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En materialistisk Bachtin?

I de seneste 5-10 år har den internationale Bachtin-forskning været præget af en tendens til at forskyde 
fokus fra anvendelsen af Bachtins teorier inden for litterære og kulturelle studier til at blotlægge den 
historisk-kulturelle baggrund for hans værker og opspore de intellektuelle - filosofiske, 
litteraturteoretiske, filologiske mv. - kilder, han benyttede sig af. Med udgivelsen af Materializing 
Bakhtin. The Bakhtin Circle and Social Theory forsøges begge tilgange til Bachtin imidlertid fastholdt. 
Brandist og Tihanov skriver i deres korte introduktion, at grundtanken med bogen er at udforske den 
historiske baggrund og kontekst for Bachtins værker for derved få et bedre greb om deres betydning og 
muligheden for at bruge dem i fortolkningen af kulturelle og sociale begivenheder.

Med denne dobbeltbundne grundtanke giver det god mening at lade bogens hovedtitel være 'Materializing 
Bakhtin' - og som det vil blive klart i det følgende er der sandsynligvis også en tredje grund til denne titel - 
men undertitlens omtale af 'the Bakhtin Circle' skaber en vis undren: Medvedev nævnes kun et par gange i 
bogen og Volosjinov optræder kun meget sporadisk til trods for at de er de to mest kendte medlemmer af 
Bachtin-kredsen (næstefter Bachtin, selvsagt). Men selvom dette forhold giver anledning til undren skal 
det ikke beklages her: I alt for lang tid har Bachtin-forskningen ladet Bachtin drage fordel af de 
inspirerende indsigter og ideer, Medvedev og Volosjinov lancerede, og derved er der ikke blevet skabt et 
rimeligt billede af hverken Bachtins position eller Medvedevs henholdvis Volosjinovs position. Heldigvis er 
der også gennem de sidste ca. 10 år i stigende grad blevet rettet op på dette (mis)forhold, således at der 
nu tales om en gensidig påvirkning mellem de tre herrer, og dette kommer også antydningsvist frem i 
Materializing Bakhtin, når talen undtagelsesvist falder på enten Medvedev eller Volosjinov. Men desværre 
har ingen af bogens ni bidragsydere valgt at sætte dette mellemværende til debat, selvom det kunne 
trænge til en nøgtern kortlægning hinsides de kampfronter som har været trukket så skarpt op mod 
hinanden gennem tiden.

* 

Materializing Bakhtin markerer imidlertid på sin egen måde en kampfront eller - for nu at dæmpe 
retorikken en anelse - en central forskningsposition inden for den internationale Bachtin-forskning, hvor 
den indgår i grundlæggende diskussioner med to andre dominerende positioner, den liberale og den 
russiske forskningsposition.

Den liberale forskningsposition argumenterer i al væsentlighed for, at Bachtin indtager en liberal-
demokratisk position funderet i en individualistisk humanisme. Denne forskning er repræsenteret af bl.a. 
Holquist, Morson og Emerson, 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. I denne 
fortolkning af Bachtin er det endvidere - og ikke særligt overraskende - en genkommen pointe, at Bachtins 
teori ikke lader sig forbinde med hegeliansk eller marxistisk tænkning, og især Morson og Emerson har 
gjort meget ud af at placere Bachtin i en direkte anti-marxistisk position.

Den russiske forskningsposition er, skriver Emerson i sin bog om Bachtin-receptionen i Rusland The First 
Hundred Years of Mikhail Bakhtin (Princeton University Press, Princeton 1997), opdelt i to forskellige og i 
vid udstrækning uforenelige linjer: En 'bachtinistik', hvor Bachtins værker diskuteres videnskabeligt og 
filologisk og reflekteres i forhold til andre forskningsfelter, og en 'bachtinologi', hvor Bachtin gøres til en 
abstrakt, metafysisk, religiøs-mytisk og kanoniseret russisk tænker og som sådan omkredses af en kultisk 
dyrkelse. De to linjer repræsenterer desuden en modsatrettet bestræbelse i udforskningen af Bachtins 
intellektuelle baggrund, hvor bachtinistikken har tendens til at vestliggøre Bachtin, dvs. læse ham ind i 
forhold til en vestlig tradition, mens bachtinologien modsætter sig enhver vestlig indflydelse og vil gøre 
Bachtin til et rent russisk produkt. Trods de store forskelle inden for den russiske forskningstradition er der 
alligevel, ifølge Emerson, nogle fælles berøringspunkter, idet begge linjer stiller sig fuldstændigt 



uforstående over for en samlæsning af Bachtin med nogen former for marxistisk tænkning (få undtagelser 
findes dog) såvel som med de multikulturelle og postkoloniale studier, Bachtin jævnligt forbindes med i 
vesten.

Heroverfor markerer Materializing Bakhtin en tredje position som jeg vil kalde den kritisk-
konstruktivistiske Bachtin-forskning, og udover bogens redaktører, Brandist og Tihanov, tæller denne 
forskningsposition også navne som Poole, Matejka, Hirschkop m.fl. Denne postion er kendetegnet ved en 
systematisk-kritisk gennemgang af Bachtins værk, som både afdækker Bachtins lån og afskrivninger af 
andres ideer og tekster uden kildeangivelse, således som f.eks. Matejka og Poole har vist, og afdækker de 
mange interne modsigelser, diffuse begrebsdannelser osv. i Bachtins værk, således som f.eks. Hirschkop 
har gjort med stor præcision ( -og tillad mig her at henvise til nærværende anmeldelser skrevet af Lock og 
Bruhn, hvor disse forhold diskuteres og uddybes). 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, Tihanov, Hirschkop m.fl.) bliver det forstået som bærende på et 
ventreorienteret, radikal-demokratisk potentiale.

Derfor er det ikke overraskende, at grundsubstansen i Materializing Bakhtin udgøres af essays som 
indplacerer Bachtin i forhold til den dialektiske tradition, der løber fra Hegel over Marx og frem til den 
vestlige marxisme. Dette er - kan man formode - den tredje grund til bogens titel. Og det er ud fra denne 
materialistiske læsning af Bachtin, at bogen udgør et betydningsfuldt udspil og kan danne grundlag for en 
diskussion med de andre internationale forskningspositioner. Dog bør det allerede her nævnes, at bogens 
essays tilbyder mere end blot en udfordring af de andre forskningspositioner, for selvom der eksisterer en 
fælles resonansbund mellem de ni bidrag, så besidder de en stor forskellighed, som til tider endda 
markerer direkte uenighed.

* 

Bogens ni essays bearbejder som antydet Bachtins forfatterskab ud fra to forskellige vinkler: Der er de 
essays som forsøger at levere en historisk og filosofisk baggrund og kontekst for Bachtins forfatterskab, og 
der er de essays som søger at bringe Bachtins tanker i anvendelse inden for forskellige socio-kulturelle 
områder. Hertil kommer så antologiens afsluttende essay, der i en vis udstrækning placerer sig uden for 
bogens sammenhæng, idet det ikke handler om Bachtin, men om muligheden for en marxistisk lingvistik.

Til den første gruppe hører de essays som er skrevet af Jean-Francois Côté, Galin Tihanov og Craig 
Brandist. Og Jean-Francois Côtés bidrag hører absolut blandt de sværest tilgængelige, for det er et 
filosofisk tungt, men også tungtvejende essay, hvor Côté søger at blotlægge Bachtins relation til Hegel.

Det eksplicitte afsæt for Côté er den liberale forskningsposition, hvis afvisning af hegeliansk tankegods hos 
Bachtin konfronteres med Côtés egen hovedtese: At Bachtin gennem hele sit forfatterskab var påvirket af 
Hegel. Denne påstand er radikal. Og den står ikke blot i modsætning til den liberale og russiske 
forskningsposition, men også i modsætning til bl.a. Tihanov og Brandist - begge anerkender Bachtins 
Hegel-inspiration, men ser den først komme til udfoldelse fra 1930'ernes mere historisk og socialt 
orienterede skrifter - såvel som til Bachtins egne direkte udtalelser om Hegel. Men Côté læser Bachtin 
mod hårene og hævder, at Bachtin implicit anerkendte og anvendte Hegels ideer, ja, han hævder direkte, 
at dialektikken - i hegeliansk forstand - udgør mulighedsbetingelsen for Bachtins dialogismebegreb, mens 
selve dialogismebegrebet - det er Côtés cadeau til Bachtin - besidder en forklaringskraft og åbning af 
historien som ikke har sin ækvivalent i Hegels filosofi.

Det er ikke muligt at gengive hele Côtés tætpakkede argumentation her, men kongstanken er, at Bachtins 
begreber om Væren og historisk udvikling korrelerer med Hegels begreber om dialektik, dvs. 
erfaringsontologi, og historisk dialektik således som den er indskrevet i den objektive ånds udvikling, og at 
Bachtins dialogismebegreb er installeret som selve den relation som eksisterer mellem Væren og den 
enkeltestående handling (eller dét Hegel kalder eksistens), mellem åndens historiske udvikling og 
subjektets egne udtryk. Côté viser hvorledes denne udlægning kan fremlæses i såvel Bachtins tidlige 
filosofiske skrifter som hans senere romanteoretiske værker, og et af de interessante perspektiver, han får 
frem ved denne læsning er, at dialogismen bliver selve fundamentet for både dialog og monolog(isme), 
hvorved den klassiske modstilling mellem dialog(isme) og monolog(isme) ophæves.

Det er højst sandsynligt, at Côtés essay er et produkt af den stigende opmærksomhed der i de senere år er 
blevet tildelt Bachtins åndshistoriske og idealistiske inspirationskilder, ikke mindst Cassirer men tildels 
også Hegel, men Côté går et skridt videre i sin radikale udlægning. Og dette er unægteligt essayets store 



styrke: Det fremprovokerer en grundlæggende refleksion over, hvorvidt Bachtin faktisk var mere 
hegelianer end hidtil antaget - og Côté argumenterer godt for sin påstand. Men naturligvis er denne 
radikalitet også stedet hvor svaghederne åbenbares, f.eks. er Côté energisk i sin underminering af 
Bachtins negative udsagn om Hegel, mens han ukritisk accepterer Bachtins historiefilosofiske konfiguration 
af begreberne monoglossia, heteroglossia og polyglossia (betegnende en fremadskridende og stadig mere 
fornuftig og oplyst civilisation), selvom denne begrebskonfiguration i høj grad lader sig problematisere, 
selv inden for Bachtins eget forfatterskab.

Samtidig udfordres Côtés påstande - om ikke eksplicit så implicit - af både Tihanovs og Brandists essays. 
Mens Côté primært argumenterer for den hegelianske inspiration hos Bachtin og f.eks. alene nævner den 
nykantianske inspiration som en blindgyde hos den unge Bachtin, så sætter Tihanov og Brandist fokus på 
andre inspirationskilder, herunder netop den nykantianske, og dermed andre sammenhænge i Bachtins 
forfatterskab.

Hos Tihanov - hvis bidrag findes oversat i nærværende udgivelse - rettes fokus mod det tyske filosofiske 
landskab fra slutningen af 1800-tallet, begyndelsen af 1900-tallet, særligt de nykantianske og 
livsfilosofiske retninger såvel som et af deres krydsningspunkter, nemlig Simmels sociologi. Tihanov 
fremhæver videre den unge Lukács som en repræsentant for dette filosofiske landskab, og gennem en 
sammenligning mellem den unge Lukács og den unge Bachtin søger han at påvise disse filosofiske 
strømningers betydning for Bachtins tidlige forfatterskab. Samtidig vil han forsøge at afdække baggrunden 
for den udvikling man kan spore i Bachtins - og Lukács' - forfatterskab fra de tidlige forsøg på at udfolde 
en systematisk æstetik til den senere vending mod en historisk og socialt funderet tænkning af romanen, 
og Tihanovs hovedtese er, at Bachtins og Lukács' sene interesse for romanen er et produkt af skuffede 
forventninger om at forene studiet af kunstens immanente aspekter med kulturens sociale dimension.

Essayet er velskrevet og velargumenterende, og Tihanov får med stor klarhed vist, hvorledes refleksionen 
over kultur, liv og form udfoldes i Bachtins og Lukács' skrifter. Han får påpeget en lange række ligheder 
mellem Bachtin og Lukács, f.eks. deres optagethed af spørgsmålene om livets autenticitet, kulturens 
fremmedgørelse fra livet og kunstens plads i kulturen og hvorledes disse spørgsmål hos begge tænkere 
udlægges inden for rammerne af nykantiansk og livsfilosofisk tankegang. Men samtidig får han fremhævet 
forskellighederne mellem Bachtin og Lukács, og han begrunder bl.a. disse forskelle i det forhold, at Lukács 
allerede tidligt begyndte at indreflektere Hegel og skele til Marx' skrifter, mens Bachtin først senere blev 
inspireret af Hegel (via Cassirers Hegel-inspirerede hovedværk Philosophie der Symbolischen Formen) og - 
ifølge Tihanov - aldrig helt omfavnede marxismen. Et af de perspektiver Tihanov får argumenteret for 
undervejs er endvidere, at der løber en modernistisk åre gennem (i hvert fald: den tidlige) Bachtins og 
Lukács' forfatterskab, idet kunsten - i form af en litterær kanon - hyldes som stedet for udfoldelsen af 
livets autentiske dybde, muliggjort af dens adskilthed fra livets malstrøm. Dette er imidlertid også deres 
problem for så vidt de gerne vil forbinde kunsten med kulturens sociale dimension, og det spændende 
spørgsmål Tihanov rejser til sidst i sit essay er, om dette forhold ændrer sig med den sene Bachtins 
refleksion over (roman)genren som det punkt, hvor det sociale og det kunstneriske kan mødes, eller om 
hans genreforståelse forbliver bundet til en essentialistisk udlægning.

Brandist er i sit bidrag umiddelbart enig med Tihanov i lokaliseringen af Bachtins inspirationskilder: 
Brandist påpeger også nykantianerne og Simmel som vigtige kilder for Bachtin, men vægter en inspiration 
fra 'marxistiske kategorier' frem for livsfilosofien. Det særligt interessante ved Brandist essay er 
imidlertid, at han mener, at Bachtins grundlæggende og gennemgribende påvirkning - det som er med til 
at forme de centrale tanker i hans værk (især i den sene del) - kommer fra den russiske populisme, og det 
er gennem den, at Bachtin indarbejder og bringer den vestlige filosofiske tradition, herunder også Cassirer 
og Hegel, i anvendelse inden for sit værk. En interessant, omend kun implicit konsekvens af denne 
udlægning er, at Brandist faktisk åbner en mulig vej mellem dem som forsøger at vestliggøre Bachtin og 
dem som vil holde ham fast som et rent russisk fænomen inden for den russiske Bachtin-forskning.

En væsentlig del af Brandists essay består af en fremstilling af den russiske populisme, bl.a. 
repræsenteret af folk som P.L. Lavrov, K.N. Mikhailovskii og V.V. Flerovskii, og dens historiske udvikling, 
ikke mindst påvirkningen fra Marx og Engels. Den russiske populisme havde dog også sit eget udtryk, f.eks. 
blev den hegeliansk inspirerede forestilling om en enhedslig, nødvendig historisk udvikling afvist til fordel 
for en tro på en historisk diskontinuitet og folkets mulighed for at ændre historiens gang, og den indtog en 
klar anti-kapitalistisk holdning - det differentierede, rationaliserede og arbejdsdelte samfund blev set som 
årsagen til endimensionelle, fragmenterede subjekter, der alene forenedes i antagonistiske 
samfundsgrupper - og idealiserede i stedet præ-kapitalistiske, 'primitive' samfund, fordi de muliggjorde 
hele, integrerede og mangedimensionelle individer. Det var et ideal de russiske populister så legemliggjort 
i de gamle, russiske landkommuner og deres bondebefolkning, og et ideal som de rettede deres 



'socialistiske' utopi ind efter. Disse tanker blev også udviklet i en 'subjektiv sociologi', hvis grundprincipper 
var funderet dels i moralske værdier i en udlægning, som mindede meget om nykantianernes senere 
teorier (Brandist påpeger da også en lang række ligheder mellem nykantianerne og de russiske populister 
(og tildels Marx' etiske overvejelser), et forhold der også optog Bachtins ven M.I. Kagan), og dels i kritisk 
tænkende individer, intellektuelle, som skulle være med til at bidrage til realiseringen af den 
bondesocialistiske utopi, dvs. de intellektuelle skulle være underordnet bønderne og hjælpe dem frem.

På baggrund af fremstillingen af den russiske populisme fremhæver Brandist en række træk i Bachtins 
tænkning, som han mener kan læses som et resultat af påvirkningen fra populismen, og især gør han 
meget ud af, at Bachtins forstilling om romanfatteren - ikke mindst som den kommer til udtryk i 
Dostojevskij-bogen - lader sig forstå som en fortolkning af populismens idé om forholdet mellem den 
intellektuelle og bønderne: Romanforfatteren er selve det intellektuelle subjekt der underordner sig 
'folkets' hegemoni og lader dets forskellige stemmer og positioner kommer til udtryk. Dette er en mulig 
fortolkning, men den er ikke overbevisende: Bachtins begreb om romanforfatteren tilbyder, efter min 
mening, en langt mere sofistikeret og nuanceret forståelse, hvis forudsætninger sandsynligvis skal findes i 
den tyske litteraturteori og lingvistik frem for den russiske populisme. Til gengæld sammenkæder Brandist 
overbevisende den russiske populisme og Bachtins bog om Rabelais: Her ses selve den kritiske og utopiske 
drivkraft i karnevallet som udfoldelsen af populismens ideal, idet alle de abstrakte og fjernrelationelle 
samfundsforhold nedbrydes og alle individer får mulighed for i fællesskab at udfolde deres forskellighed 
og individualitet. Denne udlægning udgør en god modkandidat til den - stigende - tendens til at udlægge 
Bachtins utopisme som et religiøst farvet utopisme (som Tihanov i øvrigt synes at gøre sig til talsmand for i 
sit essay). Slutteligt - og ligeledes interessant - ser Brandist Bachtins idé om 'dialogisme' som Bachtins bud 
på (populismens) 'subjektive sociologi', f.eks. i argumentationen omkring de monologiske, autoritære 
relationer mellem mennesker og diskurser over for de dialogiske, demokratiske relationer, og - 
sammenhængende hermed - den officielle kulturs forsøg på at gøre individet til et fragment i helheden 
over for integrationen af individet i et socialt fællesskab.

Brandists essay tilbyder en ny og fascinerende tilgang til Bachtins forfatterskab, hvor både russiske og 
vestlige traditioner forbindes og forbindes på god manér, og selvom det har sine svagheder åbner det for 
nye perspektiver og forståelser af baggrunden for Bachtins forfatterskab. Samtidig er det interessant i en 
sammenstilling med Côtés og Tihanovs essays, fordi der skabes en række konfliktuelle udlægninger 
omkring Bachtin; f.eks. ser Côté nykantiansmen som en blindgyde hos Bachtin, mens Tihanov indplacerer 
den som central omdrejningsakse i Bachtins forståelse af kultur, liv og form, og Brandist læser dens rolle 
hos Bachtin som et produkt af inspirationen fra den russiske populisme og dermed som en langt mere 
politisk og utopisk ladet størrelse. Videre er der en grundlæggende uenighed mellem Côté som hævder, at 
Bachtin opererer med en åndshistorisk udviklingsmodel, og Brandist som insisterer på, at Bachtin under 
inspiration fra populismen tænker historien som diskontinuitet (i øvrigt en holdning som også deles af en 
anden bidragsyder, nemlig Barry Sandywell); ligesom Côtés argument om at installere dialogismen som 
relationen mellem (universel) Væren og den enkelte handling modargumenteres af Brandist og hans idé 
om dialogismen som betegnelse for en 'subjektiv sociologi'. Flere modsætninger og divergerende 
perspektiver kunne præsenteres - og endnu flere mulige historiske og intellektuelle inspirationskilder 
kunne nævnes - men det væsentlige er, at de tre bidrag trods et fælles grundperspektiv formår at 
etablere en diskussion, der ikke lader sig afgøre med en let håndbevægelse, men stiller læseren over for 
en grundlæggende udfordring.

* 

Den anden gruppe af essays i Materializing Bakhtin sætter fokus på anvendelsen af Bachtins tanker i 
praktisk-analytiske sammenhænge enten direkte inden for forskellige socio-kulturelle områder, således 
som det er tilfældet hos Peter Hitchcock, Greg Nielsen og Barry Sandywell, eller mere teoretisk, således 
som det er tilfældet hos Michael Gardiner og Chris Humphrey.

Hitchcock tager i sit essay fat om det besværlige og ret diffuse begreb om globalisering og forsøger via 
den tidlige Bachtins tænkning af erkendelse, etik og æstetik at oprette et begrebsapparat som kan 
anvendes til at kritisere og sætte lidt mere skik på globaliseringsbegrebet. Det lykkedes imidlertid ikke. 
Problemet er, at selvom Hitchcock leverer en god begrebslig afklaring og kritik af globaliseringsbegrebet, 
så bliver det aldrig tydeligt, hvorledes denne afklaring og kritik er formidlet via Bachtins begreber, som 
Hitchcock også - efter min opfattelse - omgås med på en alt for løsagtig måde. Derfor må man sige, at 
selvom Hitchcocks intention ikke fejler noget: Han argumenterer i sidste ende for (med den sene Bachtins 
begreb!) en dialogisk, dvs. engageret og ansvarlig, diskussion af globaliseringen, ja, så bidrager dette 
essay ikke til en forøgede forståelse af, hvorledes det er muligt at anvende Bachtin.



Samme forhold gælder Nielsens bidrag. Han forsøger at sammenligne Bachtin og Mead, og hans mål er at 
vise hvorledes man via denne sammenligning kan antyde en dialog mellem sociologiens mikro- og makro-
niveau, dvs. livsverdenen og den politiske verden eller ethnos og demos, som Nielsen kalder det. Og 
selvom der er visse gode ansatser, så bliver essayet aldrig for alvor interessant, og den skitse af 'en 
dialogisk teori om det politiske', Nielsen gerne vil frem til, forbliver overfladisk. Det mest 
bemærkelsesværdige i Nielsens essay er faktisk, at han mener, at Bachtin grundlæggende er en apolitisk 
tænker - en påstand som er ganske ene-stående i denne samling essays.

Til sidst i denne gruppe er der Sandywells bidrag, og det er absolut det mest interessante, selvom det 
formidlingsmæssigt lider under, at Sandywell vil sige meget mere end pladsen tillader. Sandywell 
sammenligner Bachtin og Benjamin i relation til naturforståelse, historie og tid, og han placerer denne 
sammenligning inden for en kort men god oversigt over hvorledes mennesket historisk-kulturelt har tænkt 
og forholdt sig til naturen med det formål at påvise, at en dialog mellem Bachtin og Benjamin kan bidrage 
til udviklingen af en 'naturens hermeneutik'. Undervejs kommer der en række gode pointer frem, f.eks. 
ligheden mellem Bachtins og Benjamins tænkning af historien som en ikke-enhedslig, heterogen proces, og 
i deres opfattelse af tiden, både som spængning af kontinuiteten (Bachtins karnevaliserede tid og 
Benjamins 'nutid') og som en særegen dialogisk kontinuitet i relationen mellem fortiden(s uendelige 
meningshav) og fremtiden(s uendelige meningshav). Men Sandywells mål er altså at spørge til, hvad denne 
dialog mellem Bachtin og Benjamin kan bruges til i forhold til en 'naturens hermeneutik', og dette 
konkretiserer Sandywell ved at spørge til, hvad dialogen kan bruges til i forhold til en økologisk tænkning. 
Svaret er: en dialogisk økologi - og det gælder en økologi, hvor alle mulige historiske, kulturelle, politiske, 
ideologiske mv. forståelser af naturen tages i betragtning og mødes i en dialog frem for, at et enhedsligt, 
reduktivt billede af naturen får lov til at herske. Derved kan billedet af naturen - det er Sandywells 
hovedpointe - ændres fra at være en ydre, træg objektivitet til at blive en kulturel idé, dvs. naturen kan 
blive forstået som en symbolsk konstruktion og dermed som en immanent del af vores historie.

Sandywells essay lægger op til mange interessante diskussioner, men kritisk kan man bemærke, at hans 
konklusion i og for sig ikke er særligt ny eller original - som han selv gør opmærksom på, så har forståelsen 
af naturen som en del af historien frem for som en ydre fremmedhed været påpeget i det mindste siden 
den unge Marx - og derfor bliver det aldrig helt klart, hvorfor lige netop Bachtin og Benjamin skal lanceres 
som dialogpartnere i fremskrivningen af denne konklusion. Samtidig skaber det en del undren hos 
nærværende anmelder, at Sandywell ikke beskæftiger sig nævneværdigt med Bachtins bog om Rabelais, 
hvor forskellige opfattelser af naturen, både den ydre og den indre, ellers fremstilles, ligesom det ville 
have været interessant med en opdateret diskussion af naturforholdet med de udfordringer som stilles af 
genteknologien, der for alvor muliggør en 'kulturalisering' af naturen gennem genmanipulation.

Ud over disse forhold skal der lyde en kritisk bemærkning, som ikke kun gælder Sandywell men i lige så 
høj grad Hitchcock og Nielsen. Alle tre vælger at gå ud over de områder som Bachtin traditionelt anvendes 
inden for, og dette kan kun bifaldes, men deres essays sætter fokus på et omfattende problem inden for 
Bachtin-forskningen, nemlig brugen af begrebet om det dialogiske. Hitchcock ønsker som nævnt en 
dialogisk tilgang til diskussionen af globaliseringen, Nielsen ønsker en dialogisk teori om det politiske og 
Sandywell ønsker en dialogisk økologi. Dette er ikke i sig selv et problem, men efter min opfattelse 
anvender de begrebet om det dialogiske som et altid allerede positivt, humanistisk ladet begreb, der 
udgøres af en totalt diffus cocktail af interindividuelt ansvar, engagement og dialog, relationel tænkning 
og mulighed for at overskride (monologiske) modsætninger. Derfor kan det anvendes som konklusion: 
Hvem kan være uenig i, at det dialogiske er noget godt - globalt, politisk, økologisk osv.? Men med denne 
konklusion bliver det dialogiske brugt til at dække over konkret-historiske problematikker og vilkår. Hvad 
end man diskuterer globalisering, politik, økologi eller andet så er det slet og ret ikke tilstrækkeligt blot 
at anbefale 'det dialogiske', for så mister man blikket for - med en Habermas-inspireret formulering - at 
systemverdenens imperativer om (mer)kapital og (mer)magt gennemsætter global undertrykkelse, politisk 
fremmedgørelse og økologisk destruktion ved hjælp af omfattende industrielle, økonomiske og politiske 
institutioner som har en funktionslogik og historisk udviklingsmodus, der ganske simpelt ikke kan forklares 
af eller ændres ved en diffus henvisning til begrebet om det dialogiske. Kort sagt: Hvis Bachtin og hans 
teori om det dialogiske skal bringes i anvendelse inden for samfundsmæssige områder, er det nødvendigt 
at supplere hans teori med konkret materialhistorie og samfundsteori for ellers bliver resultatet i bedste 
fald smukke ord uden indhold og i værste fald en tildækning af reelle samfundsmæssige konflikter. Set ud 
fra dette perspektiv er Hitchcocks, Nielsens og Sandywells bidrag til Materializing Bakhtin slet og ret ikke 
materialistiske nok!

I modsætning hertil er Michael Gardiners og Chris Humphreys bidrag i deres mere teoretiske diskussion af 
anvendelsen af Bachtin inden for praktisk-analytiske sammenhænge mere velafbalancerede, og på hver 



deres måde bidrager de med aspekter til den antydede diskussion om det dialogiske.

I sit essay tager Gardiner afsæt i samme område som Côté: Bachtins negative udtalelser om Hegel og 
dialektikken og den udlægning disse udtalelser har fået inden for den liberale Bachtin-forskning, hvor 
Bachtins dialogisme ses som en modsætning til og afvisning af dialektikken. Men modsat Côté går Gardiner 
ikke i gang med at rekonstruere en dialektik direkte inden for Bachtins værk, han siger at diskussionsfeltet 
omkring dialektikken er for omfattende til at kunne behandles inden for et lille essay og antyder at 
Bachtins negative udtalelser muligvis skal forstås i forhold til den mekaniske, deterministiske udlægning af 
dialektikken som herskede i hans omgivende historiske kontekst. I stedet vender Gardiner blikket mod den 
vestlige marxistiske tradition, især Merleau-Pontys kamp med (netop) den mekaniske dialektik-opfattelse 
og hans udvikling af sit eget dialektik-begreb, det han kaldte hyperdialektik eller åben dialektik. Gardiner 
vil vise overensstemmelsen mellem Merleau-Pontys hyperdialektik og Bachtins dialogisme, og gennem 
essayet leverer Gardiner en redegørelse for Merleau-Pontys dialektik-begreb således som det er udviklet af 
hans sprogfilosofiske overvejelser. Det sker i et let og elegant sprog, og der er ingen tvivl om - det får 
Gardiner argumenteret grundigt for - at der kan opspores store ligheder mellem Merleau-Pontys 
hyperdialektik og Bachtins dialogisme. Gardiners pointe er dog ikke, at Bachtins dialogisme således blot er 
en dialektik i forklædning, men at ligheden mellem Merleau-Ponty og Bachtin kan give anledning til at 
skabe et produktivt mellemværende mellem det værdifuldt kritiske og refleksive potentiale i vestlig 
marxisme og Bachtins tanker om dialogisme - et mellemværende som kan modstå og danne et alternativ 
til såvel postmodernistisk som konservativ tænkning. Gardiner vil altså ligesom Hitchcock, Nielsen og 
Sandywell søge at anvende Bachtins dialogisme som et kritisk og produktivt begreb, men ved at fremhæve 
en specifik udlægning og nødvendigheden af en teoretisk begrebsudvidelse og -diskussion udgår han at 
løbe ind i samme udvanding af dialogismebegrebet som dem.

Det gælder også Chris Humphreys essay, selvom Humphrey ikke beskæftiger sig med dialogismebegrebet, 
men med et Bachtin-begreb som er stort set lige så belastet, nemlig karneval. I sit essay reflekterer 
Humphrey over, hvorledes Bachtins karnevalskoncept kan gøres (mere) anvendeligt som analytisk kategori, 
især i forhold til populærkultur, og Humphreys afsæt er en kritik af det han kalder 'den komparative 
metode', dvs. den analysestrategi som sammenligner middelalderens karneval med nutidens 
populærkultur. Problemerne med denne metode er, at den hverken går ind i en kritisk diskussion af 
Bachtins udlægning af middelalderens karneval - som ifølge Humphrey er noget fortegnet - eller tager 
hensyn til de mellemliggende århundreder, dvs. billedet af nutidens kultur også bliver fortegnet, idet de 
historisk udviklede og specifikke sociale, økonomiske, politiske og institutionelle relationer ikke 
indreflekteres. Så kort sagt lyder Humphreys anbefaling, at hvis Bachtins karnevalsbegreb skal anvendes i 
analytiske sammenhænge, må det suppleres med materialhistorisk viden - en pointe, som altså efter min 
mening med held også kan overføres til diskussionen omkring det dialogiske.

Det sidste bidrag i Materializing Bakhtin er skrevet af Vladimir M. Alpatov og leverer en kort og præcis 
gennemgang af lingvistikkens udvikling under Sovjetstyret, dvs. hvorledes man har set på muligheden af 
en egentlig marxistisk lingvitik. Der er både historisk viden og kritisk diskussion at hente hos Alpatov, og 
den på sin vis overraskende konklusion Alpatov når frem til er, at mødet mellem marxistisk filosofi og 
lingvistik aldrig gav noget resultat, dvs. Alpatov tilslutter sig faktisk Stalins idé om, at der ikke har været 
eller kan dannes en marxistisk lingvistik: Sproget - lingvistikkens studieobjekt - kan ikke studeres 
marxistisk eller borgerligt, sproget kan kun være objekt for en videnskab. Dette betyder ikke, påpeger 
Alpatov, at marxismen ikke kan være interessant hvad angår studiet af forholdet mellem sprog og samfund 
mv., men det er en anden diskussion.

Alpatov nævner i sit essay ikke Bachtin, kun Volosjinovs bog om marxisme og sprogfilosofi behandles 
ultrakort ud fra Alpatovs perspektiv, men når essayet nu optræder i en antologi om Bachtin synes det 
relevant som en afsluttende kritisk bemærkning at påpege, at Alpatovs forestilling om lingvistikken som en 
videnskab hinsides borgerlig eller marxistisk indflydelse kan synes naiv, hvis Bachtin har ret i, at 
lingvistikken er et udtryk for sprogets centripetale kræfter, som produceres af og reproducerer den 
officielle kulturs sociale, kulturelle og politiske centraliseringsbestræbelser. Hermed vil Bachtin ikke 
underminere lingvistikkens betydning - han ser lingvistikken som en nødvendig videnskab, også for sit eget 
metalingvistiske projekt - men blot fastholde, at enhver videnskab indgår i en historisk-kulturel kontekst 
og dermed er den uundgåeligt altid allerede ideologisk ladet. 

* 

Det er nærmest umuligt eller uretfærdigt at fælde en afsluttende, samlet dom over en essaysamling som 
Materializing Bakhtin. Men skal man underkaste den en helhedsvurdering må man sige, at den er drevet 



frem af en positiv, omend kritisk indstilling over for Bachtin, både i de essays som søger at blotlægge de 
historiske og intellektuelle kilder for hans forfatterskab og i de essays som udforsker mulighederne for at 
anvende hans tanker. Det er dog ikke en bog der kan anbefales som introduktion til Bachtin. Den kræver et 
forhåndskendskab til Bachtins værker, hvis man skal forsøge at opretholde et vist overblik under den 
udfordrende læsning; men besidder man dette kendskab kan bogens essays såvel i deres interne diskussion 
som i deres egne emner anspore til videre refleksion.

Samtidig må man sige, at selvom bogen ikke entydigt hævder, at Bachtins eget forfatterskab er 
materialistisk, så understreger den med stor energi, at det giver mening at læse Bachtin ind i forhold til 
den dialektiske tradition fra Hegel og frem til den vestlige marxisme. Det er da også herigennem at bogen 
afslører sin betydning og aktualitet på den internationale Bachtin-arena, hvor den i lige grad udfordrer 
den liberale og russiske forskningsposition, og således bidrager til at diskussionen af denne enigmatiske og 
mangetydige tænker kan fortsætte.
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