
En veninde til os fortalte en gang om et fjernsynsprogram hun 

havde set. Det var et kulturprogram med Umberto Eco, hvor han 

foreviste sin såvel udsøgte som uvurderlige bogsamling. Med en 

dår ligt skjult forelskelse beskrev veninden levende hvordan denne 

gennemcharmerende mand sad i sin læne stol og nonchalant blad-

rede i sit eksemplar af Aldus 1499-udgave af Hypnerotomachia Poli-

phili, og med charme og vid foreviste plancherne fra originaludga-

ven af Vesalii De humanis corpori fabrica (Basel 1543). Kønt er det 

ikke, og det er præget af underskud, men siden den dag har vi ikke 

kunne frigøre os fra tanken, om at voodoo må være sagen; vel at 

mærke, at denne voodoo ikke vil kun ne være meget mere end »en 

uaf slut te lig masturbation« og »en evig abort«. Men det må vi så 

tage med i købet.

jan bäcklund

Vi folder vores bibliotek sammen

forsøg til en gnostisk samlingsvoodoo for  
mindrebemidlede
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i. Ubærlighed og ulidelighed

»Jeg er antikvarboghandler, jeg læser ikke bøger«, er det svar vi 

indbilder os at have hørt fra en cigar ry gen de an tikvarboghandler, 

da en kunde spurgte til en bogs handling. Hvis spørgsmålet fra 

kundens side er rimeligt – trods alt, en vinhandler skal gerne kun-

ne for tæl le lidt om, hvordan vinen smager, en to baks handler skulle 

gerne kunne videregive lidt in formationer om denne eller hins ci-

gars kvaliteter – så er handlerens svar præget af en ikke ubetydelig 

portion visdom og selv ind sigt – og kynisme. En bibliotekar ville gi-

vetvis svare så fyldigt på spørgsmålet, som han ellers kunne: »Sa-

ramagos seneste hand ler om en mand, der …«. Antikvarhandlerens 

informationer ville derimod være noget i stil med: 

… og at den koster en halvtredser. Men antikvarboghandleren er 

vrissen, ikke kun fordi en lim hæftet paperback forholder sig til sin 

behandling af arket og læggen som en maskin hakket cerut til en 

hånd rul let cigar, men frem for alt fordi han ikke gider tale om bø-

ger, som koster mindre end om kring de to-tre hund rede kroner (det 

svarer til at enhver bog i gennemsnit mindst skal koste to-tre hund-

rede kroner, for at det skal kunne betale sig at trykke et kata log). 

Derimod ville antikvarboghandleren sikkert tale i lang tid om: 

… og han gad sikkert også skrive en betydeligt længere post og præ-

cisere en række af de biblio grafiske, pro veniensrelaterede eller re-

ceptionshistoriske detaljer, som at »editionen i princip var ukendt 

frem til slutningen af 1800-tallet, og at denne er den eneste kend te 

udgave fra in ku na bel tiden«, at »Le vrai cul … også er blevet attribu-

eret til Jean Ribaud,« eller at trykkermærket vir ker være en efter-

ligning af et trykkermærke fra Levets officin, og alt dette gad han 

godt, ikke kun for di den ma te rialiserer en potentielt meget stør re 

fortjeneste, men fordi beskri velsen her er selve sagen.

Ja, det vil være vores pointe her. Foreløbigt stiller vi os tilfreds 

med at konstatere, at det burde være åbenbart for enhver, at man 

ikke spørger hvorvidt vedkommende har »læst bogen«, »hvad den 

hand ler om« eller hvorvidt »den er god«, som jo er de overvejelser, 

som kører gennem ho ve det på en kun de i et bibliotek eller i en bog- 

og papirhandel med Saramagos seneste i hånden.

Bibliotekaren har en helgen, eller rettere sagt: bibliotekarens 

vidende hjælp som hed har en pro totype. Han hed Antonio Maglia-

becchi og egnedes et kapitel i D’Israelis Curio sities of Literature og fik 

langt senere et smukt »Æreminde« af Frans G. Bengtsson. Denne 

hædersmand var fra 1673 hof bib lio tekar i storhertugen af Toscanas 

biblio tek frem til sin dramatiske død i samme biblio tek 1714. Mag-

lia becchi var ikke kun bibliotekar, han var først og fremmest en læ-

ser. Men også som læser skilte han sig ud: når visse læste antikke 

dramaer, andre ro mersk ret og yderligere and re først og fremmest 

læste botaniske arbejder, læste Magliabecchi alt, uden und  ta gel se. 

Når andre læsere træt te des, blev glemsomme og forvirrede af for 

megen læsning, træt tedes Mag liabecchi aldrig og glemte ald rig det 

læste. Og når de andre lærde læste med det for mål at skænke dem 

et navn, således at de selv kun ne forfatte bøger, såvel indsigtsful-

dere som tyk ke re end de bøger, som de selv havde læst, for blev så-

danne ambitioner Magliabecchi helt og aldeles fremmed. Mag lia-

bec chi forfattede ingen ting, men læs te og huskede det han læste. 

Fransk manden Germain og hollæn de ren Heyman har be skre vet 

Mag liabecchi sådan som de mødte ham i storhertugens bibliotek. 

Gen nem en forhal, fuld med bø ger, nåede man en dør. Når man 

bankede på døren åbnedes en låge ved hjælp af en Storm P-lig nen-

de an ordning, som sparede den læsende Magliabecchi for besvæ-

ret med at rejse sig fra sin lænestol. Var man kun ude i det ærinde 

at beglo dette Florens levende kuriosum, blev lågen umid del bart 

slået til igen; var man derimod en seriøs lærd, blev døren åbnet, og 

man kun ne træde ind i et rum klædt med bøger fra gulv til loft og 

på de mest mulige og umulige steder. Magliabecchi selv halv lå i en 

be kvem lænestol og modtog besøgene med urolige formaninger om 

at passe på edder kop perne (ed der kopper spiser ger ne møl), men var 

i øvrigt af venlig og hjælpsom natur. Gennem en trang passage, en 

slags med be svær vedligeholdt løbegrav mellem bogbjergene kun-

ne man med for sig tig hed forflytte sig sidelæns ind til et indre rum, 

og derfra til et tredje, begge lige fyldte med bøger og edder kopper; 
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en trappe overfyldt med bø ger førte til en overetage med to kam re 

så overfyldte med bø ger at selv de to senge, som befandt sig der, 

blev brugt til reoler. Blandt denne skinbarlige uorden fandt Mag-

liabecchi uden tøven det bind, han hav de brug for og kunne umid-

delbart finde det tekst sted, som spørgsmålet drejede sig om. Selv 

var Maglia becchi en lille tynd tobakssnavset herre med en formløs 

gammel hat på hovedet. Mag lia becchi levede, spiste og sov blandt 

sine bøger, og på den måde konsumerede han sine dage, kun af-

brudt af besøg af tilrejste lærde, som opsøgte dette levende leksi-

kon indtil hin ulyksalige dag, da han faldt fra en stige for umiddel-

bart efter at blive knust under vægten af de efterfølgende folianter. 

Og siden den tid hedder biblio tekarens første regel: placér aldrig 

folianterne øverst.

Vi har genfortalt denne historie, da den symboliserer en vigtig 

pointe, nemlig den, at hvis den sam lede litterære tekstmængde er 

ulidelig, så er mængden af bogværker ubær lig; at hvis den sam lede 

kunst mængde er ulidelig, så er mængden af kunstværker ubærlig. 

Ulideligheden i Maglia bec chis fore ta gen de – som jo er grunden til, 

at alle glem somme pseudolærde besøgte biblio teket og fort sætter 

med at be søge biblio teker – kan lig nes ved en førlitterær (home-

risk) eller biblio klastisk (Fahren heit 451) kul tur, hvor teksterne 

memoreres og genfortælles. Ubærligheden ligger modsat i re -

produktions spiralens fy  siske og materielle vægt. Glemsomhedens 

og stumhedens materielle af lag rin ger, som sætter sig i form af 

sam lin ger, som ikke er til at flytte og endnu mindre til at bære. Det 

er for mentlig dér, et eller andet sted mel lem Magliabecchi og den 

vrisne antikvar, mellem litteratu rens im materialitet og den unikke 

bog, at læs ningen på en eller anden måde bliver under ord net han-

del og samling. Mellem værket (teksten) og dens support (bogen) 

udspiller sig et drama af meta fy sisk art, som har med erindring, 

bærbarhed og re pro ducerbarhed at gøre. Mæng den af tekst og vær -

ker må folieres og komprimeres i forskellige re pro duk tive ud gaver 

for at kunne bæres eller tra de res videre, og jo mere som traderes 

og bæres videre, desto mere må de enkelte værker folieres og kom-

primeres. Problemet er ikke uligt det, vi alle kender i for hol det mel-

lem data og disk medier: mel lem ånd og materie.

ii. Værk og Support

Kunst, i betydningen, de ‘frie’, ‘skønne’ eller ‘bildende’ kunster, op-

kommer da værk, som ind går i en ka te gori for samlere, kan erhver-

ves already made, netop som element i mæng den ‘Kunst’. Mæng den 

‘Kunst’ defineres af erindringsværdige eller erindrede navne (re-

membered names). Navnet skal ikke for veks les med en person, men 

refererer til en hånd. Navnet er navnet på en hånd og navngives 

al mindeligvis med et egen navn. Forefindes intet kendt egennavn, 

bruger man nødnavne (Mesteren af de folierede bladværk, Meste-

ren af 1499 og lignende), døber hånden efter en period (Flamsk, XV 

årh.) eller giver den et ganske arbitrært navn (Hånd α). Samme per-

son kan også have flere hæn der (den sene Picasso, Rembrandt-ef-

terfølger). Kunstværker er altså først og frem mest re præ sentanter 

for remembered names. At omtale et værk som »godt«, »for fals ket«, 

»sjældent« eller »prægnant« giver ingen me ning, hvor imod »en 

god (eller sjæl den, forfalsket eller prægnant) Pollock« udgør vær-

kets førs te og vigtigste bestem melse som kunst. Hver kategori for 

samlere har på den ene side som om fang et begrænset sæt af hu-

skede navne, på den anden et begrænset sæt attribuerede værker, 

eller, mere generelt udtrykt: collectibles.

Hvor »Navn« står i en mange-til-en relation (»er husket«) til 

mængden »Kategori for samlere«; og »Col lectible« tilsvarende i en 

mange-til-en relation (»begærer«) til »Kategori for samlere«. Men 

kate go rien for samlere består også af en en-til-mange relation til 

omfanget af »Samlinger« (ellers ville kate go rien ikke eksistere), og 

hver »samling«, endvidere, har som omfang et sæt »readymades« 

(fx. kunstværker, bøger, tryk sager, fri mær ker, sten), men netop 

ikke kommissioner, interpretationer, vulkaner, amourøse eventyr 

eller andre hæn del ser.

Hvor betingelsen for at readymaden skal svare til begæret er at |At-

tribution| = |Navn|. Det er ready ma den, som ved betragtning, mat-

cher/matcher-ikke til listen af remembered names. Matchningen 

ud trykker en autoritativ attribution (indlemning/frastød ning) af 

readymaden som collectible. Attri bu tio nen ud siges af en ekspert, 

som kan være samleren selv, men som typisk er en bog-, kunst- 

eller anden his to ri ker for pågældende kategori. Hvis relationen 

mellem »Kategori for samlere« og »Sam ling« er re la tivt enkel og 

selvindlysende, udspiller sig derimod samlingens hele dramatik 
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og kom plek sitet i re la tio nen mellem »Collectible«, »Readymade« 

og »Attribution« (fx. hvorfor er hvad »kunst«), men da dette først 

og fremmest gælder rigtige samlinger, som er solidariske og selve 

en del af dens kategori, svarer den ne problematik heller ikke helt 

vores naturreligiøse ærinde her. Betragt i stedet følgende to poster, 

en fra vores arkiv og en, som vi ikke ejer:

Begge poster lader sig snildt og med nydelse katalogisere i en hvil-

ken som helst kunstsamling. Dog skjuler der sig en radikal for-

skel mellem disse to poster. Den første post refererer til et fysisk 

eksis terende værk og vil være falsk (men ikke menings løs) hvis 

dette værk ikke eksis te re de. Den anden post er af anden og mere 

pro blematisk art. Den refererer ikke til et fysisk eksis terende værk. 

I en vis for stand kan man sige, at den selv er værket, men kun i 

en vis forstand, snarere kan man sige, at den præsenterer værkets 

egen skaber på til sva ren de måde, som en bib lio grafisk post præ-

senterer en ud ga ves egenskaber uden at re præ sen tere et specifikt 

eksemplar af ud ga ven. Man vil også kunne sige, at koncept kunsten 

– i bre deste forstand – forholder sig til værkets ‘tekst del’ snarere 

end vær kets ‘ma te riale del’ og viser, at værket altid findes, på trods 

af at værkets materialer ikke læn gere findes. Dette viser sig også at 

gælde ældre malerier, som fx.:

Som lader sig katalogisere, men hvis referent ikke kan indgå i en 

kunstsamling. 

At konceptkunsten har medført en afgørende forandring for, 

hvordan vi i dag betragter kunst, og hvordan kunstværker produ-

ceres i dag, kan der næppe herske nogen tvivl om. Spørgs målet vi 

stil ler her er, hvorvidt erfaringerne fra konceptkunsten også kan 

hjælpe os til at forstå selve kunsten som »kategori for samlere«, 

altså om samlingen, og det at samle er konceptualiseret på til sva-

ren  de måde. I den for stand, men på en anden måde end han selv 

var klar over, havde Joseph Kosuth en pointe i sit bom bas tiske ud-

sagn, at »al kunst efter Du champ er konceptuel«. Vi tænker her i 

særdeleshed på et fæ no men, som gentagne gange gør sig mindet 

i tredjeudgaven af Arturo Schwarz’ på mange måder øre tæve ind-

bydende catalogue raisonné fra 1997:
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At der er tale om et kunstværk kan der ikke herske tvivl om: det har 

trods alt været udstillet et par gange og næsten figureret i samlin-

ger udenfor Duchamps og Schwarz’ kontrol og måske vigtigst: det 

er blevet stjålet. Men ret beset drejer det sig om et privatfotografi 

dokumenterende en del af det store glas, som en gang i 60’erne har 

fået en inskription på bagsiden. Andre poster, fx. no. »341: Sig na tu-

re at Café des Artistes [The Battle Scene]. 1916. New York. Unknown 

dimensions. Mural in the Café des Artistes, New York, to which Du-

champ added his signature« truer med at sprænge selve genrens 

ræ son nerende kata log til uigenkendelighed: hvorfor er da ikke Du-

champs be ru se de balanceakt ved Blind Man-festen med i katalo-

get, da den af Roché blev kaldt »et sandt kunst værk«? Eller hvorfor 

lyser op lys nin ger og værkdata om hvornår og hvordan Duchamp 

har bar beret sig med deres fravær, da disse happenings må være at 

betragte som forstudier til Monte Carlo Bond ?

Spørgsmål af den her type er siden 60’erne ikke ukendte for 

kunsthandlere og sam lere, og om vi end af og til hører det lige så 

forudsigelige som trættende omkvæd om konceptkunstens van-

skeligt om sæt bare værker, og at olie-på-lærred nu engang sælger 

bedre, så findes der rent faktisk en række sam le re af kon cept kunst. 

Ja, sågar et par rige samlere af dyr konceptkunst er blevet lokali seret 

og inter viewet i kunst ma gasiner. Dette for at opmuntre den unge 

konceptkunstner. Men her hen vender vi os til den mindrebe mid-

lede samler, lidt med samme råd som Duchamp gav en håbe fuld 

køber af et flaske tørrestativ. Det hændte sig da den amerikanske 

maler Douglas Gorsline 1964 spurg te Duchamps om han monstro 

gad sig ne re flasketørrestativet for ham, hvorpå Duchamp ven ligt 

svarede, at han »i Milano netop har underskrevet en kon trakt med 

Schwarz, autoriserende denne at gøre en edition (8 repli ker) af alle 

mine få ready ma des, inkluderende porte bouteille. Der for har jeg 

pålagt mig selv ikke længere at signere readymades for at beskytte 

denne udgave. Men sig neret eller usigneret, dit fund indeholder 

samme ‘metafysiske’ værdi som et hvilket som helst readymade og 

har til og med forde len at være ganske befriet fra enhver kom mer-

ciel værdi«.

iii. Gnosticisme og Foliering

Hvis Magliabecchi, for den venlige bibliotekar, i vores ovenfor præ-

senterede opstilling kan lignes ved en Kristus – der heller ikke fik 

skrevet, så må den vrisne anti kvar bog handler her lignes ved en 

efter  føl ger af Her mes, handlernes, tyvenes og skrift kuns tens Gud 

i de hellenistiske og sen hel le nis tis ke mys  terie religioner. Maglia-

becchi, vores imøde kommende bibliotekar, litteratur ven ner ne i 

Fah ren heit 451, Ho mer eller Kristus har heller ingen ting at slæbe 

rundt med, men en lidelse at bæ re. Den vrisne anti kvar og Her mes 

har modsvarende ingen lidelser (krejler handler). Dette eftersom, 

hvis vi skal sætte lid til Eliphas Lévis feberhede ind bild nings kraft i 

sin Histoire de la magie, deres »teo logi grunder sig på Eonernes ko-

pu lation og i luk su riø se om fav nel ser«, samt at »deres skabelse var 

en uafsluttelig mastur ba tion og deres frelse en evig abort«. Anti-

kvar bog hand le ren, samleren og Her mes har derimod et bær bar-

heds problem. Her mes Trismegistos forfattede en kort tekst ,som 

man uden vanskeligheder snildt ville kunne me mo rere, men da 

Hermes fik den hugget som ‘smaragd tavle’ (hvilket i tidens sprog 

vil sige et talende kobberhoved) er der ingen i dag, som kan huske 

teks ten.
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Det var også gnostikerne, er vi blevet fortalt, som i det første 

efterkristne århund re de ud tænk te den af gørende sammenfold-

ning af tekster til den form, som vi idag kender som ‘bog’, nem  lig 

kodex for men, dvs. at teksten planeres på en sådan måde, at hvert 

ark sidenhen kan sammen fol des (folieres) og læ ses uden at bogen 

behøver foldes ud som ark igen. Det sidstnævnte gjaldt også den 

for tiden almin de lige form for bog, nemlig rullen (rotula eller volu-

mina), men kodexet havde den umid del bare fordel, at den var be-

tyde ligt nemmere at læse i sammenfoldet form og frem for alt, at 

den var uendeligt meget mere bær bar og robust i håndtering. Det 

er i det mindste ovenstående, en hver ra tio nelt sindet bog his to ri ker 

vil pege på. Vi vil i stedet pege på det forhold, at det er kodex for-

men og kun kodex formen, som mu lig gør kolla tio ne ring som selve 

kernen og marven i den biblio grafiske disci plin (også den af hele 

blad sam menrullede cigar har en marv og dæksblad, men cigarer, 

lige som bog ruller, kollationeres ikke). Kol la tio  neringen be tyder 

i grunden blot ‘komparativ gen nem blad ring’ og udgør som så-

dan en kabale, en tål mo dig heds prøve for biblio grafen (da den ikke 

sjæl dent vægrer sig for at gå op). Formålet med kollatio nering er 

at repræ sen  tere bogens fy sis ke sammen sæt ning i en kolla tions-

formel. Denne kan se meget for skellig ud afhængig af, hvor  vidt vi 

taler om en per ga ment håndskrift, en inkunabel eller en mo der ne 

pocket, men princip perne er grund læggende de sam me. Detaljerne, 

spids fin dig hederne i og de bat  terne om kolla tions form ler ne er ikke 

sagen her (man stu de rer med fordel fx. Fredson Bo wers, Prin ciples 

of Bib  lio graphic Descrip tion; Philip Gas kell, A New Intro duc tion to 

Biblio graphy, Joachim Kirch ner, Ger ma nistische Hand schrif ten -

praxis, gerne sammen med om hyg geligt sammenstillede kata lo ger 

ud fra egne in teresser). Det ‘gnos tis ke’ i kolla tio  neringen, hvis vi 

må udtrykke det så, altså det ma stur  ba to risk fris ten  de deri, er der-

imod, at selve kol lationsformlen er rimeligt attraktiv som sådan, 

uaf hæn gig af det kol la tionerede formål. Ganske som matematiske 

formler i sig selv fremtræder så attrak tive for mate ma ti kere. 

Vi kender ikke den korrekte kollationsformel for Le vrai cul du 

diable (vi kender kun denne en kel te post af et eksemplar), men den 

ville kunne se ud som følger:

Men det kunne naturligvis også dreje sig om a–d4, eller a–b4, c–d2, 

e4 eller π4, a–b4, c2, α2 eller en helt fjerde mulighed. Det er ikke til 

at sige ud fra de foreliggende oplysninger. Den for eløbige pointe er 

her den, at hvis ikke materialet foreligger, gebærder kol la tions for-

melen sig som Raymond Lulls ‘tænk nings mas kine’, dvs. den re-

turnerer alle mulige svar ud fra den givne indstilling, som her er 

for mat og omfang (og et begrænset sæt læg sig na turer). Og så her 

fungerer kollationsformlen som en ma te matisk formel, som ikke 

refererer til virkeligheden, men til enhver mulig virkelighed.

Det var også nogle gnostikere, som var ansvarlige for bogpro-

duktionens anden store revolu tion, nem lig kombinationen af løse 

typer og en ny konstruktion af den velkendte vin pres. Trykker ne 

kald te sig »sortkunstnere«, da de beskæftigede sig med »det sor-

te«, og hvis vi skal tro samtidige kil der, var de hårdt alkoholiserede 

hele bundtet. Forebilledet (eller efterbilledet, det er ikke helt til at 

sige længere) var uden tvivl Johannes Faust (som vi her gerne må 

forveksle med Johann Fust, Gu ten  bergs kreditor og for ret nings-

partner), hin vidtberygtede vandrer og sortkunstner, som al tid fær-

dedes i selskab med en hund. Hunden var nemlig vigtig for tryk-

kere, da man brugte dens skind til indfarvning af typerne, når de 

var placerede i formen. Produktionen af Gutenbergs 42-radige bi-

bel må vi altså forestille os som med hundeskind sværtede typer 

af et spejlvendt billede af Det levende Ord udført af stangstive og 

dårligt lønnede sortkunstnere. Der ser man i sandhed, hvad filologi 

og tekst kritik har ført med sig.

Sidenhen har såvel sammenfoldningerne som forkortelserne 

af bogen medført en voldsomt øget produktion af værkmaterialer: 

fra monotype- og linotype-sætmaskiner, mas kin papir, hurtig pres-

sen, off set trykket, desktop-publishing og tilsvarende momenter 

har allerede for længst umulig gjort alt fra Mag liabecchi, Homer, 

litteraturelskerne i Fahrenheit 451 til Jesus Kristus selv. Ja, selv 

den ven ligt imøde  kommende bibliotekar vil sikkert snart være et 

minde blot. 

Den opmærksomme læser har her forhåbentlig samtidigt be-

mærket, at alt dette i lige så høj grad gør sig gældende i billedkun-

stens historie: fra altertavlen, til billedtæppet og træpanelet til lær-

redet, tegningen og det grafiske blad til senmodernitetens »mixed 

media«. Ligeså implicerer kuns ten selv en række forkortelser (per-

spektiver og perspek ti ve ringer) af tidligere kunst (Pollock som en 

for kort else af Cézanne, som er en forkortelse af Corot, som er en 

forkortelse af …, som er en for kort el se af … til altertavlen, hvor alle 

gen rer var samlede i en ark, som en art billed en cyk lo pæ di), efter-
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som værker ne kun giver mening med referens til en række kausalt 

foregående værker, samtidigt som de medfører en stændigt ak ku -

mulerende masse af materialer. Det er også det sidstnævnte en mo-

derne følsom kunstven altid vælger at henvise til: værkets »stoflig-

hed«. Og da ser vi end da bort fra det fak tum, at vi først og frem mest 

kender kunstbilleder, når de er folierede i kodexform; vi kender 

alle sam men, om vi vil det eller ej, Pollock, Cézanne, Corot … og så 

fremledes, først og fremmest fra bøger og som re pro duktioner.

iV. repræsentationsimperativet

Hvad kan vi så vente os? Et bureaukrati af glemsomme og arkive-

rende gnostikere, na tur lig vis, en kon  spi  ra tion af samme gnostike-

re, som forsynede en indgangsportal til Vatikanets biblio tek med 

ind skrif ten Silen tium. Altså det dia me tralt modsatte af de mum-

lende litteraturvenner i Fahren heit 451 eller den i hexa me ter evigt 

mes sende Homer. Det var en sådan neo gnos ti ker, vi mødte i form 

af den vrisne anti kvar bog handler, men vi kender typen allerede fra 

Guten bergs tid, og vi tænker da på den be væ gel se som Giovanni 

Mila ne si grundlagde i Neapel i den sidste tredjedel af det fem tende 

år hund rede, som sam lede sig under valg spro get »ad acta!« Dette 

signum finder man ikke sjæl dent op træde, typisk i lister, acces-

sions kataloger, inventarier, kataloger og andre former for lis tende 

og bu reau gra fisk ma te riale.

Hvis ikke Giovanni Milanesis bevægelse umiddelbart fik den 

store gennem slags kraft, så ar bej dede den desto bedre i det skjulte. 

Her stiller vi os tilfreds med at pege på Louis Jacob de Saint-Char-

les, som var den første til at publicere en biblio grafi, når han i sin 

Biblio graphia Pari siana (1645–1651) som den første brugte ordet 

»biblio grafi« i betydningen af »skrivning og afskrivning af bøger«, 

altså som en bogfortegnelse selv i form af en bog. Formuleringen 

»skrivning og afskriv ning af bøger« er ku riøs. Man ville kunne tro 

– og i almindelighed forstår vi det så – at man skri ver en bog, hvis 

det skul le være brug for at reproducere den, gør man det, og hvis 

der skulle være brug for at repræsentere den, så gør man også det. 

Men så enkelt er det ikke, og det bekræftes også af etymologien, 

hvor βιβλιόγραφος blev brugt i betydningen »afskriver af bøger«. I 

det moment en tekst er lavet som bog, eller i det moment et værk 

er fik seret på en sup port, følger et re pro duk tions- og re  præ sen ta-

tions imperativ. Dette imperativ svarer fuld stændigt ana logt til re-

ci ta tions im pe ra ti vet for memo re re de tekster; og ja, vi taler om et 

im pe ra tiv og ingen op tion. Det er sikkert derfor, at Ra be lais, så sent 

som i 1530’erne i forordet til Panta gruel, op ford rer læse ren til at 

lære teksten uden ad »dersom Bog trykker kuns ten tilfældigt hørte 

op at eksistere, eller i Til fælde af, at alle Bøger gik til Grunde, kunde 

hver enkelt i kommende Tid i klare Ord fortælle dem og række dem 

som fra Haand til Haand til sine Efterkommere og Efterlevende 

som en from Kabala«. 

Det vil videre sige, at hvis bogen ikke reproduceres (udkommer 

i nye udgaver) eller repræ sen  te  res (optegnes i bestands- og ræson-

nerende kataloger) ophører den med at eksis tere. Bogens eksis-

tens måde er en reproduktions- og repræsentationsform og kun 

reproduktions- og repræsen tations form. Igen ser vi at samme for-

hold gør sig gældende med billedkunstværker; kunstens måde at 

ek sis tere på er som et selv reproducerende og selv re præsenterende 

system. Dette forhold frem træder tydeligst, hvis vi be trag ter super-

kunst som Mona Lisa, men gør sig gældende for alle værker, som 

cir ku lerer med prædikatet kunst.

Forskellen mellem reproduktion og repræsentation er her fly-

dende, det er igen nok at be trag te en farveoffsetreproduktion af 

Mona Lisa i en kunstbog eller som postkort. Feltet stræk ker sig fra 

den eksakte replikering eller forfalskning til en enkel henvisning 

eller summarisk katalogpost. Men disse to ekstreme poler fletter 

sig snart sammen til et uopløseligt rodværk, hvor den bib lio gra-

fis ke refe ren ce viser sig at fungere som repro duk tion, hvor værket 
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får næring af, at der refereres til det, men hvor re fe ren cen ikke kan 

tæn kes uden selvsamme værks reproduktion og så frem ledes.

I en tid, hvor det at læse tavst for sig selv stadig var en sjælden-

hed, og hvor Fran çois I hav de an sat te oplæsere i sit hof, kunne en 

‘biblio grafisk post’ (vi taler nu om proto biblio grafiske form ler) se 

ud som følger (det drejer sig om et bestandsinventar for biblio teket 

St. Victor, så som den frem træder i syven de kapitel af Pantagruel):

Det vil sige en attribution (Raymond Lull) og en mulig, eller måske 

til og med passende, titel på vær ket (Om systemers ørkesløsheder), 

valgt ud fra et sæt af mulige andre titler for samme værk. Posten er 

rudi men tær, da den kun består af en enkelt relation mellem et navn 

og et til navnet attri bueret værk. Men på trods af at »det« (hvad ?) 

angiveligt befinder sig i biblio teket St. Victor, så har vi – bl.a. med 

er fa ring fra Lawrence Weiner – ingen idé om, hvad det er for katego-

ri af værk, hvor vidt det er en hånd skrift, en tryk sag, et billede eller 

måske kun en idé om Lull. Når siden Vatika nen sat te et værk (må-

ske af Ra be lais) på listen i den udgave af Index librorum prohibito-

rum som blev trykt af Christoph Plantin i Ant werpen 1570, hed det:

Hvor vi i dag, med disse begrænsede informationer (da intet ek-

semplar er kendt), ville skrive:

… og tilføje i en note, at en senere udgave af værket derefter, i eller 

straks inden 1560, udkom hos tryk keren Jan II van Ghelen i Ant-

werpen under titlen Pantagruelsche Prog nos ti catie metter prophe-

tie. Her er det klart hvilken type af værk det handler om, nemlig 

en tryksag, som Jan Cauweel tryk te i Gent 1554. Tilsvarende viser 

posten på vanske lig he der ne for os ved at bestemme værket (hvad 

er tit len ? hvad drejer det sig om for værk ?), som at attribuere det 

til en person (Rabelais ? eller måske Jean Noi rot ?). Maurice de Grè-

ve skrev, i hørbar ophidselse : »Prognosticatie van Panta gruel ! På 

flamsk ! Hvad i al verden ? Drejer det sig her om en oversættelse af 

Pantagrueline prog nostication … pour l’an M.D.XXXIII ? Eller om en 

adaption ? Eller om en hvilken som helst anden prognostika uden 

nogen som helst for bin del se med Rabelais’ lille værk ? Vi aner det 

ikke.« Det er ingen til fæl dig hed. En ti te ter ne »Navn« og »Værk« 

er nemlig de eneste som ikke lader sig biblio gra fisk be stem me 

en gang for alle. Der vil altid være den mulighed tilbage, at nogen 

viser at værket i vir keligheden er et andet, og/eller at forfatteren i 

vir keligheden er en anden, og denne mulighed vil al tid med nød-

ven dighed bestå. Dette forhold er blot tydeligt ekspliciteret i oven-

stående eksempel, men hænger principielt sammen med, at entite-

terne »Navn« og »Værk« udgør det primære kunstne riske ud sagn 

– »Udgivelsesort«, »Udgiver« og »Ud gi velses da tum« værende de 

sekundære – og at dette ud sagn i fun da men tal forstand er rent 

kon cep tuelt. Det er disse udsagn, og kun disse udsagn, som ved-

rører vær kets status som kunst, dvs. vedrører attri  bue ring. Resten 

er ren afskrift. Men det kan mås ke betale sig, hvis vi er ekstra ty-

delige her: stof lig heder og materialer er, når vi taler om kunst vær-

ker – ganske modsat hvad kunstsværmere går rundt og in sinuerer 

– ikke andet end skrift og af skrift. Det er ikke nemt, og det hænger 

ikke altid sammen, men det er der heller ingen, som har på stået, at 

skrivning og af skrivning er eller gør. 

Vigtigt er nu, at vi bedre forstår hvorfor Lawrence Weiner-po-

sten ovenfor så ud som den gjor de, eller hvorfor Duchamps svar til 

maleren Gorsline lød som det gjorde: hos dem er alt andet end kuns-

tens konceptuelle værkhed bevidst ladt ubestemt og uafgørligt hen 

(»gør det hvis I gider«, vil kår li ge materialer, vilkårligt omfang og så 

videre). Vi ser at vi ville kunne sige eksakt det samme til R. Lul lius 

de batisfolagiis principium og Prog no sti ca tie van Pantagruel. Ganda-

vi by Cauwel 54: »Gør det hvis I gi der, materiale, format og om fang 

som det passer jer«. Det er dette fænomen kunst for falskeren Eric 

Heb  born er op mærk som på når han – om end i et andet ærinde – ci-

terer en ræ sonnerende kata log post for en tegning af Corot fra Paul 

J. Sachs Modern Prints and Drawings:

Med kommentaren »at jeg for mit vedkommende gerne tror hr. 

Sachs, når han siger, at tegningen er med blyant, at den måler 103 ⁄4« 

× 97 ⁄ 8«, og at den befinder sig i Fogg. Jeg ser heller ingen grund til 
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at be tviv le hans påstand, når han siger, at den er af Corot (dog må 

jeg medgive, at min vurdering af hans eks pertise med hensyn til 

tegninger ville stige dramatisk, hvis jeg skulle erfare, at han havde 

lavet den selv)«.

Men her diskuterer vi ikke, hvordan man gør kunst, men hvor-

dan man samler på kunst, uden, vel at mærke, at besidde passende 

middel dertil. Hvis vi her må udtrykke vores helt egen me ning, så 

er det Weiners kunst og Duchamps metafysik som appellerer til 

os (mindrebemidlede), sam  tidigt som deres vær ker, for os, helt og 

aldeles savner re pro duk tiv eller repræsentativ appel (det må de vel-

bestillede ger ne tage sig af). Det er altså krydsproduktet af Weiners 

kunst eller Du champs meta fysik og biblio gra fiens eller det ræson-

nerende katalogs repræsentative appel vi søger efter her.

V. det bibliografiske motiv og den repræsentative appel

Som sagt, så er »repræsentativ appel« ikke noget som bare er eller 

altid har været. Under det 17. år hund rede begynder angivelser med 

hensyn til format og omfang at optræde i bog listerne, auk tions-

kata lo gerne og inventarlisterne, om end tøvende og sporadisk. Det 

kun ne typisk se ud som i for eksempel Van der Hems inventar fra 

Amsterdam 1674:

Ganske svarende til hvordan tidens kunstinventarer så ud, som ek-

sempel i Jan-Baptista Ant hoi nes døds boinventar fra 1691:

Hvor angivelsen at det drejer sig om et maleri på træ i Herri met 

de Bles tilfælde svarer ganske pa ral lelt til den rudimentære angi-

velse af omfang i Rabelais-posten. Beskrivende kata loger i egentlig 

forstand frem kommer for såvel kunstens som biblio grafiens ved-

kom men de først et pænt stykke ind i det 18. år hundrede. Alt dette 

sker temmelig pludseligt og for kunstens og litteraturens vedkom-

mende mistænkeligt pa rallelt: 1774 udkommer Grundriß der Biblio-

graphie, oder Bücherkunde af den kej ser lige hof biblio te kar i Wien, 

Johann Nepomuk Cosmas Michel Denis; 1782 den bibliografiske 

utopiker Jean François Née de la Rochelles Discours sur la science bi-

blio gra phi que et sur les devoirs du bibliographe. Dette svarer ganske 

eksakt til den nye kunst historiske be vidst hed, som præger »anti-

kvar-assistenten« for Uffi zierne, Luigi Lanzis første katalog over 

sam lin ger ne fra 1782 (senere, i 1792, skrev han den første systema-

tiske kunsthistorie, Storia pittorica dell’Ita lia inferiore) og lederen af 

det kej serlige galleri i Wiens straks efter publicerede inven ta rium, 

som, hvis Michel Denis skulle fortegne den, ville lyde:

Standarden, som sidenhen etablerer sig, og efter hvilken Brunets 

indflydelsesrige Manuel du Libraire et de l’Amateur de livres i flere 

udgaver og volumer i det 19. århundredet er skåret, ligesom den 

sta dig væk den dag i dag præger litteraturlister, antikvar- og auk-

tionskataloger. Af gø rende nu er at »Navn. Titel. Udgivelsesort, 

-sted og -år« ikke læn gere, i den beskrivende post, er an skuet som 

et sags for hold, men som et udsagn. Den biblio grafiske beskrivnings 

historie er na tur ligvis ikke så retlinet, som her frem tryllet; men 

hvis alle poster hos Brunet indeholder op lys ning om for mat og om-

fang, samt en note om objektets grad af raritet og pris, så indehol-

der også den monu mentale La bib lio the que d’Antoine du Ver dier, 

seigneur de Vauprivas: contenant le catalogue de tous ceux qui ont 

escrit, ou tra duict en françois, & autres dialectes de ce royaume […]: 

avec un discours sur les bonnes lettres, servant de pre face: et à la fin un 

supplement de l’epitome de la biblio theque de Gesner (Lyon: Barthele-

my Honorat, 1585) næsten altid op lysninger i stil med »[im primé 

à Paris in-4°, par Christian Wechel 1546]«, men altid biografiske 

data om for fat teren og – nu og da meget lange – referat af teksten. På 

trods af at Du Ver dier altså allerede 1585 registrerer bogens format 

og pro duktion, illustrerer op byg ningen af biblio grafien vor iagt ta-

gel se her: Først kommer for fat te rens bio grafiske data, fulgt af et 

om hyg ge ligt re fe rat af teksten (Du Ver dier må have været en læser 

af næs ten Magliabecchisk kaliber). Sidst kommer bogens fysiske 

data, inden for kan tede paren teser, altså gans ke omvendt for holdet 

og prin ci pper ne i mo der ne biblio grafisk meto de.

I en vis forstand kan man sige, at den moderne bibliografiske 

metode implicerer, at det ikke læn  gere er bibliografens opgave at 
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efterprøve historiske sagsforhold, men re præ sen tere udsagn, og 

ud  sagn om forfattere, udgivere, værktitler og produktion (altså 

kuns tens hele konceptuelle niveau) skal nu re præsenteres så som 

de optræder i materialet. Alt hvad bibliografen måtte vide, mistæn-

ke eller deducere, skal være tydeligt adskilt fra den beskrivende 

del, i form af indexerede rubrikker, in den  for kantede pa ren teser 

eller i form af ræ sonnerende noter, som netop bibliografens egne 

kon jek tu rer. Kon sek ven sen er, blandt andet, eksistensen af hån-

den »Lommesmerter«, og dennes forud sigel ser:

Men med denne prognostika, med trykåret 1561, drejer det sig, iføl-

ge alle kompetente eksperter, i vir ke ligheden om en flamsk over-

sættelse af Pantagrueline Prognostication, hvor enhver reference 

til Ra be lais eller Alcofribas omhyggeligt er blevet fjernet fra såvel 

teksten som fra titlen. Princippet er ikke desto mindre, at al rele-

vant information i første omgang er at anskue som materiale, hvor 

et hvert kon cept (auc  tor, værk, kunst, litteratur eller attribution, 

men også produktionsforhold) er fjer net. Få, hvis no gen, bibliograf 

vil billige en sådan karakterisering af deres arbejde, reduceret til 

en bu reau grafisk af skriv ning af ma te ria ler. Derfor er også biblio-

grafierne og de ræsonnerende kata lo ger or ga niserede efter stærkt 

be tyd ningsbæren de organiseringsprincipper, fulde af kantede 

paren teser og forsynede med fyldige be mærk ninger, historier og 

noter. Men enhver biblio graf og kata log kom pi la tør vil med gi ve, at 

katalo gi se rin gens historie er en historie mod en alt mere ud viklet 

ma te riale præ ci sion. Forskellen er, at viden skabs  manden vil se 

denne som et middel for mere (kon cep tuel) viden, hvor vi her vælger 

at se den som mål i sig selv. Vær kets stof og materiale er altså det 

som bliver til bage, når man holder op med at attri bue re, titulere, 

søge efter værkets oprindelse og mene noget om ma terialet. Hvis 

vi fjerner alle disse ele men  ter, vil en fuldstændig bibliografisk post 

typisk indeholde følgende – ikke-indexerede – data:

Dette er ingenting andet end repræsenteret stof. Pseudofaksimilen 

af titelbladet er lige så fris tende at t rak  tiv for samleren, som den er 

omstridt blandt bibliografer. Ingen bibliograf be stri der nødvendig-

heden af en gengivelse af titelbladet, men spørgsmålet er hvor 

mange parametrer gengivelsen skal re pro ducere. Pro blemet har 

sin rod i det for hold, at pseudo faksimilen aldrig kan blive eksakt, i 

be ty dningen entydigt for maliseret, og forskellige biblio gra fier ope-

rerer med forskellige signifikante ni veauer, strækkende sig fra kun 

at tage højde for linieskift, at skelne mellem versaler og gemene (og 

alt så ignorere kursiv, kapi tæ ler og grundtyppesnit), til fotomeka-

nisk gengivelse af et eksemplarisk titel blad med an gi vel se af stør-

rel ses forhold. Pseudofaksimiler, som i eksemplet ovenfor, ser man 

ty pisk i pri vat samleres egne kataloger (trykt på eget forlag), i prin-

cippet aldrig i videnskabelige biblio gra fier. Vi mistænker at viden-

skabeligt sin de de bibliografer ville finde resultatet af den færdige 

biblio gra fis ke post en kende for fimset med alle de damede typpe-

snit. De ville i stedet typisk foretrække følgende, mere maskuline, 

transkription af titel bladet:
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Hvor kaoset af forskellige typer af understregninger selvfølgelig 

forklares i et appendix. Men også den ne form ville de fleste sam-

lere ikke desto mindre finde ganske wunderbar, da samlere har en 

ten dens til at goutere alt, som ligner videnskabelighed, og metoden 

gør sig også meget godt i skrive mas kine typo grafi.

Vi. repertorium og bureaugrafi

»Skrivning og afskrivning af bøger«, som er de aktiviteteter som 

kendetegner bibliografen og kunst his to rikeren (dvs. connoisseu-

rie, attribuering og sammenstilling af bestands- og ræ son nerende 

kata loger), er også den aktivitet, eller rettere: den dysaktivitet, som 

vi kan sub su mere under den vel valg te term bu reau grafi. Kineserne 

så det først; dér, i det Fjer ne Øst var digtere og tegnere først og frem-

mest skrive bords kunstnere, eller »lær doms kunstnere«, hvis kunst 

var en forudsætning for stats lig tjeneste. Dette tje nes temandsliv 

kom til Eu ro pa først under det sene 18. og tidlige 19. år hund rede 

med udviklingen af den offentlige forvaltning. Da offentlig forvalt-

ning kendetegnes af de man ge dossiers som ligger og ven ter på 

behandling (»en akt må ligge af sig«), finder bureau grafen sig tit 

sidde med et overskud af tid, som en pas sage i den habsburgske 

bureaugraf Grillparzers dag bog vid ner om: »den ne om kringstøven 

i gamle akter, dette tje nes te mandslivs beskæftige ledig gang er for 

mig tem melig opløftende«. I en dag bogsnotits seksten år senere, 

fra den 19. feburar 1829 hedder det, ty pisk: »Kom om kring 12 til 

kontoret. Intet arbejde forefandtes. Læste i Thukydid«. Bureau-

gra fer er nem lig typisk læ se re og som sådan aso ciale, med en kun 

begrænset interesse for det denne si dige. Bureaugrafernes fa vo rit-

lekture var under tidlig tid, som eksemplet Grillparzer viser, Thu-

ky di d, Sex tus Empiricus og He  ro dot, senere mere i stil af Gibbons, 

Hobbes, Scho pen hauer og Houel  le becq. Filosofisk har de en ten-

dens til skep sis (sva ren de til de kine siske bureaugrafers for kær-

lig hed for neo-konfucianisme), viden ska be ligt-me todisk til em-

piri; politisk hælder de til konser va tis me, som efter et godt måltid 

mad og et par glas vin kan gestalte sig som en munter anarkisme; 

etisk-mo ralsk har de en tendens til kølighed og apati. Oven ståen-

de karakteristiska præger også det bu reau gra fiske sprog, som fra 

en uini tie ret be trag ter kan fremtræde meanderagtigt slingende 

og unød ven digt om stæn digt grænsende til ufor ståe lig hed. Men 

in  gen ting kunne ramme mere ved siden af. I vir ke lig heden er det 

bureau gra fiske sprog siden baby lonsk tid udtryk for den højeste 

form for økonomi. Det er et formaliseret sprog, hvor alt skal for-

mu leres så kort og præcist som mu ligt, helst i en enkelt sætning. 

Et hvert udtryk for »det le ven de ord«, som sta dig væk kan gemme 

sig i et verbum, skal i så høj grad som muligt bringes til sub stan ti-

visk en ty dig hed. Der   for kla ger man ikke, men »en sag un der stilles 

behandling som klage«, ingen ting prø ves, men »der gen nem  fø res 

en prøvning« og derfor gør man ikke noget, men »en sag udføres 

ifølge en handlings plan«. Passiv for  mer er en selv føl ge lig hed; det 

hand lende subjekt skal i det bureau gra fis ke sprog per spek tiveres 

som et uen deligt fjernt for svindningspunkt, så le des at udsagnet 

synes at kom me fra et uen de ligt fjernt over sub jekt, hvis om fang og 

uendelige forgreninger har som for mål at indpode en vis svimmel-

hed til den, som hen vender sig til kontoret. Det er i den forstand at 

bureaukratiet er en inter pre ta tions mas kine, en Golem, hvis ‘sand-

hed’ er lige så katastrofal, som den er dunkel.

I Kina underholdt hvert dynasti sit kontor af bureaugrafer, 

hvis fornemste opgave var at op tegne kejserens gøren og laden, at 

tage daglige notater af offentlige tildragelser, at samle og opbe vare 

hand linger og dokumenter, samt at udforme arkiverne. Intimt for-

bun den med den kinesiske bu reau  grafs funk tion var det at skrive 

og afskrive dokumenter gennem at uddestillere excerpter, cita ter 

og kom pi le re; en praksis som naturligvis medførte en god gro bund 

for en avanceret brug af klichéer. Den kinesiske bureau graf ville 

således aldrig skrive en sætning som »på samme tidspunkt flam-

mede tre forskellige bonde re vol ter op i syd«, men snarere: 

for derefter at repetere samme formule ringer for de to andre revoltø-

rer Li og Wang. Effekten er na tur ligvis en lige så bemærkelsesvær-

dig monotoni som mængde af ord, men som har det til fælles med 

den vesterlandske bureaugrafi, at den tenderer til at sønder dele 

sammenhængende in for ma tion til en oplis  tet og substantiverende 

form, som først og fremmest giver mindelser om in ven tar lis ter og 

kata lo ger.
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Det er nemlig det som det handler om for bureaugrafen: at 

sønderdele og fordøje den alt hur ti ge re akkumulerende mængde 

af stof. Hvis Magliabecchi var den sidste seriøse læser, så er det 

sympto ma tisk, at det var en samtidig med Magliabecchi, som 

kom med den første konkrete løsning til, hvordan man som lærd 

(men glemsom og træt af al læs ning) i fremtiden kunne undvære 

Maglia bec chi- og Fahren heit 451-lignende lit te ratur entusiaster. 

Det handler om Vincent Placcius, som i sin De arte ex cer pendi. Vom 

ge lehr ten Buchhalten liber singularis (Stockholm-Hamburg 1689) 

dis ku te rer kunsten at folde vi den sam men. I den ne udgiver han en, 

af sin morbror Vinzent Gramer fun  den tekst, De scrinio litterato. 

Teks ten er ty deligvis skrevet af en tilhænger af Amos Comenius’ 

pæda go gis ke reformbevægelse og en ven til Samuel Hartlib 1637 

eller kort tid derefter. Temaet er an givet i undertitelen: »Fremstil-

ling af en ark eller ar kivskab for lærde studier; en metode, med hvis 

hjælp alt det læste, hørte og tænkte uden pro ble mer kan bevares 

og hurtigt gen fin des.« Forfatteren be skri ver deri hvordan man byg-

ger sit eget kar to teks skab i træ (Arcae seu repositorii fabrica). Dette 

skab – som i øvrigt mest af alt ligner et porta belt alter  trip ty kon 

med sine to fløjdøre – fungerer i prin cippet som en todimensional 

organisering af ci tater, tan ker og ex cerpter, udfra et vilkårligt men 

begrænset sæt af definerede loci og tituli, hvor ord nings kate go rier-

ne (de verti ka le loci) kombineres med de hori sontale, med versaler 

markerede tituli. Hver locus er markeret af en plade i blød metal, 

hvorpå ordnings kate go rien er skrevet, og som er ud styret med en 

krog, hvorpå ci ta tet, tanken eller excerptet kan hægtes. På trods af 

at det ikke drejer sig om andet end en godt organi se ret, portabel op-

slags tavle, vakte den en ikke ubetydelig interesse i den lær de ver-

den. Placcius selv de mon strerede sin egen for bed rede ark for sine 

studenter, og Leibniz frem stil le de sin egen machina, som den pas-

sen de kom til at kaldes.

Det er netop denne ark-maskine (arca ma   chi na), som be teg nede 

et afgørende nyt skridt i om  gan gen med tekst. Når man tidligere 

ope re rede med ex cerpt sam linger i form af kon vo lut ter eller i form 

af indbundne bøger, som ret beset blot dub  lerede den allerede ek-

sis teren de og pro li fe re ren de bog  form, mulig gjor de denne machi na, 

at man med et en kelt blik kunne overskue og for val te en stor sam -

ling af vi den i et meget be grænset og, frem  for alt, bær bart rum. Det 

re vo lu tio næ re i den af Plac cius pub li ce re de opfin del se var dog ikke 

må den, hvorpå viden or ga niseredes. Den ne vi dens må de i ex cerp-

ter havde allere de Kon rad Gessner be  skre vet i sin Pande cta rum fra 

1548 og fungerede sty ren  de for tidens måde at lave ind holds  for teg-

nel ser, in dices og lit te ra  tur hen vis nin ger i bøger. Det revo lu  tio ne-

ren de lå snarere i, at den indexerede in for ma tion nu var løs revet 

fra bo gen; den ud gjor de et forsøg på at søn derdele (analysere) den 

in formation, som er bunden til bo  gen som sup port.

Når Gessner eller det jesuitiske pseudonym Philomusus (Indu-

stria excerpendi brevis, faci lis, amoe na, a multis impedimentis, quibus 

adhuc tenebatur, exsoluta … Kon stanz 1684) taler om kuns ten at ud-

trække information ud af tekster, advarer de begge udtrykkeligt 

for løsbladssystemer. Phi lo mu sus re kom menderer at man skriver 

sine excerpter på løse blade i kvartformat og opbevarer dis se blade i 

æsker. Dog, når man har sam let en æske fuld, skal bladene ordnes, 

bindes til en bog, som der efter skal udstyres med en rygtitel, ind  -

holds for teg nel se og indices. Advarslen for løse blade er end vi dere 

nær   mest etisk og metafysisk motiveret: løsbladsystemer udgør en 

fundamental trussel for hu kom melsen, da hu kom melsen har brug 

for faste og uforanderlige ord nings strukturer, og da ex cerp  ter  ne 

be stan dig må læses og genlæses for at på den måde præ ges ind i 

hu kom melsen, må in for ma tio ner ne være til gængelige også uden 

omvej omkring en samling. Ti tu li og loci er derfor hel ler ikke vil-

kår lige og bør ikke være af hæn gige af ma te rialet, ti dens smag eller 

personlige behov, dvs. at de ikke kan være afhængige af en speci-

fik sam ling. Dette implicerer endvide re, at arkets foliering til læg 

og sam men hæft ningen af læg til hin  an den i deres rygmarv (fals), 

udgør bogens metafysiske fik se ring, som ikke må brydes. Det er 

denne metafysiske fun dering, som en kollationsformel beskriver.
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Det er også derfor, at der ikke var brug for kol  lationsformler i tidlig-

moderne tid; fal sen var sta digvæk principielt ubrydelig (en brudt 

fals ville være en makulerbar ruin). Pub liceringen af den ano nyme 

De scrinio litterato var først mulig, da Mag  lia becchi alle rede var  

en anakronisme, et ku  rio sum eller, som vi vil le sige i dag: en fre-

ak. Og det er der for at Mag  lia bec  chis død ud tryk ker en meta fy sisk  

krise, som sat på sin spids ville kunne formu le res som fal sens 

hævn på hu kom  mel sens pri mat, som havde gno s ti ker ne pla ce ret 

en fæl de i den til syneladende så prak  tis  ke kodex form. »Var Mag-

lia becchi bare udø de   lig !« ville littera tur ven ner ne klage, men heller 

ikke Mag lia becchi vil gen op stå; tilbage på gul vet er der imod et hav 

af bøger. 

For Placcius var et løsbladsystem, som ikke var hægtet til den 

meta fy sis ke fals af loci og tituli stadigvæk utænkelig. Arkens fals 

er i hans maskine ma te ria liseret i form af de hægter til løs bla dene, 

som er en inte greret del i de skilte i blød metal, som er fæstede på 

’kuf fert arkens’ træ læg ter. Sym pto matisk var det først i 1780 – altså 

samtidigt som bu reau grafien kom til vesterlandet, og sam tidigt 

som den sys  te  ma  tis ke kunsthistorie og den systematiske biblio-

grafi udvikledes af Lanzi, von Mechel, Denis og Née de la Roc hel le 

– da det kejserlige bibliotek i Wien, som det første, anlagde et så-

kaldt uni ver sal re per to rium. Et uni ver sal reper to rium er ikke andet 

end de kartoteks skuf fer, som vi for kun 10 år siden fandt i et hvert 

bibliotek, men som nu til dags er blevet en sjældenhed. Det af gø-

ren de skridt er her, at uni ver sal re per toriet etablerer en tredimen-

sionel tekst gennem at hægte vil kår ligt valgte styk ker til et index; 

og in di ces, til forskel fra tidens loci og tituli, er en frit be væ gelig 

stør rel se (det hører vi allerede i ordet). Det var den systematiske 

bibliografi som muliggjorde in dexe ring (kartotekskortet), da kolla-

tions formellen re præ sen terer »falsen«, uden at selve falsen be hø-

ver være på sel ve indexet; og indexet (posten i be stands- eller det 

ræsonnerende katalog) etablerer tilsvarende den enkelte bog eller 

det enkelte stykke kunst som en frit be væ gelig spillebrik på et for-

an derligt spillebræt. »Det moderne« er en inde xe ren de maskine 

mel lem to bevægelige størrelser; eller for at tale matematisk: indi-

ces er den nye mængde som muliggør en mange-til-mange relation 

mellem kon cept (tekst, bil le de, idé) og stof (bogudgave, billedværk, 

ting & sager).

Her er det værd at notere sig, at entiteterne »koncept« og »stof« 

ikke kan reduceres til »Navn«, »Værk«, »Collectible« eller »Ready-

made«, men er entiteter som er fremkommet ved den bibliografi-

ske (og kunst his toriske) sønderdeling, eller analyse, af dens objek-

ter: og hvor denne sønderdeling i sin tur har mate rialiseret sig som 

en ny type af objekter. Denne nye type af objekter er det be skri ven de 

materiale (af skrift), som, vores bureaugrafiske erfaring viser, enti-

tetsmæssigt ikke skelner sig fra den skrift som den beskriver.

Vii. index og læsemaskine

Dette er også formellen på krysproduktet mellem Duchamps meta-

fysik, Weiners kon cept kunst og kunst- og litteraturvidenskabens 

repræsentative appel, som vi søgte efter. Det er et helt igennem 

gnos  tisk pro dukt. Denne entitet »Index«, som muliggør en man-

ge-til-man ge relation mellem »Kon cept« og »Stof«, var uden tvivl 

det Eliphas Lévi forstod ved »eonernes kopulering og luksu riø se 

om fav nel ser«. Det gnosticistiske illustreres i øv rigt også vel af et 

råd som vi har fra Umberto Ecos Kunsten at skri ve speciale, nem lig 

at smide fotokopier væk når man har læst og excerp te ret det man 
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skal bruge der fra. Rådet bygger på den iagttagelse, at et ikke ual-

mindeligt træk ved studentens om  gang med teks ter er at denne let 

kan forledes til at tro, at så snart man har foto ko pieret en tekst, 

så har man også læst den, og jo flere tekster man har fotokopieret, 

desto flere teks ter har man læst. Fotokopier, re præ sen ta tio ner og 

re produktioner som de er, udgør for Eco sam me trussel for hu kom-

melsen som løsblade gjor de for Gess ner og jesuiten Philo mu sus, 

hvor om vendt den gnostiske poin  te ligger deri, at først når kon cep-

ter (tekster, bille der, idéer) er indexe rede (re præ senterede og arki-

verede), er de (materia li se re de); og hvor vidt de er »læst«, »glemt«, 

»brugt« eller hvad ellers, er sagen aldeles uved kom men de. Det 

om vend te gæl der også: først når stof (ting & sager) er indexere de, 

er de (kon cep ter). Hvis vi tester oven ståen de ud sagn med metafy-

siske termer får vi også meget rig tigt: først når ånden er indexeret, 

er den (ma teria) og først når materien er indexeret, er den (ånd). Det 

er derfor som antikvarboghandleren har ‘læst’ bogen når den er ka-

talogiseret.

‘Gnosticismen’ i dette indeholder mås  ke også en pointe med hen-

syn til hu kom mel se og glem somhed som Gessner og Phi lo musus 

overså. Robert Fludd (og efter ham uni ver salplagiatøren Atha na-

sius Kir cher) re pro du ce rer i sin De Utriusque cosmi historia (1617–38) 

et kobberstik smukt il lus trerende dette syn: På et ark, dvs. et ud-

spændt stykke mem bran (papir eller skind) har en børste lig nen de 

tin gest lavet et antal huller; disse huller er så den in formation som 

mem bra net har lag ret, gan ske som et hul kort eller et mag ne tisk 

datamedium. Nyere neuro fysiologisk forsk ning, rygtes det, for står 

dog ikke læn ge re hukommelsen (memoria) som en sådan hård disk 

eller impressum på Lockes ube skrev ne ark, men snarere som en 

»inter pre ta tions mas ki ne«. Denne interpre ta tions mas kine er slet 

ikke op ta get af det faktisk ind truf fede, men derimod af at yde en ef-

fektiv kon stant dis kri mi ne ring mellem hu kommelse og glemsel. 

Det er i dette perspektiv at Raymond Lulls (1235?–1315?) kom-

binatorik, eller »kunsten at finde sand he den«, som den kaldes et 

sted, bliver interessant. Vi tænker på den ‘tænk nings mas ki ne’ han 

præ sen te rede i sin Ars magna (ed. princ. Venedig 1480, den fore-

trukne dog den af Bern hard Lavinheta editerede fra Lyon 1517) og 

som spillede en betydelig, om end nytteløs, rolle for re næs san cens 

og den tidligmoderne tids alkymister og tænkere, men så sent som 

1666 inspirerede Lei b niz’ for søg til en universel algebra (Disserta-

tio de arte combinatoria). Princippet for Lulls maskine er at kom-

bi ne re et givet sæt af enti te ter med et givet sæt af andre entiteter, 

gennem en række mere eller mindre kom pli cerede ‘maskiner’ i 

hjul- eller tabelform som, gennem at de kan rotere uaf hæn gigt af 

hinanden, kan pro cessere alle tænkelige kombinationer af disse 

entiteter, symboliserede ved alfa  be tets bogstaver. Men bort set fra 

en sådan overordnet karakterisering er det ellers magert med in -

for mationer om hvordan, me re præcist, Lulls »store kunst« fun-

gerede og til hvad den egnede sig, og dette til trods for at det var 

de tidlig moderne encyklopædister, trætte og glem somme af al læs-

ning, som kastede de mest lystne blikke og knyttede de største for-

håbninger til Lulls kunst. En af dis se, Johann Heinrich Al ste dius, 

skrev også en introduktion (Clavis artis Lullianæ. Strassburg 1609), 

og det er også åbenlyst at den ano nyme forfatter til De scri nio lit-

terato havde læst sin Lull. Dog må man sige, at med en »kunst at 

finde sandheden« har den kun lidt med at gøre, sna re dre jer det sig 

om en kunst at inventere muligheder. Men på trods af at Lull, og det 

med rette, kan an skues som en af forgænger til den moderne sym-

bolske logik og datalogi, har hans kunst længe rangeret på linie 

med Alberti Magni (og Roger Bacons) talende kobberhoveder, Rabbi 

Loews Golem, Kafkas Odradek og Borges Aleph, alle, hvis »skabelse 

var en uafsluttelig mas tur ba tion og deres frelse en evig abort«. Vi 

tror med rette, men forstår derved ingen ting nedsættende. Alle dis-

se maskiner har nemlig det til fælles, at deres »sand hed« er lige så 

kata stro fal som den er dun kel. 
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sin omstændige metode at forfatte bøger, med det formål, at i én og 

sam me tekst, forholde sig uafgørligt til tekstens alle mulige kon-

cepter, dvs. at alle for læseren mu li ge re tur ne rede betydninger af 

ordene og sætningerne fast hol des som en mulig tekst. Roussel be-

skri ver selv hvor dan han vælger to fonetisk ekvi va len te ord, som 

han kalder »metagram«, for eksempel billard (bil lard bord) og pil-

lard (plyn d rer). Derefter adderes yderligere et metagram til det at 

to næsten identiske fra ser er blevet kon strue ret. I det her tilfældet 

homonymerne »lettres«, »blanc« og »bande«:

Teksten, i singularis, findes ret beset ikke, men er et sæt af mulige 

koncepter. Det er også denne idé som driver Borges i den velkendte 

historie om »Pierre Ménard, forfatter til Don Quijote«, nemlig det vi 

alle godt ved, men alligevel har en usvigelig tendens til at glemme, 

at tekstens virkeliggjorte materiale og potentielle modtagelse ikke 

er en og samme sag. Borges af slut ter også sin kritik af den lulliske 

maskine med ordene: »Som in stru ment for filosofisk forskning er 

tænk nings maskinen absurd. Som litterært og poe tisk instrument 

slet ikke«.

Men det er ikke kun gnosticisme, det er også – som undertitlen for 

nærværende tekst hen ty der til, og som enhver bu reau grafi er det 

– en god gang voodoo. Vi skal også til Sydamerika. Dér, i Bue nos 

Aires, konstruerede 1954 den senere bibliograf för A.J. Beyers sam-

ling, Juan Estaban Fas sio, en maskine for at læse Rous sels Nou-

velles Impressions d’Afrique. De strukturelle principper for denne 

mas ki ne præsenteredes senere af François Caradec i Roussel-num-

Borges, som tænkte en hel del over denne type af maskiner, skrev 

en gang, at »målt efter dens hen sigt, dømt efter dens opfinders høje 

mål, fungerer tænknings mas ki nen ikke. Denne kends gerning er 

for os sekundær. Lige så lidt fungerer alle apparater ved navn Per-

petuum mobile, hvis diagrammer fyl der de overgearede encyklo-

pædiers sider med mysterier; lige så lidt fungerer de metafysiske 

og teo lo gis ke teorier, der plejer at for kla re, hvem vi er og hvad ver-

den er. Deres åben ba re og berygtede nytte løs hed for minds ker ikke 

interessen for dem. Dette er, tror jeg, også tilfældet med [Raymond 

Lulls] nytte løse tænk ningsmaskine.« I slutningen af dette essay, 

»La máquina de pen sar de Rai mun do Lulio« (1937), refererer Bor-

ges til en episode fra Swifts Gulliver’s Travels, hvor kap tajn Gulliver 

fortæller om en pro fes sor, som havde opfundet en tænknings- eller 

»skrive mas kine«. Denne bestod af en træramme, hvor en ræk ke 

træklodser på størrelse med terninger var spændt op med en tynd 

snor. Hver snor kunne bevæges uaf hængigt af hinanden ved hjælp 

af en række jern hånd tag. På hver terningside var et ord skrevet, og 

ved at be væ ge håndtaget fik man hver gang nye ord og, eventuelt, 

hele sætninger. Efter hver be væ gel se af hånd tagene læs te man or-

dene, og hvis der fremkom en sæt ning eller et sæt nings frag ment, 

lod man stu den ter skrive det ned i et hæfte. 

Metoden er ikke ulig en anden Raymonds, nemlig Roussel, 

som i sin Comment j’ai écrit cer tains de mes livres (1935) beskriver 
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meret af tidsskriftet Bizarre no. 3/4 (1964) efter Fassios notitser. Da 

Rous sels ro man er op byg get udfra et system af indkapslede pa ren-

teser, stræk ken de sig fra ‘brødteksten’ til ((((( ))))), samt noter og bil-

leder, re præ sen terede Fas sio teksten som en serie af koncentriske 

og excentriske sfæ rer, som til og med over går Lulls i kom plek sitet. 

Disse kon cen triske cirkler sønderdeltes sidenhen til indexerede 

kartoteks kort som monteredes på et roterende stativ.

Voodoo’en ligger i at anskue selve kategorien-for-samlere (sna-

rere end værket) som et already made, og dette lader sig gøre, som 

vi håber at have vist, ved en opløsning af memoria og folium og mel -

lem billede og support til et Index. Men et index er, som vi har set, 

en transformationsrelation mellem metafysisk stof (en imaginær 

samling) og bureaugrafisk lavmaterialitet (bibliografisk ma te ria le 

og/eller det ræ son ne rende katalogs stof): 

Voodoo er teknikken, ved en og samme entitet, at processere forud-

sigelser og hukommelser, det ex cen triske bib lio tek og den viden-

skabelige bibliografi, og altså også af Malraux’ imaginære museum 

og en ræ son ne ren de katalog. Sådan en Golem, Aleph, Odradek eller 

Caput phitonicum, som gnos ti ker ne kaldte deres ta len de kob ber-

hoveder, kan for mindrebemidlede samlere for eksempel tage sig 

ud som Placcius arca ma chi na, som et biblioteks universalreperto-

rium, eller som Fassios læsemaskine (som den frem træ der på et 

foto grafi i Buenos Aires-tidsskriftet Letra y Linea, no. 4, juli 1954): 

»Hver mu lighed værende lige  stillet og kon sistent med kunstne-

rens intention. Afgørelsen med hen syn til til stands form ligger hos 

mod ta ge ren ved til fælde af modtagelse.«

| 7  | »Memoria«. Fra Robert Fludd: Utri-
usque Cosmi Maioris scilicet et Minoris 
Metaphysica, Physica atqvue Technica 
Historia. Oppenheimii [et] Francofurti 

[Frankfurt a.M.], impensis Iohannis The-

odorij de Bry, typis Hieronymj Galleri, 

1617–1638, p. 26.

| 8  | Raymundus Lullius: Illuminati sacre 
pagine … ars magna generalis et vltima 
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