీనికి
కాఫ్కాల్పనే ఈనన భరో ఄంశ్ కాయణం. నిజ్జనికి సాహితమం తన జీవితానికి ట్టుకొభభ ఄంటూ
ఎంతగా తనకు తాను చెపుకున్నన, సృజనకు ఄనివాయమమైన ంటరితనం చుట్టుముటిునపుడు
మాత్రం, కాఫ్కా సాహితామనిన క శాంగా కూడ్డ భావించ్చవాడు. ప్రంచపు ఄమామక
సంయంబంల్ప భాగం కాకుండ్డ సాహితమం తనను టిు ఫంధిస్కేననట్టు భావించ్చవాడు. ప్రంచంల్పకి
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పారిపోవాలని చూస్తవాడు. ఆకాడే ప్రంచానికి ప్రతనిధిగా తానే ప్రతషిుంచుకునన ఫ్లిస్ట ఄనే మూరిే
ఄతనికి శ్యణమమైంది. “అమె లేకుండ్డ ఫతకలేను, ఄలాగని అమెతోన్న ఫతకలేను” ఄనే సిథతకి
వచ్చచశాడు. వెరిుగో ఈనన వాడు ఫంగీజంప్ చ్చయాలిస వస్తే ఆక చస్తే చచాచనులే ఄనే ఏ తెగంపుకు
చ్చరుకున్ననకా ముందుకు దూకుతాడో, ఄలాంటి తెగంపుతో, పెళిీ చ్చస్కకొభభని కూడ్డ ఄడిగశాడు.
1913

జులైల్ప ఎంగజ్భంట్ట కూడ్డ ఄయిపోయింది. భరుసటి ఏడ్డది మే నెలల్ప పెళిీ

నిశ్చమమైంది. ఆంతా చ్చసి ఆటిద్వకా వాళిీరువురూ కలిసిందీ, ముఖాముఖీ మాటాలడుకుననదీ
కా రోజు మాత్రమే.
పెళిీకి తలైతే ఉపాడు గానీ, తీరా ఄది దగగయ డే కొదీద కాఫ్కాల్ప బమం పెయగసాగంది.
తన డైరీల్ప పెళిీ యమవసానంగా వచ్చచ సానుకూలతలీన, ప్రతకూలతలీన జ్జబ్తాగా రాస్కకున్ననడు.
ప్రతకూలతలే ఎకుావ ఫరువు తగామని వేరే చెనకారేలదు. ఫ్లిస్ట కు ఆదంతా తెలిమక మొదటోల
ఄంతా బానే ఈందని నమిభన్న, నెభభదిగా అమెకు కూడ్డ కాఫ్కా ఉగసలాట తాలూకు పొడ
తగలడం మొదలైంది. ద్వని విశ్వరూం ఎలాంటిదో అమెకు పూరిేగా తెలిసింది మాత్రం, అమె
తండ్రికి కాఫ్కా రాసిన క ఈతేయం చదివాక. సంప్రద్వమం ప్రకాయం కూతురి చ్చయి కోరుత
తండ్రికి రాయాలిసన ఈతేయం కటి కాఫ్కా రాసి ంపాడు. ఇ ఈతేయంల్ప కాఫ్కా నిజ్జయితీతో
పాటూ, ఄతని మొండితనం కూడ్డ వమకేభవుతుంది. మాక్స బ్రాడ్ తన మిత్రుడి గురించి చెపుత,
ఄతను “ఄనిన విషయాల్పల ఄబొసలూమట్న్న ఄలిుమేట్న్న అశించ్చ వమకిే” ఄని ఎందుకన్ననడో ఆకాడ
బోధడుతుంది. కాఫ్కాకు సంఫంధించినంతవయకూ, సాహితమం తనకు ఎంత ముఖ్మభననది ఫ్లిస్ట
కు మాత్రమే ఄయథభయితే చాలదు, అమె కుట్టంఫం మొతాేనికీ ఄయథభవావలి; వాళ్లీ కూడ్డ ఄతణ్ణి,
ఄతని జీవన శైలినీ ఄంగీకరించాలి. ఆలాంటి ఈతేరానిన ప్రంచంల్ప ఏ ప్రేమికుడూ ప్రేమసి చ్చయి
ఄడుగుత అమె తండ్రికి రాసి ఈండడు. ఄందుల్ప క భాగం ఆలా సాగుతుంది: “మీకు మీ
కూతురు గురించి తెలుస్క: అమె చలాకీగా, అరోగమంగా, ధీమాగా ఈండే ఄమాభయి; ఄలాంటి వాళ్లీ
చలాకీగా, అరోగమంగా, ధీమాగా ఈండే వాళ్ీతో కలిసి జీవించాలి. మీకు న్న గురించి పెదదగా తెలీదు,
ఆటికే న్న గురించి మీ కూతురుకు

500

లకు పైగా ఈతేరాల్పల చెపందంతా భళ్ళీ చెలేను. కానీ

కా విషమం దృషిుల్ప పెట్టుకోండి చాలు: న్న ఄసిేతవభంతా సాహితమం వైపే వెళ్లేంది;
ముపయేమళ్ీ వమస్క ద్వకా నేను ఎకాడ్డ తకుండ్డ ఇ తోవనే ఄనుసరించాను, దీనిన
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వదిలేయాలిస వస్తే నేను జీవించటం మానేసాేను. నేను ఎలాంటి వాణియిన్న, ఎలాంటి వాణ్ణి
కాకపోయిన్న, ఄంతా దీని చలవే. నేను ముకేసరి భనిషిని, ఎవరితోన్న కలవను, గంట్ట ముఖ్ం
పెట్టుకుని ఈంటాను, సావయథరుణ్ణి, అరోగమం టల నితమ శ్ంకితుణ్ణి, నిజంగానే పెదద అరోగమవంతుణ్ణి
కూడ్డ కాదు. నేను న్న కుట్టంఫంతో కలిసి ఈంటాను, వాళ్లీ చాలా అపామమత చూపంచ్చ
భనుషులు, ఄయిన్న వాళ్లతో నేను క ఄరిచితుడి కన్నన ఄధావననంగా ప్రవరిేసాేను. గత
కొనేనళ్ీల్ప నేను న్న తలిలతో ది మాటలకన్నన ఎకుావ మాటాలడి ఈండను, తండ్రితో తనిసరి
లకరింపులిన ద్వటి వెళ్ీను. న్న పెళ్ీయిన చెలెలళ్ీతోన్న, బావగాయలతోన్న ఄససలే మాటాలడను,
ఄలాగని వాళ్ీ టల వమతరేకత ఏం లేదు. న్నకు కుట్టంఫ జీవితం ఄలవాట్ట లేదు. భరి
అరోగమకయమైన వమకిేతవం కలిగ, అనందకయమైన వైవాహిక జీవితం రాసిపెటిు ఈనన మీ కూతురు,
ఆలాంటి భనిషితో జీవించాలా? ఄతను అమెను ప్రేమిస్కేననంత మాత్రాన, తన తని సరి
వామసంగం కాయణంగా తన సభయాననంతా కే గదిల్ప గడిపే ఄలాంటి భనిషితో పాటూ అమె
కూడ్డ క సన్నమసి తయహా జీవితం గడపాలా?” ఇ ఈతేయం మొదట ఫ్లిస్టను చ్చరింది. అమెకు ఇ
ధోయణ్ణ ఄలవాట్ట. ఄందుకే ద్వనిన తండ్రికి ఆవవలేదు. మూడో వమకిే ఎవరైన్న కలగజేస్కకుంట్ట ఇ
ఄయ్యభమం కాసే చకాఫడుతుందేమో ఄనన అశ్తో, అఫీస్కల్ప తన కొలీగ్ ఐన గ్రెటె బోలచ్ ఄనే
ఄమాభయిని కాఫ్కా దగగయకు భధమవరిేగా ంపంచింది. ఆదదరూ కలిసి మాటాలడుకున్ననరు. తరావత
కాఫ్కా గ్రెటెకు కూడ్డ ఈతేరాలు రామటం ప్రాయంభించాడు. ఇ ఈతేరాల్పల ఄతను ఫ్లిస్టతో పెళిీ
టల తనకునన బయాల గురించి ఈననదుననట్టు

–

సవయాన్న ఫ్లిస్టకి రాసినట్టు

–

గ్రెటె కు కూడ్డ

రాశాడు. గ్రెటె ఇ ఈతేరాలిన తీస్కకెళిీ ఫ్లిస్టకు చూపంచింది. నిజ్జనికి ఇ ఈతేరాల ద్వవరా ఫ్లిస్టకు
కొతేగా ఫమటడిందేమీ లేదు. కానీ తభ ఄనుఫంధానికే రిమితం కావాలిసన ఇ బయాలిన ఆలా
తన స్తనహితురాలితో కూడ్డ ంచుకోవటం బరించలేకపోయింది. ఒ కా ఄతను పెళిీ తరావత
కాపుయం పెటుడ్డనికి ప్రాగ్ టుణంల్ప ఆళ్లీ వెతుకుత కూడ్డ, భనస్కల్ప ఆలాంటి ఄనుమాన్నలు
పెట్టుకున్ననడంట్ట సహించలేకపోయింది. ఄయితే గ్రెటె వెనునపోట్ట పొడిచిందని తెలిమని కాఫ్కా,
కొనిన రోజుల తరావత, 1914 జూలై

11న,

ఫ్లిస్టను కలవటానికి బ్జరిలన్ వెళిీ క హోటల్పల దిగాడు.

ఈననట్టుండి ఫ్లిస్ట, గ్రెటె, అమె చెలెలలూ కలిసి ఄతణ్ణి హోటల్పల ముటుడించారు. ఇ సంఘటనకు
కాఫ్కా తరావత తన డైరీల్ప ‘ట్రిబ్బమనల్ ఎట్ ద హోటల్’ (హోటల్పల విచాయణ సంఘం) ఄని
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పేరుపెటాుడు. ఄకాడ జరిగంది నిజంగా విచాయణ లాంటిదే. ఄతను గ్రెటెకు రాసిన ఈతేరాలే
ప్రోసికూమషన్ డ్డకుమమెంట్టలగా నికొచాచయి. ఫ్లిస్ట వాటిని ట్టుకుని, ఄందుల్ప ముందే
ఄండర్లైన్ చ్చసిన వాకామలిన పైకి చదివింది. ఄందరూ ఄతనిపై వమతరేక అరోణలు చ్చశారు.
ఎంగజ్భంట్ట కేనిసల్ ఄయింది. ఇ విచాయణ యమంతం కాఫ్కా మాత్రం కా ముకా కూడ్డ
మాటాలడలేదు. ఄతనికి తన దోషం ఏమిటో సషుంగా తెలిమలేదు, కానీ దోషానిన మాత్రం
ఄంగీకరించాడు. ఄచచం జోసఫ్ కె లాగానే! కాఫ్కా ప్రసిదధ నవల “ద ట్రమల్” ల్ప ముఖ్మపాత్ర
జోసఫ్ కె. ఇ సంఘటన జరిగన తరావత నెలల్పనే కాఫ్కా అ నవల రామటం ప్రాయంభించాడు.
ఆందుల్ప జోసఫ్ కె క ఈదయాన నిద్ర లేచి చూస్తసరికి, కా గదిల్ప ఄతణ్ణి ఄరస్కు చ్చమటానికి
ఆదదరు కాలాద్వరులు ఎదురుచూస్తేంటారు. ఄకాణ్ించి నవల చివరి ద్వకా, ఄతనికి తన
నేయమేమిటో తెలిమదు, కానీ కోరుుల చుటూు లామయల చుటూు తరుగుతంటాడు, చివయకు తెలిమని
నేరానికి శిక్షను కూడ్డ ఄంగీకరిసాేడు.
ఫ్లిస్ట నుంచి తాతాాలికంగా విముకిే చెంది, భళ్ళీ తన ంటరి జీవితంల్పకి వచిచడిన
కాఫ్కా, ఇ “ట్రమల్” నవల రామటంల్ప నిభగనమైపోయాడు. ఇ నవల కోసం అఫీస్క నుంచి
రండు వారాల సలవు కూడ్డ తీస్కకున్ననడు. భళ్ళీ రండేళ్ీ క్రితం “ద జడిామెంట్” కథ రాసిన
రోజులు గురుేకు వచాచయి. ఄపుడంత సృజన్నవేశ్ం మాత్రం ఆపుడు లేదు: “రండేళ్ీ క్రితంలా
ఆపుడు నేను న్న యచనతో పూరిేగా కఫడి కాపాడఫడి లేను, కానీ న్న శూనమమైన, మొహంమొతేే,
పచిచ బ్రహభచారి జీవితానికి కనీసం ఆలా ఏదో క సాయథకత ఈంది. పూరిేగా శూనమంల్పకి చూస్తే
కూరోచకుండ్డ, భరోమారు న్నతో నేను సంభాషణ కొనసాగంచుకోగలుగుతున్ననను.” ఆది కాఫ్కా
యచన్న వామసంగంల్ప రండో ఈచా దశ్. ఇ దశ్ల్పనే “ట్రమల్” నవలతో పాటూ, రండేళ్ీ క్రితం
మొదలుపెటిున “తపపోయిన భనిషి” (ఄమెరికా) నవలను కూడ్డ పూరిే చ్చశాడు (ఄంట్ట ఆపుడునన
ఄసంపూయి సిథతకి తెచిచ వదిలేశాడు). “ఆన్ ద పీనల్ కాలనీ”, “విలేజ్ స్తాల్ మాసుర్” ఄనే భరో
రండు పెదద కథలిన కూడ్డ రాశాడు.
క కా ప్రంచ రాజకీమ రిసిథత మారింది. మొదటి ప్రంచ యుదధం మొదలైంది. కానీ
కాఫ్కాకు సభకాలీన రాజకీమ రిసిథతుల టల పెదదగా అసకిే ఈండేది కాదు. కాఫ్కా యచనలు
ఎపుడూ ఄతని ఄంతరోలకపు వెలుగునీడలిన టిుంచుకున్ననయే త, ఫమటి ప్రంచం వైపు చూపు
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సారించింది లేదు. కొంతభంది ఄతని యచనల్పల కొనిన తరావత న్నజీ దురాగతాలకు జోసమం
చెపామనీ (“ఆన్ ద పీనల్ కాలనీ”), బ్ల్మరాక్రస్ట్ర ల్పని ఄవినీతని ఎండగటాుమనీ (“ద ట్రమల్”)
ఄంటారు. కానీ మొదటి ప్రంచ యుదధం మొదలవుతుంట్ట ఄతను తన డైరీల్ప రాస్కకునన క
ఎంట్రీ ఄలాంటి వాదనలిన వెకిారిస్కేంది: “జయభనీ యషామ మీద యుదధం ప్రకటించింది. భధామహనం
ఇత కొటాును”.
ట్రయిల్ నవలా యచన కొంతకాలం బానే సాగంది గానీ, తరావత ఆక ముందుకు కదలక
ఎకాడిదకాడే నిలిచిపోయింది. ంటరితనం భళ్ళీ ఄతణ్ణి కముభకోసాగంది. ఄతనికి భళ్ళీ ప్రంచం
కావాలిస వచిచంది. భళ్ళీ ఫ్లిస్టకు ఈతేరాలు రామటం ప్రాయంభించాడు. తభ ఎంగజ్భంట్ట పెళిీ
ద్వకా రాలేకపోవటానికి కాయణం అమే ఄన్ననడు. అమె తనకూ యచనకూ గల సంఫంధానిన ఎపుడూ
భనస్తపరిేగా ఄయథం చ్చస్కకోలేదనీ, ఄయథం చ్చస్కకున్నన ఄంగీకరించలేదనీ ఄన్ననడు: “న్న యచనకు గాఢ
మైత్రీ నీతోనే, ఫదధ శ్త్రుతవమూ నీతోనే, ఄందుకే, ఄది నినున ఎంతగా ఆషుడిందో, తనను తాను
కాపాడుకోవాలిసన రిసిథత వచ్చచసరికి ఄంతగాన్న వమతరేకించింది” ఄని రాశాడు. ఫ్లిస్ట యచనకూ
ఄతనికీ గల సంఫంధానిన పూరిేగా ఎపుడూ ఄంగీకరించ లేదననది నిజమే. అమె ద్వనిన తనకో
సవతలా చూసింది. ఄందువలేల కాఫ్కా ఎపుడూ అమెను రండు చ్చతులా తన జీవితంల్పకి
అహావనించలేకపోయాడు. ఄలాగని పూరిేగా కాదనన్న లేకపోయాడు. కాఫ్కాకు రిసిథత ఄతని
ఈతేరాల ద్వవరా భనకు తెలిసిందే, కానీ ఫ్లిస్ట ఏ కాయణాల వలల ఄతనితో భళ్ళీ సయ్యధమకు
సిదధమైందో తెలిమదు. ఏదేమైన్న అమె వైపు నుంచి కూడ్డ భళ్ళీ ఈతేరాలు మొదలయామయి. ఇసారి
ఄడపాదడపా కలుస్కకోవటం కూడ్డ మొదలుపెటాురు.

1916

ల్ప భరియెన్బాద్ల్ప క హోటల్పల ఒ

ది రోజులు కలిసి కూడ్డ గడిపారు. అ రోజుల్పల తన డైరీల్ప ఆలా రాస్కకున్ననడు: “ఫ్లిస్టతో కలిసి
జీవించటం ఄసాధమం; ఄసలు ఎవరితోనైన్న కలిసి జీవించటం ఄసాధమమే; నేను బాధడేది ద్వనికి
కాదు; న్నకు ంటరిగా ఫతకగలగటం కూడ్డ ఄసాధమభవటమే పెదద బాధ”. కానీ ఇ ల్పలి
గాబరాను ఫమటకు ప్రదరిశంచకుండ్డ మేకపోతు గాంభీయమంతో ముందుకెళిపోయాడు. పలితంగా,
భయలా రండేళ్ీకు

1917

జూలైల్ప కాఫ్కా ఫ్లిస్ట్రల రండో ఎంగజ్భంట్ట జరిగంది. ఎంగజ్భంట్ట

పంక్షను కూడ్డ జరిగంది. కానీ ఇ సారి ఄతని ల్పలి బయాలకు విధి క తరుణోపాయానిన
ముందు తెచిచ నిలబ్జటిుంది.
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విడుదల
1917

అగస్కు

9

రాత్రి, ముపెవప న్నలుగళ్ీ కాఫ్కా, విరీతంగా యకేం కకుాకున్ననడు. డ్డకురుల ద్వనిన

క్షమ వామధిగా నిరాథరించారు. ఄటోల ఄది ప్రాణాంతక వామధి. కాఫ్కా వెంటనే ఫ్లిస్టతో
ఎంగజ్భంట్ట కానిసల్ చ్చస్కకున్ననడు. పెళిీతో తాను సాగంచిన ఐదేళ్ీ పోరాటానికి విధి నిరేదశించిన
ముగంపే ఇ వామధి ఄని భావించాడు. చాన్ననళ్ీ తరావత ఆంకో ప్రేమసి (మిలెన్న)కు రాసిన
ఈతేయంల్ప, ఫ్లిస్టతో కవేళ్ పెళిీ జరిగన్న ఄది ఎకుావకాలం కొనసాగది కాదంటూ ఆలా
తీరాభనించాడు: “ఄలా సాగుతుందని సవయాన్న నేనే అమెతో నభభఫలికిన్న, ఄపుడపుడూ అమెను
చాలా తీవ్రంగా ప్రేమించిన్న, పెళిీ కన్నన ముఖ్మమైంది వేరే ఏదీ లేదని న్నకు తెలిసిన్న, ఄది ఎకుావ
కాలం సాగది కాదు. ద్వద్వపు ఐదేళ్లీ అమెపై ద్వడి చ్చశాను (పోనీ, న్నపై నేనే చ్చస్కకున్ననను) – కానీ
ఄదృషువశాతే అమె చాలా టిషుమైనది, ప్రషమన్

–

జూమయిష్ మిశ్రభం, దృఢమైన తరుగులేని

మిశ్రభం. కానీ నేనంత ఫలవంతుణ్ణి కాదు, పైపెచుచ అమె బాధ మాత్రమే డేది, నేను ద్వడీ
చ్చస్తవాణ్ణి బాధా డేవాణ్ణి.”
క్షమ ఄని తేలిన తరావత ఎంగజ్భంట్ట కానిసల్ చ్చస్కకోవటంతో పాటూ, అఫీస్క నుంచి
సలవు కూడ్డ తీస్కకున్ననడు. ఇ సలవును దవీ వియభణ ద్వకా పొడిగస్తేనే ఈన్ననడు. ఄటోల
ఄతని చినన చెలిల ఒటల తండ్రిని వమతరేకించి (కాఫ్కా ఎననడూ చ్చమలేని ధైయమంతో) ఫమటకు వచిచ
క చినన లెలటూరు ‘జ్జరూ’ల్ప వమవసామ క్షేత్రానిన కొనుకుాని ని చ్చస్ేంది. కాఫ్కా ప్రాగ్
టుణానిన వదిలి చెలిల దగగయకు వెళిపోయాడు. క ఎనిమిది నెలలు ఄకాడే గడిపాడు. దరిమిలా క
సందయబంల్ప తాను జీవితంల్ప ఄతమంత అనందంగా గడిపంది ఇ ఎనిమిది నెలలే ఄని చెపాడు. అ
లెలటూరిల్ప, తతవవేతే కీర్ాగార్ాను చదువుత, చుట్టుకాల వన్నల్పల తరుగుత, ఉరి రైతు జనం
భధమ భసలుత కాలం గడిపాడు. యచన టల ఆదివయకంతటి తీవ్రమైన నిఫదధత లేకపోయిన్న,
రాస్తేనే ఈన్ననడు. “జ్జకాల్స ఄండ్ ఄయబ్సస”, “కంట్రీ డ్డకుర్” లాంటి యచనలు చ్చసింది ఇ కాలంల్పనే.
“న్నకు

ఆటికీ అనందం దొరికేది ప్రంచానిన [యచన ద్వవరా] సవచామైన, నిజమైన, నిలకడైన సిథతకి

లేప నిలబ్జటుగలిగనపుడే” ఄని డైరీల్ప రాస్కకున్ననడు.
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క్షమ నిరాథయణ ఄయామకా కాఫ్కా ఎకుావ సభమం వేరేవరు ప్రాంతాల్పలని శ్నటోరిమమ్సల్ప
గడటం ప్రాయంభించాడు. ఆలాంటి క శ్నటోరిమమ్ల్పనే రిచమమైన ఆయవైయేడేళ్ీ జూలీ
వోరిజ్క్తో ప్రేభల్ప డ్డాడు. అమె చెపులు తయారు చ్చస్త చయభకారుల కుట్టంబానికి చెందిన
ఄమాభయి. సయద్వగా మాటాలడుతుంది. మాక్స బ్రాడ్కు రాసిన క ఈతేయంల్ప అమె సభక్షంల్ప గత
ఐదేళ్లల్ప ఎననడూ లేనంతగా నవావనని రాస్కకున్ననడు కాఫ్కా. ఄంతేకాదు, ఫ్లిస్టతో వివాహానిన యదుద
చ్చస్కకోవటానికి ఄతను ఏ క్షమ వామధిని కాయణంగా చూపంచాడో, ఄది ఆపుడు జూలీతో పెళిీ
ప్రతపాదన చ్చమటానికి మాత్రం ఄడుా రాలేదు. (ఫ్లిస్ట ఄనే ఄబ్జసషన్ నుంచి విముకుేడు కావటానికి
కాఫ్కా ఇ వామధిని క వంకలా వాడుకున్ననడనటానికి ఆదే ఊజువు.) కానీ ఄతని ఆంటోల
వమతరేకత వచిచంది. భంచి కుట్టంబానికి చెందిన ఄమాభయి ఫ్లిస్టను వదిలేసి, ఇ ఄలగా పలలను
చ్చస్కకోవటమేమిటని తండ్రి భండిడ్డాడు. “అ పలల బాగా ఏరి ఎంపక చ్చస్కకునన యవికేదో
తొడుకుాని ఈంట్టంది

–

ఆకాడ ప్రాగ్ల్ప యూదు ఄమాభయిలంతా ఄందుకు త ఆంకెందుకూ

నికి రారు, ద్వంతో నువేవమో పెళిీకి తయారైపోయావు

–

ఄంతకన్నన ఆంకేదైన్న చ్చమచచని

తటులేద్వ? నీకంత బ్జరుగాగ వుంట్ట చెపు, నేనే నినున న్న వెంట తీస్కకెళ్లేను,” ఄంటూ, అమెను పెళిీ
చ్చస్కకోవటం కంట్ట వేశ్మ దగగయకెళిీ కుత తీరుచకోవటం నమభనే ఄయథం వచ్చచలా మాటాలడ్డడు.
తలిలదండ్రుల వమతరేకత వలల కాఫ్కా చివయకు ఇ పెళిీ అల్పచన మానేశాడు. ఇ విషమంల్ప తండ్రి
ప్రవరిేంచిన తీరుకో, లేక, ఆక భృతుమవు గుభభం దగగరే ఎదురుచూస్ేంది కాఫటిు ఄయకొయగా
మిగలిన లెకాలు తేలేచస్కకోవాలనో తెలిమదు గానీ, ఇ సభమంల్పనే కాఫ్కా తండ్రికి క పెదద
ఈతేయం రాశాడు. ఫహుశా ఏ కొడుకూ ఏ తండ్రికీ రాసి ఈండనంతగా పెదద ఈతేయం ఆది. ద్వద్వపు
వందపేజీలకు పైగా ఈతేయమైతే రాశాడు గానీ తండ్రికి ంపే ధైయమం మాత్రం చ్చమలేకపోయాడు.
భయణానంతయం ఆది “లెటర్ టూ ఫ్కదర్” పేరిట ప్రచురితమైంది.
ఎకుావగా శ్నటోరియాల్పల ఈంటూ, ఄడపాదడపా చినన చినన కథా రూమైన యచనలు
చ్చస్తే గడుపుతునన ఇ కాలంల్పనే భరో ముఖ్మమైన ప్రేమానుబవం ఄతని చెంతకు వచిచంది. 1920
జనవరిల్ప వియెన్నన నుంచి మిలెన్న జ్సంకా ఄనే ఆయవైన్నలుగళ్ల వివాహిత కాఫ్కాకు ఈతేయం
రాసింది. ఈతేయంల్ప కాఫ్కా యచన “ద స్ుకర్”ను చెక్ భాషల్పకి ఄనువదించటానికి ఄనుభత
కోరింది. అ విధంగా కాఫ్కా జీవితంల్ప భరో ఈతేరాల ప్రేభ మొదలైంది. కానీ ఆది మొదటి
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ప్రేభంత గుడిాదీ, ఄవకతవకదీ కాదు. మిలెన్న ఫ్లిస్టలా కాదు. అమె
కాఫ్కాకు మేధోయంగా తగన జోడీ. సవమంగా యచన్నశ్కిే ఈనన వమకిే.
పైగా ఄతణ్ణి సంపూయింగా ఄయథం చ్చస్కకుంది. కళ్లకారునిగానే కాదు,
వమకిేగాన్న ఄతణ్ణి ఄతని సభకాలీనుల కన్నన, మిత్రుల కన్నన కూడ్డ
చకాగా ఄంచన్న వేసింది. మాక్స బ్రాడ్కు రాసిన ఒ ఈతేయంల్ప: “ఄతణ్ణి
ఄందరూ ఄబ్సన్నయభల్ ఄంటారు గానీ, ఄదే ఄతనిల్ప స్కగుణం.
ఄతనితో ఆదివయకూ ఈనన స్త్రీలందరూ మామూలు స్త్రీలు, భరోలా
జీవించటం చ్చతకానివాళ్లీ. న్న దృషిుల్ప భనమే రోగగ్రస్కేలం;
ఄతనొకాడే అరోగమవంతుడు, ఄతను మాత్రమే సరిగా చూడగలవాడూ,
సరిగా ఄనుభూతంచగల వాడు, ఄతను మాత్రమే సవచామైన వాడు. ఄతను జీవితానిన
నిరాకరించ్చవాడు కాదు; ఄతను నిరాకరించ్చదలాల ఆలాంటి జీవితానిన. న్నకే గనక ఄతనితో ఈండే
వీలుంట్ట, న్నతో చాలా సంతోషంగా ఈండేవాడు” ఄని రాసింది. కానీ అమెకు అ వీలేలకపోయింది.
దీనికి క కాయణం అమె వివాహం. అమె బయేతో అమెకు చాలా సభసమలున్ననయి, కానీ ఄతణ్ణి
వదిలేలని క ఄనిశిచత ప్రేభ కూడ్డ ఈంది. ఆంకోకాయణం, కాఫ్కాతో జీవితభంట్ట క సన్నమసి తయహా
జీవితం ఄవుతుందని అమెకు తెలుస్క. జీవితం టల ఎనోన అకాంక్షలతో, విభినన అసకుేలతో ఈనన ఇ
ఄమాభయి దీనికి సిదధం కాలేకపోయింది. ఆదదరూ మొదటోల కట్రండు సారుల కలుస్కకున్ననరు, సకుస
ఄనుబవం కూడ్డ ఄయింది. కానీ కాఫ్కా సహజంగానే తన ఇ చివరి రోజుల్పల చెంతనుండే తోడు
కోరుకున్ననడు. పైపెచుచ మిలెన్న బాగా భావోదేవగాలునన ఄమాభయి. అరోగమయంగా ఄంతకంతకూ
క్షీణ్ణస్కేనన కాఫ్కా ఇ ఈదేవగపూరితమైన ఄనుఫంధానిన బరించలేకపోయాడు. క దశ్ల్ప ఆక
తనకు ఈతేరాలు రామవదదని ఄలిుమేటం ఆచ్చచశాడు. మిలెన్న హతాశురాలైంది. కానీ ఆది తదనీ,
తభది ఎటూ చ్చయని ఫంధభనీ అమెకూ తెలుస్క. తరావత ఄడపాదడపా ఄతణ్ణి కలుస్కకునేది గానీ,
అ ఫంధం క్రమేపీ వీగపోయింది.
1922ల్ప

కాఫ్కా భరో నవలా ప్రమతనం చ్చశాడు. ఆది ఄతని ఄసంపూయి నవలాత్రమంల్ప

చివరిదైన “ద కాసల్”. కాఫ్కా నవలలనీన ఄసంపూరిేవి కావటం ఄతని పాఠకులకు ఎననడూ ఆఫఫంది
కాలేదు. కయకంగా ఄవి అదమంతాలతో నిమితేం లేని యచనలు. వాటికి నడకే ముఖ్మం, ఎకాడ
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మొదలైందీ, ఎకాడ ముగసిందీ ఄననది కాదు. “ద కాసల్” కూడ్డ ఄంతే. క భంచు కురుస్కేనన
రాత్రి ‘కె’ ఄనే వమకిే క గ్రాభంల్పకి ప్రవేశిసాేడు. ఄతనికి ఄకాడ లాండుసరేవమరుగా వచిచ
చ్చయభని కబ్బరొస్కేంది. అ గ్రామానికి భధమల్ప ఈనన ఎతేయిన కోట అ గ్రామానిన పాలిస్కేంది.
ఄకాణ్ణించ్చ తనకు కబ్బరొచిచందని కె ఄనుకుంటాడు. కానీ అ కోట ఈదోమగులు ఄలాంటి కబ్బరేమీ
తాము ంలేదంటారు. చివరిద్వకా

‘కె’

లాండు సరేవమరుగా తన ఈనికికో ఄరాథనిన

సంపాదించ్చందుకు కోట చుటూు తరుగుత ప్రమతనం చ్చస్తేనే ఈంటాడు. చివయకు ఇ ప్రమతనమే
ఄతని ఈనికికి ఄయథంగా మిగులుతుంది.
“లెటర్

టూ ఫ్కదర్” రాసిన తరావత తండ్రీ-కొడుకూ ఆతవృతాేలూ, “ద ట్రమల్” రాసిన

తరావత దోషమూ-శిక్ష ఆతవృతాేలూ ఆక కాఫ్కాను వెంటాడటం మానేశాయి. ఄతని తరావత
యచనల్పలని ఆతవృతాేల ధోయణ్ణ మారింది. సంత బయాల నుంచి ఫమటడ్డాడు. అధునిక
మానవునిగా తనకు సంక్రమించిన బయాలిన ఆతవృతేంగా తీస్కకుని రామసాగాడు. భనిషికీభృతుమవుకూ, భనిషికీ-సృషిుకయేకూ, భనిషికీ-ఄతణ్ణి అవరించిన నియదయాపూరిత సృషిుకి గల
సంఫంధాలు ఇ దశ్ల్ప ఄతని ఆతవృతాేలు. ప్రముఖ్ ఄరాంటిన్న యచయిత బోరహస్ట, “దేవునితోన్న,
గ్రహిం శ్కమం కాని ఄతని సృషిుతోన్న భనిషికునన నైతక సంఫంధమే కాఫ్కా యచనల ఆతవృతేం”
ఄననది ఇ దశ్ల్పని యచనల గురించ్చ. వీటిల్ప “ద కాసల్”, “ద గ్రేట్ వాల్ అఫ్ చైన్న”, “ద ఫర్రో”
ముఖ్మమైనవి. ఇ కాలంల్ప రాసిన భరికొనిన యచనల ఆతవృతాేలు కళ్లకారునికీ-ఄతని కళ్కీ,
కళ్లకారునికీ-ఄతని రిసరాలకూ గల సంఫంధానిన చరిచసాేయి: “పస్టు సారో”, “హంగర్ అరిుస్టు”,
“జోసిఫీన్

ద సింగర్, అర్ ద మౌస్ట ఫోక్” వీటిల్ప ముఖ్మమైనవి. ఇ చివరి కథే ఄతను చివయగా

రాసింది.
ఎవరైన్న కాఫ్కా గురించి రామటం మొదలుపెటాుయంట్ట, ఄతను తన యచనలనినంటినీ
భయణానంతయం కాలేచమభన్ననడనన సంగత ప్రసాేవించకుండ్డ ముగంచరు. కాఫ్కా ఇ నిని
మిత్రుడు మాక్స బ్రాడ్కు ఄగంచాడు. ఄతని కోసభని ఄట్టుపెటిున క చీటీల్ప ఆలా రాశాడు: “న్న
యచనలనినంటిల్పన్న ఎంచదగనవి ఆవే: ‘ద జడిామెంట్’, ‘ద స్ుకర్’, ‘మెటమాయపసిస్ట’, ‘ఆన్ ద పీనల్
కాలనీ’, ‘ఎ కంట్రీ డ్డకుర్’, ఆవిగాక క చినన కథైన ‘హంగర్ అరిుస్టు’. ఇ ఐదు పుసేకాలీన, ఇ చినన
కథన్న ఎంచదగనవీ ఄంట్టన్నననంట్ట ద్వనయథం వాటిని భయలా ముద్రంచి తరావత తరాలకు
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ఄందివవభని కాదు; ఄసలు ఄవి మొతేంగా తుడిచిపెట్టుకుపోయే వీలుంట్ట న్నకు ఄంతకన్నన
కావాలిసందేమీ లేదు. కానీ ఄవంటూ ఎలాగ ఈన్ననయి గనుక, ఎవయన్నన వాటిని దగగయ
ఈంచుకోదలిస్తే ఈంచుకోవచుచ. మిగతా ఄనీన – లేఖ్లూ, నోట్టబ్బకూస, రాతప్రతులూ, ఄడపాదడపా
త్రికల్పల ప్రచురితమైన యచనలూ ఄనీన

–

మినహాయింపులేవీ లేకుండ్డ కాలేచయాలి.” కానీ మాక్స

బ్రాడ్ ఇ ని చ్చమలేదు. ఇ చీటీల్ప ప్రసాేవించిన వాటితో పాటూ, ఎనిన లబమమైతే ఄనిన యచనలూ
ప్రచురితభయేమలా శ్రదధ తీస్కకున్ననడు. తానే వాటికి సంపాదకునిగా కూడ్డ మారాడు. ఄసంపూయి
నవలల్పల ఄధామయాలిన క వరుసల్ప కూరాచడు, కొనినంటికి అకయషణ్ణమభనుకునన పేరుల పెటాుడు.
ప్రాణ స్తనహితుని అఖ్రు కోరిక టల తాను చూపంచిన ఇ ఄవిధేమతకు మాక్స బ్రాడ్ ఎపుడూ
చింతంచలేదు, సాహితీ ప్రంచమూ ఄతణ్ణి తపు టులేదు. తాను ఇ కోరికను పాటించబోననన
సంగత కాఫ్కాకు కూడ్డ ముందే తెలుసని బ్రాడ్ ఄన్ననడు. ఇ అఖ్రు కోరిక నుంచి ఎంతోభంది
ఄనేకయకాల తాతరామలు తీశారు. కానీ యచయిత బోరహస్ట క ఆంటరూమాల్ప వెలలడించిన ఄభిప్రామం
సరైనదనిపస్కేంది: “ఄతను బ్రాడ్ని కాలేచమభని ఄడిగాడు నిజమే. కానీ బ్రాడ్ ఄలా చ్చమడని
ఄతనికీ తెలుస్క. అ యచనలనీన ఄసభగ్రమైనవని కాఫ్కాకు తెలుస్క, ఄది తనకి తెలుసనన సంగత
ల్పకానికి కూడ్డ తెలియాలని ఄలా రాశాడు, ఄతను ఄవి కూడ్డ ముద్రంఫడ్డలనే ఄనుకున్ననడు;
తన గొ కావామనిన మిత్రుడికి వదిలేసి, ద్వనిన ధవంసం చ్చమభన్ననడు. ఄలా జయగదని ఆదదరికీ
తెలుస్క. ఎంతైన్న వాళిీదదరూ మిత్రులు.”
దీనికి కాఫ్కా మాటల్పలనే ఆంకో ఊజువు కూడ్డ ఈంది. ద్వద్వపు దేళ్ల క్రితం

1912ల్ప,

ఆంకా భృతుమవు జ్జడ ఏదీ కనుచూపు మేయల్ప లేని ఆయవై తొమిభదేళ్ల ప్రామంల్పనే, ఏదో బవిషమతుే
తెలిసిన వాడిలా, మాక్స బ్రాడ్కు క ఈతేయంల్ప ఆలా రాశాడు: “భన యచనల్పల ఄసభగ్రంగా ఈనన
వాటిని ఆక ఄలాగ వదిలేస్త వెస్కలుబాట్ట ఈండేది భనం భృతుమశ్మమ మీద ఈననపుడు మాత్రమే.”
తనకు ఆపుడ్డ వెలుస్కబాట్ట ఈందని కాఫ్కాకు తెలుస్క. కానీ, బోరహస్ట చెపనట్టు, తన తకిాన
యచనలతో పోలిస్తే, ఇ యచనలు కాసే ఄసభగ్రమైనవే ఄననది తనకు తెలుస్కనన సంగత ఄందరికీ
తెలియాలని, ఇ తెలివైన చీటీ జత చ్చశాడు. ఄయితే, తాను సభగ్రభని ఄనుకునన యచనలకన్నన
(కా మెటమాయపసిస్టను మినహాయిస్తే), ఇ ఄసభగ్ర యచనలతోనే కాఫ్కాకు ఎకుావ పేరు వచిచంది.
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కాఫ్కా

1922 జూలైల్ప

తన అఫీస్క ‘కారిభక ప్రమాద భీమా సంసథ’ నుంచి పంఛనుతో పూరిేగా

దవీవియభణ పొంద్వడు. ఆంటోల తకుావా, శ్నటోరియాల్పల ఎకుావగా రోజులు గడసాగాడు.
వామధి ఄంతకంతకూ ముదురుత వచిచంది. కానీ, విధి ఄలిలకల్పని చివరి మెలికలాగా, ఄతని
జీవితంల్ప ఏకైక అనందకయ ప్రేమానుబవం ఇ సభమంల్పనే ఄతనికి ఎదురుడింది.
1923

జూలైల్ప క సముద్రతీయ రిసారుుల్ప స్తదతీయటానికి వెళిీన కాఫ్కాకు ఄకాడ పాతకేళ్ల

డోరా డైభంట్ రిచమమైంది. అమె కళ్ీనిండ్డ సవతంత్రపు కలలతో ఆలుల వదిలి పారిపోయిన
ఄమాభయి. ప్రస్కేతం బ్జరిలన్ల్ప క ఄన్నథాశ్రభంల్ప కిండర్గారాన్ టీచరుగా ని చ్చస్తే, జీవితానిన
తేలికగా సయద్వగా గడిపేస్ేంది. ఆదదరి భధామ సానినహితమం చాలా తవయగా చికానైపోయింది.
ఆటిద్వకా తన తలిలదండ్రులీన, ప్రాగ్ టుణానీన విడిచి ఫమటకు వచ్చచ ధైయమం చ్చమలేని
కాఫ్కా, ఆపుడు డోరాతో కలిసి ఫతకటానికి బ్జరిలన్ నగరానికి భకాం మారాచడు. ఆదదరూ క చినన
ఫ్కలట్ తీస్కకుని సహజీవనం ప్రాయంభించారు. ఆపుడిక కాఫ్కాల్ప సాహితామనికీ – స్త్రీ తోడుకూ భధమ
ఘయషణ లేదు. కపుడు ఫ్లిస్ట ఄతను రాస్కేండగా చూడ్డలని ఈందని రాస్తే, రాస్తటపుడు
ంటరితనం ముఖ్మభనీ, కాన ఎవరున్నన రామలేననీ చాంతాడు లెకచరు దంచినవాడలాల, ఆపుడు
తాను రాస్కకుంట్టనన గదిల్పనే డోరా కుట్టుని చ్చస్కకుంట్టన్నన ఆఫఫందిడని సిథతకి వచాచడు.
మొదటోల ఄతను సాహితామనికి తన మీద చాలా ఄజమాయిషీ ఆచ్చచస్కకున్ననడు. ద్వని ప్రతీ
డిమాండ్నీ సలయి చ్చమటానికి ప్రమతనంచాడు, చ్చశాడు కూడ్డ. కానీ ఄతణ్ణి ఄంతగా తన
ఄధీనంల్పకి తెచుచకునన సాహితమం, సందు దొరికినపుడలాల ఄతనిపై ద్వడి చ్చస్త ంటరితన్ననినంచీ,
బయాలినంచీ, ఄతణ్ణి కాపాడుకోలేకపోయింది. చావు క ఖ్రారైన సతమంగా కనుచూపుమేయల్పకి
వచిచ నిలఫడ్డాకా మాత్రమే, సాహితమం తనను ఄనినంటి నుంచీ కాపాడలేదని కాఫ్కాకు ఄయథమైంది.
క పూరిే జీవితానిన ంటి చ్చతోే సాయథకం చ్చమగలిగంతటి శ్కిే యచన్న వామసంగానికి లేదని
తెలుస్కకున్ననడు. భనిషి సహజ్జతాల్పల కటైన తోడు కోసం అరాటం తీయకపోతే ఄతను చావును
రండు చ్చతులా సంతృపేగా ఎననటికీ అహావనించలేడని గ్రహించాడు. ద్వంతో సాహితమం నుంచి
ఄతనికి ఎటుకేలకు విడుదల లభించినటుయింది.
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డోరా కూడ్డ ఄతని గత ప్రేమస్కలందరి కన్నన భిననమైంది. ఫ్లిస్ట కాఫ్కా నుంచి క బయేను
కోరుకుంది, మిలెన్న ఄతణ్ణించి క మేధోయమైన సాంగతామనిన కోరుకుంది, కానీ డోరా ఄతణ్ణించి
ఄచచంగా క ప్రేమికుణ్ణి మాత్రమే కోరుకుంది. ఄంతే కాదు,
సాహితామనిన ఄతని భరో ప్రేమసిగా, తన సవతగా, చాలా తేలికగా
ఄంగీకరించింది.

ఄంగీకరించటం

కూడ్డ

కాదు,

ఄతనిల్ప

సాహితామంశ్ కటి ఈందని గభనింపుకు కూడ్డ రానంతగా
ప్రేమించింది. దీనికి ఊజువేంటంట్ట, ఄతను

“ట్రమల్”

ఄనే

నవల్గకటి రాశాడని ఄది ప్రచురితభయేమద్వకా అమెకు తెలిమదు.
She loved him to that level of distraction: “కాఫ్కాతో

కలిసి

ఈననంత కాలమూ నేను చూడగలిగంది ఄతణ్ణి నన్నన మాత్రమే.
న్నకు ఄతను తపంచి ఄతనికి చెందిన తకిానవనీన సంఫంధం
లేనివీ, రిహాసాసదమైనవీను. ఄతని యచన్న వామసంగం గురించి నననడిగతే ఎకుావల్ప ఎకుావ ఄది
ఄంత ముఖ్మం కాదని చెపాేను” ఄంట్టంది. ఄంతే కాదు, కాఫ్కా తదనంతయం అమె కాఫ్కా గురించి
చెపంది చూస్తే, భనకు తెలిసిన కాఫ్కా ఇ కాఫ్కా కరేన్న ఄనిపస్కేంది. కాఫ్కా ఎపుడూ
సయద్వగానే ఈండేవాడనీ, నవవని సభయాలు ఄరుదనీ చెపంద్వమె.
కానీ, ఎటుకేలకు దకిాన ఇ ప్రేభకు విధి కేటాయించిన నిడివి దకొండు నెలలు మాత్రమే.
ఇ కాసే సభమం కూడ్డ వాళ్లీ ఄనేక డిదుడుకుల భధమ గడిపారు. కకా కాఫ్కా అరోగమం
క్షీణ్ణస్ేంది, భరోకా ప్రంచవామేంగా పెచచరిలిలన అరిథక సంక్షోబం ఇ జంటనీ పీడించింది.
ధయలు పెయగటంతో కాఫ్కా పంఛను ఆదదరికీ సరిపోయేది కాదు. చివయకు హోటల్పల భోజనం
చ్చమటం కూడ్డ ఄరుదైన సందరాబలకు మాత్రమే రిమితమైన లగారీగా మారిపోయింది. కొతే
సంవతసయం రోజైతే, కియసన్నయిల్ లేక, ఆదదరూ కొవ్వవతుేల మీద వంట వండుకున్ననరు. ఄద్దదలు
చెలిలంచలేక దే దే ఆళ్లీ మారాలిస వచ్చచది. కానీ ఇ తేడులు పూరిేగా కాఫ్కా మీద డకుండ్డ
డోరా ఄతణ్ణి కాచుకునేది. ఄందుకే, ఫహియంగంగా రిసిథతులు ఎంత గడుాగా ఈన్నన, ఄంతయంగంల్ప
ఄతను ఄతమంత ప్రశాంతంగా ఈననది ఇ కాలంల్పనే. బ్జరిలన్ల్ప కాఫ్కా ఆంటికి చుటుంచూపుగా
వచిచన మాక్స బ్రాడ్, ఄకాడి సనినవేశానిన ఆలా గురుే చ్చస్కకున్ననడు: “న్నకకాడ సంతోషయవం
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ఎదురైంది. న్న మిత్రుణ్ణి ఎటుకేలకు ఈలాలసంగా చూశాను; ఄతని శారీయక అరోగమం భరింత
దిగజ్జరిందననది నిజమే. కానీ ఄటికైతే ఄది కూడ్డ ఏభంత ప్రమాదకయం కాదనిపంచింది. న్న
మిత్రుడు సరైన ద్వరిల్ప డ్డాడు, తన జీవితపు చివరి ఏడ్డదిల్ప జీవితభాగసావమితో అనందంగా
ఈన్ననడు.”
కానీ ఄపుడపుడూ భూతాలు చుట్టుముట్టువి. ‘భూతాల’ననది కాఫ్కా తన బయాలనినంటికీ
కలిప పెట్టుకునన పేరు. ఇ తీవ్రత ఄధికమైన క సందయబంల్ప , అ భూతాలినంచి విముకిే
పొంద్వలంట్ట తాను రాసినవి కాలేచమటమే ఏకైక మాయగభని చెప, డోరా చ్చత తన యచనలు
కొనినంటిని కాలించ్చశాడు.
భృతుమవుతో కాఫ్కా భేటీ ఏభంత ప్రశాంతంగా సాగలేదు. శారీయక బాధ ఄధికమైంది.
అస్కత్రిల్ప చ్చయక తలేదు. జీవితాంతం భదమం జోలికి పోని కాఫ్కా, బాధ బరించలేక వైను కొదిద
కొదిద డోస్కలు తాగటం మొదలుపెటాుడు. చివయకు ఆన్ఫ్క్షన్ పాకి గొంతు వాచిపోయింది. మాటాలడే
వీలేలక చీటీల ద్వవరా విషమం తెలిమజేస్తవాడు. ఈశ్భనం కోసం నరాల్పలకి అలాహాలిక్
ఆంజక్షనుల ఆచ్చచవారు. 1924 జూన్ 4 న బాధ తీవ్రమైపోయింది. అ సామంత్రం డోరా ఫమటి నుంచి
పూలను తీస్కకువస్తే, ఄలాంటి సిథతల్ప కూడ్డ, ఄందరీన అశ్చయమరుస్తే, ఄత కషుం మీద పైకి లేచి
పూల వాసన చూశాడు. ఄతను మాటాలడిన చివరి మాటలు, డ్డకురుతో:

“పొలాల్పల

లిలీలలు

తీస్కకుయండి, కానీ ఆంజక్షన్ మాత్రం వదుద.” కాఫ్కా ఄంతమక్రిమల్పల డోరా సృహతప
కూలఫడిపోయింది. కాఫ్కా తండ్రికి ఇ ప్రదయశన నచచక ఄట్ట తరిగ నిలఫడ్డాడు. కానీ మిగతా
కుట్టంఫం డోరాను బాగానే అదరించింది. అమే కాఫ్కా భాయమ ఄననట్టు ఄతని యచనల రామలీులను
అమెకే ఄందే ఏరాట్ట చ్చసింది.
కాఫ్కా చనిపోయిన మూడు రోజులకు , ఄతని పాత ప్రేమసి మిలెన్న రాసిన నివాళి క
త్రికల్ప వచిచంది. కాఫ్కాను అమె ఎంత ల్పతుగా ఄయథం చ్చస్కకుందో ఇ నివాళి చెపుేంది. ఄందుల్ప
క భాగం: “ఄతను సిగగరి, బమస్కేడు, స్కనినతభనస్కాడు, భంచివాడు, కానీ ఄతను రాసిన
పుసేకాలు మాత్రం క్రూయమైనవీ, బాధపెట్టువీను. ఄతను ప్రంచానిన ఄదృశ్మ భూతాలతో నిండినది
గాన్న, ఄవి ఎలలపుడూ నిససహామమానవులపై విరుచుకుడి, వారిని న్నశ్నం చ్చమటానికి
ప్రమతనస్కేననట్టుగాన్న చూశాడు. ఄతను నిశిత దృషిుగలవాడు; జీవించలేనంత విజుుడూ,
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పోరాడలేనంత ఫలహీనుడూను. కానీ ఆది సవచామైన భనుషులకు ఈండే ఫలహీనత; బయాలకూ,
ఄపారాథలకూ, నియదమకూ, ఄసతామలకూ ఎదురళ్లలేని ఫలహీనత. వారు తభ ఫలహీనతలిన మొదట్ట
పేస్కకుని, ల్గంగపోయి, తద్వవరా విజేతలే సిగుగడేలా రిసిథత కలిసాేరు. ఄతను తోటి
భనుషులిన ఄయథం చ్చస్కకునన తీరు ంటరిగా జీవించ్చ వాళ్ీకి మాత్రమే సాధమం, ఄలాంటి వాళ్ీ
గ్రహణ ఎంత స్కనినతంగా శ్ృత చ్చమఫడి ఈంట్టందంట్ట, క్షణమాత్ర బంగభల విన్నమసానిన ఫటిు
వారు ఄవతలి భనిషిని అమూలాగ్రం చదివేమగలరు. ప్రంచం గురించి ఄతని జ్జునం
విసాేయమైనదీ ల్పతైనదీను, ఄసలు ఄతనే క విసాేయమైన ల్పతైన ప్రంచం.”
ఄయితే విధి కాఫ్కా జీవితానిన తవయగా ముగంచి భంచి నే చ్చసిందని చెపాలి. తన
ఄంతరోలకపు నీడలేన తట్టుకోలేనంత స్కనినతమైన కాఫ్కా, తదనంతయ కాలంల్ప చుటూు చికాఫడిన
న్నజీ దురాగతాల చీకటలను ఄసలు బరించలేకపోయేవాడు. అ యాతనలేవీ కంటడకుండ్డ
భృతుమవు సరైన ఄదనుల్ప ఄతని కళ్లీ మూస్తసింది. కానీ ఄతని కుట్టంఫం మాత్రం
తపంచుకోలేకపోయింది. ఄతని చెలెలళ్ళీ ఆతయ ఫంధువులంతా కానసన్ట్రేషన్ కాంపుల్పల
చనిపోయారు. మిలెన్న కూడ్డ ఄకాడే చనిపోయింది. డోరా తపంచుకోగలిగంది. మాక్స బ్రాడ్
కూడ్డ చివరి క్షణాల్పల తపంచుకున్ననడు. తన పేరు సాహితీ చరిత్రల్ప శాశ్వతం చ్చమబోయే కాఫ్కా
యచనలునన స్తట్కేస్క తీస్కకుని,

1939ల్ప,

ఆక న్నజీలు చుట్టుముట్టుస్కేన్ననయనగా , ప్రాగ్ వదిలి

పాలస్ట్రేన్న పారిపోయాడు.
కాఫ్కా డైరీల్ప క మాట ఈంట్టంది: “రిమిత వలమం సవచామైనది”
pure),

(Limited circle is

ఄలాగ ఆంకో చోట ఆలా రాసాేడు: “జీవిత ప్రాయంబంల్ప చ్చయాలిసన ముఖ్మమైన ని: నీ

జీవిత కక్షూను ఄంతకంతకూ కుదించుకుంటూ రావాలి, ఄంతేకాదు ఄడపాదడపా నువువ అ కక్షూకు
వెలులే ఎకాడన్నన నకాావేమో తనిఖీ చ్చస్కకుంటూ ఈండ్డలి.” ఇ రండు వాకామలు కే భావానిన
వమకీేకరిసాేయి. జీవిత రిధిని కుదించుకోవటం గురించి. కాఫ్కా తన వలయానిన ఄంతకంతకూ
కుదించుకుంటూ వచాచడు. జీవించ్చ క్రభంల్ప జీవితానికి ఄదనంగా, ఄనవసయంగా వచిచ
ఄంట్టకునే ప్రతీ ఄలతావలీన నిరూభలించుకుంటూ వచాచడు. చివరికి ఒ సవచామైన వలమం
మిగలింది. ఄది అధునిక మానవాళికంతటికీ ప్రాతనిధమం వహించగలిగంత సవచామైనది. అ
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వలయానిన విశ్వనిమమాల వలమంతో పోలిచ సరిచూశాడు, తేలిన ఄసంగతాలకు బమడ్డాడు,
బాధడ్డాడు, అధునిక మానవుని తయపున… శిలువ మోశాడు.
- మెహెర్
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