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Søren Kierkegaards (1813-1855) centrale værker.- Det udkom i juni 1844 under pseudonymet Johannes
Climacus og hører sammen med Kærlighedens Gerninger og Begrebet Angst til de mest læste religiøs-
filosofiske værker af Søren Kierkegaard.- Den består af et forord og fem kapitler,hvor Kierkegaard

undersøger, om der findes et historisk udgangspunkt for en evig bevidsthed - og om man kan bygge sin
saglighed på påstanden om, at Gud har åbenbaret sig i Jesus Kristus. -  Små to år efter Smulerne udgiver
Kierkegaard en ´kommentar´ til bogen, nemlig det omfattende værk Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift,

hvor Kierkegaard præciserer troens vilkår.

Jens Staubrand,forfatter og filosof, mag.art., har dramatiseret Søren Kierkegaard og Regine Olsens
kærlighedshistorie og produceret og instrueret musik ledsagede Søren Kierkegaard oplæsningsforestillinger

med Forførerens Dagbog i Danmark og i en række europæiske lande. - Endvidere har han, udover den
nudanske Kierkegaard Filosofiske smuler eller en lille smule filosofi udgivet en lang række Kierkegaard-
bøger, blandt andre Kierkegaard, Mozarts Figaros Bryllup, Tryllefløjten og Don Juan, Kierkegaard Min

Regine! Søren Kierkegaard og Regine Olsen - en kærlighedshistorie, Kierkegaard Breve og Notater fra Berlin,
samt den dansk-engelske: Jens Staubrand: Søren Kierkegaard´s kamp for livet på Frederiks Hospital i

København / Søren Kierkegaard´s struggle to live at Frederiks Hospital in Copenhagen.
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