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138 Övriga recensioner

grundvalarna för vår civilisation. Som den har kommit att 
se ut är det kanske inte konstigt att han inte blev uppskat
tad efter förtjänst. (I sanningens namn skall dock medges 
att det redan i samtiden fanns insiktsfulla kritiker: Arthur 
Engberg, Hjalmar Gullberg och Ebbe Linde förtjänar kan
ske särskilt att nämnas.)

Mer än en gång under läsningen av Lagerstedts bok har 
det slagit mig att det handlar om något mer än en enskild 
författares rätt att bli tagen på allvar -  även om det är 
mycket nog. Redovisningen kommer indirekt också att 
handla om både den teologiska och den litteraturveten
skapliga forskningens villkor och begränsningar. Den blir 
-  utan att pekpinnen ett ögonblick skymtar ens i lärarens 
förråd -  en vetenskapsmoralisk tankeställare.

Bure Holmbäck

Franz Kafka. Briefe an Milena. Erweiterte Neuausgabe. 
Hrsg, von Jürgen Born und Michael Müller. S. Fischer 
1983.

Frans Kafka. Kritik und Rezeption zu seinen Lebzeiten 
1912-1924. Hrsg, von Jürgen Born unter Mitwirkung von 
Herbert Mühlfeit und Friedemann Spicker. S. Fischer 
1979. -  Franz Kafka. Kritik und Rezeption 1924-1938. 
Hrsg, von Jürgen Born unter Mitwirkung von Elke Koch, 
Herbert Mühlfeit und Mercedes Treckmann. S. Fischer 
1983.

Milena Jesenskå överlämnade sina brev från Franz Kafka 
till Willy Haas på våren 1939, strax efter de tyska trupper
nas inmarsch i Prag. Haas, kritiker och publicist och 
personligen bekant med Kafka, utgav 1952 Briefe an Mi
lena som ett band i Max Brods andra edition av Kafkas 
Samlade skrifter. Den »utvidgade nyutgåva» som nu före
ligger, rymmer en dryg femtedel mer text än Willy Haas’ 
samling. Kafka har i några av sina brev gjort mycket 
kritiska uttalanden om »das Judentum» och ett brev av 
denna karaktär undantog Haas på förläggaren Salman 
Schockens önskan från publicering. I sin efterskrift an
märkte Haas att för juden Kafka »die Liebe zu einer 
Nichtjüdin» uppenbarligen varit »ein grosses, tragisches, 
von seelischen und atavistischen Komplexen schwer be
lastetes Problem». Uteslutningarna i den nya utgåvan har 
överhuvud varit mycket få och betingade av »das Persön- 
lichkeitsrecht», dvs. hänsyn till i breven berörda perso
ner. Nyutgåvan låter också Kafkas väninna komma till 
tals genom avtryck av åtta brev från henne till Max Brod, 
förut publicerade i dennes Kafkamonografi, liksom några 
av hennes »feuilletons» och hennes dödsruna över Kafka. 
»Der wichtigste Beitrag dieser neuen Edition ist aber die 
erstmalige Datierung der Briefe an Milena. Sie stellte die 
Herausgeber vor eine ebenso schwierige wie herausfor
dernde Aufgabe.» Willy Haas var av olika skäl i ett be
kymmersamt läge när det gällde att ordna breven i rätt 
tidsföljd. Den huvudansvarige för nyutgåvan är Jürgen 
Bom, som 1967 tillsammans med Erich Heller svarade för 
Kafkas Briefe an Felice (Felice Bauer). Born är medutgi- 
vare av den kritiska utgåva av Kafkas verk som skall 
ersätta Max Brods båda editioner.

I den tredje upplagan (1954) av sin Kafkabiografi äg
nade Max Brod ett särskilt kapitel åt Milena Jesenskå 
(1896-1944); själv hade Brod alltså också haft kontakt

med henne. »Ich glaube eher», skrev hon på nyåret 1921 
till Brod, »dass wir alle, die ganze Welt und alle Men
schen krank sind und er der einzige Gesunde und richtig 
Auffassende und richtig fühlende und der einzige reine 
Mensch.» Max Brod vars insatser för Kafka och hans 
verk varit så ovärderliga, kom efterhand att porträttera 
Kafka rent hagiografiskt. Som vägvisande gestalt framstår 
Kafka redan i Brods allra första artikel om sin vän, »Das 
Ereignis eines Buches» (März 15/2 1913), ägnad samlingen 
Betrachtung som förelåg i december 1912 på Ernst 
Rowohlts Verlag. »In unserer Zeit der Kompromisse 
wirkt da im stillen, im tiefen eine Macht von mittelalter
licher Innigkeit, von einer neuen Moral und Religiosität.»

Kritik und Rezeption i två band med Jürgen Born som 
utgivare också här, återger dels »das Echo der Kritik auf 
alle zu Lebzeiten Kafkas veröffentlichten Dichtungen» 
(1912-1924), dels »Kritiken und Würdigungen» alltifrån 
minnesteckningar vid hans död till den sista recensionen 
av band VI av Gesammelte Schriften (tryckt i Prag 1936 
och med efterord av Max Brod). Det är den tyskspråkiga 
Kafkakritiken som det gäller; Milena Jesenskås »Nach
ruf» i Narödné listy har alltså inte sin plats här och heller 
inte de tidiga nedslag i svensk press som Lars Fyhr har 
noterat i sin avhandling om den svenska introduktionen av 
Kafka (1979). Också inom den givna ramen gör Kritik und 
Rezeption inte anspråk på fullständighet -  »allein schon 
weil im Teil der Tageszeitungen nur noch lückenhaft oder 
gar nicht vorhanden sind».

Det var som Pragdiktare Franz Kafka först stämplades 
och recensionerna härrörde mestadels från hans vänner 
och bekanta; till dessa hörde Kurt Tucholsky, vars recen
sion (under signaturen Peter Panter) av In der Strafko
lonie (Die Weltbühne 3/6 1920) framstår som insiktsfull. 
Max Brod återkom till Kafkas Betrachtung i Die Neue 
Rundschau (juli 1913) och gjorde härvid den reflexionen 
att »die Unmittelbarkeit, mit der Kafka statt der Realität 
die ihm eigentümliche Formsprache setzt, macht ihn der 
expressionistischen Richtung heutiger Malerei ver
wandt». Franz Kafkas andra bok Der Heizer. Eine Erzäh
lung utkom 1913 på Kurt Wolffs Verlag i Wolffs avantgar
distiska skriftserie »Der jüngste Tag»; »er ist die Reihen
folge von Schöpfungen der jüngsten Dichter, hervorge
bracht durch das gemeinsame Erlebnis unserer Zeit», 
heter det i förlagsreklamen. 1915 förelåg så Verwandlung. 
Eine Novelle i samma skriftserie. När Carl Sternheim 
tilldelades Der Fontane-Preis detta år gav han prissum
man vidare till Kafka, något som förlaget åberopade i sin 
annonsering. Kasimir Edschmidt förklarar i sin bok Le
bendiger Expressionismus (1964) att genom detta sitt 
överlåtande hade Sternheim »in gewissem Sinne Kafka 
deutlich in das expressionistische Literatur-Lager ge
führt». Jürgen Born anmärker i sin efterskrift »Zur frühen 
Aufnahme der Dichtungen Kafkas» att denne på flera vis 
kom att förlänas en expressionistisk framtoning. »Gewiss 
stand Kafka etwas unglücklich in der Phalanx jener Au
toren, in die der Verlag ihn gestellt hatte.»

Max Brod anställde i månadsskriften Der Jude (Berlin 
und Wien; okt. 1916) en betraktelse över »Unsere Litera
tur und die Gemeinschaft». Han gjorde en boskillnad 
mellan de »västjudiska litteraterna» med deras expressio
nistiska konst, vars starka »Ausdrucksfähigkeit» bottnade 
i »[eine] erschreckende Öde», och den judiska litteratur
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som sprang fram ur social gemenskapskänsla eller hade en 
religiös drivkraft. Kafkas enda tema var den isolerade 
människan; hans starka känsla för gemenskapen var en 
känsla med negativa förtecken, »es ist Reue, Selbstverur
teilung, dunkles Schuldbewusstsein». I Die Neue Rund
schau (nov. 1921) stod så Brod för en uppsats om »dikta
ren Franz Kafka», som utgör det första mer omfattande 
författarporträttet och det enda av det slaget som trycktes 
under hans levnad. I en karakteristik av Kafkas språk 
syftar Brod till att distansera honom från den expressio
nistiska rörelsen. Han omtalar att de böcker Kafka publi
cerat bara var en liten del av hans litterära verk och 
berättar om romanen Der Prozess. Ånyo hävdade Brod 
att fastän ordet »jude» aldrig förekom i Kafkas verk, 
tillhörde det de mest judiska dokumenten i vår tid.

Kafkas novell Die Verwandlung trycktes först i den 
expressionistiska tidskriften Die weissen Blätter (okt. 
1915) och därpå alltså i Wolffs »Der jüngste Tag». Också 
Kafkas uppläsning av novellen In der Strafkolonie i no
vember 1916 i ett Münchengalleri fick en expressionistisk 
inramning. Max Brods framhävanden av Kafkas egenart 
hade ännu en begränsad verkan. »Die Aufmerksamkeit, 
die das Publikum seiner Kunst entgegenbrachte, nahm 
beständig ab», summerar Jürgen Born. Ein Landarzt 
(1920), en berättelsesamling liksom Betrachtung, var den 
sjätte och sista bok som gavs ut under Kafkas livstid; den 
gick så gott som obeaktad förbi.

Andra bandet av Kritik und Rezeption inleds av nekro
logerna, fåtaliga och nästan uteslutande härrörande från 
vänkretsen. I Die Weltbühne, den berlinska veckotidskrif- 
ten, publicerade Max Brod sin viktiga och upplysande 
artikel »Franz Kafkas Nachlass» (17/7 1924). Brod hade 
inte någon del i utgivningen av samlingen Ein Hunger
künstler i augusti 1924; Kafka hade själv läst korrektur på 
sin sjukbädd. Men i och med Der Prozess förelåg 1925 
Brods första Nachlass-edition. Hermann Hesse konstate
rar i Berliner Tageblatt (9/9 1925) att boken offentlig
gjordes »gegen den Willen des Dichters», men är hänförd 
över romanen och betecknar Kafka som »ein heimlicher 
Meister und König der deutschen Sprache». Processen 
rönte överhuvud liksom Slottet och Amerika strax en hög 
uppskattning och kretsen av Kafkas beundrare vidgade 
sig alltmer. Brods Nachwort till var och en av de tre 
romanerna bidrog att prägla uppfattningen av dessa. En 
diskussion för och emot offentliggörandet av Kafkas efter
lämnade skrifter inleddes sept. 1929 av Ehm Welk; Brod 
bemötte dennes kritik och blev (nov. samma år) i den av 
Willy Haas utgivna veckoskriften Die Literarische Welt 
sekunderad av Walter Benjamin i artikeln »Kavaliers
moral»: »Denn da stand ja nun einmal dieses erschüt
ternde Kafkasche Werk, öffnete seine grossen Augen, in 
die man blickte, war mit dem Augenblick seines Er
scheinens ein Tatbestand, der die Lage so gründlich ve
ränderte wie die Geburt eines Kindes noch den illegitim
sten Beischlaf.»

Mot slutet av 20-talet var tiden mogen för Kafkastudier 
med större perspektiv på hans verk. Walter Muschg be
lyste sammanhanget mellan psykoanalys och diktning och 
Hugo Friedrich ställde mot bakgrund av Kafkas »Gleich
nis- och Bildersprache» frågan vad slags verklighet det 
var som framställdes i Kafkas diktning. Egon Vietta an- 
lade existensfilosofiska perspektiv och anknöt till analy
sen av ångesten i Heideggers Sein und Zeit liksom till

Kierkegaard. Kafkatolkningar av skilda slag anlades på 
texterna i samlingen Beim Bau der Chinesischen Mauer 
(1931), där avvikande uppfattningar gjorde sig gällande 
redan mellan de båda utgivarna Shoens och Brod.

Tioårsminnet av Kafkas död föranledde en rad mer 
utförligare artiklar. Jürgen Born har valt att oavkortade 
återge tre av dessa, bl. a. Heinz Politzers Frans Kafkas 
zweifache Heimat (Selbstwehr, Prag, 1/6 1934), men ger i 
andra fall enbart hänvisningar, så till Benjamins »Würdi
gung» i Jüdische Rundschau (Berlin) 1934. Gesammelte 
Schriften I-IV utgav Brod och Politzer våren 1935 på 
Schocken Verlag (Berlin), men i oktober samma år upp
togs Kafkas verk på »Liste des schädlichen und uner
wünschten Schrifttums». De återstående båda banden 
publicerades i Prag 1937; det sista bandet innehöll Tage
bücher und Briefe. Klaus Mann skrev i Die Neue Welt
bühne (Prag 12/8 1937): »Übrigens schliesst Kafkas fast 
unheimliche Isoliertheit und Unvergleichbarkeit nicht 
aus, dass er, langsam, auf eine gleichsam unterirdische 
aber sehr intensive Weise, an literarischem Einfluss, an 
Wirkung auf wichtige zeitgenössische Autoren in allen 
Ländern, gewinnt.» I Prag 1937 utkom likaledes Max 
Brods Kafkabiografi.

Milena Jesenskä var en emanciperad journalist och 
översättarinna, som när Kafka lärde känna henne försökte 
skapa en från maken Ernst Pollak oavhängig existens. 
Brod förklarar i sin biografi i dess tredje utgåva (Franz 
Kafkas Glauben und Lehre. Verzweiflung und Erlösung 
im Werk Franz Kafkas blev den slutliga undertiteln. 
Frankfurt/M. 1966) att i romanen Slottet »kann man die 
Liebesbeziehung Kafkas zu Milena mit seltsamer Skepsis 
und in pejorativer Weise widergespiegelt finden, eine ei
genartige heftige Deformation der Geschehnisse, die viel
leicht allein ihn aus den Krisen retten konnte». Hartmut 
Binder har gjort stort bruk av breven till Milena i sin bok 
Kafka in neuer Sicht (1976) och härvid än mer samman
ställt henne med Frieda i Das Schloss. (Jfr. min uppsats 
Brecht, Kafka och expressionismen i Samlaren 1980, s. 
86.) I den kritiska stora Kafkautgåvan särskiljs naturligt
vis inte breven till de olika adressaterna utan alla brev 
ordnas inbördes i tidsföljd.

Ulf Wittrock

Michael Stark: Für und wider den Expressionismus. Die 
Entstehung der Intellektuellendebatte in der deutschen 
Literaturgeschichte. Metzler Studienausgabe 1982.

I Samlaren 1982 (s. 184 f.) presenterade jag Thomas Anz 
öch Michael Starks väldiga volym Expressionismus. Man
ifeste und Dokumente zur deutschen Literatur 1910-1920. 
(Metzler 1982.) Michael Starks nya 350-sidiga bok som 
följer den förra tätt i hälarna och likaledes främst låter 
expressionismens propagandister, dvs. litteraturkritiker, 
publicister och journalister, komma till tals, återgår på en 
dissertation som han 1979 fick antagen vid Ludwig-Maxi- 
milians-Universität i München; Stark avtackar i första 
rummet professor Walter Müller-Seidel i sitt förord. »Für 
den Druck wurde die Arbeit durchgesehen, stärker un
tergliedert und um einige Abschnitte ergänzt.» Det rör sig 
om en något svårforcerad men mycket givande undersök


