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Syv fantastiske analyser 
af Karen Blixens »Ringen« 
- og diverse overvejelser om teori og metode 

Det er meget sjældent, at analyser af litterære værker ledsages af overvejelser 
om de metodiske greb, der benyttes, eller diskussion af det teoretiske grund- 
lag, de bygger på - uanset at litterær analyse forudsætter en metode, som igen 
forudsætter en teori om litteraturens og litteraturvidenskabens status. 

Jørn Vosmars artikel fra 1969 om »Værkets verden, værkets holdning« 
kombinerer analyse og tolkning af bestemte texter med teoretiske overvejelser 
om tolkningens status og de kriterier, vi kan bedømme tolkninger udfra. For 
Vosmar er det fortolkerens opgave at give en enkel, udtommende, modsigel- 
sesfri og relevant beskrivelse af texten. Denne fælles standard giver mulighed 
for at bedømme forskellige tolkninger af den s a m e  text, idet man må fore- 
trække den tolkning, der ud fra de færreste og bedst motiverede utraditionelle 
konnotationer giver den enkleste, mest udtømmende og modsigelsesfri beskri- 
velse af teksten.2 

Vosmars tolknings-standard hviler på den forudsætning, at det litterære 
værk danner en enhed og en helhed: alt i værkets verden virker sammen om at 
frembringe værkets enhed. Denne enhed kan efter Vosmars opfattelse bedst 
forstås og beskrives ved hjælp af en ontologisk metode ud fra de fire eksisten- 
tialer: tid og rum, jeg og omverden. Han spiller, hvad Jørgen Holmgaard tyve 
år senere kalder det gammelvidenskabelige spil om analysen, den eneste og 
udt ømmende. 

Holmgaard formulerer i et opgør med dekonstruktivisme og postmoder- 
nisme, hvor han på nogle punkter lader sig anfægte, følgende opgave for lit- 
teraturvidenskabens videre udvikling: »udarbejdelsen af en reflekteret tolk- 
ningsteori og -praksis, hvor både relativistisk retorikbevidsthed og en tilsva- 
rende bevidst historisk viden kan sammentænkes. Det skal være en relativis- 
me, der ikke er dekonstruktiv og defaitistisk, men konstruktiv og dog selv- 
reflekterende, d.v.s. klar over en metodes udsigekraft og dennes grænser og 
dog ude på experimenterende og dristigt at flytte rundt på disse grænsere. m 
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Jeg vil i denne artikel tage fat, hvor Holmgaard slipper, ved at foretage syv 
forskellige analyser af den samme text, Karen Blixens »Ringen«, og derefter 
diskutere deres relevans set i en metodisk og teoretisk sammenhæng. Blixens 
fortælling byder sig til for en række divergerende tolkninger ud fra vidt for- 
skellige metodiske udgangspunkter - men fælles for dem alle er, at de starter 
og slutter i texten. 

Texten kvalificerer nogle tolkninger og diskvalificerer andre. Som Jorgen 
Dines Johansen udtykker det: »Agtelsen for hvad der står i teksten, og d.v.s. 
bestræbelsen på at afgrænse og adskille dens potentielle betydninger fra hvad 
den ikke kan antages at betyde, må efter min mening, være litteraturvidenska- 
bens centrale opgave«.’ Enhver tolkning må dokumenteres ved henvisning til 
texten, hvis litteratur ikke blot skal blive påskud for impressionistiske tolk- 
ninger, hvor læseren læser sin egen mening ind i texten, eller for vildtvok- 
sende associationer. Texten må vzre udgangspunkt, slutpunkt og målestok for 
anal y sen. 

Det gælder i hvert fald, hvis vi har at gØre med textanalyse. I andre sam- 
menhænge kan litteraturen bruges, f.eks. som exempel-materiale for psyko- 
analytiske eller etnologiske undersøgelser, @res til genstand for filosofiske 
overvejelser eller tages som udgangspunkt for essayistik, hvor focus rettes et 
andet sted hen end på litteraturen. Her er tale om det, som Umberto Eco kalder 
brug af en text, d.v.s. anvendelser, der fører væk fra texten - i modsætning til 
fortolkning, der sigter på at blotlægge texten og dens betydninger. 

Enhver textanalyse må tage afsæt i en nærlæsning af texten. Netop i sin in- 
troduktion af close reading- teknikken nåede nykritikken værdifulde resultater. 
Derimod har dens autonomi-opfattelse forlængst udspillet sin rolle. Den litte- 
rære text kan ikke forstås ‘i sig selv’, men kun i de forskelligartede kontexter, 
der arbejder sammen med texten om at opbygge meninger og betydninger. 
Derfor gælder det for alle Blixen-tolkningerne, at de er tolkninger af texten i 
en kontext. 

Mange strukturalistisk og semiologisk orienterede litteratudorskere har 
gennem de senere år koncentreret sig om at analysere sproget og tegnsystemet 
i de litterære vzrker. Mest frugtbare er efter min opfattelse de analyser, der 
tager udgangspunkt i sprogets menings- eller betydningsside. Sproget er bzerer 
af betydninger, uanset om det er referentielt eller selv genererer (nye) betyd- 
ninger. I konsekvens af dette synspunkt må Blixen-analyserne i det fglgende 
blive analyser af textens meninger og betydninger. 

Også nykritikerne ser det litterære værk som en afsluttet, i sig selv hvilende 
helhed. Texten kan måske nok betragtes som en relativt selvstændig stØrrelse, 
men den må indfældes i de stØrre sammenhænge, den er del af, og texthel- 
heden må opfattes flerdimensionalt. Den rummer en komplexitet og en mang- 1781 

Administrator
78




