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Umberto Eco

Den åbne semiotik

Umberto Eco blev med sin roman Rosens navn en verdensberømt forfatter. Men allerede langt

tidligere var han en velkendt forsker i universitetskredse: en af vor tids lærde mænd, en af de

få der havde et overblik over hele den hastigt voksende semiotik, læren om

betydningssystemer, der udviklede sig båret af ’60’ernes og 70’ernes strukturalistiske og

poststrukturalistiske bølger. Det der gør Ecos indsats spændende er at han udover de franske

moderetninger også er velbevandret i tysk og angelsaksisk forskning; han behersker begge

sprog (og dertil naturligvis også fransk), og han underviser regelmæssigt ved amerikanske

universiteter. Det kan måske for en dansk forsker synes at være en trivialitet at man skal have

overblik over de vigtigste strømninger i forskningen i de nævnte tre lande; føjer man bare

Spanien og Italien til (og her foregår der i øjeblikket spændende ting.1), står det straks

mindre godt til, og de fleste vil vel indrømme at de følger bedst med i et eller to foretrukne

sprogområder. I europæisk perspektiv er det imidlertid forbavsende at se hvor dårligt

forskningen, i det mindste den humanistiske, fungerer på tværs af sprogbarriererne. Eco er her

en undtagelse, men han er støttet af den italienske kultur der, modsat fx den franske, stort set

oversætter alt væsentligt og altså er åben. Og åbenheden, samtænkningen er netop noget

meget karakteristisk, også ved Eco. Det kommer jeg tilbage til.

Eco har haft forudsætninger for at skrive sin middelalderroman, for hans

magisterafhandling handlede om det skønne hos Thomas af Aquinas, forøvrigt en af sin tids

samtænkende teologer, den sidste der formåede at holde sammen på tro og viden; og dér

begyndte også hans interesse for semiotikken, eller i det mindste for æstetikken.

Rigtig kendt blev Eco i 1962 med et spændende værk Opera aperta, "det åbne kunstværk".

Med det var han blandt de første der åbnede for en forskning der i disse år optager mange:

receptionsforskningen, dvs. interessen for hvordan kunstværker, ja tekster i det hele taget

bliver opfattet af modtageren eller modtagerne (for modtagerne er forskellige, som teksterne

er det).Senere, med Lector in fabula2 skulle Eco igen vende tilbage til receptionssynspunktet

(der dog aldrig har været helt fraværende i mellemtiden).

Ind imellem kom så pariserstrukturalismen, og her er det især den klassiske strukturalisme

der skal interessere os. Claude Lévi-Strauss studerede primitive myter eller primitive

stammers slægtskabsrelationer som lukkede betydningssystemer: gennem nøje fastlagte

1 Jf. fx Finn Frandsens præsentation af "il pensiero debole", den svage tanke, (der ikke er svag i
dagligsproglig betydning) "Svækkelse af ontologien", i Slagmark nr.6,l986.

2 Lector in fabula. La cooperazione interpretativa nei testi narrativi, Bompiani, Milano 1979.jf. The
Role of the Reader. Explorations in the Semiotics of texts. Indiana University Press, Bloomington &
London. I den engelske udg., der ikke er identisk med den italienske, er mange trykfejl i skemaer og
formler rettet.



transformationer kunne man gå fra én myte, en slægtskabsstruktur til en anden; noget

lignende forsøgtes inden for litteraturvidenskaben, der nu kom til at hedde tekstvidenskab.

A.J. Greimas lancerede aktantmodellen og den semiotiske firkant (også kendt som

butterflymodellen), T. Todorov skrev en berømt/berygtet analyse af Boccaccios Decameron;

deri beskrev han hele den komplicerede novellesamling som en kombination af tre

"sætninger" (synde, straffe, forandre situationen) + nogle modaludsagn mm. Claude Bremond

lavede en kalkyle over handlingens muligheder i fortællinger. Og alle tre byggede de mere

eller mindre på den russiske forsker V. Propp der i 1928, som forberedelse til en historisk

afhandling om folkeeventyrets oprindelse, skrev en "folkeeventyrets morfologi" der af en

samling af 100 russiske folkeeventyr opstiller nogle "funktioner" (groft sagt "handlinger") der

følger på hinanden, altid i samme rækkefølge (afhandlingen om eventyrets oprindelse er nu

også kommet, men har ikke vakt samme opsigt som indledningen).3

Hele "pariserstrukturalismen" kan i fugleperspektiv beskrives som hvilende på to

postulater, ét metodologisk, frugtbart og indlysende: at man må studere et begrænset felt, altså

metodisk og emnemæssigt begrænse sig, hvis man vil opnå resultater, og et andet ideologisk

og mere uklart: at betydningssystemerne skulle udgøre ét system eller ét supersystem:

sprogsystemet, for at tale med den danske sprogforsker Louis Hjelmslev, der nu også kom på

mode (men som aldrig har ment at det han forstod ved system skulle være ensbetydende med

det vi i dagligdags tale forstår ved sprog), eller la langue for at sige det med schweizeren

Ferdinand de Saussure der også kom i vælten, blev model for et alment betydningssystem. Et

bon mot af den franske psykoanalytiker Jacques Lacan: at det ubevidste er struktureret som et

sprog, satte gang i møllen (selvom det må byde alle psykoanalytikere imod at se det ubevidste

reduceret til et begrænset antal elementer og disses kombinationsregler); det viste sig senere at

Lacan havde tænkt på det poetiske sprog.

Det ovenstående er naturligvis groft resumeret: metodologisk har pariserstrukturalismen

uden tvivl givet en frugtbar impuls, men den ideologiske lukning har undertiden virket

steriliserende - eller den har skabt grobund for irrationelle flugtveje over et

pseudovidenskabeligt vokabular; også den slags findes i fransk forskning og filosofi.

På Eco har det hele muligvis virket - lidt firkantet; i hvert fald går Greimas igen i Rosens

navn som "doctor quadratus"4, en klar hentydning til den semiotiske firkant. Mere

betydningsfuldt er det imilertid at Eco som semiotiker, efter "Det åbne kunstværk", som jeg

skal komme tilbage til, træder ind på scenen med et værk der kendetegnes ved to ting: det er

et oversigtsværk, en "summa" som den Summa Teologica Aquinas stadig er kendt for, dvs. en

oversigt over tidens viden, her altså kun på det semiotiske område. Det vil sige at Eco her

viser sin vilje til samtænkning. For det andet var titelen provokerende: La Struttura assente,

3 Jf. M. Olsen: "Den strukturelle litteraturforskning i Frankrig" i N. Egebak (red.) Aspekter af nyere
fransk litteraturkritik. Munksgaard l972.

4 Rosens Navn, Forum l984, Gyldendals bogklub 1985. s.403



"Den fraværende struktur"5. I dette værk får Eco skelnet imellem metodisk og ideologisk

strukturalisme, og han vender forskningens blik ud over de lukkede betydningssystemer, åbner

interessen for den semiotisk prægede psykoanalyse (værket er for en stor del en dialog med

Lacanskolen) og for den praksisfilosofi der i ’70’erne,frugtbart, men undertiden noget

ensidigt, ville fundere betydningssystemerne i menneskelig, social praksis. Eco bidrog således

til at åbne semiotikken. En ny "summa" udgav Eco så med trattato di semiotica generale6

der fortsætter åbningen ved at indlejre semiotikken i vor beskrivelse og modellering af

verden. For Eco er det karakteristisk ikke at isolere studiet af tegnsystemerne.

Åbningen havde Eco nu allerede været igang med siden Opera aperta, "Det åbne

kunstværk",dvs. fra 1962, og det bragte ham i en frugtbar polemik med Claude Lévi-Strauss.

Denne havde sammen med Roman Jakobson, en kendt sprogforsker, som strukturalismen også

har trukket meget på, skrevet en berømt/berygtet analyuse af Baudelaires digt "Les Chats",

"Kattene"7, hvori et fremanalyseret netværk af strukturelle relationer fremstilles som

egenskaber ved digtet selv; digtet er som en krystal der har disse egenskaber, hævdede Lévi-

Strauss, og i samme interview 8 havde Lévi-Strauss frakendt Opera aperta enhver forbindelse

med strukturalismen som han forstod den.

Det kan derfor være på sin plads kort at omtale dette på en vis måde banebrydende værk.

Eco har fulgt godt med i den moderne kunst, også i musikken; tidens postserielle komponister

lavede undertiden kompositioner hvori en del afgørelser overlodes til de udøvende (et

karakteristisk exempel frembyder flere af Pierre Boulez’ kompositioner).Der er altså en

åbenhed hos "forfatteren", en åbenhed der også findes i litteraturen, hvor visse værker kan

læses på forskellige måder: afsnit kan tages i forskellig orden (Klaus Høecks Hjem er et

aktuelt exempel). Her existerer der åbenhed, men åbenheden er endnu planlagt, beregnet.

Polemikken med Lévi-Strauss bringer Eco et skridt videre: han spørger nemlig med sigte

til Jakobsons og Lévi-Strauss’ analyse af det omtalte Baudelaire-digt, om deres analyse da

danner en betingelse for alle senere mulige læsninger, eller om den blot er en læsning blandt

mange, en læsning der oven i købet er muliggjort af de erkendelser vi har gjort i vort

århundrede.

5 La Struttura assente.Introduzione alla ricerca semiologica. Milano, Bompiani 1988; oversat til
svensk: Den frånvarende strukturen. Introduktion till den semiotiska forskningen. Staffanstorp 1971.

6 Bompiani, Milano l975. Engelsk version:A theory of Semiotics. Indiana University Press.

7 I L’Homme, II,l973. Genoptrykt i R. Jakobson: Questions de poétique, Seuil, Paris l973.

8 I Paese Sera d. 20. januar 1967, diskuteret af Eco i Lector in fabula, Bompiani, Milan l979 s.6ff, og
allerede i 3. udgave af Opera aperta, ibid. 1967,s.13f.



Dermed er skridtet gjort, ud af den planlagte åbenhed, over i en mere radikal åbenhed,

hvor læserne får en afgørende funktion. Derom har mange skrevet meget, også jeg selv 9. Et

hovedproblem bliver om så alt da skyldes læseren, om et kunstværk bliver som en tilfældig

sansestimulus, en plet eller Hamlets berømte sky, hvori man kan se hvad som helst. Det vil

Eco nu heller ikke gå med til: man kan ikke sige hvad som helst om en tekst, men man kan

heller ikke ved en strukturel beskrivelse én gang for alle og på forhånd fastlægge hvad alle

fremtidige læsere kan få ud af en tekst.

Ganske kort antydet så er det kodebegrebet der er det afgørende, her taget i en meget vid

betydning, nærmest som et paraplybegreb. Et værk er skrevet ud fra ganske bestemte koder

der havde gyldighed på en bestemt tid. Af disse koder er nogle meget stabile, fx de sproglige,

medens andre veksler meget hurtigt, fx de såkalte kulturelle scenarier (på engelsk "frames").

Med et Eco-exempel: John skulle lave et coktail-party og gik ned i supermarkedet. Denne

sætning frembyder vist ingen grammatiske problemer, men for den som ikke ved hvad et

supermarked er, kan den være svær at forstå; fx skal man vide at man kan købe spiritus og

snacks i et supermarked. Et historisk exempel kan måske vise at den slags problemer er reelle

for gamle tekster: i en fransk krønike beskrives indgående hvordan nogle riddere dræber en

modstander der også er ridder: en holder ham, en trækker hjelmen bort fra halspansringen og

en tredje stikker ham som en gris. Vi får desuden at vide at der i dette slag blev dræbt mindre

end ti riddere, og at den dræbte havde råbt død over franskmændene.10 Alligevel er

moderne læsere tilbøjelige til at læse scenen som et exempel på "tidens grusomhed! (et

moderne scenario!), medens det i tidens koder var fremstillingen af en exemplarisk

afstraffelse, netop fordi denne ridder havde været uridderlig ved at opfordre til at dræbe andre

riddere.

Intertextualiteten

I Rosens Navn spiller Eco forøvrigt meget på den slags forventninger, og det på flere

planer. Da William i romanens indledningsscene, til alles undren, kan sige hvor abbedens

fine hest er, ja endog beskriver den og give den navn, så spiller han - måske lidt hasarderet -

på en række kulturelle scenarier: beskrivelser af ædle heste hos samtidige encyklopædiske

forfattere, almindelig navneskik (et hyppigt hestenavn var således Brunello, men dyret kunne

også have heddet Favello, får vi senere at vide).

9 Værk og læser. En antologi om receptionsforskning.I samarbejde med Gunver Kelstrup. Heri en
indledning, hvori jeg kommer ind på nogle af de hovedspørgsmål, som receptionsforskningen stiller.9

10 Georges Duby:Le Dimanche de Bouvines. 27 juillet 1214,Paris, Gallimard 1973.



Vi læsere "vildledes" også gennem kriminalintrigen; man kan sige at denne teknik ikke er

særlig ny efter at den franske roman (Butor og Robbe-Grillet),11 men også krimiforfattere

som Sjöwall og Wahlöö har gjort det til et kendt fif at lade en krimiintrige kæntre. Den

kriminalistiske tilgang til tilværelsen forudsætter ganske rigtigt, som også Eco skriver det,12

at tilværelsen er logisk ordnet; kriminalromanen er en klassisk labyrint, hvor der sidder en

minotauros i midten. Spændingen består kun i at man ikke ved, hvad denne minotaurus laver.

Dernæst findes der en labyrint, der rummer talrige blindveje, den manieristiske labyrint, og

Eco mener selv at hans roman er et exempel derpå: "der er kun én udgang, som ikke er let at

finde"13. Det er vel det vi i almindelighed forstår ved labyrinter, og romanen viser den i

funktion da William og Adso ved deres første besøg i biblioteket farer vild og kun finder

udgangen ved et tilfælde.

Den sidste form for labyrint er netværket eller rhizomet

Atter en venlig hilsen, nu til Deleuze og Guattaris andet store værk: Mille Plateaux14.

Netværket er en række forbindelser, men uden noget fastlagt ordningsprincip. Sådan er

tilværelsen og det viser romanen med al ønskelig tydelighed. I stedet for at kunne isolere

forbrydelsen er der flere, og de peger ud imod hele den historisk-politiske

virkelighed.Kriminalgenren, der forudsætter at gåden kan løses, kan således udmærket

symbolisere den gamle tingenes orden, hvor ondt (djævelen) og godt står fast, hvor man ved,

eller i det mindste mener at kunne finde ud af, hvad der kommer fra Gud og hvad der

hidrører fra djævelen: Netop dette har William opgivet, i og med at han har nedlagt sit hverv

som inkvisitor og, allerede mens han var det, kun har ladet folk henrette for bevisbare

forbrydelser.

Texter arbejer også med andre texter, og ikke for intet er det frugtbare begreb:

intertextualitet blevet udmyntet for ikke mange år siden.15 Og Ecos roman giver tekstlighe-

den en helt fremtrædende plads; vi vælter os i text og texter. Hele traditionen fremmanes;

kampen imellem gammelt og nyt er også en kamp i mellem to textuniverser. det fremgår

ganske klart, at når repræsentanterne for det gamle hierarkisk opbyggede samfund ikke mere

11 Jf fx af Butor Tidens labyrint,Fredensborg 1964 (L’Emploi du Temps, Paris 1956) og af Robbe-
Grillet Dupont er død, København 1969 (Les Gommes, Paris 1953) eller Øjnene, København 1959 (Le
Voyeur, Paris l955).Også den italienske forfatter Leonardo Sciascia spiller virtuost med kriminalintriger i
mange af sine romaner.

12 "Kriminalromanens metafysik" i Efterskrift til Rosens navn, Gyldendal l985, s.53.

13 Sammesteds s.54.

14 Paris, éd. de Minuit 1980. Jeg har skrevet om Deleuze, som en af de franske "begærende filosoffer" i
Nye Tendenser i fransk tænkning, i kommission hos Akademisk forlag l985.

15 Således af Julia Kristeva i Semeiotiké.Rechercher pour une sémanalyse. Seuil, Paris l969, især
kapitlet om Bachtin.



kan klare virkeligheden, ja så er det fordi de hele tiden vil læse den igennem de gamle texter:

de vil fx se verden som en skrift, en bog ( en yndet sammenligning, der flere gange anvendes

i romanen) og kan derfor ikke se verden som noget selvstændigt, ikke tillægge den ny værdi.

Her er det at det forbillede som William af Baskerville delvis er bygget over, filosoffen

William af Occam får så stor betydning. Hans betoning af den konkrete erfaring, hans

interesse for videnskaben og hans anvendelse af den veludarbejdede skolastiske logik på

erfaringsplanet har Eco med ( det er bl.a. denne indstilling der har gjort ham til en af de

skolastiske filosoffer som videnskabshistorier hyppigst citerer).

Interessant er det nu at Eco gør noget mindre ud af Occams Gudsopfattelse; medens Gud

for Thomas, for nu at gøre det meget kort, endnu var bundet af almenbegreberne, ideerne, så

er dette ikke mere tilfældet for Occam. Thomas var yderst forbeholden med hensyn til at åbne

muligheden for at Gud kunne gribe direkte ind i dagligdagen (selvom han ikke benægter at

mirakler er mulige). For Occam står derimod selv naturlovene ikke fast, ikke længere end de

virkeliggøres gennem Guds handlen. Som den franske nythomistiske filosof Étienne Gilson

skriver det, så svæver der efter Occam en stadig metafysisk tvivl over vor virkelighed.16 Ja

selv den sanseerfaring, som Occam ellers gør til den primære, ja eneste virkelige,

erkendelseskilde, kan vi ikke være helt sikre på: intet forhindrer jo Gud i at gribe direkte ind,

uden om de "andenhånds"-årsager, som han normalt betjener sig af.

Jeg indføjer denne lille passage om Occam, som jeg forøvrigt ikke kender så meget til, for

at vise at Eco kunne have brugt sine kilder anderledes. Han kunne fx have givet os læsere

større forståelse for tilhængerne af det gamle, ved at lade en gyldig repræsentant for dem

komme til orde, og ikke kun lade Jorge og Malachias spotte nutiden eller vise at abbeden

tilbeder Gud i sine ædelstene (læs: tilbeder det skabte i stedet for skaberen); dette ville være

nemt, fordi også Occams filosofi med dens nedtoning af almenbegreberne stillede store

problemer,og medførte en krise der bl.a. bevirkede en skarp skelnen imellem tro og viden, så

at teologien (men dermed egentlig også etikken) trak sig tilbage i fornem isolation. De nævnte

problemer fik forøvrigt først deres foreløbige løsning da Kant gjorde opmærksm på, at de

omstridte almenbegreber har vi med os (med i vor genetiske arv, ville vi vel nu sige): at vi

nødvendigvis erkender i tid og rum og gennem kategorier, af hvilke årsagskategorien er den

vigtigste (at moderne naturvidenskab så er gået ud over de kantske kategorier er en anden sag,

og dog? Netop Occams frie skabergud kunne have været et brugbart sindbille på hvad vi idag

møder i naturvidenskaberne.

Og når jeg fantaserer lidt videre - uden selv at være i stand til at udarbejde mine fantasier

i en roman - så er det fordi jeg synes at Rosens Navn mangler æstetisk balance: vi holder for

meget med den ene pol, med repræsentanterne for det nye, og det gamles repræsentanter

bliver nogle forstokkede fanatikere. Én ting har fx slået mig: at ivrige tilhængere af

inkvisition og heksebrændinger sandelig også fandtes i de lærdes rækker; fx, for at tage et

16 La Philosophie au Moyen Age, Payot, Paris 1962,s.654.



exempel fra det 16. århundrede, så gik en genial økonom som Jean Bodin ind for at brænde

hekse, ja i hele den Renæssance, som vi priser så højt, flammede bålene - langt mere end i

Højmiddelalderen, altså i den tid der går umiddelbart forud for den periode som Eco behand-

ler. Men måske piller jeg her ved det der skaber en succes, eller ét af elementerne som en

succes kræver: der skal være en pol som man kan identificere sig med, og inddrages læseren i

de begavedes rækker er det heller ikke så dårligt.

I sit middelaldersyn trækker Eco naturligvis også på moderne historiske forskere, som den

nu afdøde Georges Dumézil eller Georges Duby. Georges Dumézil har lanceret tesen om

trifunktionaliteten: at alle de kulturer der hviler på ariske sprog (dog bortset fra grækerne)

skulle inddele samfundet i tre ordener: dem der beder, dem der kæmper og dem der arbejder,

et synspunkt som Duby så har anvendt på det højmiddelalderlige franske samfund.17 Derfor

fortrænges også byernes existens ( som det jo også skete i megen af tidens litteratur).

Borgerne skulle ganske vist tilhøre tredjestand, arbejderne, dvs. bønderne (og formelt gjorde

de det indtil 1789-revolutionen, hvor "tredjestand" jo optrådte under ét), men allerede i

højmiddelalderens økonomiske fremgang stod det klart at byerne med deres borgere var

noget for sig. Den orden som William tilhørte fik bl.a. til opgave at forny Kirkens tag i

bybefolkningen.

Men også repræsentanterne for det nye trækker på texter:

William af Baskervilles spådomme om fremtiden siger Eco, har han ikke selv fundet på; de

står faktisk i tidens texter, han har belæg for at lade William være fremtidsoptimist.

Åbent kunstværk?

Man kan så spørge sig selv om Eco har skabt et åbent kunstværk. Selv afviser han

spørgsmålet, men overlader så til læseren at afgøre det.18 Lad os da forsøge et svar. Det vil

samtidig blive en placering af Eco i en æstetisk ramme. Eco, der selv har stået modernismen

nær, begynder med at konstatere at avant-gardebegrebet er kommet i en mærkværdig krise:

avant-garden chokerer ikke mere; den er indgået i publikums forventningshorisont, for nu at

bruge et begreb af en anden af receptionsæstetikkens store navne, Hans Robert Jauss.19

Hvad kan man så gøre? Her kommer postmodernismen i dens kunstneriske variant ind i

billedet. Tilbage bliver så kritisk-ironisk at citere fortiden: kunsten bliver citatets kunst.20

Omfanget af Ecos citatvirksomhed vil man kunne forvisse sig om ved læsning af Åse Lagoni

Danstrups artikel.Men en ironisk citatvirksomhed har - efter min mening med rette - bragt

17 Georges Duby: Les Trois Ordres ou l’imaginaire du féodalisme, Paris, Gallimard 1978.

18 Efterskrift... s.69.

19 Jf. Jauss’ banebrydende essay, "Litteraturhistorie som udfordring til Litteraturvidenskaben" i M. Olsen
og G. Kelstrup Værk og læser, Borgen 1980, s.56-101, samt indledningen.

20 Jf. Efterskrift... s.62ff.



postmodernismen i miskredit. Ikke sådan at forstå at citater i sig selv skulle være forkastelige.

Men fordi man let kan få det indtryk, et

indtryk som postmodernismen koket spiller på, at alt nu er forbi, at kulturen er fordømt til at

tygge drøv på sig selv.

Man kan roligt hævde at Eco bruger citatteknikken, og det både ironisk og fordi han nu

engang er glad for at fremstille sit stof; det lægger den sammenligning med postmodernismen

nær, som Eco selv lægger op til, når han i Efterskriften siger farvel til modernismen. Det

besynderlige er så at Rosens navn også har et ret klart budskab: om åbenhed, tolerance, imod

fanatisme på begge fløje, både samfundsstøtternes og reformbevægelsernes, ja vil man kan

man finde troen på en stor fortælling, på beretningen om menneskeåndens befrielse gennem

forøgelsen af viden, altså egentlig den store historie som vi har fået fortalt siden

oplysningstiden (derimod tager Eco afstand fra de store fortællinger der beretter om

Menneskehedens aktive befrielse gennem kamp: de forskellige kætterbevægelser forstår han,

men han godkender ikke deres mål, og han afviser at Tusindårsriget kan komme anderledes

end gennem erkendelsesudvidelse for nu at blive i romanens eget sprog.

På en underlig måde kombinerer romanen således postmodernismens omgang med vor

kultur som citatgrube, dens kritik af de store fortællinger og så et andet element: en

tilsynladende ret uproblematiseret tro på at viden nok skal bringe fremskridt.

Men tilbage til spørgsmålet om værkets åbenhed. Man kunne naturligvis sige at det jeg

lige har skrevet er beskrivelsen af et "hul", en "tom plads" som bl.a. Iser, men også Eco har

teoretiseret over.21 På den ene side har vi troen på en stor fortælling, på den anden side

afvisningen af andre store fortællinger og en gennemironiseret holdning til stoffet. At erstatte

ét indhold med et andet, uden at konfrontere to holdinger så at begge fremtræder i deres

relative berettigelse, er imidlertid en ret lav grad af åbenhed. Det var det jeg kaldte mangel på

æstetisk ligevægt.

Men lad os se på, hvordan idealet om tolerance formidles. Her må vi inddrage det

Kierkegaard kalder meddelelsens dialektik. Man kan meddele sig på en måde der ophæver

selve det man vil meddele, såldes fx hvis man vil tvinge folk til at være frie eller til at synes

om noget (fx ved at gennemargumentere en æstetisk dom), fordi disse ting forudsættes at ske

i frihed. Nu skriver Eco en historisk roman, og det betyder at vi læser om en kultur, hvis

senere udvikling vi kender noget til. Vi ved i et mindste at den gamle intolerance måtte bukke

under, vi ved at de fremskridt som William spår om er gået i opfyldelse, og vi ved også at

han fik ret i at mange opfindelser også kunne bruges til det onde. Selv om romanens intrige

ganske følgerigtigt, som en god moderne brug af kriminalromanen, løber ud i sandet, så

bringer vor viden os løsningen på gåden. Trods de enkelte nævnte forbehold sejrer Williams

ånd; vi har nu vendt os imod "virkeligheden" og har opgivet "metafyskken", men dertil er der

et par ting at sige.

21 Jf. atter her Værk og Læser.



Man kan - jeg kan - undertiden sidde med en fornemmelse af at læse en lidt naiv

fremskridtsoptimistisk roman, à la Jules Verne. Konflikten er delvis afmonteret, fordi man

kender udfaldet.

Endnu mere problematisk efter min mening er det imidlertid at vi så at sige får fremstillet

det rigtige synspunkt: Åbenheden, tolerancen osv findes som temaer, men de findes næppe i

værkstrukturen, der ikke lader megen plads for fantasien, og indeholder et klart fastlagt

budskab. Sat på spidsen: åbenheden virkeliggøres i en ret lukket struktur. De elementer af

åbenhed der findes koncentreres i kriminalintrigen: denne kæntrer, som sagt, og leder ud i et

større netværk, hvor samfund og kultur inddrages, men denne åbning lukkes igen, fordi

læseren sidder med gådens løsning: opløsningen af det gamle gudscentrerede univers og

skabelsen af et univers hvor mennesket står i centrum, og hvor fremskridtet præger udviklin-

gen.

Det kan man klargøre gennem en sammenligning med Thomas Manns Doktor Faustus.

Denne roman har inspireret Eco til figuren Adso: den naive beretter om et genis bedrifter.

Lige som Zeitblom skriver om Leverkuhn uden at forstå denne tilbunds, således skriver Adso

om William. Men der er flere forskelle. For det første at Zeitblom inkorporerer den klassiske

tyske dannelse over for det extraordinære, dæmoniske. Han repræsenterer dermed dele både af

læseren og såmænd også af Thomas Mann selv. Derimod repræsenterer Adso den gamle,

gudscentrerede skolastiske dannelse, men læseren står egentlig, som moderne, den moderne

William nærmere end den skolastiske Adso.Læseren er på en måde installeret i en

bedrevidende position. Identifikationen sker med William; romanen har et sikkert

værdicentrum, som den deler med læserens formodede erfaringshorisont. Kan den appellere til

læserens selvtilfredshed og indbildskhed? det gør Thomas Mann i det mindste ikke.

Man kan også sige dette på en lidt anden måde og fx spørge om da Eco fortæller "en stor

beretning", en af dem som postmodernismen siger er blevet utroværdige. Svaret bliver her et

dobbelt. Personerne træder ikke ind i en stor beretning, eller blot en beretning med hoved og

hale (helt modsat den klassiske kriminalroman, der jo altid ender med gådens løsning). Men

som repræsentant for en senere tids udvikling står William alligevel stærkt, og læseren er vis

på at være på den rigtige side. William siger - i romanen - at godt og ondt ikke er så let at

skille ad. Han exemplificerer det ved at vise hvor glidende overgange der er imellem de

(endnu) accepterede sekter og de kættere der sætter sig ud, ikke alene over den kristne

katolske kirke, men i deres voldsanvendelse, ofte også over den enkle menneskelige

velanstændighed. Men når læseren skal dømme om hvad han ser i romanen, så lades han ikke

i stikken. Han kan identificere sig med en William der har ret i alt væsentligt. Romanen

indeholder en positiv identifikationspol, som jeg allerede har sagt det, og denne symboliserer

en sejrende historisk udviklingstendens. Har vi da brug for at få den fremskridtstro bestyrket,

som idag er så stærkt anfægtet? Har Ecos roman en kompenserende funktion af den art?

Når Eco selv rejser spørgsmålet om åbenheden, men afstår fra at besvare det, kan det være

en antydning af at han er sig et problem bevidst; at han har tabt sin uskyld, uden at have



genvundet den på et højere plan. Hans exempel er velkendt. En dannet mand kan ikke sige

"jeg elsker dig afsindigt" til en dannet kvinde; hvorfor nu det ? Jo, fordi udtrykket allerede er

brugt af triviallitteraturforfattere.22 Eco finder en løsning ved at sige, at manden jo så kan

sige: "Jeg elsker dig afsindigt, som Liala siger" (Liala er en trivi-forfatter). Laver man

imidlertid blot elementær semiotik på et sådant udsagn, så rejser løsningen flere problemer

end den løser. Citatet kan ironisere ytringen, men kan man forlade sig på at det kun er

udtrykket der er problematisk, at altså den rene vare = den afsindige kærlighed lades uberørt

af ironien? Ironien kan vist ikke gøres entydig. En partner vil sikkert ikke i længden acceptere

at den anden forholder sig ironisk til noget der deklareres som en afsindig kærlighed.

Og som med kærligheden såan forholder det sig sikkert også med en vis postmodernisme.

Modernismen er blevet en kliché, det er rigtigt. Ikke blot en Eco, men også en Hans-Robert

Jauss23 har ud fra denne erkendelse forladt modernismens æstetik eller

modificeret den. Om så det hjælper ret meget at genfinde umiddelbare udsagn på en ironisk

måde, det er et meget åbent spørgsmål. Og ironien, citatet er jo ingenlunde fremmed for

modernismen. Alligevel var der i den en impuls, en vilje, både til formning og til kritik, som

postmodernismen åbenbart har mistet.

Her står så Eco: mellem en rimelig og for mig ganske acceptabel livsholdning, der går ud

på tolerance og på en vis fremskridtstro (og fremskridtstroen rimer ikke med postmoder-

nismen), og på den anden side en citatæstetik der relativerer det hele. En morsom effekt

frembyder Rosens navn: vi ved jo bedre; vi har af bitter erfaring lært at der er fremskridt og

fremskridt, at brillernes eller gaffelens opfindelse (to kulturgoder der nævnes i romanen) ikke

automatisk fører til større humanitet; man kan stikke gaffelen i andre, og også krudtet kan,

som det nævnes i romanen, misbruges.

Rosens Navn er, sikkert med rette,blevet opfattet som en allegori vendt imod italienske og

andre yderliggående bevægelser. Deraf vinder tolerancebudskabet sin aktualitet. Men

ud over som en allegori på disse extremistbevægelser, kan vi så bruge romanen til noget: kan

den på andre måder hjælpe os til at forstå vor tid? Det spørgsmål ville jeg være tilbøjelig til

at besvare negativt men det er også et meget stort krav at stille, et krav som jeg kun

formulerer fordi Eco selv berører sit forhold til modernismen i Efterskriften. Rosens navn

byder på et sikkert budskab, tolerancen, og på en behagelig middelalderexkursion, hvor

læseren, i en begavet og lærd mands selskab, kan finde spiren til sine egne fortræffelige

meninger, der forsåvidt det jo drejer sig om tolerance er fortræffelige, men som savner den

stræben mod et mål der først gør tolerancen til en svær opgave.

Men et kunstværk virker ikke kun ved sit indhold, sit"budskab", men også ved hvordan

dette budskab formidles. Og i Ecos roman har vi det ikke usete fænomen at appel til forstand,

fornuft og selvstændighed formidles i en temmelig lukket struktur. Det åbne kunstværk kunne

22 Efterskrift..s.64.

23 Nærmere herom i Værk og Læser.



- i en mere radikal udgave - her have gjort underværker, bl.a. ved at åbne "tomme pladser"

mellem forskellige værdisystemer (her fx det gamle og det nye); disse "tomme pladser" skulle

læseren så have udfyldt. Det er det der sker i modernismens store værker. Vanskeligheden,

udfordringen i denne proces ville have været mere værd end færdigpakket tolerance, og langt

mere værd end en ironi der bekræfter læseren i egne meninger. Som Kierkegaard skriver:

"Den subjektive existerende Tænker er opmærksom paa Meddelelsens Dialektik"24; også for

kunstneren gælder det at:

Det er underligt nok, at en Mand netop ved at tale om en Ting kan vise, at han ikke taler om den Ting;;
thi man skulde jo troe, at man kun kunde vise det ved at lade være med at tale om den. Hvis saa var,
saa blev der jo talt en Deel om den evige Salighed, og dog, naar der saaledes tales, bliver der intet sagt
om den, eller, endnu bestemtere udtrykt, der bliver ikke talt om den.25

Og hvad der gælder den evige salighed, gælder også andre af de højeste værdier. I Rosens
Navn hyldes og anråbes de, men de virkeliggøres kun i ringe grad i textens åbenhed.

24 I Afsluttnende uvidenskabelig Efterskrift , II,del, katp.2,1 (overskrift). i Samlede Værker bind 9,s.63.

25 I Afsluttnende uvidenskabelig Efterskrift,II del,II afsnit,kap. 4, sectio IIA, par. 2; bind. 10,
Gyldendal.1963.


