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En vanskeligere, en mindre inspirerende Bachtin

I anden halvdel af 1999 udkom Ken Hirschkops bog om Bachtin som har været - indrømmer forfatteren - 
mange år undervejs, og hvis udgivelse har været imødeset med spænding. Og Mikhail Bahtin. An Aesthetic 
for Democracy har sandelig været værd at vente på. Den lidt rodet anlagte bog på godt 300 tætte sider 
falder i tre dele: "An Argument about Dialogue", "The Matter of History" og "Refinements". Mens første del 
kridter banen op for Hirschkops argument i resten af bogen, er anden del faktisk en ny mini-biografi samt 
en værdifuld beretning om Bachtins teksters historie skrevet ud fra et omfattende kendskab til alt 
tilgængeligt materiale. Afslutningsvis bearbejder Hirschkop de centrale temaer i Bachtins værk med 
henblik på, som afsnittet prætentiøst bebuder, at forfine eller forbedre Bachtins vigtigste teser om sprog, 
roman, det offentlige rum/markedspladsen og endelig om demokratiet /politikken som Hirschkop 
installerer på en overraskende central plads hos Bachtin.

Ken Hirschkop fra Manchester har lige siden midten af firserne markeret sig som en skarp kritiker af den 
amerikanske Bachtin-reception (bl.a. Holquist, samt senere Morson og Emerson og den "skole" de 
sidstnævnte vel kan siges at repræsentere (1)), som han har opfattet som liberaliserende og farlig for de 
progressive potentialer i Bachtinkredsens tekster. Han har aldrig lagt skjul på sit tilhørsforhold til 
venstrefløjen og hele Mikhail Bakhtin - An Aesthetic for Democracy er båret af et forsøg på at tænke 
progressivt politisk både med og mod Bachtins værk. Det sker ikke kun i et opgør med den amerikanske 
liberalisering af Bachtin, men i ligeså høj grad i form af en ramsaltet kritik af den mytologisering som den 
russiske reception generelt er udtryk for.

Hirschkop ønsker at styre den vildfarne Bachtin-forskning på ret kurs ved at pointere det politiske, 
historiske og især demokratiteoretiske gods, som ligger (noget gemt) i Bachtins tekster. Trækkes disse ting 
ikke frem kan Bachtins tekstkorpus nemlig gøre mere skade end gavn i den nuværende filosofiske, 
litteraturteoretiske, historiske og politiske debat, og på det brændstof kører Hirschkops bog rigtig godt, 
selvom det kan irritere lidt at hans sympatiske kerneideer bliver gentaget for mange gange i slet skjulte 
forklædninger. Hans grundholdning er - stærkt forkortet! - at det kun er i denne verden, med 
medborgerne ved roret og med relativt gennemsigtige og foranderlige politiske systemer, at vi kan gøre os 
håb at nå frem til en bedre verden.

*

Udgangspunktet for bogen er en slags dobbelt fortolkning af splittelsen mellem kultur og liv. For det første 
understreger Hirschkop - ikke overraskende efter de sidste årtiers forskning - at det oprindelige problem i 
Bachtins forfatterskab vedrører det ødelæggende skisma mellem "kultur" og "liv" som det hedder i de 
tidlige tekster "Kunst og Ansvar" og "Mod en handlingsfilosofi": Denne splittelse bliver afgørende for hele 
det lange forfatterskab. For det andet bearbejder Hirschkop konstant en parallel problemstilling som 
snarere stammer fra Habermas' forsøg på at sammentænke de demokratiske institutioners formelle 
virtualitet med livsverdenens konkrete kommunikative potentialer. Altså en skelnen hos Habermas og 
habermasianeren Hirschkop, der kan formuleres som en afgrund der åbner sig mellem et samfunds 
demokratiske institutioner og det menneskelige livs omstændigheder. Skåret ind til benet: Hvorfor 
engagerer folk sig ikke mere end det er tilfældet i den borgerlige offentlighed, når nu institutionerne står 
klar til dem. Dette filosofiske og politiske problem var, mener Hirschkop, aktuelt i Bachtins samtid såvel 
som i dagens vestlige verden, og i sit forsøg på at reformulere Bachtin i relation til den demokratidebat 
som Hirschkop identificerer som det vigtigste politiske spørgsmål overhovedet, er bogen også et 
interessant indspil i en diskussion som rækker langt hinsides den Bachtinforskning og de Bachtin-tekster 
som Hirschkop er dybt fortrolig med.

Bachtins tekster kan nemlig - når de læses igennem denne særegne optik - antyde et bud på en 
overvindelse af den grundlæggende problemstilling i de moderne, vestlige demokratier som er 
karakteriseret ved eksistensen af nogle formelle rammer for demokratisk udøven men nogle befolkninger 



som sjældent og i et fåtal føler sig kaldet til at bruge disse institutioner. Problemet er, ifølge Hirschkop, at 
der ikke findes en genuin politisk kultur som kan formidle springet mellem form (institutioner) og indhold 
(menneskelivet). Den intersubjektive verden af menneskelig erfaring og handlen når ikke op på noget 
formaliseret institutionelt og dermed effektivt niveau. Diagnosticeringen af denne tilstand sker ved hjælp 
af både Bachtins sprogteori og den teori om det utopiske demokratiske rum som skrives frem i Rabelais-
bogen. Løsningen på den politiske misère, demokratiunderskuddet i de moderne stater, er desværre ret 
løst skitseret hos Hirschkop - der også her kan ligne sin inspirationskilde Habermas - selv om det står klart 
at løsningen har sit fundament i Bachtins idé om det romanagtige, og i hans sprogteori i øvrigt.

Det romanagtige udlægger Hirschkop inspirerende som et utopisk farvet bud på en ny menneskelig 
omgangsform, og stikord til en romanesk, demokratisk kultur er bl.a. frihed fra fortidens autoritært 
overførte traditioner, et menneskeligt baseret og foranderligt sprog, en kultur defineret af nogle 
sandheder som står til åben og konstant diskussion. Alt sammen meget tilforladeligt, uimodsigeligt og 
noget uinteressant, i kort referat som her, men det er faktisk yderst inspirerende at få se hvordan Bachtin 
kan dele spalteplads med politisk tænkning og demokratiovervejelser på andet end det mest 
avantgardistiske og/eller karnevalistiske niveau, sådan som det så tit er sket. For mig har bogen også sat 
gang i nogle overvejelser over hvad (Hirschkops) Bachtin kan tilføre en analyse af aktuelle forhold. 
Hirschkop viser med et efterhånden slidt eksempel hvordan splittelsen mellem kultur og liv kan give sig 
udslag i den resignation som den amerikanske befolkning viser det regelfikserede amerikanske demokrati 
(på nationalt plan, i hvert fald, men det glemmer Hirsckop vist) i form af ekstremt lav valgdeltagelse, og i 
andre sammenhænge vil konflikten udmønte sig i at hele befolkninger mere eller mindre frivilligt lader sig 
tryllebinde af populistiske eller endda fascistiske lederskikkelser.

De tendenser sniger sig ind på selv vores lille Dannevang i disse år, internationalt i form af krigene på 
Balkan (som jo fandt sted kun et par tusinde kilometer fra os), og som i høj grad bundede i 
nationalpopulistiske regeringers manipulation, samt den mere eller mindre fascistiske Jörg Haiders 
chokerende store valgtilslutning i Østrig, der har sat panikagtige reaktioner i gang i EU. Herhjemme må de 
seneste års urovækkende store vælgertilslutning til et nationalistisk og populistisk papparti som Dansk 
Folkeparti med to enkeltsager på programmet - de fremmede skal ud, og de gamle skal have det bedre - 
tolkes som et tegn på at demokratiet også her geråder i en slags krise. Især må det tolkes som et krisetegn 
at de fleste "ansvarlige" partier i Folketinget tydeligvis ikke har andet svar på populismens gennemskuelige 
pseudo-argumentation end trofast at følge i Pia Kjærsgaards fodspor, således at den danske 
indvandrerpolitik for øjeblikket er Europas strengeste - der kan Østrig, med sin konservativt-
nationalistiske koalition, slet ikke følge med. 

*

Udover denne politiserende vinkel er Hirschkops bog desuden interessant i kraft af hans uimponerede - 
nogle vil sige negative - tilgang til Bachtin. Gang på gang vises det hvordan Bachtin nok aner de 
problemstillinger som han historisk var impliceret i (aftraditionaliseringen i det tidlige tyvende 
århundrede, den moderne kulturs opslitning, stalinismen etc.), men også at hans eksplicitte svar på disse 
udfordringer politisk og historisk var uanvendelige og faktisk uansvarlige. For at nå ind til de progressive 
pointer, som Hirschkop er ude efter, skal Bachtins tekster derfor ofte stryges mod hårene, de frigørende 
potentialer findes som symptomer på problemer men ikke som svar på disse, de ligger som spor af en 
vanskelig moderniseringsproces men ikke som Bachtins eksplicitte løsning af den.

Det skyldes, at Bachtin både i de tidlige fragmenter, men også i de senere tekster, forsøger at skabe en 
filosofisk baseret "etisk æstetik", som han gentager og genskriver igennem hele sit liv i det Hirschkop 
kalder en "filosofisk neurose"! Det gennemgående er - og det er humlen i Hirschkops kritik af Bachtin - at 
alle de svar Bachtin udformede var præget af et metafysisk-religiøst udgangspunkt i Bachtins ungdom som 
senere blev transformeret til en mere sekulariseret men stadigvæk idealistisk holdning hvilket afskærer 
Bachtin fra at besvare de spørgsmål, han på trods af sit udgangspunkt formår at stille. I stort set alle de 
tilfælde hvor en politisk eller socialhistorisk tilgang ville have været på sin plads, nedtoner Bachtin mere 
eller mindre konsekvent disse aspekter for i stedet at individualisere, afhistorisere eller universalisere sine 
svar. Eller også undgår han en egentlig stillingtagen ved simpelthen at forholde sig så tilpas vagt til sine 
begreber at han på en og samme gang formår at sige alt og intet.

Et eksempel på de idealiserende tendenser finder Hirschkop overraskende nok i Bachtins tilsyneladende 
mest "materialistiske" værk, bogen om Rabelais, som faktisk underbetoner de konkrete magtpolitiske og 
socioøkonomiske forhold (parallelle med hans egen samtids stalinisme) for i stedet at universalisere de 
historiske problemstillinger, som Rabelais sad dybt begravet i. Den frygt som både prægede det sovjetiske 



samfund under stalinismen og senmiddelalderens offentlige rum underkastet pavekirkens hegemoni 
transformerer Bachtin altså til en universel angst som ikke har historiske årsager men som i stedet 
forklares som et arkaisk levn fra urmenneskets første møder med det ikke-menneskelige (Jvf. Hirschkop, 
s.273) (2).

Dialog-begrebet kommer også under kærlig behandling. Dialogen i Bachtins betydningsteori er konstant i 
fare for enten at blive forvandlet til et religiøst farvet begreb (det har den russiske forskning tendens til 
at understrege) eller til en liberal, dannet konversation mellem to ligeværdige individer (det reducerer 
den amerikanske reception af og til dialogen til). Selve termen "dialog" (som de fleste bachtinianere jo 
ellers har et passioneret forhold til) implicerer forestillingen om en "ansigt til ansigt" samtale der er for 
unuanceret og i visse tilfælde anakronistisk i forhold til de moderne kommunikationsformer, som - 
begyndende med opfindelsen af skriftsproget og foreløbig kulmineret med Internettet - i større eller 
mindre grad gør dialogmetaforen utidssvarende. Hirschkop videreudvikler Bachtins dialog-begreb ved at 
fokusere på det han kalder "sprogets uligevægtige strukturering" ("the uneven structuring of language", s. 
253). Med dette begreb, der bl.a. er inspireret af Bachtin selv, kan dialogbegrebet overleve ved at 
indkorporere de forskelle eller uligheder i magtposition, køn, økonomi etc., som i mindst lige så høj grad 
som ønsket om forståelse og kommunikation (baseret på lighed) afgører menneskeligt samkvem. Metodisk 
set er dette eksempel sigende - selvom jeg kun kan skitsere det stærkt forkortet - fordi det viser hvordan 
Hirschkop i en kritisk nylæsning af et centralt Bachtin-begreb først understreger dets svage punkter for 
derefter at opbygge et nyt og stærkere begreb på det oprindelige fundament.

Grunden til at der skal dette arbejde til, før Bachtins begreber kan fungere optimalt, er at hans vigtige 
ideer er præget af en helt speciel åbenhed (det er tit blevet bemærket, også af Bachtin selv), som gør 
dem svære virkelig at forstå og definere (eller måske netop for nemme). Hirschkop beskriver problemet på 
denne måde:

"Næsten hvert eneste af hans betydningsfulde begreber betegner både en filosofisk idé og et empirisk 
fænomen, og denne tvetydighed holder trafikken [commerce] i gang mellem felterne. Man kan faktisk 
aldrig præcis fastslå, i nogen af Bachtins tekster, hvorvidt dialogisme (eller for den sags skyld 
heteroglossia, ansvarlighed, kronotopen eller latterkulturen) skal angive et filosofisk princip eller et 
historisk træk ved nogle specifikke kunstværker, og man bør derfor heller ikke prøve at slå dette fast, for i 
det øjeblik man insisterer på en ensidig læsning, vil dét historiske problem, som Bachtin forsøger at løse, 
fejlagtigt fremstå som løst." (s.54)

I sin forklaring på Bachtins særprægede begrebsdannelse rammer Hirschkop uden tvivl et ømt punkt, som 
de fleste Bachtinlæsere vil nikke genkendende til, og måden han problematiserer og løser op for disse 
begrebsknuder er både original og inspirerende.

*

Hirschkops Bachtin-bog adskiller sig fra de fleste andre udlægninger, som typisk er baseret på et ønske om 
at gøre Bachtin teori klarere og/eller applicere hans teori på litterære tekster, hvilket ofte resulterer i en 
ganske særlig reproduktion af Bachtins arbejde: "Ånden i Bachtins forehavende viser sig for det meste at 
have noget at at gøre med noget globalt, imponerende, ganske vagt og ubehagelig velkendt." (Det lyder 
lidt bedre på engelsk!: "The spirit of Bakhtin's enterprise usually turns out to be something global, 
impressive, fairly vague, and uncannily familiar."(s.vii).)

Og det tror jeg han har ret i. De "store" bøger i den internationale Bachtinlitteratur såsom Todorovs og 
Holquists vigtige "introduktioner" (hhv. Mikhaïl Bakhtine - le principe dialogique og Dialogism), kan godt 
forlede én til at tro at Bachtin er en litteraturteoretiker og filosof, der endelig formulerer de sandheder, 
som vi andre har været klar over hele tiden, og at han siger det forståeligt. Det samme er betegnende for 
Morson/Emersons bog Mikhail Bakhtin. Creation of a Prosaics, som udfolder en antisystematisk (især 
rettet mod marxisme og strukturalisme), superliberal Bachtin, uden at antyde de konflikter der er knyttet 
til enhver global udlægning af Bachtins besynderlige tekstkorpus. Herhjemme gør det samme sig gældende 
for Anker Gemzøes monumentale disputats Metamorfoser i Mellemtiden (som jeg nærer stor respekt for): 
Gemzøe opnår gode resultater i kraft af sit solide Bachtinfundament, men hans globaliserende og 
formidlende udlægning af Bachtin præges ikke af ønsket om en egentlig kritisk læsning Bachtins tekster.

Overfor de mere eller mindre homogeniserende læsninger stiller Hirsckop sin egen metode, som er 
beslægtet med flere af de toneangivende europæiske fortolkninger af Bachtin i de senere år som bl.a. 



Brian Poole, Craig Brandist og Galin Tihanov har stået for. Tilsammen udgør disse forskere - på trods af 
politiske, filosofiske og (mindre) faglige forskelle - en slags bevægelse, som jeg med Jan Lundquist vil 
kalde den "kritisk-konstruktive" skole i den aktuelle Bachtin-forskning. Det følgende Hirschkopcitat kunne 
stå som den "kritisk-konstruktive" skoles motto:

"I hans teksters detaljer - hvori Gud dvæler, selvfølgelig - ligger problemerne, kilderne, de skjulte 
gældsposter, de historiske forhandlinger og spændinger, som måske, måske ikke kan blive til en helhed. 
Bachtin var en heroisk figur med et par brillante indsigter; vi må til at fremstille ham som en mand fanget 
af nogle omstændigheder, som han forsøgte at tildele en mening. Vi har brug for en mere teknisk, en 
vanskeligere, en mindre inspirerende Bachtin." (s. vii)

Hirschkop gør sig til fortaler for en problematiserende, sober nylæsning af Bachtin der kan få Bachtins 
filosofiske og historiske begreber til at arbejde sammen uden at sammenblande dem, og som desuden 
indsætter hans spørgsmål og svar i en historisk kontekst. Og det er nødvendigt. For problemet er at når 
man først er blevet inspireret og har følt den næsten "uncannily familiar" tankegang hos f.eks. Todorovs 
"Bachtin" og så skal til at bruge ham i en tekstanalytisk praksis eller i en teoretisk refleksion - ja så er man 
på herrens mark fordi der pludselig er en masse der simpelthen ikke passer. Bachtin er nemlig en hel del 
sværere end de fleste tror, og hans begrebsverden er mere uigennemtrængelig og kompleks end den første 
gennemlæsning afslører. Hans begreber er hverken uproblematisk kompatible med hinanden, men heller 
ikke direkte oversættelige til de andre teoribygninger, vi er mere fortrolige med.

Men den kritisk-konstruktivistiske skole må ikke misforstås. Selvom bevægelsens tonefald og retorik af og 
til kan forekomme unødvendigt hård og bedrevidende, er forskerne naturligvis grundlæggende set positivt 
indstillede overfor Bachtins tekster. De synes blot at gøre det modsatte af de hidtidige forsøg på at 
udlægge Bachtin. De kritiserer Bachtin på et filosofisk, politisk eller historisk niveau, hvorefter de viser - 
og her er Hirschkops teknik et typisk eksempel - hvordan Bachtins begreber kan "reddes", enten ved hjælp 
af andre teoretikere, eller af begreber hentet andre steder i Bachtins værk.

Derfor "giver og tager" en kritiker som Hirschkop i én ustandselig aggressivt præget men også inspirerende 
bevægelse. Hans kritiske konstruktion af sprogteorien, som jeg skitserede ovenfor, kan igen fungere som 
et eksempel: Bachtins sprogteori og fænomenologi er grundlæggende baseret på en sund, intersubjektiv 
basis (jeget må have den anden for at blive til et jeg: 1-0 til Bachtin), men hans dialogbegreb synes af og 
til at blive lovligt idealistisk (1-1); Bachtins tekster gemmer imidlertid også kim til en 
kommunikationsteori baseret på den "uligevægtige" (uneven: dvs. magt- og kontekstbaserede) 
kommunikation: Bachtin har vundet!

Den store gevist ved denne metode er at læseren opdager at de begreber han eller hun efterhånden føler 
sig (nogenlunde) fortrolig med, bliver afsløret som nogle besynderlige konstruktioner, som fortjener endnu 
en - kritisk - overvejelse.

*

Desuden indeholder Mikhail Bakhtin. An Aesthetic for Democracy en opdatering af den tilgængelige 
biografiske og bibliografiske viden om den mere og mere mystiske Michail Michailovitj, som især er nyttig 
for de Bachtinlæsere, der ikke har adgang til de russiske kilder. De godt og vel firs siders gennemgang af 
Bachtins liv og værk indledes med en urovækkende bemærkning: "I lang tid vidste vi meget lidt om 
Bachtins liv. Takket være anstrengelserne i Bachtin-forskningen efter glasnost ved vi nu endnu mindre." 
Ken Hirschkop samler i dette afsnit alle de fragmenter omhandlende Bachtins liv og arbejde som i de 
senere år er blevet offentliggjort i en række mere eller mindre tilgængelige sammenhænge. Ud over den 
rene og skære ophobning af ny fakta som er nyttig og oplysende i sig selv, så viser Hirschkop også hvordan 
vi som Bachtin-læsere simpelthen må indstille os på at det rigtige Bachtintekstkorpus, ubesmittet af 
Sovjettidens censur, kummerlige trykkemuligheder og Bachtins særegne tekstpraksis, er umulig at nå ind 
til. Hans værk deler sig ikke i de officielle, offentliggjorte tekster og så disses "baggrund" i noter, breve og 
andet materiale. Den tumultariske udgivelseshistorie, ikke mindst i post-Sovjet-perioden, gør at hele 
Bachtins tekstkorpus - fra breve over noter til de offentliggjorte, færdigredigerede værker - ligger på det 
samme niveau.

Hirschkops politiske pointe i biografiafsnittet er at vi må til at anskue Bachtin i den historiske (filosofiske, 
litterære, sociale, politiske) sammenhæng han faktisk levede i, i stedet for, som der har været en tendens 
til, at forsøge at gøre Bachtin til en genial, forfulgt enspænder. Det er denne mytologiserende tendens, 
der på en besynderlig måde har kastet tragisk glans over Bachtin mens hans venner og kolleger Medvedev 



og Voloshinov (der begge døde unge, og ikke fik del i Bachtins sene berømmelse og kultstatus) anses for 
kompromitterede i og med at de ikke, som Bachtin, holdt sig helt uden for enhver offentlig virksomhed. 
Især den russiske, metafysisk og religiøst farvede fortolkning - men egentlig også Morson/Emersons store 
prosaik-bog - ønsker at se Bachtin som en tænker fjernt fra al verdslig stræben, udelukkende optaget af at 
skabe en "første filosofi" der skulle udgøre grundlaget for en ny, etisk livsførelse. Men myten om dén 
Bachtin hamrer Hirschkops bog en pæl igennem.

Dette biografiske afsnit vil være svært at slippe udenom for fremtidige Bachtinlæsninger, og det er så 
sprængfyldt med nye og overraskende oplysninger, at jeg flere gange gav mig under læsningen: dér røg 
endnu en klump grundfæstet viden, og en klump mere - av! Et par eksempler for at stimulere appetitten: 
det var ikke de tre russiske studerende der initierede genudgivelsen og dermed genopdagelsen af Bachtin 
og hans Dostojevskij-bog (men i stedet den italienske kommunist og filolog Strada); det store essay om 
kronotopen var oprindelig blot en del af et større projekt om Bildungsromanen; Bachtin stammer ikke fra 
en førhen velhavende adelsslægt; termen metalingvistik optræder for første gang i teksten "Teksten som 
Problem" så sent som i 1959-60, etc, etc... .

*

At anskue Bachtin uden for hans egen kronotop er en fejltagelse som Ken Hirschkop nu har gjort sit til at 
forhindre, og mange andre fejltagelser med den, i kraft af den meget tæt argumenterende men 
velskrevne og veloplagte studie, der har overbevidst i hvert fald mig om det, jeg i et stykke tid har haft en 
vag fornemmelse af. Nemlig at den bedste måde at gå til Bachtins værk er at læse ham kreativt, 
"kættersk" (som Brian Poole sagde for et par år siden i København), sommetider imod hans teksters 
bogstav, af og til i en trofast hermeneutisk eksegese. Hirschkop er i stand til begge dele, samtidig med at 
han holder sig ét mål for øje: at få Bachtins værk bragt ind i en ny fase af receptionen der undgår et 
(episk!) respektfuldt billede af den originale og geniale mestertænker, der forudså alt og gennemskuede 
denne verdens ligegyldighed i forhold til de evige spørgsmåls gyldighed og værdi. Kun på den måde undgår 
vi - med et af mesterens (for en mester var han da!) afgørende modsætningspar - at hans tekster tiltvinger 
sig adgang til vores bevidsthed i form af fremmede autoritative ord, og i stedet bliver en indre 
overbevisende diskurs.
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Noter.
1) Man kan få et indtryk af denne bevidst ikke-organiserede formation i New Literary History, Volume 29, 
number 4, Autumn 1998, som under den sigende dobbeltoverskrift "Critics Without Schools - An Anti-Utopia 
School" har samlet en række essays. I indledningen mener Thomas Pavel at kunne fastslå at "in the last 
few years, however, it [Bachtins forfatterskab] directly or intermittently inspired a small group of 
exceptionally talented critics (Michael André Bernstein, Caryl Emerson, and Gary Saul Morson) who have 
produced an important and potentially revolutionary body of work." (s. 579) Personligt har jeg svært ved 
at indse det revolutionerende i denne ikke-skoles hyperindividualisme og voldsomme udfald mod enhver 
form for systemtænkning. Det bør dog nævnes at Caryl Emersons sidste bog The First Hundred Years of 
Bakhtin (Princeton UP, Princeton, 1997) i sin kritiske tilgang til Bachtins begreber ligner Hirschkops antrit, 
men at de - politisk og filosofisk - går vidt forskellige veje.
Det relevante sted i Rabelais-bogen lyder: "I selve grunden af den menneskelige tanke, billedverden og 
sprog har en art mørk erindring om fortidens kosmiske omvæltninger og en slags vag frygt for fremtidige 
kosmiske rystelser aflejret sig." Rabelais and His World, Indiana UP, Bloomington 1984, s.335. Bachtin 
fortsætter imidlertid typisk nok citatet med at konkretisere denne antropologiske eller fænomenologiske 
angst i den næste sætning, hvor han understreger at den "kosmiske angst" senere er blevet brugt af 
alskens religiøse systemer som undertrykkelsesredskab.

2) Gemzøe har formuleret sine synspunkter på den kritiske metode som han er negativt indstillet overfor i 
sin omtale af et Galin Tihanov foredrag (se BiD 2, nyhedsbrev fra Bachtinselskabet i Danmark, København 
1999), samt i artiklen "Bachtin, autor-iteten og modernismen" i K&K 86, Forlaget Medusa, Holte 1998. 


