
Aske Munk-Jørgensen 

At tale om tavshed
- Bakhtin, Dostojevskij og det sproglige vakuum 

Emnet for denne opsats er et forsøg på et analytisk punktnedslag i Fjodor Dostojevskijs Onde ånder (1872) 
ved hjælp af teoretiske værktøjer hentet fra Mikhail Bakhtins Ordet i romanen (1934-35). Jeg vil i det 
følgende diskutere mulighederne for med inddragelse af begreberne om heltezoner og dialogicitet fra 
Ordet i romanen at give en plausibel fortolkning af den centrale Nikolaj Stavrogins psykologi, en 
fortolkning, som er i overensstemmelse med intentionerne i Dostojevskijs roman.

Denne ved første øjekast meget specifikke analyse er interessant af flere grunde. Det er ingen 
hemmelighed, at Dostojevskijs romaner indeholder et element af uafsluttelighed: Det er simpelthen svært 
at præstere en entydig læsning af et af hans værker, som så at sige ‘går op’ - lad den forbløffende 
alsidighed blandt forklaringsmodellerne appliceret på Dostojevskijs œuvre være et eksempel herpå. Først 
og fremmest er det mit postulat, at man ved hjælp af Bakhtins teoretiske konstruktion fra Ordet i 
romanen kan uddybe forståelsen af problemet med at belyse Dostojevskijs romanpoetik ved at isolere et 
centralt træk ved hans narrative metode. Det er min ambition at følgende, isolerede eksperiment skal 
kunne tjene som grundlag for en udvidelse af mulighederne for at fortolke selve værket som helhed, for 
ligesom Dostojevskijs romaner ofte lader sine fortolkere stå tilbage med en analytisk ‘restværdi’, lader 
Nikolaj Vsevolódovitj Stavrogins psykologi sig ikke umiddelbart syntetisere.

Sekundært er det min opfattelse, at Bakhtin og Dostojevskij alt for ofte udelukkende kædes sammen i 
kraft af Mikhail Bakhtins Problemer i Dostojevskijs poetik, en forestilling, der i mine øjne er 
indskrænkende overfor såvel Bakhtin som Dostojevskij.

For at ende med at kunne sige noget fornuftigt om Stavrogin er jeg imidlertid nødt til at begynde med at 
sige noget om Mikhail Bakhtin. Med Ordet i romanen leverer Bakhtin en teori om romanens ontologi, men 
fundamentet for denne romanpoetik er på samme tid en mere eller mindre implicit forstået sprogteori.

Forståelse for Bakhtin er en sproglig handling. Grundlaget for denne anskuelse finder man i Bakhtins to 
tidlige, uafsluttede værker, dele af den teoribygning, man kalder ansvarlighedens arkitektonik, “Mod en 
handlingens filosofi” (1919-21) og “Forfatter og helt i æstetisk aktivitet” (1920-24): Man forstår kun sig 
selv i mødet med den anden i kraft af det synsoverskud, den anden har i forhold til ens egen person. [1] I 
Ordet i romanen er dette, hvad Bakhtin kalder responsforståelsen: Hensynet i talen, både på et 
kompositionelt og semantisk plan, til modtageren/svareren. Når man samtaler, indretter man sig 
automatisk efter den, man taler med. Det rene ord, som kun har sin genstand som reference, eksisterer 
ifølge Bakhtin ikke. Alle ord er allerede kendte, og deres indhold er farvet af den betydning, der på 
forhånd er indlejret i dem i kraft af den anvendelse, de har haft, før man selv benyttede dem. Vil man 
definere en genstand ontologisk, må man altså tage stilling til alle de andre, allerede sagte ord om 
genstanden; man må tale og tale og tale: 

“Ethvert konkret ord (ytring) opdager [...], at den genstand, som det er rettet mod, allerede er, om man 
så må sige, omtalt, bestridt, vurderet, svøbt ind i en dunkel dis eller snarere i lyset af ord, der allerede er 
udtalt om den. [...] Således rettet mod sin genstand indgår ordet i denne dialogisk oprørte og anspændte 
sfære af fremmede ord, vurderinger og accenter.” [2] 

Disse sedimentaflejringer i ordet, denne ordets flertydighed er, hvad Bakhtin kalder ordets indre 
dialogicitet. I denne artikels sammenhæng er det imidlertid ordets ydre dialogicitet, talerens responsive 
forståelse i forbindelse med sin samtalepartner, som er interessant. Appliceret internt i Onde ånder 
forklarer den netop mange af de deltagende karakterers problem med Stavrogin: Stavrogin er meget tavs.

Dette ser man med al ønskelig klarhed i første dels kapitel 5, “Den alvise slange”, som løber fra side 164 
til 212, altså over ikke mindre end 48 sider. Efter gudstjenesten i kirken er Stavrogins mor, Varvara 
Petrovna, blevet passet op af den halte og sindssyge Márja Timoféjevna, som rygtet, til stor pine for nogle 
og nyfigen interesse for andre, siger, er Stavrogins ægteviede hustru. [3] 

Stepan Trofimovitsj har en revolutionær søn, Pjotr Verkhovenskij, som kommer til guvernementet, hvor 
romanen foregår, for at skabe en oprørscelle, hvis interne loyalitet skal underbygges derved, at alle 
medlemmerne skal gøres medskyldige i et mord. Som galionsfigur for sin revolutionære bevægelse ønsker 
Pjotr Vekhovenskij Varvara Petrovnas næsten mytologiske skikkelse af en søn, Nikolaj Stavrogin, der 
igennem romanen selv bærer på byrden af en udsvævende og forbryderisk fortid: Forførelsen af en 
mindreårig pige, der senere har begået selvmord, samt ægteskabet med den halte og sindssyge småborger 



Márja Timoféjevna, søster til Kaptajn Lebjadkin, der nu forsøger at afpresse Stavrogin med sin viden om 
den skandaløse forbindelse med søsteren.

Stort set alle personer med en interesse i sagen er nu samlet i Varvara Petrovnas salon. Alle har de den 
mere eller mindre eksplicitte ambition at få afklaret spørgsmålet om Stavrogins ægtestand, og en lang 
scene udspiller sig. Her bliver Stavrogin for første gang introduceret for læseren i egen person, men 
iøjnefaldende er det, at man i første omgang overhovedet ikke lægger mærke til ham. Han træder først 
ind salonen midt på side 187, altså næsten halvvejs igennem kapitlet, og ligesom de tilstedeværende i 
lokalet opdager man ham som læser ikke, førend han er trådt ind i lokalet: 

“Nikolaj Vsevolódovitj befandt sig faktisk allerede i salonen, han var kommet meget stille ind, var 
standset op i døren et øjeblik og havde kastet et roligt blik på forsamlingen.” [4] 

Det er et interessant fænomen, at den centrale person i kapitlet, manden med løsningen på gåden, i 
hvilken alle er interesserede, er så diskret. Dette er eksemplarisk for hans opførsel, ikke alene i kapitlet, 
men i hele bogen: Direkte adspurgt af sin mor om hvorvidt han og Márja Timoféjevna er gift, svarer han 
kort efter sin entré med et uudgrundeligt smil og et kys på hendes pande. I løbet af hele kapitlet åbner 
han munden to gange: Han siger nogle afmålte ord til Márja Timoféjevna, og han har en kort, ubetydelig 
ordveksling med sin mor.

Før Stavrogin således træder ind i fiktionen i egen person, er man i første dels kapitel 2 blevet 
introduceret til hans gøren og laden før historiens egentlige hændelsesforløb via fortællerens skildring. 
Også denne passage (13½ side) er, på trods af emnet, præget af et markant fravær af Stavrogin. Man 
introduceres som læser for det første ikke til en direkte, autoritativ skildring af ham, hvilket fortælleren 
måske nok ønsker at give indtryk af, men til det, hans genfortælling reelt er: En genspejlet redegørelse, 
præget af gisninger, formodninger og halvkvædet tale. Fortællerens sprog genlyder af ord som “ligesom” 
og “som om”, og man opdager hurtigt, at udsagnenes objektivitet underbygges ved hjælp af 
pseudobekræftelser som “man erfarede...”, “man talte om...” og “man sagde...” 

Mest bemærkelsesværdigt er imidlertid det faktum, at Stavrogins tildragelser ikke alene kun skildres i 3. 
person gennem fortællerens fremstilling, men at han oven i købet kun én gang udtrykker direkte tale. I 
byens adelsklub befinder sig en gammel herre, der, som et slags credo, ustandseligt gør sine omgivelser 
opmærksom på, at han ikke vil lade sig trække rundt ved næsen, hvorefter Stavrogin, i korte træk, gør 
netop dette til stor bestyrtelse for de tilstedeværende. 

I forlængelse af dette optrin, har romanens fortæller spurgt Stavrogin om årsagerne til hans handling:

“Lad mig yderligere tilføje, at da jeg fire år senere stillede Nikolaj Vsevolodovitj et forsigtigt spørgsmål 
om det der var passeret i klubben, svarede han med rynkede bryn: “Jeg var ikke rigtigt rask på det 
tidspunkt.”” [5] 

I Ordet i romanen kommer Bakhtin kort ind på et begreb, han kalder heltezoner. [6] Grundlæggende er 
der tale om, hvad Bakhtin kalder fremmed tale. Tesen i hans romanteori er netop, at romanen er en 
orkestrering af sprog. Som nævnt ovenfor kræver forståelsen af en genstand dialogisk tale. Selv 
sammenligner Bakhtin ordets vej mod genstanden med lyset, der brydes på sin vej mod genstanden 
ligesom i en prisme. Ordet brydes således i andre ord; sagt på en smart måde kræver belysningen af en 
genstand ‘lys fra mange vinkler’, og dette er netop, hvad forfatteren af en roman gør: Inddrager en 
mængde sprog i sit værk, således at romanen bliver et billede på sprogmangfoldighed, som igen kan skabe 
et billede, romanens morale, kan man kalde det i mangel af bedre ord. Et af de fremmede sprog, altså et 
af de sprog, som ikke ‘tilhører’ autor, men som inddrages i fiktionen for at belyse romanens genstand, er 
netop heltens eller den fremtrædende karakters. 

Konkret er heltezonen det felt omkring karakteren i selve teksten, hvor dennes sprog farver autors eller 
de andre karakterers sprog. Stavrogins sproglige påvirkning af teksten omkring hans egen person kan man i 
sagens natur ikke sige noget endegyldigt om i en oversættelse, men breder man begrebet heltezone eller 
virkefelt ud, er det ingen hemmelighed at Stavrogin er endda meget tilstedeværende i form af andres 
idéer om ham. 

Ganske vist er heltezonen at betragte som et sprogligt fænomen i teksten, som den fremtræder for 
læseren, men det samme er personerne i en roman dybest set, ifølge Bakhtin. Bakhtins fænomenologi 
såvel som hans romanteori er jo sprogligt funderet, og således er en karakter er at forstå gennem 
hans/hendes sproglige manifestationer i teksten. Der er tale om en bevægelse, hvor læseren går fra 
forståelsen af det sproglige fænomen til en forståelse af det intentionelle objekt, Stavrogin. Heltezonen 
som sprogligt fænomen er altså på én og samme tid en lingvistisk og en meningsmæssig størrelse 



Konkret har Stavrogin tidligere sat sit præg på sine omgivelser i form af den indflydelse, han har udøvet på 
de andre personer i romanen; for eksempel har han entydigt givet både Sjatov og Kirillov deres livsfilosofi 
- og det mærker man efterdønningerne af nu, for nu er han tavs. De andre personer taler om ham, de 
giver læseren deres billede af Stavrogin, men selv giver han ikke noget svar på, hvem han er, hvilket er et 
fundamentalt problem. Den dialogiske forståelsesproces forudsætter jo, at en ytring altid forholder sig til 
andre ytringer. Enhver ytring må besvares, og det gør Stavrogin ikke. Internt i fiktionen giver han ikke 
hverken Sjatov eller Kirillov nogen forklaring på, hvorfor han ikke længere er den, han var, da han 
påvirkede dem med sine idéer. Følgende er en ordveksling mellem Sjatov og Stavrogin:

“ - [...] Ovre i Amerika lå jeg i tre måneder på en halmmadras ved siden af en ... ulykkelig, og af ham 
erfarede jeg, at i samme periode som De plantede Gud og fædrelandet i mit hjerte, ja muligvis inden for 
de selv samme dage, forgiftede De denne ulykkelige, denne maniker til Kirillovs sind ... De bestyrkede 
løgnen og usandheden i ham og bragte hans forstand til ekstase ... [...]

- For det første skal jeg gøre Dem opmærksom på at Kirillov for lidt siden selv fortalte mig at han er 
lykkelig og har det fortræffeligt. Deres formodning at alt dette skulle være foregået på samme tid er 
næsten korrekt, men hvad gør det? Jeg gentager at jeg ikke førte hverken Dem eller ham bag lyset.” [7] 

Her forekommer Stavrogins udsagn måske læseren at være mere definitivt, men man må holde sig for øje, 
at situationen, som skildres, er én, hvor fortælleren hævet over enhver tvivl ikke kan have været tilstede, 
og om hvilken han dårligt har kunnet skaffe sig oplysninger, eftersom både Stavrogin og Sjatov er døde 
inden historien er forbi. Der er altså tale om en upålidelig fortæller, og igen må man indse, at man ikke 
kan sige noget endeligt om Stavrogin; med al rimelighed må man formode, at passagen i Sjatovs lejlighed 
er fortællerens konstrukt.

På et receptionsmæssigt plan resulterer det i, at læseren ikke har noget ‘synsoverskud’ i forhold til 
personerne i fiktionen: Læseren sideordnes med personerne i fiktionen i deres manglende forståelse af 
Stavrogins natur.

Men lige såvel som denne funktion hos Stavrogin kan være det, som forhindrer læseren i at ‘regne ham 
ud’, kan det være det, der på samme tid fanger dennes interesse. Roman Ingarden har omtalt denne 
mangel på definition af objektet som en naturlig mangel ved den intentionelle genstand: I modsætning til 
de reale og ideale genstandes ontologi, er den intentionelle genstand, genstanden i kunstværket, aldrig 
udtømmelig i sin fremtoning, men naturgivent behæftet med mangler i sin genstandslighed i kraft af sin 
natur af repræsentation. Det er disse punkter af ubestemthed [Unbestimmtheitsstelle] i den intentionelle 
genstand, som Wolfgang Iser i Der Akt des Lesens (1976) breder ud til at omfatte mere end blot selve 
udbedringen af det bestemmelsesmæssige underskud ved genstanden, som han betegner som tekstens 
tomhedspunkter [Leerstelle], og som han tildeler en konstituerende funktion i læserens interaktion med 
teksten: 

“Gennem tomhedspunkterne får konstitutionsaktiviteten, der hidrører fra asymmetrien mellem tekst og 
læser, en bestemt struktur, som regulerer interaktionsprocessen.” [8] 

Det er netop denne funktion, jeg påstår, Stavrogin indtager i Onde ånder; han er et tomhedspunkt, som, 
igen med Isers ord, indfanger læseren med sin åbne ansluttelighed [ausgesparte Anschließbarkeit]. Ikke 
alene forklarer det Stavrogin på et receptionsmæssigt plan, men det kan måske også forklare ham internt 
i fiktionen. Idéen om Stavrogin som et tomhedspunkt kan nemlig forstås i forlængelse af og i fuld 
overensstemmelse med Bakhtins heltezonebegreb. Hvor heltezonen var en sproglig afsmitning på teksten 
omkring helten, en afsmitning som kunne forstås både internt i fiktionen qua Bakhtins forståelse af den 
fiktionære karakters sproglige natur såvel som på et rent tekstuelt plan, er Stavrogin måske netop 
inverteringen af dette fænomen: Stavrogin er en negativ heltezone. 

Hvor Bakhtin beskriver ordets vej mod genstanden som lysets vej gennem luften, i hvilken det brydes, kan 
‘ordets vej mod Stavrogin’ måske lignes med lysets vej mod et sort hul, udenfor hvilkets 
begivenhedshorisont dette lys, disse meninger om Stavrogin, kan eksistere, men fra hvis centrum et 
forklarende modsvar aldrig stråler ud. 

Måske er Stavrogins natur så kompakt eller privat, at den aldrig kan undslippe ham selv; måske er han slet 
og ret tom. I begge tilfælde antager han en form i teksten, som har samme træk som en inverteret 
bakhtinsk heltezone, et fænomen som på et receptionsæstetisk niveau har samme karakteristika som 
Wolfgang Isers tomhedspunkt, men som gennemstrømmer teksten på alle dens niveauer. Internt i tekstens 
fiktion er det et karakterdannende træk ved Stavrogin, og det indtager en narrativ såvel som en 
receptionsmæssig funktion.



Havde Onde ånder udelukkende handlet om Stavrogins identitet, havde Dostojevskij med fordel kunnet 
skifte den indledende epigraf om dæmonerne, der farer i svinene ud med et lignende fra samme 
testamente:

“Da skreg den og sled meget i drengen og fo’r ud, og han blev som død [...].” [9] 

Noter

[1] . For en introduktion til Bakhtins tidlige forfatterskab, se Bruhn og Lundquist: “Arkitektoniske 
momenter”, in K&K 86/2 1998.

[2] . Ordet i romanen, p. 66.

[3] . Handlingen i Onde ånder består af i hvert fald tre forløb, som alle er internt forbundne, her stillet op 
i prioriteret rækkefølge: 

· Femmandsgruppen

· Stavroginforløbet

· Stepan Trofimovitsjforløbet

Stepan Trofimovitsj er en midaldrende akademiker, som i en menneskealder har boet hos den 
jævnaldrende godsejerenkefrue, Varvara Petrovna. Varvara tvinger ham forsmået og træt af at høre på 
hans tomme floskler efter mange år endelig til at drage konsekvenserne af de idealer, han har samlet op i 
romantikken, og som han siden har taget på sig som sin identitet: Han drager på landevejen for at finde 
religionen og det russiske folk og for at dø som huslærer for en købmand.

[4] . Onde ånder, p. 187.

[5] . Ibid., p. 50.

[6] . En reminiscens fra hans Problemer i Dostojevskijs poetik fra 1929, hvis centrale tese netop er, at 
personerne i Dostojevskijs fiktion efterhånden får en sprogligt sideordnet plads med autor.

[7] . Onde ånder, p. 256.

[8] . Min egen oversættelse. 

“Durch die Leerstellen [...] gewinnt die der Asymmetrie von Text und Leser entspringende 
Konstitutionsaktivität eine bestimmte Struktur, die den Interaktionsprozeß aussteuert.” Der Akt des 
Lesens, p. 267.

[9] . Markus, 9:26. Min egen kursiv.


