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Hovedideer

Vil du ikke lægge ud med at give en helt kort præsentation af indholdet og opbygningen af din bog?

Helt kort kan man sige, at bogen bygger på to hovedideer.

Den første hovedidé gælder Bachtins begreb om ’det fremmede ord’, som jeg har kredset om gennem 
mange år, dels fordi jeg mener at det er et utroligt spændende begreb, dels fordi det åbner muligheden 
for at gøre Bachtins teori anvendelig i sprogbrugsanalyser. Og det er præcist dér jeg gerne vil hen og hvor 
jeg ser det interessante og frugtbare hos Bachtin. Måske skal jeg her lige nævne, at jeg selv kalder denne 
optagethed af Bachtins ’fremmede ord’ for ’en lille læsning’ – ikke ’lille’ i negativ forstand, men i den 
forstand at det er en fokusering på noget helt specifikt. Bachtin bruger ’det fremmede ord’ gennem hele 
sit forfatterskab, og således udgør det en hjørnesten i hans sprogtænkning, men han skriver naturligvis 
også om meget andet. Og selvfølgelig er der også meget interessant og frugtbart at hente dér. Det er bare 
ikke mit projekt, min læsning.

Den anden hovedidé har været at præsentere en formidlingsvenlig introduktion til Bachtin, især hans 
sprogtænkning, hvor jeg gerne vil tilbyde en vej gennem hans til tider vanskelige, uigennemskuelige 
terminologi, hans usammenhængende tekster osv. Derfor har jeg opbygget bogen i tre hoveddele. I den 
første del præsenterer jeg Bachtins liv og værk, og i den forbindelse diskuterer jeg også de omstridte 
tekster, altså de tekster som er skrevet af Volosjinov og Medvedev og som nogen påstår er skrevet af 
Bachtin.. I den anden del præsenterer jeg så Bachtins begreb om det dialogiske og selve hans tænkning af 
sproget eller ordet inden for hans metalingvistik, herunder hans forståelse af heteroglossia, talegenrer, 
det tostemmige ord, det fremmede ord osv. Og jeg præsenterer nogle af de fortolkninger i form af 
diskursanalyse og intertekstualitet, som Bachtin har givet anledning til. Til sidst, i den tredje del, 
præsenterer jeg så den model til sprogbrugsanalyse, som jeg har udarbejdet og som centrerer omkring det 
fremmede ord og dets betydning i vores sprogbrug. Og det er især denne anvendelse af Bachtin som 
praktisk sprogbrugsanalytiker, der i høj grad adskiller min læsning fra hovedparten af andre læsninger, 
hvor fokus ligger på det litterære, det filosofiske osv.

Den første del af din bog handler altså om Bachtin og de omstridte tekster, og jeg synes, at din 
gennemgang af Bachtins liv er fin i dens balance mellem at skitsere hans livsforløb og holde døren åben 
for, at en hel del af den viden, man har om hans liv, kan være fejlagtig. Dog skriver du indledningsvist, at 
hans liv og livsværk ”er forbundne i en mærkelig, broget symbiose”, hvilket nok er rigtigt – omend det 
vel ikke er unikt for Bachtin – men du drager ingen konsekvenser af denne ’symbiose’ i din udlægning. 
Her læser du Bachtin alene ud fra et teoretisk perspektiv. Men hvorfor lægge op til at det biografiske har 
betydning, når du alligevel ikke lader det få betydning?

Jeg må næsten svare i to omgange.

For det første er ’symbiosen’ særligt udtalt i Bachtins tilfælde, fordi – sådan forstår jeg det i hvert fald – 
det er denne ’symbiose’, som har været medvirkende til, at der er opstået en masse myter og historier om 
Bachtin, og disse myter og historier er blevet styrende for måden at læse ham på. Derfor har jeg fundet 
det vigtigt at indplacere Bachtin i hans egen tid, hans eget teoretiske landskab, hans historiske kontekst 
osv., for at undgå for mange misforståelser.

For det andet så skal denne præsentation også tjene til at sætte fokus på de tidsforskydninger som er så 
markante i Bachtins teksthistorie. Altså at han skrev sine værker på et tidspunkt og at de næsten alle 
sammen blev udgivet på et helt andet tidspunkt – og dermed fortolket ud fra en anden tidshorisont. Det 
har endt op i to næste adskilte forskningsgrene omkring Bachtin: at forstå Bachtins tekster i forhold til 
den tid de blev skrevet i og anvendelsen af Bachtin i forhold til den tid han reciperes og fortolkes i. Og lad 
mig straks tilføje: jeg ser ikke noget problem i at fortolke Bachtin ud fra en anden tidshorisont end hans 
egen, hvis det giver nogle interessante tolkninger. Man skal bare være opmærksom på det. Og det er 
derfor jeg har skrevet dette. Det er min mulighed for at markere, at her har vi Bachtins tid og tekster – og 
her har vi min tolkning af dem.

Og så er der selvfølgelig også min intention om det inducerende. For hvis man skal give en introduktion 
generelt til Bachtin, skal man have naturligvis have både liv og værk med.



Det monologiske som skraldespand

Den anden del af din bog handler, som du sagde, om Bachtin og hans opfattelse af det dialogiske og ordet 
– slovo, som du kalder det – i forskellige afskygninger. 

Undervejs skriver du imidlertid ikke kun om ’den lille læsning’, som du omtalte, men også ’den store 
læsning’, det som du også kalder Bachtin som sprogvidenskabsmand og Bachtin som sprogfilosof, og jeg 
kan ikke undlade at bemærke, at jeg synes at din præsentation af ’den store læsning’ ikke hænger 
sammen, du peger bare lidt løst rundt og derfor forbliver den uinteressant. Til gengæld er din ’lille 
læsning’ lige fra begyndelsen, hvor du placerer Bachtin inden for hans samtidige sprogvidenskabelige 
horisont – den russiske formalisme, strukturalisme og semiotik – god og giver et fint indblik.

Det mest interessante i denne anden del er, efter min opfattelse, imidlertid din behandling af 
hovedemnerne: det dialogiske og ordet. Så vil du ikke indlede med at præsentere din forståelse af det 
dialogiske?

Jo, men først vil jeg lige nævne, at ’den store læsning’ er tænkt som en del af min introducerende 
bestræbelse, den er en del af mit formidlingshensyn. Jeg vil her blot pege på de vigtigste navne, Bachtin 
forbindes med, og derved pege på nogle muligheder læseren kunne udnytte, hvis hans eller hendes 
interesse var sprogfilosofisk. Men det er den lille læsning, som har min interesse, og det er dér jeg lægger 
vægten.

Men tilbage til dit spørgsmål. Det dialogiske forstår jeg egentlig meget banalt som en påpegning af, at du 
ikke er noget uden den anden. Og at dette forhold gælder på alle planer. Det vil sige at det som sker 
mellem to mennesker, er det som er styrende for alle ting. Dette er særligt tydeligt i sproget og gælder 
det altid tilstedeværende forhold, at du manifesterer dig i sproget i kommunikation med andre, hvor det 
dialogiske netop er en afspejlning af dette møde mellem du og den anden, jeg og den fremmede.

Det svarer overens med det du skriver i din bog, men jeg noterede mig, at du dér også forbinder det 
dialogiske med sandhed, bevidsthed, eksistens, stil, stil- og litteraturhistorie, historisk tid – både det 
Bachtin kalder ’den lille tid’ og ’den store tid’ – romanen, polyfonien, karnevaliseringen og filosofiske, 
kunstneriske og videnskabelige ideer generelt. Nu skriver du i begyndelsen af din bog, at brugen af 
Bachtins teorier ”kan tendere mod udvandethed og uvidenskabelighed”, og det er jeg enig med dig i – og 
det næste spørgsmål er muligvis en følge af, at jeg har i stigende grad opbygget en voldsom irritation 
over for brugen af især det dialogiske, som nærmest over alt bruges udvandet og uvidenskabeligt. Derfor 
må jeg også spørge dig direkte: er din egen definition af det dialogiske ikke tæt på at blive udvandet?For 
hvilken definition af det dialogiske kan anvendes meningsfuldt om alle de områder du nævner?

Jamen, det er det som gør, at det dialogiske næsten kan blive et religiøst begreb. For det peger på, at 
vores livs grundvilkår er, at man ikke er alene, og at dette gælder på alle niveauer – eksistentielt, 
kulturelt, historisk. En dialog mellem to mennesker vil altid være der. Og Bachtin påpeger jo selv, f.eks. i 
bogen om Dostojevskij, hvorledes dialog optræder på alle disse forskellige niveauer. Men det er klart, at 
jeg synes, at det bliver rigtig interessant og spændende at beskæftige sig med det dialogiske, når det 
udfolder sig i sproget. For her går det ind og får nogle helt klare semantiske manifestationer i ytringerne, 
som det er muligt at analysere ud fra den påvirkning og vekselvirkning, der finder sted mellem jeg og den 
anden.

Det er rigtigt, at Bachtin selv anvender begrebet om det dialogiske meget bredt – og udvandet, efter min 
bedste overbevisning. Og problemet er, at hvis man følger Bachtin og din præsentation af ham, så bliver 
alt dialogisk og så er det interessante ikke længere det dialogiske. I stedet bliver det interessante og 
væsentlige alene at bestemme hvordan, på hvilke betingelser og med hvilke resultater de forskellige 
dialoger manifesterer sig. Altså at både forholdet mellem en mor og hendes spædbarn kropsligt, 
følelsesmæssigt, sanseligt, verbalt osv., og det at skrive en bog med titlen I en verden af fremmede ord 
er dialogisk, bliver en fuldstændig uinteressant konstatering med almengørelsen af det dialogiske – det 
interessante bliver, hvorledes disse forhold er forskellige...

Det er den konsekvens du drager. Jeg vil hellere sige, at Bachtin med sit begreb om det dialogiske udpeger 
et eksistensvilkår eller formulerer en livsindstilling, og jeg vil gerne indrømme, at jeg finder den meget 
sympatisk. Og i min bog begynder jeg med denne brede, altomfattende udlægning af vores eksistens som 
dialogisk, men herefter bevæger jeg mig ind på og udarbejder stadig mere præcise og analytiske termer, 
som gør det muligt at få rigtig fat om det dialogiske i alle dets nuanceringer. Derfor forsvinder det 
dialogiske ikke. Og det bliver hellere ikke uinteressant. Igen er det helt tydeligt, efter min overbevisning, 
i Bachtins diskussioner af sproget, hvor han viser, hvorledes det dialogiske manifesterer sig i heteroglossia, 



i ytringer osv.

Men så lad mig angribe problemet fra en anden vinkel og spørge til den anden vanskelighed, som altid 
følges med den dialogiske udvanding – nemlig hvad med det monologiske? Hvordan mener du, at man kan 
give en meningsfuld definition af det monologiske?

Der er unægtelig et vis paradoks i Bachtins brug af det monologiske, fordi han skriver, at den monologiske 
ytring kan indgå i en dialog; men det jeg lægger vægt på i min meget kort omtale af det monologiske er, 
at det handler om ord, som ikke er adresseret til nogen.

Nu ved jeg godt, at det ikke er simpelt at modargumentere Bachtin med Bachtin – han har stort set sagt 
det modsatte af sig selv om alle de emner, han berører. Men netop bestemmelsen af det monologiske som 
’det ord der ikke er adresseret til nogen’, som du siger, er vel nok den af sine egen påstande, Bachtin 
selv mest energisk har påvist er løgn. Da alle ord altid allerede er formidlet af en talegenre og en 
talegenre som minimum i hvert fald er defineret ved sin adressatopfattelse, er der ingen ord som ikke er 
adresseret til nogen. Så ord uden adressat – det giver ingen mening.

Ja, det er som sagt et paradoks. Men på den ene side tror jeg, at Bachtin går ind og taler om det 
monologiske for at få en modpol til det dialogiske. Det er en markering eller afgrænsning. Det sker også i 
Dostojevskij-bogen, når han taler om det direkte ord. Man kan nærmest sige, at det monologiske er brugt 
som en slags skraldespand: ’Det jeg ikke vil beskæftige mig med’ – og der ryger jo også nogle dialogiske 
ting derned. 

Men på den anden side – og det er den vigtigste – vil jeg mene, at det handler om ikke at ville acceptere, 
at man kan eksisterer alene. Altså det udgør en modpol inden for Bachtins livsholdning eller livsfilosofi. Og 
jeg vil stadig fastholde, at Bachtin giver udtryk for en positiv livsindstilling, selvom det giver paradokser 
og bliver lidt rodet i forhold til hans teori. Og så er der nok også en sympati for Bachtin i det. Når man har 
beskæftiget sig så længe og dybtgående med ham, som jeg har, får man også en vis loyalitet over for hans 
tænkning som gør, at man ikke har lyst til at splitte den fuldstændigt fra hinanden...

For at slutte denne diskussion af det dialogiske – så vi også kan nå de andre emner – vil jeg blot sige, at 
min kritik af din fremstilling af det dialogiske er, at du ikke distancerer dig nok til Bachtin, men gentager 
hans – for i sidste ende er det som sagt hans – udvandede begreb om det dialogiske. Og jeg synes, at det 
går mod selve den positive grundbestræbelse i dit arbejde – ikke blot i denne bog, men i det hele taget i  
din omgang med Bachtin – hvor du søger en præcisering af begrebsanvendelsen. Men jeg forstår, at du ser 
dit arbejde som en præcisering! Så lad os slutte i en ’dialogisk’ uenighed om det!

Når ordet stikker en finger op og blinker

Det andet hovedtema i den anden del af din bog er ordet eller slovo i forskellige aspekter, hvor du bl.a. 
sætter det i forhold til diskurs- og intertekstualitetsdiskussioner og f.eks. her – efter min opfattelse – 
netop hele tiden holder begrebspræcisionen på plads og gentagne gange pointerer nødvendigheden af at 
skelne mellem Bachtins begreber og så den fortolkning de har fået. Det er godt og jeg synes du får 
fremstillet dette felt kort og klart.

Men der er naturligvis masser af godt diskussionsmateriale, og som afsæt kunne jeg godt tænke mig lidt 
drillende at spørge til en tilbagevendende pointe hos dig: Du hævder, at Bachtin først og fremmest er 
blevet anvendt som litteraturens og filosofiens teoretiker frem for en sprogvidenskabsmand – det er 
primært Grübel, Todorov og Holquist som har antydet denne mulighed – og du siger, at der er et stort og 
oplagt behov for en sprogvidenskabelig tilnærmelse, fordi – og nu citerer jeg dig – ”Bachtins hovedtema 
er sproget”. Men hvis man ser på de tekster, du primært arbejder med, ja, så drejer det sig om tre 
essays og et kapitel fra Dostojevskij-bogen. Det vidner da ikke om, at sproget er hovedtema hos Bachtin?

Jamen, det er jo bare de tekster, jeg bruger! I resten af hans tekster er sproget jo også hovedtemaet! Nej, 
ok! Jeg ved godt, at det er sat lidt på spidsen at tale om, at det er hovedtemaet hos Bachtin, eller det er 
nok en lidt provokerende påstand, men jeg mener, at sprogdiskussionen står centralt over alt hos ham og 
det er altid den han tager udgangspunkt i for at nå frem til det han vil skrive om....

Lad mig fortsætte min drillende linje omkring dette emne: Hvis man nu godtager at sproget er et 
hovedtema, og jeg synes du har ret i at hævde, at det er centralt placeret, så er det vel ikke det 
hverdagssprog, den dagligdags ytring, som du skriver om, Bachtin interesserer sig for, men romanens 
sprog...?

Men han tager jo udgangspunkt i dagligdagssproget – f.eks. i ”Ordet i romanen” – for at vise hvad det er og 



hvad det ikke er. Han bruger dagligdagssproget som afsæt. Et trinbræt til at komme videre. Men det står 
mest mellem linjerne, og Bachtin ville nok vende sig i sin grav, hvis man sagde, at han beskæftigede sig 
med dagligdagssproget.

Det interessante er imidlertid, at hvis man ser på Bachtins forhold til sproget, så bevæger han sig i en 
anti-lingvistisk retning, altså bort fra at se på sproget rent strukturelt og over mod det levende sprog, 
sproget i kommunikation. Han foregriber det skift som er sket mellem hans tid og vores tid i synet på 
sproget. Hans metalingvistik er en pragmatik og det er det som gør, at hans teorier bliver anvendelige i 
analyser af dagligdagssproget...

Dette lægger fint op til det jeg havde tænkt mig at spørge om, nemlig om du ikke vil give en kort skitse 
af din forståelse af forholdet mellem lingvistik og metalingvistik hos Bachtin?

Når Bachtin taler om lingvistik, er det simpelthen den strukturalistiske linje, hvor man ser på sproget som 
et system. Man beskæftiger sig med grammatikken, med sætningen – altså den sætning som endnu ikke er 
brugt, sætningen som grammatisk enhed. I det øjeblik denne sætning bliver ytret af en person og indgår i 
en kommunikativ sammenhæng, så er vi i metalingvistikken. Og det er her Bachtin udfolder sin 
ytringsteori – og det er herfra han afskediger lingvisterne. Eller mere præcist: han siger, at man godt kan 
bruge deres redskaber, deres analyseredskaber, til at sige hvad der er hvad, men når man arbejder som 
metalingvist eller ytringsteoretiker, er det ytringen mellem individer i en konkret sprogbrug som er det 
interessante. Dette er en skelnen som jeg synes er meget vigtig og meget interessant – selvom den i 
princippet nok ikke er særlig ny. Men Bachtin gør den eksplicit. Og det er dét som gør ham spændende.

Vi kan altså, efter din opfattelse, skelne mellem sætning og ytring – det som du i din bog også omtaler 
som slovo i lingvistik og slovo i metalingvistik, det neutrale ord der ikke tilhører nogen over for mit 
og/eller den andens ord, eller slet og ret sprogsystemet over for ytringen. Men det vil vel reelt sige, at 
Bachtin blot gentager Saussures distinktion mellem langue og parole, men at han vægter den anden pol, 
parole i stedet for langue?

Ja, han ligger tæt på Saussure, men hans fokus er et andet, og hos Saussure er det to begreber inden for 
sammen område, mens Bachtin gør det til to begreber for hvert sit område. Og Bachtin vil ikke ind i 
systemerne og blive der, således som formalisterne og strukturalisterne gør. Nogle lingvistister kommer 
dårligt nok ud over det første fonematiske trin, fordi de finder det så interessant. Og det synes jeg i øvrigt 
også det er, så det skal ikke lyde som kritik. Men samtidig vil jeg også gerne følge Bachtin, når han vil ud 
og se på kommunikationen, se på sprogbrugen, og hvordan alle disse lingvistiske områder fungerer der. Og 
godt nok er det meget svært at fastholde – men det er dér det er interessant! 

Hertil kommer, at Bachtin også er spændende, fordi han bestemmer ytringen bredt. Fra den lille 
dagligsdags ytring over brevet til romanen. Det er her, at han kommer til at ligne moderne 
talehandlingsteori – både dagligdagsytringen, brevet og bogen er en enkeltstående ytring, en meddelelse 
eller altså en talehandling.

Men det som bliver interessant eller problematisk – alt efter hvilken vinkel man nu ser det fra – er, 
hvorvidt det overhovedet på nogen måde er rimeligt at tale om f.eks. en sætning. Jeg ved at Bachtin gør 
det, og jeg ved at han diskuterer lingvistikken ud fra denne vinkel, men han laver jo selv den opdeling 
mellem sprogsystem og ytringer og definerer sit eget projekt ind i denne forskel. Men hvis man tog 
konsekvensen af hans ytringstænkning eller metalingvistik, så ville...

...man afskaffe den anden, lingvistikken...

...ja, i den forstand, at lingvistikken er også en ytring, dens sætninger er skrevet i bestemte genrer, dens 
resultater fremlægges i bøger, artikler mv. – det hele er ytringer i bestemte genrer. Der er ikke noget 
som ikke er ytringer. Og i den forstand er der ikke et sprogsystem...

...jo, naturligvis er der et sprogsystem. Det er baggrunden for, at du kan beskæftige dig med det andet...

Nej. Jeg synes, at der er en udvikling i Bachtins forfatterskab fra ”Ordet i romanen” til f.eks. 
”Problemet talegenrer” eller ”Teksten som problem...” som går fra – efter min opfattelse – at være en 
interessant position til en mindre interessant position. For i ”Ordet i romanen” tænker Bachtin 
lingvistikken ind i en – som han kalder det – bredere socialpolitisk og kulturel sammenhæng. Lingvistikken 
bliver her set som en del af den centraliserende bestræbelse som også findes f.eks. i den officielle 
kultur, dvs. lingvistikken er historisk, dens genstandsfelt er historisk, dens forståelse er historisk, hvilket 
netop svarer overens med lingvistikkens udvikling fra den normative græske lingvistik til den religisøe 
middelalder lingvistik osv. Men senere hiver Bachtin lingvistikken ud af historien og gør den til en 



objektiv videnskab, der studerer et objektivt genstandsfelt, nemlig sprogsystemet – uden at påpege, at 
dette system er historisk, at skabelsen af den er udtryk for politiske, sociale, økonomisk kræfter – kort 
sagt: at sprogsystemet er en abstraktion som er udtryk for magtforhold. I Dostojevskijs poetik går 
Bachtin endda så vidt, at han anser lingvistikken for en legitim videnskab – langt fra den historisk-
normative udlægning, han tidligere gav... Måske er det bare fordi han – efter min opfattelse – har glemt 
nogle af sine væsentligste indsigter fra ”Ordet i romanen”, måske er det fordi han vil tilpasse sig Stalins 
opfattelse af lingvistikken, måske har han bare skiftet holdning eller måske har han opdaget, at det gør 
det utroligt let for ham at profilere sin egen teori – det gentagelige sprogsystem over for den 
uigentagelige ytring...

Jeg mener, at Bachtin anerkender lingvistikken og dens begrebsbrug, dens redskaber, og muligvis har du 
ret i, at der ligger en indsnævring i denne tilgang, men Bachtin flytter fokus fra ”Ordet i romanen” til 
f.eks. Dostojevskijs poetik eller ”Problemet talegenrer” og i de sidste værker er det interessante for ham 
at se på ytringen, den levende kommunikation, og det er dette som bestemmer og definerer hans anti-
lingvistiske holdning. Så jeg synes altså, at han skifter holdning, men ikke til en mindre interessant 
holdning...

...det bliver vi nok heller ikke enige om. Jeg synes den historiske vinkel er meget mere interessant...

...jo, men den anden holdning er langt mere dominerende hos Bachtin, og derfor er din læsning jo mere 
et udtryk for, hvad du gerne vil se...

...ja, selvfølgelig har du ret. Og din læsning er klart et udtryk for den holdning, Bachtin lægger for 
dagen fra og med essayet om talegenrer, og det er den almene udlægning inden for Bachtin-forskningen, 
men i det man kan kalde hans mellemest periode – i tekster som ”Ordet i romane”, ”Epos og roman” og 
”Fra romanordets forhistorie” – er det den historiske vinkel som dominerer...

...men det synspunkt forlader han jo...

Men problemet er også, synes jeg, at man ender op i samme modsætning som vi talte om i forbindelse 
med det monologiske og det dialogiske, fordi hos den sene Bachtin er det monologiske ord jo også 
eksplicit lingvistikkens ord over for metalingvistikkens dialogiske ord...

Jeg synes ikke at det kan sammenlignes. Det er meget mere klart og præcist at tale om sætningen og 
ytringen i forhold til det monologiske og det dialogiske. Der er slet og ret tale om en sprogteoretisk 
skelnen. Det gælder selve måden at gå til ordene på – og i den forbindelse selve spørgsmålet om, hvorvidt 
konteksten lukkes ude eller lukkes ind...

Jeg vil gerne gå med til, at der er tale om to forskellige måder at gå til sproget på – det er netop også 
dette aspekt, som jeg synes bliver understreget – og igen: på en mere spændende måde – når Bachtin 
reflektere sin teori historisk. 

Men jeg vil her igen afbryde og blot endnu en gang konstatere vores ’dialogiske’ uenighed. For selvom 
det ikke er særligt pænt af intervieweren at tage det sidste ord, så vil jeg tillade mig det, da jeg som 
interviewer trods alt også har et ansvar for at styre diskussionen – eller forsøge, i det mindste. Og jeg 
har endnu et par områder, jeg gerne vil diskutere med dig i forhold til din bog. Og som afsæt for 
diskussionen kunne jeg godt tænke mig at få dig til at skitsere din forståelse af ens egen og den andens, 
eller: de fremmede, ord? Hvilke ord er mine og hvilke ord er dine? Og hvordan ser du på forholdet 
mellem mine og dine ord?

’Det fremmede ord’ er et meget stort begreb, fordi det dækker over flere forskellige områder af sproget. 
Først og fremmest er der hele det område, hvor vi deler vores ord. F.eks. er det vi sidder og siger nu er 
ikke delt op i dine og mine ord. Det er så at sige et fælles territorium. Men det er et territorium af 
’fremmede ord’, fordi så snart et ord er brugt er det påvirket af fremmede ord. Dette betyder naturligvis, 
at principielt set er alle ord fremmede ord.

Men dernæst – og her bliver det interessant – så er der de markerede fremmede ord. Og lad mig lige 
tilføje – og det håber jeg også bliver helt klart i min bog – at når jeg taler om ord, så er det ikke 
nødvendigvis et enkelt ord, men lige så tit en ytring med flere ord; det er derfor jeg oftest bruger Bachtin 
slovo-begreb som er mere rumligt end vores ’ord’. Men altså, de markerede fremmede ord er de ord som i 
en intentionel ytring i en kommunikationssammenhæng ’står ud’, f.eks. fordi de antager en viden hos 
adressaten, som ikke er der, eller fordi de skaber misforståelser, eller fordi de afslører at talesubjektet 
anvender ordet med en lille betydningsdrejning... Der er mange muligheder, og det jeg finder rigtig 
spændende er at få bestemt de betydningsinstanser eller betydningselementer som er fremmede og at 



kategorierer dem, altså kortlægge de mangfoldige lag af fremmedhed som findes i ethvert ord, enhver 
ytring.

Så i denne forstand er der ikke ret meget som er tilbage som er mit, altså mine ord. Det ville nærmest 
svare til, at der skulle eksistere rene ord uden konnotationer. Men det er utænkeligt, mener jeg, og derfor 
vil jeg sige, at mine ord er en kombination af mine egen fremmede ord og andres fremmede ord.

Men er det ikke sådan, at alle mine ord er fremmede ord, men det er ord som jeg har tilegnet mig, 
beslaglagt eller approprieret, så de på den måde blev mine og når jeg så bruger dem, så vil du opfatte 
dem som fremmede ord, som mine og ikke dine...

Jo, på sin vis. Men det vil stadigvæk være sådan, at der er nogle ord som vil være meget mere markerede 
som fremmede ord end andre. Det gælder også når vi sidder her og taler, fordi der er dette fælles gods 
eller fælles territorium af ord, som vi deler, men en række af dine ord vil stå frem som mere fremmede, i 
nogle af ordene vil fremmedheden eller andetheden blive synlig, fordi du har en intentionalitet som giver 
ordet et særligt betydningslag i forhold til det du vil sige – det er som om ordet stikker en finger op og 
blinker. Og det synes jeg er rigtig spændende. Mens den store masse, altså den som bestemmer alle ord 
som fremmede ord, den er mindre interessant at beskæftige sig med, efter min opfattelse. Man kunne 
måske kalde den for umarkerede fremmede ord

Hvorfor ikke bare kalde det ’vores ord’? Så vi har tre kategorier: egne, fremmede og vores ord. Ville det 
ikke gøre det mere klart – altså ’markere’ din pointe med de markerede fremmede ord?

Jeg tror simpelthen at en sådan klasse af ’vores ord’ vil blive for stor og for uoverskuelig, alt vil ende op i 
en stor udifferentierede masse. Derfor finder jeg det bedre at vælge et begreb, altså ideen om det 
fremmede ord, og så bestemme dette klart og entydigt...

Men det er rigtigt, som du antyder, at klassen med umarkerede fremmede ord også kan blive for stor. Den 
truer med at opsluge alle ord. Og det skaber en vis vanskelighed i min teori, og det er derfor jeg gør 
meget ud af præcise differentieringerne mellem de fremmede ord, de mange betydningslag, deres måder 
at markere sig på osv.

Og du gør det godt, synes jeg. Dit afsnit om de forskellige fremmede ord er klart og præcist!

Superadressaten som problembarn

-Det hovedtema som dominerer tredje og sidste del af din bog er udviklingen af en model, som du kan 
anvende til at analysere de fremmede ord i den konkret sprogbrug – i ytringerne – og en række 
eksemplificeringer af denne models anvendelighed. Kunne du ikke give en kort fremstilling af modellens 
hovedtræk?

Jo. I sin sprogteori lægger Bachtin vægt på, at ordet er påvirket af det som allerede er sagt og det som vil 
blive sagt, begge dele afsætter spor i ordet, og dette er udgangspunktet for min model. Det vil sige, at 
jeg har villet lave en model, som tager hensyn til disse spor og gør det muligt at indtænke dem – for det 
er jo netop sporene af de fremmede ord i ordet, som her er på tale. 

Og det første forhold, altså sporene af det allerede sagte, opdeler jeg i to forhold: dels sporene af det 
sagte i den umiddelbare kommunikationssituation, sådan som vi sidder nu og her og lader hinandens ord 
influere på hinanden, og dels sporene af det sagte i en lang historisk dimension, som har en etymologisk 
karakter og hvis slutpunkt i sidste instans er ordenes oprindelse.

Hvad angår det andet forhold, altså sporene af det kommende, er der også to dimensioner. Igen er den 
ene den umiddelbare kommunikationssituation – når vi taler sammen er vores ord styret af hvad vi antager 
den anden ved, det Bachtin kalder adressatens apperceptive baggrund, og hvilket svar vi forventer at få 
på det vi siger. Den anden dimension er det Bachtin kalder superadressaten, et lidt metafysisk og lidt 
vanskeligt begreb.

Og så har jeg en sidste dimension, som jeg kalder den centripetale dimension, hvor vi så at sige taler om 
det vi taler om – det er en form for meta-dimension: at man omtaler eller tematiserer det som netop er 
blevet sagt...

Grundtanken er, at dette – modellen med dens forskellige dimensioner – faktisk dækker alle forhold i den 
levende kommunikation, og at den derfor kan anvendes til en semantisk analyse af det kommunikative 
ord...



Jeg har et par spørgsmål til denne model, og det første har du nærmest allerede selv forudgrebet. For 
jeg vil spørge om, hvorfor har du valgt at medtage overadressaten, som du selv siger er et metafysisk 
begreb, og som du efter min mening ikke får anvendt til noget fornuftigt i analytisk sammenhæng – 
’fremtidens dom’ er facit hver gang i dine analyser og kan vel ikke være anderledes, men er det ikke 
uinteressant?

Ja, du har helt ret. Superadressaten er problembarnet. Men det er med hos Bachtin...

...jo, men du kunne vel godt lade være med at have den med i din model. Altså bare nævne i din 
præsentation, at Bachtin også skriver om superadressaten, men at det er et metafysisk begreb og det er 
uinteressant eller ikke anvendeligt analytisk eller sådan noget og så udelade begrebet...

Det kunne jeg godt. Men jeg vil helst ikke af med det. For måske er der noget, måske gemmer der sig 
nogle muligheder i begrebet, som jeg bare ikke har set endnu. Det er ligesom mit ’smuthul’...

...en åbning eller mulighed for videre udvikling?

Ja. Og så ligger der på sin vis også samme positivitet i begrebet som i Bachtins idé om det dialogiske. Jeg 
tænker her på, at Morson & Emerson kalder det for ’håbets princip’...

Men det er jo stadigvæk metafysik. Det er håbet om at Gud hører én, er det ikke? Og i den forstand 
understreger det jo også det vi talte om tidligere: der er ingen ord, som ikke er adresseret til nogen – i  
sidste instans er alle ord i det mindste adresseret til Gud og – hvis det står til troende – så hører han dem 
sgu’ også...

Det kan du sige, men der er stadigvæk noget smukt ved dette håb. Og man kan sige, at det er den anden 
grund til at jeg ikke vil afskaffe det. Dem der afskaffer det, det er kynikeren...

...og det er så mig – men det tror jeg ikke, vi skal nærmere ind på! Lad mig hellere stille mit andet 
spørgsmål til din model: Når du analyserer den lange historiske dimension skitserer du ordets etymologi,  
f.eks. fra beskrivelsen af en ’god dag’ til den høflige hilsen ’goddag’, men hvilken betydning i  
sprogbrugsanalysen har det at påvise denne etymologi, da man jo absolut må formode, at hovedparten af 
sprogbrugerne ikke har den ringeste idé om etymologien i en brøkdel af de ord, de bruger? Det de – vi –  
kender er høfligheden i ’goddag’ – og det er denne som bestemmer valget af ’goddag’ i stedet for 
’goddaw’, ’dav’, ’hej’ osv., så ville det ikke være mere oplagt at tale om den omgivende konteksts 
betydning?

-Der er flere ting i dit spørgsmål, men først og fremmest vil jeg sige, at selvfølgelig skal denne dimension 
med, for den er en vigtig del af vores sprogs betydningslag. Det ville være meningsløst ikke at inddrage 
dette. Dernæst kan man sige, at selvom der – som du påpeger – er mange som ikke tænker etymologien 
med, så findes der også eksempler på, at der direkte spilles på et ords etymologi. Hertil kommer, at 
etymologien ofte kan være et fantastisk redskab til at analyse og forklare misforståelser. Og det gælder 
mange typer af misforståelser. F.eks. dem som kan opstå når folk kommer fra forskellige kulturer eller 
dem som kan opstå når folk har lært dansk og så kommer til Danmark eller dem som kan opstå når folk har 
dansk som deres andet sprog, fordi hovedparten af disse misforståelser bygger på, at man på sin vis 
befinder sig på forskellige steder af et ords betydningsmæssige tidshistorie. Og ordets betydning skifter 
fra kontekst til kontekst.

Men når du laver dine analyser, så har du, efter min opfattelse, ikke særlig meget kontekst med. Altså du 
nævner i et tilfælde, at det var en japansk pige som havde udfyldt et evalueringsskema og i en anden 
sammenhæng at det drejede sig om en telefonsamtale mellem dig og Suzanne Brøgger, men ellers er dine 
analyser nærmest kontekstløse. Det er sproget der har din interesse...?

Jeg vil på ingen måde udelukke konteksten. Den er der bestemt, og det er konteksten som jeg netop læser 
i mine analyser af sproget. Det er konteksten som markeres via de fremmede ord. I eksemplet med 
Suzanne Brøgger, så er selve dét forhold, at hun præsenterer sig og holder en pause, ladet med det hele 
konteksten af at hun er en berømt forfatterinde og hun forventer at jeg kender hende osv. Det er denne 
kontekst som markeres. Så selvom jeg ikke laver lange beskrivelser af den konkrete kontekst, så er den 
hele tiden med i mine analyser netop gennem det fremmede ord. Konteksten sætter spor i det der bliver 
sagt, og det er disse spor, som jeg synes er sjove at analysere frem for at beskrive den omgivende 
kontekst.

Et sidste spørgsmål: kan din model på nogen som helst meningsfuld måde anvendes til analysen af 
længere tekster – jeg mener, hvis man skulle analysere samtlige ords etymologi i f.eks. Proust ville man 



aldrig blive færdig, og spørgsmålet er samtidig: hvor interessant ville det være for andre og for 
fortolkningen af værket?

Jeg mener, at det kan lade sig gøre at bruge modellen, netop hvis man husker på, at når jeg taler om ord 
skal det ikke nødvendigvis forstås som det enkelte ord, men som en ytring. Og Bachtin bestemmer som 
nævnt ytringen som alt fra det dagligdagsytringen til en stor roman.

Det som jeg ville gøre var naturligvis ikke at analysere hvert enkelt ord, men netop læse efter ’de 
fremmede ord’, de markerede fremmede ord, og så se værket som en samlet ytring eller en meddelelse. 
På denne måde er der ikke forskel på analysen af den hverdagslige ytring og romanen, man beskæftiger 
sig med det samme, med ytringer, blot på forskellige niveauer inden for den levende kommunikation...

Katalysator for tænkning

-Såvidt I en verden af fremmede ord. Det er en god bog, som i et klart sprog giver en fin præsentation af 
din tolkning af Bachtin. Naturligvis er der meget som kan diskuteres, vi har her blot kradset lidt i 
overfladen, men et af de væsentlige aspekter ved en sådan bog er jo også, at den kan give anledning til  
debat og fornyet refleksion. Det spørgsmål, jeg imidlertid gerne vil afslutte med, er naturligvis ikke mit 
men tilhører den talegenren, vi taler i nu. For når man, som du, lige har afsluttet et arbejde, er 
interviwerens sidste spørgsmål altid: Hvad skal du så i gang med?

Jeg skal videre med Bachtin. Lige nu er jeg i gang med at oversætte Bachtins essay ”Ordet i romanen” 
sammen med Alex Fryzsman og den udkommer på Gyldendal senere på året. Og så er jeg medredaktør af 
en antologi fra Bachtinselskabet: Smuthuller – perspektiver i dansk Bachtin-forskning, som kommer på 
Politisk Revy i løbet af året. Men ellers har jeg tænkt mig at kaste mig over et andet begreb hos Bachtin. 
Hans intonationsbegreb. Og allerede den smule jeg indtil nu har beskæftiget mig med det, giver mig grund 
til at tro, at jeg kunne blive lige så fascineret af dette begreb som jeg har været af ’det fremmede ord’. 
Samtidig er intonationsbegrebet også et centralt begreb hos Volosjinov, og mens jeg har haft svært ved at 
forbinde Volosjinovs og Bachtins sprogtænkning, så kan det være at intonationsbegrebet kan åbne op for 
at se en større sammenhæng mellem deres forfatterskaber. Men det vil primært være Bachtin som jeg vil 
komme til at fokusere på, for jeg finder ham mest interessant. Måske fordi Volosjinov er så klar og 
eksplicit, mens Bachtin er mere uklar, mere uforståelig – og måske er det uklarheden som har holdt mig i 
gang med ham i så mange år...

Men det er en produktiv uklarhed. Han tvinger på en positiv måde én til at reflektere...

Ja, man kan sige, at han er en katalysator for tænkning...


