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Bachtin, Cassirer og latterens funktioner 
- nye perspektiver i Bachtin-litteraturen

Der er en række forhold der gør en sammenligning mellem Cassirer og Bachtin både interessant og nyttig 
for en forståelse af Bachtins projekt, og som gør at komparationen ikke blot udføres for at grave glemte 
kilder frem til Bachtins begreber, men derimod sætter os i stand til at nærme os Bachtins indtil nu næsten 
uforståelige intellektuelle udvikling, hvilket kan afstedkomme en klarere forståelse af hans begreber. Og 
som et sidste resultat vil vi også kunne lodde dybden af hans originalitet.

Både Bachtin og Cassirer er inspireret af den stærke nykantianske bevægelse (mere specifikt den såkaldte 
Marburgskole) som dominerede europæisk filosofi fra omkring 1870-1920, og selv om Cassirer var 15 år 
ældre end Bachtin, så har de filosofisk set kæmpet med mange af de samme grundlæggende problemer. 
De var begge inspireret af men skabte også en distance til fænomenologien, nykantianismen og 
livsfilosofien. Således er det karakteristisk at begge tænkere udlægger verden i relationer (Bachtins 
"dialogisme", Cassirers medierende "symbolske former"), og at de er kritiske over for livsfilosofien, selv om 
farerne ved en hel underminering af mennesketilværelsens uigentagelighed og uafviselige værdi 
(kulturverdens eller teknikkens "teoretisme" med Bachtins udtryk) også står relativt klart for dem begge. 
De indoptager vigtige dele af det fænomenologiske tankegods men de vender sig begge imod dens 
immanente solipsisme, som de hver for sig forsøger at overskride i kraft af medtænkningen af den andens 
betydning. Det gør Bachtin tydeligst i de tidlige værkers undersøgelser af den menneskelige eksistens’ tid-
rumlige begrænsninger samt subjektets ubetingede afhængighed af den anden (1). For Cassirers 
vedkommende er hele hans projekt båret af en relationisme som vedblivende påpeger, at betydning per 
definition opstår i feltet mellem subjekt og objekt (som af den grund netop ikke eksisterer som egentlige 
selvstændige kategorier). Sproget bliver for begge to den afgørende melleminstans, en symbolsk form 
mellem verden og subjekt og dette sprog er præget af en nødvendig afstand og refleksiv mediering, som 
gør det til menneskets ypperste karaktertræk. Det komplekse forhold mellem Bachtin og Cassirer har 
mange facetter, og jeg vil vende tilbage til det i flere sammenhænge: jeg har et andet sted vist at selve 
tegnets natur (tegn overfor signal) i Bachtinkredsens semiotik betydningsteori efter al sandsynlighed 
stammer fra Cassirer, og i min udlægning af Bachtins romanteori vil jeg på forskellig vis vende tilbage til 
Cassirer. I denne sammenhæng er det imidlertid en bestemt problematik, jeg vil gribe fat i, samtidig med 
at jeg vil benytte muligheden for at introducere til et af Cassirers helt centrale anliggender - opgøret med 
livsfilosofien - som også udgør en vigtig nøgle til forståelse af Bachtins grundlæggende konstruktion af 
formens/romanens betydning. Efter denne indgang til Cassirer, vender jeg mig til en mere konkret 
diskussion af det påvirkningsmæssige forhold mellem Bachtin og Cassirer, som en vigtig artikel af 
canadieren Brian Poole, der i en årrække har pendlet mellem sit ansættelsessted på Freie Universität 
Berlin og de forskellige Bachtin-arkiver i Rusland, har muliggjort.

Liv eller mediering: den falske modsætning
I 1923, et tiår før Hitlers magtovertagelse som medførte at Ernst Cassirer (2) måtte opgive sit professorat 
som han havde opnået som den første jøde på en højere tysk læreanstalt, og begynde sit eksil som skulle 
føre ham til Sverige, England og endelig USA, beskrev han i forordet til det første bind af De symbolske 
formers filosofi en modsætning inden for den aktuelle filosofi. Modsætningen angik spørgsmålet om 
hvordan begrebet om Livet/Leben for nogle af Cassirers samtidige kunne erstatte tidligere filosofiske 
problemstillinger, især det traditionelle spørgsmål om væren, men hvordan en sådan livstankegang også 
forgrenede sig i en modsætning mellem på den ene side en umiddelbar intuitivt opfattet sandhed og på 
den anden side en medieret symbolforståelse af verden. Den samtidige Livsfilosofi - som er Cassirers 
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egentlige adressat i denne debat - tager parti for den umiddelbare, intuitive, refleksions- og 
fornuftskritiske tilgang til verden og sandheden. Cassirer har tidligt blik for at den for vort århundrede så 
indflydelsesrige livsfilosofi slet ikke er så ufarlig og uproblematisk, som den måske kunne forekomme i 
1920’erne, og hans fremstilling af livsorienteringen inden for filosofien antyder faren ved en fokusering på 
livet, det umiddelbare, intuitionen.

"The truth of life seems", parafraserer Cassirer, "to be given only in its pure immediacy, to be enclosed in 
it - but any attempt to understand and apprehend life seems to endanger, if not to negate, this 
immediacy." (s.111) Og han fortsætter sin parafrase lidt længere fremme;

"The original content of life cannot be apprehended in any form of representation, but only in pure 
intuition. It would seem, therefore, that any understanding of spiritual life must choose between the two 
extremes. We are called upon to decide whether to seek the substance of the human spirit in its pure 
originality, which precedes all mediate configurations - or whether to surrender ourselves to the richness 
and diversity of those mediate forms. Only in the first approach do we seem to touch upon the true and 
authentic center of life, which however appears as a simple, selfenclosed center; in the second, we 
survey the entire drama of spiritual developments, but as we immerse ourselves in it, it dissolves more 
and more manifestly into a mere drama, a reflected image, without independent trought and essence. 
The cleavage between these two antithesis - it would seem - cannot be bridged by any effort of mediating 
thought which itself remains entirely on one side of the antithesis: the farther we advance in the direction 
of the symbolic, the merely figurative, the farther we go from the primal source of pure intuition." (s.112)

Både Platon og Leibniz fulgte denne dikotomi, viser Cassirer i et idéhistorisk tilbageblik, til fordel for den 
intuitive tilgang til verden og sandheden (3) og selv Cassirers elskede Kant opstillede en dikotomi ifølge 
hvilken:

"it would seem to follow that the richer the symbolic content of cognition or any other cultural form 
becomes, the more its essential content must diminish. All the many images do not designate, but cloak 
and conceal the imageless One, which stands behind them and towards which they strive in vain. Only the 
negation of all finite figuration, only a return to the ‘pure nothingness’ of the mystics can lead us back to 
the true primal source of being. Seen in a different light, this antithesis takes the form of a constant 
tension between ‘culture’ and ‘life’." (s.113) 

Cassirer leger med en fristende tanke om at benytte filosofien - i oplysningens tradition - til at bryde 
igennem kulturens konventionelle "slør", men afviser denne fristelse som en for evigt udelukket mulighed 
for filosofien, det er en mulighed som er væsensforskellig fra filosofien "which finds its fulfillment only in 
the sharpness of the concept and in the clarity of the ‘discursive’ thought, the paradise of mysticism, the 
paradise of pure immediacy, is closed." Vejen tilbage til intuitionen og umiddelbarheden er spærret i og 
med at "all culture is manifested in the creation of specifik image-worlds, of specifik symbolic forms", 
hvilket gør at "the aim of philosophy is not to go behind all these creations, but rather to understand and 
elucidate their basic formative principle." (s.113) Og Cassirer sætter trumf på overfor livsfilosofien i og 
med at han påstår, at det netop er i kraft af medieringen, de symbolske former, at livet kan forstås og 
sandheden opnås: "It is solely through awareness of this principle that the content of life acquires its true 
form. Then life is removed from the sphere of mere given natural existence: it ceases to be part of this 
natural existence or a mere biological process, but is transformed and fulfilled as a form of the ‘spirit’." 
(s.113-114).

Den filosofi der skal gribe livet via de symbolske medieringer er altså for det første historisk (den skal 
undersøge de symbolske formers betydning og udvikling over tid), og har for det andet som sit erklærede 
udgangspunkt at måden hvorpå de vigtigste problemer kan forstås ikke er gennem umiddelbarhed eller 
intuition men ved at undersøge formens betydning og menneskets måde at skabe en verden omkring sig 
ved sin idelige symbolskaben. 

Cassirers grundlæggende tankegang i dette korte tekstuddrag kunne være et program for Bachtins 
romanteori og den filosofiske baggrund for den - og var det måske også, har den nyere forskning vist. 
Bachtin ville også undersøge romanen - som for ham er den moderne symbolske repræsentationsform par 
excellence - historisk; han begrænsede sig dog især til én symbolsk form (romanen) ved at undersøge dens 
medierende karakter, og han var helt klar over, at middelbarhed og afstand er karakteristisk for de mest 
progressive og mindst autoritære tekstformer vi kender. Mediering og distance er romanens fremmeste 
kendetegn i følge Bachtins romanteori, og den intuitive, antireflekterende positur Cassirer forbinder med 
livsfilosofi og mysticisme i sin symbolfilosofi, forbinder Bachtin inden for sin romanteoretiske horisont med 
myte og primitivitet sådan som han aflæser det i det klassiske epos’ form, og til en vis del - men mere 



problematisk- i poesien. Og hvis Cassirer anede i 1923 at umiddelbarhed og intuition langt fra kun er af 
det gode hvilket blev bekræftet med nazisternes magtovertagelse ti år senere, er der ingen grund til at 
tro at Bachtin skulle være kommet til et andet resultat eftersom han levede under Stalintidens 
kollektivistiske populisme, der i virkeligheden er en ny episk og refleksionskritisk tilgang til verden. 

Da Bachtin skrev på sin romanteori i 1930’erne og starten af 40’erne - midt under den grusomme 
stalinistiske terror - var han sendt i indre eksil i det nordøstlige Sovjetunionen. Men han var ikke længere 
væk end at han udmærket kunne se at den "socialistiske realisme" som netop blev grundlagt og funderet i 
Sovjet i 1930’erne - bl.a. med støtte fra vores egen marxistiske Pelle Erobrer, Martin Andersen Nexø - var 
præcis det modsatte af afstand, refleksion og mediation. Dén socialistiske realisme, han kunne se 
udskreget til ny officiel æstetik var jo ikke andet end en gemen idyl-udgave af det gamle epos, blot med 
dårligere forfattere og kedeligere plots, og uden et gran af de oplysnings- og frigørelsespotentialer som 
romanen lige fra sine første kim i antikken over dens egentlige fulde udtryk i renæssancen og frem til 
nutiden i Vesteuropa, havde været båret af. 

En foreløbig formulering af hvad romanen eller det romanagtige er for Bachtin kunne være at den altid er 
en ikke-identisk, konstant foranderlig form som i sit væsen baserer sig på latterens korrektiv og en 
diskursperspektivismes relativering. Den grundlæggende misforståelse i stilistikken og lingvistikken er at 
den forudsætter identitet hvor der grundlæggende er forskel, stratificering, modsætninger. Dette er ikke 
så udtalt i poesi og de andre "høje" etablerede genrer, men i romanen er netop identitetstænkningen helt 
forvrængende for en forståelse for romanens virkelige styrke (4). 

Bachtins Cassirer-læsing
Clark/Holquists monografi om Bachtin fra 1981 markerede på mange måder et vendepunkt i Bachtin-
forskningen. Ikke kun i kraft af den frugtbare enhed af konstruktionen af et helhedsbillede i Bachtins 
tænkning kombineret med det indtil det tidspunkt suverænt mest omfattende biografiske materiale, men 
også fordi de for alvor tog fat på spørgsmålet om Bachtins filosofiske inspirationskilder. Især deres påstand 
om at Bachtin var dybt præget af den vesteuropæiske nykantianisme, var vigtig i denne sammenhæng, og 
det er siden hen blevet bekræftet en mængde steder. Denne fokusering på Bachtins gæld til Marburger-
nykantianismen har været frugtbar ud fra et idéhistorisk og påvirkningsmæssigt synspunkt, og en del 
kræfter er siden blevet sat ind på at vise Bachtins brug af og lån fra fra tysk filosofi og filologi. 

Dette har naturligt nok ført en anden diskussion med sig, en af disse års væsentligste som desuden 
implicerer alle de vigtigste spørgsmål for forskningsfeltet (5), og som synes at dele forskningen i en øst- og 
en vestside: spørgsmålet drejer sig om hvorfra Bachtins ubestridelige originalitet stammer? Fra en 
omformning af russiske inspirationer af religiøs og metafysisk art som russerne morderlig gerne vil have 
det, eller fra vestlig, nærmere bestemt tysk, idealistisk filosofi og æstetik hvilket vestlige forskere 
plæderer for? Modstillingen må nok modificeres for at blive meningsfuld, således at Bachtin ikke enten var 
inspireret af den dybe russiske religiøse tradition eller af den vestlige videnskabelighed men at han 
udformede en teori hvori de to traditioner indgik en række komplicerede forbindelser, men i mit arbejde, 
og derfor også i det følgende, holder jeg mig den til "vestlige" tese for så vidt som jeg mener at vestlig 
filosofi var af helt afgørende betydning for Bachtins forfatterskab. 

Mens en del teser vedrørerende Bachtins inspirationskilder stadigvæk forbliver usikre, bl.a. pga. den 
problematiske, lemfældige men tydeligvis prohibitive administration af Bachtin-arkiverne, har Brian Poole 
givet overbevisende beviser på Bachtins inspiration fra og plagiat af Ernst Cassirer, både ud fra 
arkivforskning men også ved direkte modstillinger af offentliggjort materiale fra Bachtin og Cassirer, som 
ikke levner nogen tvivl om Bachtins hårdhændede lån fra Cassirer (6). Han viser især hvordan Bachtins 
opfattelse af latteren i renæssancen trækker store veksler på Cassirers arbejde. Men ud fra Pooles 
omfangsrige og grundige artikel er der en række forbindelser mellem Bachtin og Cassirer, der er 
godtgjorte, og som jeg neden for skal udlægge.

Craig Brandist fra Bakhtin-centret i Sheffield har undersøgt relationen mellem Bachtin og Cassirer ud fra 
et andet synspunkt og uden arkivforskning i ryggen. Hans artikel lægger sig som en slags opfølgning på 
Pooles arbejde (se note 1 i hans artikel), og han indleder med at skitsere de områder, hvor Cassirers 
indflydelse kan gøres gældende: "I believe there are many areas in which the influence of Cassirer on 
Bakhtin’s group can be traced, including the concept of the sign and the way such periods as the 
Renaissance and the Enlightenment are conceived, but here I shall limit my attention to the influence of 
Cassirer’s work on Bakhtin’s theory of the novel." (7) 

Alt i alt forekommer det mig godtgjort at følgende tre punkter i Bachtins tænkning er inspireret af 
Cassirer:



a/ den åndshistoriske konstruktion af renæssance og oplysningstid, dvs. den tidlige modernitet;
b/ ideen om latterens korrektiv;
c/ romanens udvikling forstået som symbolsk form.

Desuden bør Bachtinkredsens forestilling 
d/ om tegnets natur og sprogets betydning for tænkningen i det hele taget i Voloshinovs MP tænkes ud fra 
Cassirers sprogfilosofi (det antydes af Brandist), ligesom 
e/ de grundlæggende filosofiske træk af Bachtins idé om kronotopen med en vis sandsynlighed bl.a. kan 
spores til Cassirers symbolfilosofi (det antydes af Poole) .

I denne sammenhæng vil jeg begrænse mig til spørgsmålet om den åndshistoriske konstruktion af 
renæssancen samt om latterens betydning. Romanen som symbolsk behandles i mit romanafsnit, 
spørgsmålet om tegnet i min afdeling om Bachtinkredsens semiotik og betydningsteori, og kronotopen som 
en forestilling der bl.a. stammer fra Cassirer behandles i mit afsnit om tid og rum i Bachtins værk.

Jeg er overbevist om, at Brian Pooles artikel "Bakhtin and Cassirer - The Philosophical Origins of Bakhtin’s 
Carnival Messianism" vil blive stående som en af de vigtigste artikler i den omfattende Bachtin-litteratur. 
Hverken for fremtidens tekstgenetisk og filologisk interesserede bachtinianere, eller for de filosofisk 
interesserede Bachtin-læsere vil denne artikel være til at slippe uden om. Pooles arbejde er, ligesom i 
hans ligeså vigtige artikel om den tidlige Bachtins gæld til bl.a. Max Scheler (8) - rent kætteri for nogle 
bachtinianere (9). Grundlaget for hele Pooles arbejde går nemlig ud på at påvise at Bachtin ikke var noget 
geni uden forgængere, men at hans vigtige tanker næsten alle har nogle klare filosofiske kilder, ofte i den 
tyske filosofiske tradition, som han var orienteret imod. Når netop denne artikel skal fremhæves skyldes 
det for det første at Brian Poole er en af de få vestlige forskere der har haft adgang til Bachtin-arkiverne, 
og han kan derfor med en for humaniora usædvanlig sikkerhed "bevise" Bachtins brug af andre tænkere 
ved hjælp af Bachtins notesbøgers udførlige referater og notater til enkelte tekster, som så i en række 
tilfælde indgår direkte i hans egne tekster - uden henvisning. For det andet er de lån og påvirkninger 
Poole påviser helt centrale for en række af de grundlæggende spørgsmål i Bachtins værk.

Indledningsvist omtaler Poole hele sit projekt - som denne artikel blot er et enkelt uddrag af - således:

"Our search for the philosophical sources of Bakhtin’s theory of laughter will help us to locate Bakhtin’s 
originality in organizing the massive amount of material he presents us with. But it will also reverse the 
current belief that Bakhtin parted with the philosophy of the Marburg School at the beginning of his 
career. His two most mature works - his essay on the "Forms of time and the chronotope" (which formed 
part of his manuscripts on the Bildungsroman) and his book on Rabelais - will appear somewhat closer to 
Cassirer than has hitherto been suspected." (Poole, "Bakhtin and Cassirer", s. 537)

Men Poole er alt for beskeden i sin indledning, for han er i virkeligheden ude på at vise hvordan hele 
Bachtins konstruktion af renæssancen og dermed hans fortolkning af Rabelais (dog kun implicit) i Rabelais-
bogen for en stor del kan tilskrives Cassirer; han vil vise at Cassirers korrigerede renæssanceopfattelse via 
Shaftesbury og Cusanus bliver den afgørende inspiration til Bachtins teori om latteren; og han kommer 
dermed også frem til det resultat at Bachtins filologiske praksis strider imod enhver akademisk standard. 
Intet mindre. Og det betyder alt i alt at betydelige dele af Bachtins værk fremstår i et nyt lys.

Man kan selvfølgelig spørge sig selv, hvorfor denne forbindelse ikke har været grundigere undersøgt før, 
især fordi en af Bachtins relativt få anerkendende henvisninger til saamtidige forskere i sit værk - i dette 
tilfælde i essayet om kronotopen - faktisk udpeger PdsF som en inspirationskilde på et område der må 
betegnes som helt centralt: 

"But any and every literary image is chronotopic. Language, as a treasure-house of images, is 
fundamentally chronotopic. Also chronotopic is the internal form of a word, that is, the mediating marker 
with whose help the root meaning of special categories are carried over into temporal relationships (in the 
broadest sense). This is not the place to deal with this more specialized problem. We refer the interested 
reader to the appropriate chapter in Cassirer’s work (The Philosophy of Symbolic Forms), where his 
analysis of the ways time is reflected in (the assimilation of time by language) provides a rich fund of 
factual material." "Forms of Time and the Chronotope in the Novel", i The Dialogic Imagination, Texas UP, 
Texas 1981, s. 251.) 

Indtil for nylig har denne bemærkning som sagt ikke afstedkommet nogen større opmærksomhed, og det 
på trods af at hele kronotopessayet næsten kan læses frem af disse få linier, som er tilføjet i 1973. 
Grundene til dette kan man kun gisne om, men sikkert er det i hvert fald at med Holquist/Clarks biografi 



fra 1981 blev grunden lagt til den filosofiske opsporing af den nykantianske forbindelse, som måske 
simpelthen først nu er nået til Ernst Cassirer, som er en sen og lidt kættersk arvtager til de mest typiske 
nykantianske dogmer fra Marburgerskolen.

Men det er naturligvis mindst lige så rimeligt at spørge omvendt; hvorfor har Bachtin ikke selv gjort 
opmærksom på sin store gæld til Cassirer filosofi? Spørgsmålet om Bachtins brug af sine kilder har i nogle 
år været et af de store spørgsmål i Bachtinforskningen, og det lader til at de fleste forskere indtil et vist 
tidspunkt har været lidt usikre om, hvad de skulle stille op med det penible problem. En forsker som 
Ladislav Matejka har for nylig behandlet et af Bachtins tidlige essays ud fra en genetisk tilgang og tilbyder 
en påvisning af kilderne til Bachtin og kalder forholdsvis utilsløret Bachtin for en plagiator (10). Brian 
Pooles essay er ikke så negativt i tonen som Matejkas, og det er på sin vis heller ikke nødvendigt i og med 
at Poole med sine mange tekstbeviser lader de overvældende sammenfald tale næsten for sig selv (mens 
Matejka står med en svagere sag i sit essay), men han tager dog plagiatspørgsmålet op til sidst i sin tekst: 

"It would seem that we began by accusing Bakhtin of plagiarizing only to conclude that Bakhtin has, in 
assimilating everything into his own context, recreated all the material he took as his own. Assimilation, 
we learn, is a good word. But it will not due to soften our language of what Bakhtin does with the aid of 
his sources; if we cannot recommend such techniques to undergraduates, we ought not to condone it as an 
‘exception theory’ to important standards of philology. But it is most certainly not the most important 
aspect of Bakhtin’s texts." (s. 568)

Poole får her understreget det vigtigste, forekommer det mig, angående Bachtins lån: Bachtins 
plagiarisme - citater uden henvisning til deres ophavsmand - på centrale områder er forkastelig ud fra 
gængse akademiske normer, men det er stadigvæk ikke det mest interessante ved Bachtins værk, som er 
karakteristiseret ved en original brug og frugtbar assimilation af de teorier og eksempler, han snupper fra 
andre forskeres værker (11). 

Cassirers renæssance konstruktion og latterteori - og Bachtins brug af dem
Pooles artikel omhandler - bortset fra disse principielle forhold - som sagt især Bachtins konstruktion af 
renæssancen og hans idé om latterens kraft og filosofiske indhold, og begynder med to vigtige refleksioner 
angående latterbegrebet i Bachtins Rabelais-bog. For det første påpeger Poole - stik imod de fleste 
opfattelser af Bachtin - at Bachtins tilgang til renæssancen sådan som vi kan aflæse det i Rabelais-bogen, 
er "idealistisk" eller åndshistorisk: "Bakhtin’s approach to epochs is certainly idealistic. He defines periodes 
with categories of style and with the changing ideas, not with their materialistic determinants. The 
history of ideas provides him with a cogent framework in which periodization can be attained. This is 
particularly the case with the broad historical approach to laughter." (s. 538-539) Pooles påstand om at 
Bachtins latter-konception er idealistisk og åndshistorisk er ikke den sædvanlige udlægning af Rabelais-
bogen, og vil for mange forekomme yderst problematisk, især på grund af den status som Bachtins celebre 
karnevalisme-begreb fik i den tidlige vestlige reception i slutningen af tresserne og i halvfjerdserne. En 
umiddelbar forklaring på at Pooles påstand virker så provokerende er sikkert at Bachtin-kritikken har 
forvekslet indhold med metode, eller snarere har ønsket at overse den bagvedliggende idealistiske 
historiekonstruktion med hvilken Bachtin konstruerer en helt igennem materialistisk latterkultur.

For det andet opererer Poole med en yderst brugbar forståelse af latterens funktion. Udfra citater der 
viser Bachtins velkendte tiltro til latterens frigørende kraft og filosofiske betydning skaber Poole en nyttig 
skelnen mellem det han kalder en kognitiv og en epistemologisk forståelse af latteren.

"We encounter the cognitive function of laughter again and again in the many aspects of life which 
laughter reveals to us. Thus comic forms express a ‘historical awareness’, opening ‘men’s eyes to that 
which is new, to the future.’ The epistemological function Bakhtin is related to laughter’s critical 
resistance to dogma and the ‘pretensions’ of the official world. Laughter is the test of truth. Laughter also 
liberates man from medieval eschatology and from ‘cosmic terror’, from the feeling of helplessness in the 
face of natural forces." (s. 539)

Pooles skelnen mellem bevidsthedens og dermed latterens to funktioner er bemærkelsesværdig, og han 
forklarer den i note 8 således: "In distinguishing between the cognitive and the epistemological functions 
of the intellect (however unconventional that might seem), Bakhtin associates the cognitive faculty with 
perceiving more of the world and of humanity, thanks to laughter, and the epistemological faculty with 
discerning the truth from the thick subterfuge of dogma and ideology." Jeg understreger denne opdeling af 
latterens betydning fordi den forekommer mig at være både pertinent i sammenhængen men derudover 
også den bedste distinktion jeg er stødt på, der på en gang kan gøre Bachtins latterbegreb mere 



operationaliserbart i en analytisk sammenhæng og filosofisk frugtbart i en teoridiskussion. Denne tvedeling 
af latterens frigørende funktion udgør også en glimrende komponent i en forståelse af Bachtins 
genrebegreb og hans teori om det romanagtige. Genren - og det romanagtige - kan netop også med fordel 
karakteriseres som indeholdende hhv. et kognitivt og et epistemologisk funktionelt element.

Resten af Pooles artikel er en indsigtsfuld sammenstilling af Bachtin og Cassirer i afgørende faser af deres 
teoretiske udvikling. Jeg skal her koncentrere mig om den del af argumentationen der har at gøre med det 
specifikke forhold mellem Bachtin og Cassirer som fokuserer på Bachtins "lån" fra Cassirer. 

Poole understreger at det der hidtil har været fremholdt som det centrale og originale i Bachtins værk 
langt fra er ejendommeligt i forhold til den tyske filologiske tradition, han var fortrolig med: "The 
material Bakhtin culled together at breakneck speed to illustrate ‘carnival’ is largely secondary and rarely 
original; his strenght lies in the anthropological and philosophical relevance of his thought." (s. 570, note 
9), hvilket har den konsekvens at Bachtin uden tvivl er original når han "applies a specific tradition of 
idealism in his own formulation of the philosophical function of seriocomic genres and of carnival 
laughter." (s. 540) En vigtig accent-forskydning i originalitetsbegrebet.

Som et eksempel på det beviser Poole Bachtins omfattende (mis)brug af Cassirers værker, for selv om 
Bachtin aldrig henviser til Cassirer i Rabelais-bogen, citerer han Cassirer over lange stræk. Det drejer sig 
især om Cassirers Individuum und Kosmos fra 1927, hvorfra Brian Poole kan påvise at Bachtin har afskrevet 
lange passager direkte, især citater der beskriver middelalderens Aristoteliske opfattelse af kosmos. Som 
Poole lidt besk påpeger, er disse passager blandt de dele, en nylig udgiver af en Bakhtin-reader har fundet 
værdige som særligt centrale og typiske for Bachtins tankegang, og Poole anslår i øvrigt at i alt godt ti 
sider i Bachtins studie er direkte oversættelser fra Cassirer. (se note 26), mens endnu større portioner 
"blot" er resumeer iblandet Bachtins egne kommentarer...

Blandt Bachtins oversættelser fra Cassirers tyske original til russisk ("so accurate that it is indeed possible 
in places to correct the errors of the Russian-English translation [af Bachtins bog om Rabelais] by using 
Cassirers text" (s. 543)), er fremstillingen af middelalderens kosmos (12). Denne konstruktion af 
middelalderens kosmos, som så brydes ned af renæssancens filosofi i kraft af den begyndende fokus på 
nutiden og dermed den konkrete historiske udvikling, er naturligvis i sig selv en slags idehistorisk 
fællesgods (som Lock med rette peger på), men den overordentlige lighed i fremstillingen gør at sagen 
ikke blot kan afvises med at man som almindelig forsker jo heller ikke altid citerer fra et ganske 
almindeligt leksikonopslag.

Imidlertid er Bachtins renæssanceopfattelse på dette tidspunkt ikke komplet; den mangler selve latteren 
som det centrale, frigørende og aktive element. Latteren skal nemlig ophøjes til latterens filosofi, som er 
så central især i hans bog om Rabelais, i essayet om kronotopen og i "On the Prehistory of Novelistic 
Discourse". Og der sker et skift, viser Poole, i forhold til Rabelais-billedet i "Ordet i romanen" (ca. 1934-
35), hvor Rabelais forholdsvis kort omtales, og så til Rabelais-bogen, kronotopessayet og Goethe-
fragmentet (13). Rabelais’ latter og tekstuelle praksis får nok en central plads i romanens 
udviklingshistorie, som det fremstilles i "Ordet i romanen" i midten af trediverne, men den 
latterkonception, vi dér finder er ikke den samme som i senere værker, mener Poole. Og han vil vise, at 
den latterkonception vi finder i "Ordet i romanen" er forskellig fra Bachtins senere fremstillinger af 
Rabelais, som vi finder i Rabelais-bogen og kronotopessayet. Poole anfører det centrale uddrag om den 
rabelaiske latter fra romanessayet, som jeg videregiver i sin helhed:

"Turning away from language (by means of language, of course), discrediting any direct or unmediated 
intentionality and expressive excess (any ‘weighty’ seriousness) that might adhere in ideological discourse, 
presuming that all language is conventional and false, maliciously inadequate to reality - all this achieves 
in Rabelais almost the maximum purity possible in prose. But the truth that might oppose such falsity 
receives almost no direct intentional and verbal expression in Rabelais, it does not receive its own word - 
it reverberates only in the parodic and unmasking accents in which the lie is present. Truth is restored by 
reducing the lie to an absurdity, but truth itself does not seek words; she is afraid to entangle herself in 
the word, to soil herself in verbal pathos." (Poole citerer fra "Discourse in the Novel s. 309, Pooles kursiv. 
s. 545)

Poole hævder at "The effect of Rabelais’s comic novel is only negative, with no epistemological or 
cognitive advantages." (s. 8), hvorfor latteren udtrykker en "radical skepticism" (s. 8, med et af Bachtins 
egne, negativt mente udtryk) hvilket er i modstrid til den latterfilosofi, Bachtin senere skulle blive 
fortaler for. Jeg er enig i at latterens funktion hos Bachtin i 1935 rigtignok ikke er fuldblodslatteren fra de 
lidt senere tekster, men efter min opfattelse, opfylder latteren i denne tekst Pooles ‘epistemologiske 



funktion’. Dvs. den erkendelseskritiske og destruktive funktion i Pooles egen systematik, som er ‘related 
to discerning the truth from the thick subterfuge of dogma and ideology.’ Poole kan derimod have ret i at 
den Rabelaiske tekstpraksis og latter endnu ikke opfattes som noget, der sætter mennesket i stand til at 
opfatte ‘more of the world and humanity thanks to laughter.’ - altså Pooles idé om den "kognitive" latter. 
Så selv om Poole overdriver modsætningen i latterfilosofien og forskellene mellem de forskellige faser i 
Bachtins tekster, har han trods alt peget på en afgørende forskel, som bør få følger for den måde vi for 
fremtiden begrebsliggør Bachtins idé om latteren og især dens frigørende kraft.

Der er imidlertid ingen tvivl om hvorfor Brian Poole opretter dette skel. Det gør han for at blive i stand til 
at vise, at efter Bachtins læsning af en række af Cassirers bøger, hvori Cassirer omvurderer latterens 
betydning for renæssancen i forhold til sine tidligere bøger, ændrer Bachtin også sin opfattelse. Poole 
lægger vægt på Cassirers produktive år 1932, hvor tre bøger så dagens lys, der alle fik stor betydning for 
Bachtin: Goethe und die geschichtliche Welt, Die Philosophie der Aufklärung og Die Platonische 
Renaisance in England und die Schule von Cambridge. Poole gør en del ud af at vise hvordan to filosoffer, 
Cusanus (1401-1464) og Shaftesbury (1671-1713) hver for sig ændrer Cassirers forståelse af latterens 
betydning i renæssancen, hvilket derefter sætter sine spor i Bachtins tekster.

Jeg tvivler på at der var nogen Bachtin-læser der ville have så meget som løftet øjenbrynene over at se 
Bachtins navn under Cassirers parafrase af Shaftesburys latterfilosofi: "Humor represents that fundamental 
attitude and disponition of the soul in which it is best equipped for the comprehension of the beautiful 
and true. [...] The recognition of humor as a fundamental power is one of the most paradoxical features 
of Shaftesbury’s world-picture." (s. 553. Poole citerer fra Cassirers The Platonic Renaissance in England, s. 
168) Det er via Shaftesbury Cassirer opdager den vigtige skelnen mellem humor og sarkasme, og "This 
subtle and important distinction between humor and sarcasm helps us to explain Bakhtin’s new approach 
to Rabelais’ humor in his study of folk culture during the Renaissance." (s. 553), hvilket efter alt at dømme 
bliver "the most important source for Bakhtin’s philosophical thought on comedy." (s.19).

Shaftesburys latterfilosofi er den ene kilde, og Cassirers placering af Cusanus i centrum af renæssancens 
filosofi er den anden vigtige kilde til Bachtins nytænkning, og en række overbevisende henvisninger til 
Bachtins notesbøgers grundige notater til Cassirers Individuum und Kosmos fra 1927 sætter Poole i stand 
til at vise at Bachtin også opfattede Cusanus som den vigtigste figur i renæssancen; ikke i kraft af egne 
studier, men fordi han var blevet overbevist af Cassirers arbejder. Og Poole kan hævde, med en tese som 
har betydning for både Bachtins og Cassirers intellektuelle udvikling, at Cusanus "is thus in some sense the 
primum mobile of Bakhtin’s - and not just Cassirer’s - interpretation of the Renaissance." (s. 564). 

Afrunding
Dette er hovedindholdet i Pooles vigtige belysning af forholdet mellem Cassirer og Bachtin. De filologiske 
mellemregninger og de overbevisende bevisførelser for Cassirers gennemgribende indflydelse på Bachtins 
værk, har jeg stort set udeladt: dem kan den interesserede læser selv slå efter i "Bakhtin and Cassirer: 
The Philosophical Origins of Bakhtin’s Carnival Messianism". Poole holder, mener jeg, hvad han lovede i 
starten af sin artikel, dvs. han viser at Bachtin - med en grov og altfor beskeden understatement - er 
"somewhat closer to Cassirer than has hitherto been suspected." Han har vist at Bachtin lånte kraftigt fra 
Cassirers arbejde uden at undskylde den praksis, men han har også vist (hvilket jeg stort set har udeladt 
her) Bachtins originalitet og dynamiske tankegang når det gælder forvaltningen og omformningen af denne 
inspiration (14). 

I sit (tre sider lange!) takkeforord udtrykte Ken Hirschkop bl.a. sin taknemmelighed overfor Brian Poole 
"who may someday revolutionize Bakhtin scholarship" (15). Så vidt jeg kan se - og jeg håber at 
ovenstående har overbevist læseren - har Poole med teksten jeg her har refereret samt den lidt tidligere 
artikel om Bachtins vej fra fænomenologi til dialog, faktisk givet dødsstødet til så mange Bachtinmyter, at 
Bachtin-forskningen allerede nu har undergået en dramatisk forvandling om ikke en blodig revolution. Et 
nyt billede træder frem af den mystiske, etbenede Michail Michailovitj med hans glubende interesse for 
nykantianisme, menippæisk satire, Gud, Rabelais, Goethe og Dostojevskij, og med smag for snyd og 
bedrag både i akademisk sammenhæng og hvad angår hans egen livshistorie som han har pyntet på med en 
adelig baggrund, en universitetsgrad i Petrograd og et længerevarende studieophold i Tyskland. 
Konturerne af en mindre original men stadig genial tænker hvis værk måske nok vil tabe i klarhed og 
direkte brugsværdi, men som i sin nye skikkelse vil vise sig mindst lige så frugtbar som og endnu mere 
slidstærk end den gode gamle Bachtin. Det tror jeg fremtiden vil vise.

©Jørgen Bruhn, 1999



Noter:

1) Udgivet i de engelske oversættelser Toward a Philosophy of the Act og Art and Answerability, som 
Bachtin skrev i 1920'erne og som først er udgivet efter hans død.

2) Da Ernst Cassirer døde i 1945 som 70-årig efterlod han sig et stort og blandet forfatterskab, strækkende 
sig fra genuin idéhistorie og filosofiske monografier over afhandlinger om matematik, fysik, kunst og 
litteratur, samt de tre bind der almindeligvis betragtes som hovedværket: Philosophie der symbolischen 
Formen, som udkom i tre bind fra 1923-1929, og hvoraf første bind omhandler sproget, andet bind myten, 
og tredje bind erkendelsen. Hans berømmelse og popularitet har i mange år været til at overskue, enten 
fordi han blev anset for en selvfølgelig del af den udskældte nykantianisme, eller fordi han blev betragtet 
som en kedelig katederfilosofisk videnskabsteoretiker (hvilket for nogle kom ud på et). Men i de seneste år 
er interessen stigende, også i Danmark, hvilket bl.a. fremgår af tidskriftet Slagmarks fine temanummer 
om Cassirer (efterår 1995, nr. 24), det gavmilde udvalg (De symbolske formers filosofi) som udkom i 
Gyldendals Moderne tænkere serie, genudgivelsen af Et essay om mennesket og nyoversættelsen (ved 
Kasper Nefer Olsen) af Mytisk, æstetisk og teoretisk rum; Det kgl. danske kunstakademi, København, 
1999.

3) Sidstnævntes synspunkt får ligefrem den ellers forbilledligt klare og gennemsigtige Cassirer til at 
benytte sig af et romanesk stiltræk (en fiktiv udtalelse af Leibniz i dækket indirekte tale uden 
anførselstegn): "True, human knowledge can nowhere dispense with symbols and signs; but it is precisely 
this that characterizes it as human, i.e., limited and finite in contradistinction to the ideal of the perfect, 
archetypal and divine intellect." (s.112) (her tænker man uvilkårligt på Sartres udfald mod Maurois; Gud er 
ikke nogen forfatter - og det er M. Maurois heller ikke: det er det samme, der diskuteres.)

4) Det kan illustreres med et citat om det romanagtige, fra en kontekst hvor det umiddelbart kritiserede 
er en Saussure-inspireret tanke om sproget, stilen og om subjektet: "In accordance with the point of view 
selected, the unity of a style thus presupposes on the one hand a unity of language (in the sense of a 
system of general normative forms) and on the other hand the unity of an individual person realizing 
himself in this language." (DiN, s.264)

5) Ken Hirschkops bog, et af de vigtigste i Bachtin-litteraturen, Mikhail Bakhtin. An Aesthetic for 
Democracy (Oxford UP, London og New York 1999) diagnosticerer og bearbejder problemet overbevisende.

6) Charles Lock har i forskellige sammenhænge diskuteret Pooles artikel, mundtligt ved et foredrag holdt i 
det danske Bachtinselskabs regi efteråret 1999, og i et "svar til Poole i Literary Research, vol. 31, Summer 
1999, uden sted. Artiklen kan også læses på www.uwo.ca/modlang/ailc/current/bakhtin.htm, og bliver 
oversat til dansk i Bachtinselskabets årsskrifte som forventes på gaden foråret 2001.

7) Radical Philosophy 85, September/October 1997, s. 20. 

8) "From Phenomenology to Dialogue. Max Scheler’s Phenomenological tradition and Mikhail Bakhtin’s 
Development from Toward a Philosophy of the Act to his study of Dostoevsky" in Bakhtin and Cultural 
Theory, eds. Ken Hirschkop & David Shepherd (2nd edition, Manchester, Manchester University Press, under 
udgivelse).

9) Herhjemme er især Anker Gemzøe meget negativ overfor denne nye forskningslinie baseret på en 
idehistorisk, kritisk tilgang til Bachtins tekster. Se hans omtale af Galin Tihanovs foredrag i BiD nummer 2, 
nyhedsbrev fra Bachtinselskabet i Danmark, København 1999, samt hans bemærkninger i artiklen "Bachtin, 
autor-iteten og modernismen" i K&K 86, Forlaget Medusa, Holte 1998.

10) Se Ladislav Matejka: "Deconstructing Bakhtin", i Fiction Updated: Theories of Fictionality, Narratology, 
and Poetics, University of Toronto Press, Toronto and Buffalo 1996.

11) Hirschkops bog indeholder en række tankevækkende beskrivelser fra udgivelseshistorien i kapitlet 
"Bakhtin Myths and Bakhtin History". Denne plagiatdebat har imidlertid også et andet aspekt som til dels 
undskylder Bachtins tekstuelle praksis. Det var tilsyneladende yderst problematisk at citere ikke-russiske 
kritikere i Stalintidens Sovjet, og især en tysk jøde som Cassirer (se note 10 hos Poole). Det fremgår ikke 
klart af Pooles kommentarer - og han er formentlig slet ikke klar over det -, hvem der har afgjort at disse 
henvisninger ikke skulle med; forlaget, (velmenende eller simpelthen nationalistiske og/eller 
antisemitiske) venner til den gamle Bachtin, censuren - eller måske Bachtin selv? 
Mht. plagiarismeproblemet så prøver Poole desuden at bevise, men er her ude i et mere usikkert ærinde, 
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forekommer det mig, at Bachtin ligefrem aktivt her forsøgt at slette sine spor hvad angår gælden til 
Cassirer. For Cassirer var Cusanus en central figur i renæssancen og mens Bachtin tæt følger de fleste af 
Cassirers tanker om renæssancen, nævner han aldrig Cusanus, selv om han i sine udførlige noter til 
Cassirers tekster, interesseret havde noteret Cusanus’ betydning. Cusanus’ fravær i Bachtins tekster om 
renæssancen tyder Poole således: "The absence of Cusanus in Bakhtin’s text raises serious objections to 
our interpretation. How could Bakhtin have been influenced by Cassirer’s two works on the Renaissance, 
whose central figure in both cases is Nicolas Cusanus, without ever mentioning Cusanus in his own work? 
There appears to be one simple explanation: Bakhtin does not want to give away his source." (s. 21.)

12) Man kan forvisse sig om Pooles påstand ved at sammenligne den engelske oversættelse af Bachtin på 
side 542-543 med Cassirers tyske original s. 572 note 24.

13) Poole, og efter ham Hirschkop, opfatter i øvrigt kronotopessayet som en del af et større projekt om 
Bildungsromanen. Normalt opfattes Goethe-fragmentet som en del af at større værk om 
Bildrungsromanen, som gik tabt under krigen, mens kronotopteksten læses som en afsluttet tekst. Til 
fordel for påstanden taler det faktum, at begrebet om kronotopen kun benyttes i netop essayet om 
Goethe. Hirschkops udlægning findes i 176-180, Mikhail Bakhtin..

14) Men som nævnt i min indledning til hans artikel, så ville Poole jo vise Cassirers indflydelse både på 
Rabelais-bogens konstruktion af renæssancen samt latterens rolle og vise Cassirers indflydelse på 
Goetheessayet og altså der indbefattet kronotopessayet. Og på sin vis har han da også indløst dette hvis 
han med sin omtale af kronotopessayet især tænker på de to store afsnit om Rabelais: "Den rabelaiske 
kronotop" samt "Den rabelaiske kronotops folkloristiske rødder", som udgør tyngdepunktet i 
kronotopessayets nuværende udformning. Således gælder kommentarerne om Rabelais og renæssancen 
mht. Rabelaisbogen også Rabelaisanalysen i kronotopessayet. 

15) Ken Hirschkop, s. xii. Poole offentliggør i efteråret 2000 endnu et banebrydende essay, denne gang om 
kilderne til Bachtins teori om polyfonien, som udkommer i The Novelness of Bakhtin. Perspectives and 
Possibilities, eds. Bruhn & Lundquist, Museum Tusculanums forlag, København 2000. 


