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Da Descartes i 1637 formulerede sit diktum, Cogito, ergo sum – Jeg tænker, altså er jeg til –  

og fik mennesket delt i krop og tanke, var hans projekt at lede sin forstand for at komme frem 

til sikker og sand viden. Eftersom Descartes kan forestille sig det fuldkomne væsen, men det 

fuldkomne ikke kan have rod i det ufuldkomne, er hans tænkning ikke et opgør med Gud. 

Derimod er det et kraftigt opgør med den middelalderlige teologiske forståelsesramme, hvor 

mennesket er underlagt Guds intentioner. Med Descartes sættes mennesket som homogent og 

selvbevidst frit og dette baner vejen for både det sekulariserede selv og den moderne 

liberalistiske og individualistiske ideologi. 

Forestillingen om subjektet som frit og autonomt er i den moderne epoke ofte blevet 

problematiseret. Subjektet er ikke en selvbevidst enhed, men er en heterogen størrelse præget 

af ubevidste processer, sociale magtrelationer, diskursive kræfter osv. Med 

poststrukturalismen har der været en klar tendens til at pointere de anti-subjektivistiske træk, 

hvor subjektet er reduceret til en række udsigelsesmæssige subjektspositioner og forstås 

indenfor en konstruktivistisk ramme; subjektet har ikke en essens, men er hvad det bliver 

skabt – og konstrueret – til.  

Sideløbende hermed eksisterer der en dialektisk position, der forrykker fokusset i begrebet 

”subjekt” – som en agens, der både er underkastet og underkaster – og netop insisterer på 

dette dobbeltforhold. Mikhail Bachtin og Charles Sanders Peirce er to blandt flere af disse 

teoretikere. 

 

Det dialogiske subjekt 

Et af Bachtins kernebegreber er det dialogiske. Der findes stort set ikke det område, der ikke 

kan forstås indenfor konceptet om det dialogiske. Således også subjekts-begrebet, der kan ses 

som kernen i den dialogiske teori, skønt den principielt er uden kerne. Subjektet eller selvet 

kan ikke begribes som en lukket entitet. Jeg er ikke kun for mig selv i min egen verden, jeg er 

også for den anden – og træder dermed ind i en fælles verden. Dette sætter en uendelig 
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refleksion, for idet subjektet har øje for de andre, medfører det en boomerangeffekt. Jeg er 

ikke kun for mig selv og for den anden, jeg er også opmærksom på, sådan som den anden ser 

mig, ligesom jeg ser den anden i mig selv; endelig er også den anden for mig.  

Dette har at gøre med en simpel synsfænomenologi: Jeg’et har som subjekt ikke noget 

samlende ydresyn på sig selv, men har til indresyn på sig selv; den anden har derimod 

ydresyn på mig’et (men intet indresyn). Det er især disse to syn, der kombineres og medfører 

en videre elaborering. Som det hedder i et fragment hos Bachtin: 

 

”Det er ikke mig, der indefra kigger på verden med mine egne øjne, men mig der kigger på mig 

selv med verdens øjne, med fremmede øjne; jeg er besat af en anden. [...] Det er naivt at forestille 

sig, at jeg og den anden skulle smelte sammen i spejlbilledet. Den anden rummer et overskud af 

betydning. Jeg kan ikke se mig selv udefra, jeg har ikke en tilgang til mit eget indre billede. Ud af 

mine øjne ser fremmede øjne” (Bachtin: ”Mennesket ved spejlet” i K&K 86: 33, 1998 [1943]).    

 

Idet jeg’et altid allerede er sig selv gennem den anden, kan jeg’et heller ikke blive sig selv 

uden den anden: den anden er en del af jeg’et. Bachtin-forskeren Michael Holquist har døbt 

denne proces, hvor jeg’et og den anden forenes i subjektets tilblivelse, for authoring. 

Relationen mellem jeg’et og den anden er aldrig statisk og endelig, men er altid i permanent 

dialog. Det betyder at subjektets identitet er indlejret i en narrativisering.  

Hos den amerikanske semiotiker Charles Sanders Peirce finder vi i forhold til Bachtin en 

kongenial teoridannelse og subjektsforståelse. Her er det tegnet, der er det omsiggribende 

koncept. Da tegnet ikke blot forstås som en relationel størrelse, der knytter et indhold og et 

udtryk som det kendes fra Saussure og Hjelmslev, men er selve det forhold, at vi forstår noget 

mere om et sagsforhold, er tegnet at forstå som en dialogisk erkendelsesproces, og vi synes på 

det principielle niveau ikke at være langt fra Bachtin. Et tegn står for Peirce – idet han 

viderefører den filosofiske tegntænkning – for noget, et objekt, for nogen, dets interpretant. 

Denne dialogiske tegnforståelse indlejres i subjektsforståelsen. Peirce skriver i et af sine sene 

skrifter: 

 

”All thinking is dialogic in form. Your self of one instant appeals to your deeper self for his assent. 

Consequently, all thinking is conducted in signs that are mainly of the same general structure as 

words; those which are not so, being of the same nature of those signs of which we have need now 
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and then in our converse with one another to eke out the defect of words, or symbols.” (Peirce: 

Colleted Paper 1936-58: 6.338 [1909]). 

 

Det er ikke kun anskuet ud fra et tegn-perspektiv, at subjektet forståes dialogisk. Hele Peirces 

tænkning er farvet af en gennemgribende fænomenologi, phaneroskopi, der rubricerer alle 

fænomener i tre logiske kategorier alt efter deres kompleksitet. I førsteheden er de isolerede 

entiteter primært af kvalitativ art; andenheden er handlingens og den fysiske verdens domæne, 

det konkrete møde mellem et subjekt og et objekt, et ego overfor et non-ego; endelig er 

tredjeheden de intelligible processer, de facto tegn. Ego/non-ego-relationen i andetheden er et 

tilbagevendende refleksionsforhold for Peirce i hans forståelse af tegn og subjekt. Den 

grundlæggende matrix hedder da, at subjektets identitet bliver formet af en dialogisk proces, 

hvor selvet (ego) gennem noget fremmed (non-ego) får en særlig erfaring. Mødet med verden 

akkumulerer subjektets erfaringer og det danner en række uundværlige vaner og 

handlingsmønstre og standardforståelser.  

 

Subjektet hos Peirce og Bachtin – og den litterære erfaring 

Det hører absolut til undtagelserne, at Bachtin og Peirce relateres i videre forstand, trods at de 

har åbenlys affinitet. Det er imidlertid en grundkerne i Hans Lauge Hansens værk, Litterær 

erfaring og dialogisme. (En smagsprøve/forarbejde herpå vil nogle kende fra Hans Lauge 

Hansens bidrag til antologien Smuthuller. Perspektiver i dansk Bachtin-forskning redigeret af 

Nina Møller Andersen og Jan Lundquist fra 2003). Der er tale om et særdeles ambitiøst værk, 

der ikke som sit primære ærinde har at relatere og kombinere Peirce og Bachtin, men derimod 

at etablere en peircesk-bachtinsk teori, der kan fungere som forklaringsramme og ledetråd for, 

hvad litterær erfaring er. Til dette projekt står på den ene side Peirces forgrenede tegnbegreb 

– med paralleller til Bachtins sprogteori, på den anden side subjektsbegrebet. Mens 

forståelsen af tegnet og betydningsaktiviteten er strukturerende for Hans Lauge Hansens 

udfoldelse af litterær erfaring og dets dimensioner, der fungerer subjektsforståelsen som en 

ideologisk matrix for arbejdet, idet subjektet anskues – ved at koble Peirce triadiske tegn-

subjekt med Bachtins blik-subjekt – som en dialogisk dynamisk størrelse, hvor 

kommunikationsprocessen er indbygget i subjektet, hvormed ”subjekt og erfaring [bliver] til 

to gensidigt forudsættende begreber” (s 66). Subjektet er ikke bundet i en individualitet, men 

”vokser” i takt med sin erfaring, sin artikulation af erfaring som det hedder med Jørgen Dines 
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Johansen. Denne semiotisk-dialogiske forståelse af subjektet, hvor subjektet er formet af en 

dialog mellem de vanebaserede og nyindhøstede erfaringer, bliver af Hans Lauge Hansen på 

den ene side præciseret til at være en konstruktivistisk størrelse, idet subjektet konstruerer sig 

ud fra et register af diskurser, mens dette på den anden side betyder en parcellering af 

subjektet i en række indbyrdes ”dialogiserende selv’er”. Det sidste har teoretisk ballast fra 

spanske litterater og psykologer som Vázquez Medel og Carlos Castilla del Pino. Dette giver 

anledning til en vertikal tre-lagede struktur af subjektet – hvor de præsenterede teorier indgår i 

en skøn syntese – med hhv. et kommunikations-, et erfaringsdannelses- og et 

identitet/subjektskonstruktions-niveau.   

Når Hans Lauge Hansen er så optaget af subjektet, så skyldes det – som jeg forstår det – 

paralleliteten og samhørigheden mellem subjekt og erfaring, som er afgørende for at 

præsentere et begreb om den litterære erfaring. Skønt den imaginære erfaringsdannelse, der 

præsenteres, er noget mere simpel, end den meget komplekse subjektsmodel, der udfoldes – 

og som her kun er skitseret i sine hovedtræk – er den principielle analogi ikke til at tage fejl 

af. 

Litteratur er igennem sine subjektspositioner unik; her tilbydes både positionen den-anden-

for-mig (hvor jeg’et kan se og indleve sig i den anden) og jeg-for-den-anden (hvor jeg’et ser 

sig selv med en andens øjne), hvorfor en lineær og autonom subjektsforståelse er 

utilstrækkelig. I det hele taget står læseren, ifølge Lauge Hansen, overfor de samme 

udfordringer som forfatteren, nemlig at bevæge sig mellem kulturelle vaner og fornyelsen – 

og spejler således det hverdagslige subjekts erfaringer i livsverdenen. Vigtigst synes det 

imidlertid at være, at den skitserede subjektsforståelse er forenelig med Peirces udfoldede 

tegnbegreb, hvormed de forskellige erfaringsniveauer, Lauge Hansen opererer med, direkte er 

udledt af Peirces forskellige interpretant-kategorier, som – synes alt at tyde på – kan læses 

som forskellige selv’er. 

 

Peirces interpretanter 

Peirce grundforståelse af tegn er som sagt den triadiske sammenknytning mellem tegn 

(repræsentamen), objekt og interpretant. Hermed har han allerede indskrevet en erkendelses- 

og fortolkningsdimension i tegnet. Ordet ”træ” er da kun et reduceret, uægte tegn i 

modsætning til ytringen ”træerne vokser ikke ind i himmelen”, der er et genuint tegn, der kan 

være genstand for en fortolkning. Foruden at der hermed indlejres en forskel mellem 
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forklaring og forståelse/fortolkning, bliver pointen, at enhver fortolkning aflejrer nye 

fortolkninger, dvs. at nye tegn vokser ud af tegn. Derfor bestemmer Peirce forskellige 

karakterer og niveauer af interpretanter – naturligvis beskrevet som trikonomiske 

udviklingsrækker. De to mest gennemgående kategoriseringer hedder 1) umiddelbar, 

dynamisk og final interpretant og 2) emotionel, energetisk og logisk interpretant. I Peirce-

forskningen er det et tilbagevendende spørgsmål, hvorledes de to interpretant-kategorier 

forholder sig til hinanden, dvs. om Peirce blot har anvendt forskellige termer for samme 

forhold eller om den sidste skal forstås som en underkategori. Lauge Hansen argumenterer 

for, at der er tale om to adskilte trikonomier, der har forskellige parametre, og at de derfor kan 

anvendes på hinanden, sådan at forstå at f.eks. den umiddelbare interpretant kan analyseres i 

tre dimensioner – hvad der helt i Peirces ånd giver en meget differentieret kategorisering. I sin 

fremstilling lader han den første kategorisering være den bærende, idet den umiddelbare 

interpretant i læsningen vedr. den æstetiske erfaring, den dynamiske interpretant den etiske 

erfaring og endelig den finale interpretant den logiske (og metodiske) erfaring. Hermed bliver 

de tre interpretant-kategorier tæt relateret til den fænomenologiske treinddeling: følelses-

kvaliteter, det handlingsorienterede samt det intellegible og repræsentationsmæssige. Dette 

kan fremstilles således, idet underkategorierne kaldes for aspekter i forhold til 

overkategorierne:  

 Aspekter 

Den umiddelbare interpretant Emotionel interp. Energisk interp. Logisk interp. 

Den dynamiske interpretant Emotionel interp. Energisk interp. Logisk interp. 

Den finale interpretant Emotionel interp. Energisk interp. Logisk interp. 

 

Den umiddelbare interpretant repræsentere både det betydningsmæssige mulighedsfelt som er 

i tegnet og ”the right understanding of the Sign itself” (Peirce ibid. 4.536) – to udsagn Lauge 

Hansen får til at gå op i en større enhed, da han fortolker den ’rigtige’ forståelse af et tegn, 

som noget der altid kun kan være en mulighed (s. 129). Den dynamiske interpretant er den 

aktuelle effekt, som tegnet determinerer, mens den finale interpretant er den fortolkning, der 

ideelt og ultimativt kan opnås på baggrund af intersubjektive bestræbelser.   

Sammenknytningen af interpretant-kategorierne fungerer fint mht. til den æstetiske 

erfaringsdannelse, hvor den umiddelbare interpretant kan analyseres i adskillige tre-delinger 

ud fra trikonomien emotionel, energetisk og logisk interpretant, men dette er ikke tilfældet for 
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den etiske og logiske erfaring, hvor aspekterne kun i meget ringe udstrækning bliver (kan) 

anvendes.  

 

Æstetik i den litterære erfaringsdannelse 

Peirces interpretant-stratificering er altså for Lauge Hansen stratificerende for den litterære 

erfaringsdannelse. Efter nærmere at have udfoldet det æstetiske ifølge Peirce og knyttet den 

æstetiske erfaring i litterære tekster til peirceaneren Umberto Ecos strategi-begreb – der 

tegner et kontinuum af forskellige læsestrategier – bliver den umiddelbare interpretant 

analyseret i de tre kategorier emotionel, energisk og logisk interpretant. Dette resulterer i en 

litteraturanalytisk strukturering, hvor Lauge Hansen fornuftigvis også er meget åben for at 

trække på andre litteraturteoretiske begrebsdannelser end hvad han kan udlede fra Peirce – og 

Bachtin.  

Det emotionelle aspekt omhandler det sproglige materiales kvalitative karakter; det 

energetiske er knyttet til de ”rammebetingelser, teksten sætter som mulighed for en 

aktualisering i læseakten.” (s. 138), forstået som de betingelser teksten sætter for en læsning – 

som f.eks. retoriske, prosodiske og kompositionelle forhold. Hvor den emotionelle 

interpretant er en modalkategori, der involverer uafsluttethed og ubestemthed, der 

repræsenterer den energetiske interpretant en bestemmelse og realisering. Hans Lauge Hansen 

samler forholdet op på følgende måde: 

 

”Som modalkategori giver begreberne den emotionelle og den energetiske interpretant os et 

analytisk redskab til den semiotiske beskrivelse af et væsentligt inventar af æstetiske virkemidler: 

ubestemthed overfor overraskelse, følelse over for hændelse, kvalitet over for negation, indføling 

over for reaktion osv.” (s. 140). 

 

Idet den emotionelle interpretant og den energetiske repræsenterer teksten som materiale og 

kvalitet hhv. som et givet hændelsesforløb, der forstås teksten mht. den logiske interpretant 

som en symbolsk form – det være sig argumentativt eller narrativt, hvad der karakteriseres 

som noget generelt og som kan udvikles gennem den semiotiske vanedannelse. 

Disse tre aspekter medieres, idet de følelsesmæssige kvaliteter og den sansemæssige 

reaktion afstedkommer en bevidsthedsproces, der er præget af syntesedannende tænkning og 

er essentiel for erfaringen. Således peger den æstetiske erfaring på, at vi er fortolkende 

subjekter – ikke blot på et logisk niveau, men også på et emotionelt og energetisk. 
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Den videre specificering af det æstetiske niveau sker nu ved, at der trækkes på endnu en af 

Peirces trikonomier – nærmere bestemt den, der kategoriserer hele semiotikken. I Lauge 

Hansens pragmatiske fortolkningsoversættelse hedder disse tre niveauer: morfosyntaks, 

semantik og pragmatik – (og man se tydeligvis Charles Morris klassiske kategorisering, der 

baserer sig på netop Peirce). Det er her teorien bliver tekstspecifik og trækker bredt på andre 

strukturelt orienterede litteraturteoretikere, det være sig Roman Jakobsons similaritetsbegreb 

og metaforbegrebet i almindelighed. Fra Bachtin bliver det både kronotop-begrebet og 

stemme-forholdet, der hver for sig analyseres i relation til de tre interpretant-aspekter. 

Kronotop-forholdet angiver, at fortællingen er forankret i en indbyrdes forbundet tidslig 

(kronos) og rumlig (topos) struktur, og at koordinaterne herfra er ”indlejret i læserens møde 

med kunstværket” (s. 169). Kronotopen inddeler Lauge Hansen i: 1) den generiske kronotop, 

som er sat med læserens ureflekterede forventningshorisont, som teksten selv kan spille på, 2) 

forvridning af den genreskabende kronotop, der kan afstedkomme fornyelse af kronotopen, 

samt endelig 3) den specifikke kronotop som den former sig i læserens møde med teksten på 

baggrund af den generiske kronotop.  

På tilsvarende måde inddeles stemme eller den interne dialogisme i 1) heteroglossia 

(forskelligsprogethed egentligt forstået som forskellige diskursive former, men her knyttet an 

til forskellige stile som retorisk monolog, brevform, dagbogform osv., hvad der i dansk 

Bachtin oversættelse vil være forskelligstemmighed), 2) sammenstød mellem synspunkter 

samt 3) ’orkestrering’ (her forstået som forskellige sociale sprogformer – hvad heteroglossia 

/forskelligsprogethed traditionel dækker). Dette kan opsamlende skitseres således: 

 

Den umiddelbare interpretant 

Emotionel interpretant Energetisk interpretant Logisk interpretant 

Generisk kronotop Forvridning Specifik kronotop 

Heteroglossia Sammenstød mellem syn ’Orkestrering’  

   

Den strategi, der her er lagt for dagen, indebærer at det desværre primært er afvigelserne og 

brud i tekstens betydningsaktivitet, der gribes; det er det særlige betydningsforhold, der er i 

centrum – metaforens parallelisme, kronotopens særlige former osv. – hvad de illustrative og 

fine analyser i øvrigt også peger på, mens ”normalitetens” fremstilling for en stor del ikke har 

samme position og udfoldede behandling. 
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Litteraturens etiske dimension 

Den dynamiske interpretant eller den etiske erfaringsdannelse vedr. hvordan tekster 

afstedkommer betydningsskabende handlinger; dvs. hvordan teksten aktiverer læseren. Det 

resulterer for Hans Lauge Hansen i, hvad jeg vil karakterisere som to grundlæggende 

forskellige dimensioner, der begge imidlertid er fælles om kontekstualiseringen af teksten.  

På den ene side handler det om læserens fuldendelse af teksten, dvs. tekstens betydning er 

ikke entydigt givet med dens ord, men kræver en erfaringsbaseret rammesættelse, der kan 

konstruere teksten som en kohærent størrelse. Prototypisk er det i Wolfgang Isers forstand tale 

om at udfylde tekstens tomme pladser. På den anden side giver denne aktive læserinstans 

anledning til en etisk refleksiv dimension.  

Det er den første dimension der foldes ud hos Lauge Hansen: Via læseprocessen indskrives 

et mulighedsfelt og skaber på en gang identifikation og distance til teksten: 

 

”Samtidig med at den litterære tekst inviterer læseren til at træde over fiktionstærsklen og 

identificere sig med de fremstillede personer, involverer tekstens æstetiske strategi også en vis 

distance mellem den indskrevne læserposition og de fremstillede personer. Reallæseren må derfor 

følge tekstens strategiske dispositioner og tilegne sig teksten med en blanding af identifikation og 

distance.” (s. 203). 

 

Denne dobbelt-rettede læseproces udfoldes nærmere ved på dette niveau at knytte an til Paul 

Ricœurs tre mimesis-planer, præfiguration, konfiguration og refiguration. Med mimesis 1, 

præfiguration etableres tekstens semantik, symbolik og tidslighed ud fra en forforståelse af 

den menneskelige handling. Mimesis 2 er læserens konstruktionen af teksten som en diskursiv 

helhed – og er derfor det centrale omdrejningspunkt af Ricœurs tre niveauer. Mimesis 3 er 

den empiriske læseres tilegnelse af teksten, idet tekstens verden møder læserens verden og da 

også indlejrer de kommunikative strategier i teksten. De tre niveauer indgår i en vedvarende 

cirkulær relation, hvor mimesis 2 medierer mellem 1 og 3.  

Man må her stille sig to spørgsmål: For det første om læserens konstruktion af teksten som 

en diskursiv helhed gennem bl.a. udfyldning af tomme pladser ikke lige præcis er det, der er 

indkredset med den æstetiske erfaringsdannelse – blot med en anden terminologi og en anden 

vinkling? Hvordan skal den generiske og specifikke kronotop for eksempel ellers forstås? Og 

for det andet om det etiske som et særligt refleksivt niveau ikke er helt forskelligt fra det hidtil 

berørte? Mens udfyldningen af tomme pladser og lignende nemlig vedrører et primært 
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afkodningsniveau, der har med forståelse af gøre, der må den etiske dimension tilhøre 

fortolkningsfeltet. 

 

Logik og meta-refleksion 

Den finale interpretant og den logiske erfaringsdannelse løsner den tekstnære relation, som de 

to første niveauer har været udtryk for; eller rettere de tekstnære aspekter af den finale 

interpretant er allerede i de tidligere kapitler blevet trukket ind, hvor det var relevant – som 

viljen til at skabe sammenhænge, udfyldning af tomme pladser osv. Når den finale 

interpretant får selvstændig status, er der derfor tale om mere generelle bestemmelser: På den 

ene side handler det om en metodisk selvrefleksion, der stiller skarpt på teoriens egen status 

og på videnskabelig erkendelse som sådan. På den anden side drejer udviklingen af en final 

interpretant sig i høj grad om generalisering af forudsætningerne i læsningen – det være sig af 

kontekstuel, intertekstuel og kulturel art; det betyder, at den logiske erfaringsdannelse står i 

tæt relation til fortolkningsfællesskaber, smagsfællesskaber og kulturel identitetsformer. 

Endelig arbejder Hans Lauge Hansen litterært her med metafiktion, der forstås karakteristisk 

via diskursregulerende selvreference. 

Selvom det ikke er svært at se logikken i det, der binder disse felter sammen, synes 

logikken meget spinkel og principiel. Lad mig derfor blot trække en enkelt pointe frem fra 

denne sidste spredte sektion: 

Forskellen mellem naturvidenskab og humanvidenskab er, at mens den første er 

akkumulativ og monologisk, der er den sidste dialogisk og derfor ikke strengt 

fremadskridende. Dette baserer sig på, at den humanistiske forsker forsøger at forstå en 

’anden’, teksten – og derfor er karakteriseret ved et subjekt-subjekt-forhold i stedet et subjekt-

objekt-forhold. Det er således en fremmeds udsigelsesposition og verdensforståelse, der skal 

tilegnes, men som forskeren samtid skal være analytisk på afstand af.  

 

Dialogisme som platform for litterær erfaring? 

Fremskrivningen af den dialogiske tekstforståelse er ganske overbevisende; den er logisk, 

opbyggelig og omfattende; som det gerne skulle være fremgået på de foregående sider, er det 

et voldsomt omfattende og ambitiøst projekt Hans Lauge Hansen stiller på benene med 

Litterær erfaring og dialogisme. Bogen er bygget op i seks kapitler, to indledende teoretiske 

kapitler – om den semiotiske baggrund og om subjektsbegrebet relateret til 
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erfaringskategorien – på i alt hundrede sider; herefter følger tre kapitler om hver dimension af 

den litterære erfaringsdannelse, den æstetiske, den etiske og den logiske. Bogen har på hvert 

niveau gode illustrative analyser af spansk litteratur fra primært det 20. århundrede eller 

nyere, som f.eks. Antonia Muñoz Molinas Sefarad (2001).  

Den progression, der er mellem de tre niveauer, går m.a.o. fra det konkrete tekstanalytiske 

til det stadigt mere selvrefleksive og abstrakte. Det første omhandler teksten forstået som dens 

intention og villen; dernæst teksten set i lyset af læserens reaktion og respons (det etiske); 

endelig bliver spørgsmålene af mere metodisk karakter og har ikke teksten som genstand, men 

vedrører primært den analytiske procedure.   

Det spørgsmål man imidlertid kan stille sig, er, om den meget eksemplariske udfoldelse af 

læsningens litterære erfaring, sådan som den skematiseres og udfoldes på de tre niveauer, når 

alt kommer til alt, vedrører erfaring. Erfaringsbegrebet bestemmer Lauge Hansen i en note til 

både at omfatte det, vi på dansk karakterisere som ’erfaring’ og det, der favnes med begrebet 

’oplevelse’ (s. 119). Indikerer erfaring i denne sammenhæng således det forhold, at vi som 

læsere både har et fundamentalt kendskab til virkelighedens verden og via tidligere læste 

tekster er udrustet med viden, og betyder oplevelse, den litterære læseoplevelse som et 

resultat af en indlevelse i et stykke litteratur, ja, så synes hverken erfaring og/eller oplevelse at 

være de præcise termer for det forhold, der udfoldes under termen erfaring. Umiddelbart er 

erfarings-kategorien en samleinstans for alskens forskellige betydningsdimensioner i 

forbindelse med litteratur – også de to nævnte behandles kun mere perifert og er blot afsæt for 

en videre redegørelse. De tre niveauer er derfor snarere udtryk for en analytisk belysning af 

det litterære æstetiske objekt; dvs. at forståelsen af litteratur kan indkredses via de tre 

semiotisk-dialogiske planer.  

Læseren er som kategori en overordentlig vigtig instans hos Lauge Hansen, men det 

forbliver – heldigvis – som en formel størrelse, der er garant for, at teksten beskrives og 

forstås via tegn. Selvom læseren og læseprocessen nævnes mange gange, drejer det sig om, at  

tekstens indretning og betydningsdannelse bliver projiceret over på og gestaltet via læseren. 

Således bestemmes f.eks. den æstetiske erfaring til at være en udfordring af det menneskelige 

subjekt som tegn i ”dets egenskab af at være interpretant” (s. 143). Det kan lyde kompliceret, 

men er en raffineret måde at sige, at teksten kun eksisterer, for så vidt den læses. Det, der er 

sagens kerne, er, at litteratur betragtes under et subjekt-subjekt-perspektiv og ikke et subjekt-

objekt-perspektiv – og at der tages teoretiske konsekvenser af dette perspektiv. Heri ligger 
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den fundamentale berettigelse af det dialogiske fundament, at teksten former sig som et 

subjekt i mødet med et andet subjekt, at betydningstilblivelse altid er et introvert forhold. 

 

Litterær erfaring og den globale verden 

Det er som sagt på alle måder et prisværdigt og meget beundringsværdigt projekt Hans Lauge 

Hansen har begivet sig ud i; og resultatet er blevet meget læseværdigt og berigende. 

Argumentationen er på en gang velunderbygget og solid, hvad der giver værket en klarhed – 

og hvad der både er et must og imponerende i betragtning af det store begrebsapparat og de 

mange teorier, der præsenteres. Teksten undgår dog ikke passager med begrebslige overkills 

og indforståede redegørelser og referencer – men andet ville også være meget vanskeligt 

projektet taget i betragtning.  

Men én ting er dog irriterende og proportionsforvrængende – og så vidt jeg kan se årsag til 

at erfaringsbegrebet får den centrale plads – nemlig at omfattende teoretiske redegørelse og 

diskussioner på godt 280 sider indlejres i en ganske anden problematik: den situation som 

fremmedsprogsstudierne på universiteterne befinder sig i med den globaliserede 

senmodernisme. Indledningens åbning og et afsluttende kapitel på 25 sider skal gyldiggøre, at 

bogen handler om ”litteraturlæsningens rolle i de kulturelle identitetsdannelsesprocesser” 

(bagsidetekst).  Lauge Hansen peger i indledningen på, at han har været optaget af at 

redefinere det filologiske videnskabsparadigme for fremmedsprogene i retning af det, der 

kaldes ”en ’ny kulturfilologi’ – en tværfagligt baseret tilgang til studiet af sprog, historie og 

litteratur, der tager kulturstudierne som deres fælles omdrejningspunkt” (s. 9-10). Det, eller 

ønsket om at gentænke grundlaget for fremmedsprogsfagene, som det videre hedder i 

indledningen, er givetvis tilfældet i en række andre arbejder, som Lauge Hansen har bidraget 

med, men at det er hovedparten i Litterær erfaring og dialogisme kan kun betegnes som falsk 

varebetegnelse. Det afsluttende kapitel – ”Globalisering, fremmedsprog og litteratur”, der helt 

igennem er fornuftigt og velreflekteret, men også omstændeligt, lidt floskelagtigt og farvet – 

kan i det store hele læses helt uden forkundskaber fra den tidligere teoritunge behandling 

(hvad der ikke er det samme som at sige, at det teoretiske og ideologiske fundament ikke har 

betydning og sætter sit præg). Den, der læser bogen for at få et nyt syn på 

fremmedsprogsfagenes grundlag, bliver givetvist slemt skuffet, når man skal trækkes igennem 

Peirce, Bachtin etc. etc.; omvendt kunne mange potentielle læsere med interesse i 

litteraturteori og -analyse, Peirce og Bachtin og relationen herimellem meget let komme til at 
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sortere bogen fra pga. af den tilsyneladende dominerende fremmedsprogsfagsproblematik. Og 

det er synd. For det er et væsentligt værk Hans Lauge Hansen har begået. Værket præsenterer 

et samlet litteratur- og subjektsyn, udvider forståelsen for den måde som Peirce kan anvendes 

i litteraturteoretisk sammenhæng og knytter på detaljeret og overbevisende måde forbindelsen 

mellem Bachtin og Peirce.  

Pointen i afslutningskapitlet er, at tekstens autonomi og strukturalismens generaliserbare 

bestræbelser, som det kendes fra klassisk tekstanalyse, ikke er tidssvarende og må løftes til en 

hermeneutisk relation mellem teksten forstået i sig selv og de historisk-kulturelle kontekster 

(tekstens såvel som læserens) – en hermeneutisk relation, der samtidig er genstand for 

metodisk refleksion. Beskæftigelse med litteratur i en kulturel kontekst – og ikke blot i et 

(nationalt)filologisk perspektiv – må bygge på en grundlæggende æstetisk dimension; det er 

ikke muligt på fornuftig vis at komme til det kulturelle niveau uden en bevægelse gennem det 

æstetiske og etiske. Det vil de fleste litterater givetvis bifalde og det teoretiske fundament 

med Peirce og Bachtin skulle være en bekræftelse herpå, men det er også en noget tung og 

omstændelig vej hertil.  

Progressionen i bogen er ikke et eksempel på læsningens veje trin for trin gennem 

erfaringsdannelsen, den etiske analyse bliver således lavet udenom den æstetiske dimension, 

osv. (hvad f.eks. en gennemgående analyse kunne have bidraget med). Dertil kommer, at 

fremmedsprogsperspektivet igennem bogen – altså bortset fra i indledningen og 

afslutningskapitlet – synes fraværende og sammenhængen bliver derfor diffus. Dette har 

givetvis at gøre med det nørdede: Det er et gevaldigt og imponerende begrebsapparat, der 

foldes ud – især på det æstetiske niveau – med sammentænkning af et hav af teoretikere i 

relation til den skitserede Peirce-Bachtin-forståelse. For denne nytænkning af strukturalismen 

indenfor en semiotisk og dialogisk ramme er der grund til igen og igen at fordybe sig i 

Litterær erfaring og dialogisme. 

 


