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Indledning 

Denne opgaves titel er drillende ment - den leger med de mulige konsekvenser af den franske 

poststrukturalist Roland Barthes’ (1915 – 1980) essay Forfatterens død fra 1968, hvori Barthes 

dekonstruerer den traditionelle opfattelse af forfatteren som tekstens afsender. Det er en radikal 

omvurdering af forholdet mellem forfatter, tekst og læser, og med udviklingen af denne teori stiller 

Barthes sig fra slutningen af 1960’erne og frem i opposition til store dele af den hidtidige 

litteraturteori fx positivismens tilgang til litteratur.1 

Det er formålet med denne opgave at gøre rede for og diskutere Barthes’ begrebsapparat og de 

litteraturteoretiske følger, det får for fortolkningsprocessen og læseren. Min primærtekst vil være 

førnævnte essay, Forfatterens død, som yderligere belyses med tre andre tekster af Barthes nemlig 

Fra værk til tekst, Tekstteori og Forfattere og skribenter.2 

Som en del af denne undersøgelse vil jeg inddrage historien Pierre Menard, forfatter til Quixote 

af Jorge Luis Borges3 for at bringe Barthes’ teoretiske terminologi i anvendelse på en konkret 

tekstlæsning. Hensigten vil være at undersøge, hvilken betydning teorien har for min analyse af et 

fiktivt værk samt at redegøre for den læserrolle, der opstår som følge heraf, idet jeg mener, det er 

relevant at anskueliggøre, hvorvidt Barthes’ teoretiske tilgang kan rumme Borges’ komplekse tekst, 

eller om den kommer til kort. 

Derfor er denne opgaves problemformulering følgende spørgsmål:  

Hvilken læserrolle og hvilket tekstbegreb udvikler Roland Barthes, og hvilke fortolkningsmæssige 

konsekvenser får denne teoretiske tilgang for en læsning af Jorge Luis Borges’ Pierre Menard, 

forfatter til Quixote? 

 

Barthes’ tekstteori befinder sig et sted i feltet af læserorienterede teorier, da læseren hos Barthes 

bliver til tekstens samlende instans, og det har i høj grad været motivationen for denne opgave at 

forsøge at indkredse, hvor i dette område Barthes befinder sig.  

 Fælles for receptionsteorierne er, at tekstens mening skabes hos læseren, men indenfor denne 

brede karakteristik er der stor forskel på, hvor opmærksomheden befinder sig. Mens 

receptionsæstetikken lægger vægten på interaktionen mellem tekst og læser og grundlæggende 

                                                 
1 Litteraturkritik på et positivistisk grundlag opfattede litteraturen som konsekvens af noget andet og søgte efter 
objektive kendsgerninger bl.a. om forfatterens liv og psykologi som årsagsforklaring til værket. Se Den ny kritik (1962) 
s.47-51 om positivismens problem. 
2 Alle i: Barthes, Roland (2004): Forfatterens død og andre essays. 
3 I: Borges, Jorge Luis (1999): Fiktioner. 
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opfatter teksten som en objektiv givet struktur, forfægter reader-responseteorierne det synspunkt, at 

teksten alene skabes hos læseren i dennes subjektive fortolkninger. 

Ligeledes har den russiske litteraturteoretiker Michail Bachtin (1895 – 1975) forsket i 

spændingsfeltet mellem tekst og læser med sine teorier om tekstens dialogiske potentiale og det 

flerstemmige ord, hvorfor jeg ligeledes vil inddrage ham i denne sammenhæng.  

På denne baggrund vil jeg sammenholde Barthes’ tekstteori med et udvalg af disse 

læserorienterede positioner, for på denne måde perspektivere Barthes’ begreber. 

Metodisk sker dette ved først at redegøre for og diskutere de nævnte teoretiske tekster af Barthes, 

dernæst ved kort at perspektivere Barthes til hele feltet af læserorienteret teori og endelig ved at 

anvende og diskutere Barthes tilgang til en læsning af historien af Borges. Afslutningsvis 

sammenholdes i opgavens konklusion hovedpunkterne herfra med problemformuleringen. 

Alle citater af og henvisninger til Barthes er, hvor ikke andet er angivet, fra Roland Barthes: 

Forfatterens død og andre essays (2004), herefter forkortet FD.   

 

Forfatterens død 

Hvilken rolle spiller forfatteren i den moderne tekst? Er der en stemme, der taler i teksten? Det er 

disse spørgsmål, der danner afsæt for Barthes’ essay fra 1968 med titlen Forfatterens død. Heri 

problematiserer Barthes den opfattelse, han mener har været fremherskende siden renæssancen, og 

som han hævder har ført til paradigmet om forfatteren som værkets autoritative og endelige instans. 

Gennem nyere tid, hvilket Barthes beskriver som perioden fra middelalderens afslutning til den 

moderne litteraturs gennembrud med forfattere som Mallarmé og Proust, har udviklingen ført til en 

forstærket tro på mennesket som individ, såvel i samfund som i litteraturen, kulminerende med 

positivismen, der har tilskrevet den biografiske forfatterpersonlighed en afgørende betydning. 

Derfor, siger Barthes, søges et værk altid begrundet i ”den, der har produceret det”4. Forfatterens 

fortrolige stemme har altid lydt gennem teksten. Man kan tilføje, at det fænomen, Barthes her 

indkredser, uden tvivl er blevet bestyrket af romantikkens dyrkelse af forfatteren som det ensomme 

geni samt indførelsen af ophavsretten, der gav forfatteren ejerskab over den originale tekst. 

 Det er et opgør med denne tanke, der er Barthes’ ærinde, en aflivning af myten om forfatteren for 

i stedet at rette blikket mod sproget og læseren, og derfor fremfører han i første omgang et 

lingvistisk argument for tekstens forrang: 

                                                 
4 Forfatterens død, FD s.176. 
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I lingvistisk forstand er Forfatteren aldrig mere end den, som skriver, ligesom jeg ikke er andet end det, 

som siger jeg: Sproget kender et ”subjekt”, ikke en ”person”,5 

Der eksisterer altså ingen automatisk betydning indlejret i ordet ”jeg”, det er en tom betegnelse 

som først ved at indgå i skriften opnår en definition. Som det ses, er der heller ingen forfatter 

tilstede i den nedskrevne tekst; sproget henter, som det skal uddybes i næste afsnit, sin betydning 

andetstedsfra.  

 Barthes indsætter således sproget som det centrale og introducerer betegnelsen den moderne 

skribent som forfatterens afløser. Den moderne skribent går ikke forud for sin tekst, han lider ikke 

som det kunstneriske geni, der var som en far for sit værk (Barthes spiller helt bevidst på 

medbetydningen af ord som lider, fortrolighed og inderlighed om forfatteridealet6), den moderne 

skribent er samtidig med sin tekst, han skal opfattes synkront ikke diakront, for i den moderne tekst 

hersker ikke en fortid, men kun en nutid, nemlig udsigelsens tid, det øjeblik teksten bliver til. 

Således kan indholdet af den moderne tekst aldrig være at repræsentere el. afbilde verden, for dens 

indhold ”er den handling, hvorved den fremføres”7. Hermed siger Barthes, at teksten er sproget, og 

at man må gå til sproget for at finde betydningen, ikke til forfatteren bag teksten, for han er kun en 

illusion. 

 

Tekstbegrebet og læseren hos Barthes 

Barthes må nu definere sit tekstbegreb, for at nå frem til en karakteristik af læserens rolle. Godt nok 

er sproget som udgangspunkt tomt, men det bliver bærer af en lang række betydninger i dialog med 

hinanden, for teksten er 

et flerdimensionalt rum, hvor forskellige skrifter forbindes og bestrider hinanden, uden at nogen af dem er 

oprindelige: Teksten er et væv af citater hentet fra kulturens utallige arnesteder.8 

Jeg kan således udlede, at Barthes’ tekstbegreb i sidste ende er intertekstuelt9, for der findes ingen 

endelig mening i teksten, og når teksten er en mængde af stemmer andetstedsfra, har den ingen 

egentlig originalitet, men bliver én lang imitation af verden. Det er dette, Barthes mener, når han 

siger, at sproget sætter spørgsmålstegn ved enhver oprindelse, for sproget er altid på forhånd bærer 

                                                 
5 Ibid. s.178. 
6 Ibid. Fx lider s.179, fortrolighed s.176, og inderlighed s.177. 
7 Ibid. s.179. 
8 Ibid. s.180. 
9 Jeg definerer i denne sammenhæng begrebet intertekstualitet som det fænomen, at skriften hele tiden overskrider sig 
selv og er bærer af betydninger andre steder fra, da Barthes mener, at alle sproglige enheder i teksten refererer til andre 
tekster, også selv om der ikke er tale om eksplicitte citater. 
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af en betydning, og det fører i princippet til en uendelig kæde af betydninger. Teksten rummer en 

ultimativ frihed men ingen endegyldig mening, den er pluralistisk og ustabil. 

 Det betyder, at fortolkningsprocessen bliver et spørgsmål om at udrede skriften frem for at 

afkode den, og at teksten er henvendt til en læser. For det er netop læseren, denne mangfoldighed er 

rettet imod, siger Barthes: 

Læseren er selve det rum, hvor alle de citater, skriften udgøres af, indskriver sig, uden at nogen af dem 

går tabt; tekstens enhed ligger ikke i dens ophav, men i dens destination (…)10 

Ydermere betegner Barthes denne læser af skriften som upersonlig, for han er netop ikke 

kendetegnet ved biografiske og psykologiske forhold, som den traditionelle forfatter var det,  

han er simpelthen dette ”nogen”, som holder alle de spor, der konstituerer det skrevne, samlet i et felt.11 

Således når Barthes frem til sin berømte parole om læserens fødsel, der skal betales med 

forfatterens død.  

 

Barthes’ begreber 

Jeg kan nu sammenfatte Barthes’ hovedbegreber i følgende: I essayet påviser Barthes, at forfatteren 

som begreb er en konstruktion, der derfor ikke kan fastholde sin tidligere autoritet. Denne autoritet 

tildeles i stedet læseren, der bliver den instans, hvor tekstens tråde samles. Myten om forfatteren 

udtrykker således det, Barthes har kaldt doxa, en betegnelse for de kulturelle og dybest set 

undertrykkende stereotyper, mennesket i det kapitalistiske samfund er tæt sammenvævet med. 

Begrebet paradoxa er da netop en tilbagevisning af disse myter og ideologier og leder i stedet til en 

fornyet bevidsthed om menneskets egen tilværelse.12 

Barthes indfører dernæst skribenten, der skaber teksten her og nu som afløser for forfatteren.  

Derudover er essayet et eksempel på Barthes’ skelnen mellem værk og tekst, hvor teksten bryder 

med forestillingen om det statiske og afsluttede værk for i stedet at give plads til sproget og 

skriftens rolle som et netværk af betydninger. Værket er knyttet til doxa, mens ”(t)eksten altid er 

paradoksal.”13 

Endelig har jeg påvist, at Barthes’ tekstbegreb er intertekstuelt, og at meningen dermed gives fri. 

Således bliver læseren tekstens samlende optik, og derfor vil jeg nu inddrage en række andre tekster 

af Barthes for at få uddybet disse begreber. Jeg gør dels dette for yderligere at kunne indkredse 

                                                 
10 Forfatterens død, FD s.183. 
11 Ibid. s.183. 
12 Barthes udvikler begreberne doxa og paradoxa i Lysten ved teksten (1973) og Af mig selv (1975). I sidstnævnte 
hedder det fx: ”Doxa (…) er flertallets opfattelse, den småborgerlige konsensus, det Naturliges Stemme, Fordommens 
Vold.” 
13 Fra værk til tekst, FD s.260. 
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læser- og skriverollen, dels fordi det senere vil være relevant at anvende disse termer i 

sammenhæng med fortællingen af Borges. 

 

Læseren og skribenten 

I essayene Fra værk til tekst og Tekstteori kommer Barthes nærmere ind på læserens rolle. Jeg har 

allerede konstateret, at læseren er tekstens destination, og ifølge Barthes er der nu to måder at læse 

på: en ren konsumering af teksten og en produktiv læsning. Den første læsning betragter værket 

som doxa, idet det antages at være bærer af en stabil mening, som kan udledes, og derfor bliver 

læsningen til et spørgsmål om at forbruge værket, der blot er en vare som tjener dette formål, og 

hermed konsolidere troen på en statisk og endelig mening. Men, siger Barthes: 

 At læse i betydningen at konsumere er ikke at spille teksten.14 

Hermed fremhæver han den anden læsemåde, der er aktiv, og som anskuer teksten som et partitur, 

der skal orkestreres. Vha. metaforerne hentet fra musikkens verden, blotlægges læserens rolle som 

værende en produktiv medspiller af tekstens betydning og dens subjektive karakter. Dette er den 

sande læsning, hvor det afgørende er, at man kan sætte tekstens betydningsdannelser i spil og 

dermed skabe teksten: 

At kede sig vil sige, at man ikke er i stand til at skabe teksten, at spille den, at opløse den, at sætte den i 

gang.15 

I Tekstteori understreger Barthes atter, at læserens rolle er at udrede teksten, og derfor kan 

Barthes introducere begrebet tekstens betydningsdannende element, der fremhæver, at læsningen af 

en tekst er en proces, hvis mål aldrig kan være at nå frem til en endelig mening. 

Jeg skal nu kort opholde mig ved det forhold, at Barthes i Lysten ved teksten fra 197316 beskriver 

denne læsepraksis. Her hedder det, at læseren enten er optaget af nydelsen (la plaisir) ved værket 

eller lysten (la jouissance) ved teksten. Det er lysten, som er den optimale tilstand, finder Barthes, 

for heri dyrker læseren i ren form tekstens overskridende og udfordrende natur.17 

Til sidst skal Forfattere og skribenter, hvor Barthes analyserer skriverollen, inddrages. Som 

tidligere er der også her tale om to roller nemlig forfatterens og skribentens. Den første rolle hænger 

sammen med det borgerlige samfund og er det forfatterideal, der aflives i Forfatterens død, og som 

kendetegnes ved, at sproget er et mål i sig selv. Forfatteren kan således siges at skrive intransitivt, 
                                                 
14 Ibid. s.267. 
15 Ibid. s.268. 
16 I: Barthes, Roland (2003): Lysten ved teksten, København: Rævens Sorte Bibliotek. 
17 I indledningen til FD s. 30 skriver Carsten Meiner herom: ”Den amatør, som flyder med tekstens mening og 
accepterer, at dens sprog, dens kultur og symbolik er gået i stykker, og som perverst nyder, at sproget intet andet mål 
har end sin egen menings fremdrift, er fyldt af la jouissance.” 
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idet udsigelsesmåden bliver en del af selve udsigelsen. Han er reflekterende og tøvende og medierer 

sine tanker i værket.  

Modsat gør det sig gældende for skribenten, at sproget blot er et befordringsmiddel for tanken, 

hvor målet er at tilkendegive en mening. Skribenten er kendetegnet ved en umiddelbar 

meningstilkendegivelse, dvs. formidlingen af en ide eller en holdning rettet mod det omgivende 

samfund. 

Barthes mener nu, at denne skelnen er forældet, idet man i dag har at gøre med forfatter-

skribenten, som er en hybrid af disse to funktioner: 

kort sagt synes vores epoke at føde en bastard: forfatter-skribenten.18 

Hvordan skal man forstå dette? I Forfatterens død konkluderede Barthes jo, at forfatterens 

afløser var den moderne skribent, men nu får man at vide, at det handler om en krydsning ved navn 

forfatter-skribenten. Barthes er uklar på dette punkt og synes derfor inkonsekvent; jeg vælger at tro, 

at han i sin omfattende tekstproduktion hele tiden udvikler og forfiner sine begreber, således at 

tanken om skribenten da både kan siges at udtrykke den traditionelle forfatters exit samt definere 

den skriverolle, der knytter sig til tekstbegrebet. Altså på én gang en ideologikritisk tilbagevisning 

af myten om forfatteren (doxa) og en indførelse af den moderne forfatter-skribent, vis produkt netop 

er teksten (paradoxa) og ikke værket. 

Jeg vil hævde, at det lige netop er denne type skribent, man møder i og bag Borges’ fortælling, 

og jeg skal senere argumentere for dette. 

 

Barthes i det receptionsteoretiske felt 

Efter nu at have indkredset læserens rolle hos Barthes, vil jeg sætte denne ind i en bredere 

sammenhæng ved at sammenligne Barthes’ ståsted med beslægtede teorier. Jeg har således 

konkluderet, at hos Barthes er læseren afgørende for tekstens betydningsdannelse, og dermed 

etablerer hans teori sig indenfor de læserorienterede teorier. Blandt disse møder man som de mest 

markante og dominerende retninger receptionsæstetikken, der har et tysk afsæt, og reader-response, 

der er udviklet på amerikansk grund. For at vise spredningen i det jeg her overordnet betegner som 

det receptionsteoretiske felt, har jeg derfor valgt at fremhæve tyskeren Wolfgang Iser og 

amerikaneren Stanley Fish, fordi de med deres vidt forskellige forhold til begreberne tekst, læser og 

mening illustrerer polerne i feltet godt.  

                                                 
18 Forfattere og skribenter, FD s.102. 



Rasmus Fink Lorentzen, Tekst og genre II, DPU, 2005 

 9

Det er vigtigt at fremhæve, at jeg her tilskriver begge forskere nogle holdninger, som er knyttet 

til specifikke tekster og årstal. Således har begge siden videreudviklet deres daværende synspunkter 

og teori, men de her valgte tekster har været markante ved fremkomsten og har sat dagsordenen for 

store dele af forskningsområdet. Det drejer sig om Isers ”Tekstens appelstruktur”19 og Fishs ”How 

to recognize a Poem When You See One”20.  

I de seneste år har russeren Michail Bachtins teorier om tekstens flerstemmighed vundet stort 

gehør, og derfor er det værd også at inddrage denne position, da teorien rummer et anderledes bud 

på skabelsen af tekstens mening. I skemaet tages der afsæt i M. Bachtin: Ordet i romanen (2003). 

Bachtins værker er tidligere end Isers og Fishs, men deres forholdsvis sene udbredelse i løbet af 

1960’erne gør, at man kan medregne Bachtins betydning på lige fod med disses – fx havde Bachtins 

litteraturteoretiske forskning indflydelse på poststrukturalismen i Frankrig og Roland Barthes selv.21 

 Det er indlysende, at andre teoretikere ligeledes kunne inddrages, men de her valgte giver efter 

min opfattelse et repræsentativt billede af det receptionsteoretiske felt. 

 

Spørgsmål og svar 

For at tydeliggøre forskelle og ligheder teorierne imellem er de anbragt i et skema (se bilag 1), der 

sideordner tilgangene, og dermed skaber en grov oversigt. Der stilles således seks spørgsmål med 

den hensigt at kategorisere de svar, teorierne giver. Jeg har valgt spørgsmålene med det formål at 

afdække de områder, som er centrale i Barthes’ tekstteori: spørgsmål 1 og 2 er relevante, fordi 

Barthes, som det sås, søger at gøre op med myten om forfatteren, og spørgsmål 3 til 6 er formuleret 

som spørgsmål til hans begreber om læseren, tekstbegrebet og forfatterens rolle. 

Der optræder imidlertid flere kasser, som blot indeholder et spørgsmålstegn i stedet for et svar. 

Dette skal ses som et udtryk for, at teorien ikke giver et direkte svar på spørgsmålet, men det er 

væsentligt at være opmærksom på, at teorien godt kan forholde sig til spørgsmålet indirekte.  

 Jeg vil fremhæve følgende elementer i skemaet, der fremstår som uafklarede og dermed 

problematiske:  

Spørgsmål 3 til 6 knytter sig til forholdet mellem læseren, meningen, tekstbegrebet og 

forfatteren, og Barthes erklærer, at forfatteren ikke findes. Men mener han nu virkelig, at tekstens 

mening ene og alene stammer fra sprogets betydningsdannelse? Er det da ikke muligt for forfatteren 

(eller skribenten) at fremstille en idé i teksten, at være afsender for et budskab? Iser taler jo netop 

                                                 
19 Teksten er Isers tiltrædelsesforelæsning ved Konstanz-skolen i Tyskland i 1970. Her i: Værk og læser (1996). 
20 I: Fish (1980): Is There a Text in This Class?  
21 Graham Allen redegør bl.a. for denne påvirkning i kap. 1 og 2 i: Allen (2000): Intertextuality. 
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om, at teksten rummer en intention nedlagt af forfatteren (Iser, spørgsmål 3), og Bachtin opererer 

ligeledes med en autor, der bl.a. udgøres af forfatterens intention, men hos Barthes er der 

tilsyneladende ikke noget at fundere meningen på. Jeg finder det svært at tro, at Barthes’ 

fortolkningspraksis er ligeså løsrevet fra den konkrete tekst, som det er tilfældet hos Stanley Fish, 

hvor læseren konstruerer teksten selv. 

 Ser man nærmere på spørgsmål 3 og 5 om læseren og tekstbegrebet, skærpes problemstillingen: 

meningen er givet fri, erklærer Barthes, men bliver fortolkningen 100 % fri som følge deraf? Er der 

ingen ’stopklodser’ tilstede i teksten, som man bemærker det hos fx Iser (hans tomme pladser findes 

netop imellem tekstens objektive struktur, som er objektivt givet)? Barthes vil have læseren til at 

spille teksten, som jeg fastslog tidligere, men han svarer ikke på, om det dermed betyder, at alt er 

tilladt. I det hele taget bliver Barthes ofte noget overordnet i sin teksttilgang, han synes at 

foretrække de store linier frem for den detaljerede tekstanalyse. 

 Spørgsmål 1 og 2 vedrører motiverne bag teorierne, og her er det kun Barthes og Bachtin, der 

åbent markerer en hensigt. Hos Barthes mener jeg, der opstår et påtrængende problem: Barthes’ 

kulturkritik er normativ, idet han kritiserer forestillingen om doxa og forherliger paradoxa. Men 

kommer han ikke derved til at ophøje en bestemt type moderne litteratur, som evner at 

gennemtrænge doxa, og etablerer denne litteratur sig så ikke selv som norm dvs. en ny doxa? 

Disse problemfelter må her blive stående som uafklarede, og i stedet skal de kommenteres til 

sidst i opgaven. I det følgende vil jeg dog løbende referere til teoriernes positioner i skemaet. 

 

Pierre Menard, en læsning 

Opgaven kan nu gå til læsningen af Pierre Menard, forfatter til Quixote (herefter forkortet PM) for 

at undersøge, hvorvidt Barthes’ begreber vil være i stand til at afdække teksten på tilfredsstillende 

vis. De begreber, opgaven vil søge at udrede, er altså: tekstbegrebet, doxa/paradoxa, læserrollen 

(hvilken læser lægger teksten op til?), forholdet mellem forfatteren og skribenten i/bag teksten 

herunder spørgsmålet, om der er en stemme tilstede i teksten? 

Hvis læsningen af denne fortælling skal være tro mod Barthes’ tekstsyn, må det i sidste ende 

blive en personlig læsning, dvs. en subjektiv udredning af tekstens mange tråde. Derfor vil man 

kunne rette den kritik imod den, at andre læsere ville finde og betone andre betydninger i historien. 

Det må dog bemærkes, at dette ifølge Barthes er læsningens vilkår, og at tekstens evige 

betydningsdannelse netop konstituerer en sådan situation. 
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Pierre Menard, forfatter til Quixote er en fortælling af Jorge Luis Borges, der findes i samlingen 

Fiktioner, som udkom på spansk i 1944 og dansk i 1970. Fortællingen er vedlagt som bilag 2. 

 I den forholdsvis korte fortælling på blot 14 sider hører man om skribenten Pierre Menard, der 

nu er gået bort, og hvis heroiske bedrift var en ufuldendt genskrivning af Cervantes roman Don 

Quixote fra det 17. årh. Historien er fortalt i 1. person af en nær ven til Menard og starter som et 

katalog over Menards officielle udgivelser, det synlige værk som det hedder, og hele fortællingen er 

udformet som en blanding af videnskabelig afhandling, komplet med fodnoter og alfabetisk 

fortegnelse over værkerne, og personligt testamente over en vens død og bedrift dateret i 1939. 

Fortællingens anden del koncentrerer sig om det værk, som også har givet anledning til titlen. 

Således får man at vide, at Menard var drevet af ambitionen om at skabe ikke en ny udgave af 

Quixote, men selve Quixote på ny, og fortællingen indeholder fragmenter af breve mellem Menard 

og fortælleren, der derved har en intim førstehåndsindsigt i forfatterens overvejelser og 

vanskeligheder. For det har ikke været nemt at skabe Quixote, et af verdenslitteraturens allerstørste 

værker. Undervejs prøver og forkaster Menard en metode, der består i at være Cervantes, 

indbefattet at lære sig spansk, føre krig mod maurerne og blive katolik i overensstemmelse med 

Cervantes biografi! Men dette er ikke tilstrækkeligt, da Menard insisterer på, at Quixote skal skrives 

af Pierre Menard og ikke Cervantes, hvor besynderligt det end forekommer. Resultatet er 

forbløffende, både for læseren og fortælleren selv: Menards mission lykkes, og i et sammenlignende 

teksteksempel i fortællingens slutning demonstreres det, hvorledes Menard minutiøst har gengivet 

Cervantes originale værk ord for ord. Trods det at teksterne er fuldstændig identiske, hævder 

fortælleren, at slutresultatet er en åbenbaring. Hvor Cervantes var plump er Menard subtil, og al 

kritik af forehavendet tilbagevises af fortælleren. Således konstateres det til sidst, at Menard har 

opfundet en ny metode og teknik, der sætter alle os læsere i stand til at læse den før så kendte 

litteratur med et helt nyt indhold. For når Quixote kan løsrives fra enhver biografisk og 

virkningshistorisk sammenhæng, er alle andre værker også åbne for at blive læst og skabt på ny. 

 

Tekstbegrebet og intertekstualiteten 

Fortællingen er gådefuld og efterlader læserens i tvivl: Skal Menard virkelig have givet verden et 

nyt værk ved sin ’genskrivning’, eller skal læseren afvise fortællingen som et absurd bevis på det 

modsatte: at man netop ikke vil være i stand til at skabe et værk som Quixote igen? Fortælleren 

hævder, at det er muligt og fører tilsyneladende bevis for påstanden ved sammenstillingen af de to 
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tekstfragmenter22, men kan man stole på denne fortæller, der om sig selv siger, ”det er nemt at 

bestride den smule autoritet, jeg har”?23 Det er således klart, at PM i høj grad er et åbent værk, der 

overlader det til sin læser at forholde sig til disse spørgsmål. En sådan fiktiv fortælling er i Barthes’ 

terminologi ikke et værk, men en tekst, for var det et værk, ville det tilvejebringe læseren en 

forestilling om en statisk og klart defineret betydning. PM derimod er som teksten karakteriseret 

ved sin ustabile kvalitet, der sender tvivlen videre til læseren. At betegne PM som en åben tekst 

indeholder ligeledes en parallel til Isers receptionsæstetiske teori - teksten er fuld af tomme pladser, 

som det er læserens opgave at udfylde. 

Barthes’ tekstbegreb er intertekstuelt; teksten rækker altid ud over sig selv, for sproget er bærer 

af betydninger andetsteds fra. I PM er denne intertekstualitet direkte og påtrængende: Udvalget af 

personer i fortællingen er en uoverskuelig blanding af fiktive (fx Madame Henri Bachelier) og reale 

personer (fx Paul Valèry og Poe), og dette er med til at præge listen over Menards værker, så 

teksten nærmest sprænger rammerne for fiktionen. Menard fremstår diffust som en skribent, der 

faktisk udmærket kan have efterladt sig et forfatterskab her i verden. 

 Tilmed er hele omdrejningspunktet i PM nok så bekendt, nemlig Don Quixote af Cervantes, en 

af verdenslitteraturens berømteste romaner. Ved at gøre denne til handlingens kerne, inddrages den 

reale virkelighed som en påtrængende dimension og intertekstuel reference i fortællingen. 

 Ligeledes spiller hele historiens udformning en rolle. Idet den henter træk fra den akademiske 

afhandling, bl.a. med fodnoterne og de mange udførlige oplysninger, underbygges fornemmelsen af 

saglighed, og den afsluttende angivelse af årstal og sted bibringer fortællingen en tidslig konkret 

forankring. 

Alle disse forhold peger tilbage på fortællingen selv. Som en metakommentar synes PM at sige 

til læseren, at hvis der kan herske usikkerhed om denne teksts forhold til virkeligheden og den 

litterære fiktion, så kan originalitetsbegrebet i Don Quixote (af Cervantes) måske ligeledes drages i 

tvivl, for denne roman må jo som alle andre tekster også være underlagt intertekstualitetens 

overskridende natur. Betydningsdannelsen er derfor ikke knyttet til værket men til sproget, der 

overskrider den enkelte teksts rammer, hvilket jeg konkluderede, netop var pointen i Barthes’ 

tekstbegreb. 

                                                 
22 PM s.48. 
23 Ibid. s.37. 
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Det er værd at se dette i perspektiv til Bachtin, vis tekstbegreb hviler på en lignende antagelse: 

selve ordet i teksten ejes ikke af afsenderen, for det er under stadig udvikling i et relationelt møde 

mellem ”ordet, subjektet og den anden”.24 

 

Myten og paradokset 

I Borges’ fortælling aflives myten om forfatteren i bogstavelig forstand. Pierre Menards projekt er 

at gøre Cervantes overflødig som den biografiske forfatter til det originale værk og i stedet indsætte 

sig selv som skaberen. Menards sætter teksten sammen igen, og på denne måde bliver han et 

eksempel på den moderne skribent, man møder hos Barthes. Selvom resultatet umiddelbart er et 

postulat, oplever fortælleren i PM denne usynlige forandring af Quixote. For denne har læsningen 

fået en ny mening:  

I forgangne nætter, mens jeg gennembladrede kapitel XXVI – som han aldrig har forsøgt sig med – 

genkendte jeg vor vens stil og hørte hans stemme i denne exceptionelle sætning: flodernes nymfer, den 

smertelige og våde Ekko.25 

For denne fortæller er læseprocessen blevet en anden, for selv om ordene i konkret forstand 

forbliver de samme, er sproget blevet bærer af nye betydninger, ja, Menards metode har ”beriget 

læsningens forsømte og rudimentære kunst”,26 hvorfor hele verdenslitteraturen bliver åben for nye 

og rigere læsninger. Forgæves har historiens fortæller forsøgt at rekonstruere forfatterens 

arbejdsproces, men det er umuligt, idet forfatteren ikke har efterladt sig nogen synlige spor: han er 

blevet overflødig. Derfor skelner fortælleren også mellem Menards synlige og usynlige værk, og at 

nyskabelsen af Quixote hører til i den sidste kategori er rammende, da forfatteren er gået i 

opløsning. Dermed synes Borges akkurat at vise, at der kun er teksten og sprogets møde med 

læseren tilbage. 

 Jeg kan således konstatere, at Borges’ fortælling overskrider normerne for begrebet doxa, hvor 

doxa repræsenterer den stereotype litteratur, og at man i stedet møder den paradoksale tekst, der 

omstøder, hvad Barthes kalder myten om kunstværket. Læserens tvinges til at forholde sig til 

tekstens frie og ustabile meningsdannelse, og teksten stiller således krav til læseren om at være den 

destination, der konstituerer det skrevne. 

                                                 
24 ”Introduktion” s.21 i: Ordet i romanen 
25 PM s.44. 
26 Ibid. s.51. 
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 På denne baggrund kan jeg ligeledes slutte, at Menard er en moderne skribent, som Barthes 

definerede tidligere i opgaven, og træder man et skridt tilbage fra teksten, bliver Borges det tilmed 

selv, idet han på samme måde som Menard overlader læseren en åben og gådefuld tekst. 

 

Læserens rolle  

Det ses altså, at det ikke er muligt blot at konsumere teksten, men at PM forudsætter en aktiv læser, 

der er en produktiv medskaber af tekstens mening. Der kan derfor siges at være korrespondens 

mellem den læserrolle Barthes definerer, og den læser Borges’ tekst lægger op til.  

 Dermed adskiller læserrollen sig fra den rolle, der defineres hos Stanley Fish. For Fish findes 

teksten slet ikke, der er nemlig tale om at teksten konstrueres af læseren og fortolknings-

fællesskabet.27 Hos Barthes ses det derimod, at sproget er en selvstændig bærer af betydningerne, 

her er der altså tale om et samspil mellem tekst og læser. 

 Barthes’ læserrolle kan i højere grad sammenlignes med Isers, der som det ses i skemaet, 

forudsætter teksten som en objektiv struktur. I begge teorier må læseren aktivt spille (Barthes) eller 

aktualisere (Iser) teksten. 

 

Hvad vil fortællingen? 

Ligesom løget uden fast kerne er blevet brugt som metafor for Barthes’ tekstteori, synes 

vindeltrappen, jf. forsideillustrationen, at vise, at betydningen i PM som et sneglehus forskyder sig i 

det uendelige. Borges skriver om en gåde, som vil opklares, men kan den det? Det synes ikke 

muligt, for den efterlader som nævnt læseren med (mindst) to svar på spørgsmålet om potentialet i 

læsningens kunst: enten fremstår fortællingen som et eksempel på læserens forrang overfor 

forfatteren, eller også som et eksempel på det umulige i en sådan idé. Fordi teksten er åben, svarer 

den derfor ikke på dette afgørende spørgsmål, men, og det er ligeså væsentligt, den stiller det. 

Måske er Borges’ projekt alene at vise, at gåden er der og dermed overlade det til læseren at lede 

efter svaret.  

 Derfor supplerer PM Barthes’ tekstteori, for den illustrerer i første omgang det forhold, som hos 

Barthes er substantielt: læseren er tekstens destination, da forfatteren kan afvises som konstruktion, 

og i næste omgang går den et skridt videre ved ikke at hævde at kende sandheden om dette forhold, 

sådan som man ellers ser det hos Barthes. 

 
                                                 
27 ”Interpretation is not the art of construing but the art of constructing. Interpreters do not decode poems: they make 
them”, Fish i: “How To Recognize a Poem When you See One” s.327. 
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En indvending mod teorien 

I ovenstående viser Barthes’ teoretiske begreber sig at være særdeles anvendelige på 

eksempelteksten, og derfor vil jeg komme nærmere ind på et problem, som er forbundet hermed; et 

forbehold man efter min mening må tage i betragtning, hvor overordnet det end må forekomme. PM 

er ikke nogen tilfældig valgt tekst, den er pga. sin gådefulde karakter kompleks og dragende på én 

gang, og den viser sig i denne opgave at illustrere Barthes’ teori overordentlig godt. Samtidig er 

teorien - Barthes’ begreber om tekst, læser og skribent – også yderst kompleks, og dens 

dekonstruktivistiske pointe, at forfatteren og værket opløses og meningen gives fri, synes at opløse 

enhver ansats til en fast struktur. 

Det er netop her, man må være opmærksom på, at Barthes’ teori selv er en konstruktion. Idet 

Barthes desarmerer forfatteren og nedbryder konventionen om værkets statiske karakter, bliver hans 

teori i realiteten selv et konstrukt, der skyder sig ind mellem teksten og virkeligheden. Og derfor må 

man spørge, om det ikke er et tankeeksperiment, når man kan applicere teorien på et så ekstremt 

eksempel som Borges fortælling? Holder man sig dette for øje, bliver det også klart, at Pierre 

Menard figuren er en konstruktion, der netop illustrerer Barthes’ teori: Pierre Menard gør det, som 

Barthes teoretiserer sig frem til (at slå forfatteren ihjel og slippe teksten fri) og omvendt: Barthes 

beskriver præcis det, som fiktionsfiguren foretager sig. Teori og genstand bekræfter hinanden og 

accentuerer den pointe, at der er endnu et element til stede i teksten, nemlig Borges, for udenom 

hele konstruktionen Pierre Menard befinder Borges sig som den overordnede instans, der sætter 

hele fiktionen i scene. 

Problemet er selvreffuterende: Barthes’ dekonstruktion er også en konstruktion, og selv om dette 

dilemma er vigtigt at være sig bevidst, demonterer det efter min mening ikke Barthes’ tekstteori - 

forholdet belyser den blot yderligere. Teoriens kerne er stadig værdifuld, den formidler nemlig en 

indsigt i, at meningen aldrig er statisk, og den bekræfter og fastholder den gådefulde karakter i 

teksten, hvor fx en nykritisk læsning ville have en endelig udlægning som sit mål. Samtidig sætter 

den fokus på læserens aktive rolle, som den der realiserer betydningen – for at bruge et udtryk vi 

også møder hos Iser – i læsningen her og nu. 

 

Stemmen i teksten 

Der fremstår efter min mening nu endnu et væsentligt forhold ved teksten, idet jeg i ovenstående 

betonede Borges som fiktionens iscenesætter dvs. skribenten. I lyset af dette er opgaven nødt til at 

opholde sig ved skribentens rolle. 
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Borges kalder sine historier fiktioner, men opgaven har demonstreret, hvordan intertekstualiteten 

er medvirkende til at sløre grænserne mellem fiktion og virkelighed. At klassificere sine 

fortællinger som fiktioner i stedet for fx noveller, er da – ikke uden humor – at fremhæve deres 

særlige litterære egenskab. Måske de herved opnår en position, hvorfra fortællingerne bliver i stand 

til at tematisere nogle problemstillinger, der ellers overskrider normerne for en traditionel 

videnskabelig diskurs. 

Samtidig indeholder Fiktioner en prolog, der er underskrevet J.L.B.28, hvilket understreger, at 

bogen består af fiktive fortællinger. Men spørgsmålet er, om denne prolog reelt er en del af 

fiktionen, eller om det er en kommentar fra den empiriske forfatter?  

 Tilmed er der flere selvbiografiske træk i PM: Don Quixote var et af Borges’ favoritværker, 

mange af de i fortællingen nævnte forfattere og filosoffer optog ham privat, og hele den litterære 

problematik om forfatteren, som historien reflekterer over, kunne være Borges’ egne overvejelser 

om det at skrive. Nogle overvejelser Borges, som jeg har peget på tidligere i opgaven, sender videre 

til læseren som et åbent spørgsmål. Fiktionen PM viser altså på flere måder tilbage til Borges selv. 

 De elementer der fremhæves her - humoren, det bevidst fiktive, de selvbiografiske træk, 

skribentens rolle – markerer sig som en bestemt rettethed i teksten eller for at bruge et andet ord: en 

stemme. Jeg vil således pointere, at der er en stemme tilstede i teksten, trods det at jeg med Barthes 

lige har afvist forfatteren og udpeget tekstens natur som intertekstuel. Man efterlades i PM med en 

fornemmelse, en mulig hensigt, som teorien ikke indfanger. 

Jeg bliver således i stigende grad sikker på, at disse forhold ikke endeligt kan afklares - at den 

moderne skribent Borges og hans tekster vil forblive drilske og mystiske, og at det netop er 

afgørende for den stemme, der taler i teksten. Godt nok er Barthes i stand til at demonstrere, at det 

er teksten og sproget, der sammen med læseren som tekstens destination er bestemmende for 

fortolkningen: De er den afgørende instans, der overtager forfatterens autoritet. Men Barthes’ 

tekstteori siger ikke noget om den stemme, jeg lige har peget på, og teorien synes derfor ikke (helt) 

at tage højde for den intention, der ligger i teksten - der bliver en rest tilbage, og derved 

afstedkommer Barthes’ tekstteori en frustration hos mig som fortolker. 

 

Konklusion 

Denne opgave har gjort rede for Roland Barthes’ teori om tekst og læser og har undervejs 

konkluderet følgende:  

                                                 
28 Fiktioner s.9-10. 
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 Barthes dekonstruerer myten om forfatteren og indfører i stedet begrebet den moderne skribent. 

Skribenten skaber vha. sproget en tekst, som Barthes karakteriserer som intertekstuel og 

mangfoldig, fordi skriften ikke er oprindelig, men henter et væld af betydninger fra vores kultur. 

Meningen i teksten kan derfor aldrig endeligt afgøres, den er ustabil og fri, og læserens rolle er 

følgelig at forholde sig produktivt til teksten, for han er den instans, der sammenholder det skrevne. 

Man kan sige, at læseren har autoritet som den optik, teksten anskues med. 

 Det førte til en sammenligning ml. Barthes og Bachtin, Iser og Fish, og her sås det, at for både 

Barthes og Bachtin er det et kardinalpunkt at påpege tekstens overskridende karakter: hos Barthes er 

teksten i sproget, hos Bachtin i det sociale rum. Tekstbegrebet er derfor hos begge dynamisk og 

intertekstuelt. Jeg problematiserede imidlertid følgende: Er fortolkningen fuldstændig fri hos 

Barthes, el. styres den af teksten? Her er flere paralleller til både Iser, hvor tekstens struktur er 

determinerende for fortolkningen og Fish, der hævder at læseren skaber hele meningen selv. 

Barthes synes at befinde sig et sted herimellem, men en endelig afklaring af spørgsmålet nåedes 

ikke. 

 I læsningen af Borges konkluderede jeg, at Barthes’ begreber forholder sig adækvat til en 

fortolkning af teksten med undtagelse af de følgende forbehold: Barthes’ teori viser sig selv at 

fremstå som en konstruktion, og teorien indfanger tilsyneladende ikke stemmen i teksten. Der synes 

at blive en rest tilbage. 

Jeg spurgte i opgavens problemstilling til en definition af Roland Barthes’ læserrolle og 

tekstbegreb, samt hvilke fortolkningsmæssige konsekvenser denne teoretiske tilgang får for en 

læsning af Pierre Menard, forfatter til Quixote?  

Jeg kan således sige at have gjort rede for både læserrollen og tekstbegrebet. Til det sidste 

spørgsmål må jeg imidlertid konstatere, at jeg dels står tilbage med en uafklarethed mht. tekstens 

stemme og dels har påpeget tekstteorien som en konstruktion. Den eventuelle irritation, der udløses 

heraf, skal dog ikke overskygge de kvaliteter, jeg finder i teoriens skarpe analyse af forfatteren som 

myte, tekstens overskridende natur og læserens potentiale som fortolker. Dette vil stadig fremstå 

som Barthes’ væsentligste bidrag til en tekstteori. 

Til sidst kan jeg svare på opgavens titel: Nej, Roland Barthes bliver ikke til Quixotes forfatter, 

ikke mere end alle os andre læsere i hvert fald. Men han afliver myten om den biografiske forfatter 

og åbner dermed teksten, der i stedet retter sig mod læseren, som tekstens autoritet. Hermed bliver 

vi i en vis forstand alle til forfattere til de tekster, vi læser og fordyber os i, også til Don Quixote og 

til Pierre Menard, forfatter til Quixote, Roland Barthes inklusive. 
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                       Barthes                Bachtin              Wolfgang Iser     Stanley Fish 
 
1. 
Hvilken tilstand skal 
overvindes eller 
modarbejdes? 

Doxa: stereotyp 
kulturel forestilling, 
der foregiver en 
stabil mening 
+ 
konsumlæseren skal 
blive til den 
produktive læser 

Monologisk diskurs 
(kommer til udtryk i 
poesien) 

? ? 

2. 
Hvad er teoriens 
overordnede 
projekt? 

Paradoxa, 
søge bag om alle 
myter og ideologier, 
skrive sig frem til et 
nul-punkt, 
at uudsige det 
udsigelige 

Dialogisk diskurs 
(kommer til udtryk i 
romanen) 

? ? 

3. 
Hvilken rolle spiller 
læseren? 

Læseren fødes og 
skaber teksten i 
mødet med værket 

? Læseren skal 
konkretisere tekstens 
intention 

Læseren skaber teksten 
og meningen gennem 
fællesskabets 
konventioner 

4. 
Hvad er forholdet til 
begrebet mening? 

Meningen er givet 
fri og kan ikke 
endeligt udlægges. 
Den er ustabil og 
opstår hos læseren 

Meningen er i et 
dialogisk samspil 

Meningen opstår i et 
samspil ml. tekst og 
læser - den er ikke 
fri men dog 
subjektiv 

Læseren og 
fortolkningsfællesskabet 
skaber meningen 

5. 
Hvilket tekstbegreb 
er på banen? 

Teksten er i sproget, 
ikke i værket 

Teksten er i det 
sociale rum 

Teksten er en 
struktur med tomme 
pladser 

Teksten er kun til stede i 
det omfang, den 
konstrueres af sin(e) 
læser(e)  

6. 
Hvilken rolle spiller 
forfatteren? 

Forfatteren er død Forfatteren indgår i 
autor-begrebet. 
Forfatteren kan 
orkestrere teksten 

Forfatteren er 
uvæsentlig.  
Teksten alene er 
undersøgelsens 
genstand 

Der er ingen forfatter, da 
teksten skabes af den 
enkelte læser og 
fortolkningsfællesskabet 
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