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»No dramatic criticism of the personae in a
play is possible except under the pretense
that they are living people...«
– Ernest Jones

»Le personnage (comme le nom l’indique)
n’est personne.«
– Charles Grivel

»My name is Brown. Catch me if you can.«
 – Virginia Woolf
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Tilegnet mine private protagonister
Frida, Gustav og Anke
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mærkninger«, samles trådene, og der opregnes nogle videre per-
spektiver.

Et arbejde, der som dette i højere grad er topisk end periodisk, bio-
grafisk eller monografisk orienteret, indeholder en række faldgruber,
hvoraf jeg vil nævne to.

Den første (og største) er det uafgrænsede tekstkorpus, hvad
enten vi taler om teoretiske eller litterære tekster. For at starte med
sidstnævnte: Blot det at vi faktisk ikke kan forestille os nogen form
for fortælling (eller episk tekst mere overordnet), uden at den
implicerer karakterer i en eller anden udformning – hvad enten disse
er handlende eller ikke-handlende, mennesker eller blot menneske-
lige – gør i princippet alle værker interessante at inddrage. Historiske
forskydninger, genremæssige varianser, forfatterspecifikke gestalt-
ningsteknikker, etc. opfordrer til en uendelig ekspansion af synsfel-
tet. Og det at karakteren er en grundlæggende (og uomgængelig)
byggesten i den episke tekst, har selvsagt konsekvens for teorierne
om epikken, idet disse bliver nødt til om ikke at inkorporere, da i
hvert fald forholde sig til karakteren. Hermed er i princippet også
enhver teori om litteraturen interessant for en afhandling, der (blandt
andet) slår sig op som teorikomparativ.

Den anden faldgrube jeg vil nævne er emnets tætte berøring med
andre centrale litteraturvidenskabelige problemstillinger. Karakterens
relation til – og ofte afhængighed af – fortælleforhold, tematik, for-
løb, etc. opfordrer ofte til afstikkere omkring disse, som det efter
endt dåd kan synes vanskeligt at finde relevans for.

Jeg har i arbejdet forsøgt at tage hensyn til disse to problemer,
men føler alligevel behov for her at eksplicitere et par konkrete over-
vejelser desangående. Først i relation til tekstkorpus. En stor del af
afhandlingen er som nævnt af teorikomparativ observans, og jeg har
ladet det tekstmateriale, jeg undersøger blive afgrænset af to forhold.
Dels lægger jeg vægten på indeværende århundrede, og dels er jeg
primært interesseret i teorier, der er orienteret efter formelle og
funktionelle forhold. Vedrørende det andet korpus (det litterære) skal
det påpeges, at jeg betragter det som en væsentlig dyd for litteratur-
videnskaben, at den skal efterprøve og underbygge sine teser med
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Kapitel 1

KARAKTERENS ROLLE I
LITTERATURVIDENSKABEN

I

Det litterære karaktermord

I 1933 udkom et efterhånden legendarisk essay med den polemi-
ske titel »How Many Children had Lady Macbeth?« Heri beklager
Shakespeare-kritikeren L.C. Knights sig over, at en overordentlig
stor del af den med ham samtidige litteraturkritiske praksis stort set
ikke kerer sig om andet end værkernes karakterer. Knights citerer
f.eks. Logan Pearsall Smith for at hævde, at skabelsen af karakterer
er »the very essence of English fiction, the sine qua non of novel
writing«. Og han citerer Hugh Walpole for at mene, at gode
romaners karakterer er »friends for life«, der fortsat eksisterer for
læseren, når denne har færdiglæst bogen, de optrådte i. Samme
Walpole vender sig derfor også mod »the more subconscious school
of modern fiction« (Woolf, Lawrence, Joyce, etc.) og kritiserer den
for ikke at have evnen til at skabe disse ‘livsvenner’, hvilket – for
Walpole – per se gør den til dårligere litteratur (Knights 1951,
p.1f.).

En anden af de tekster, Knights eksplicit dialogiserer med, er
A.C. Bradleys Shakespearean Tragedy fra 1904/5 (1978). Bradley
læser karaktererne ‘ud’ af teksterne for at finde motivationer,
bevæggrunde etc. for deres adfærd. I forbindelse med Othello be-
tyder dette, at der fokuseres på Iago med henblik på at undersøge,
hvilket motiv denne har for at skabe plottet mod Othello. Bradley
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forsøger derfor først at udlede og begrebsliggøre de karaktertræk,
der knyttes til Iago. Han fremstiller en ‘karakterprofil’, som i an-
den omgang sættes i forhold til de handlinger, personen udfører
(det vil sige plot-skabelsen mod Othello). Iagos handlingsin-
citament kan på denne måde føres tilbage til hans karakter.

Som Knights rigtigt påpeger, så ligger der i disse synspunkter
»the same readiness to abstract a character and treat him (because
he is more manageable that way) as a human being« (p.15); altså
en stærk mimesis-forestilling, der ikke erkender, at

»‘character’ – like ‘plot’, ‘rhythm’, ‘construction’ and all our
other critical counters – is merely an abstraction from the
total response in the mind of the reader or spectator,
brought into being by written or spoken words; that the
critic therefore – however far he may ultimately range –
begins with the words of which a play is composed« (p.4).

Når man i dag, godt et halvt århundrede efter denne strid, læser
Knights’ essay, kan man ikke undgå at blive slået af historiens ironi.
For kritikken, Knights rejser, kunne i dag gentages med omvendt
fortegn. Hvor Knights fandt, at den akademiske litteraturkritik
indeholdt alt for meget karakter på bekostning af det han – under
kraftig påvirkning af den spæde angelsaksiske formalisme (I.A. Ri-
chards m.fl.) – fandt det primære (det sprog, værket er skabt af),
synes det i dag, som om den indeholder for lidt karakter. ‘Sproget’
har så afgjort fået en vigtig (og berettiget) plads i den narrativitets-
forskning, der med udgangspunkt i forskellige formalistiske teorier
har udfoldet sig i indeværende århundrede, mens karakteren mere
eller mindre er faldet ud.

Tilsidesættelsen af karakteren har dog haft forskellig styrke alt
afhængig af hvilken national baggrund den pågældende formalisme
har haft. Mest plads har karakteren fået i den del af den angel-
saksiske skole, som normalt samles under termen ‘view-point-teo-
rien’; altså Percy Lubbock-Wayne Booth-aksen. Arbejdet med syns-
vinkler fordrer om ikke refleksion over, så i hvert fald inkorporering
af karaktererne. Men der er yderligere to væsentlige aspekter at
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nævne. Dels at både Lubbock og Booth stadig viser klare remini-
scenser af den ‘humanistiske’ strategi (hermed menes den mime-
tiske og antropocentriske orientering, jf. f.eks. Bradley). Og dels at
en af de væsentligste ‘arketekster’ i aksen er Henry James (1843-
1916). Lubbocks The Craft of Fiction (1921 (1965)) trækker en
meget stor del af sine centrale pointer ud af James’ critical prefaces.
Og James var – om nogen – karakterorienteret. Ikke blot teknisk
set i kraft af arbejdet med synsvinkel, men også fordi romanens
»subject« iflg. James var ‘livet’ eller – for at være mere præcis –
»someone’s apprehension of the experience of [life]«, som Richard
P. Blackmur har formuleret det.1  Mange af James’ noveller og ro-
maner kan synes underligt resultatløse. Det, der har været det
‘narrative objekt’, altså det, karaktererne har efterstræbt, nås ofte
ikke. Således i f.eks. The Aspern Papers (1888 (1998)), hvor fortæl-
leren forsøger at erhverve forfatteren Jeffrey Asperns efterladte
papirer og derfor tager kontakt til den efterladte enke og dennes
lettere naive niece. Romanen handler om forholdet mellem disse tre
personer, som det opleves af fortælleren, og et væsentligt element
er de fejlvurderinger, han gør undervejs, samt den (ubevidste) hen-
synsløshed han udviser, og som ødelægger de to kvinder. Altså den
dobbelthed, der udspilles ved, at vi på den ene side oplever roma-
nen gennem en karakter, men samtidig kan skue igennem denne
karakter og se hans mangler og fejl.

Originaliteten til trods skal det dog ikke glemmes, at James kom
af og placerede sig i en romantradition, der generelt havde været
‘personlighedsorienteret’. I et indlæg for de litterære frem-
stillingsformers historicitet og kulturelle forankring fra 1924 for-
mulerer Virginia Woolf den generelle forskel, man kunne forestille
sig ville være mellem en engelsk, en fransk og en russisk fremstil-
ling af den samme hændelse, den samme karakter (her en forestil-
let ældre dame kaldet Mrs. Brown). Hun skriver:

»The English writer would make the old lady into a ‘charac-
ter’; he would bring out oddities and mannerisms; [...]. Her
personality would dominate the book. A French writer
would rub out all that; he would sacrifice the individual Mrs.
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Brown to give a more general view of human nature; to
make a more abstract, proportioned, and harmonious
whole. The Russian would pierce through the flesh; would
reveal the soul – the soul alone, wandering out into the
Waterloo Road, asking of life tremendous question which
sound on and on in our ears after the book was finished«
(Woolf 1966, p.325).

Der er noget rigtigt i Woolfs distinktion, og det er ikke svært at
sætte 1800-talsforfattere på Woolfs beskrivelser: Austen, Balzac og
Dostojevskij ligger lige for. Og der er ingen tvivl om, at det er en
stærk karakterorientering som netop Austens (eller Bröntes etc.),
der har ladet den tidlige angelsaksiske formalisme have den lydhør-
hed, den har haft overfor karakterproblematikken. På samme måde
kan man læse karakteristikken af den franske litteratur (og dens
ofring af det individuelle til fordel for det mere abstrakte, almene)
som beskrivende såvel den franske som den russiske formalisme.2

Karakterens tilsidesættelse hér hænger sammen med den gene-
relle drejning, litteraturvidenskaben tog med strukturalismen, til i
højere grad at undersøge genkommende og universelle mønstre på
tværs af evt. stilistiske og inventarmæssige forskelle. Den tematisk
orienterede del heraf havde i fransk sammenhæng forhistorie i Jean-
Pierre Richards analyser af ‘forfatterskabs-universer’, der ikke (som
biografismen) søgte en jævnføring af ‘liv og værk’, men en beskri-
velse af centrale billedrammer og sanseformer. Richard analysere-
de således bevidste og ubevidste strukturer i forfatterskaberne i
form af systematiske sammenhænge i rummetaforik, tidsmetaforik,
farvemetaforik, fortæringsmetaforik etc. Den anden væsentlige in-
spiration, antropologen Claude Lévi-Strauss’ myteanalyser, søgte
‘bag om’ mytens manifestationsform for at finde dens grund-
struktur udtrykt i oppositionspar. Dette koncept overtager den
strukturalistiske litteraturvidenskab. Man søger bag om tekstens
metaforiske og antropomorficerede overflade for at finde frem til
de bagvedliggende modsætningsstrukturer på tværs af hele det
tekstlige materiale, og man fjerner dermed opmærksomheden fra
karaktererne.3
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Narratologien reducerer altså karaktererne til udelukkende at
være funktioner i fortællingen eller produkter af plottet, hvilket vil
sige, at de ses som deltagere i et større mønster eller aktanter i ste-
det for personer med personlighed. Ser vi på de væsentligste bidrag
fra den russiske formalisme, finder vi Vladimír Propp, som i sin
eventyrmorfologi (1928 (1968)) konkluderer, at karaktererne blot
er produkter af, hvad eventyrene har brug for eller – kunne man
sige – forlanger. At der er forskel på disse ‘funktioners’ alder, sta-
tus, køn etc. er underordnet, idet det er ligheden, der har signifi-
kans (p.20). Også for Boris Tomashevsky var karaktererne sekun-
dære i forhold til plottet. I artiklen ‘Tematika’ (1925 (1965)) be-
skriver han dem som en slags levende støtte for de forskellige mo-
tiver (dvs. irreducible tematiske enheder), der er til stede i teksten.
Og dette giver ham grundlag for at konkludere, at karaktererne –
og her tales specifikt om protagonisten – næsten ikke er nødvendige
for historien (fabula), der set som et system af motiver fuldstæn-
digt kan undvære helten og dennes karakteristiske træk.

Den franske strukturalisme har et langt stykke hen ad vejen fulgt
den russiske formalistiske position; altså betragtet karakterer som
midler til – i stedet for omdrejningspunkt for – historierne. Da A.-
J. Greimas udviklede den i forhold til simple narrative tekster me-
get anvendelige aktantmodel i Sémantique structurale (1966
(1974)), var det med henblik på at reducere tekstens semantiske/
tematiske materiale til den mest enkle struktur, hvorfor han ge-
neraliserede de enkelte karakterer til de såkaldte ‘aktanter’ – dvs.
den rolle, karakteren spiller i fortællingen. Han arbejdede dermed
med en karakterforståelse, der trak veksler på (og til forveksling lig-
ner) Propps. Bemærkes bør det, at der ikke var noget radikalt nyt
i at betragte forholdet mellem karakter og plot på denne måde –
altså med karakteren underordnet plottet; allerede i Aristoteles’
poetik finder vi et lignende syn, selvom motivet selvsagt er et an-
det. Aristoteles skriver, at den vigtigste bestanddel i en tragedie er
handlingens opbygning –

»thi tragedien er en efterligning, ikke af mennesker, men af
handlinger, af et livsløb; thi lykke og ulykke beror på hand-
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ling, og tragediens formål er at skildre en form for handling,
ikke personernes egenskaber. [...] De handler altså ikke på
den ene eller anden måde for at fremstille karakterer, men de
medindbefatter karaktererne for handlingens skyld; således
er altså handlingsforløbet, dvs. fablen, tragediens mål, og
målet er vigtigere end alt andet« (Aristoteles 1975, p.37).

Det generelle orienteringsskifte i objektet for studierne, som struk-
turalismen medførte, er dog ikke den eneste årsag til, at karakte-
ren blev tilsidesat. Lige så vigtig er utvivlsomt det præg, begrebet
bærer af at være knyttet til et humanistisk og eksistentialistisk men-
neskesyn; en forestilling om mennesket, som besiddende grundlæg-
gende værdier: fornuft og vilje. I dagligsproget finder vi stadig dette
indlejret. Det kommer f.eks. til udtryk i, at man taler om ‘en per-
sons karakter’, når man ønsker at bestemme det, der lader perso-
nen træde ud af mængden og vise individualitet og egenart. Og
man taler om at have ‘en stærk karakter’, når en person viser sig at
være vilje- og principfast, synes at have en stærk moral og udbredt
selvværd.

Fra århundredeskiftet og frem har alle disse elementer som be-
kendt været udsat for kraftige angreb. Psykologisk først med Freuds
opgør med det sene 1800-tals individualpsykologi, som satte en in-
dividoverskridende dybdepsykologi i stedet (det ubevidste, det’ets
kontrol af jeg’et, etc.). Filosofisk med Nietzsches kritik af viljen og
subjektet etc. – strømninger, der kulminerede i sidste halvdel af det
tyvende århundrede med en (næsten) generel erklæring om ‘sub-
jektets død’, og som især vandt tilslutning i fransk sammenhæng i
kraft af (post)strukturalister som Jacques Lacan, Jacques Derrida
og Michel Foucault. Men allerede i selve strukturalismens funda-
ment er afmonteringen af subjektet eksplicit til stede, hvilket f.eks.
signaleres af Derrida i denne sekvens fra det vigtige essay La
différance (1968 – her i dansk oversættelse):

»Men hvis vi endnu engang henviser til den semiologiske
forskel, hvad er det da Saussure specielt har påpeget for os?
At »sprogsystemet [som kun består af forskelle] ikke er en
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funktion af det talende subjekt.« Heraf følger, at subjektet
(som selvberoende identitet eller eventuelt bevidsthed om
identiteten som selvberoende, som selvbevidsthed) er ind-
skrevet i sprogsystemet, er en »funktion« af sprogsystemet,
at det ikke i den såkaldte »skabelse«, selv ikke i den såkaldte
»overskridelse« bliver talende subjekt uden ved at forme sin
sprogbrug efter det system af forskrifter, som sprogsystemet
sætter som system af forskelle, eller i det mindste efter
forskællens/udsættælsens almene lov, ved at underordne sig
sprogsystemets princip, det sprogsystem, hvorom Saussure
siger, at det er »sproget minus sprogbrugen«« (Derrida
1976, p.83. Derridas indskud. Noter udeladt.).

Som Jonathan Culler påpeger, er det kendetegnende for den struk-
turalistiske analyse, at den ikke som f.eks. den fænomenologiske
søger en »empathetic understanding«, der forsøger at rekonstruere
en situation, som den måtte være blevet forstået af et individuelt
subjekt på et givet tidspunkt. Culler skriver:

»Structural explanation does not place an action in a causal
chain nor derive it from the project by which a subject
intends a world; it relates the object or action to a system of
conventions which give it its meaning and distinguish it
from other phenomena with different meanings« (Culler
1975, p.27).

Denne orientering er selve fundamentet i Saussures strukturelle
lingvistik, der i stedet for at fokusere på kausalsammenhænge (som
i den genetiske sprogforskning) fremhæver systemet og sprogtegnets
forskelskarakter. Et væsentligt element i denne konstruktion er det,
at dette system, dets regler og distinktioner i høj grad er et ‘ube-
vidste’ for den konkrete bruger. Når denne iagttagelse, som i før-
ste omgang gøres i forbindelse med det fonologiske område, over-
flyttes til de andre strukturalistiske undersøgelsesområder, og når
man her på lignende vis begynder at fremanalysere ubevidste struk-
turer som konstituerende faktorer for menneskets individualitet og
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kultur, viser man samtidig, hvorledes selvet er et historisk kon-
strukt, og man postulerer derfor også nye måder at tænke og for-
mulere dette subjekt på. Eller for at formulere det i lingvistiske
termer, så medførte orienteringen, at subjektet ændrede status fra
at være et semantisk subjekt til at være et grammatisk subjekt – altså
fra at være knyttet til eller defineret af et specifikt indhold til at være
en plads i en diskurs. For litteraturkritikken og -teorien fik dette
specifik betydning i relation til karakteren som ‘felt’. Som Shlomith
Rimmon-Kenan – med en smule bid – formulerer det:

»Structuralists can hardly accommodate character within
their theories, because of their commitment to an ideology
which ‘decentres’ man and runs counter to the notions of
individuality and psychological depth« (Rimmon-Kenan
1983, p.30).

Strukturalisterne var dog ikke ene om denne ideologi. Også de
normsættende kræfter i den samtidige litteratur skrev ud fra og be-
arbejdede denne erfaring. Radikale udgaver finder vi hos for eksem-
pel Samuel Beckett. I The Unnamable (1953 (1991)) lader han den
eksplicitte jeg-fortæller være i konstant transformation. Tid og rum
er i uophørlig opløsning og forskyder sig ud i det uendelige. Jeg’et
beskriver sine metamorfoser og skifter ikke blot navn (fra Mahood
over Worm til at være navnløs), men ændrer sig også fra at være
antropomorf til (blandt andet) at antage æggeform, være køns(-
dele)løs etc., mens det fortæller historier, der mest af alt lyder som
allegorier over sproget selv, for gradvist at blive opløst til en lang
ordstrøm uden ophold. Det eneste stabile, det eneste ‘faste’ ele-
ment, der levnes læseren, er udsigerpositionens jeg og en genken-
delig syntaks i det sproglige udtryk.

Hos en anden modernist, Alain Robbe-Grillet, finder vi i pro-
gramskriftet Pour un nouveau roman (1963 (1965)) en teoretisk
reflekteren over, hvordan den nye romankunst forholder sig til tra-
ditionen, og hvori dens fornyelse består. En af Robbe-Grillets poin-
ter er, at man ikke har fundet nye fortællingsformer siden de store
realistiske romaner – på trods af, at tiderne og værdierne har æn-
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dret sig radikalt siden disse blev skrevet. Robbe-Grillet mener så-
ledes, at den eneste romanopfattelse, der benyttes (dengang midt
i 1950’erne) er Balzacs: »Ja, man kunne endda uden besvær gå helt
tilbage til madame de Lafayette. Den hellige og ukrænkelige psy-
kologiske analyse udgjorde allerede på det tidspunkt grundlaget for
al prosa« (p.15).

Dette litteratursyn bygger ifølge Robbe-Grillet i bund og grund
på en ‘metafysisk’ forestilling om, at der er en dybere sandhed om
verden og tingene, og dermed også en dybde at finde i litteraturen.
Han går ind for, at man gør romanen mere tidssvarende ved sim-
pelthen at lade den ‘fremstille’ tingene og ikke forklare dem. »I ste-
det for dette ‘meningsfyldte’ univers (psykologisk, socialt eller
funktionelt), burde man da forsøge at opbygge en fastere, mere
umiddelbar verden« (p.20). Det vil sige en verden, hvor genstande
og bevægelser skal trænge sig på ved deres nærvær, som skal være
overordnet enhver forklaring. Og ligeledes med personerne:

»Hvad angår personerne i romanerne, så vil også de kunne
være fyldt med utallige fortolkningsmuligheder; de vil efter
enhvers behov kunne give anledning til enhver kommentar
[...]. Medens den traditionelle helt bestandig bliver udæsket,
indfanget og tilintetgjort af forfatterens fortolkningsforslag,
[...] så vil fremtidens helt [...] forblive nærværende. Og det
bliver da kommentarerne, som forbliver andetsteds; over for
hans uafviselige nærvær vil de forekomme unødvendige,
overflødige, ja endog uvederhæftige« (p.21f.).

Og Robbe-Grillet betegner da også selve begrebet ‘personerne’
som forældet, med den begrundelse at ‘personromanerne’ efter
hans opfattelse tilhører en anden epoke; »nemlig den hvor indivi-
det nåede sit højdepunkt.« Vores tidsalder står derimod nærmere
i »indregistreringsnummerets tegn« (p.28), hvorfor den traditio-
nelle konception af personer som fyldige ‘psykologiske’ karakterer
ikke længere er brugbar.
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II

Strukturalister med plads til karakteren

Der findes dog undtagelser i de strukturalistiske rækker i forhold
til denne klare nedprioritering af karakteren. Roland Barthes skif-
ter undervejs i sin faglige udvikling fra et snævert funktionelt til et
mere åbent syn. I sin introduktion til den strukturelle analyse af nar-
rativer fra 1966 (1993a) hævder han, at begrebet karakter er sekun-
dært, fuldstændigt underordnet begrebet plot, og han antyder, at
en overbevisning om ‘psykologisk essens’ historisk set udelukkende
er et produkt af forvildet borgerlig indflydelse (p.276f.). Han ind-
rømmer dog, at problemet omkring karaktererne ikke løses så let,
idet han påpeger, at man ikke kan forestille sig nogen fortælling
uden karakterer eller i det mindste agenter. Men disse må ikke for-
veksles med personer, og Barthes konkluderer på dette tidlige tids-
punkt, at Claude Bremond og Greimas definerer karakteren kor-
rekt ved at gøre det gennem dens deltagelse i handlingssfærer; sfæ-
rer, som er begrænsede i antal, typiske og klassificerbare.

Med analysen af Balzacs ‘Sarrasine’ i S/Z (1973 (1993b)) er der
dog sket en ændring i Barthes’ syn på litteraturen og dermed også
på karakteren. I S/Z er karakteren ikke længere underordnet plot-
tet, men narrativ ejendom styret ved dens egen semiske kode, og
han siger her om forholdet mellem karakteren og fortællingens
forløb (diskursen):

»the character and the discourse are each other’s accomplices:
the discourse creates in the character its own accomplice: a
form of theurgical detachment by which, mythically, God
has given himself a subject, man a helpmate, etc., whose
relative independence, once they have been created, allows
for playing« (p.178).

Tzvetan Todorov forsvarer flere steder i essaysamlingen Poétique de
la prose (1971 (1977)) den strukturalistiske orientering, men
skelner mellem to brede kategorier indenfor fortællingerne: De
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plot-centrerede eller apsykologiske og de karakter-centrerede eller
psykologiske narrativer.4  Todorov mener dog alligevel ikke, at den
psykologiske dybde og konsistens, der synes at eksistere i en tekst,
skulle være ‘egentlig’. At sætte en kausalitet for teksten, hvor man
forklarer en persons handling på grundlag af karaktertrækket, er
misvisende, da kendskabet til personens karaktertræk netop først
konstitueres via handlingen.

»Hence it would be more accurate to say that psychological
causality duplicates the causality of events (of actions) rat-
her than that it takes its place. Actions provoke one another,
and as a by-product a psychological cause-and-effect coup-
ling appears, but on a different level« (p.69).

I den forstand betragter han – som han formulerer det andetsteds
– først og fremmest karakteren som et lingvistisk problem. Karak-
teren eksisterer ikke uden for ordene og er en »paper being«
(Todorov 1979, p.221). Men han pointerer samtidig, at det er
absurd at afvise enhver relation mellem ‘karakter’ og ‘person’ – ka-
rakteren repræsenterer personen i henhold til de modaliteter, der
er passende for fiktionen, hævder han.

Den sene Barthes og Todorov giver altså plads til karakteren –
men i forhold til deres grundige studier af andre narrative fænome-
ner er åbningen kun tentativ. Direkte strukturalistiske konfronta-
tioner findes dog hos andre.

Philippe Hamon gennemførte i 1972 en gennemgribende
strukturalistisk analyse af problematikken under titlen »Pour un
statut sémiologique du personnage« (1977). Og i den israelske
udgave af semiotikken (ofte samlet under betegnelsen ‘Tel-Aviv-
skolen’), som er kendetegnet ved, at den er noget mindre stringent
og formalistisk end de europæiske paralleller, har man generelt
været opmærksom på karakteren som et fænomen, der bør inkor-
poreres i narratologien. Den væsentligste indsats herfra synes at
være gjort af Joseph Ewen, som i 1970’erne gennemførte flere
større studier i denne retning.5  Baruch Hochman går i sin bog
Character in Literature (1985) i aggressiv dialog med såvel nykri-
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tikkens som strukturalismens ikke-mimetiske karakterkonception
og forsøger at fremstille en mimetisk funderet teori, der hævder, at
karaktererne er ‘identiske’ med virkelige mennesker, samtidig med
at en taksonomi6  fremstilles med henblik på klassificering af ‘runde’
karakterer. Hochmans tilgang og teori er dog i bund og grund
mere ‘traditionel’, end den er strukturalistisk endsige formalistisk.

En mere ‘ren’ strukturalistisk orientering finder vi i Shlomith
Rimmon-Kenans Narrative Fiction. Contemporary Poetics (1983).
Men også han lægger på forskellig vis lidt mere luft ind i model-
lerne. Han forsøger at mediere mellem en mimetisk karakterforstå-
else, hvor karakteren forstås som et levende menneske, og en tekst-
lig/formalistisk, der betragter karakteren som et narrativt middel,
ved at foreslå, at på ‘text’-niveauet (svarende til sujet) er karakte-
rerne ‘knuder’ i den sproglige fremstilling, mens de på ‘story’-ni-
veauet er ikke- eller præverbale abstraktioner. Sidstnævnte er såle-
des ikke ‘mennesker’ i bogstavelig forstand, men ‘menneske-lige’
i kraft af, at de til dels formes på baggrund af læserens konception
af mennesket.

Fernando Ferrara stiller sig i et essay fra 1974 eksplicit i oppo-
sition til den ‘karakternegligerende’ tendens ved at hævde, at stu-
diet af fiktion bliver nødt til at tage udgangspunkt i karakteren, idet
han definerer fiktion som »communication through character«
(Ferrara 1974, p.250). I stil med den franske strukturalisme og se-
miologien mere generelt fjerner Ferrara fokus fra både medie-
ringens form (film, roman, etc.) og medieringens overflade (troper,
ironi, etc.), og vender i stedet blikket mod dannelsen af en gene-
rel betydnings- og strukturteori. Udgangspunktet er, at enhver
kulturel kommunikation forsøger at få modtageren til at forholde
sig til (eller overtage) nogle værdier forstået som normer for social
adfærd. Disse normer kan enten udstikkes eksplicit gennem instruk-
tion eller forslag (begge kommunikative koder) eller via eksempler
i form af information (om historiske fortilfælde, biografi) eller fik-
tion (ligeledes kommunikative koder). For sidstnævnte gælder,
hævder Ferrara, at den er kendetegnet ved brugen af fiktive karak-
terer, og at den med disse primært gennemfører emotionelt orien-
terede udvekslinger. Når fiktion på denne måde defineres som en
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kode blandt andre, er det selvsagt heller ikke reelt at tale om en ren-
dyrket fiktiv tekst, idet andre koder altid vil være til stede. Den
tekst, vi vil klassificere som fiktion, er derimod kendetegnet ved, at
den fiktive kode er den, der fylder mest.

Tager vi Ferraras præmisser, som de her er opridset, for gode
varer, er der ræson i at mene, at det for fiktionen definerende ele-
ment netop er karakteren. Det er i hvert fald mig umuligt at finde
et eksempel på en fiktionstekst (i ordets mere almindelige betyd-
ning), der ikke indeholder karakterer. (Bemærkes bør det, at Ferrara
også betragter antropomorfe genstande og dyr som karakterer,
hvorimod en karakter ikke kan være ikke-antropomorf.) Ferraras
videre analyse af karakterkonceptet er indsigtsfuld og har gode po-
tentialer, når det gælder forhold som mimesis og fiktivitet, hvilket
jeg vil vende tilbage til i et senere kapitel. Men den har også nogle
umiddelbare problemer og illustrerer gennem disse meget vel
strukturalismens begrænsning mere generelt.

Sagen er, at Ferraras udgangspunkt – at karakteren definerer
den fiktive kode som sådan – nødvendigvis også lader andre instan-
ser end de, vi normalt vil betragte som karakterer, komme ind un-
der kategorien. Én ting er, at en lang række ‘personer’ eller ‘sub-
jekter’, vi normalt ikke vil betragte som karakterer, gennem denne
optik bliver til karakterer (det lyriske ‘jeg’ eller det konstruerede
‘jeg’, der konkluderer i en matematisk afhandling). Selv om disse
instanser på mange punkter adskiller sig fra litterære karakterer, er
der ingen tvivl om, at de bærer strukturelle ligheder. Problemet, der
dog står tilbage, er at kunne differentiere disse instanser fra de lit-
terære karakterer. Ferraras teori stiller ingen løsningsforslag herfor
– og måske er det i det hele taget vanskeligt at gennemføre en klar
og entydig distinktion herimellem. Ikke så meget fordi, der ikke er
forskelle (for det er der), men fordi feltet af litterære karakterer i
forvejen er uhyre heterogent, og at sætte generelle standarder for
disse – udover den, at de er ‘ikke-eksisterende’ i en absolut forstand
– er måske ikke muligt. I den forstand er dette (mindre) problem
ved Ferraras konception slet ikke hans eget.

Men konstruktionen medfører også et andet og noget mere
omfattende problem – nemlig at størrelser som ‘fortæller’ og – i vi-
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dere forstand – ‘synsvinkel’ også bliver nødt til at blive taget til ind-
tægt som karakterer. Et helt elementært element i Ferraras teori er
de af strukturalismen (og de dybereliggende betydningsstrukturer)
fordrede reduktive operationer, der sætter sig fri af ‘tekstoverfladen’
og fremstiller et enhedsniveau for de betydende størrelser. Via disse
bliver fortællerinstansen – hvad enten den er forankret (deltagende)
i eller udenforstående i forhold til tekstens fiktive univers – sidestil-
let med de i fortællingen agerende subjekter i kraft af sit antropo-
morfe (fortællende) element. Endvidere overser Ferrara også de
mange glidninger og usikkerheder, der kan ligge omkring de dele
af teksten, som vi vælger at henføre til en implicit fortæller, fordi
de ikke kan forankres til eksplicitte instanser i teksten (en jeg-for-
tæller eller en fiktiv person, der siger replikker). Men disse
udsigelsesmæssige instabiliteter kan meget vel indbyrdes være
modstridende, hvorfor det er problematisk at reducere dem til én
antropomorf instans.

Ferraras følgeslutning er en logisk konsekvens af det struktura-
listiske udgangspunkt, han tager. Men den er ikke desto mindre
problematisk og næsten paradoksal. Fra ikke at have nogen som
helst rolle hos de franske strukturalister kommer karakteren til at
fylde det hele hos en strukturalist, der vil finde plads til den.

III

Den angelsaksiske formalisme

Selv om man kan tale om parallelle udviklinger i den angelsaksiske
kritik, er der alligevel væsentlige forskelle. Som allerede nævnt er
den angelsaksiske formalisme fra starten mere opmærksom på ka-
rakteren i kraft af, at det materiale, den tager sit afsæt i, også er det.
I lige linie fra Samuel Richardson over Jane Austen og Brontë-sø-
strene til James, Lawrence og Forster synes det rimeligt at tale om,
at et fælles træk er en prioritering af karakteren.7  Man kan hertil
lægge, at det i første omgang var ego-psykologien og behavioris-



III. DEN ANGELSAKSISKE FORMALISME

2 9

men, der tegnede psykologiens profil, og ikke (som i Europa) psy-
koanalysen/dybdepsykologien. Endvidere var den filosofiske orien-
tering formet af empirismen8 og senere pragmatismen og den ana-
lytiske filosofi (for hvilke hele spørgsmålet omkring subjektet synes
at have været mindre påtrængende). Alt i alt tegner der sig en bag-
grund, der lader karakterorienteringen gøre sig begribelig. Påfal-
dende er det således også, at nykritikkens fordring om impersona-
lisme i mindre grad gjaldt teksternes karakterniveau. Karakterernes
‘tekstuelle’ kendetegn søgtes måske nok kortlagt eller fremstillet,
men de blev stadig stort set læst og fortolket som personer, om end
fiktive sådanne.

I »nykritikkens akademiske manifest«, 9  René Wellek og Austin
Warrens Theory of Literature (1949 (1973)), beskrives det litterære
værks verden som et ‘kosmos’, og karaktererne bestemmes som
uløselige dele heraf, idet der citeres fra Desmond McCarthys be-
mærkninger om, at forfattere som Meredith, Conrad, Henry James
og Hardy alle har »»blown great comprehensive iridescent bubbles,
in which the human beings they describe, though they have of
course resemblance to real people, only attain in that world with
their full reality.««10  Værkets kosmos sætter en konsistent »tone«,
som alle de indlejrede karakterer i en eller forstand er præget af,
hvorfor de ikke kan tænkes overført til andre værker – autonomi-
princippet ‘in actio’ – men de er alligevel ‘menneskelige’. Således
lægger Wellek og Warren også afstand til de samtidige rendyrkede
psykologiske analysestrategier (jf. f.eks. A.C. Bradley), uden dog
helt at afskrive den psykologiske faktor, som de betragter som et
delelement, og om hvilket de konkluderer:

»Even if we assume that an author succeeds in making his
figures behave with ‘psychological truth’, we may well raise
the question whether such ‘truth’ is an artistic value. [...]
Like the demand for social realism, psychological truth is a
naturalistic standard without universal validity. [...] psycho-
logy is only prepatory to the act of creation; and in the work
itself, psychological truth is an artistic value only if it
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enhances coherence and complexity – if, in short, it is art«
(p.92f.).

Wellek og Warrens forbehold til trods var nykritikkens karakterblik
i høj grad ‘semimimetisk’ anlagt. Og den blev kun i liden udstræk-
ning overhovedet behandlet, hvilket – som W.J. Harvey bemærker
– blandt andet skyldtes, at nykritikken primært opstod på grund-
lag af centrallyrik, og i den forstand kun havde ringe begreber til
overhovedet at behandle karakteren. Nykritikkernes metode (close-
reading) har problemer med at fange og analysere karakterisering,
påpeger Harvey, fordi »they must concern themselves with
comparatively short passages. Characterization, on the other hand,
is often a quality of the whole book and nearly always a quality of
long passages of the prose continuum« (Harvey 1966, p.200).

Harveys egen studie – den måske mest omfattende angelsaksis-
ke studie af karakteren fra en formalistisk synsvinkel – bærer dog
selv præg af at have en for stærk karaktertro. Hans arbejde lægger
sig i forskellige henseender i forlængelse af Wayne C. Booths The
Rhetoric of Fiction, hvilket Harvey er helt eksplicit omkring i ind-
ledningen til kapitlet om »Character and Narration« (Harvey 1966,
p.74). Man kunne dog godt have ønsket, at Harvey også havde lært
andet og mere af Booth – for når Booth (på eksemplarisk vis) ind-
drager karakteren i sine overvejelser omkring synsvinkel osv., er det
uden den normative indstilling, Harvey har med sig.

Harvey tager f.eks. som et af sine udgangspunkter, at »most
great novels exist to reveal and explore character« (p.23). Dette får
ham blandt andet til at mene, at Zolas Germinal (1885) ikke er
nogen »truly great novel«, idet »no single character [...] remains
powerfully in the mind as an individual« (p.57). Det, at Harvey
ikke begrænser sig til at vende det analytiske og formalia-
fokuserende blik mod karakteren som narrativ instans, men også
opererer med normative kriterier for, hvilken slags litteratur der skal
tages i betragtning, sætter nogle væsentlige begrænsninger for ap-
pliceringen af hans resultater på anden litteratur end den harveyske
kanon.11  F.eks. foranlediges han til at slutte om protagonisterne
(som kategori), at de er »endproducts; they are what the novel




