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Bachtin - Den alsidige tænker 

Bachtin har i de senere år været genstand for en stadig stigende interesse i det akademiske Danmark, 
hvilket har udmøntet sig i udgivelsen af en lind strøm af artikler, essays og afhandlinger. Oversættelsen af 
Ordet i romanen (2003) – den første uforkortede udgivelse af en længere tekst fra Bachtins hånd – er det 
måske tydeligste tegn på denne interesse. Den omfangsgribende popularitet vidner om, at Bachtin med 
tiden har indskrevet sig i rækken af kanoniserede forfattere inden for humanvidenskaberne. Antologien 
Smuthuller – Perspektiver i dansk Bachtin-forskning, redigeret af Nina Møller Andersen og Jan Lundquist, 
giver  os  indblik  i  den  aktuelle  forskning  i  Bachtins  forfatterskab.  Læsningen  heraf  afslører,  at 
perspektiverne af denne forskning peger i forbløffende mange retninger, og det kan nu med sikkerhed 
fastslås, at den tid, hvor Bachtin udelukkende var et væsentligt navn indenfor litteraturvidenskaben, er en 
saga blot. 

* 

Antologiens indledningen – skrevet af de to redaktører – gennemgår i detaljeret form den danske reception 
af Bachtin. Receptionen tager sin begyndelse i starten af 1970’erne, hvor Anker Gemzøe og Peter Madsen 
uafhængigt af hinanden introducerede Bachtin i den danske litteraturforskning. Hos såvel Madsen som 
Gemzøe er det de centrale værker om henholdsvis Dostojevskij og Rabelais, Problemer i Dostojevskijs 
poetik  (1929/63)  og  Francois  Rabelais’ værk  og  den folkelige  kultur  i  middelalderen  og  renæssancen 
(1965),  der  præsenteres.  Bachtin  blev  indplaceret  i  et  teoretisk  felt  af  marxisme,  strukturalisme  og 
semiotik, hvilket – med Bachtins angreb på Saussure og forfatterskabets allestedsnærværende implicitte 
kritik af sovjetunionens marxistiske meningstyranni in mente – kan forekomme besynderligt for nutidens 
Bachtinlæsere.  Men  præsentationen  af  Bachtin  i  Danmark  skete  i  forlængelse  af  Julia  Kristevas 
introduktion af Bachtin i Frankrig, hvor han blev indtænkt i en bredere ideologikritisk tendens. 

I  1980’erne  blev  fokuset  forandret,  idet  Bachtin  ikke  længere  blev  indskrevet  i  en  marxistisk  og 
ideologikritisk forståelseshorisont. Samtidig var det med få undtagelser udelukkende Rabelias-bogen og 
dens begreber om karneval, latterkultur og grotesk realisme, der prægede dette årtis danske Bachtin 
reception. Som antologiens redaktører påpeger, skal dette forhold uden tvivl ses i sammenhæng med, at 
flere af samtidens væsentlige danske forfatter – herunder Sven Åge Madsen og Poul Vad – udgav romaner, 
der lod sig indplacerer i den groteske realismes genretradition. 

1990’erne var det årti, hvor Bachtin for alvor trådte ind på den akademiske nationalscene, og mængden af 
Bachtin-relaterede udgivelser fra perioden er således også særdeles omfangsrig. Det var ligeledes i løbet 
af 1990’erne, at udgivelsen af de to tekstsamlinger The Dialogic Imagination (1981) og Speech Genres & 
Other Late Essays (1986) begyndte at sætte deres spor i den danske Bachtin-inspirerede forskning. Med de 
to essaysamlinger blev en hel serie af forfatterskabets centrale værker (bl.a. Ordet i romanen) for første 
gang tilgængelige på andet end russisk. Karakteristisk for denne periode var en meget pragmatisk tilgang 
til Bachtin. Tendensen var i udpræget grad domineret af et ønske om at gøre teorierne brugbare i en 
analytisk sammenhæng. Det var således småt med de kritiske læsninger i forfatterskabet, der på samme 
tid for alvor begyndte at præge den internationale forskning. 

* 

Møller Andersen og Lundquist skriver i indledningen, at det endnu ikke er muligt at tale om en egentlig 
dansk  forskningstradition  omkring  Bachtin,  men  en  sådan  kan  passende  tage  sin  begyndelse  med 
nærværende  udgivelse,  der  som undertitlen  angiver  præsenterer  perspektiver  i  den  danske  Bachtin-
forskning. Et væsentligt kendetegn ved antologien er dens særdeles brede fokus. De mange forskellige 
artikler er inddelt i  fire hoveddele, der hver især præsenterer en dimension af den nutidige Bachtin-
forskning. Første del koncentrerer sig om det rent litteraturvidenskabelige genstandsfelt, den anden om 
sprogvidenskabelige spørgsmål, mens tredje og fjerde del er helliget forskningen indenfor henholdsvis det 
filosofiske og kulturelle område. Et gennemgående træk ved artiklerne er, at fokuset ikke som tidligere 
udelukkende er rettet mod Bachtins monografier om Dostojevskij og Rabelais og de centrale romanessays 
fra  1930’erne  og  40’erne.  Forfatterne  til  artiklerne  trækker  generelt  set  veksler  på  hele  Bachtins 
forfatterskab; specielt værkerne fra den tidlige periode – fra ca. 1919 til 1927 – synes at indtage en langt 



mere central placering i forfatterskabet end tidligere. Der refereres således flittigt til tidlige tekster som 
f.eks. ”Mod en handlingens filosofi” (1919-21) og ”Autor og helt i æstetisk aktivitet” (1922-23). 

* 

Jørgen Bruhns ”Stilens værk – Bachtins stilbegreb mellem genredeterminisme og geniæstetik”, er den 
første af de i alt tre artikler, der retter sig mod den litterære dimension. I Bachtins optik bestemmes 
genren som en nødvendig forudsætning for enhver form for ytring. Såvel produktionen af litterære værker 
som dagligdagens almindelige ytringer er hermed i høj grad betinget af valget af genre. Genren er som 
Bruhn skriver i ”negativ forstand grænser, men i positiv forstand samtidig selve muligheden for, at noget i 
det hele taget kan udtrykkes”. Konsekvensen af denne bestemmelse er, at genren umiddelbart fremstår 
som  det  dominerende  element  i  den  litterære  skabelsesproces.  Men  Bachtins  tænkning  er  samtidig 
gennemsyret af en stærk tro på individets kreative udfoldelsesmuligheder. Den særlige kærlighed som 
Bachtin kaster over sine litterære helte, Dostojevskij, Rabelais og Goethe, er et tydeligt tegn på denne 
geniæstetik. Bruhn forsøger at overkomme denne modsætning mellem genredeterminisme og geniæstetik 
ved en udlægning af Bachtins forståelse af stil som et dialektisk og formidlende begreb mellem de to 
modsætninger. I artiklen inddrages både den tidlige Bachtins tænkning og samtidens tænkning omkring 
stilbegrebet som litteraturvidenskabelig kategori. Målet med artiklen er at nå frem til et bud på Bachtins 
litteraturteori  en miniature.  Læsningen af artikel  vil  uden tvivl  være en berigende oplevelse for  alle 
litteraturinteresserede  læsere  af  Bachtin.  Artiklen  er  en  kritisk  fortolkende  læsning  af  en  bestemt 
problemstilling, der sætter sit præg på store dele af Bachtins forfatterskab. Denne kritiske og fortolkende 
praksis er i Bachtins tilfælde uhyre vigtig, da forfatterskabet i udpræget grad har begrebsforvirringen og 
en usystematisk fremstillingsform som væsentlige kendetegn. 

Anker Gemzøe – den danske Bachtin-forsknings grand old man – har bidraget med en artikel, der ligeledes 
kan ses som en del af omtalte praksis. Gemzøe forsøger som Bruhn at læse på tværs af forfatterskabet. I 
Gemzøes artikel ”Tid og rum i Bachtins værker” er det dog ikke stilbegrebet, men som titlen mere end 
antyder  rum  og  tid,  der  underkastes  en  nøjere  granskning.  Gemzøe  viser,  hvorledes  tid-  og 
rumkategorierne danner et vedvarende tema gennem hele Bachtins forfatterskab. Kategorierne er således 
ikke kun centrale i forhold til forståelsen af kronotopbegrebet, men væsentlige i forhold til alle Bachtins 
værker. Hos Gemzøe føler man sig i sikre hænder. Den garvede forskers store overblik fornemmes gennem 
hele artiklen. 

Det sidste litterære bidrag er skrevet af Rainer Grübel, der spillede en afgørende rolle for introduktionen 
af Bachtin i Tyskland. Vi har her den første af to artikler, hvis oprindelse ligger uden for landets grænser. 
Artiklerne er som Lundquist skriver i forordet ”smuthuller ud af den danske Bachtin-forskning og ind på 
den  internationale  arena”.  Grundliggende  er  indoptagelsen  af  udenlandske  bidrag  en  god  idé,  da 
antologien hermed får en mere bredspektret karakter. Grübel diskuterer i  ”Den andens død og jegets 
udødelighed  –  læsninger  og  fejllæsninger  i  Bachtins  kommunikationsfilosofi”  de  forståelsesmæssige 
problemer, der følger i kølvandet på oversættelsen af Bachtin, og artiklen er for så vidt interessant for 
alle  uden russiskkundskaber.  Størstedelen af  artiklen  er  udformet  som en polemik mod Paul  de  Mans 
læsning af Bachtin, hvor formålet dels er at illustrere de nævnte forståelsesmæssige problemer og en 
irettesættelse af de Mans udlægning af Bachtin. Artiklen kan altså i høj grad læses som et forsvarsskrift 
for Bachtin, hvilket egentlig ikke er nødvendigt i en antologi om selv samme tænker. 

* 

Antologiens  anden  del  dækker  som nævnt  det  sproglige  område.  Her  finder  vi  to  artikler,  ”Bachtins 
sprogteorier i nyt lys: sproghandlinger og faceteori” og ”På sporet af poesien: Bachtin og genreteori”, af 
henholdsvis Nina Møller Andersen og Line Henriksen. 

Førstnævnte viser med sit bidrag, at Bachtin også har en rolle at spille inden for sprogbrugsanalysen. 
Austins og Searles sproghandlingsteori og Goffmans face-teori inddrages i diskussionen, idet Nina Møller 
Andersen her finder forbindelseslinier til Bachtins sprogteoretiske tænkning. Bachtin kan med sit begreb 
om ’det fremmede ord’ ligefrem levere et væsentligt supplement til den semantiske sprogbrugsanalysen. 
Artiklens brug af et simpelt eksempel fra dagligdagssproget, gør den til en af antologiens mest læsevenlige 
tekststykker.  Her  er  uden  tvivl  noget  at  komme  efter  for  alle,  der  har  en  genuin  interesse  i 
sprogbrugsanalyse. 

Line Henriksen retter i sin artikel blikket mod Bachtins modstilling af roman og poesi. Forskellene på de to 
former udgør et væsentligt felt inden for dele af genreteorien. Vægten er her lagt på en diskussion af 
genrer som afledt af forskellige lingvistiske modi og funktioner, og her har vi årsagen til, at artiklen er 
rubriceret uden antologiens sproglige del. Todorov, Jakobsen og Genette bringes på banen i diskussionen, 



hvis egentlige omdrejningspunkt er poesiens rette definition. 

* 

Den  filosofiske  dimension,  behandles  i  tre  artikler,  der  alle  er  kendetegnet  ved  deres  komparative 
perspektiv. 

Galin Tihanov står bag en sammenlignende læsning af Bachtin og Lukács under overskriften: ”Kultur, form, 
liv: Den tidlige Lukács og den tidlige Bachtin”. Emnet er således det samme som i Tihanovs The Master and 
the Slave: Lukács, Bachtin, and the Ideas of their Time (2000). De to tænkeres fælles og for samtiden 
typiske filosofiske baggrund i nykantianismen og livsfilosofien afdækkes. Samtidig viser Tihanov, at både 
Lukács’ og Bachtins tænkning led skibbrud i et forsøg på at nå frem til en systematisk æstetik. Årsagen var 
kravet  om  indarbejdningen  af  et  social-historisk  perspektiv,  der  ledte  begge  mod  Hegels  filosofi  og 
genreteoretiske tænkning. Den komparative læsning er perspektivrig, men for de læsere, der allerede har 
stiftet bekendtskab med den tidligere nævnte udgivelse af Tihanov, er det dog begrænset, hvad nyt der er 
under solen. 

I den inspirerende tekst ”Den andens stemme – Michail Bachtin og Søren Kierkegaard med særligt henblik 
på subjektivitetens problem” af Alex Fryszman kastes der lys over den noget oversete forbindelse mellem 
Bachtin  og  Kierkegaard.  Den  glimrende  artikel  koncentrerer  sig  primært  om  de  to  store  tænkeres 
opfattelse  af  jeget  og  den  anden,  sproget  og  dialogen.  Fryszman  argumenterer  på  en  særdeles 
overbevisende facon for, at inspirationen fra Kierkegaard er af afgørende betydning for Bachtins tænkning. 
Artiklen bidrager hermed til at kaste lys over en problemstilling, der hidtil ikke har påkaldt sig den store 
opmærksomhed inden for Bachtin-forskningen. 

Hans Lauge Hansen ser i sit bidrag, ”Subjektkonstruktion og erfaringsbearbejdning som dialogisk proces i 
litteratur”, Bachtin i lyset af Peirce. Lauge Hansen argumenterer for, at Bachtin og Pierce, hvad angår 
opfattelsen  af  subjektet  og  subjektets  forhold  til  såvel  den  anden  som  sproget,  har  en  række 
berøringsflader. Den grundliggende idé er, at de to kan berige hinanden. I denne sammenhæng kan det dog 
undre, at hovedvægten er lagt på en fremstilling af Pierce. 

* 

Antologiens fjerde og sidste del bærer den måske lidt misvisende overskrift: Den kulturelle dimension. 
Ikke desto mindre er der tale om en af udgivelsens mest perspektivrige dele, idet såvel Solveig Gade som 
Jan Lundquist forsøger at overskride de umiddelbare begrænsninger, der hindrer en bredere anvendelse af 
Bachtin. 

Solveig Gade har her bidraget med artiklen ”Parodieringen af dramaet – dramatiseringen af parodien – Om 
Bachtin, Holberg og dramaet”. Artiklen kan overordnet ses som et forsøg på at bringe Bachtin på banen i 
forhold  til  de  dramatiske  genrer.  På  overfladen  kan  dette  greb  forekomme  ret  besynderligt,  da  de 
dramatiske genrer ikke lige frem indtager en privilegeret position i Bachtins teoribygninger – tværtimod. 
Hos Bachtin spiller dramaet ligesom poesien rollen som den monologiske modpol til den dialogiske roman. 
Det  er  åbenlyst,  at  der  i  denne  modstilling  ligger  en  normativ  vurdering,  der  hævder  romanen  på 
bekostning af de andre genrer. Solveig Gades pointe er imidlertid, at denne modsætning – i hvert fald for 
dramaet  vedkomne  –  er  uholdbar.  De  dramatiske  genrer  er  altså  ifølge  Gade  ikke  nødvendigvis 
monologiske, og Bachtin nævner da også selv  det antikke satyrspil,  de aristofaniske komedier og det 
profane middelalderteater som genremæssige forudsætninger for den dialogiske roman. Gades synspunkt 
er  overbevisende,  og  denne anmelder  har  således  også  altid  set  modstillingen  af  såvel  dramaet  som 
lyrikken med romanen som et retorisk greb, der gør Bachtin i stand til at tydeliggøre det romanagtige. 
Bachtins udtalelser om drama og lyrik skal hermed ikke nødvendigvis tages for gode varer. Gades afvisning 
af  kategoriseringen  af  dramaet  som  monologisk  åbner  op  for  anvendelsen  af  Bachtins  romanteori  i 
forbindelse med dramaet. Og det er netop, hvad Gade gør i sin glimrende analyse af Holbergs komedie 
Ulysses von Ithacia. 

”’Express Youself, don’t Repress Youself’ – en genreteoretisk læsning af Madonnas Sex”, skrevet af Jan 
Lundquist, er antologiens sidste tekst. Udgangspunktet for artiklen er en konstatering af, at Bachtin aldrig 
for alvor har vundet indpas i de danske studier af den moderne massekultur. Forskerne har – som Lundquist 
skriver – reserveret ”Bachtins teorier og deres anvendelsesområde til den finlitterære del af det kulturelle 
landskab”.  Overraskende er  det  for  så  vidt  ikke,  da Bachtin nok næppe ville  have brudt sig  om den 
moderne  masskultur.  Lundquist  gør  sig  imidlertid  til  talsmand for  en  idé  om,  at  vi  i  anvendelsen  af 
Bachtins teoretiske konstruktioner ikke skal lade os indskrænke af Bachtins egne interesseområder. I kraft 
af  analysen  af  Madonnas  Sex  viser  Lundquist  med  al  ønskelig  tydelighed,  at  Bachtin  med  held  kan 
anvendes i en massekulturel kontekst. Analysen tager afsæt i Bachtins arbejde med den menippæiske 



satire, og dette genreteoretiske udgangspunkt fører frem til en hel serie af interessante og overraskende 
pointer omkring Madonnas værk. Interessant ville det dog have været, hvis Lundquist havde beriget os 
med en kulturhistorisk forklaring på den menippæiske satires vandring fra litteraturen til massekulturen. 

* 

Antologiens største styrke er de mange interessante perspektiver, der blotlægges i de forskellige artikler. 
Det væld af spændende diskussioner og observationer, der er udgivelsens fornemste kendetegn, sikrer, at 
der er noget at komme efter for alle med en interesse for Bachtin. Den fremherskende alsidighed stiller 
dog store krav til læseren: Forkundskaberne og tålmodigheden skal være af et vist omfang, hvis man som 
læser vil opnå det fulde udbytte af læsningen. Det kan imidlertid ikke komme som en overraskelse, når 
der er tale om en bredspektret forskningsorienteret antologi.
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