
I en verden af fremmede ord: Mit liv med Bachtin
Af Nina Møller Andersen
 

Navnet på dette oplæg I en verden af fremmede ord: Mit liv med Bachtin er dobbelttydigt, ja, man 
fristes næsten til at sige at det er tostemmigt, et eksempel på det fremmede ord. Første del er også 
titlen på den bog, jeg nylig har udgivet – I en verden af fremmede ord. Bachtin som 
sprogbrugsteoretiker – men det kunne også være titlen på mit liv med Bachtin: dér har jeg nemlig 
befundet mig i en verden af fremmede ord, og jeg har befundet mig der længe. Det sidste kan jeg 
illustrere med en lille anekdote fra det virkelige liv:

I min egenskab af Bachtin-forsker blev jeg for nogle år siden interviewet af Politikens Marie Tetzlaff 
om Bachtin, og hun gav interviewet overskriften: “Hvem skrev Bachtins bøger?” (som bekendt har der 
altid har været en del polemik omkring dette spørgmål). Jeg hængte interviewet op på min 
opslagstavle på mit kontor på Københavns Universitet, og en dag havde jeg besøg af min søn Oskar på 
dengang 9 år. Han så opslaget og læste overskriften højt på børnevis, hvorefter han spurgte: “Mor, er 
det dig der har skrevet Bachtins bøger?” Jeg var lige ved at svare ja, for så længe havde jeg (og 
dermed min familie) levet og åbenbart døjet med Bachtin. Og det skal dette lille indlæg handle om: 
Mit liv med Bachtin. Jeg vil fortælle om hvordan det er at forske i, skrive om, holde foredrag om, 
oversætte, undervise i og knytte kontakter via Bachtin, dvs. bevæge mig i en verden af fremmede 
ord. [1]

 

Nu kan man spørge om jeg er blevet så gammel, at jeg er ved at skrive mine erindringer: mit liv med 
Bachtin. Men det handler her ikke kun om en speciel forskningsproblematik, det handler for mig at se 
også om en speciel Bachtin-problematik. Enhver forsker, der i årevis har beskæftiget sig med en 
bestemt teori og teoretiker, bliver selvfølgelig påvirket af denne tætte relation; men det er næsten 
en uskrevet betingelse for al forskning, at der holdes en distance. Jeg tror imidlertid det forholder 
sig anderledes inden for Bachtin-forskningen. Grænserne er mere udviskede her. Bachtin-forskeren 
indgår i et mærkeligt symbiotisk forhold med sit objekt. Det lyder måske banalt, men det er sådan, 
at man som Bachtin-forsker indgår i en dialog med Bachtin og bliver en del af den. Og det kan ikke 
være anderledes, fordi han skriver så usystematisk som han gør, om det mest essentielle inden for 
sprog, litteratur og filosof, nemlig om det som man kunne kalde rummet mellem dig og mig. Denne 
oplevelse af en manglende distance er ikke noget jeg har fundet på. Mange andre Bachtin-forskere 
har også gjort opmærksom på problematikken: Jens Aage Doctor sagde, at Bachtin ligesom 
Shakespeare havde mindet ham om det, han ikke var klar over at han vidste, [2] og Todorov har sagt 
noget i retning af, at man bliver medforfatter til Bachtins bøger når man skriver om ham. [3] Mange 
‘står af’ i forhold til denne problematik, som de opfatter som et resultat af uvidenskabelighed, og 
man kan heller ikke kalde Bachtin videnskabsmand i gængs forstand, men han er blevet katalysator 
for utrolig meget videnskabeligt arbejde.
At være Bachtin-forsker betyder derfor altid selv at skulle trække videnskabeligheden ind, det 
betyder at gå på tværs af faggrænser, at være tværfaglig, altid at skulle rede tråde ud, aldrig at 
have et veldefineret system i ryggen, kort sagt at gå på tynd is. Og så kræver det et godt helbred: 
enten fordi man sidder og reder tråde ud til langt ud på natten eller fordi man fester med de andre 
Bachtin-forskere til langt ud på natten. Men som en anmelder skrev i Politiken: ”..kan man ikke lide 
røgen i smedjen, så er man velkommen til at fortrække”. [4]

Jeg forsøger selv at lære mine studerende, at de skal ‘kill their darlings’. En af mine ‘darlings’ er 
denne tætte symbiose mellem liv og forskning, som man næsten ikke kan undgå, når man 
beskæftiger sig med Bachtin – og jeg har svært ved at dræbe den. Bachtin taler selv i et af sine 
første publicerede arbejder om den ansvarlighed, hvor kunsten og livet mødes: ordet i livet overføres 
til ordet i kunsten, og disse to diskurser kan ikke adskilles. [5] Jeg har det lidt på samme måde med 
min Bachtin-forskning og mit liv – de interagerer kraftigt. Selvfølgelig skal de to sider holdes adskilt, 
med bachtinske termer: de to stemmer må ikke falde sammen, for så bliver det rent stil. Bl.a. derfor 
har jeg kaldt mit oplæg: mit liv med Bachtin. Men Bachtin har, når jeg ser tilbage, faktisk været 
meget styrende for mit liv, og jeg vil her fortælle hvordan.
 



Mit første møde med Bachtin var som bifagsstuderende på Slavisk Institut ved Københavns Universitet 
i midten af halvfjerdserne, hvor en af mine lærere, Peter Alberg, introducerede mig for Bachtin. Jeg 
husker to ting fra mit første møde, og jeg husker kun de to ting: jeg blev fascineret af Bachtin og jeg 
forstod ham ikke rigtig. Jeg kan se at denne kombination af fascination og manglende fuld forståelse 
har været ledetråden for mit lange forskerliv med Bachtin. Jeg blev faktisk så fascineret af Bachtin 
ved dette første møde, at jeg søgte om stipendieophold i Sovjetunionen for at skrive speciale om 
ham på dansk. Jeg fik tildelt et sådant stipendium, hvilket var ret usædvanligt, da det ellers altid var 
hovedfagsstuderende i russisk der fik stipendieophold. Jeg søgte til Moskva for det var der de russiske 
Bachtin-forskere og Bachtin-litteraturen – hvis der var nogen – befandt sig. Men Moskva skulle det 
ikke blive. Fem af os danskere (det vil sige de fleste), der havde søgt til Moskva det år, blev sendt til 
den russiske dessidentby Voronesj, 500 km syd for Moskva – og grunden var bl.a. at der den sommer 
skulle være olympiske lege i Moskva, og derfor ville myndighederne ikke have for mange udenlandske 
studerende ‘rendende og forstyrre’ forberedelserne til det. Det betød at vi var ret mange 
udenlandske studerende i Voronesj det år. Voronesj svarer til vores begreb ‘en by i Rusland’; nej, 
værre end læseren kan forestille sig. Det var en dessidentby i ordets værste forstand: der var mangel 
på fødevare (alt godt blev sendt til Moskva og Olympiaden), så man stod i kø i timevis bare for at få 
mad; hvis man ville ringe hjem kunne man vente på telegrafen i halve dage for at komme igennem, 
fordi myndighederne skulle tjekke en; man boede på værelse med russere, som man vidste 
rapporterede til KGB om ens opførsel; universitetsniveauet var ikke særlig højt; og det var det år 
russerne gik ind i Afghanistan, så der var ekstra kontrol omkring de udenlandske studerende, hvoraf 
en del på vores kollegium kom fra Afghanistan.
Denne dessidenttilværelse havde imidlertid også nogle uventede og ikke umiddelbart oplagte fordele 
for en spirende Bachtin-forsker. Man fik lært en anden slags russisk end det universitære, man 
mærkede på sin egen krop hvad det ville sige at leve en kummerlig ‘dessidenttilværelse’ (hvilket 
Bachtin jo også gjorde som forvist – uden at jeg dog på nogen måde skal sammenligne vores 
studenterliv med det liv de russiske dessidenter levede), og mine Bachtin-studier fik også en uventet 
drejning: jeg havde selv de to Bachtin-bøger med som var mine hovedkilder, og det var et held for 
der fandtes ingen bøger af Bachtin i Voronesj. Bachtin og hans kreds var ugleset i Sovjetunionen (af 
systemet som jo også var det universitetssystem, man som udlænding blev præsenteret for; dette 
kan også have været en af grundene til, at jeg blev sendt til dessidentbyen Voronesj); min vejleder 
på universitetet var ikke just ‘fan’ af Bachtin, han kaldte ham med et skældsord for ‘formalist’ og 
satte mig til at skrive referater af de Bachtin-tekster, jeg selv havde medbragt (der fandtes jo 
hverken noget af eller om Bachtin i Voronesj). Men jeg fik dog en studietur til Moskva, og her sad jeg 
på Leninbiblioteket en hel dag og skrev af i hånden fra den eneste tilgængelige bog som fandtes der 
om Bachtin (nemlig af Kosjinov).

Men denne indirekte undertrykkelse af Bachtins ideer fik modsat effekt, ikke bare for mig, men også 
for andre. Mine russiske referater af Bachtins tekster har jeg været utrolig glad for lige siden (måske 
man skulle tvinge sine studerende til at lave referater!), og der blev sået flere kim til kommende 
Bachtin-forskere dengang i Voronesj, bl.a. var en af mine medstuderende David Shepherd, som nu er 
professor og leder af Bachtin Centret i Sheffield. Samtidig blev grunden lagt til livslange venskaber og 
Bachtin-kontakter; og jeg var, uden rigtig at vide det, blevet bidt af Bachtin-bacillen.

Hjemme i Danmark igen fik jeg afleveret mit Bachtin-speciale og troede så at ‘det var det’. Bachtin 
var et overstået kapitel og jeg skulle være gymnasielærer. Men sådan skulle det ikke gå. Jeg kunne 
ikke lægge Bachtin fra mig. Da jeg havde sat det sidste punktum i mit speciale, var der dukket nogle 
ideer op: det blev til nogle foredrag og artikler om et for mig nyopdaget Bachtin-begreb: det 
fremmede ord.
Derefter tog jeg til Japan i tre år for at undervise i dansk på et universitet; men heller ikke der 
kunne jeg lægge Bachtin fra mig. Først jeg tog helt til Hokkaido for at opsøge en Bachtin-forsker, og 
siden tog jeg til Canada for at holde foredrag om Bachtin og den japanske, og meget Dostojevskij-
inspirerede forfatter, Mishima – en kombination, jeg også skrev en artikel.

Vi er nu i lidt over midten af 80’erne, og jeg havde hidtil haft Bachtin lidt for mig selv. Men så 
voksede den internationale Bachtin-feber fra slutningen af 80’erne og op gennem 90’erne. De 
tilbagevendende internationale Bachtin-konferencer begyndte at få verdensformat. Ved Bachtin-
konferencen i Manchester i 1991 var russerne med for første gang, og det gav genlyd overalt i 
Bachtin-kredse; her optrådte bl.a. den navnkundige semiotiker Ivanov – det var ham der ‘afslørede’, 
at Bachtin havde udgivet sine bøger i Medvedevs og Volosjinovs navne.



En anden navnkundig Bachtin-konference var den 7. internationale i Moskva i 1995, den første i 
Rusland, efter murens fald, med deltagelse af både østlige og vestlige Bachtin-forskere. Denne 
konference er beskrevet malerisk af både Caryl Emerson og den russiske professor Makhlin, og den 
var også helt særlig: Bachtin kunne opleves i bedste stalinistisk persondyrkelsesstil med afspilning af 
Duvakins interview med ham, hvor man var i tvivl om det var dårlige russiske mikrofoner eller 
Bachtins gebis og tobaksstemme, der gjorde det næsten umuligt at forstå. Der var store plancher af 
Bachtin i en besynderlig Lenin-profil på scenen og store begravelsesagtige blomsterarrangementer, og 
de japanske deltagere løb rundt med båndoptagere og kameraer. Foredragene var en mærkværdig 
blanding af tusindtals tolkninger af Bachtin fra feministiske over oversættelsesteoretiske til 
teatralske analyser af teater i Mali. Foredragssprogene var engelsk og russisk, men arrangørerne 
havde glemt at tage hensyn til, at nogle måske ikke forstod russisk og omvendt, så man indkaldte 
hurtigt nogle sprogstuderende, der så kunne lave oversættelsesøvelser på foredragene. Selv holdt jeg 
mit foredrag på engelsk, men med citaterne på russisk, og det blev tolket af en 2.årsstuderende med 
en besynderlig gengivelse til følge. Hertil kom at en af de ivrigste tilhørere var en japaner med hvem 
jeg efterfølgende måtte diskutere på en blanding af engelsk og japansk. Det var ren heteroglossia, 
men ikke særlig vellykket. Denne konference var i det hele taget en sand karnevalistisk oplevelse. 
Men det vigtigste ved denne konference var, at der blev skabt nogle vigtige forbindelser og et ‘hul 
igennem’ mellem den østlige og vestlige Bachtin-forskning.

I begyndelsen af 90’erne overtog Bachtin Centret i Sheffield med David Shepherd i spidsen det 
bachtinske News Letters rolle og opgaver (det havde før været i Canada), og centret fik etableret sig 
i Bachtin-forskernes bevidsthed i løbet af 90’erne. Ikke mindst centrets databasearbejde og 
forskningsbaserede diskussionsliste på internettet har haft betydning, og også i Sheffield bliver der 
holdt konferencer og løbende tirsdagsforedrag. Jeg har selv deltaget der med foredrag og i 
konferencer – og særligt en lille konference om de glemte og mindre kendte medlemmer af Bachtin-
kredsen har gjort indtryk. Her mødte jeg Medvedevs søn som bevæget fortalte om sin fars skæbne, 
og om myndighedernes indrømmelse af, at hans far var blevet henrettet i midten af 30’erne (han 
havde levet det meste af sit liv uden denne besked), og her oplevede jeg at sidde mellem to russere 
som en slags buffer, fordi de var ved at ryge i hovederne på hinanden over hvem der havde skrevet de 
diskuterede tekster. Man må forstå, at det er store lidenskaber og livsværker, der står på spil her. [6]

I Danmark havde jeg været kontaktperson for The Bachtin News Letter siden slutningen af 80’erne. I 
den forbindelse skulle jeg registrere alt hvad der var skrevet på dansk om Bachtin, og derfor sendte 
jeg bl.a. en rundskrivelse rundt til alle danske universiteter for at finde frem til danske Bachtin-
forskere. På denne måde fik jeg kontakt med blandt andre Anker Gemzøe, som var den ene af de to 
der i 1971 introducerede Bachtin i den danske forskerverden (den anden var Peter Madsen, som dog 
meget hurtigt forlod Bachtin). Kontakten med Gemzøe har jeg haft glæde af lige siden. Vi 
organiserede den første danske Bachtin-konference (sammen med Lilie Kouliaraki). På denne 
konference kom jeg så i kontakt med Jan Lundquist og Jørgen Bruhn fra Litteraturvidenskab ved 
Københavns Universitet, og de organiserede året efter den første internationale Bachtin-konference i 
Danmark med deltagelse af store Bachtin-forskere som Michael Holquist og Brian Poole.

Kontakten og samarbejdet med disse tre, Anker Gemzøe, Jan Lundquist og Jørgen Bruhn, er nok det 
jeg sætter højest og har haft størst udbytte af som Bachtin-forsker. Med Anker Gemzøe som 
hovedmand har jeg været tilknyttet forskningsprojektet ‘Modernismens retorik’ under SHF, hvor mit 
arbejdsområde har været Bachtins sprogteorier. Mens samarbejdet med de tre sammen har været 
tværfagligt, i ægte bachtinsk stil er vi gået på tværs af vores fag, vi har stiftet Bachtinselskabet 
sammen og vi har været med til at lave et nordisk Bachtin-netværk, hvor spændende Bachtin-
forskere som Jostein Børtnes og Bachtin-oversætteren Johan Øberg bl.a. er med. Med dette 
samarbejde har jeg oplevet noget, som kan være en sjælden vare i forskerkredse: med forskellige 
standpunkter og forskellig viden har vi uden brødnid kunnet gå i dialog med hinanden om samme 
emne, vi har ikke holdt kortene ind til livet, men spillet dem åbent med den kritik og de disputter, 
der følger med sådant et spil. Men det har været en ægte polyfoni, hvor vores forskellige stemmer 
har været lige gyldige – ingen autor har fået det sidste ord og lukket dialogen.

Jeg blev i sin tid så bidt af det, jeg havde fundet hos Bachtin om det fremmede ord og den anden 
stemme, at jeg ville udforske det; ideerne om det fremmede ord har nemlig hverken fundet en 
samlet bearbejdelse eller en brugbar anvendelsesform hos Bachtin. Det ville jeg gerne give det, så 



jeg besluttede at skrive en ph.d.-afhandling om det fremmede ord. Men igen havde jeg gjort regning 
uden vært – jeg kunne godt blive ph.d.-studerende og mit emne blev godtaget som interessant nok, 
men der var ikke penge i kassen til mig (jeg var ph.d.-studerende efter gammel ordning – nok den 
sidste), så jeg måtte skrive min ph.d. ved siden af et fuldtidsarbejde som underviser på 
universitetet. Jeg nævner det fordi det bestemte formen af min ph.d.: jeg fandt ud af, at jeg kunne 
sætte en ph.d.-afhandling sammen af 12 artikler, hvoraf den ene skulle være det samlede teoretiske 
grundlag. De resterende artikler fik jeg lavet som bidrag ved konferencer og som artikler til 
udgivelser samt en enkel Bachtin-oversættelse.

Denne ph.d.-collage førte mig ud på forskellige odysseer: jeg var i Japan og lave lidt empiri på 
japanske danskstuderendes trykplacering i dansk; jeg var i Luxembourg til en humor konference, hvor 
jeg anvendte Bachtin på H.C.Andersens brug af ironi; jeg brugte eksempler fra min egen undervisning 
af udlændinge i dansk til publikationer osv. osv. Det gav mange spændende indfaldsvinkler på 
brugbarheden af det fremmede ord, men det betød også mange gentagelser af mine hovedideer og 
gav nogle ujævnheder. Den samlende teoretisk artikel, som jeg troede skulle fylde en 30 sider, 
voksede derfor til over 250 sider og endte med at blive hovedbestanden af ph.d.-af handlingen. Det 
lyder måske fascinerende – kombinationen af konferencerejser, artikelskriverier, et liv som ph.d.-
studerende samt fuldtidsarbejde. Men det kan ikke anbefales!
Med ph.d-en i hus skulle man tro, at jeg havde fået nok, men nej! Nu skulle dele af ph.d.-
afhandlingen formidles i en bog og Akademisk Forlag stillede sig venligt til rådighed. Det kan jeg 
være glad for, for jeg fik en meget ihærdig og dygtig redaktør, Iben Sletten, til min bog, og hun lod 
sig ikke bare spise af med at ‘sådan er det med Bachtin: ikke altid forståeligt og ofte temmelig 
rodet’. Så jeg måtte forklare og forklare – og forklare en gang til. Det blev til mange 
gennemskrivninger, og det var en meget lærerig proces. Det var som at læse Bachtin en gang til, og 
igen opdage at Bachtin skal genskrives, hans ideer kan ikke bare formidles, de må pilles fra hinanden 
og serveres en gang til. Og her kommer det fremmede ord ind og blander sig, og i mit tilfælde var 
det Bachtins fremmede ord, der kom ind og blandede sig i mit, hvilket, som nævnt, overhovedet ikke 
er usædvanligt i teoretiske gengivelser af Bachtin (dette gælder sikkert også andre store teoretikeres 
formidlere). Todorov har, som nævnt, ligefrem sat ord på det. Når den anden stemme, den fremmede 
stemme, bliver for stærk, er det godt at have en redaktør der forlanger, at man forklarer den anden 
stemme, om ikke andet så i hvert fald i en note (og noteapparatet i min bog er derfor også stort). 

Ved at skrive den bog om Bachtin fandt jeg også ud af, hvor meget det betød for min forståelse af og 
min gengivelse af Bachtin, at jeg havde læst ham på russisk, og at jeg havde levet i det 
Sovjetunionen, som også havde været hans og som ikke eksisterer mere. Jeg kan kun se på Bachtin 
som en russisk forfatter, der skal forstås i lyset af sin tid, og jeg kan nu forstå at det bl.a. er derfor, 
at der må være så mange tolkninger af og brugsområder for Bachtins teorier, for alle kan jo ikke se 
ham i det lys. Bachtin er blevet supereksponenten for det begreb, han gøres til ophavsmand af, 
nemlig intertekstualitet. De hundredevis af tekster, der findes om hans teorier, indgår i et 
intertekstuelt spil med hinanden og skaber et meget broget og rodet billede af hans teorier, et roderi 
som han også selv bidrager til ved sin skrivemåde. Jeg har med min bog så skrevet ét system, en for 
mig nødvendig læsning ud af dette kaos. Jeg har fået sat ord på hans liv og værk i forhold til den tid 
han levede i, jeg har fået sat ord på hans forhold til den samtidige formalisme, strukturalisme og 
semiotiske retning, jeg har fået sat ord på min opfattelse af det dialogiske og defineret hans vigtigste 
begreber, og jeg har ud fra hans teorier om det fremmede ord fået lavet en semantisk 
kommunikationsmodel, som jeg kan bruge til sprogbrugsanalyser i min undervisning og forskning.

 

Før min bog var færdig, gik jeg i gang med noget der skulle vise sig at være endnu et stort Bachtin-
projekt: sammen med Alex Fryszman at oversætte Slovo v romane til en Gyldendal-udgivelse i serien 
Moderne tænkere. På dansk kommer den til at hedde Ordet i romanen. Det er et af de værker, jeg 
har brugt mest og beskæftiget mig mest med i min forskning, men alligevel har det at oversætte 
værket til dansk været en nylæsning for mig. Alex er Kierkegaardsforsker og ser på Bachtin som 
filosof, jeg er lingvist og ser på Bachtin som sprogbrugsteoretiker. Det er nok en af grundene til, at 
vores oversættelsesarbejde har givet mange diskussioner, men også meget grineri; at vi har fået 
hovedpine sammen og råbt: ‘hvad f.. mener manden?!’; at vi er blevet begejstrede sammen og fra 
hvert vores standpunkt fundet en ide brilliant; og at vi har skændtes (eller diskuteret hedder det vist 
på dansk), for vi har fået hver sin tolkning ud af samme tanke hos Bachtin. Når man oversætter vil 



det uvægerligt være en tolkning, et nyt sprog giver en anden fernis; men Alex og jeg har også haft 
forskellige tolkninger af det vi i fællesskab er nået frem til på dansk. Det vil i princippet sige, at der 
kan være en tolkning for hver læser – og det er ret tankevækkende. Det siger noget om Bachtins 
tekster, og det bekræfter hans egen ide om at lytteren, dvs. læseren, spiller en aktiv rolle i ytringen/ 
værket. (Det er sgu ikke Agatha Christie vi har siddet og oversat, men det har til tider også været en 
gyser).
 

Vi taler om forskningsbaseret undervisning; men jeg havde faktisk aldrig undervist i Bachtins teorier – 
før i forårssemesteret 2002, lige efter at min bog var udkommet. Som så meget andet med Bachtin 
har det været omvendt, upside down. Min forskning i Bachtins teorier har skabt interesse for 
sproglige temaer som f.eks indirekte sproghandlinger, tekstlingvistik, prosodi mm., som jeg så har 
forsket og undervist i uden at blande Bachtin ind i det. Men jeg er glad for, at jeg fik skrevet min bog 
om Bachtin, før jeg begyndte at undervise i hans teorier. Dels har jeg kunnet bruge min egen bog som 
lærebog, hvilket har fungeret udmærket; dels ville jeg aldrig have fået skrevet min bog færdig, hvis 
jeg var begyndt at undervise i hans teorier, fordi der er dukket så mange nye ideer op gennem denne 
undervisning, og jeg tror ikke jeg ville kunne skrive med samme begejstring og måske naivitet. At 
undervise i Bachtin (og Bachtinkredsens) tekster er som at læse Bachtin på ny. I forbindelse med min 
undervisning har jeg desuden læst deres tekster på engelsk, det er ikke fordi jeg ikke har læst 
Bachtin på engelsk før, men det har været i småbidder (når jeg skulle tjekke noget russisk f.eks.). 
Denne nye læsning har været en mere samlet læsning, og det har været en hel ny oplevelse. Bachtin 
på engelsk er noget andet end Bachtin på russisk, og, må jeg desværre sige, ikke så inspirerende en 
oplevelse. Jeg synes der er meget uklart og meget vrøvl, jeg føler mig ikke i samme grad inspireret 
til at gå ind og tolke på de engelske tekster – for det er jo blevet tolket via oversættelsen (og, må 
jeg sige, nogle gange mistolket). Men det har været en lærerig oplevelse at undervise i Bachtins 
teorier, de studerendes spørgsmål har givet nye indfaldsvinkler, min skepsis er i højere grad blevet 
skærpet, jeg har fået et større overblik, men jeg er også blevet bekræftet i min egen læsning.
 

Jeg ved ikke om der for mig findes flere læsninger af Bachtin, flere nylæsninger som dem jeg har 
fået gennem forskning, oversættelse og undervisning, jeg ved ikke om der findes flere overraskelser 
for mig i Bachtin-hatten. Jeg tror det. For ikke så længe siden fik jeg en mail fra en psykolog i Oslo 
som havde læst min bog og syntes vi havde fat i samme ende af Bachtin omkring det fremmede ord 
og derfor gerne ville samarbejde. Så... måske fortsætter mit liv med Bachtin, i en verden af 
fremmede ord.

Noter:
[1] For den læser der ikke kender Bachtins begreb det fremmede ord, kan jeg kort fortalt definere 
det fremmede ord som det ord der ikke er mit, den andens diskurs, som går ind og blander sig i min 
diskurs og bliver en del af den idet den sætter sig som semantiske spor i den. Det fremmede ord er 
en betingelse for det tostemmige ord, for det dialogiske (dvs. for intertekstualitet) og for 
eksistensen, da eksistens minimum er to. Det fremmede ord går som begreb gennem hele Bachtins 
forfatterskab, dog uden at han opbygger en veldefineret teori omkring dette begreb. Det er dette 
fremmede ord og dets anvendelighed i sprogbrugsanalyser jeg især har forsket i, og det er det der er 
hovedtema min bog I en verden af fremmede ord. Bachtin som sprogbrugsteoretiker, Akademisk orlag 
2002.
 

[2] Se Jens Aage Doctor, Shakespeares karneval, Århus Universitetsforlag 1995.

 

[3] Se Tzvetan Todorov, The Dialogical Principle, Manchester University Press 1984.

 

[4] Se Bo Tao Michaelis, Politiken, lørdag den 6.april 2002.



 

[5] Se Bachtin, ”Kunst og ansvarlighed” (1919), Kultur & Klasse nr.86, Medusa 1998. Bachtin deler i 
øvrigt denne tanke med sin kollega og ven Volosjinov.

 

[6] Jeg har tidligere skrevet en lille omtale af denne konference til BiD, nr. 3, 2002, og interesserede 
kan finde den på Bachtinselskabets hjemmeside www.bachtinselskabet.dk.


