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Handlingsreferat: Et bogmenneskes undergang 

Elias Canettis roman Die Blendung fra 1935 (da. Forblindelsen, Are- 
na) handler om bogmennesket Peter Kien - hans liv og undergang. 
Peter Kien lever i en ubestemt storby, der bzrer mindelser om Wien 
- på et tidspunkt som v.h.a. diskrete indicier kan tidsfzstnes som 
sidst i 20'erne. Kien er en verdenskendt sinolog (efter egen formening 
måske deri starste nulevende af slagsen), der kun lever og ånder for 
sin forskning og det store privatbibliotek, der fylder en vzesentlig del 
af urigkarlelejligheden. Han skyer alt offentligt liv, tager ikke del i 
faglige kongresser men befzster blot indimellem sin sinologiske fmr- 
steposition ved udgivelse af epokegarrende artikler. Kontakten med 
den ydre verden begrzenser sig til daglige spadsereture og boghand- 
lerbesag; han nzerer en udtalt foragt for almindelige mennesker og 
deres almindelige liv, og de  minimale oplevelser han kommer ud for 
på  disse spadsereture giver anledning til misantropiske notater i den 
dertil medbragte notesbog. Kien er en tvangsneurotiker fart ad ab- 
surdum - en overstabiliseret psykisk struktur, der som en menneske- 
lig perpetuum mobile er destineret til at  fortsztte sin kurs - uden 
omskiftelser, uden ydre begivenheder, uden menneskelig kontakt. 
Han  hzrges imidlertid af to angstforestillinger - ubeherskelige trusler 
der vil kunne odelzgge livet som han kender det: blindhed og biblio- 
teksbrand. Det er angsten for det sidste, der driver ham til a t  ansztte 
en husbestyrerinde - og netop derved etablere den ydre kontakt, der 
szt ter  en kzde af skzbnesvangre begivenheder i gang, der ironisk 
nok skal kulminere netop med den frygtede biblioteksbrand. 

Han annoncerer efter en husbestyrerinde og ansztter Therese - en 
grotesk beskrevet, midaldrende grim kvinde, hvis fremmeste karakte- 
ristika er pengebegzr, sexuelle fantasier og fragmentariske brokker af 
småborgerlig moral (priserne stiger, ungdommen skejer ud og hvad 
skal det hele ikke ende med?). Kien har i annoncen lagt vzegt på en 
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