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En overkommelig apokalypse 

Umberto Eco lader i sin middelalder-krimi Rosens navn 7 munke 
myrde i labet af 7 november-dage i det Herrens år 1327. Det sker på et 
hajtliggende abbedi i Norditalien, hvortil den lzrde franciskaner og 
kejser-tilhznger William af Baskerville tilkaldes allerede efter det farste 
mord. Han skal desuden forsage at mzegle i striden mellem den tyske 
kejser og paven i Avignon. Med sig har han novicen Adso, bogens 
fortzeller . 

Abbediet har et beramt bibliotek, der indeholder al datidens viden. 
Biblioteket er en labyrint, der billedligt aftegner verden. Det er forbudt 
omrade, men alle drages mod det, også William og Adso, som mener 
sandheden skjules der, for hver munk myrdes efter apokalypsens for- 
skrifter. Da William og Adso til sidst når frem til bibliotekets allerhem- 
meligste rum, finder de morderen og sandheden, hvorefter abbediet 
brznder ned, og "verden" går under. 

Rosens navn er en lz rd  roman, så lzrd,  at læseren de fcirste 100 
sider skal gennem "en bodsvandring eller indvielse, og hvis de ikke 
bryder sig om dem, er det vzerst for dem selv, og de må forblive ved 
foden af bjerget" (Efterskrqt til "Rosens navn", herefter kaldet Efter- 
skrqt, s. 39). 

Eco slar her den finkulturelle tone an, der nok har vzret med til at 
gare Rosens navn til et kulturelt "must". Man m& forestille sig den stå i 
USA i bogstativet i den lokale drugstore, som kun de starste bestsellere 
når frem til - lille, tyk og t z t  trykt, fuld af ikke-oversatte latinske 
sætninger og uforstaelige teologiske disputter - og blive solgt i million- 
tal. 1,6 mio. var man oppe pa i begyndelsen af 1985 i USA, over 3 mio. 
eksemplarer over hele verden (Le Monde 22/2 -85). Forunderligt! 

Kulturelt snobberi alene forklarer ikke denne succes, andre krzefter 
må vzre p& spil. Eco selv er ret så tavs herom i Efterskrift, han nzevner 
blot, at de mere naive lzsere nok har haft let ved at identificere sig med 
"fortzellerens (Adsos) uskyld og falte sig retfzrdiggjorte, også når de 
ikke forstod det hele" (s. 34-35). Selve krimi-rammen mener Eco også 
tiltrzkker folk med sit spargsmål "hvem er den skyldige" og fascina- 
tionen af gaden, det skjulte (s.53). 
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