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Etik og sprog - mod en problematisering af 'den dialogiske etik'

1.

De af jer som har læst det materiale, Bachtinselskabet har publiceret om dette seminar, vil vide – 
eller måske blot vagt erindre – at min intention var at holde et foredrag med titlen: ”Hvis sproget 
ikke kan lykkes, kan etikken så?”; men da jeg for omkring en måned siden tog tilløb til at nedskrive 
foredraget, blev tilløbet til et forløb, et erkendelsesforløb kan man sige, som gjorde at jeg ikke 
kunne færdiggøre foredraget.

I de kommende tre kvarter vil jeg prøve at præsentere de vigtigste momenter i dette 
erkendelsesforløb, fordi jeg tror – eller i hvert fald håber på – at de indsigter, forløbet indebar, 
rækker ud over min egen horisont og har almen interesse og gyldighed – altså almen interesse og 
gyldighed for dem som er interesseret i Bachtin. Og for at I har mulighed for at følge bevægelsen i 
de tanker, jeg gjorde mig, vil jeg tillade mig at lægge ud med at oplæse den smule af foredraget, jeg 
fik skrevet, og give en meget kort skitse af intentionen med det...

2.

”Grundtanken med dette foredrag er at forbinde en filosofisk problematik omkring sprog og etik 
med Bachtins tænkning.

For dem der har et blot rimeligt kendskab til Bachtin og hans receptionshistorie, vil denne 
grundtanke næppe fremstå som bemærkelsesværdig; allerhøjst vil begrebet ’problematik’ synes lidt 
underligt, måske endda malplaceret, fordi i størstedelen af den vestlige Bachtin-forskning er 
Bachtins dialogiske sprogteori gnidningsløst forbundet med en etisk position. Jeg tænker her på, at 
inden for både konservative, liberal-demokratiske og ventreorienterede udlægninger er den 
generelle holdning, at man hos Bachtin kan finde belæg for en sprogteoretisk funderet idé om, at en 
dialogisk udveksling og forhandling mellem to – eller flere – lige, frie og ansvarlige subjekter udgør 
en etisk position, og vel at mærke en etisk position der ikke blot kan fungere som regulativt princip 
for alt lige fra intersubjektive forhold i hverdagslige sammenhænge til afgørelser på internationale 
stridigheder, men også udgøre en etisk-demokratisk model for og legitimation af sociale og 
politiske magtstrukturer.

Jeg skal kalde denne kobling mellem sprog og etik hos Bachtin for ’den dialogiske etik’, og da den 
lyder både tiltalende og fornuftig er det ganske oplagt at spørge til, hvilken berettigelse begrebet 
’problematik’ har i denne sammenhæng?”

Længere kom jeg ikke med min oprindelige indledning. Min grundtanke havde været at definere 
’problematikken’ ind i forhold til den antagede, men efter min opfattelse for enkelt fremstillede 
relation mellem sprog og etik.

Det vil sige, at jeg ville have taget afsæt i det basale forhold, at en etisk dom forudsætter, at vi 
gensidigt forstår hinanden, fordi først på baggrund af en fælles forståelse kan vi nå til enighed om at 
fælde den etiske dom, og jeg ville have hævdet, at denne forståelse og enighed kræver, at vi 
formulerer os i klare, gennemskuelige sætninger, altså at ’sproget lykkes’.

Herefter ville jeg have vist, hvorledes Bachtins sprogfilosofi i høj grad lægger op til, at sproget ikke 
har denne klare gennemskuelighed: Sproget er fyldt med spor af tidligere anvendelse, anticipationer 
af kommende brug, det er fyldt med smuthuller og sideblik og alverdens andre former for 
dobbeltstemmighed, og det er basalt bestemt af konteksten, afsenderen og modtageren. Kort sagt: 
hvis idealet er et gennemskueligt sprog, ja, så synes Bachtin i sin dialogiske sprogteori hele tiden at 
pege på, hvorledes ’sproget ikke lykkes’ – og det giver anledning til spørgsmålet: ’Hvis sproget ikke 



kan lykkes, kan etikken så?’.

For at hugge denne gordiske knude over ville jeg have trukket Habermas ind i billedet, fordi han på 
den ene side er enig med Bachtin i, at sproget ikke er et fuldstændigt klart og transperant medie i 
den kommunikative anvendelse, men på den anden side installerer han, når det gælder etik, en 
praktisk diskurs, dvs. en diskussion af om etiske normer er rigtige eller forkerte, der er muliggjort af 
det han kalder den ’ideale samtalesituation’. Og denne ’ideale samtalesituation’ udgør et normativt 
princip som, ifølge Habermas, implicerer at vi i en praktisk diskurs faktisk har mulighed for at få 
sproget til at lykkes og opnå en ’indbyrdes forståelse’.

Min pointe havde så været, at Bachtin ligeledes installerer en instans, nemlig det han kalder 
superadressaten, som nok er et meget mere diffust begreb end Habermas’ idé om den ’ideale 
samtalesituation’, men som signalere samme forhold: at en indbyrdes forståelse kan finde sted – og 
dermed at etik kan lade sig gøre.

3.

Så vidt min indledning og intention. Problemet var at jeg var begyndt at tvivle. For da jeg havde 
skrevet sætningen om, at idet ’den dialogiske etik’ ”lyder både tiltalende og fornuftig er det ganske 
oplagt at spørge til, hvilken berettigelse begrebet ’problematik’ har i denne sammenhæng?”, var 
mine tanker allerede begyndt at forgrene sig ud af en lang række spor, som alle pegede på forhold, 
der underminerede selve ideen om ’den dialogiske etik’. Så i stedet for at stå med en rimelig 
overskuelig og veldefineret problematik, meldte der sig pludseligt et mangefacetteret problemfelt 
for mig.

I starten var det især to områder, som satte min tvivl i gang.

Det første område var politisk relateret. For ét er at man som bemærket fra højre- til ventrefløjen 
inden for Bachtin-forskningen kan blive enige om, at ’en dialogisk udveksling’ er godt, men noget 
helt andet – og helt grundlæggende – er, at når man skal diskutere, hvad det vil sige, at ’lige, frie og 
ansvarlige subjekter’ indgår i denne dialogiske udveksling, ja, så skilles vandene i det man kan 
opridse som de radikalt forskellige visioner om et kapitalistisk og et socialistisk, eventuelt 
kommunistisk, samfund, hvor spørgsmålet om lighed, frihed og ansvarlighed er bundet op med 
spørgsmålet om ejendomsretten over produktionsmidlerne.

Nu kan man sige, at dette forhold har begrænset betydning i forhold til Bachtin, idet han ikke, efter 
min mening, beskæftiger sig med politiske spørgsmål, eller – for at undgå misforståelser – han 
beskæftiger sig ikke med politisk-praktiske anliggender i stil med ejendomsret, økonomisk 
fordeling, adgang til og indretning af demokratiske institutioner mv., og når han taler om frihed, 
lighed og ansvarlighed, sker det alene inden for en litterær, åndshistorisk, sprogteoretisk eller 
filosofisk kontekst.

Men selvom den politiske diskussion ikke direkte er forbundet med Bachtin, så indikerer den 
politiske uenighed i det mindste, at ’den dialogiske etik’ bliver anvendt så bredt, at det tendentielt 
bliver meningsløst at tale om den i bestemt ental. For eksempel må man sige, at forskellen mellem 
Morson & Emersons liberale udlægning af Bachtins ’dialogiske etik’ og Ken Hirschkops 
socialistiske udlægning af samme er så stor, at der reelt ikke er tale om samme etik [1] .

Det andet område, som satte min tvivl i gang, var relateret til den russisk-religiøse Bachtin-
reception. For inden for den finder man en udlægning af Bachtins dialogiske sprog-teori, som 
indeholder en klart markeret afstand til det sociale, hverdagen og den almindelige, dagligdags 
samtale til fordel for en forestilling om privathed og inderlighed og en bestemmelse af den 
egentlige dialog som samtalen med Gud – altså som bøn og bekendelse [2] .

Vi har her at gøre med en religiøs og metafysisk tolkning af Bachtin som entydigt udfordrer den 



vestlige, prosaiske fremstilling af Bachtin, og der er tale om en seriøs udfordring. For selvom 
Bachtins religiøsitet er – og især har været – underbetonet i den vestlige forskning, så er der næppe 
nogen som betvivler den i dag. Og det gælder også, selvom den vestlige forskning stadig ofte 
fortolker Bachtin a-religiøst. Konkret: Man bemærker at Bachtin som person var religiøs, og 
derefter læser man hans tekster som om de var skrevet af en ateist.

Nu er min pointe ikke, at jeg synes, at denne praksis i sig selv er illegitim; jeg mener at det kommer 
an på hvilke erkendelsesledende interesser der er på spil. Man kan i denne sammenhæng også tænke 
på f.eks. Kierkegaard, hvis skrifter unægteligt er meget mere religiøse end Bachtins, men som bl.a. 
har givet ophav til interessante æstetiske diskussioner, der ikke involverer hverken Faderen, Sønnen 
eller Helligånden. Nej, min pointe er i stedet, at den russisk-religiøse udlægning af Bachtins 
dialogiske sprogteori tilbyder et alternativ til den vestlige fortolkning som man bliver nødt til at tage 
seriøst.

På baggrund af disse – lad mig kalde dem – politiske og religiøse overvejelser var min tvivl 
omkring Bachtins ’dialogiske etik’ blevet grundfæstet: Der var slet og ret for mange og for 
forskellige udlægninger af forholdet mellem sprog og etik henholdsvis religion til, at jeg med 
forskningsmæssig samvittighed kunne præsentere en idé om Bachtins ’dialogiske etik’ og diskutere 
den som om den var indiskutabel. I stedet måtte jeg spørge til ’den dialogiske etik’ og prøve at finde 
ud af dens placering, begrundelse mv. inden for Bachtins forfatterskab ( –og lad mig lige i en 
parentes bemærke, at jeg ser bort fra religionens betydning; ’den dialogiske etik’ er overalt udlagt 
profant, så vidt jeg kan se, selvom bl.a. Buber ofte nævnes som inspirationskilde).

4.

Mit afsæt var naturligt nok at forsøge at lokalisere Bachtins udsagn om etik, og lad mig lige 
præcisere – igen for at undgå misforståelser – at når jeg taler om etik er det i filosofisk forstand, 
altså som moralfilosofi og moralfilosofiske diskussioner, og ikke bare moralske, normative eller 
værdiladede udsagn. Denne del af projektet var faktisk rimelig let. For hvis man undersøger 
Bachtins tekster viser det sig, at med undtagelse af enkelte steder i det lille fragment Mod en 
handlingens filosofi, som Bachtin skrev mellem 1920 og 1924, altså i begyndelsen af sit 
forfatterskab, har han ikke udfoldet nogen etiske diskussioner.

Dette forhold er naturligvis temmeligt interessant. For inden for Bachtin-forskningen er der som 
sagt udfoldet en hel del om det jeg samlet kalder ’den dialogiske etik’; men i betragtning af, at 
Bachtins eneste udfoldede diskussioner af etik befinder sig før hans ’lingvistiske vending’, altså før 
sproget bliver centralt i hans tænkning, og før begrebet om det dialogiske optræder, i hvert fald i 
emfatisk forstand, ja, så må man konstatere, at der er tale om en fortolkning eller en konstruktion.

Selvom denne konstatering ikke var helt uventet, for det er jo selvsamme forhold de forskellige 
politiske og religiøse udlægninger af Bachtin i fællesskab peger på, så åbnede den alligevel op for 
en blotlæggelse af, hvorledes ’den dialogiske etik’ er konstrueret. For det som sker er, at man griber 
fat i de enkelte steder i fragmentet Mod en handlingens filosofi, hvor Bachtin beskæftiger sig med 
etik, og selvom han ikke får udfoldet en egentlig etik – han begynder på det, men uden at 
færdiggøre det – så får han dog antydet, at en etisk ansvarlig handling indebærer en gensidig 
anerkendelse mellem et jeg og et du, og det vil sige, at et jeg’s handling, hos Bachtin forstået som 
jeg’ets bekræftelse af sit eget unikke selv i væren, ikke må indeholde en af-kræftelse af den anden, 
altså nedvurdering, vold, undertrykkelse mv. af den anden, men skal indeholde en samtidig 
bekræftelse af den andens lige så unikke tilstedevær i væren, således at jeg’et og du’et i deres 
handlinger gensidigt anerkender hinanden som unikke, uerstattelige værdicentre i væren.

Denne etiske holdning bliver så afgørende i konstruktionen af ’den dialogiske etik’, fordi selve 
holdningen fastholdes, men efter Bachtins ’lingvistiske vending’ i slutningen af 1920’erne, 
installeres dialogen – frem for handlingen – mellem jeg’et og du’et som stedet hvor den gensidige 



anerkendelse foregår, altså bekræftelsen af hinandens unikhed, uerstatte-lighed og ukrænkelighed. 
Det vil sige at den dialogiske interaktion bliver selve den ansvar-lige handling og selve det 
handlingsfelt, eller handlingsrum, hvor frie, lige og selvstændige subjekter, altså forskellige jeg’er 
og du’er med hver deres syn på verden, kan mødes og – via dialogen – træffe ansvarlige etiske 
afgørelser.

Med den tvivl om ’den dialogiske etik’ som var sået i mit sind, fandt jeg det imidlertid oplagt at 
spørge til, om denne konstruktion var holdbar, altså om det var rimeligt at overføre Bachtins tidlige 
etiske overvejelser til hans tanker om sproget og ’det dialogiske’, og derfor satte jeg mig for at 
undersøge disse områder.

5.

Min tilgang til Bachtins sprogfilosofi er præget af Jørgen Bruhns idé om, at man kan skelne mellem 
en makro- og en mikro-lingvistik hos Bachtin [3] .

Begrebet om makro-lingvistikken dækker over det som hidtil har være kendt under begreberne: 
monoglossia, heteroglossia, polyglossia og dialogiseret heteroglossia, og ud over at det er nogle 
interessante begreber, som alle er udstyret med et historisk-empirisk, lingvistisk-sprogligt og 
filosofisk-ideologisk niveau, der ikke lige er til at adskille, er det begreber, som Bachtin anvender 
som åndshistoriske kategorier til at afmærke en given epokes sprogtilstand, og i denne egenskab 
som kategorier, der skal understøtte og til dels forklare hans idé om litteraturens og ikke mindst 
romanens historiske udvikling. At dette projekt har sine problematiske sider, har ingen betydning i 
denne sammenhæng; her er det vigtige blot konstateringen af, at de fire makro-lingvistiske begreber 
således ikke er forbundet med etik, altså de kan på ingen måde siges at udgøre dele af, grundlag for 
eller principper i en etik – f.eks. kan man tænke på, at væsentlige dele af menneskerettighederne 
blev formuleret under Oplysningstidens monoglote periode.

Det mikro-lingvistiske niveau gælder Bachtins teori om ytringen, og ganske kort kan den 
bestemmes således: Enhver ytring er indskrevet i et gensidigt konstituerende forhold mellem en 
talegenre, et subjekt (dvs. afsenderen af ytringen), en anden (dvs. modtageren af ytringen), et objekt 
(dvs. det emne eller tema, ytringen omhandler) samt den konkrete situation, hvori ytringen finder 
sted, og disse fem størrelser har endvidere en afgørende betydning for den realiserede ytrings 
semantiske, ekspressive og stilistiske udtryk. På det mikro-lingvistiske niveau skelner Bachtin også 
mellem det man kan kalde hverdagssproglige og ideologiske ytringer – det som han selv i ”Ordet i 
romanen” omtaler som ’transmissionsformer’ over for ’repræsentationsformer’ [4] , eller det som 
han i ”Problemet om tale-genrer” kalder ’primære talegenrer’ over for ’sekundære talegenrer’ [5] . 
Mellem disse to ytringsformer er der en ”meget stor og fundamental” [6] forskel, hævder Bachtin, 
og selvom påstanden faktisk står noget fritsvævende – altså: der er ikke mange eksplicitte 
argumenter at finde for den hos Bachtin – kan man dog opspore nogle enkelte udtalelser hist og her, 
og de peger næsten [7] alle på, at Bachtin anser de hverdagslige ytringer – dvs. forskellige former 
for udveksling af praktiske anliggende, sladder, konventionel samtale osv. – for enstemmige og 
uden semantisk, ekspressiv og stilistisk dybde og profil, han kalder dem da også både ’simple’ og 
’overfladiske’; mens de ideologiske ytringer – dvs. politiske, juridiske, videnskabelige, kunstneriske 
ytringer – er ’komplekse’ og i hvert fald besidder en semantisk dybde [8] . Bachtin har diskuteret 
forskellige videnskabelige ytringer – især lingvistik og stilistik – men det er især de kunstneriske, 
og det vil som bekendt sige de litterære, ytringer, der optager pladsen i hans forfatterskab.

Jeg vil ikke gå ind i en detaljeret diskussion af de forskellige ytringsformer, for det som interesserer 
mig her er alene, om der inden for Bachtins mikro-lingvistik eksisterer en etik – eller i det mindste 
grundlaget for en etik. Svaret må være nej. Bachtins teori om ytringen og dens forskellige former 
peger ikke på etiske principper eller overvejelser, men peger slet og ret på en kommunikationsteori, 
eller bredere og måske bedre på en teori om betydningsdannelse.



Nu er det klart, at jeg hidtil har undgået begrebet om ’det dialogiske’ – med undtagelse af at det 
indgår i begrebet ’dialogiseret heteroglossia’ – og at det ikke mindst er dette begreb om ’det 
dialogiske’ som stikker hovedet frem, når der tales om etik og ansvar hos Bachtin. Men hvad 
betyder ’det dialogiske’? Jeg vil påstå, at den mest simple definition af ’det dialogiske’ må være at 
to forskellige meninger mødes – det kan, som Bachtin viser, være i et enkelt ord, eller det kan være 
i hele ytringer, hvad enten der er tale om hverdagslig sladder eller videnskabelige afhandlinger, bl.a. 
fordi den anden, adressaten, altid allerede er medtænkt i ytringen. Bachtin diskuterer især ’det 
dialogiske’ i form af det tostemmige ord, altså et ord som både er rettet mod et objekt (et emne eller 
tema) og mod et andet ord, en andens ord, således som det f.eks. er tilfældet med det polemiske ord, 
ordet med et sideblik osv., og overalt er det vigtigt for Bachtin at adskille ’det dialogiske’ fra selve 
dialogen, ikke fordi ’det dialogiske’ ikke kan udfoldes i en dialog, men fordi ’det dialogiske’ 
princippielt er noget andet end dialogen. Kort sagt: ’det dialogiske’ er en bestemt semantisk-
stilistisk ’karakteregenskab’ (i mangel af et bedre ord) ved ord og ytringer; dialog er en samtale 
mellem mindst to personer.

Som det fremgår befinder denne definition af ’det dialogiske’ sig alene inden for en semantisk og 
stilistisk sfære, og det er da også tydeligt, at i den absolutte hovedpart af de tilfælde, hvor Bachtin 
diskuterer ’det dialogiske’, sker det i en diskussion af lingvistik, stilistik og æstetik – og ofte i 
polemik med de traditionelle former for lingvistik, stilistik og æstetik, som ifølge Bachtin ikke har 
blik for ’det dialogiske’. Og lad mig her blot nævne, at efter min opfattelse er ’det dialogiske’ en 
særlig form for betydningsdannelse inden for Bachtins kommunikation- eller altså betydningsteori; 
men ’det dialogiske’ er ikke og kan ikke fungere som etisk grundprincip, og det diskuteres aldrig af 
Bachtin inden for en etisk horisont.

6.

Således havde min erkendelsesproces ført mig frem til et punkt, hvor det stod klart for mig, at det i 
hvert fald ikke var i Bachtins sprogteori, hans makro- og mikro-lingvistik, eller i hans begreb om 
’det dialogiske’, at grundlaget for ’den dialogiske etik’ skulle findes. Og det efterlod – med det 
kendskab jeg har til Bachtins teori – primært et område, hvor inden for man så kunne søge efter 
grundlaget for ’den dialogiske etik’, nemlig hans romanteori.

Jeg kastede mig derfor over Bachtins romanteori og umiddelbart blev jeg ganske opmuntret. For 
hvis man læser Dostojevskijs poetik – eller Problemer i Dostojevskijs poetik, som værket egentlig 
hedder – ja, så finder man en lang række af de synspunkter, som også kommer frem i ’den 
dialogiske etik’. I Dostojevskijs værker finder man en polyfon struktur, dvs. forfatteren og de helte, 
han fremstiller, indgår på et ikke-hierarkiseret niveau, altså heltene er – og jeg citerer – ”ikke bare 
objekt for forfatteren ord, men også subjekt for et eget, direkte betydningsbærende ord”, ”det er  
selvstændige og ikke forenede stemmer og bevidstheder” og overalt sker der en ”udveksling af  
replikker i en åben dialog” [9] ; kort sagt: Her finder vi den etiske model for dialogen mellem lige, 
frie og selvstændige subjekter. (Og lad mig blot i en parantes tilføje, at det således er bogen om 
Dostojevskij som danner omdrejningsaksen mellem den tidlige Bachtins overvejelser over den 
etiske, ansvarlige handling til konstruktionen af den etiske, ansvarlige dialog, og som åbner op for 
indrefleksionen af Bachtins sprogteori, selvom den altså ikke i sig selv har en etisk implikation).

Men min umiddelbare opmuntring blev hurtigt knæsat. For bogen om Dostojevskij er kun et af 
Bachtins væsentlige romanteoretiske værker, et andet er hans bog om Rabelais – og som Charles 
Lock har gjort opmærksom på, så er der den ’bieffekt’ ved at sætte ansvarlighed og dialog i 
forgrunden, at Bachtins bog om Rabelais faktisk bliver hægtet af forfatterskabet [10] . Enten således 
som f.eks. Holquist – og tildels Hirschkop – gør, nemlig ved stort set ikke at nævne bogen, eller 
således som Morson og Emerson gør, nemlig ved at hævde at det er et fremmedlegeme i Bachtins 
forfatterskab [11] .

Problemet er – ikke i Locks kontekst, men i nærværende sammenhæng – at Bachtin i sin bog om 



Rabelais beskriver en æstetisk forståelse af verden, den groteske realisme, hvor vi møder voldsomt 
overdrevne kroppe og kropsfremstillinger, som spiser og drikker, skider og pisser, bander og 
svovler, dyrker sex, dræber i tusindvis og i øvrigt morer sig kosteligt uanset hvad de foretager sig. 
Vi er kort sagt ikke i nærheden af ansvarlige handlinger, bygget på en gensidig respekt mellem to 
forskellige men frie og ligeværdige subjekter og de antagelser om fornuft som disse ansvarlige 
handlinger synes at implicere. Hermed skal ikke være sagt, at Bachtin ikke også i bogen om 
Rabelais hylder lighed, frihed og samhørighed mellem mennesker, men det er en lighed, frihed og 
samhørighed som hviler på en suspension af alle gældende normer, regler og forbud – og uanset 
hvordan vi end vender og drejer det, så må en etik være funderet i et vist antal normer og regler. 
Men dette er kun det ene ud af to problemer. Det andet problem er, at hvis man betragter Rabelais’ 
værk Gargantua og Pantagruel over for Dostojevskijs værker i den udlægning, Bachtin har givet, 
ja, så er Rabelais en monologisk forfatter, altså en forfatter der hierarkisk hæver sig over sine helte, 
og samtidig er hans helte er yderliggjorte ligesom eposets helte, mens Dostojevskij som nævnt er en 
polyfon forfatter, hvis helte tilmed er inderliggjorte, altså romanens moderne helte. Igen kort sagt: 
Hverken de indholdsmæssige udsigelser eller de formale strukturer i Rabelais’ værk kan 
harmoniseres med ’den dialogiske etik’, og derfor må Rabelais-bogen udelukkes, eller i det mindste 
gøres perifer og uvæsentlig.

Således stod det klart for mig, at det ikke var i Bachtin romanteori som helhed, at man kunne finde 
grundlaget for ’den dialogiske etik’, men alene i bogen om Dostojevskij, og da den vej jeg var slået 
ind på bestod i en kritisk spørgen, var det oplagt at spørge til, om det nu også var rigtigt, at man 
faktisk kunne finde grundlaget for ’den dialogiske etik’ i Dostojevskij-bogen?

Og selvom jeg lige har antydet det modsatte, ja, så tror jeg det faktisk ikke. Af to grunde. For det 
første er det således, at når man anvender Dostojevskij-bogen som afsæt for ’den dialogiske etik’, så 
fokuseres der på de formelle forhold mellem forfatteren og heltene og dette sker det på bekostning 
af det man i bred forstand kan kalde de indholdsmæssige udsigelser. Tag f.eks. de mennesker – eller 
helte, for nu at være præcist i terminologien – som Dostojevskij fremstiller. Dem hører vi intet om, 
når ’den dialogiske etik’ lanceres – og det er måske fordi det slet og ret ikke er gode, lykkelige eller 
hvad man normalt forstår som imødekommende, åbne mennesker. Nej, hovedparten af 
Dostojevskijs helte er mordere, ondskabsfulde, nedrige, hvis de da ikke lige er sindssyge eller på vej 
til at begå selvmord, og dette præger selvsagt deres forhold til de andre personer, f.eks. hvem kunne 
tænke sig at være Sonja, Raskolnikovs kærste, eller hvem kunne tænke sig at være i 
Kældermenneskets sko, eller den personlighedsspaltede Goljadkin fra Dobbeltgængeren? Og videre 
– og ganske væsentligt: Kan man forstå deres dialoger som etisk forsvarlige ytringer? Nej, det kan 
man ikke, og Bachtin hævder heller ikke at deres ytringer skal forstås som ansvarlige ytringer. Det 
han viser er, at de skal forstås som tostemmige, dialogiske ytringer, men det er som nævnt et 
semantisk-stilistisk forhold og ikke et etisk forhold, og derfor er – vil jeg påstå – det som Bachtin 
hævder og påviser, at det er ytringer som fungerer inden for – og alene inden for – en æstetisk 
helhed.

Den anden grund til, at jeg ikke mener, at Dostojevskij-bogen kan fungere som afsæt for ’den 
dialogiske etik’ er, at selvom man altså noget reduktivt tillader, at fortolkningen af de formale 
strukturer, Bachtin påviser i den polyfone roman, altså dialogen mellem ’selvstændige stemmer og 
bevidstheder’, overføres til etikkens domæne, så står vi stadigvæk ikke med en etik – det som 
mangler er helt præcist et fundamentalt etisk princip i stil med utilitaristernes princip om, at den 
rigtige handling er den som giver mest mulig lykke for flest mulige, eller Kants princip – hans 
kategoriske imperativ – om, at man kun skal handle således, at handlingen kan ophøjes til almen 
lov, eller Habermas’ idé om, at dialogen, diskursen, skal ende med en sand konsensus, bygget på det 
bedre arguments tvangsfrie tvang. Bachtin arbejder – så vidt jeg kan se – ikke med et sådant etisk 
grundprincip, og det har – hvis min udlægning ellers er rigtig – heller ingen betydning. For Bachtin 
er på jagt efter at afdække en særlig æstetisk konstruktion med dens specifikke udsigelsesmæssige, 
stilistiske og semantiske lag og ikke en etik!



Konklusionen på dette er således, at jeg mener, at bogen om Dostojevskij, ligesom bogen om 
Rabelais, skal læses som en litterær fortolkning, der søger at blotlægge en æstetisk 
helhedsopfattelse. Og min pointe er, at når man konstruerer ’den dialogiske etik’ ved at elaborere 
hen over Dostojevskij-bogen, så skaber man en væsentlig problematik, fordi man ikke blot må 
udblænde Rabelais-bogen fra Bachtins forfatterskab, men også udblænde en del af de æstetiske 
forhold i Dostojevskij-bogen. Derfor er ’den dialogiske etik’ ikke en særlig produktiv konstruktion, 
tvært imod: Den er mere begrænsende end oplysende, mere ødelæggende end opbyggende.

7.

Hermed nærmere jeg mig afslutningen på dette foredrag, og med berettigelse kan I nu, kære 
publikum, spørge, hvad der egentlig er pointen med foredraget?

Jeg vil mene, at der er tre pointer i alt. De to første har jeg forsøgt at argumentere for undervejs. De 
tager begge afsæt i det forhold, at jeg mener, at selve tanken om ’den dialogiske etik’ løber som en 
rød tråd gennem meget af den vestlige Bachtin-forskning, og den første pointe har været 
påvisningen af, at ’den dialogiske etik’ ikke har et reelt fundament i Bachtins forfatterskab, men 
udgør en konstruktion, hvor man blander den tidlige Bachtins ufærdige, men dog udtrykte etiske 
overvejelser sammen med hans bog om Dostojevskij og derefter med hans sprogteori. Og dette 
lægger så op til den anden pointe, nemlig at konstruktionen af ’den dialogiske etik’ ikke blot kan 
siges at udgøre et forsøg på at konstruere en etik, men denne konstruktion får betydning for, 
hvorledes Bachtins forfatterskab læses – og jeg har her forsøgt at påvise, at denne betydning ikke er 
positiv, fordi den udraderer vigtige æstetiske overvejelser inden for forfatterskabet.

Disse to pointer danner så baggrunden for den tredje og sidste pointe. Og den pointe er, at jeg 
mener, at en besindelse er nødvendig. Lad mig forklare. Jeg synes, at Bachtin har bidraget med 
nogle inspirerende og originale tanker om sprog og betydning, romanen og dens forhistorie, 
herunder lidt kulturhistorie, og det tror jeg, at de fleste kan blive enige om. Problemet er, efter min 
opfattelse, at inden for Bachtin-forskningen ønsker man også at se Bachtin som en original 
bidragsyder til – ud over etik – sociologi, psykologi, epistemologi og så videre. Og det er et 
problem, fordi Bachtin ikke beskæftigede sig med disse videns-felter, og fordi når man – eller jeg, i 
hvert fald – læser sammenligninger mellem Bachtin og repræsentanter for disse vidensfelter, ja, så 
kommer han altid til at fremstå som naiv trods alle de superlativer, han omgives med. Jeg mener 
helt konkret, at hvis man sammenligner Bachtin med Bourdieu eller Habermas, så har Bachtin ikke 
meget at komme med. Og klart nok – han har aldrig skrevet om sociologi, mens Habermas har 
skrevet utallige værker om sociologiske emner. Og det samme gælder sammenligninger med Freud 
og Lacan, Kant og Hegel, Levinas og Løgstrup. Min holdning er ikke, at man skal holde sig fra at 
lave sammenligninger, pege på ligheder, perspektivere osv., selvfølgelig ikke, for naturligvis deler 
Bachtin sine ideer med mange, både forgængere og samtidige, ligesom hans ideer peger frem i 
tiden. Og det kan være oplysende med disse sammenligninger og perspektiver. Nej, min opfattelse 
er, at idet Bachtin ikke har sagt noget substantielt om f.eks. sociologi, psykologi og – som jeg har 
prøvet at vise her – etik, og han alligevel bringes til at sige noget inden for disse områder, ja, så sker 
det – som jeg også har forsøgt at vise – på bekostning af hans originale sprogfilosofiske og 
romanteoretiske tanker. Derfor mener jeg – og nu kommer jeg så frem til pointen – at det er vigtigt 
med en vis besindelse: Altså at undlade at gøre Bachtin til en genial tænker inden for alle 
vidensområder og i stedet holde sig til at udforske og udfordre ham på de områder, hvor hans 
tænkning bidrager med nye og frugtbare ideer.
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