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Mangestemmig monotoni

I 1995 var det 100 året for Bachtins fødsel og jubilæet blev fejret ved en international Bachtin-konference 
i Moskva. Som en del af åbningsceremonien var audiotoriets scene blevet fyldt med store 
blomsterbuketter og et kæmpemæssigt billede af Bachtin. Det tjente som en erindring om den russiske 
tænker, mens et brudstykke af et båndinterview mellem ham og Duvarkin blev afspillet. Stemningen i 
audiotoriet var nostalgisk, og hele opsætningen kan læses som et billede på den kultiske dyrkelse, der 
hersker i Rusland omkring Bachtin. I løbet af konferencen blev det endvidere klart, at mens de vestlige 
Bachtin-forskere læste Bachtins forfatterskab ind i forhold til et givent teoretisk felt, f.eks. 
postmodernisme, dekonstruktion eller feminisme, var Bachtin og hans værk selve forskningsfeltet for 
russerne: De fremlagde arkivmateriale, biografiske data, tekstfilologisk forskning og tætpakkede 
filosofiske undersøgelser.

Denne beskrivelse af den internationale konference er givet af Caryl Emerson i hendes bog The First  
Hundred Years of Mikhail Bakhtin, og hermed slår hun bogens to temaer an: Den russiske reception af 
Bachtin og dens forskel fra den vestlige reception. Der er næppe tvivl om, at Emerson hører blandt de få 
som har kapaciteten til at fremstille dette omfattende område. Hun er professor i slavisk sprog og 
litteratur ved Princeton Universitet og har gennem de sidste 30 år været centralt placeret inden for den 
internationale Bachtin-forskningen: Ikke blot har hun oversat Bachtins bog om Dostojevskij og en lang 
række af hans essays, men hun har selv bidraget med mange artikler om Bachtin samt det store værk 
Mikhail Bakhtin. Creation of a Prosaics (Stanford 1990, skrevet sammen med G.S. Morson), og senest har 
hun redigeret antologien Critical Essays on Mikhail Bakhtin (New York 1999). Derfor begynder man 
læsningen af hendes værk med håbet og forventningen om at blive vejledt og oplyst inden for et område, 
som - hvis man ikke er russisk kyndig - det ikke er muligt at få indblik i på anden vis.

* 

For at få greb om den russiske reception af Bachtin - og dens forskel fra den vestlige reception - har 
Emerson valgt at opdele sin bog i to hoveddele: Den første del giver en selektiv redegørelse for 
receptionen af Bachtins værker i Rusland efterhånden som de blev udgivet, mens anden del fremstiller tre 
områder inden for Bachtins tænkning - 'polyfoni/dialogisme', 'karneval/uafsluttelighed' og 'uden-for-ståen-
hed' - som i 1990'ernes Rusland har fungeret som centrale, provokative omdrejningsakser i en gen-
tænkning af Bachtin inden for et filosofisk felt. De to hoveddele er placeret mellem en introduktion, der 
leverer et billede af Bachtins person og Rusland i 1990'erne, og et efterord, der udkaster spekulationer 
over fremtidens Bachtin-studier.

Det interessante ved både introduktionen og den første del i Emersons bog er, at det lykkes hende at 
tegne en lille skitse af den russiske kulturhistorie i det 20. århundrede i fin vekslevirkning med en 
fremstilling af Bachtins person og reception. Således fremhæver hun Bachtin som en tilbagetrukken, 
selvudslettende, distræt, men sympatisk kæderygende mand, der legemliggjorde prototypen på apolitisk 
integritet og spirituel renhed - formentlig med et forbillede hentet i den hellenistiske filosofi - som de 
forhold der betød, at Bachtin overlevede Sovjettidens rædsler. Og hun fremhæver tiden fra 1950-60'erne - 
hvor den russiske litteraturvidenskab begynder at (re-)etablere sig uden for den dogmatiske marxistisk-
leninistiske tilgang, f.eks. med opkomsten af Tartu-skolens semiotiske forskning, en strukturalistisk bølge 
og en human gammel-marxisme - frem til 1990'ernes postmoderne situation, hvor det økonomiske, 
politiske og kulturelle sammenbrud i sovjetstyret og ophævelsen af en række censurinstanser indebar en 
pludselig kulturel frihed, som medførte et utal af muligheder, men også en stor forvirring i forsøgene på at 
definere en ny kulturel identitet. Emerson indplacerer Bachtins reception i denne udvikling ved at 
beskrive en række repræsentative artikler om Bachtins bøger, og selvom hovedpointerne er, at den 
russiske reception var mindre sympatisk indstillet over for Bachtin end den vestlige og at den hurtigere 
indså at Bachtin brugte litteraturen som illustrationsmateriale for sine filosofiske ideer, så er Emersons 
grundlæggende påstand, at Bachtin i denne periode bliver etableret som anerkendt litteratur- og 
kulturforsker. 

Med A.T. Ivanov påpeger Emerson endvidere, at man kan opdele Bachtins russiske receptionshistorie i to 



linjer - en 'bachtinistisk', hvor Bachtins værker diskuteres videnskabeligt og filologisk og reflekteres i 
forhold til andre forskningsfelter ( -omend aldrig i forhold til marxistiske eller multikulturelle områder, det 
sker kun i vesten, pointerer Emerson), og en 'bachtinologisk', hvor Bachtin gøres til en abstrakt, 
metafysisk, religiøs-mytisk og kanoniseret russisk tænker og således omkredses af en kultisk dyrkelse ( 
-som indtil videre, i hvert fald, ikke har sit sidestykke i vesten). Emerson peger jævnligt på kultdannelsen 
omkring Bachtin men uden at give den nogen væsentlig plads i sin fremstilling, og derfor kommer den 
'bachtinistiske' receptionslinje til at dominere bogen.

Den anden del af The First Hundred Years of Mikhail Bakhtin er helliget en fremstilling af tre aktuelle 
debatområder, og Emersons påstand er, at receptionen af Bachtin i 1990'erne har bevæget sig bort fra at 
diskutere Bachtins litteraturteori (-eller mere præcist: den er blevet en klassiker og usynlig) over til en 
diskussion af Bachtin som filosof. Dette viser Emerson med afsæt i de tre debatområder: polyfoni/dialog, 
karneval/uafsluttelighed og uden-for-ståen-hed.

Det første diskussionsområde er imidlertid både litteraturkritisk og filosofisk, idet debatten omkring 
polyfoni og dialog i al væsentlighed udspiller sig i en diskussion om Bachtins Dostojevskij-bog. Emerson har 
struktureret kapitlet således, at hun først giver referater af de negativt-kritiske røster som bl.a. hævder, 
at Dostojevskij ikke er en polyfon forfatter, at Bachtin ikke indreflekterer en virkelig, hverdagslig dialog, 
hvori distance og magtformer hersker, og at polyfonibegrebet reelt afviser dialog mellem menneske, da 
den alene er en internaliseret dialog, der udspiller sig inden for én bevidsthed. Herefter giver Emerson så 
referater af de positivt-kritiske røster, der forsvarer Bachtin på de samme punkter, han før blev anklaget 
for, og selvom Emerson selv befinder sig blandt forsvarerne af Bachtin, lader hun fremgå, at hun selv 
mener, at Bachtins behandling af Dostojevskijs forfatterskab er selektivt på grænsen til det tvivlsomme.

Stort set samme model gennemfører Emerson i kapitlet om karneval og uafsluttelighed: Hun fremstiller 
udlægninger af Bachtins teori som er positive, og det gælder især de religiøse fortolkninger, dvs. dem som 
læser Bachtins udlægning af karnevallet som et spirituelt-religiøst fænomen frem for et socialt; og hun 
fremstiller de negative kritikere, hvor de mest radikale hævder, at Bachtins karneval repræsenterer en 
dænomisk humanisme eller lige frem en stalinistisk terror, fordi karnevallet indebærer en opløsning af 
ansvarlige jeg-du relationer og en fjernelse af enhver individualitet til fordel for en blind tro på utopien. 
Til sidst fremstiller Emerson så de kritikere, der anvender Bachtins begreber som neutrale, analytiske 
redskaber, typisk i en litteraturhistorisk eller genreteoretisk udgave. Undervejs får Emerson mulighed for 
at fremhæve sin egne kongstanke, nemlig at hverken karneval eller uafsluttelighed kan udgøre grundlaget 
for en ansvarlig politik, men at dette svarer overens med Bachtins position: Han er, mener hun, 
fundamentalt set en apolitisk tænker, hvis begreber er afhægtet alt som kan forbindes med distributionen 
af magt og magtudøvelse.

I det sidste kapitel er strukturen en anelse anderledes: Fremstillingen af 'uden-for-ståen-hed' er ikke 
bygget på lange referater af positive og negative holdninger. Emerson taler langt mere selv, og ganske kort 
kan man sige, at hun præsenterer diskussionsfelter om relationen mellem uden-for-ståen-hed og a) 
åbenhed, uafsluttethed og muligheden for kunstnerisk skaben via 'æstetisk kærlighed'; b) jeg-du 
relationen, især diskuteret i forhold til Bubers opfattelse af samme relation; c) Kants æstetik; d) 
spørgsmålet om grænsen - ikke mindst mellem liv og kunst - samt e) formens problem, hvilket vil sige 
muligheden for skabelsen af en æstetisk helhed og fuldendelse. Og det er nærmest kun i forbindelse med 
det sidste område, at der kommer antydningen af en polemik frem, idet Emerson bl.a. peger på Isupov 
som har hævdet, at fuldendelsen af helten som æstetisk helhed hviler på forudsætningen om, at 
forfatteren dræber sin helt, dvs. Bachtins æstetik bygget på thanatos som princip og mulighed - en 
position Emerson imidlertid blankt afviser som oversimplificeret og i stedet fremfører sine egne 
argumenter om, at Bachtins æstetik bygger på kærlighed og tillid, dialog og individualitet.

Emerson afslutter herefter sit værk med spekulationer over den kommende Bachtin-forskning, og efter 
hendes vurdering vil Bachtin sandsynligvis i fremtiden blive opdaget og brugt inden for pædagogikken (hvis 
status er langt højere i Rusland end i vesten), og hans litteraturteori vil sandsynvis få en renæssance i en 
fornyet udgave, hvor den er blevet gen-tænkt med Bachtins tidlige filosofiske tekster som baggrund. 
Slutteligt anser Emerson det for sandsynligt, at Bachtins udkast til en metalingvistik kan åbne op for nogle 
interessante perspektiver, der kan give anledning til en form for meta-humanvidenskab, hvis 
omdrejningsakser kunne blive Bachtins ideer om personalisme, begivenhed og ansvarlighed.

* 

Denne gennemgang af Emersons bog kan i sig selv antyde vanskelighederne ved at lave en egentlig 



anmeldelse af bogen: Den bygger i vid udstrækning på referater af andres artikler om Bachtin - fra 
receptionshistorien til debatområderne. Som antydet undervejs kommer Emersons personlige fortolkning 
frem hist og her, ikke mindst ideen om Bachtin som en fundamental apolitisk tænker og hans ideer om 
æstetisk kærlighed, tillid og interindividuel ansvarlighed, og naturligvis kan denne personlige fortolkning 
kritiseres. Men problemet ved en kritik af denne fortolkning er, at den nærmest per definition ikke er 
substantialiseret: Den er ikke emnet for bogen og den underbygges derfor ikke ( -dog undrer det 
undertegnede, at Emerson i sin fremstilling af Bachtin holder sig langt væk fra at nævne den konstante 
nedbrydning og diskussion af de myter, som har omgivet Bachtin så længe).

I stedet er emnet den russiske reception af Bachtin og dens forskel fra den vestlige reception. Og her må 
man sige, at det ikke lykkes Emerson at give en overbevisende fremstilling af forskellen: Ganske vist 
påpeger hun enkelte steder nogle forskelle, f.eks. som nævnt at Bachtin inden for den russiske reception 
ikke læses ind i forhold til en marxistisk eller multikulturel position, mens disse positioner har været 
centrale undervejs i Bachtin-receptionen i vesten; men ud over de relativt få påpegninger forsvinder 
denne del af emnet ud af bogen til fordel for en ensidig koncentration omkring den russiske reception. Det 
kunne ellers have været interessant med nogle flere perspektiver omkring forholdet mellem den russiske 
og den vestlige reception, det gælder både dens forskellighed som så vidt jeg kan bedømme også 
indbefatter vestens brug af Bachtin inden for studiet af massekultur, film og medier, og dens lighed som 
består i den klare parallel mellem den nuværende seriøse russiske Bachtin-forskning og den vestlige 
Bachtin-forskning, hvor begge parter i 1990'erne har været optaget af Bachtins tidlige, filosofiske tekster 
og i hvert fald for en stund tilsidesat de litteraturteoretiske overvejelser.

Men det lykkes for Emerson at give et billede af den russiske reception, ikke mindst de nuværende 
diskussionsfelter, og hun gør det gennem mange referater, dvs. hun skaber et meget differentieret billede 
af den russiske reception ( -selvom hun altså klart underbetoner de mere kultprægede udlægninger af 
Bachtin). Dette er interessant og man kan hente meget inspiration og viden i denne fremstilling. Imidlertid 
må det konstateres, at selvom Emerson skriver i et letflydende sprog, så bliver læsningen af de mange 
både kortere og længere referater af andres holdninger og synspunkter på Bachtin slet og ret småkedelig, 
når denne praksis udfoldes over næsten trehundrede sider: Der præsenteres i en loyal fremstilling mange 
forskellige stemmer, men det lykkes kun undtagelsesvist for Emerson at administrere stemmerne til en 
genuin, oplysende diskussion, og derfor bliver bogen alt i alt noget monoton i længden. Samtidig betyder 
det fint differentierede billede af reception, at Emerson ikke kan udpege nogle store, generelle linjer i 
den russiske reception - og jeg formoder, at det er grunden til, at forskellen til den vestlige reception 
bliver underbetonet: Man ville kunne give en fremstilling af den vestlige reception efter samme model - 
altså negativ kritik, positiv kritik og neutral anvendelse af Bachtins centralbegreber - som Emerson bruger 
i forhold til den russiske reception. Den mest inspirerende brug af bogen vil derfor, efter min opfattelse, 
bestå i at læse den selektivt, dvs. læse de diskussioner igennem som man netop sidder og arbejder med. 
Her kan bogen vise sin store nytte og være produktiv som afsæt for videre debat.
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