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Bachtin og den pragmatiske vending 

Det følgende essay er et essay i bogstaveligste forstand - altså et forsøg. Det har været gennem flere 
regigeringsfaser fra det første gang blev holdt som foredrag på Københavns Universitet i 1998, men det 
har stadigvæk ikke mistet sin karakter af at være et forsøg, et udkast - eller slet og ret en spekulation. 
Og selvom jeg kan tvivle på, om dets teser, antagelser og perspektiver holder, så mener jeg dog, at det i  
al væsentlighed kan give anledning til en forøget eftertanke - hvorfor modtager Bachtin en stadig 
stigende interesse i disse år? Det følgende er kun et blandt flere mulige svar; men jeg håber at det i  
hvert fald kan give andledning til, netop, eftertanke - og jeg modtager meget gerne kommentarer og 
forslag til alternative vinkler på lundquist@bachtinselskabet.dk.

Bachtin og den pragmatiske vending

I

Der er ingen tvivl om, at den russiske litteratur- og sprogteoretiker Michail Bachtin modtager en stadig 
stigende opmærksomhed inden for de humanistiske fag i Danmark. Han har bevæget sig fra at være en 
teoretiker,  som primært  var  at  finde  i  fodnoter  og  litteraturhenvisninger,  til  at  blive  hovedfiguren  i 
forskellige litterære og sprogorienterede publikationer. Shakespeares karneval af Jens Aage Doctor (1994), 
Kontrapunkter.  En  studie  i  Poul  Vads  skønlitterære  forfatterskab af  Henk  van  der  Liet  (1997)  og 
Metamorfoser i Mellemtiden. Studier i Svend Aage Madsens forfatterskab 1962-86 af Anker Gemzøe (1997) 
er tre nyligt udgivne doktorafhandlinger, der alle bygger på Bachtins teori.  Ved siden af disse værker 
kunne man også opremse en række Ph.D-afhandlinger såvel som en strøm af foredrag, artikler og essays, 
der tager afsæt i Bachtin, selvom de bevæger sig inden for alt fra medier og massekultur over litteratur og 
sprog til  filosofi  og  idéhistorie  -  og  hvis  tendensen  fra  udlandet  kommer til  at  gøre  sig  gældende  i 
Danmark,  vil  Bachtin  også  begynde  at  blive  bemærket  og  brugt  inden  for  samfundsvidenskaberne.

Man kan altså ikke betvivle Bachtins popularitet, men man kan berettiget spørge  til den, det vil sige 
spørge til  hvorledes det kan lade sig gøre?  Hvorledes kan en tænker hvis forfatterskab med relativt få 
undtagelser  består  af  ufærdige  essays,  fragmentariske  notater  og  forskellige  udkast  opnå  denne 
popularitet?  Hvorledes kan en tænker som er berygtet for  sin  notorisk modsætningsfyldte, diffuse og 
usammenhængende skrivestil opnå denne popularitet? Og hvorledes kan en tænker hvis værk til tider er 
præget af en uhæderlig eller i det mindst uvidenskabelig praksis - f.eks. lån, plagiering og afskrivning af 
andres  ideer  og  tekster  uden  kildeangivelse  -  opnå  denne  popularitet?

Det er dette spørgsmål, jeg vil tage afsæt i og forsøge at besvare i dette essay. Men lad mig blot slå fast 
med det samme: Jeg tror ikke det skyldes, at Bachtins forfatterskab først er blevet tilgængeligt i løbet af 
de sidste ca. 30 år. Det er naturligvis en nødvendig forudsætning, men samtidig må man fastholde, at et 
forfatterskabs tilgængelighed ikke er nogen garant for dets popularitet. Jeg tror heller ikke populariteten 
skyldes, at Bachtin slet og ret er genial. Denne påstand har hersket i diverse forklædninger ikke blot i 
USSR/Rusland, hvor Bachtin nærmest har haft kultstatus de sidste 20-30 år (1), men også i Vesten, helt 
eksplicit  f.eks.  hos  Michael  Holquist  (2)  og  Tzvetan  Todorov  (3).

I  stedet vil  jeg søge at nærme mig spørgsmålet  fra en anden vinkel  og argumentere for,  at Bachtins 
popularitet skyldes, at nogle af de grundlæggende filosofiske tankefigurer, der er strukturerende for hans 
værk,  korresponderer  med vigtige  kulturelle  tendenser  i  den  sidste  halvdel  af  det  20.  århundrede  - 
tendenser  som  kan  sammenfattes  under  betegnelsen  den  pragmatiske  vending.  Man  kan  selvfølgelig 
påpege,  at  der  ikke er  noget  specielt  originalt  i  denne tankegang:  At  popularitet  og tidsånd hænger 
sammen er immervæk ikke ligefrem en nyopdagelse. Men jeg håber at kunne vise, at den pragmatiske 
vending ikke blot leverer en mulig forklaring på Bachtins popularitet, men samtidig kan åbne op for en 
dybere  forståelse  af  hans  forfatterskab.

II

Tanken om den pragmatiske vending er formuleret af idéhistorikeren Hans Jørgen Schanz (4). Med denne 
forsøger han at begribe en tendens i den vestlige kultur, som på sin vis har eksisteret som en understrøm 
gennem hele det 20. århundrede, men som har markeret sig stærkere i de sidste 30-40 år og særligt 
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mærkbart  i  de  seneste  10-15  år.  Det  er  en  tendens  som,  ifølge  Schanz,  lader  sig  aflæse  inden  for 
filosofien, kunsten, hverdagen, erfaringsdannelsen osv., og han forbinder den endvidere med sin idé om 
det numoderne - en tentativ betegnelse for nutidens sociokulturelle klima, som altså er præget af, eller 
måske  mere  præcist:  et  resultat  af  den  pragmatiske  vending.

Med ideerne om den pragmatiske vending og det numoderne forsøger Schanz at se vores samtid både i 
forlængelse af det moderne og kontrastivt til det moderne, og derfor er det relevant kort at tegne en 
skitse  af  det  moderne,  selvom  det  kommer  til  at  ske  med  de  store  håndbevægelsers  forenkling.

Det moderne betegner epoken fra ca. 1850 til 1950. Sociokulturelt var denne tid karakteriseret ved, at 
traditionen,  subjektet,  samfundet  og  sproget  mistede  deres  selvfølgelighed  og  fremstod  som 
problematikker  -  oftest  tematiseret  som  profanerings-,  aftraditionaliserings-,  fremmedgørelses-  og 
rationaliseringsproblematikker. Dette gav anledning til tabserfaringer, splittelser og fragmenteringer, og i 
såvel filosofien som kunsten blev disse oplevelser reflekteret i  en dramatiseret, melankolsk stemning. 
F.eks. kan man pege på Nietzsches fortvivlede opgør med kristendommen, som fik sit sloganagtige udtryk i 
Zarathustras  dictum  'Gud  er  død';  Freuds  underminering  og  decentrering  af  det  fornuftige  subjekts 
autonomi gennem opdagelsen af det ubevidste - også cementeret i et slogan: 'Jeget er ikke herre i sit eget 
hus'; og Marx' påvisning af, at det kapitalistiske samfund - som ellers var blevet udstyret med både en 
'fornuftens list' af Hegel og 'den usynlige hånd' af Adam Smith, der skulle sikre fremgang og fornuft, lighed 
og retfærdighed - producerede ikke så lidt irrationalitet i  form af undertrykkelse, fremmedgørelse og 
anomi. Eller man kan pege på Hoffmannsthals Ein Brief, hvor den radikale erfaring af sprogets manglende 
transparens  og  omverdensrepræsenterende  karakter  fremskrives  med  stor  kunstnerisk  overbevisning, 
ligesom man i flæng kan pege på sigende bogtitler som Prousts På sporet af den tabte tid, Musils Manden 
uden egenskaber og Zweigs Verden af igår, eller Munchs melankolske iscenesættelser af det menneskelige 
subjekt,  som  har  mistet  kontakten  med  sig  selv,  sine  medmennesker  og  naturen.

Eksemplerne  er  mangfoldige,  men  det  er  naturligvis  vigtigt  at  være  opmærksom  på,  at  samme 
erfaringsdannelse - dette sammenbrud i traditionen, samfundet, subjektet og sproget - samtidig gav ophav 
til en nærmest euforisk stemning, en følelse af befrielse fra den gamle, tunge arv. Dette kom både til 
udtryk i dele af den europæiske avantgarde, f.eks. den tidlige ekspressionisme, futurismen og den russiske 
konstruktivisme, hvor utopien om et andet mellemmenneskeligt forhold stod på dagsordenen, og til udtryk 
i videnskabsoptimismen, troen på videnskabelighed som ideal, f.eks. hos Freud og Marx, nykantianerne, 
Husserl og de logiske positivister såvel som det man generelt kan afhandle som 'den lingvistiske vending', 
nemlig  Saussures  strukturelle  lingvistik,  Hjelmslevs  glossematik  og  de  litteraturteoretiske 
pendantudviklinger  i  den  russiske  formalisme,  Pragerskolen  og  den  franske  strukturalisme.

Tages denne bestemmelse af det moderne for pålydende, er det muligt at vende sig mod det numoderne 
og  den  pragmatiske  tendens,  og  ganske  kort  kan  man  sige,  at  to  centralbegreber  trænger  sig  på: 
afdramatisering og  besindelse.

Afdramatisering  peger  på  det  forhold,  at  den  gamle  modernitetsanalytiks  talen  om fragmenteringer, 
opsplittelser og modsætninger, dens talen om fremmedgørelse, rationalisering og anomi er blevet afløst af 
en talen om pluralisme, mangfoldighed og forskellighed, en talen om åbenhed og gådefuldhed over for og i 
hverdagen.  Mens besindelse peger på det  forhold,  at den gamle modernitetsanalytiks meningskrav og 
sekuritetsforlangende  i  en  situation,  hvor  erosion  og  tab  slet  og  ret  havde  undermineret  meningens 
mulighed og en begrundelsens sidste instans,  dvs.  det som skabte selve grundlaget  for det  modernes 
ubeboelighed,  dets  drama,  er  blevet  afløst  af  en  besindelse  på  denne  situation:  en  besindelse  på 
tilværelsens tilfældighed og meningsløshed, og en besindelse på, at der ikke gives en sidste instans, en 
absolut sikkerhed eller et altomfattende forklaringssystem. Denne afdramatisering og besindelse betyder 
imidlertid  ikke  -  og  det  er  vigtigt  at  fastholde  -  at  alt  forfalder  til  nihilisme,  ubestemmelighed  og 
ligegyldighed.  Det  er  stadig  muligt  -  og  nødvendigt  -  at  udøve  kritik.

Mellem det  moderne  og  det  numoderne  er  der  altså  mere  tale  om et  stemningsskift  end  egentlige 
grundlæggende forandringer, selvom man naturligvis ikke kan eller må overse de historiske udviklinger, 
som har været med til at muliggøre stemningsskiftet - udviklinger der stikordsagtigt kan markeres som de 
ændringer,  der  er  opstået  i  familiemønstret  med  kvindernes  indtræden  på  arbejdsmarkedet, 
seksualitetens  aflastning  fra  puritanske  fordomme,  opgivelsen  af  arbejdslivet  som  den  centrale 
identitetsfaktor,  et  mindre  accepterende  forhold  til  den  offentlige  kultursfære  og  autoriteterne  mv.

Som  nævnt  ser  Schanz  disse  tendenser  manifesteret  inden  for  filosofien,  kunsten,  hverdagen, 
erfaringsdannelsen osv., men jeg skal her kun opholde mig ved de filosofiske konsekvenser, og jeg mener, 
at  de  grundlæggende  kan  opsamles  i  to  tendenser:



1) Tænkningens afdramatisering. Denne afdramatisering gælder ikke mindst tænkningens frigørelse fra de 
tabsoplevelser og melankolske refleksioner, der prægede det modernes tænkning. Og især bør man her 
fremhæve  opfattelsen  af  subjektet.  Det  moderne  var  præget  af,  at  bevidsthedsfilosofiens 
subjektforståelse brød sammen uden at forsvinde. Det vil sige, at idealet om subjektet som et fornuftigt 
subjekt, der mødte verden som rent objekt for en meningstillæggelse og beherskelsesformåen, der skulle 
muliggøre, at subjektet kunne genfinde sig selv i verden, stadig var til stede i det moderne, men som 
antydet blev der sat spørgsmålstegn ved subjektets fornuft, bla. af Freud, og ved subjektets mulighed for 
at  genfinde  sig  selv  i  verden,  bl.a.  af  Marx.  Og  dette  gav  altså  anledning  til  de  tabsoplevelser  og 
melankolske refleksioner, som i dag synes at være på retur. Man kan sige, at subjektet og dets viden er 
blevet afhægtet de prætentioner, det tidligere blev udstyret med, således at subjektet aflastes for dets 
verdenskonstitutive  ydelser,  og  at  tænkningen,  den  menneskelige  viden,  afhægtes  dens  hang  til 
universaler: Tænkningen er ikke en suveræn men en situeret viden, altså en viden, der er indskrevet i og 
henvist  til  situationer,  kontekster  og  sociokulturelt  forudgivne  betingelser.

2) Tænkningens besindelse. Denne besindelse er ikke mindst rettet mod en opgivelse af bestræbelser på 
at  afdække oprindelsesproblematikker  og  ubetvivlelige  invarianser,  som skulle  være styrende for  den 
menneskelige væren i verden. Det er altså en besindelse på, at der ikke gives et entydigt, altomfattende 
fundament, en eneste virkelighedsbeskrivende kode eller et enkelt filosofisk princip, til  fordel  for en 
åbenhed over for pluralisme og provisoriskhed uden at dette dog implicerer en forglemmelse af, at man er 
indskrevet  i  et  historisk  udviklet  sociokulturelt  rum.

Dette forhold rammer ikke mindst opfattelsen af videnskaben som den mulige sandheds sted - og skaber 
en position  hinsides  det  modernes  enten sønderlemmende kritik  eller  skråsikre hyldest.  Videnskabens 
ubetvivlelighed og dens rolle som sandhedsmodel er blevet påvist at være tilknyttet forudsætninger af 
sproglig, ontologisk og transcendental art - og ikke mindst sprogets sociale og historiske betingethed er 
blevet påvist og dermed også videnskabens historiske, kulturelle og sproglige betingethed. Denne udvikling 
blev i høj grad sat i gang med den lingvistiske vending, men indlejret i den lingvistiske vending var en 
hang til at hypostasere sproget som sandhedens sted - f.eks. i den hårde strukturalismes metasproglige 
videnskabelighedsaspirationer  -  og  også  denne  er  blevet  udfordret  af  den  pragmatiske  holdning,  der 
anerkender  sprogets  centrale  position  uden  at  hypostasere  det.

Disse to filosofiske implikationer af den pragmatiske vending sætter, kan man opsummerende sige, fokus 
på opfattelsen af subjektet og sproget, viden og videnskabens status. Derfor skal jeg se på, hvorledes 
disse  områder  reflekteres  hos  Bachtin,  men inden vil  jeg  kort  omtale  Bachtin-receptionen,  da  den - 
betragtet lidt på afstand - kan indikere en sammenhæng mellem Bachtin og den pragmatiske vending.

III

Receptionen af Bachtin har været præget af en utrolig mangfoldighed. Paul de Man peger f.eks. på, at 
man kan gøre Bachtin til alt fra analytisk filosof over heideggeriansk ontolog til religiøs fænomenolog eller 
receptionsteoretiker (5) , mens Ken Hirschkop peger på, at alle politiske fløje med lethed og behag tager 
Bachtin til sig og bruger ham inden for deres egen politiske orientering (6). For Hirschkop er dette et tegn 
på, at det hårde arbejde med at forstå Bachtin endnu ikke er gjort: Det er slet og ret utænkeligt, at 
Bachtins  værk  både  kan  forstås  som  et  liberal-demokratisk  advokatur  og  som  en  venstreorienteret 
magtkritik.

Det er svært at være uenig med Hirschkop, men kaster man et blik ud over Bachtin-receptionen, er det 
ikke desto mindre tilfældet, at den - generelt set - deler sig i tre større grupper. For det første er der den 
Bachtin-forskning, som især fokuserer på de mystisk-religiøse elementer i Bachtins tænkning - og alt andet 
lige er denne forskning især udbredt i Rusland (se note 1). Dernæst er der den Bachtin-forskning, som 
argumenterer  for,  at  Bachtin  indtager  liberal-demokratiske  position  funderet  i  en  individualistisk 
humanisme. Denne forskning er repræsenteret af bl.a. Holquist, Morson og Emerson (7), og det er værd at 
bemærke, at den især vægter og fortolker Bachtins samlede forfatterskab ud fra hans tidlige tekster 
(skrevet mellem 1919 og 1924), hvor han i høj grad er optaget af subjektet og den ansvarlige handling i en 
eksistentialistisk præget udlægning, og enten nærmest "overser" Bachtins politiske og kritiske hovedværk 
om Rabelais  (som Holquist  gør)  eller  kritiserer  det  som et fremmedlegeme i  hans forfatterskab (som 
Morson og Emerson gør). Til sidst er der den kritisk-konstruktivistiske Bachtin-forskning, der tæller navne 
som  Poole,  Brandist,  Tihanov,  Matejka  og  Hirschkop  (8).  Denne  forskning  er  kendetegnet  ved  en 
systematisk-kritisk gennemgang af Bachtins værk, som både blotlægger Bachtins lån og afskrivninger af 



andres ideer og tekster uden kildeangivelse, f.eks. af Broder Christiansen som Matejka har vist (9) eller 
Cassirer som Poole har vist (10), og blotlægger de mange interne modsigelser, diffuse begrebsdannelser 
osv. i Bachtins værk, således som f.eks. Hirschkop har gjort med stor præcision (11). Men denne forskning 
er samtidig præget af et forsøg på at tænke konstruktivt med Bachtin, at læse en samlet position ud af 
hans værk - og især hos de engelske repræsentanter (Brandist, Hirschkop m.fl.) bliver den forstået som en 
ventreorienteret,  radikal-demokratisk  position.

Det er her relevant at bemærke, at der faktisk gives en række grunde til disse forskellige udlægninger: De 
strækker sig fra basale problemer med at fastlægge selve omfanget af Bachtins forfatterskab - hvilke 
tekster  er  skrevet  af  Bachtin  og  hvilke  er  skrevet  af  hans  nære  samarbejdspartnere  Medvedev  og 
Volosjinov  (12)  -  over  umuligheden  af  at  afdække  Bachtins  egentlige tekstkorpus,  ubesmittet  af 
sovjettidens censur og kummerlige udgivelsesvilkår (13), til Bachtins 'åbne' værk, og det vil ikke blot sige 
den nævnte usystematiske, diffuse skrivestil, de mangfoldige bearbejdede og lige så ofte ubearbejdede 
modsætninger  og  modsigelser  og  det  fragmentariske,  noteagtige  og  ufærdige  præg ved en  række af 
teksterne, men også det forhold at Bachtins forfatterskab reelt udvikler sig gennem årene på en måde som 
både skaber brud, f.eks. i Bachtins opfattelse af det æstetiske (14), og skaber en vis eklekticisme, som 
forlener hans forfatterskab med både nykantianske og romantiske, åndshistoriske og socialhistoriske træk 
- og som muliggør, at man kan lægge et tolkningsperspektiv hen over Bachtins værk,  der fremhæver 
bestemte  sider  af  det  og  underbetoner  andre  sider.

Der  er  således  ingen tvivl  om,  at  Bachtins  forfatterskab i  en  særlig  grad  er  'modtageligt'  for  mange 
tolkninger, men man må stadigvæk, efter min opfattelse, give Hirschkop ret i, at de meget teoretisk og 
politisk forskellige - og ligefrem modstridende - udlægninger af Bachtin markerer nødvendigheden af 'et 
hårdt  arbejde'.  Det  giver  simpelthen ikke mening at  gøre  Bachtin  til  både heideggeriansk ontolog  og 
venstreorienteret  magtkritiker,  religiøs  tænker  og  en østlig  repræsentant  for  den vestlige  marxistiske 
tradition.

Men selvom Bachtin-forskningen er præget af denne store forskellighed, er det muligt at få øje på to 
bemærkelsesværdige forhold, hvis man træder et skridt tilbage og betragter receptionen af Bachtin lidt 
på afstand. For det første er det bemærkelsesværdigt, at Bachtin i den tidlige franske reception - hos 
Kristeva, Barthes og tildels Todorov (15) - blev anvendt til at bryde med den hårde strukturalisme og dens 
videnskabelighedsaspirationer  -  et  forhold  som siden  er  blevet  fastholdt  i  næsten  alle  tolkninger  af 
Bachtin. For det andet er det bemærkelsesværdigt, at Bachtin har en meget væsentlig og omfattende 
udbredelse i de anglo-amerikanske lande, hvis filosofiske traditioner alt andet lige har været præget mere 
af pragmatiske tendenser end den kontinentale filosofi - det gælder f.eks. traditionen fra Peirce, James 
og Dewey frem til Richard Rorty, og de sprogteoretiske ideer hos såvel Austin og Searle som den sene 
Wittgenstein  (16).

Begge disse forhold er, efter min mening, bemærkelsesværdige, fordi de kan læses som signaler på, at 
Bachtin og den pragmatiske vending har noget med hinanden at bestille - hinsides de forskellige politiske 
accentueringer, der lægges ned over Bachtins værk. Dette vil jeg forsøge at underbygge i det følgende ved 
at  vise,  hvorledes  nogle  af  de  grundlæggende  filosofiske  holdninger,  Bachtin  giver  udtryk  for,  er 
overensstemmende  med  en  numoderne  pragmatisk  indstilling,  og  hvorledes  denne  udlægning  -  i  det 
mindste  antydningsvist  -  giver  en  god  sammenhængende  forståelse  af  Bachtins  forfatterskab.

IV

Med den receptionshistoriske indramning på plads skal jeg vende mig mod Bachtins egne tekster og se på 
hvorledes  han  reflekterer  over  de  fire  kerneområder,  jeg  udpegede  i  forbindelse  med  de  filosofiske 
konsekvenser af den pragmatiske vending, nemlig subjektet og sproget, viden og videnskabens status.

Man kan sige, at i Bachtins forfatterskab er det egentlig kun det tidlige værk Mod en handlingens filosofi 
(1919-1921) som udgør et direkte forsøg på at diskutere subjektets status - ellers formulerer Bachtin sine 
overvejelser over subjektet i andre sammenhænge, ofte af sprog- eller romanteoretisk karakter. Men man 
kan naturligvis følge Todorovs overbevisende argumentation for, at Bachtins opfattelse af subjektet - eller 
bredere: hans filosofiske antropologi - forbliver konsistent gennem hele forfatterskabet (17). Todorov har 
således ret i, at Bachtin først som sidst ser subjektet som et åbent, udviklende og forandrende subjekt - 
dvs.  et  subjekt  der ikke sammenfalder med sig selv,  som Bachtin formulerer  det  (18)-  idet  det  altid 
allerede er indskrevet i forhold til den omgivende historiske kontekst og i forhold til den anden, altså et 
andet  subjekt.



De centrale momenter i denne sammenhæng er, at Bachtin arbejder med en opfattelse af subjektet, der 
går mod den oplysningsfilosofiske - eller bevidsthedsfilosofiske - idé om det hele, autonome subjekt, der 
forholder sig til verden som objekt for beherskelse og meningstillæggelse og alene forstår den anden ud 
fra jeget, altså blot som et andet, fremmed jeg. I stedet fastholder Bachtin på modernistisk manér, at 
subjektet er decentreret, det sammenfalder ikke med sig selv, og han fastholder på pragmatisk manér 
denne decentrering som positiv: Frem for at begræde subjektets manglende autonomi, ser Bachtin dette 
som subjektets mulighed for stadig udvikling og forandring og - hvilket er helt essentielt - som subjektets 
mulighed for at indgå en menneskelig relation til den anden (19). Bachtin er her på parallelkurs med den 
såkaldte 'dialogfilosofi', hvis tradition strækker sig fra Humboldt over Buber og frem til Levinas (selvom 
Bachtin ikke havde kendskab til sidstnævnte), og hvis grundholdning er, at jeget dannes i dets relation til 
den anden. Hos en del af dialogfilosofferne - og hos den Bachtin som fra og med bogen om Dostojevskij fra 
1929 har opdaget sprogets centrale betydning - bliver relationen mellem jeget og den anden forstået som 
en  fundamentalt  sprogligt  formidlet  relation  (20).

Hos Bachtin bliver denne forståelse af subjektet iscenesat kontrastivt og kritisk til det han bestemmer som 
en  monologisk  tilgang  til  verden  -  og  med  monologisk  mener  han  såvel  et  bredt  felt  af  filosofiske 
holdninger som en bestemt type af sproglig relation til verden (i bred forstand), hvor grundlaget og målet 
er at skabe en entydig, beherskende relation, f.eks. mellem subjektet og objektet eller ordene og tingene 
(21).  Blandt  de  monologiske  tilgange  til  verden  nævner  Bachtin  også  eksplicit  det  oplysnings-  eller 
bevidsthedsfilosofiske paradigme (22), og selvom hans terminologi  er anderledes, så kan man opspore 
nogle  paralleller  mellem Bachtins  kritik  af  den  monologiske  tradition  og  f.eks.  den  kritik  Adorno  og 
Horkheimer  gennemfører  over  for  sammenhængen  mellem  den  instrumentelle  fornuft, 
bevidsthedsfilosofien  og  det  kapitalistiske  samfund  i  deres  værk  om  Oplysningens  dialektik.  Men  i 
modsætning  til  Adorno  og  Horkheimers  idé  om  at  oplyse  oplysningen,  foretager  Bachtin  -  ligesom 
Habermas (23) - en suppleringsmanøvre for at overvinde den bevidsthedsfilosofiske grundfigur: Hos begge 
består den i at supplere den traditionelle subjekt-objekt logik med en subjekt-subjekt logik, og hos begge 
udstyres  denne  subjekt-subjekt  logik  med  frigørelsespotentialer  over  for  den  monologiske  eller 
instrumentelle  fornufts  ødelæggende,  tingsliggørende  og  undertrykkende  funktionsmodus  (24).  Det 
interessante er videre, at både Habermas og Bachtin også er enige i at lokalisere subjekt-subjekt logikkens 
frigørende potentialer i dialogen, i sandhedens dialogiske natur: Sandheden findes hverken for Habermas 
eller Bachtin hos en af dialogdeltagerne, den findes  mellem dem, og hverken Habermas eller Bachtin 
opererer med en absolut sandhed - Sandheden med stort S - det sande vil altid ligge i det udviklende, 
processuelle  og  dialogiske  (25).

Sammenligningen mellem Bachtin og Habermas kan imidlertid også klargøre et område, hvor de adskiller 
sig fra hinanden. Begge antager, at det enkelte subjekt er decentreret, bl.a. fordi det er indskrevet i og er 
et produkt af en række diskursive mønstre og strukturelle betingelser - et forhold, som Bachtin især 
diskuterer i sine sene tekster, helt eksplicit i f.eks. "Problemet om talegenrer" og "Noter fra 1970-71", og 
som Todorov faktisk ikke indreflekterer i sin konstruktion af Bachtins filosofiske antropologi. I disse tekster 
foranstiller Bachtin diskursen, eller som han kalder den: talegenren, det enkelte subjekt: Talegernerne er 
ikke skabt, men givet til subjektet (26), og hermed opstår der - som Kristeva og i forlængelse af hende 
Peter Madsen har påpeget (27)- en svært håndterlig problematik, fordi Bachtin samtidig opererer med et 
bevidsthedsbegreb, ofte i form af et intentionalitetsbegreb. Men Bachtin kan ikke på en og samme gang 
fastholde diskurserne som subjektets konstituenter og subjektets intentionalitet uden at ende med enten 
at gøre intentionalitets-begrebet meningsløst eller måtte installere en instans, der kan forholde sig til 
diskursiviteten. Og problemet er, at Bachtin ikke angiver det 'sted', psykisk eller fysisk, hvor det er muligt 
at lokalisere det man kan kalde subjektets modstandspotentiale over for diskursiviteten. Og her er det, at 
den hidtidige parallel til Habermas bliver til en forskel: For Habermas adskiller sig netop fra Bachtin i og 
med at han lokaliserer et fornuftspotentiale i selve sprogkompetancen, det han kalder 'den kommunikative 
fornuft',  og  dette  fornuftspotentiale  er  netop  det  'sted'  Habermas  udpeger  som  subjektets 
modstandspotentiale  over  for  diskursiviteten.  

Dette problem i Bachtins teori lader sig næppe afklare entydigt, men jeg vil tillade mig at komme med en 
fortolkning, som jeg mener kan angive en retning for problemets løsning. Og det jeg vil foreslå er, at 
Bachtins tanker om subjektets status lader sig sammenligne med Freuds (28): Begge ser subjektet som 
grundlæggende  decentreret  og  underkastet  strukturelle  eller  diskursive  mønstre.  Disse  mønstre  er 
determinerende for subjektet, men ikke fuldstændigt determinerende: Gennem en vedvarende refleksiv, 
dialogisk  proces  kan  subjektet  opnå  en  relativ  autonomi  eller  frihed  i  relation  til 
determinationsstrukturerne som muliggør subjektets indflydelse på dets egen livsbane, dets livsforløb. Og 
det er så at sige gennem denne refleksive, dialogiske proces, at intentionalitetsbegrebet hos Bachtin kan 
tildeles en status, der overskrider den rene diskursive bestemmelse og muliggør et modstandspotentiale - 



og det  er,  efter  min  opfattelse,  præcist  denne forestilling  om et  relativt  autonomt subjekt,  Bachtin 
forsøger at fremskrive i forbindelse med 'personlighedsbegrebet' i bogen om Dostojevskij - et aspekt, som 
kommer endnu tydeligere frem i hans artikel "Mod en genbearbejdning af Dostojevskij". Hvis denne tanke 
er rigtig, kan man sige, at Bachtin opererer med en 'dialogisk fornuft', som adskiller sig fra Habermas' 
kommunikative fornuft ved ikke at besidde de samme transcendentale overtoner,  men som det så  til 
gengæld  heller  ikke  er  mulig  at  kvalificere  eller  substantialisere  på  samme  måde.  

Der  eksisterer  her  en  grundlæggende  overensstemmelse  mellem  Bachtins  subjektteori  og  hans 
sprogfilosofi.  For  også  i  hans  sprogfilosofi  argumenterer  Bachtin  til  stadighed  for  ordenes  refleksive, 
dialogiske  betydningspotentialer  (29).  Igen  kan  man  pege  på,  at  Bachtin  bearbejder  en  modernistisk 
erfaring - denne gang erfaringen af, at ordene og tingene falder fra hinanden, dvs. sproget mister dets 
gennemsigtighed  og  omverdensrepræsenterende  karakter.  Men  igen  må  man  sige,  at  Bachtin  ikke 
melankolsk  begræder  dette  forhold.  Tvært  imod  ser  han  det  som en  åbning,  fordi  det  muliggør  en 
anvendelse af ordene, som på mangfoldig og forskellig vis afspejler og reflekterer de konkrete kontekster, 
ordene anvendes i. Eller sagt på en anden måde: Ordet er en åben entitet og derfor er det muligt at bruge 
det legende, muntert, alvorligt, ironisk mv. Det har således en immanent flertydighed og dette betyder 
også, at det i det intersubjektive talesamvær ikke kan bruges til at knægte, undertrykke eller reducere 
den anden til objekt. Ideelt set, i hvert fald. For som tidligere nævnt arbejder Bachtin også med en idé 
om en monologisk tilgang til verden, som manifesterer sig i en stræben efter at entydiggøre, beherske og 
fastholde  verden,  hvilket  sker  ved  at  gøre  verden,  herunder  den  anden,  til  rent  objekt.  I  mange 
introduktioner til Bachtin bliver den monologiske tilgang til verden sat i modsætning til den dialogiske 
tilgang til verden som det onde over for det gode. Men dette er forkert! For Bachtin mener, at der altid vil 
være sider af verden som kræver en monologisk tilgang - og her tænker han, som jeg skal vise om lidt, 
især på naturvidenskaberne - og når og hvor han kritiserer den monologiske tilgang til verden, så er det 
fordi den bevæger sig ind på områder, som kræver en dialogisk tilgang - det gælder f.eks. menneskets 
forhold  til  sig  selv  og  andre  og  det  gælder  humanvidenskaberne  -  og  ikke  fordi  han  mener,  at  den 
monologiske tilgang i sig selv er forkert og kritisabel. For omvendt påpeger Bachtin også, at det er forkert 
at anvende en dialogisk tilgang på områder, der kræver en monologisk tilgang: "Begge tilgange er legitime, 
men  inden  for  bestemte  metodologisk  erkendte  grænser  og  uden  at  kombinere  dem"  (30).

Hermed er det  også antydet,  at selvom Bachtin reflekterer de modernistiske erfaringer af  subjektets 
decentrering  og  sprogtab  i  en  pragmatisk  stemning  af  åbenhed  og  pluralisme,  kontekstualitet, 
processualitet og mangfoldighed, så lukker dette ikke af for en kritisk holdning. Jeg skal vende tilbage til 
dette aspekt i slutningen af dette essay, men først vil jeg give en kort fremstilling af Bachtins forhold til 
viden  og  især  videnskabens  status.

V 

Det skal ikke være nogen hemmelighed, at Bachtin - ligesom i forbindelse med hans subjektteori - kun i et 
meget  begrænset  omfang  har  diskuteret  videnskabsteoretiske  problematikker  direkte.  "Teksten  som 
problem  i  lingvistik,  filologi  og  humanvidenskaberne:  Et  forsøg  på  en  filosofisk  analyse",  "Mod  en 
metodologi for humanviden-skaberne" og "Noter fra 1970-71" er de primære tekster, hvor Bachtin eksplicit 
nærmer  sig  videnskabsteoretiske  problematikker.  Dette  betyder  også,  at  der  er  en  række 
videnskabsteoretiske  problemstillinger,  Bachtin  ikke  berører  -  f.eks.  adskillelseskriterierne  mellem 
videnskab og pseudovidenskab, videnskabens historiske udvikling osv. - men jeg mener, at det er muligt at 
udlæse en rimelig sammenhængende videnskabsteoretisk position af Bachtins forfatterskab - og vel at 
mærke  en  position  som  er  i  overensstemmelse  med  den  generelle  pragmatiske  vending.

Selvom Bachtin altså ikke berører alle videnskabsteoretiske problematikker, diskuterer han nogle af de 
mest  centrale,  nemlig  spørgsmålene  om  videnskabernes  metodologi  og  genstandsfelt,  og  om  deres 
mulighed  for  forståelse  og  objektivitet.

I  det  foregående  har  jeg  allerede  antydet  en  af  de  væsentligste  forskelle  mellem  natur-  og 
humanvidenskaberne, således som Bachtin ser den. Det gælder forskellen mellem en monologisk og en 
dialogisk tilgang til verden, og i sin uddybning af forskellen bringer Bachtin selv Diltheys skelnen mellem 
forklaring og forståelse på banen (31), men installerer den inden for sin egen begrebsverden. Det vil sige, 
at for Bachtin kommer naturvidenskabens forklaring af dens genstandsfelt til at betyde, at den eksakte 
naturvidenskab  konstituerer  en  monologisk  vidensform,  idet  videnskabsmanden  udgør  det  eneste 
erkendende og talende subjekt, mens det objekt, han forsker i,  altid udgøres af - eller i  de kritiske 
tilfælde:  reduceres til - et 'stemmeløst' objekt (32). For Bachtin er det legitimt at underkaste det han 



bredt kalder naturfænomenerne en monologisk vidensform, hvor idealet er at finde det identiske, altså 
den  enshed  og  -  i  eksperimenter  -  gentagelighed,  som  er  grundlaget  for  den  naturvidenskabelige 
opfattelse  af  objektivitet.  Problemet  -  eller  det  kritiske  -  opstår  først,  når  naturvidenskabens 
forklaringsmodel  bliver  anvendt  inden  for  områder,  som  angår  hvad  man  bredt  kunne  kalde 
kulturfænomenerne,  fordi  dette  medfører,  ifølge  Bachtin,  "en  tingsliggørende  proces"  (33),  idet  al 
forskellighed  og  mangfoldighed  udrenses.

Hermed er det også antydet, at humanvidenskaberne som ideal har en fastholdelse af forskelligheden og 
mangfoldigheden; det gælder humanvidenskabens forståelsesmodel som med Bachtin lader sig bestemme 
som en dialogisk vidensform. Med en vis forenkling kan man her sige, at for Bachtin er forskellen mellem 
naturfænomenerne og kulturfænomenerne, at der aldrig står et subjekt bag naturfænomenerne, mens der 
altid står et subjekt bag kulturfænomenerne, og målet i humanvidenskaberne er at indgå i en dialog med 
dette subjekt - for at undgå at reducere det til et stemmeløst objekt. Af denne grund omtaler Bachtin 
også humanvidenskabens praksis som en 'personaliserende proces', men med en klar markering af, at dette 
ikke skal misforstås som en subjektiverende proces: 'personaliserende' betyder ikke 'jeg', men altid 'jeg' og 
'den  anden'  (34).  Derfor  er  idealet  inden for  humanvidenskaberne,  ifølge  Bachtin,  at  "overvinde  den 
andens  andethed"  uden  at  reducere  ham  (35),  altså  fastholde  forskelligheden.

Hvis Bachtin imidlertid ikke havde bidraget mere til diskussionen omkring natur- og humanvidenskaberne 
end det hidtil sagte, ja, så havde der ikke været meget nyt at hente. Men Bachtins projekt er da også 
mere  ambitiøst.  Hans  mål  er  faktisk  intet  mindre  end  at  fremlægge  et  nyt  genstandsfelt  for 
humanvidenskaberne og definere en metodologi til studiet af dette genstandsfelt - og det er i refleksionen 
og  perspektiverne  af  dette,  at  man  kan  finde  meget  interessant  hos  Bachtin.

Det er ikke muligt inden for dette essays rammer at udfolde hele Bachtins ambitiøse projekt, men jeg skal 
antyde de centrale aspekter. Det er min opfattelse, at det nye genstandsfelt  kan kaldes  teksten som 
dialogisk manifestation, og Bachtin har selv kaldt den videnskab, der skal studere teksten som dialogisk 
manifestation, for metalingvistik (36) . Generelt sagt er teksten som dialogisk manifestation hos Bachtin 
bestemt som en betydningsproduktion, og i artiklen "Teksten som problem..." udpeger Bachtin reelt alle 
menneskelige handlinger og produkterne af disse handlinger som betydningsproduktion, som tekster eller 
kulturfænomener,  og  sætter  dem  i  modsætning  til  naturfænomenerne,  der  som  han  siger  ikke  har 
"betydning" - med betydning i citationstegn, selvsagt (37) . Men selvom Bachtin flere steder antyder, at 
hans ideer kan anvendes inden for alle humanvidenskaber, så er hans interesse primært rettet mod de 
humanvidenskaber der beskæftiger sig med  sproglige tekster - det som den sene Bachtin oftest kalder 
ytringen,  og som principielt  dækker alt  fra udsigelsen af et 'øhh'  til  en roman i  mange bind eller en 
videnskabelig afhandling (38). Og det er da også inden for dette område hans eget bidrag, altså hans 
tanker om en metalingvistik,  lader sig forstå. Så lad mig kort forsøge at give en karakteristik af den 
sproglige  tekst  som  dialogisk  manifestation  eller  altså  som  en  ytring.

Det er Bachtins opfattelse, at ytringen besidder to poler eller niveauer: det rent sproglige niveau og det 
dialogiske niveau (39). Det sproglige niveau lader sig forstå som f.eks. en forfatters sprog, en genres, 
epokes  eller  en  nations  sprog,  som  studeres  af  lingvister,  filologer  osv.,  eller  det  kan  forstås  som 
'sprogenes sprog', dvs. sproget som det studeres inden for strukturalismen eller glossematikken. Bachtin 
mener, at alle disse forskellige videnskabsgrene er nødvendige i arbejdet med ytringen, men de er også 
begrænsende, fordi de alene beskæftiger sig med 'det gentagelige' i ytringen. Så hvis humanvidenskaben 
ikke  bevægede  sig  videre,  ville  den  blot  fremstå  som  en  vag  afglans  af  naturvidenskaben  og  dens 
objektivitetsideal. Derfor er det ikke overraskende, at Bachtin plæderer for en bevægelse mod det andet 
niveau,  det  dialogiske  niveau,  som udgør  'det  uigentagelige'  ved  ytringen,  og  som er  et  produkt  af 
ytringens  konkrete  livsbetingelser  og  dens  forhold  til  andre  ytringer.

I et forsøg på at konkretisere disse tanker kan man sige, at Bachtin opfatter ytringen som muliggjort af en 
genre,  dvs.  at  genren  er  ytringens  mulighedsbetingelse,  og  som  nævnt  kan  Bachtins  genrebegreb 
sammenlignes  med  diskursbegrebet,  bl.a.  fordi  genren  har  determinerende  betydning  for  ytringens 
stilistiske,  semantisk-tematiske  og  kompositionelt-strukturelle  forhold  (40).  Men  samtidig  med 
genredeterminismen argumenterer  Bachtin  for, at ytringen -  ligesom genren - er dannet i  en konkret 
historisk kontekst og at den fungerer inden for en dialogisk udveksling, dvs. en kommunikationssituation. 
Og her antager Bachtin - som så mange andre - at enhver ytring altid har en afsender, en autor, og en 
modtager, en recipient, men han pointerer - i modsætning til f.eks. Saussure og Jakobson - at autor i den 
umiddelbare kommunikationssituation altid både griber tilbage, dvs. forholder sig til det tidligere sagte, 
og griber frem, dvs. anticiperer recipientens forståelseshorisont, som to forhold der grundlæggende er 
med til at forme selve ytringen (41). Videre påpeger Bachtin, at ytringen indgår i hvad man kunne kalde et 
dialogisk rum og i  en  dialogisk  ytringskæde.  Forskellen mellem det dialogiske rum og den dialogiske 



ytringskæde kan bestemmes som et diakront og et synkront perspektiv, men begge betegner det forhold, 
at  en  ytring,  ifølge  Bachtin,  skal  ses  som  en  form  for  åben  entitet,  som  samtidig  med  en  relativ 
selvstændighed - den er realiseringen af en idé, siger Bachtin et sted (42)- indtræder i et forhold til alle 
andre ytringer inden for det dialogiske rum og den dialogiske ytringskæde og herved - det er Bachtins 
centrale  pointe -  reelt  først  bliver  til  en  meningsfuld ytring,  dvs.  formes som et  synspunkt  eller  en 
verdensanskuelse (43). Det er altså Bachtin opfattelse, at mening eller betydning kun kan dannes når 
ytringer  indgår  i  dialogisk  vekselvirkning  med  hinanden  -  hvadend  det  sker  i  enighed,  uenighed, 
konfrontation,  harmoni  eller  andet.  Og  som tidligere  antydet  er  det  denne  opfattelse,  der  kan  give 
anledning til at tale om et dialogisk fornuftsbegreb, som gør det muligt at forholde sig til genrerne eller 
diskurserne,  men  det  er  altså  et  fornuftsbegreb,  der  er  indskrevet  i  en  konkret  kontekstualitet  og 
processualitet  og  således  ikke  kan  substantialiseres  eller  kvalificeres  ud  over  disse  grænser.

Bachtin ønsker som tidligere nævnt at etablere en videnskab, metalingvistikken, der kan studere ytringen 
eller den sproglige tekst som dialogisk manifestation. Og helt generelt kan man sige - således som det også 
fremgår af artiklen "Svar på et spørgsmål fra Novyj mir" - at Bachtin mener, at man bør studere ytringen - 
uanset om det er et enkelt ord eller en litterær tekst - i forhold til det dialogiske rum, dvs. indreflektere 
den  i  forhold  til  den  omgivende  sociokulturelle  sfære  som  helhed,  og  i  forhold  til  den  dialogiske 
ytringskæde,  dvs.  den  række  af  ytringer,  som kommer før  den  ytring  som skal  studeres  og  som har 
indflydelse på dens udformning (44) . Disse aspekter har Bachtin især gjort meget ud af i forbindelse med 
litterære  tekster,  f.eks.  i  hans  analyser  af  Rabelais  og  Dostojevskij,  hvor  han  påviser,  hvorledes 
årtusindlange  folkekulturelle  og  litterære  traditioner  har  betydning  for  deres  værker  (45).

Jeg skal ikke gå nærmere ind i den konkrete praksis, Bachtin forbinder sin metalingvistik med, men i 
stedet fastholde den videnskabsteoretiske vinkel og påpege, at Bachtin selv fremhæver, at forskeren ikke 
kan adskilles fra forskningsobjektet, han er ikke en objektiv instans uden for, men en medskabende faktor 
i forskningen (46), og at det resultat, forskeren når frem til og formulerer i en ytring, nok er en anden 
type ytring, fordi det er skrevet i en anden genre, men ligesom enhver anden ytring henter den alene sin 
mening og betydning fra den dialogiske vekselvirkning med andre ytringer, dvs. den er indskrevet i den 
samme 'uendelighed af kontekstuel mening', som Bachtin formulerer det, og derfor er den altid forbundet 
med en relativitet og åbenhed over for andre ytringer (47). Men som nævnt ser Bachtin det ikke som en 
falliterklæring, at humanvidenskaberne ikke kan opnå samme type objektivitet som naturvidenskaberne. 
Nærmere må man sige, at selve det forhold at humanvidenskabernes viden altid vil være præget af en vis 
grad af provisoriskhed, processualitet, kontekstualitet osv., er det som udmærker humanvidenskaberne, 
fordi de hermed undgår at reducere deres forskningsobjekter til stumme, stemmeløse objekter og i stedet 
kan  fastholde  forskelligheden  og  åbenheden  for  den  fortsatte  udvikling  og  forandring.

Når dette er sagt, bør det imidlertid tilføjes, at Bachtins forståelse af genre- og sprogforhold også får 
indflydelse  på  hans  vurdering  af  naturvidenskaberne  og  deres  mulighed  for  objektivitet.  For  selvom 
Bachtin ikke lægger op til at underminere naturvidenskaben à la en Thomas Kuhn eller Paul Feyerabend, 
er det klart, at selve naturvidenskaben fungerer inden for en diskurs, nemlig den monologiske tilgang til 
verden,  og  derfor  er  naturvidenskaben  og  dens  resultater  også  udtryk  for  bestemte  historiske  og 
kontekstuelle  forhold.  Den  kan  således  ikke  etableres  som  vidensideal  eller  sandhedsmodel: 
Naturvidenskabens mening er også kontekstuelt forankret, hvilket hindrer den absolutte objektivitet og 
universelle gyldighed, men til gengæld åbner det op for en stadig udvikling og forandring - og dette er 
først  som  sidst  i  Bachtins  forfatterskab  et  positivt  forhold.

VI 

Jeg har nu foretaget et hastigt strejftog gennem en række af Bachtins centrale filosofiske overvejelser 
over subjektet og sproget, viden og videnskaben, og jeg håber, at jeg undervejs har fået argumenteret 
overbevisende for, at selvom Bachtin reflekterer en række af de modernistiske erfaringer - subjektets 
decentrering,  oplevelsen  af  sprogtabet  og  den  enten  overdrevne  kritiske  eller  den  ligeså  overdrevne 
hyldende holdning til videnskaben - ja, selvom Bachtin reflekterer disse erfaringer, så bliver resultatet 
ikke,  at han bestemmer verden i  form af  fragmenteringer og tabserfaringer,  fremmedhed og anomi.  

I stedet insisterer han på pragmatisk manér på det menneskelige subjekt som et subjekt, der finder sig 
selv og den mening, betydning og værdi, verden har, gennem en dialogisk kontakt med andre. Og han 
insisterer  på,  at  denne  mening,  betydning  og  værdi  er  udtryk  for  kontekstuelle,  processuelle  og 
forandrende vilkår, den er - ligesom menneskets viden og videnskaben som sådan - henvist til situationer, 
kontekstualiteter og sociokulturelt givne betingelser, og dette fremhæver Bachtin med en aldrig svigtende 



sans  for  pluralisme og provisoriskhed uden at  dette  betyder,  at  han  opgiver  bestemmelser  og  kritik.

For som antydet undervejs er Bachtin stærkt kritisk, når og hvor den monologiske tilgang til verden bliver 
anvendt på områder, der kræver en dialogisk tilgang, dvs. alle områder, der angår mellemmenneskelige 
forhold. Samtidig har Bachtin i sin afhandling om Rabelais udfoldet en filosofi om latteren. Denne filosofi 
er i samme udstrækning som hans teori om det dialogiske en hyldest til forskelligheden og forandringen og 
en stadig kritik af forsøgene på at skabe enshed og stilstand. Og i filosofien om latteren er dette eksplicit 
politisk reflekteret:  De  intersubjektive  frigørelsespotentialer  i  latteren  er  fremskrevet  op  imod 
middelalderens feudale, kristne og hierarkiske samfundsform på en måde der lader sig forstå som en kritik 
af  ethvert  hierarkisk  og  undertrykkende  samfundssystem.

Det er ikke muligt her at uddybe disse aspekter yderligere - de udgør som antydet et gigantisk kampfelt 
inden for Bachtin-forskningen. Men jeg håber, at jeg har fået underbygget min indledningsvise påstand: 
altså  at  det  er  rimeligt  at  antage,  at  Bachtins  popularitet  har  været  stigende,  fordi  nogle  af  de 
grundlæggende  filosofiske  overvejelser  i  hans  forfatterskab  stemmer  overens  med  den  pragmatiske 
vending - og omvendt at det giver god mening at forstå Bachtin ud fra den pragmatiske vending, fordi 
dette  kan  sætte  lidt  styr  på  den  til  tider  uhyre  forvirrede  Bachtin-reception.

©  Jan  Lundquist,  2001 

Noter.
1) Den russiske reception af Bachtin udgør et kapitel for sig, og det er ikke muligt at gå ind i en diskussion 
af  den her.  I  stedet vil  jeg blot  henvise til  C.  Emersons  The First  Hundred Years  of Mikhail  Bakhtin 
(Princeton University Press,1997), hvor den russiske Bachtin-reception fremstilles. Jvf. min anmeldelse af 
bogen  på  nærværende  hjemmeside:  "Mangstemmig  monotoni".

2) Holquist skriver,  at Bakhtin "is  gradually emerging as one of the leading thinkers of  the twentieth 
century", jvf. Holquist, Michael: "Introduction"; in:  The Dialogic Imagination (University of Texas Press, 
1994),  p.xv.

3) Todorov skriver, at Bakhtin "is the most important Soviet thinker in the human sciences and the greatest 
theoretician of literature in the twentieth century", jvf. Todorov, Tzvetan: Mikhail Bakhtin. The Dialogical 
Principle (Manchester  University  Press,  1984),  p.ix.

4) Se f.eks. Schanz, Hans Jørgen: "Pragmatik og tendenser i det 20. Århundrede", in: Tendenser - omkring 
pragmatik,  kunst  og  modernitet (Modtryk,  1988)  og  "Hvad  er  meta-fysik?  Hvad  er  moderne?",  in: 
Forandring  og  balance (Modtryk,  1990).

5) Se de Man, Paul: "Dialogue and Dialogism", in: Rethinking Bakhtin. Extensions and Challenges, eds. G.S. 
Morson  &  C.  Emerson  (Northwestern  University  Press,  1989),  pp.110-111.

6) Se Hirschkop, Ken: "Introduction: Bakhtin and cultural theory", in: Bakhtin and Cultural Theory, eds. D. 
Sherpherd  &  K.  Hirschkop  (Manchester  University  Press,  1989),  pp.2-3.

7) Holquists fortolkning af Bachtin kommer mest markant til udtryk i hans bog Dialogism. Bakhtin and his 
World (Routledge, 1990); mens Morson og Emerson har fremlagt deres fortolkning i det omfattende værk 
Mikhail  Bakhtin.  Creation  of  a  Prosaics (Standford  University  Press,  1990).

8) Poole har bidraget med en række essays om Bachtin og hans filosofiske inspirationskilder, senest med 
essayet "Bakhtin and Cassirer. The Philosophical Origins of Bakhtin's Carnival Messianism"; in South Atlantic 
Quarterly, ed. Peter Hitchcock (1998); Brandist har bl.a. beskæftiget sig med de filosofiske lighedspunkter 
mellem Bachtin  og  Gramsci,  men  særligt  interessant  er  hans  artikel  "Bakhtin,  Cassirer  and  symbolic 
forms"; in:  Radical Philosophy 85 (1997); Tihanov har gennem de seneste år forsket i forholdet mellem 
romantik, Lukács og Bachtin,  hvilket -  ud over en endnu ikke publiceret  doktorafhandling -  bl.a. har 
udmøntet sig i essayet "Bakhtin, Lukács and German Romanticism: The Case of Epic and Irony"; in: Face to 
Face. Bakhtin in Russia and the West, eds. C. Adlam et al. (Sheffield Academic Press, 1997); Matejka har 
haft en meget kritisk holdning til Bachtin, især udløst af forfatterskabsdiskussionen (jvf. note 12 her), 
hvor han tager parti for Volosjinov og Medvedev, hvilket bl.a. kan læses i hans artikel "Deconstructing 
Bakhtin"; in: Fiction Updated: Theories of Fictionality, Narratology, and Poetics, eds. C.-A. Mihailescu et 
al.  (University  of  Toronto  Press,  1996);  og  slutteligt  har  Hirschkop  været  en  konstant  kritisk,  men 
sympatisk fortolker af Bachtin, og han har netop udgivet sin første selvstændige bog om Bachtin: Mikhail 
Bakhtin - An Aesthetic for Democracy (Oxford University Press, 1999 - som er anmeldt af Jørgen Bruhn her 
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på  denne  hjemmeside,  se:  "En  vanskeligere,  en  mindre  inspirerende  Bachtin"

9) Se Matejka, "Deconstructing Bakhtin"; in:  Fiction Updated: Theories of Fictionality, Narratology, and 
Poetics,  eds.  C.-A.  Mihailescu  et  al.,  pp.258f.
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D.  Sherpherd  &  K.  Hirschkop,  pp.4ff.
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bøger og en række artikler i andres navne, primært hans tætte venner Medvedev og Volosjinov. Nogle af 
hovedskikkelserne i diskussionen er Holquist og Clark, som mener at Bachtin har skrevet samtlige værker, 
jvf.  Holquist/Clark  Mikhail Bakhtin (Harvard University Press, 1984), kap. 6; mens Morson og Emerson 
afviser, at Bachtin har skrevet værkerne, jvf. Morson/Emerson  Mikhail Bakhtin. Creation of a Prosaics, 
kap. 3. Debatten er ofte præget af skarpt optrukne fronter og den har afgørende betydning for forståelse 
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13) Hirschkop diskuterer dette område og dets betydning for Bachtin-forståelse i sin bog Mikhail Bakhtin -  
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minder  om  et  'philological  nightmare',  p.xvi.
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Dialogical  Principle.
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udvikling, kun skift i fokus og emne. Todorov gennemfører denne idé med stor overbevisning, men som jeg 
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20)  ibid.,  p.287.

21)  ibid.,  pp.292-293.
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