
Tekst og intention 
Vzrkets mening - og forfatterens 

Emnet for denne artikel er et sp~rgsmål ,  som har optaget litteratur- 
kritiske skoler af alle slags, men som der ikke er skabt nogen som helst 
enighed om: Hvilken rolle spiller forfatterintentionen i vores analyse af 
litterzre tekster? Hvad kan man egentlig sige om forholdet mellem 
forfatterintentionen og andre, ikke-intentionelle processer, der former 
et litterzrt vzrk? 

Fremgangsmåden er f~lgende: Jeg vil begynde med at  skitsere New 
Criticisms intentionalitetsopfattelse og derefter r edeg~re  for Paul de 
Mans kritik af den. De Mans opfattelse af forholdet mellem intentio- 
nelt og ikke-intentionelt i digtningen diskuteres dernzst, bl.a. ved 
inddragelse af Jacques Derridas og P. D. Juhls synspunkter (de mest 
yderliggående, i hver sin retning, i den aktuelle diskussion). En af- 
sluttende analyse af M.A.Coldschmidts lille novelle »En Dampskib- 
stur« vil konkretisere min egen stilling i debatten. 

Wimsatt og intentionalismen 

Men allerfnrst den angelsaksiske nykritik, som var en heterogen skole 
og heller ikke ncajedes med at  have én mening om forholdet mellem 
intention og tekst. Den har fået ord for at  vzre anti-intentionalistisk, 
og det er da  også det trzk,  de  Man fremhzver i sin polemik, trykt i 
Blindness & Insight(l971).' Det er en sandhed med modifikationer. I 
Cleanth Brooks' The Well-Wrought Urn(1947)2 tilskrives forfatterintenti- 
onen således betydning for gestaltningen af den litterzre tekst, i en 
sådan grad a t  det undertiden ser ud, som om han mener, at  en 
fortolkning er en fremlzsning af intentionsstrukturer. 

Det er imidlertid William K. Wimsatts3 kompromislsse afvisning af 
intentionssynspunkter, der sidenhen har fået lov at  signere den nykri- 
tiske holdning, og det er denne holdning, de  Man og andre har 
polemiseret mod. 

Når jeg siger, (den Wimsatt'ske version af) nykritikken har vzret  
anfzgtet, m i  det tilf~jes, a t  andre kritiske skoler med andre mål end 
nykritikken har fslt sig bekrzftet af den. Den detronisering af det 
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