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Dante møder Gud, Adso møder Antikrist 

 
En analyse af Umberto Eco: Rosens Navn (1980) med særligt fokus på romanens 

berøringspunkter med Dante Alighieri: Komedien (1321)  
 

Af cand.mag. Gitte Hørning 

 

Hovedemnet for denne analyse er Umberto Ecos Rosens Navn, der vil blive gennemgået med 

inddragelse af så mange direkte citater, at man umiddelbart vil kunne percipere analysen ’fra 

bladet’ (kontinuerlige opslag i selve romanen er ikke en forudsætning). Ecos murstensroman 

sammenholdes imidlertid med en anden ’mursten’: Dantes Komedien, hvis handlingsforløb 

forudsættes bekendt. Som en læserservice rekapituleres plottet i Dantes værk derfor inden den 

egentlige analyse. 

Plotbeskrivelse af Dante: Komedien 
 

Til brug for plotbeskrivelsen anvendes én af den engelske journalist og forfatter Christopher 

Bookers syv episke basisstrukturer1, nærmere bestemt dén, der tematiserer prototypen 

Quest/Søgen, idet Komediens handling tematiserer Dantes søgen efter vejen til frelse. For 

prototypen ’Søgen’ forekommer det ofte, at hovedpersonen ikke agerer alene, men har forskellige 

former for ledsagelse. Dantes vandring er da også hele vejen igennem styret af mentorer, der 

bedre end han kan overskue, hvad der er den rette vej at følge.  

 

Første fase i plottet er ’Kaldet’. Den 35-årige Dantes liv er ved handlingens start midlertidigt slået 

ud af kurs, idet han er faret vild i en uigennemtrængelig mørk skov, hvilket allegorisk kan opfattes 

sådan, at hans liv har taget en syndig drejning, som han ikke selv kan redde sig ud af. Han ønsker 

at nå frem til en solbeskinnet bjergtop, men drives tilbage i mørket af tre rovdyr, hvilket antyder, 

at vejen til himlen ikke står åben for ham her og nu. Derefter dukker Vergil op og tilbyder sin 

assistance som ledsager. Han er sendt af Dantes afdøde kærlighed, Beatrice, der har indset, at 

Dante aktuelt har brug for anskuelsesundervisning i form af en rundtur i dødsrigerne.  

 

Anden fase i plottet er ’Rejsen’, hvor der for Dantes vedkommende er afgang Langfredag morgen 

til en syvdages-påskerejse med underverdenen som første destination.  Ifølge Booker er dette et 

klassisk indslag, idet sjælene i underverdenen kan komme med såvel advarsler som gode råd, der 

ligger ud over den erkendelse, som er tilgængelig i de levendes verden. Dante entrer først 

                                                 
1
 Basisstrukturerne er: Overcoming the Monster, Rags to Riches, the Quest, Voyage and Return, Comedy, Tragedy, and 

Rebirth. 
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helvedes forgård, og derefter leder Vergil ham igennem helvedes ni kredse. Graden af syndighed 

stiger hos de afdøde personer, jo nærmere de kommer jordens centrum, hvor Satan holdes fanget 

– fastfrosset og med hovedet nedad. Helvede er i ekstrem grad fjendtligt territorium, et 

opsamlingssted for væsener, der er sunket ned på dæmonstadiet, afdøde mennesker, som – 

grundet den voldsomme straf, de har fået – har antaget karakter af skræmmende monstre. Der er 

også mange prøvelser, som skal overvindes for at komme videre, og ofte forekommer de 

forhåndenværende muligheder at være et valg mellem pest og kolera. Imellem prøvelserne er der 

dog perioder med hvile, og der er vejvisere, som Vergil kan orientere sig hos. 

 

Næste punkt på ’Rejsen’ er skærsilden, der hos Dante er beliggende i den jordiske verden, 

nærmere bestemt midt i verdenshavet som en antipode til Jerusalem. Skærsilden er et bjerg med 

syv afsatser, svarende til de syv dødssynder (hovmod, misundelse, vrede, dovenskab, griskhed, 

glubskhed og vellyst). Under selve bjerget findes antepurgatoriet, et slags forrum for sjæle, som 

kirken har bandlyst, eller sjæle, der først angrede på dødslejet og derfor ikke opnåede at få 

syndernes forladelse. Over selve bjerget findes det jordiske paradis, så tilsammen er der altså ni 

afsatser, svarende til de ni kredse i helvede.   

Kun helgener går direkte til den evige salighed i paradiset, når de dør; alle andre må først gennem 

skærsildens rensende ild. Der er tale om en proces over mange hundrede år, der imidlertid kan 

forkortes ved køb af afladsbreve eller via levende slægtninges forbøn for den afdøde. 

I modsætning til i helvede er der ikke tale om en straf, men om en lutring, hvis varighed modsvarer 

personens gerninger i det jordiske liv. Intentionen med opstigningen gennem de syv afsatser er, at 

man efter tur skal renses for de nævnte dødssynder, hvoraf de mest tungtvejende er placeret i 

bunden. På et symbolsk plan gennemgår Dante selv lutringsprocessen, idet en engel ved 

indgangen til skærsilden indridser syv P’er i panden på ham. Disse repræsenterer de syv 

dødssynder (Peccati Capitali), og de slettes, efterhånden som han bevæger sig opad, hvilket han 

fysisk registrerer på den måde, at hans gang bliver lettere. 

Undervejs op ad bjerget er det ikke omgang med monstre, der udgør prøvelsen, men derimod 

Dantes evne til at modstå fristelser, f.eks. en forførende sirene eller en frugtrig stikling af 

Kundskabens Træ. Slut- og højdepunkt i fasen ’Rejsen’ er, at Vergil giver Dante en både verdslig og 

gejstlig kroning og udråber ham til suveræn hersker over sit eget liv. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anonym: Dantes univers. 

 

Tredje fase i plottet er ’Ankomst og frustration’. Ankommet til det jordiske paradis, er man – som 

det fremgår af ovenstående illustration – halvvejs mod målet: det himmelske paradis. Det jordiske 

paradis udgør overgangen mellem jord og himmel, og det er stedet for den ultimative renselse, 

der skal give adgang til himlen.  

Til Dantes store frustration forsvinder hans hidtidige mentor, Vergil, da denne som før-kristen ikke 

har adgang til paradiset. Til gengæld når Dante omsider frem til dét, der har været drivkraften 

gennem alle de foregående trængsler: mødet med Beatrice, hvilket dog i første omgang kommer 

til at bidrage til hans frustration. Beatrice optræder nemlig uventet inkvisitorisk, da hun spørger 

ind til Dantes syndefulde liv efter hendes død og anklagende holder denne adfærd op mod hans 

digteriske mission.  
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Kærlighed er et hovedtema i Komedien, men mens Guds kærlighed er ren, kan kærligheden udarte 

i syndige variationer blandt menneskene, hvilket Dantes levnedsløb er et eksempel på. 

Menneskers syndighed er en følge af Arvesynden: Adam og Evas ulydighed over for Gud i netop 

det jordiske paradis. For denne ulydighed blev de som bekendt smidt ud af Edens have, men da 

Dante har erkendt rækkevidden af sine synder, lyder ’dommen’ blot på et bad i glemslens flod, 

Lethe, som vil slette al erindring om hans syndighed. Senere skal han drikke af bækken Eunoë, 

hvilket vil få ham til at huske sine gode handlinger, og om dette konkluderer forfatteren Ivan Z. 

Sørensen: »Det er, inden for fiktionens rammer, en pointe at Dante efter badet i erindringens flod 

bliver i stand til at vende tilbage til jordelivet og fortælle om det som ingen anden levende sjæl har 

set«. 

Med Dantes lutring tilendebragt, er han klar til at følge Beatrice ind i himlen. Paradiset består af 

syv planethimle: månen, Merkur, Venus, solen, Mars, Jupiter og Saturn, hvorefter følger 

fiksstjernehimlen og dernæst Primum Mobile/krystalhimlen. I alt er der ni koncentriske 

cirkelsfærer omkring jorden, matchende de ni kredse i helvede og de i alt ni etager på 

Skærsildsbjerget. Uden for disse himmelsfærer befinder sig endelig Empyreum, som er Guds og de 

saliges bolig. 

 
Fjerde fase i plottet er ‘De endelige prøvelser’. Disse er i sagens natur afgørende, og de afvikles 

ofte i sæt af tre. For Dantes vedkommende bliver det en tredobbelt eksamination i hans teologiske 

viden om henholdsvis Troens væsen, Håbets væsen og Kærlighedens væsen. Eksaminatorerne er 

Skt. Peter, apostlen Jakob og apostlen Johannes. Med Beatrices hjælp undgår Dante at fremtræde 

for stolt/hovmodig i test nr. 2, men så opstår der en krise, da Dante midlertidigt mister synet pga. 

den stråleglans, som omgiver Johannes ved hans ankomst. Dantes efterfølgende svar er derfor 

ikke tilstrækkeligt specifikke. Langsomt vender synet dog tilbage under Johannes’ eksamination, 

sådan at Dante uden vaklen fastslår det essentielle, at kærlighedens genstand er Gud. 

  

I den sidste ende består han alle tre prøver, hvorefter han velsignes af eksaminatorerne og får sit 

fulde syn tilbage af Beatrice. Dette gør ham i stand til at spotte et fjerde lys ved siden af apostlene, 

og dette viser sig at rumme Adam, der fortæller om sit omskiftelige liv i henholdsvis det jordiske 

paradis, på jorden, i Limbo og endelig i himlen. 

 
Femte fase i plottet er ’Målet’, og dette nås, da Dante overskrider sin egen fysiske eksistens og 

stiger op i det himmelske paradis, Empyreum. Dante opfatter først Empyreum som en flod af lys, 

men efterhånden som hans syn forbedres, ændrer floden form og fremstår som et rundt 

amfiteater. Dette er den Salige Rose, hvori sjælene sidder på rækker opad. Da Beatrice tager plads 

i rosen sammen med de øvrige salige, træder en ny vejviser frem ved Dantes side, Bernhard af 

Clairvaux, der går i forbøn for Dante hos Jomfru Maria. Hun kan som den eneste skænke ham kraft 

til den højeste vision, og ved hendes mellemkomst trænger Dantes syn ind i Guds væsen. Han ser 

den kærlighed, der skabte universet, og herunder fremtræder skabelsen som et (bog)bind. Han ser 
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tre cirkler, der repræsenterer treenigheden, og gradvist får den anden cirkel form som et 

menneske, nærmere bestemt Kristus. I selve situationen perciperer Dante den højeste vision, men 

det menneskelige sprog, han har til sin rådighed, er umiddelbart ikke tilstrækkeligt til, at han kan 

videreformidle en vision af en sådan storhed og kompleksitet.  

Dette bliver da den sidste prøve, som fortælleren Dante må overkomme – at få omsat sin 

oplevelse i ord – for målgruppen for hans søgen efter vejen til frelse skulle gerne udstrækkes til at 

omfatte flere end jeg-personen Dante. I og med værket Komedien vil fortælleren Dante potentielt 

kunne dele vejen til frelse med hele menneskeheden. 

 

Dét, som Dante og den øvrige vildfarne menneskehed skal erkende, er, at livet på jorden kun er et 

middel mod målet: en tilbagevenden til vores paradisiske hjemland. Mens vi lever i den fysiske 

verden, er vi en slags eksilerede, hvis pilgrimsrejse på jorden skal være af en sådan beskaffenhed, 

at vi via den kan gøre os fortjent til en tilbagevenden til himlen. En tilbagevenden til Guds rige 

forudsætter altså, at vi bruger vores ophold på jorden som et middel og ikke nyder dette ophold 

med dets iboende fristelser som et mål i sig selv. 

Karakteristisk for de mennesker, Dante møder i helvede, er, at de har fortrængt det jordiske livs 

karakter af pilgrimsrejse. I stedet har de givet efter for et begær efter de verdslige fornøjelser, som 

jordelivet kan byde på. Olof Lagercrantz skriver: 

 

»Men ethvert menneske har part i den synd, der kom ind i verden ved Evas overtrædelse af 

forbudet. Det er derfor, menneskene blander mål og midler sammen og jager efter det, der kun 

har ringe værdi. Hvis mennesket havde en fri vilje, ville det kaste sig i Guds arme, men viljen kan 

kun blive virkeligt fri gennem Guds nåde«.  

 

Målet med Dantes pilgrimsrejse gennem de tre dødsriger er at opnå denne viljens frihed, og 

hjulpet af Beatrice som den guddommelige nådes repræsentant når han frem/tilbage til paradiset. 

Et forløb, der skal tjene til efterfølgelse for hans læsere. 

Komedien vil i århundreder frem kunne vise mennesker vejen fra forvirring og elendighed til et 

rigere og lykkeligere liv, sådan formulerer Dante selv på et tidspunkt det didaktiske formål med sit 

værk over for sin velgører, adelsmanden Cangrande della Scala fra Verona. 

Umberto Eco: Rosens navn 
 

Den italienske kommunikationsforsker, filosof og forfatter Umberto Eco (f. 1932) slog igennem på 

verdensplan i 1980 med middelalderkrimien Il nome della rosa/Rosens navn. Historien fik ekstra 

gennemslagskraft, da den i 1986 filmatiseredes med Sean Connery i en hovedrolle. Umberto Eco 

er en af nutidens lærde; indtil 2007 professor i semiotik ved universitetet i Bologna og 

æresprofessor ved 30 universiteter verden over. Eco er uddannet inden for filosofi og æstetik, 

men demonstrerer også stor indsigt i middelalderhistorie og -teologi i Rosens navn, hvor der er 
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lange debatterende udredninger af problemstillinger som synd kontra straf, verdsliggørelse kontra 

hellighed eller magt kontra fattigdom. Teksten gør flittigt brug af citater, pasticher og 

intertekstualitet, som ikke kun rækker bagud. Enkeltpersoner og forløb optræder af og til med 

dobbelt betydning, idet de ud over at være faktisk hjemmehørende i middelalderen også kan ses 

som paralleller til personer og forløb i 1970’ernes Italien, eksempelvis hentet i 

terrororganisationen Brigate Rosse/Den Røde Brigade. Professor Joseph Rosenblum beskriver 

dette forhold således: 

 

»Just as Dante, a contemporary of the events related in the novel, peopled THE DIVINE COMEDY 

with his fellow Florentines, so Eco adds thinly disguised figures from postwar Italian politics to his 

novel. For example, Renato Curcio, the leader of the terrorist Red Brigades, resembles the radical 

reformer Fra Dolcino, who turned to violence the more rapidly to achieve a peaceful world«.  

  

Eco inddrager teorier om dekonstruktion og semiotiske tegn i dette værk, der betragtes som en 

klassiker inden for postmoderne litteratur. Det er imidlertid ikke hele denne tekstteoretiske 

overbygning, der er af interesse i nærværende sammenhæng. Her inddrages Ecos 

middelalderfortælling Rosens navn på grund af de komponenter, den har fælles med Dantes 

middelalderfortælling Komedien. 

Handlingen i Rosens navn udspiller sig i et benediktinerkloster i Appenninerne en novemberuge i 

1327. Plottet igangsættes, da en engelsk franciskanermunk, William af Baskerville, og hans lærling, 

den tyske benediktinernovice Adso, ankommer til det norditalienske abbedi for at mægle mellem 

stridende fraktioner inden for den katolske kirke: delegationer, der repræsenterer på den ene side 

franciskanerordenen (og kejser Ludvig 4.), på den anden side pave Johannes 22. 

Umiddelbart inden deres ankomst er en ung munk død under mystiske omstændigheder, og flere 

dødsfald følger. William, der er tidligere inkvisitor, bliver bedt om at hjælpe med opklaringen af 

mordene, og på basis af sine forhør af munkene samt sin vågne iagttagelsesevne arbejder han 

med abduktioner – at opstille hypoteser. Dette sker i et belærende samspil med unge Adso, der er 

romanens fortæller. Det er en væsentlig pointe, at Adso ikke blot er fortæller i en fiktion, skrevet 

af forfatteren Umberto Eco; manuskriptet skal opfattes som forfattet af Adso hen imod 

afslutningen af hans liv, hvilket sandsynligvis henlægger fortælletiden til de sidste to årtier af 

1300-tallet.  

Teksten mimer følgelig middelalderlige værkers komposition; dette eksempelvis i form af 

kapitelunderskrifter, mange latinske citater og et dramatisk forløb, der følger 

benediktinerordenens tidebønner (matutin, laudes, prim, ters, sext, non, vesper, kompletorium). 

De nævnte kapitelunderskrifter er ultrakorte resumeer af handlingen, hvor alle omtales i 3. 

person, selv om den udfoldede fortælling har Adso som jeg-fortæller. Disse kapitelunderskrifter 

har Rosens navn til fælles med Komedien, hvor de dog kun bringes forrest i bogen og altså ikke ved 

indgangen til hver ny sang. I virkeligheden kendes skikken med foranstillede resumeer ved 

indgangen til et nyt kapitel helt tilbage fra Bibelen, og endnu en Bibel-reference gør sig gældende 

http://da.wikipedia.org/wiki/England
http://da.wikipedia.org/wiki/Franciskaner
http://da.wikipedia.org/w/index.php?title=William_af_Baskerville&action=edit&redlink=1
http://da.wikipedia.org/wiki/Benediktinerordenen
http://da.wikipedia.org/wiki/Matutin
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med hensyn til de to værkers binding af en tidsramme på syv dage. Ifølge Første Mosebog skabte 

Gud verden, inklusive mennesket, i løbet af syv dage. Ifølge Komedien brugte et vildfarent 

menneske ved navn Dante syv dage i år 1300 på at (gen)finde vejen til frelse. Ifølge Rosens navn 

udspillede der sig over syv dage i år 1327 et dommedagsagtigt forløb, som bragte elementer af 

Johannes’ Åbenbaring i erindring. Denne bibeltekst er meget fikseret på syvtallet; i den 

forekommer således syv menigheder, syv segl, syv basuner, syv tordener, et syvhovedet dyr, syv 

engle med syv plager og Guds syv vredesskåle. Af alle disse syvtals- referencer i Johannes’ 

Åbenbaring er især de syv dommedagsbasuner inddraget i Rosens navn som et – ganske vist 

fejlagtigt – mønster for, hvordan mordene udfolder sig. 

William af Baskerville har en guru ved navn Roger Bacon (1214-1294), en filosof og 

franciskanermunk, der var en af de første fortalere for videnskabelig metode i Europa. Bacon 

havde en elev, William af Ockham, der skrev afhandlinger imod pave Johannes 22.’s krav om 

verdslig og åndelig magt, og som samtidig gjorde sig til fortaler for det enkelte individs 

grundlæggende frihed. I henseende til teologiske synspunkter siges William af Baskerville at være 

skåret over samme læst som William af Ockham, men hvad angår hans detektiviske 

skarpsindighed læner han sig op ad Conan Doyles Sherlock Holmes – jævnfør efternavnet, som er 

lånt fra Doyles kriminalroman The Hound of the Baskervilles. Makkerparret William af Baskerville 

og Adso af Melk nævnes følgelig ofte som en parallel til Sherlock Holmes og Dr. Watson. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Sean Connery som William af Baskerville og Christian Slater 
som Adso af Melk i Jean-Jacques Annauds filmatisering af 
Rosens navn fra 1986. 
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Uden på nogen måde at stille spørgsmålstegn ved ovenstående antagelser vil jeg blot tilføje, at 

forholdet mellem William og Adso også har ligheder med mentorforholdet mellem Vergil og 

Dante. Især er der Dante-træk hos Adso, hvilket falder i øjnene, da han allerede i kapitlet Sext 

(første dag), får en dommedagsvision fremkaldt af en rigt ornamenteret kirkeportal i abbediet. 

Udhugget i sten ses en tronstol, omgivet af dyr, der brøler i tilbedelse af »En, som skulle komme at 

dømme levende og døde«. Der er også et virvar af mennesker, hvoriblandt kan nævnes 

»fireogtyve gamlinge iklædt hvide kjortler og gyldne kroner« samt endvidere »fire figurer, der 

forestillede gamle mænd, som jeg genkendte som Peter og Paulus, Jeremias og Jesaja«. Men først 

og sidst er der dyr i hobetal og af meget skræmmende arter, hvilket udløser følgende udbrud hos 

Adso: »og med mine svækkede sanser hørte jeg en stemme med en basuns kraft, der sagde: »Skriv 

ned i en bog hvad du nu ser« (og det gør jeg nu)«. Basunen, der således får Adso i gang med at 

skrive, melder om en nært forestående dommedag, hvilket der også er rigeligt belæg for i 

abbediets nuværende vankundige drift: 

 

»Da forstod jeg, at drømmesynet ikke talte om andet end det, som gik for sig i abbediet, og som vi 

havde opfanget fra abbedens modstræbende læber – og hvor mange gange i de følgende dage 

vendte jeg ikke tilbage for at betragte portalen, overbevist om, at den berettede netop det, vi var i 

færd med at opleve. Og jeg forstod, at vi var kommet hertil for at være vidner til en vældig og 

himmelsk massakre«. 

 

Dantes kald i Komedien var, at han på egne vegne skulle erkende vejen til frelse og derefter 

beskrive denne til opbyggelig læsning for den øvrige syndige menneskehed. Her overfor bliver 

Adsos kald at bevidne dommedag og at formidle oplevelsen videre til skræk og advarsel for andre.  

I form af ovenstående citat, hvor Adso får et første påbud om at nedskrive sine iagttagelser, 

signalerer indskuddet »(og det gør jeg nu)« en form for sidebemærkning mellem ham og læseren. 

Denne form for kommunikation forstærkes i kapitlet Kompletorium (første dag), hvor samtalen 

har drejet sig om munkes indtag af vin før og nu, hvortil Adso indskyder: »og jeg vil slet ikke nævne 

min egen tid, hvor jeg sidder og skriver, bortset fra at man her i Melk i højere grad er forfalden til 

øl!« Læserhenvendelser var udbredte hos Dante, og der var også eksempler på, at tidsbegrebet 

ligesom her hos Adso blev lidt flydende, forstået på den måde, at en bemærkning fra 

skrivesituationen i Melk adskillige år senere ikke naturligt har nogen plads i en beskrivelse af 

bordkonversationen i klostret i 1327. Et sidste eksempel på Adsos fortællestil handler om hans 

sjælekvaler efter syndefaldet med den fattige bondepige. Umiddelbart blev Adso lettet for anger i 

og med sit efterfølgende skriftemål over for sin læremester, William. Men længselsfulde billeder af 

pigen fyldte ikke desto mindre fortsat hans bevidsthed, hvorved optagetheden af hende fik et 

omfang, som ikke kunne reduceres til en sidebemærkning:   

 

»Jeg har svoret (som aldrende nedskriver af noget, der aldrig er blevet skrevet før nu, men som i 

mange og lange år har hærget mit indre) at være en tro krønikeskriver, ikke blot af kærlighed til 

sandheden, eller ud fra et ønske (som er højst agtværdigt) om at belære mine fremtidige læsere, 
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men også af trang til at befri min trætte og visne hukommelse for de billeder, der har plaget den et 

helt liv. Derfor må jeg anstændigvis fortælle alt uden blusel«. 

 

Adso bestræber sig altså på – til ære for læserne og sig selv – at give en tro og sand beskrivelse af 

det foregåede, hvor selv plagsomme elementer indrømmes uden blusel, hvilket antyder, at Adsos 

mål er den metanarrative beskrivelse. Professor John Stephens definerer begrebet metanarrativ 

således: »The prefix meta means "beyond" and is here used to mean "about," and a narrative is a 

story. Therefore, a metanarrative is a story about a story, encompassing and explaining other 'little 

stories' within totalizing a schema«. En metanarrativ bestræbelse er altså at levere den store 

fortælling, hvor der sondres mellem andre narrativer. – Hvilke er centrale og betydningsfulde, 

hvilke er marginale eller måske ligefrem truende i forhold til den opfattelse, der tilstræbes i 

metanarrativen? En amerikansk litterær blogger, der blot kalder sig Amy, har leveret følgende 

glimrende beskrivelse af Adsos metanarrative stil: 

 

»As I continue to think about it, I can see that The Name of the Rose can certainly be considered a 

postmodern text.  Adso's narration contributes to the questioning of Truth with his metanarrative 

style.  He breaks in and out of his narration, revealing that many years have passed since these 

events occurred, though they are still sharp in his memory.  He reflects on his actions with 

nostalgia, warmth, and also regret, adding a thoughtful commentary to the narrative.  Balancing 

and contrasting the narration, he divides the interpretation of the story between his perspective 

at the time as a youth and now as an old man.  This style highlights the shifting and uncertain 

discernment of morality and values, particularly through the lens of time«. 

 

Dante nævnes flere gange i Rosens navn, hvilket ikke kan undre, da han er død blot seks år forud 

for romanens handling. Adso forsikrer os dog hver gang om, at han ikke har læst Komedien, »fordi 

jeg ikke forstår hans folkesprog«. Ikke desto mindre har han en prægnant billedbrug til fælles med 

Dante, nemlig at se (skabelsen af) universet som en bog. Dantes syn trængte ved Jomfru Marias 

mellemkomst ind i Guds væsen. Han så den kærlighed, der skabte universet, og herunder 

fremtrådte skabelsen som et (bog)bind. Noget lignende forklarer Adso i kapitlet Ters (fjerde dag): 

 
»Det var, nu hvor jeg prøver at forstå det, på samme måde, som hele universet er som en bog, 

skrevet af Gud, i hvilken alt taler til os om dets Skabers uendelige godhed, hvor enhver skabning 

næsten er som skrift og spejlbillede på liv og død, hvor den mest ydmyge rose bliver et tegn på vor 

jordevandring – alt talte med andre ord kun til mig om det ansigt, jeg blot havde skimtet i 

køkkenets duftende halvmørke«. 

 

Vi noterer os, at der er forskel mellem fortælletid og fortalt tid, jævnfør »Det var, nu hvor jeg 

prøver at forstå det, på samme måde […]« (min fremhævelse). Afstanden med hensyn til tid har 

uden tvivl ændret på karakteren af Adsos refleksion, hvilket også gør sig gældende i næste citat, 

der handler om hans syn på Dante. I kapitlet Non (tredje dag) skriver Adso: 
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»[…] Der findes lærde uden for klostrene og katedralerne, ja sågar uden for universiteterne. Se for 

eksempel på dette land. Vor tids største filosof var ikke munk, men apoteker. Jeg taler om den 

florentiner, hvis digt du sikkert har hørt tale om, og som jeg aldrig har læst, fordi jeg ikke forstår 

hans folkesprog, men jeg ville nok heller ikke bryde mig særlig meget om det, for så vidt jeg har 

hørt, begiver han sig ud i fantasier, som ligger vores erfaring meget fjernt. Men jeg tror, han har 

skrevet andre fornuftige ting, som vi har mulighed for at forstå, om elementernes natur og hele 

kosmos, samt om hvordan staterne bør styres. Og derfor tror jeg, og det er noget, jeg er enig med 

mine venner om i dag, at når det gælder om at styre menneskelige anliggender, så er det ikke 

længere kirken, men folket, der bør udstede lovene, på samme måde som det er min tanke, at de 

lærde i fremtiden bør tage sig af den nye og humanistiske teologi, som er naturfilosofi og positiv 

magi«. 

  

Dette citat er et eksempel på, hvordan Adso bryder ind i sin egen beretning fra forskellige 

fortællemæssige positioner. Hans indledende beskrivelse af Dante kan godt være produkt af den 

bevidsthed, han havde tilbage i 1327, hvor en from benediktinernovice naturligt nok måtte lægge 

afstand til Dante, der jo blandt andet placerede flere katolske paver i helvede. Allerede dengang 

fornemmede Adso imidlertid, at Dante havde skrevet »andre fornuftige ting«, og så kommer det 

tidsmæssige skred med hensyn til hans refleksion: »Og derfor tror jeg, og det er noget, jeg er enig 

med mine venner om i dag, at når det gælder […]« (min fremhævelse) – hvorefter følger den 

tilkendegivelse, at den aldrende skribent Adso har nærmet sig folket på bekostning af kirken. 

 

Det vigtigste berøringspunkt mellem Dantes og Ecos værker er rosen. Mens Dantes Salige Rose er 

produkt af evigheden, handler det hos Eco om en rose af jordisk observans, om end der er tale om 

en alt andet end entydig størrelse. Adsos beretning har sluttelig fået titlen Rosens navn, hvilket 

angiveligt skulle være en afledning af det allersidste af mange latinske citater i romanen: Stat rosa 

pristina nomine, nomina nuda tenemus/Den fordums rose består gennem sit navn, kun navnene 

beholder vi. Men hvem eller hvad, denne »rose« relaterer til, dette er ikke ganske entydigt, og 

læsere i hobetal har kontaktet Umberto Eco for at få det forløsende svar. Eco går ikke længere end 

til at fastslå, at det latinske citat er hentet fra De Contemptu Mundi, skrevet af Bernard af Morlay, 

en benediktinermunk fra 1100-tallet. Betydningen af sætningen angives således på Ecos 

hjemmeside: i denne ikke-perfekte verden er intet andet uforgængeligt end tingenes (tomme) 

navne. Men her er det så en vigtig pointe, at Bernard, Adso og Eco ikke validerer dette udsagn ens. 

For Bernard og Adso er tingenes forgængelighed en beklagelig omstændighed, som ikke kan 

opvejes af de (tomme) navnes bestandighed. Semiotikeren Eco, derimod, betragter de (tomme) 

navne som tegn af ubegrænset rigdom, således også navnet »rose«: »The rose of the title is a 

symbol so rich in meaning that it now means everything and nothing. It is empty space which 

readers can fill in with their own interpretation«.  

Læsernes fortolkning af, hvad rosen står for i Ecos roman, fordeler sig generelt mellem disse tre 

forslag: 1) Adsos bondepige. 2) Anden del af Aristoteles’ værk om Poetik; bindet om komedien. 3) 
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Det labyrintiske bibliotek i abbediet. Det gælder for alle disse tre rosen-emner, at de er udslettede 

ved romanens slutning, hvorefter man med tredobbelt vægt kan sige: nomina nuda tenemus, kun 

navnene beholder vi.  

 

I europæisk litteratur er rosen almindeligvis knyttet til tre symbollag: 1) Til Kristus via en allegorisk 

fortolkning af Sarons rose fra Højsangen i Gamle Testamente. 2) Til Jomfru Maria, der kaldes rosa 

mundi/verdens rose og rosa mystica/rosen uden torne og uden synd. 3) Til den elskede i verdslig 

lyrik, der dog ofte henter intensitet fra religiøse tekster, ikke mindst fra Højsangen. 

Selv om Rosens navn udspiller sig i et kloster, mener jeg faktisk ikke, at de to første religiøse 

symbollag er i spil, mens man godt kan finde belæg for tolkningen af rosen som »den elskede« i 

verdslig forstand. Det tidligere bragte citat om universet som en bog sluttede på denne måde: 

»[…] hvor den mest ydmyge rose bliver et tegn på vor jordevandring – alt talte med andre ord kun 

til mig om det ansigt, jeg blot havde skimtet i køkkenets duftende halvmørke«. Her betegner den 

ydmyge rose bondepigen, som Adso mødte i køkkenet, og hans beskrivelse af deres ekstatiske 

samvær – i kapitlet Efter kompletorium (tredje dag) – lånte i høj grad ord og begreber fra netop 

Højsangen: 

 

»Og: »Så fager du er, min veninde, så fager du er,« kom jeg til at mumle, »dit hår er som en 

gedeflok, bølgende ned fra Gilead, som en purpursnor er dine læber, yndig din mund, din tinding 

som et bristet granatæble bag ved dit slør, din hals er som Davids tårn, tusinde skjolde hænger 

derpå.« Og jeg spurgte mig forfærdet og henrykt, hvem det var, som stod foran mig, frisk som 

morgenrøden, fager som månen, skær som solen, terribilis ut castrorum acies ordinata«.  

 

I den foranstillede personoversigt i romanen præsenteres pigen da også således: »Navnløs, måske 

rosen«, hvilket ikke har hindret opkomsten af andre tolkninger af rosen. Vi er fortsat på det 

verdslige plan, når det hævdes, at rosen i stedet for pigen enten kan betegne en litterær skat, 

nemlig Aristoteles’ bog, eller et litterært skatkammer i form af det rigt udstyrede bibliotek i 

abbediet. Og det er faktisk disse to tolkninger af rosen, der forekommer mest tungtvejende, synes 

jeg, hvilket kunne hænge sammen med, at det øverste led i romanens udsigelses-struktur ikke er 

munken Adso, men semiotikeren Eco. 

Den græske filosof Aristoteles (384-322 f.Kr.) var produktiv inden for så forskellige felter som 

politik, retorik, etik, logik, naturvidenskab og digtekunst. Sidstnævnte emne behandledes i værket 

Poetik, hvoraf kun bindet om tragedie og epos er bevaret, mens bindet om komedie er 

bortkommet. Aristoteles’ teorier er højt respekterede 2300 år efter hans død, men af anderledes 

tænkende er de også blevet opfattet som kætterske. Den blinde munk Jorge i Rosens navn geråder 

således ud i frådende raseri ved den blotte nævnelse af Aristoteles’ navn: 

  

»Enhver bog, skrevet af den mand, har ødelagt en del af den lærdom, kristendommen har samlet i 

århundredernes løb. […] Tidligere plejede vi at se mod himlen, og værdigede kun materiens dynd 

http://www.denstoredanske.dk/Kunst_og_kultur/Religion_og_mystik/Gamle_testamente/Saron
http://www.denstoredanske.dk/Kunst_og_kultur/Religion_og_mystik/Ny_testamente/Maria
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en panderynken, nu ser vi på jorden og tror på himlen efter jordiske udsagn. Hvert ord fra 

Filosoffen, som nu selv helgener og profeter sværger til, har vendt verdensbilledet på hovedet«.  

 

Kunstens formål er ifølge Aristoteles at skabe katarsis (renselse), og denne virkning opnås ved at 

fremprovokere erkendelse. Han beskæftiger sig primært med tragedien, fordi den bedst opfylder 

dette formål, men komedien kan også gennem latter lede til erkendelse. For den gode katolik 

Jorge gælder det her overfor om at sætte en stopper for oplysningens og erkendelses lys ved at 

sikre sig, at ingen kommer til at grine. For Jorge er gudsfrygt og dødsangst positive faktorer i 

disciplinerende øjemed, og mennesket har ikke brug for på egne vegne at kunne erkende ting: 

 

»»Vi talte om latteren,« sagde Jorge skarpt. »Komedier blev skrevet af hedninge med det formål at 

få tilskuerne til at le, og det gjorde de galt i. Vor Herre Jesus fortalte aldrig hverken komedier eller 

fabler, men udelukkende klare lignelser, som på allegorisk vis lærer os, hvordan vi skal gøre os 

fortjent til paradiset, Amen.«« 

 

William af Baskerville er imidlertid udstyret med både skarpsindighed og et velfungerende 

erkendelsesapparat, og han er villig til at sætte sit liv på spil for at komme inden for rækkevidde af 

den ’rose’, som Aristoteles’ bog om komedien er. I sit arbejde med opklaringen af fem mord, der 

alle er relateret til biblioteket, har William gradvis erkendt, at der i biblioteket må eksistere en 

afskrift af anden del af Aristoteles’ værk – et bind, der ellers i århundreder har været betragtet 

som gået tabt. Men den sindrige konstruktion af bibliotekslabyrinten gør, at ingen ud over 

bibliotekaren og abbeden kan komme ind til diverse bogskatte; konstruktionen er bevidst lavet 

sådan, at hvis nogen uretmæssigt tiltvinger sig adgang, er det intentionen, at det skal være umuligt 

for dem at finde ud igen. 

 

Professor Roy MacLeod har skrevet bogen The Library of Alexandria, hvori han også omtaler 

Umberto Ecos klosterbibliotek, skønt dette aldrig har eksisteret i virkelighedens verden. Idet 

MacLeod refererer til rosens komplekse religiøse betydningslag, beskriver han de rosevinduer, 

som kendes fra gamle katedraler. Disse udgøres af en stiliseret rose set fra oven, og de 

tilgængelige oversigtsplaner over biblioteket i Ecos roman har en vis lighed med en sådan rose 

med udfoldede kronblade:  
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Her ses ligheden mellem den koncentriske opbygning af henholdsvis 

bibliotekslabyrinten i abbediet og rosevinduet i katedralen i Reims, Frankrig. 

 

 

Ovenstående bibliotekslabyrint udgøres af 56 rum, der tilgås ad hemmelige passager med mange 

blindgyder. Biblioteket er placeret på tredje etage i en tidligere fæstning, og det er så stort, at det 

tager en time at passere igennem samtlige værelser, som rummer tusindvis af kristne værker. Der 

er imidlertid også plads til »hedenske digteres fabler og vantros løgne« ud fra den tese, at »den 

skarpsindige læser selv i løgnagtige bøger kan skimte et blegt lys fra den guddommelige visdom«. 

Men der er på ingen måde fri og lige adgang til denne kæmpemæssige bestand af bøger og 

håndskrifter, idet disse er organiseret i henhold til en plan, der i århundreder har været ubekendt 

for alle andre end bibliotekaren. 

I skriptoriet på anden sal arbejder nogle af klostrets egne munke med at afskrive og illustrere 

manuskripter, ligesom der er udefra kommende munke, som for en periode driver forskning i 

skriptoriet. Disse vil lejlighedsvist have brug for en bog, de har set i kataloget over bibliotekets 

bestand, men her kommer der helt åbenlyst et element af censur ind, idet bibliotekaren suverænt 

vurderer, om den ønskede bog er gavnlig for den potentielle låner – undertiden efter at have 

rådført sig med abbeden herom. 

Den blinde Jorge, hvis fulde navn er Jorge af Burgos, har i tidligere tider været en betydningsfuld 

bibliotekar; han har mere end nogen anden bidraget til anskaffelsen af værker til biblioteket. Da 

han blev blind, sørgede han for, at hans efterfølgere var svage personer, der kunne manipuleres til 

at fungere som lakajer for ham, således at Jorge trods alderen og handicappet reelt set stadig 

styrer biblioteket med hård hånd. 

Spanske Jorge af Burgos låner til dels navn og karakteristika af argentinske Jorge Luis Borges, som 

er en stor inspirationskilde for Umberto Eco. Ud over at være en betydningsfuld intellektuel har 
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Borges også i atten år været direktør for Argentinas Nationalbibliotek i Buenos Aires, men kort 

efter sin udnævnelse i 1955 måtte han selv opgive at læse og skrive på grund af tiltagende 

blindhed. 

Man må formode, at vandene skilles mellem virkelighedens og fiktionens Jorge, når sidstnævnte 

udvikler sig til en slags Antikrist i klimaksscenen hen mod afslutningen. Egentlig har denne 

udvikling været forvarslet undervejs, men i den uhyre ordrige roman fanger læseren ikke 

nødvendigvis alle de spor, der er lagt ud. I bagudsyn er der imidlertid et sådant spor, allerede da 

Jorge i kapitlet Efter non (første dag) introduceres for Adso: 

 

»Da jeg sagde ham mit navn, klarede hans ansigt op. 

»Du bærer et stort og smukt navn,« sagde han. »Ved du, hvem Adso fra Montier-en-Der var?« 

spurgte han. Jeg måtte indrømme, at jeg ikke vidste det. Og Jorge tilføjede: »Han skrev en stor og 

frygtindgydende bog, Libellus de Antechristo, hvor han forudså, hvad der siden ville ske, men ingen 

lyttede tilstrækkeligt til hans ord.«« 

 

I kapitlet Komplementorium (femte dag) skal Jorge tale til munkene, efter at fire af dem er døde, 

og den tale bliver en sand bandbulle rettet mod de tilbageblevne munke samt et forsvar for den, 

der måtte have slået de fire øvrige ihjel: »»[…] Galninge og skamløse, det er, hvad I er! Han, som 

har dræbt, skal over for Gud fremføre byrden af sin skyld, men kun fordi han indvilligede i at blive 

et redskab for Guds vilje.«« Jorges logik er, at på samme måde som Jesu død i sin tid var 

nødvendig – eller som det var nødvendigt at nedbrænde biblioteket i Alexandria – så var de fire 

munkes død nødvendig for at stække de øvriges hovmod. Dødssynden hovmod udarter aktuelt i 

den retning, at nogle munke ikke længere respekterer Vor Herres helt fundamentale dogme: »Jeg 

er vejen til sandheden og livet«, idet disse munke søger erkendelse andetsteds: 

 

»»[…] Altså… forekommer det jer ikke, mine ulykkelige brødre, at disse ord blot afspejler, hvad der 

netop er hændt inden for disse mure, og at det, der er hændt inden for disse mure, kun afspejler 

de samme omskiftelser, som påvirker det århundrede, vi lever i, hvor det er magtpåliggende for 

alle, i tale som i arbejde, i byerne som på slottene, ved de hovmodige universiteter og i 

katedralerne, at søge nye kodiciler til sandhedens ord, ved at fordreje meningen bag denne 

sandhed, som allerede er rig på alle skolier og kun har brug for et modigt forsvar og ikke et tåbeligt 

tillæg?«« 

 

På grund af tingenes tilstand er vi der, hvor Antikrists komme er lige om hjørnet: »»Og det skal 

blive på dette tidspunkt, og intet andet,« tordnede Jorge, »at Antikrists blasfemiske tilsynekomst 

skal finde sted, som en efterabning af Vor Herre […]«. Jorge er sågar vidende om, hvordan 

Antikrist vil se ud: »» […] Disse er trækkene, som skal kendetegne ham; hans hoved vil være 

brændende ild, hans højre øje blodskudt, hans venstre kattegrønt med to pupiller, hans øjenlåg 

hvide, hans underlæbe tyk, han vil have en svag ankel og store fødder og flade langstrakte 

tommelfingre.«« William når lige at hviske, at det lyder som en beskrivelse af Jorge selv, inden 
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denne raser videre i sin oplistning af varsler om verdens undergang. Der er tale om et syvdages-

rædselsscenarie, hvor Kristus ganske vist vil komme på den sidste dag og ophøje de retfærdige »i 

kroppenes og sjælenes evige salighed«. Men dette har intet med Jorges hovmodige brødre at 

skaffe – for dem er en konfrontation med Antikrist mere nærliggende. 

 

Bibelen siger, at der vil komme en ond verdenshersker, en Antikrist, der udgør kulminationen på 

rædslerne på jorden i den sidste tid inden Jesu genkomst. I krisetider og ved afgørende 

vendepunkter i verdenshistorien har kristne derfor ofte talt om Antikrist. – Er det hans spor, der er 

ved at vise sig? Står vi over for Antikrists komme? 

I midterfeltet af de rosevinduer i katedraler, der kan ses som et forlæg for bibliotekslabyrinten i 

Rosens navn, finder man ofte Jesus, da mange af disse rosevinduer afbilder dommedag. Da det 

endelig lykkes William og Adso at finde ind til bibliotekets inderste rum, Finis Africae, hvor de 

forbudte bøger opbevares, møder de imidlertid ikke Jesus, men derimod Jorge. Han forsøger at 

fange William i den fælde, hvormed han har dræbt to af fire munke: Jorge har smurt giftig salve på 

siderne i det efterstræbte Aristoteles-skrift, som grundet papirets skrøbelighed er vanskeligt at 

blade i. Derfor væder læsere typisk deres fingre på tungen, hvorved de forgifter sig selv. Hermed 

er komponenterne til en dystopi af drabelige dimensioner til stede: et bibliotek, der ser det som sit 

erklærede mål at afsondre bøgerne fra brugerne, og i tilfælde af at brugerne insisterer på adgang 

til et kættersk skrift, så holder hovedbibliotekaren sig ikke tilbage for at bruge pågældende skrift 

som mordvåben mod brugerne. 

 

William har imidlertid tydet de sorte giftspor på de døde munkes fingre og tunge, så han 

gennemblader Aristoteles’ skrift med handsker på, hvilket Jorge ikke kan se. William lægger 

derefter selv op til en verbal konfrontation: »Du er Djævelen, og som Djævelen lever du i mørket«. 

I egen selvopfattelse er Jorge tværtimod et redskab for Gud: »Du siger, jeg er Djævelen selv, men 

det er ikke sandt: Jeg har været Guds hånd«. Dette bliver indledningen til en grum klimaksscene, 

der i grotesk grad er en omvending af slutscenen i Dantes Komedien. 

I løbet af Dantes pilgrimsrejse blev hans øjne gradvis optrænede til at kunne klare det voldsomme 

lys, der ville omgærde Gud, som han skulle se på det højeste niveau, og det var under dette møde, 

at han oplevede skabelsen af universet som en bog. Da Adso og William når frem til det inderste 

center i den bibliotekslabyrint, som symboliserer den jordiske verden, i og med at den er opdelt i 

Germania, Anglia, Yspania etc., møder de som nævnt Jorge. Han har held til at slukke deres 

medbragte olielampe, sådan at den efterfølgende dyst kommer til at udfolde sig i mørke, hvor den 

blinde Jorge indlysende har en fordel, fordi han er vant til at navigere i mørke.  

Som nævnt har William under opklaringen af mordene forfulgt et forkert spor i form af de syv 

basuner fra Johannes’ Åbenbaring. Nu lægger Jorge sig op ad et andet element i Johannes’ tekst, 

nemlig en bog: »Og jeg gik hen til engelen og bad ham give mig den lille bog. Og han sagde til mig: 

»Tag den og synk den; den vil volde bitter smerte i din mave, men i din mund vil den smage sødt 

som honning.«« Idet han delvis citerer disse ord, begynder Jorge i bogstavelig forstand at fortære 

Aristoteles’ forgiftede bog om komedien, alt imens han udstøder en latter. Denne latter er ikke en 
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aristotelisk erkendelsens latter, men derimod en djævelsk triumferende latter inden verdens 

undergang. Da Adso har held til at få tændt sin lampe igen, får han og William lejlighed til at se 

Jorge, og beskrivelsen af hans ansigt bringer den tidligere citerede beskrivelse af Antikrist i 

erindring: 

 

»I lampens rødlige skær var hans ansigt forfærdende. Trækkene var forvredne, en usund sved løb 

ned over pande og kinder, de sædvanligvis døde, hvide øjne var nu blodsprængte, ud af munden 

hang der iturevent pergament som på et forsultent vilddyr, der havde proppet sig for meget, og nu 

ikke formåede at sluge sit bytte. Ansigtet var forvrænget af angst, af giften som allerede flød i rigt 

mål gennem hans årer, af hans fortvivlede, djævelske beslutning; det som engang havde været en 

gammel mands ærværdige fremtoning, var nu noget modbydeligt og monstrøst«. 

 

Efterfølgende har Jorge held til at vriste olielampen fra Adso og kaste den hen i en væltet bogstak, 

der straks antændes, som om bøgerne »havde længtes efter at blive sat i brand og nu glædede sig 

over med ét at få tilfredsstillet en ældgammel tørst efter verdensbranden«. Og for at gøre en lang 

historie kort, så brænder herefter Aristoteles’ bog, biblioteksfæstningen, klosterkirken, abbedens 

pragtbolig og abbediets mange andre bygninger – alt går op i luer under dette forfærdelige 

»vrængbillede af Harmageddon«. At branden også bliver Jorges død er fint i tråd med Johannes’ 

Åbenbaring: »Og dyret blev grebet og sammen med det den falske profet […] De blev begge kastet 

levende i ildsøen, som brænder med svovl«. William og Adso slipper derimod levende ud af deres 

forgæves anstrengelser for at bekæmpe branden, og ved vejs ende konkluderer William: 

 

»»Det var kristendommens største bibliotek,« sagde William. »Nu,« tilføjede han, »er Antikrist 

virkelig nær, for ingen kundskaber står ham længere i vejen. På den anden side har vi i nat set hans 

ansigt.« 

»Hvis ansigt?« spurgte jeg forbavset. 

»Jorge, mener jeg. I det ansigt, forvrænget af had til filosofien, så jeg for første gang billedet af 

Antikrist, der ikke kommer fra Judas’ stamme, som hans forkyndere påstår, og heller ikke fra noget 

fjernt land. Antikrist kan fødes af fromheden selv, af et overmål af kærlighed til Gud eller til 

sandheden, som kætteren fødes af helgenen og den besatte af seeren. Frygt profeterne, Adso, og 

dem der er parate til at dø for sandheden, for sædvanligvis fører de mange med sig i døden, ofte 

før dem selv, undertiden i deres sted. Jorge gennemførte en djævelsk handling, fordi han elskede 

sin sandhed så uanstændigt, at han vovede alt for at tilintetgøre løgnen […]««. 

 

Williams afsluttende refleksion går på, at begrebet en universel orden er en umulighed af den 

enkle grund, at en sådan orden ville krænke Guds frie vilje og hans almagt. Guds ubegrænsede 

frihed er årsag til, at der er stramme grænser for menneskets hovmodighed – for menneskets 

tiltro til egen suverænitet – en lære, som også William må tage til sig. Det Olof Lagercrantz-citat, 

som jeg brugte til at sammenfatte Dantes afsluttende erkendelse, mener jeg faktisk også kan 
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beskrive Williams afsluttende erkendelse: ”Hvis mennesket havde en fri vilje, ville det kaste sig i 

Guds arme, men viljen kan kun blive virkeligt fri gennem Guds nåde.” 

 

Dette bliver imidlertid ikke det sidste ord i Rosens navn. I et af de tidligere anvendte citater i 

denne fremstilling indgik ordet »verdensbranden«, som er et begreb, der er forvarslet i 

kapitelunderskriften til Nat (syvende dag) i form af ordet »ekpyrosis«. I tidligere tider opfattedes 

kosmos som et hele, der bevæger sig i gentagne, organiske cykler, afløst af tilbagevendende 

katastrofer. Ekpyrosis betegner i antik stoisk kosmologi verdensbranden, hvor alt er ren ild 

(energi); den indtræder, når planeterne står i nøjagtig samme stilling som ved verdens begyndelse.  

Afgørende er imidlertid, at ekpyrosis ikke blot udgør afslutningen på den gamle verden, men også 

begyndelsen på en ny verden, der ned til mindste detalje er identisk med den gamle (evig 

genkomst). Den rene ild, som også er Gud, danner ud af sig selv en ny materie, hvis ordnede forløb 

derefter styres af Gud (som ånd) imod en ny ekpyrosis. 

 
Klostret brænder i tre døgn, og så forlader munkene de rygende ruiner, »som var stedet 

forbandet«. Også William og Adso rider bort i hver sin retning, Adso tilbage til benediktinerklostret 

i østrigske Melk. Herfra bliver han mange år senere udsendt til Italien af sin abbed, og han genser i 

den forbindelse de tilgroede ruiner af klostret. Da han erkender, at der ligger stumper af 

pergamenter her og der, indsamler han dem alle, »som ville jeg samle bladene i en bog«, og 

arbejdet bærer frugt efter hjemkomsten til Melk: »Da jeg var færdig med min tålmodige 

rekonstruktion, havde jeg for mig et helt lille bibliotek, en slags aftegning af det store, som var 

borte; et bibliotek bestående af brudstykker, citater, ufuldstændige sætninger, amputerede 

stumper af bøger«. Her er det på sin plads at indskyde, at benediktinerklostret i Melk, der 

stammer fra 1089, i virkelighedens verden har et imponerende bibliotek med en stor bestand af 

middelaldermanuskripter. Bestanden kunne dog have været endnu større, hvis ikke klostret i 1297 

havde været udsat for en brand, hvor også kirke, bibliotek og alle andre bygninger gik op i 

flammer. Omfanget af branden i klostret i Melk har sandsynligvis inspireret Eco til hans alt 

ødelæggende brand, men klostret i Melk genopstod af asken og rangerer den dag i dag som et af 

de mest berømte klostre i verden. 

 

Adso har divergerende holdninger til sin nye samling, bygget på ruinerne af det norditalienske 

bibliotek: han opfatter den skiftevis som et tilfældigt værk uden budskab og som et orakel, som 

han ofte konsulterer. Under alle omstændigheder er det på basis af disse fragmenter, at Adso 

skriver det oprindelige manuskript til Rosens navn, hvorom han siger: »Og det er hårdt for mig 

gamle munk, som står på gravens rand, ikke at vide, om det bogstav, jeg har skrevet, indeholder 

en skjult mening, om det indeholder mere end én mening, eller mange, eller ingen overhovedet«.  

Set fra denne læsers synspunkt, er der tilstrækkeligt med ’mening’ i Adsos manuskript til, at dette 

ville få status af at være den forkætrede bog i en ny gennemspilning af historiens gang, jævnfør 

ekpyrosis-begrebet. 
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Adsos manuskript udgør et interessant modspil til Dante, hvis beskrivelse mundede ud i et møde 

med Gud. Ud af det himmelske stråleskær, som dette møde var omgærdet af, perciperede Dante – 

i form af en bog – den kærlighed, der skabte universet. Adso, derimod, mødte afslutningsvist 

Antikrist, der – efter forsøg på at nedsvælge en kættersk bog – udløste et Harmageddon i ildens 

stråleskær. Hovedhandlingerne i henholdsvis Komedien og Rosens navn munder altså ud i to 

modsatte poler: verdens skabelse kontra verdens undergang.  

Men grundet Adsos rejse og efterfølgende rekonstruktion af biblioteket samt udarbejdelse af en 

ny (kættersk) bog, søsættes cyklus 2.0 antydningsvist. To be continued, kunne man forledes til at 

tro, når man afslutter læsningen af Rosens navn, hvilket dog ikke ser ud til at skulle blive en 

realitet. 
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