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Mennesket i teksten 
Om karakterbegrebet 

»le personnage (comme le nom L'indique) n 'est personnec. 

Charles Grivel 

"Og alligevel lever disse [...l ulykkelige skabninger! De 

lever ligesom du og jeg, ,for i det @+blik vi lukker op,for 

deres historier, ved de endnu ikke hi~ad der ilerzter dem . .. 
L)(. taler til o.s,fTu det hinsidige« 

Jacques Tardi 

Nqidvendigheden uf en narrativ karakterologi 

Det er efterhanden en gammelkendt sag, at karakteren er et uriderbehandlet felt 
inden for nyere narrativitetsforskning. Hvor der er udarbejdet indgående stu- 
dier af forlob, tematik, udsigelse, plot, stilistik og retorik, har fokus i mindre 
grad været rettet mod tekstens 'personer' - det vil sige de figurer, der bzrer 
fortzllingens forlØb, der levendeg~r  tekstens tematik, der agerer i tekstens 
o\~erfladestruktur, clc. Denne inangcl kan undre, nar man erindrer sig, hvor 

vzsentlig en del af det analytiske vokabular karakteren egentlig er. For faktum 
er, at vi reelt ikke kan opdrive eller endog forestille os narrative tekster, der 
ikke ha -  inkorporeret personer eller antropomorficerede objekter. En fortæl- 
ling krzver agenter. Og agentcr må nodvendigvis vz re  antropomorfe - om 
ikke andet, s5 i kraft af sproget. 
N~ karakteren er gledet ud af nari-ativitetsforskni~igen, kan det hznge sam- 

inen med den generelle drejning, litteraturvidenskaben tog ined strukluralis- 
mens opkonlst, til i hfijere grad at undersoge gcnkommende og universelle 
monstre på tvleis af evt. stilistiske og inventarmæssige forskelle. Da i.cks. A.- 
J. Greimas udviklede den ineget anvendeligc aktan-model,' var det med hen- 
blik på at reducere tekslens scmantiskeltematiske materiale til den inest 'sim- 
ple' siruktur, hvorfor han genci-aliserede de enkelte karakterer til de sikaldte 
'aktanter' - dvs. de roller, karaktererne spiller i fortzllingen. I dag synes lit- 
teraturfoi-skningen at have taget en vzsentlig anden drejning: Hvor det tidli- 

gere var i~iteressailt al kunne generalisere til et overordnct typologisk niveau, 
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fples det nu langt mere ngdvendigt at kunne indfange detaljerne og forskelle- 
ne. Den retoriske drejning inden for de  litteraturvidcnskabelige discipliner 
(iszr affedt af - inen ikke aliid udmpntet i - den litterzre dekonstruktion) har 
gjort, at man i hpijere grad har vendt opmzrksomheden mod tekstens 'over- 
flade', dens fremstillingsform og mod 'lzsningen', ikke mod analyscn af en 
'objektiveret' tekst. Det synes derfor ogsi oplagt, at man, i modsztning til 
Greimas' forspg p i  at reducere tekslens karakterer til aktanter i cn mere eller 
mindre alniengyldig inodel, lader interessen vende sig mod de 'forklzdninger' 
aktanterne har. Hvis indfaldsvinklen til litteraturen i dag er retorisk, m i  el v=- 
sentligt aspekt a i  dcnnc retorik vzre tekstens karakterer. 

Denne artikcl vil forsgge at indkredse karakterprobleinatikken - fon t  ved at 
skabe et overblik ovcr begrebet, dernzst ved at kaste el hislorisk blik p i  karak- 
teren som tekstlig og historisk st@rrelse og endelig ved at underspge kar-akter- 
ens plads i en rzkke moderne litteraturvidenskabelige teoridannelser. I en 
kommende artikel vil jeg foi-spge at give et mere konkret bud på, hvordan ka- 
rakteren kan tznkes og begrebsligggres. I denne omgang tillader pladsen kun 
del indhedsende. 

Om begrebet 'karakter' 

Fprst lidt elymologisk udredning: Begrebet 'karakter' stammer ira det grzske 
khamktzr-, som betyder kendernar-ke og er afledt af khar-rjs.vrin - ir~driclse, ind- 

riste eller indprmge. Ordbogerne giver cis desuden begreberne he.sku#er.i/~c~cl, 
sarprRg,  t~~nker i l ide ,  sindelrrg, kurakterfir.sthed, samt (nicd henvisning til 
Kierkegaard) vendingen nlrzde i karakter« - og forklarer den med at nreali- 
sere sig, blive til hvad man ifolge sine forudsztninger skal; g i  fia idé til reali- 
sation, h a  det forestillede til det virkelige«.l Jzvnfflr Kierkegaard cr karakte- 
ren altså en 'beskaii'enhed' eller et 'sindelag' som man via selvrealisering får 
afdcekkel, og som differeiitierer og identificerer én i forhcild til andre. At rea- 
liscre sine forudsztningcr vil saledes sige, at udfolde de potentialer, som surn- 
men af alle pivirkninger siden clen tidligste barndom har givet. Ved at ind- 
drage de grzske definilioner, kan denne beg~ebsbest~inmelse udfc>ldcs yderli- 
gere, da begreber som 'kendeinzrke', 'indridse', 'indriste', og 'indprzge' for- 
drer at et-eller-andet skaber kcndetegnene. Et materiale przges eller rnzrkes 
af de ydre omstrendigheder, hvilket gpr materialet genkendeligt og unikt. Szt-  
ter vi mennesket ind heri, da er det omgivelserne, handlingerne, hzndelserne 
eller (med brcdere begreber) kulturens eller kontekstens mangfoldige mpnstre. 
der skaber karakteren. Karakteren er et specifikt udvalg og en spccifik kombi- 
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