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Anker Gemzoe 

Processen i Kafkas anti-digtning 

I. Forudsætninger  

1. Undersogelsens objekt 

Historiske konjunkturer i dette århundrede har gjort fznomenet "Kafka" 
til en eminent betydningsfuld faktor i den ideologiske sfzre. Netop 
"Kafka" i al sin vaghed, og hvis mere kontureret da Processen, dette 
"fremniedgorelsens", "det ensomme massemenneskes", "den superindu- 
strialiserede tidsalders" epos. Diskussionen lever, som det er vanligt i den 
ideologiske sfære, på og af det debatterede "objekts" vaghed og 
relationsloshed. Litteraterne serverer Kafka som den suverzne myte-skaber 
og glasblzser, manden der var dus med eksistentialer og arketyper, 
menneskelighedens rost i teknologiens orken - og den borgerlige dekaden- 
ces sidste gisp. At gå ind i denne pseudo-debat på dens egne betingelser 
forer ingen steder hen. Kun den der problematiserer selve disse "betingel- 
ser" har en chance for at undga at komme til at sprzlle i kafkaismernes 
net. 

Denne artikels formål er en sådan problematisering af en af debattens 
hovedbetingelser - i form af et forsog på omdefinering af dens "objekt": 
"Kafka" må omformuleres til "vzrkerne" og "vzrkerne" omdefineres som 
tekster, udsagn, der placerer sig i et bestemt forhold til en afsender og til 
andre tekster. Disse forhold må analyseres konkret, som determineret af 
den samfundsformation hvoraf de er momenter. "Objektet" for nærværen- 
de undersogelse er derfor en tekstgruppe i dens intertekstualitet, eller, med 
andre termer, et ideologisk transformationssystem betinget af specifikke 
ideologiske, politiske og socio-okonomiske forhold. Tekstgruppen omfat- 
ter ikke Kafkas forfatterskab som helhed, men en vis "fase" i dette, 
perioden fra 1912 til -14, markeret af tekster som Das Urteil (Dommen, 
19 12), Der Verschollerze, vzsentligst skrevet 19 12, udgivet af Brod under 
titlen Amerika), Die Verwandlung (Forvandlingen, 1912), Das Natur- 
theater von Oklahoma (Naturteatret fra Oklahoma, okt. 1914, epilog til 
Den bortkonzne), In der Strafkolonie ( I  straffekolonien, okt. 19 14), Der 
Prozess (Processen, 19 14) - tekster der kredser om en fzlles problematik 
som bl.a. Ein Landarzt (En landlege, 1917) senere knytter sig til. Med 
hovedvægt på Der Prozess skal denne tekstgruppe behandles her, og de 
generaliseringer om "Kafka" der vil fremkomme gzlder kun denne "fase" i 
forfatterskabet. Dette fordi der er begrundede formodninger om en vis 
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forskydning i forfatterskabet efter ca. 1917; tekster skrevet herefter vil 
kun fragmentarisk blive inddraget. 

2. Kritik af káfka-litteraturen 

Udviklingen indenfor et givet teoretisk felt former sig nodvendigvis som en 
kritik af de hidtidige teoretiske (ideologiske) systemer og "kendsgernin- 
ger". Kafka-litteraturens mest typiske form er som nævnt en beskrivelse af 
"das Gesarntwerk" som et staiisk system af enkeltelementer, ikke e t  
system af systemer, ikke systemer der konstruerer sig i forhold til og ved 
nedbrydning af andre systemer. ~ m r i c h ' ) ,  Anders 2 ,  Fischer 3 ,  Garaudy 
og Lukács 5 stækkes (hvor forskellige deres udgangspunkter i ovrigt er) 
alle af denne atomisme, denne abstraktion fra tiden, forandringen og 
tekstligheden 6 .  

Den mig bekendt hidtil bedste losning af problemet om lzsningen af 
Kafkas enkelte tekster og deres sarnstilling er givet i Villy Sorensens 
~ a f k a - b o g 7 .  

Det fuldendte v ~ r k  kan analyseres for sig selv, som en zestetisk helhed. 
Men Kafka fuldendte ikke sine hovedv~rker,  og hele vzerket kommer 
forst til sin moralske ret når det betragtes under ét, som en uafsluttet 
proces. Et forfatterskab er andet og mere end summen af forfatterens 
vaxker, det er f0rst og fremmest den strzben, der udtrykker sig 
igennem dem. (p. 7). 

Betoningen af forfatterskabets "processuelle" karakter er i sig selv rigtig; 
men den teoretiske kontckst g0r udsagnet som helhed mere end 
problematisk. For det forste kan "det fuldendte v m k "  ikke analyseres 
"for sig selv", en sådan forestilling horer hjemme i autonomi-ideologien. 
Alibi til at gå ud over denne ideologi i Kafkas tilfælde skaffer Villy 
Sorensen sig ikke ved argumentation, men ved begrebsglidning: Fra 
"fuldendt" = æstetisk fuldkomment til "fuldendt" = trykkeklart fra 
forfatterens hånd. D.V.S. fordi Kafka ikke fik lagt sidste hånd på sine 
hovedv~rker er det hans "moralske ret" at "værket" betragtes "under ét", 
som udtryk for Franz Kafkas moralske "strzben" efter at komme til rette 
med "tilvmelsen", "det ufortolkelige", "daden". På baggrund af denne 
teoretiske begrebsramme bliver Villy Sorensens forståelse af "processen" i 
Kafkas tekster (som det da også viser sig i de praktiske analyser) alligevel 
ogsa utilstrækkelig, bundet af en "eksistentialistisk" forudforståelse af 
digterens rolle. 

Et andet problem (som egentlig er det samme som det fars tn~vnte)  i 
Kafka-litteraturen er de litterme relationer Kafkas tekster har til "for- 
tiden" og "samtiden". Da de intertekstuelle relationen teori er et  
temmelig uudviklet omrade rummer Kafka-litteraturen en forvirret blan- 

Elektronisk version af artikel i Poetik 17, 5. årgang nr. 1, 1972

Dette materiale er udlånt via bibliotekerne udelukkende til personligt brug. Der må ikke foretages viderekopiering.




