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bokens titel? Ja, det är nog snarast att betrakta 
som en retorisk figur. Prometheus blir i största 
allmänhet en nära till hans liggande symbolgestalt 
för trotsaren och upprorsmannen, som straffas 
och lider för hela mänskligheten. Men som också, 
enligt sagan, till sist försonas med världsordning
en. (Hos Strindberg själv skymtar ju Prometheus 
som förmäten himlastormare i Himmelrikets 
nycklar, femte akten.) Även Strindbergs värld- 
förbättrarnit höjs härigenom upp på ett metafy
siskt plan, där det sociala flyter ihop med det 
religiösa. I likhet med Nathan Söderblom be
traktar Börge Strindbergs ateistiska period som 
en parentes i ett av religiös kamp fyllt liv och 
författarskap.

Mera kött på benen får däremot den andra 
symbolgestalt som har gett namn åt bokens slut
kapitel: Der schwedische Faust. Namnet låter 
bekant, och mycket riktigt kommer professor 
Algot Werin in i bilden. Han har ju själv gett 
ut en samling studier med titeln Den svenske 
Faust, där Strindberg får en pregnant karakteri
stik såsom den ende i nyare europeisk litteratur 
som i renässansmässig universalitet kunde mäta 
sig med Goethe — och med Dr Faust själv! Algot 
Werin har också skrivit ett företal till Borges 
bok, där dennes Strindbergsforskning presente
ras i mycket erkännsamma ordalag för den inter
nationella publik till vilken boken riktar sig. 
Börge för också Werins uppslag vidare. Drama
turgiskt inriktad som han är, finner han ett sam
band mellan Reinhardts iscensättning av Goethes 
Faust och Strindbergs dramer. Han finner också 
en frändskap mellan Fausts andra del och vissa 
Strindbergsdramer efter Inferno, framför allt 
Ett drömspel. Goethes och Strindbergs fantasi
skapelser framstår som besläktade diktarvisioner, 
upptäcktsfärder i människans inre världar. Den 
romantiska teaterns forvandlingsscener i Faust II 
fördjupas och utvidgas i Ett drömspel till att gälla 
bokstavligen allt, från själva teaterrekvisitan till 
mänskliga gestalter och situationer, allt under 
drömmens gemensamma perspektiv. Sökandet 
efter »hemligheten» är faustiskt. Men den obe
fintliga hemligheten, tomheten bakom den 
stängda dörren, pekar fram mot existentialismen, 
Sartres, Genets och Becketts teater. I motsats 
till dem tycker sig dock Strindberg finna någon 
form av mening, av världsförklaring. »Strindberg 
ist der letzte nicht-nihilistische Faust». Den 
svenske Fausts vandring från Nietzsche till Swe
denborg skildras för övrigt under flitigt utnytt
jande av Göran Stockenströms avhandling om 
Strindberg som mystiker, vilket ingalunda ökar 
framställningens klarhet.

Till bokens förtjänster hör ett utmärkt illustra
tionsmaterial av scenbilder från Strindbergsfram- 
föranden i Norden och på kontinenten.

Sven Rinman
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Den redan mycket omfattande forskningen kring 
Karl Kraus och hans egensinnigt självständiga kri
tikerinsats med tidskriften Die Fackel, hans mång
sidiga författarskap och fascinerande verksamhet 
som uppläsare har under år 1974 inför hundraårs
dagen av hans födelse fått ett rikt tillskott av nya 
arbeten av stort intresse. Betydelsefullt är framför 
allt att hans slutligen återfunna brev till Sidonie 
Nadherny von Borutin publicerats i en föredöm
lig edition från Köselförlaget, München, med 
Heinrich Fischer och Michael Lazarus som utgi
vare, båda bortgångna innan arbetet fullbordats. 
För redigeringen, i en textvolym och en kommen
tarvolym, har Walter Methlagl och Friedrich 
Pfäfflin svarat. Den viktiga utförliga kommentaren 
är av den senare. Det betonas starkt att det är en 
helt ny, intimt personlig bild av Kraus som här 
framträder.

Karl Kraus och Sidonie Nadherny möttes första 
gången i Wien på hösten 1913. Förälskelsen blev 
inledningen till en livslång samhörighet, hemligbe- 
varad utom för några nära vänner och med avbrott 
endast då hon ingått ett snart upplöst äktenskap 
med en familj ev än och under ytterligare någon 
kort period. Hon hade sitt hem på det vackra, 
romantiskt parkomgärdade familjeslottet Janovice 
i Böhmen, men levde ett oroligt liv på hastigt före
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tagna resor. Inte förrän under de sista åren kunde 
de förverkliga en tidvis lyckligt konfliktfri sam
varo i den lugna slottsmiljön. Kraus dog 12 juni 
1936. Brevutgåvan omfattar tiden ända från 19 13 
till 1936. Det är enbart hans brev som föreligger, 
genom hennes försorg. Då hon 1948 genom krigs- 
förhållandena tvingades fly, och sedan fann en fri
stad i London, hade hon vidtagit åtgärder för att 
breven om möjligt skulle bevaras. Omständighe
terna då de återfunnits har av utgivarna endast 
kunnat antydas. För den inledande karakteristiken 
av henne har de haft tillgång till hennes outgivna 
dagböcker.

Brevsamlingen får i hög grad sin karaktär av 
mängden av korta meddelanden, tydbara enbart 
för adressaten och bekräftade med täta telegram. 
Det har gällt att nå kontakt utan andras inbland
ning. Författarvanan att noggrant notera alla iakt
tagelser gör breven till en ögonblicklig analys av 
varje skiftning av nervernas och sinnenas oro, av 
förväntan och längtan, av tacksamheten inför allt 
hon betyder för honom. Med gripande intensitet 
och självutgivelse tolkas krisupplevelsernas för
tvivlan. Tidsknappheten inför fordrande arbets
uppgifter står som ett ständigt hot. Med åren be- 
röres också diskussionen i allmänna sakfrågor. 
Breven ger bekräftelse på den kvinnouppfattning 
Kraus konsekvent hävdar, värdet av samspelet 
mellan de olikartade. Vad kvinnan genom inspira
tionen betyder för mannens skapande verksamhet 
är för honom något självupplevt.

Kraus blev inte, som det sagts, diktare genom 
känslan för Sidonie Nädherny. Men en ny stor 
lyrisk diktning kom till. I brevkommentaren med
delas en kronologisk översikt över dikter och epi
gram med noggranna källuppgifter. Därmed ges 
grunden för en helt ny bedömning av Kraus som 
diktare. Över huvud taget är kommentaren en 
storartad källa för kunskap om hela författarska
pet. Det gäller skrifternas datering och versioner, 
de personliga förbindelserna och polemiska mot
sättningarna, de sociala och politiska förändring
arna under det motsättningsrika tidsskedet. Vik
tiga uppgifter meddelas särskilt om uppläsnings- 
verksamheten. Tidsmiljön blir levande genom de 
många fotografier som samlats i ett bildavsnitt.

Bland recensionerna av brevutgåvan märks en 
artikel i Neue Zürcher Zeitung 28.4.1974, nr 
194, Fernausgabe 115 , av Bernhard Blume, som 
1973 givit ut Rilkes brev till Sidonie Nädherny. 
Han söker tolka det psykologiskt komplicerade 
motsatsförhållandet mellan den intensiva bestå
ende känslan från Kraus sida och hennes bundna 
motstånd, tidvisa flyktförsök och först efter hans 
död helt medvetna insikt om vad han betytt för 
henne. Blume tar också upp det omdiskuterade 
brev Rilke 2 1.2 .19 14  skrev till henne om Kraus. 
Då Rilke framhåller att Kraus för henne måste

förbli »fremd» gäller detta enligt Blume inte en
dast hans judiska börd utan syftar allmänt också 
på motsättningen mellan hennes tjeckiska adels- 
miljö och hans intellektuella Wienmiljö. Kvar står 
emellertid faktum att brevet kunnat skapa tvekan. 
Rilke har för egen del velat skydda den vänskap 
som uppstått för att äga en tillflykt på Janovice och 
ett stöd. Skillnaden mellan hans brev och de 
känslobetingade Kraus skriver är enorm. Blume 
betonar att brevsamlingen psykologiskt och språk
ligt är ett av de märkligaste dokumenten från år
hundradets första hälft.

Brevkommentaren har desto större värde som 
de av Heinrich Fischer från Köselförlaget utgivna 
upplagorna Werke von Karl Kraus, 14 band, 
1952-1970, jämte ett par supplementband med 
Shakespearetexter, och en Paperbackausgabe, 10 
band, 1974, principiellt publicerats utan kommen
tar. Synnerligen betydelsefullt är att förlaget verk
ställt ett fotomekaniskt nytryck av Die Fackel, 39 
band, 1968-1973. Arbetet med tidskriften var för 
Kraus den centrala livsuppgiften. Det första häftet 
kom ut i april 1899, och fick tryckas i 30000 
exemplar, det sista blev färdigt i februari 1936, 
några månader före hans död. Den kritik han re
dan från början riktade mot den ledande pressen 
bemöttes av denna med en konsekvent vidhållen 
dödstystnad. Den unika situationen gav honom i 
själva verket en säregen styrkeställning. Vad han 
allt medvetnare bedrev var en kritik av kritiken. 
Därvid var han pionjär.

Över den växande litteraturen om Kraus ger 
Jens Malte Fischer en utmärkt översikt i Samm
lung Metzler, Realien zur Literatur, nr 1 3 1, 1974. 
Efter en inledande orientering om bibliografier, 
upplagor och manuskript behandlas liv och verk
samhet kronologiskt i korta avsnitt med åtföljande 
utförliga litteraturuppgifter och därefter verken 
enligt genreindelning på samma sätt. I en samman
fattning preciseras de angelägnaste forskningsupp
gifterna. Särskilda förhållanden har uppstått ge
nom att Kraus hem i Wien, som ordnats som mu
seum, efter Anschluss 1938 omedelbart vandalise- 
rades, varvid böcker och manuskript skingrades 
och förstördes. Efter hand har det Karl-Kraus-Ar- 
chiv som knutits till Wiener Stadtbibliothek blivit 
ett forskningscentrum, alltifrån början med den 
nu bortgångne Paul Schick som ledande förestån
dare. En redogörelse för hur spridda samlingar 
förts samman i arkivet lämnas i katalogen för den 
minnesutställning, Karl Kraus 1874-1974, som 
staden Wien våren 1974 anordnade. I uppsatsen 
Form und Gedanke ger Schick här, i gensaga mot 
en ofta ytlig missuppfattning av Kraus språkidéer, 
en instruktiv översikt av hans utveckling som den 
nära kan följas i den skrupulöst noggranna språk
liga utformningen och allt striktare uppbyggnaden 
av varje nummer av Die Fackel och i de fristående



verkens framväxt ur arbetet med tidskriften. 
Kraus fordrade restlös överensstämmelse mellan 
tanken och det språkliga uttrycket. Vad det för 
honom som satiriker och moralist gällde var att 
genom att påvisa brister i språket avslöja oklarhet 
och slapphet i tankegången. Fischer betonar även 
i sin översikt att det av Schick 1965 utgivna arbe
tet Karl Kraus in Selbstzeugnissen und Bilddoku
menten behåller sitt värde som en utmärkt intro
duktion, också genom den bifogade bibliografin. 
Den nya upplaga han efterlyser kom ut i juni 
1974. Det bibliografiska huvudarbetet är Otto 
Kerrys Karl-Kraus-Bibliographie, 1970, som från 
en tolvsidig upplaga 1954 vuxit till en nära fem- 
hundrasidig volym.

Fischer har i sin avhandling Karl Kraus, Studien 
zum »Theater der Dichtung» und Kulturkonser
vatismus, 1973, tagit upp Kraus verksamhet som 
uppläsare till bedömning. Särskilt har han följt 
hans unika uppläsningar av dramatiska verk — av 
Nestroy, Offenbach och framför allt Shakespeare 
-  och ställt hans Theater der Dichtung i relation 
till tidstendenserna inom teatern. Reinhardts regi
teater var för Kraus överdriven och missriktad. 
Däremot mötte han Brechts reformsträvan med 
uppskattning. Hans idéer om ordets och skådespe
larens primära betydelse har nu fått ny aktualitet. 
För att förklara termen kulturkonservatism som 
beteckning för Kraus inriktning på att levandegöra 
vad han fann äga värde i den äldre litteraturen går 
Fischer in på diskussionen om hans konservativa 
grunduppfattning och politiska ställningstaganden. 
Den individualism Kraus alltid hävdade gör sig 
gällande också i politiska sammanhang. Sigurd 
Paul Scheichl har i avhandlingen Karl Kraus und 
die Politik (1892-1919), 1971, utrett ämnet på 
mer än 1 500 sidor. Han har sedan framlagt några 
huvudsynpunkter i uppsatsen Politik und Ur
sprung, i Wort und Wahrheit 27, 1972. Ursprung 
är ett för Kraus väsentligt värdebegrepp, som in
nefattar det en gång naturgivet oförstörda, som 
det framstår som ett mål att återfinna.

Inom den äldre generationen av Krausforskare 
har Werner Kraft som komplement till sin 1956 
utkomna betydande monografi minnesåret 1974 
publicerat ett nytt väsentligt arbete, Das Ja des 
Neinsagers, Karl Kraus und seine geistige Welt. 
Om Krafts livslånga beundran och förtrogenhet 
med Kraus insatser vittnar utom åtskilliga upp
satser också hans självbiografi Spiegelung der 
Jugend, 1973, (Bibliothek Suhrkamp 356). I sär
skilda kapitel behandlar han i sin nya framställning 
äldre och samtida författare som Kraus tagit ställ
ning till och som haft betydelse för de positiva 
värderingar som innerst varit bestämmande också 
för hans satiriska kritik. Sin grundsyn uttrycker 
Kraft i förordet: »Der Satiriker und Polemiker 
war ein Verehrender, der Zweifler ein Glauben

der.» -  Till hundraårsdagen har vidare förlaget 
J. B. Metzler 1974 givit ut en särupplaga av Caro
line Kohns monografi Karl Kraus, 1966. Väg
ledande är ännu de mycket utförliga redogörel
serna för de polemiska utfallen mot Kerr, Bekes- 
sy, Schober, företagna i krigarens syfte att såra och 
döda. -  Ett viktigt kapitel om Kraus ingår i Allan 
Janiks och Stephen Toulmins arbete Wittgen
stein’s Vienna, 1973. Värt att notera är också att 
komedin Wölkenkuckucksheim, den omarbetning 
Kraus gjorde av Aristofanes Fåglarna med kvick 
tillämpning på Wien, kommenteras av Franz H. 
Mautner i en artikel i Neue Zürcher Zeitung 4/5 
oktober 1975, nr 230.

En storartad presentation inför franska läsare 
har Kraus fatt genom att förlaget L’Herne i den 
betydande serien monografier Cahiers de L’Herne 
ägnat honom en minnesvolym, utkommen något 
försenad i maj 1975. Eliane Kaufholz, som stått 
för redigeringen, betonar i förordet att syftet va
rit att öka intresset i fransk kulturdebatt för den 
svåröversatte Kraus och därigenom vidga kunska
pen om den stimulerande rika kulturmiljön i Wien 
under 1900-talets första årtionden. För att ge en 
föreställning om vad Kraus betytt både genom den 
beundran och det motstånd han väckt har man 
utom ett urval av hans skrifter ställt samman en 
antologi av studier, personliga vittnesbörd och 
karakteristiker av samtida och senare bedömare. 
Namnlistan upptar inte mindre än fyrtioåtta bi
dragsgivare. Här föreligger ett instruktivt mate
rial för att studera läsarreaktioner och inverkan av 
personliga värderingar.

Läsaren konfronteras omedelbart med en dra
matiskt effektfull citatsammanställning av motstri
dande omdömen, yttrade av Kokoschka, Rilke, 
Canetti, Benjamin, Brecht, Musil, Capek, Kuh, 
Heller, och andra. En kronologisk tabell ger vik
tiga data om släkt och vänner, om verk och upp
läsningar. Uppgiften om dödsdagen skall rättas till 
12 juni 1936. Texturvalet inledes med en samling 
aforismer. En av de första ställer kravet: »Un 
aphorisme n’a pas besoin d’être vrai, il doit sur
voler la vérité. D’un bond, d’une phrase, il doit 
sauter par-dessus et la dépasser.» Artikeln Morale 
et criminalité, inledd med sju citat ur King Lear 
och Measure for Measure, är typisk för sedlighets- 
debatten i de tidiga årgångarna av Die Fackel. La 
torture en Autriche, införd där 1903, är en frän 
anklagelse för den andliga tortyr som Smetana, 
Bruckner och Hugo Wolf hade att utstå, formu
lerad i bitande ironiska repliker av oerhört stark 
verkan. Den mycket personliga ton som den 
kvicka ironin kan få exemplifieras med Le monde 
des affiches, en studie över affischernas språk och 
lockropens stereotypa bild av mänskligt beteende, 
och Le manteau de castor, en raljant ironi över 
tystnaden kring författaren och uppståndelsen då
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han bestulits på sin bäverpäls. Den mycket om
diskuterade stora artikeln Heine und die Folgen, 
Heine et les conséquences, återges. Den språk
liga förflackning som Kraus ser som en fara inom 
journalistiken återför han på Heines smittsamma 
inflytande. Om Kraus beundran för Strindberg 
vittnar minnesartikeln vid hans död. I bibliska 
vändningar analyserar Kraus sambandet mellan 
Strindbergs kvinno- och gudsuppfattning.

Ur dramat Die letzten Tage der Menschheit 
återges den stora slutmonologen, Dernier Mono
logue de l’Ergoteur (Acte V, scène 54). Under 
det första världskriget drev Kraus i Die Fackel, 
trots censur och annat motstånd, en konsekvent 
pacifism. Det väldiga dramat är syntesen av upp
levelsen av krigets vanvett. I dialogiserade scener 
som direkt bygger på dokumentariskt material, 
tryckt i Die Fackel, följs det skeende som dag för 
dag utspelar sig som bakgrund för den tragiska 
verkligheten vid fronterna och genom människor
nas blinda oförstånd, chauvinism, förljugenhet, 
maktsträvan driver det katastrofala förloppet vi
dare. Röster och ord når örat i en outsinlig ström, 
i scener inte utan inslag av bister komik. Ständigt 
höres de fruktade tidningsropen i gathörnen: 
Extraausgabe. Krigskorrespondenternas referat 
blir alltmer ihåliga, rekryteringsbuden allt orim
ligare, profithungern allt grymmare. I hånfulla sce
ner karakteriseras de ledande. Det som sker kom
menteras i återkommande replikskiften mellan 
Optimisten och »der Nörgler», som med pessi
mistisk illusionslöshet alltid invänder och argu
menterar orubbligt klarsynt. Genom honom talar 
Kraus. Dramats slutscener och epilog gestaltar 
grandiost apokalypsen, den nya världsunder- 
gången. Trots att det är ett läsdrama har olika 
versioner framförts. Efter slutmonologen återges 
i texturvalet den inledningsföreläsning som Kraus 
höll då han vid Sorbonne 9 december 1927 läste 
delar av sitt drama. Han hävdar här sin rätt att 
även om han utgår från österrikiska förhållanden 
tala i mänsklighetens namn. Urvalet avslutas med 
ett inlägg till försvar för Brecht, som beskyllts för 
plagiat då han tagit upp en dikt av Villon.

Bland studierna över Kraus har Walter Benja
mins uppmärksammade, redan 1931 företagna 
försök till en inträngande värdesättning fått första 
rummet. Synpunkterna har kanske mest intresse 
för bedömningen av hur Benjamins marxistiska 
uppfattning påverkar hans ambivalenta inställning 
till Kraus. Studien Un grand polémiste av Lucien 
Goldmann är tillkommen 1945. I anslutning till 
Lukäcs betonar han Kraus särställning som en av 
de mest betydande tyska författarna. Från marxis
tiska utgångspunkter förklarar han Kraus indivi
dualism genom hans tillhörighet till en borgerlig 
idétradition med förutsättningar i franska revolu
tionen. Två studier ägnas Kraus som satiriker, den

ena av Paul Hatvani (Paul Hirsch), ivrig anhängare 
och uttolkare av Kraus, den andra av Manès Sper
ber, elev och medarbetare i Wien till Alfred 
Adler. Båda lägger vikt vid vad språkanalysen be
tytt för Kraus som grund för satiren. Hans Heinz 
Hahl skriver sakligt översiktligt om Karl Kraus et 
le théâtre. Det väsentliga temat Le langage chez 
Kraus behandlas utförligt av Friedrich Jenarczek 
utifrån nya lingvistiska frågeställningar. I artikeln 
Karl Kraus et le sionisme, tryckt i Neues Forum, 
april 1974, belyser tidskriftens huvudredaktör 
Michael Siegert Kraus pamflett Eine Krone für 
Zion, 1898, riktad mot Theodor Herzl. Då Kraus 
senare inte ville se sin skrift omtryckt är den yt
terst svåråtkomlig, varför de rika citaten har speci
ellt värde.

Betydande är i synnerhet Elias Canettis studie 
Karl Kraus, école de la résistance, Schule des Wi
derstands, i hans Macht und Überleben, 1972. 
Han bevarar i sin beundran och sitt lärjungeförhål
lande distans och objektivitet. Som självupplevd 
kan han tolka fascinationen inför Kraus som upp
läsare och ändå beskriva det säregna samspelet 
mellan uppläsaren och hans publik. Han karakteri
serar Kraus sätt att avslöjande citera, även »akus
tiskt» som uppläsare. Främst vill han betona att 
Kraus ägt »le génie de 1’indignation». Förkla
ringen är att han känt ett absolut ansvar, varför 
hans omdömen också verkar som avkunnade dom
slut. Ett strukturellt grunddrag i Kraus sätt att 
skriva, som Canetti uppmärksammar, är att hans 
fast byggda fraser ingår i en framställning som med 
tillskott av nya idéer obegränsat kan utveckla sig 
vidare. Därav intrycket av envis uthållighet. — Sist 
bland studierna ger Ludwig Harigs Citations de 
Karl Kraus en rad exempel på hans förmåga att 
döda genom att citera.

I de personliga vittnesbörden uttryckes allmänt 
övertygelsen att Kraus kommer att vinna ett sti
gande erkännande. En iakttagelse av Friedrich 
Schalk frapperar. Han påpekar att vissa stående 
typer återkommer i Kraus satirer på samma sätt 
som de kända figurerna i Molières komedier. 
Schick analyserar tillkomsten av dikten Mit der 
Uhr in der Hand. Friedrich Torberg och Edwin 
Harti får ge exempel på sitt trogna försvar. Marcel 
Ray uttrycker beundran för Kraus som översätta
re. Barbusse och Wedekind formulerar sitt erkän
nande. Thomas Mann berättar om sin gripenhet 
då han hört Kraus läsa Jean Paul. Adolf Loos talar 
med starkt patos om vännen och framtiden. Stefan 
Zweig ställer sig skeptisk till uppläsningarna inför 
en snarast hypnotiserad åhörarskara. Ernst Kre- 
nek, som skrivit ett flertal värdefulla uppsatser om 
Kraus, betygar här vad han betytt för de unga mu
sikerna genom sin språkanalys. Sonen till bok
tryckaren Martin Jahoda berättar om det mång
åriga fina samarbetet mellan fadern och Kraus.



Avdelningen Karl Kraus et ses contemporains, 
Vienne 1900-1930, inledes med en karakteristik 
av Wienkulturen kring sekelskiftet och före första 
världskriget av Ernst Stein. Han klarlägger mot
sättningarna mellan de traditionella kulturyttring
arna och den nya intellektualismen och påvisar 
olika former av antisemitism. I andra studier be
handlas Kraus förhållande till Brecht, till filosof- 
kretsen kring den av Ludwig von Ficker i Inns
bruck grundade tidskriften Der Brenner, till 
Trakl, Hofmannsthal, Jellinek. Särskilt betydelse
fullt är att ett antal brev som växlats mellan Arnold 
Schönberg och Kraus, publicerade av Friedrich 
Pfäfflin, här framlägges. Breven till Sidonie Nåd- 
herny presenteras och några återges. Kraus av
visande inställning till Freud belyses. Några exem
pel lämnas också på motståndsyttringar kring dra
mat Die letzten Tage der Menschheit.

Värde ur allmän språksynpunkt har det lexikon 
som Caroline Kohn utarbetat över ord ur Wien
dialekten som Kraus karakteriserande använder. 
Hon har varit ivrigt verksam för att göra Kraus 
känd i Frankrike, och hon avtackas i förordet för 
sina insatser vid minnesskriftens tillkomst. Voly
men avslutas med en systematisk bibliografi, vil
ken enligt uppgift bygger på en mer omfattande 
bibliografi, upprättad av Sigurd Paul Scheichl.

Den avsedda bibliografin, S. P. Scheichls infor
mativa Kommentierte Auswahlbibliographie zu 
Karl Kraus, förd fram till i april 1975, föreligger 
i det av Heinz Ludwig Arnold utgivna Sonderband 
Karl Kraus som Text+Kritik publicerat 1975. Här 
meddelar också Friedrich Pfäfflin de brev som 
växlats mellan Schönberg och Kraus, vilka ingår i 
L’Herne-volymen. I samlingens inledande studie, 
Die Instanz K.K. oder Unternehmungen gegen 
die Ewigkeit des Wiederkehrenden Gleichen, föl
jer Hans Wollschläger hur Kraus med självstän
dig, orubblig ansvarsvilja genomför sin kritik av 
pressen och i vidgad mening av samhället. Mot 
hans inträngande karakteristik kontrasterar Mar
garete Mitscherlich-Nielsens ytliga och osakliga 
försök att på Kraus applicera en del psykoanaly
tiska schabloner. Hans Christian Kosler belyser i 
uppsatsen Karl Kraus und die Wiener Moderne de 
litterära motsättningarna till i synnerhet Schnitzler 
och Hofmannsthal. Betydande är särskilt Georg 
Kneplers bidrag Karl Kraus und die Bürgerwelt. 
Han berättar om sina personliga relationer till 
Kraus som ung ackompanjatör vid många Offen- 
bachrecitationer under tiden från december 1928 
till oktober 1930. Dessutom analyserar han ingå
ende Kraus ställning inom sin tids borgerliga sam
hälle, med föredömligt klar gränsdragning till de 
värderingar han själv som kommunist omfattar. 
Som verksam i DDR har han gjort viktiga insatser 
för utvecklingen av musikvetenskap och musik
historia. Om den uppmärksamhet som ägnas

Kraus i DDR vittnar också den bedömning Diet
rich Simon i en mer allmänt teoretiserande fram
ställning ger av Kraus som aforistiker och lyriker. 
Vidare behandlas i ett par uppsatser Kraus sätt att 
arbeta med en följd ständigt ändrade och utvidga
de korrektur och hans speciella teknik att kom
mentera citat. Till slut gör J. M. Fischer här en 
genomgång av angreppen mot Kraus, återkom
mande ännu under den minnesvecka som vid 
hundraårsdagen anordnades i april 1974 av staden 
Wien. — I en recension av samlingen i Neue 
Rundschau, häfte 2, 1976, utlåter sig Josef Quack 
i reflexioner över de svårutrotliga motsättningarna 
mellan anhängare, motståndare och sakliga uttol
kare.

Kraus aktualitet är ur många synpunkter för
klarlig. De av insikten om teknikens obegränsade 
ödeläggelsemöjligheter inspirerade undergångs- 
visionerna får en alltmer skrämmande verklighets- 
bekräftelse. Med tidsavståndet framträder klarare 
det allmänmänskligt giltiga i den polemiska sati
ren. Framför allt fängslar den mångsidiga, inten
siva, djärva kvickheten och ironien, modet att säga 
sanningen och att möta motstånd. Intrycket av 
personlig närvaro är alltid levande. Med självklar 
rätt borde Die letzten Tage der Menschheit 
framstå som ett av de stora tidsanalyserande ver
ken.

Thelma Hanson
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Afzelius, Nils: Erik Axel Karlfeldts bibliografi. 
Färdigställd av Arne Bergstrand. (Acta Biblio
thecae regiae Stockholmiensis. 21. — Karlfeldts- 
samfundets skriftserie. 5.) P. A. Norstedt & Sö
ner. Sthlm. 1974.
Sandberg, Hans: Stig Dagerman — författare och 
journalist. En bibliografi. Federativs förlag. Sthlm

1 9 7 5 .

Arne Bergstrand har slutfört arbetet med den 
Karlfeld tbibliografi som förelåg i spaltkorrektur 
1970 då initiativtagaren Nils Afzelius avled. De 
båda bibliograferna har tillsammans åstadkommit 
en utomordentligt utförlig förteckning. Ett sepa- 
rattryckt 8-sidigt tillägg vittnar förutom förordet 
om att Bergstrand sett det som en hjärtesak att 
åstadkomma ett så komplett arbete som möjligt.

De drygt 300 sidorna ägnas två huvudavdel
ningar, Karlfeldts i tryck utgivna skrifter samt 
skrifter om Karlfeldt. Därtill har fogats en rad 
register som ytterligare förhöjer volymens värde.

Förteckningen över Karlfeldts skrifter är krono
logiskt ordnad. Karlfeldt debuterade tydligen som 
12-åring under rubriken Fyrkantiga nötter i pu
blikationen Allehanda för folket den 20/7 1876. 
Redan här möter man vad som kanske ibland kan 
uppfattas som en brist: en enkel genreupplysning
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