
Interview med Michael Holquist, Yale, 11. juli 2005
Af Nina Møller Andersen

Nina Møller Andersen (herefter NMA): Michael Holquist, tak fordi jeg må lave dette interview med 
dig.

Michael Holquist (herefter MH): Selv tak, det glæder mig at du vil lave det.

NMA: Interviewet skal jo dreje sig om Bachtin, men først vil jeg sige, at faktisk er du en af mine 
såkaldte helte. Den første bog jeg læste om Bachtin, var din bog Dialogism - Bachtin and his world. 
Jeg husker ikke om det nævnes i dine bøger, men har du nogensinde mødt Bachtin?

MH: Nej, men grundene til det er med i biografien. Jeg var faktisk meget heldig da jeg tog til Rusland 
i slutningen af 1960'erne, begyndelsen af 1970'erne, fordi jeg straks kom i kontakt med tre unge 
mænd - dengang var de unge - de var Bachtins beskyttere. De tog mig under deres vinger, og vi blev 
meget gode venner. Vi drak sammen - jeg kan fortælle dig nogle skandaløse historier om disse unge 
mennesker; de var vilde.

NMA: Bocharov var en af dem?

MH: Ja, Bocharov var en af dem, og Vadim Koshinov var den anden; de var i hvert fald de to vigtigste; 
der var en anden 'real character', men det er en anden historie. Bocharov og Koshinov, især Koshinov, 
var lederne. De opdagede Bachtin. De var stadig studerende ved det gamle Gorkij-institut; de troede 
at Bachtin var død. De elskede Dostojevskij-bogen, og manuskriptet til Rabelais-afhandlingen var der, 
og det ville de gerne have publiceret. I deres anstrengelse for at få det gjort, opdagede de at Bachtin 
stadig levede - han boede i provinsen. De tog ned for at besøge ham; jeg har beskrevet det i bogen 
og vil ikke gå i detaljer her, men det var dem der var ansvarlige for at Bachtin kom til Moskva, og de 
fik genudgivet nogle af hans gamle bøger og udgivet nogle nye. Jeg begyndte så at læse Bachtins 
værker, og blev 'forelsket' i ham, så at sige. Det var i 1973, tror jeg.

NMA: Bachtin levede stadigvæk?

MH: Ja, han levede stadig, han døde i 1975. Han var på det tidspunkt meget syg (men hans kone var 
død), han boede på et hospital der var reserveret højt placerede partimedlemmer. 

NMA: Det lå uden for Moskva? 

MH: Ja, det lå uden for Moskva. De havde vagter ved porten, det var et meget 'sikkert' sted. For det 
meste kunne man ikke komme derud, men de [mine venner] sagde at de havde besøg af denne 
amerikaner, som gerne ville møde den store [forfatter], men vi blev smidt ud. Koshinov blev næsten 
arresteret den aften, det var en stor risiko, men jeg fik altså ikke mødt Bachtin. Jeg var dog ikke ked 
af at vi ikke mødtes, fordi jeg tror Bachtin havde en meget magtfuld personlig tilstedeværelse som 
ville gøre det vanskeligt at have et uafhængigt syn på ham eller hans værker. Folk som kendte ham, 
var fuldstændig forheksede af ham. Så det korte svar er, nej, jeg mødte ham aldrig. Men jeg var 
meget tæt på hans kreds, og er det stadig, dvs. Bocharov; Koshinov er jo død. 

NMA: Du har stadig kontakt med ham? 

MH: Ja. Vi havde en konference til ære for mig i forbindelse med min afgang [som professor ved 
Yale], og Bocharov skulle være kommet, men han blev desværre syg. Han er ikke så ung mere. 

NMA: Bocharov er den flinkeste af de to? 

MH: Åh, ja, bestemt; han er en utrolig personlighed. Han ligner Gogol. Bortset fra at han er høj og 
ranglet. Hans ansigt ... han er meget morsom, ironisk, sød - og meget religiøs. Koshinov, som var 
meget mere aktiv, var antisemit og antiamerikansk, så vores venskab var en triumf over alle hans 
fordomme. Han var virkelig en mærkelig mand, men en god videnskabsmand. Han kunne tysk, han 



var ekspert i tysk litteratur. Det var hans mod og energi der reddede Bachtin. Jeg holder meget af 
Bocharov, men han er ikke særlig velorganiseret. Men Vadim [Koshinov] var meget velorganiseret og 
parat til at tage chancer. Jeg mener, folk glemmer hvordan det var i Sovjetunionen. Han var meget 
modig, selvom han var en meget vanskelig mand, men han var altid venlig over for mig. Jeg skal 
fortælle dig engang ... I gamle dage når man som amerikaner skulle til Sovjetunionen, skulle man 
altid tilbringe en uge i Virginia hos CIA, og de ville fortælle en om alle de ting man skulle være på 
vagt overfor. Det var virkelig dumt, for CIA vidste ikke noget om Sovjetunionen dengang. Men de 
fortalte en at der var to ting man skulle være på vagt overfor; man skulle være på vagt over for 
smukke, unge russiske kvinder, og man skulle være på vagt over for russiske mænd der ville drikke en 
fuld... 

NMA: Så skulle man jo være på vagt over for alle russiske mænd... 

MH: Ja... For de vil drikke dig fuld, placere dig i en seng, tage alt tøjet af dig og placere en anden 
nøgen mand ved siden af, og så tage et billede af dig, for så at anklage dig for at have forhold til 
mænd. Nå, men jeg grinede af det, ligesom jeg grinede af alt det andet - jeg tog aldrig CIA alvorligt. 
Men så, en aften i Vadims lejlighed nede på Arbat blev jeg meget fuld engang, og 'dejsede om'. Jeg 
vågnede op nøgen i en seng, ved siden af ikke én, men tre nøgne mænd. Og jeg tænkte, oh gud, nu 
er det sket. Nå, men det viste sig at det der var sket, var at Vadims mor havde fundet os og havde 
lagt os i seng. Jeg fortalte Vadim om denne begivenhed senere, og vi grinede meget af den. Så han 
kunne være meget flink, selv over for en amerikaner. Han var russisk nationalist. Han var ikke 
partimedlem, og han kunne ikke lide partiet, men, jeg mener, han var en vanvittig russisk nationalist. 
Det var derfor han hadede USA, men bortset fra det, det var jo i gamle dage. Så det var sådan min 
interesse i Bachtin startede. Jeg var allerede Dostojevskij-forsker. 

NMA: Du kendte ikke Bachtin før da. 

MH: Nej, jeg kendte ikke Bachtin før det, før jeg tog til Sovjetunionen. Det var der ingen der gjorde. 

NMA: Så de to introducerede dig også til Bachtin. 

MH: Ja, det gjorde de. Den eneste der havde skrevet noget, noget overhovedet, om Bachtin før det, 
var en obskur litauisk videnskabsmand, hvis navn jeg altid glemmer - det står i bogen - som i en 
undersøgelse af Dostojevskij-forskningen nævner Bachtin. Wellek [Rene Wellek], min lærer, havde 
også nævnt Bachtin, men kun som en der havde skrevet en dårlig bog, sagde han. 

NMA: Dostojevskij-bogen blev oversat til fransk i 1971 og også til engelsk i...? 

MH: Ja, en dårlig engelsk oversættelse blev publiceret fra University of Minnesota Press. Jeg blev 
introduceret til Bachtins værker før oversættelserne kom, så det må have været i slutningen af 
60'erne. Men det var absolut en 'omvendelses-oplevelse', det var en religiøs oplevelse. Jeg følte 
virkelig at jeg havde opdaget en som var en virkelig vigtig tænker, såvel som litterat, fordi jeg kunne 
læse det. De havde arkiverne. Og jeg havde mulighed for at læse alt det der endnu ikke var 
publiceret. Så jeg var klar over at Bachtin faktisk startede sin karriere som filosof. Og så fortsatte 
han med de andre emner. 

NMA: Man skulle på biblioteket for at læse det? 

MH: Nej, man måtte - det var ikke noget bibliotek. Det var privat. Man måtte gå til det, til Bocharov. 
Bocharov havde det meste. Koshinov havde nogle af brevene. Det var virkelig Bocharov. Man måtte 
tage hen til hans lejlighed, og man måtte sidde der og tage noter, mens han var der. Han havde det 
dér; det skræmte mig fuldstændigt. Han opbevarede det bogstavelig talt i en skuffe, eller i flere, i 
sin meget overfyldte lejlighed. 

NMA: Hvordan kom du i kontakt med Bocharov og Koshinov. 

MH: Jeg mødte dem - det var faktisk meget interessant. Jeg var interesseret i litteraturteori da jeg 
tog til Sovjetunionen første gang. Roman Jakobson var en af mine lærere. Jeg mødte K. Ivanov... 



NMA: Semiotikeren der også var med på Manchester-konferencen? 

MH: Ja, han rejser alle vegne, Californien, Paris. Han er en stor 'macho'. Dengang arbejdede han ved 
institut for [uhørligt]. Han var meget venlig over for mig og gav mig mad. Nå, men jeg var 
interesseret i at interviewe ham, fordi jeg ville gerne have en ide om hvad der var sket med 
formalisttraditionen i Sovjetperioden. Han fortalte mig meget. Så han introducerede mig til alle der 
var med i Tartu-kredsen dengang. Man kunne ikke tage til Tartu dengang. 

NMA: Nej, det var lukket område. 

MH: Ja, det var lukket område. Nå, men han sagde, der er også folk der repræsenterer den anden 
side af teorien, og de har faktisk en ... [uhørligt]; det er folk på Gorkij-instituttet, omkring Koshinov, 
som var meget højreorienteret, og som var antistrukturalist; og de havde et meget konfliktfyldt 
forhold til K.Ivanov. Men det var Ivanov der sagde, hvis du virkelig vil vide hvad der foregår, skal du 
tale med de folk. Han gav mig Koshinovs telefonnummer. Jeg ringede til ham, og han var meget 
interesseret i at Vesten var interesseret - der var virkelig meget få amerikanere i Sovjetunionen på 
det tidspunkt som gjorde sådan noget - og inviterede mig til at drikke en øl med ham. Og han tog mig 
med til et af de her forfærdelige ølsteder. Dem kan du sikkert ikke huske. 

NMA: Jo, dem kan jeg godt huske. 

MH: Øllet var forfærdeligt; man kunne ikke drikke det, og de havde de her tørrede fisk. Nå, men i 
hvert fald, han troede han kunne chokere mig; men vi blev ret gode venner, og på min fødselsdag 
inviterede han mig med på Arakvi, som var den georgiske restaurant i Moskva; som dengang var 
restaurantEN - Stalin havde sørget for at man fik krydderier fra Georgien. Bare det at komme ind på 
Arakvi...! Så vi slog os løs. Og så snart jeg begyndte at læse Bachtin sagde jeg: This is it! Så det var 
sådan det hele startede. Så det var virkelig K.Ivanov der fik mig ind i det. 

NMA: Har du også mødt Uspenskij og Lotman? 

MH: Åh, ja, Lotman plejede at komme til Leningrad hele tiden; han havde en søster der boede der. 
Tartu og Leningrad ligger ikke langt fra hinanden, det er en to timers sejltur. Det var meget 
spændende. 

NMA: Så hvad er historien fra da af, med dig og Bachtin? 

MH: Jeg kom tilbage og begyndte at arbejde. Jeg begyndte at oversætte Bachtin. Men jeg blev smidt 
ud af Yale [af politiske grunde], og tog til University of Texas i 1975. Det var hårde tider, men det var 
også gode år. Jeg mødte Caryl Emerson. Hun var graduate student ved University of Texas. Hun 
begyndte som en der ikke kunne lide teori [litteraturvidenskab] overhovedet, og vi blev venner. Hun 
hjalp mig med at oversætte den første bog, det var godt; livet blev meget bedre derefter. Men vi 
havde besvær med at få den publiceret. For alle sagde: hvem er denne mærkelige russer? Så, da jeg 
var på Yale, havde jeg en meget velhavende studerende, hvis navn var Ruth Meyer og hvis familie 
ejede News Week og Washington Post. Ruth sagde altid, at hun gerne ville gøre noget for mig; men 
jeg gjorde aldrig noget, før vi havde brug for at publicere Bachtin-bogen, så jeg appelerede til Ruth 
og sagde at University of Texas Press ville publicere bogen hvis vi havde en 'subvention', og vi havde 
brug for 5000 dollars. Ruth havde en lille organisation, The Ruth Meyer Foundation, som gav os de 
5000, og University of Texas Press publicerede 'The Dialogic Imagination'. Resten er historie. De solgte 
mere Bachtin end noget andet. Carolyn og jeg underskrev en kontrakt, jeg vil ikke gå ind i det 
finansielle, men vi tjener slet ikke på det. Vi var så ivrige efter at få bogen publiceret, at vi opgav 
alle rettigheder. 

NMA: Men jeres må være den mest solgte bog ... alene i Danmark... 

MH: Den sælger rigtig godt, og vi tjener overhovedet ikke noget på det, men jeg er ikke ked af det. 
Jeg er glad for at den blev lavet. 

NMA: Arbejder du stadig med Bachtin? 



MH: Ja, hvad betyder det 'at arbejde'. Det jeg gør for det meste nu, er at arbejde med personer bag 
Bachtin. Der er nok folk der arbejder med Bachtin selv nu - jeg mener alle steder... 

NMA: Du tænker på Margburger-skolen? 

MH: Ja, Marburger-skolen, men jeg er også interesseret i andre russiske tænkere fra samme tid som 
arbejder inden for den tradition. Jeg tænker her på von Humboldt. Personer som Potebnja og Spjet 
er også vigtige, synes jeg. Hvad jeg prøver at gøre nu, er at jeg i den ny bog vil vise den vektor der 
går fra Kant til Bachtin. Det sidste kapitel i den nye bog er om Bachtin. Det er en Bachtin i et andet 
lys. Det er Bachtin som sprogteoretiker i en meget speciel forståelse. 

NMA: Humboldt-forståelsen? 

MH: Ja, Humboldt-forståelsen. Så på den måde fortsætter jeg med at arbejde med Bachtin. Fra tid 
til anden er jeg involveret i den nye udgivelse i Rusland som skal publiceres. Jeg er fra tid til anden 
sammen med Vladimir Liapunov; vi diskuterer oversættelsesspørgsmål, fordi den samlede udgivelse 
der er under udarbejdelse i Rusland, vil blive udgivet på engelsk gennem University of Texas Press. 
Det har vi arrangeret. 

NMA: Det drejer sig om mange bøger? 

MH: Det er mange bøger. Det har noget at gøre med mit venskab med Vladimir Liapunov som er en 
stor videnskabsmand. 

NMA: Bliver de mange bøger med de mange noter oversat, altså med noter om hvad der er skrevet 
med blyant osv? 

MH: Ja, ja 

NMA: Det er interessant 

MH: Fordi, hvis det er på engelsk, vil det blive læst overalt. Det plejede at gøre Koshinov vred, at det 
var de amerikanske udgivelser der skabte denne utrolige interesse. 

NMA: Så man skal altså spørge Bocharov. 

MH: Ja, selvfølgelig. Mht. det juridiske aspekt; hvis man vil finde ud af de juridiske detaljer, jeg ved 
så lidt om det. Det bliver publiceret som en serie; den russiske udgave, med penge fra Ruth Meyer; 
de er der stadig. Men den der ved mest om det juridiske, er David [Shepherd] i Sheffield. 

NMA: Grunden til jeg spørger er at jeg selv oversætter med Alex Fryszman, og vi skal både spørge i 
USA og Bocharov; jeg vil ikke gå nærmere ind på det, men det er meget vanskeligt. 

MH: Ja, det er det - af flere grunde. Du er for ung til at huske det, men i gamle dage i Sovjetunionen 
anerkendte man ikke de internationale copy rights' love; men det er en lang historie. De havde deres 
egen institution som hed VAP, og at forhandle med VAP var mere kompliceret end at forhandle med 
copy right jurister. I hvert fald er det et problem, men det har ordnet sig. 

NMA: Hvor stort et navn er Bachtin nu i USA. I Europa er interessen for ham voksende. Er det det 
samme her? 

MH: Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror at i den litterære verden er der en faldende interesse for 
Bachtin. 

NMA: Hvorfor? 

MH: Han bliver betragtet som gammeldags. Han er en person som synes at være præ-teoretisk for 
mange studerende her. Fordi han ikke medtager - jeg tror han gør det - men fordi han ikke åbent 
medtager den slags spørgsmål som dekonstruktionen stiller til teksten. Og hvis der er en 



dominerende teori i USA nu, så er det en eller anden form for kulturstudier, kønsstudier; eller 
dekonstruktionen fortsætter med i en eller anden form at være dominerende inden for kulturstudier. 
Så Bachtin er ikke... han er for let at læse. 

NMA: Og dog ikke! 

MH: Og dog ikke. Men ikke alle kommer nemt til ham. 

NMA: Han er ikke teoretisk nok, eller det er ikke tungt nok teoretisk... 

MH: Ja, noget i den retning. De fleste der læser Bachtin, læser bare en eller to bøger. De læser 'The 
Dialogic Imagination' eller Dostojevskij-bogen. De læser ikke de tidlige filosofiske værker, som er 
meget vanskelige. 

NMA: Så han bliver ikke betragtet som rigtig videnskabelig? 

MH: Nej, det bliver ikke betragtet som rigtigt videnskabeligt. 

NMA: Det er det samme i Danmark, men alligevel vokser interessen i Europa og Danmark; trods denne 
holdning, som er den samme der. 

MH: Jeg skelner mellem interessen i den litterære verden på den ene side og den bredere forståelse 
inden for religion og 'social sciences' på den anden, hvor han er meget populær. Jeg får 
telefonopringninger fra folk inden for de mest mærkelige discipliner. Rent bogstaveligt. For to uger 
siden fik jeg en opringning (dette burde være off the record!) fra en repræsentant for en canadisk 
indianerstamme som har lovmæssige problemer med den canadiske regering; de vil være 
uafhængige; og hele denne mands filosofi var baseret på Bachtin, dvs. han kæmpede mod den 
canadiske regering i denne indianerstammes navn og brugte Bachtin. 

NMA: Så vil jeg ikke bruge det. 

MH: Nej, det er OK, jeg vil bare ikke skabe problemer for nogen. Men det er jo et indeks på hvor 
magtfulde Bachtins ideer er, ikke nødvendigvis kun inden for litteratur. 

NMA: Det fører mig til næste spørgsmål: Kan du forklare hvorfor han er så populær? 

MH: Jeg tror det er fordi han har - det er et langt svar jeg kan give. Jeg tror mere og mere at det 
vigtige ved sprog som Kant afslørede, og som tænkere har bakset med lige siden, men for det meste 
har benægtet, er den komplette depersonalisering der kommer med sprog. Jo mere man ved om 
sprog, i det mindste fra Humboldt til Chomsky, jo mere man ved om sprog, jo klarere bliver det, at 
det er noget der er meget fremmedgørende; det er ikke vores - det er ikke vores. Og det er sprogets 
magt, bogstavelig talt, som Paul de Mann siger, og Derrida, som plejede at undervise i det rum hvor 
vi ikke kunne komme ind [Michael Holquist gav mig en rundtur på Yale hvor vi blandt andet var inde i 
en bygning med et specielt værelse hvor de store Yale navne som de Mann, Derrida, Cassirer m.fl. 
underviste; desværre havde Holquist fået den forkerte nøgle med, og vi kunne ikke komme ind i det 
værelse]. Det vigtige ved Bachtin er at han anerkender alle de tekniske aspekter ved sprog som gør 
det fremmedgørende på den ene side og dog er i stand til at inkorporere den meget strenge version 
af sprogets autonomi fra mennesket, samtidig med at han inkorporere det i en filosofi som stadig er i 
stand til at fastholde en plads for mennesket. Med andre ord, han giver fuld vægt til det upersonlige 
ved grammatik og syntaks; det har ikke noget at gøre med s... [ordet utales ikke], det er logik, ren 
logik, det ved han. Jeg tror han regner det med til sin dybeste forståelse af dialogen, men på den 
anden side anerkender han til hvilken grad sproget ikke er vores. Det er det som kan garantere en 
anden version af hvad det vil sige at være et menneske. Det er ikke sentimentalt, det er ikke slesk, 
det er meget rigoristisk. Det meste af det der skrives om Bachtin, er for - jeg var selv skyldig i det 
samme førhen - det er for pænt; det medtager ikke systemets strenghed, idet det anerkender det 
uundgåelige ved sproget i også at være noget andet. Jeg tror at når folk tiltrækkes af Bachtin, 
anerkender de den sandhed at sprog ligger i hjertet af alt. Men det er også det umenneskelige som vi 
skal kæmpe med for at blive menneskelige. Gud og præsterne og kongerne og præsidenterne er alle 
relativt simple aspekter af andetheden. Det basale spørgsmål som dialogisme kæmper med, er 



forholdet mellem det 'ens' og det 'forskellige'. Og dialogisme har det videnskabeligt mest 
overbevisende svar på hvordan noget kan være ens og forskelligt på samme tid. Samtidighed, 
simultaneity, er det store mysterium i dialogisme. Det er nøglen til alt hvad Bachtin gjorde. 

NMA: Jeg er enig; det er også hvad du skriver i din bog. Lad mig gå til sagen. Det er kernen i alting, 
men det er også her folk angriber dig: Når alt er dialogisk, så kan man ikke bruge det. 

MH: Nej, nej... Det er derfor jeg tror... det at vide mere om lingvistik hjælper i argumentationen for 
vores dialog. Det kan demonstreres. Det er ikke noget der er afhængigt af hvad de fleste folk tror at 
det dialogiske handler om, nemlig at du og jeg udveksler [ytringer]. Det har noget at gøre med selve 
sprogets natur. Jeg tror det bedste bevis, jeg bruger den term med fuldt overlæg, på den 
videnskabelige magt i dialogisme kan findes i Chomskys teorier om 'government and binding' fra 1981. 
Den parametriske teori, man kan bevise parameterteorien, gør det klart, at ethvert punkt - kender 
du forskel på i-sprog og e-sprog hos Chomsky? 

NMA: Jeg er ikke helt med. 

MH: Chomsky - noget af det er med i den artikel jeg gav dig - skelner mellem eller stiller 
spørgsmålet: hvad mener vi når vi siger 'sprog'? Vi mener mange forskellige ting. Men på et niveau 
taler vi om ord, det er sprog som udtryk [expression]. På den anden side er der sproget det ligger 
under ordene. Det er der parametrene arbejder. 

NMA: Du taler om strukturer [genskrivninger]. 

MH: Der er kun 60-100 parametre der kan forklare hvorfor der kan være så mange. Det er et 
humboldtsk spørgsmål. Han var besat af spørgsmålet, Chomsky, hvordan det kan være at der er så 
mange forskellige sprog, og dog kan de alle oversættes til hinanden. Så på den ene side er de alle 
forskellige, på den anden side er de ens. Den måde hvorpå de er ens, kan fastslås i et par logiske 
propositioner, parametrene. 

NMA: Det er de transformationer man foretager... 

MH: Ja, men pointen er at selv i sprog som er meget forskellige, som mohawk eller japansk på den 
ene side og engelsk på den anden side, er meget ens, på parameterniveauet - på i-niveauet - er der 
meget få forskelligheder hvorfra alle de andre flyder. Så hele den teori bygger på samtidighed 
mellem 'ens' og 'forskellig'. Der er en konstant dialog mellem sprog-niveauerne, det sker selv når du 
tror du er alene; du kan ikke tænke uden sprog og du kan ikke bruge sprog uden at foretage et valg, 
og valget er altid dialogisk. Det er ikke noget der handler om at være flink eller social eller venlig. 
Det ligger i selve sprogets natur. Og det er styrken i det. Når folk siger at det dialogiske er for 'nemt', 
så har de ikke gjort deres hjemmearbejde godt nok. 1: de kender ikke teorien dybtgående nok, og 2: 
nogle gange gør de det (de kender godt sprogteorien), men de ser ikke den anden side. Og det er det 
Bachtin ser - den anden side. Relationen, forhandlingen har også regler. Vi mangler stadig at skrive 
grammatikken for disse regler. 

NMA: Men Bachtin er ikke interesseret i det. 

MH: Nej, han er ikke interesseret i det. Han er ikke systemskaber. 

NMA: Så dialogisme er en ytringsteori? 

MH: Ja, hvor ytring forstås som...

NMA: Mellem mig og dig. 

MH: Ja, men ikke kun mellem dig og mig, men mellem i-niveauet og e-niveauet i sproget i mig alene 
før jeg når til det punkt hvor jeg har en dialog. Der er en berømt historie om den store amerikanske 
psykolog og filosof William James. Han forelæste om religion og fortalte at i hinduisme har de en 
teori om elefanter der står oven på hinanden, 12 elefanter; og en i auditoriet spørger: "Hvad er der 
under den 12te elefant?" Og William James sagde: "Madam, det er elefanter hele vejen ned." - Det er 



dialog hele vejen ned. Og hele vejen op, også. Hvad vi mangler er en videnskab der kan skelne 
mellem de forskellige niveauer i det dialogiske. Det er det der tiltrækker nogle til Bachtin: områdets 
åbenhed, udfordringen. 

NMA: Man kan putte hvad som helst ind i det. 

MH: Det er kun alvorligt hvis det er stringent. I den bog jeg skriver, begynder jeg med Kant, går 
gennem hele von Humboldt og har også en masse Chomsky med, og Sapir. Og ikke kun Chomsky. Der 
er unge Chomsky-studerende, f.eks. Mark Baker, som er genial. Han leverer den slags 'smæk for 
skillingen' beviser. 

NMA: Så det handler om sproglig relativisme? 

MH: Ja, og på samme tid samtidighed. Det er derfor jeg - nå, det er et helt andet emne. 

NMA: Så, det svar du ville give dem der siger at når alting er dialogisk, kan det ikke bruges til noget, 
er: Gå hjem og lav jeres hjemmearbejde?! 

MH: Det er det simple svar. Det vigtige er Kant og Humboldt. Men før det 18.århundrede havde man 
den opfattelse at tænkning var adskilt fra sproget. Den store revolution inden for litteraturteori 
[critical theory] er at der ikke findes tænkning uden sprog. Hvis det er tilfældet, og det synspunkt 
synes mere og mere at være tilfældet, i det lingvister laver, så er dialogisme uundgåeligt. Det er det 
korte svar. Hvis tænkning er sprog, så er dialogisme nødvendig. Og det som ikke er dialogisk, er en 
fiktion - og det er der en masse af. 

NMA: Ja, jeg har allerede været inde på det vigtige i spørgsmålet om det dialogiske. Er der kun et 
simpelt svar på det. Eller kan Bachtin misbruges; er der særlige områder hvor han misbruges? Er det 
et dumt spørgsmål? 

MH: Nej, det er ikke et dumt spørgsmål; det er noget alle kæmper med, som interesserer sig for 
Bachtin. Fordi systemet, for så vidt det eksisterer som system, er åbent. Og derfor er det at 
fordømme noget som misbrug på en måde at misforstå hvad det drejer sig om. Men hvis man tager 
dialog som nøgle, så er alt hvad der modarbejder dialogen, selvom det sker i Bachtins navn, forkert. 
Mange af de folk som jeg kender som er dybt religiøse og som bruger Bachtin, især i Rusland, som 
bruger Bachtin som en slags teolog, tror jeg tager fuldstændig fejl. 

NMA: Hvad med den politiske brug af Bachtin; vi skal ikke komme dybere ind på det, men har du en 
kommentar til det? 

MH: Nogle af mine bedste venner bruger det politisk. 

NMA: Jeg har hørt at Morson er meget konservativ. 

MH: Åh, nej; han var min studerende ved Yale 

NMA: Var han det? 

MH: Ja, vi var også i Oxford sammen. Han var medstuderende. S.H. [uhørligt], som senere blev 
'assistent secretary of state', studerede i samme klasse. Gary [Morson] og jeg har kendt hinanden i 
mange år, men jeg er fuldstændig uenig med ham politisk. 

NMA: Han var med på konferencen. 

MH: Han talte på konferencen, og han og min kone kom godt ud af det med hinanden. Men vi har 
meget forskellige synspunkter. [...] 

NMA: Nu til nogle af Bachtins begreber. Polyfoni! Jeg tror, også i forbindelse med misforståelsen af 
Bachtins teorier, at ordet polyfoni, i den bachtinske forstand, bliver misbrugt. Polyfoni er over det 
hele. 



MH: Ja, og det er også al ting. 

NMA: Ja, og folk bruger det bare i betydningen mange stemmer. Når vi snakker Bachtin, er det da kun 
den litterære betydning vi kan bruge, polyfoni er litterært, og mangesprogethed er noget andet. 

MH: Rasnoretjije [heteroglossia] er det virkelige vanskelige punkt. Det [polyfoni] giver kun betydning, 
tror jeg, hvis det forstås inden for konteksten af hele opbuddet af problemer som findes i den samme 
forskelskategori. Polyfoni er en måde at snakke om fremkomsten af mangfoldighed. Med mindre man 
specificerer hvilken af mangfoldighederne man taler om, og de bestemmes alle af en ensartethed 
[sameness]; med mindre man er meget, meget omhyggelig mht. de samme forskellige 'ratio' man har 
i sproget når man snakker om polyfoni. Det er bare cocktail party snak. Og hvem som helst kan bruge 
det til at snakke om hvad som helst. Det er et begreb der er blevet meget uansvarligt, brugt politisk. 
Det er en måde at snakke om demokratiske institutioner og samfund osv. på. Der er helt tydeligt et 
polyfonisk aspekt i det; men det er så vagt at det giver termen et dårligt ry. Karneval og polyfoni er 
to termer som jeg ville ønske Bachtin aldrig havde brugt. 

NMA: Ja, netop. Kender du den franske Ducrot-skole? 

MH: Nej, det tror jeg ikke. 

NMA: De arbejder med polyfoni, og ser polyfoni som kodet i sproget. F.eks. hvis der er et 'men' i en 
sætning, så fortæller et 'men' at der er to synspunkter. Et 'men' implicerer at der er noget andet. Det 
er kernen i den lingvistiske polyfoniteori. 

MH: Lad mig skrive navnet ned. Det lyder som nonsense, eller som commom sense. 

NMA: Det er faktisk stort i Europa nu, og der er mange forskere der arbejder med lingvistisk polyfoni 
og bruger Bachtin. 

MH: Ja, vi bor jo en del af året i Frankrig, så jeg vil... 

NMA: For mig er det ok at de kalder det polyfoni, men det har ikke meget at gøre med Bachtins 
polyfoni. I sin bog skriver Ducrot, han er en stor fransk lingvist, og han bruger ordet polyfoni og 
skriver i en note at han har det fra Bachtin. Og det er så det. Og så er det vokset til denne store sag 
som er forbundet med Bachtin. 

MH: Tak for oplysningen. Jeg føler mig som en idiot at jeg ikke vidste det. 

NMA: Det er interessant at de bruger Bachtin på denne måde. Jeg arbejder selv i et netværk med 
lingvistisk polyfoni hvor vi arbejder med sætningen, og jeg kom med i netværket på grund af min 
interesse for Bachtin og hans 'fremmede ord'. Jeg har skrevet om 'det fremmede ord' og hvordan 'den 
anden' er repræsenteret via det fremmede ord. 

MH: Hør engang, når du er færdig med at interviewe mig, lad mig så interviewe dig. Ducrot - det må 
jeg se på. Især når vi er i Frankrig. 

NMA: I Montepellier på universitetet arbejder de med det. Men det var polyfoni. Nu vil jeg gå videre 
til heteroglossia. Det er også et af de begreber der er blevet misbrugt, synes jeg. Du siger at det er 
der de centripetale og centrifugale kræfter mødes. Er det dig der har opfundet termen heteroglossia? 

MH: Ja, det er det. Jeg kan huske da Tzvetan Todorov underviste her. Vi underviste et kursus 
sammen. Og da han arbejdede med sin Bachtin-bog, og jeg arbejdede med oversættelsen, 
udvekslede vi en del breve om oversættelsen - jeg skrev til mange mennesker. Men pointen er at han 
hadede heteroglossia. Og det gjorde Caryl [Emerson] også, før. 

NMA: Termen heteroglossia? 

MH: Ja, termen heteroglossia. 



MA: Jeg kan godt lide termen. 

MH: Det er jeg glad for. 

NMA: Det er svært at oversætte. I oversættelse er det svært at ramme en fællesterm, også på dansk 
- der er mindst tre udtryk for det. 

MH: Ja... 

NMA: Man må være forsigtig med hvordan man forklare heteroglossia. Jeg ser heteroglossia som den 
sproglige variation vi har omkring os hele tiden. Som vi taler. I det vi laver nu, er der vel også 
heteroglossia. 

MH: Den person der er absolut det modsatte af Bachtin, af samme generation faktisk, er Roman 
Jakobson. Der er et kapitel om Jakobson i min nye bog. Jakobson er en meget nyttig person når man 
skal forstå Bachtin. Om ikke andet så fordi Jakobson insisterede altid på hierarki. Når nogen siger 
noget, vil hans første respons være: På hvilket niveau? Så når man taler om rasnoretjije 
[forskelligtale: heteroglossia], må man altid straks specificere: er det det eller det niveau. Og det er 
kun ved at tilføje diakritiske tegn til ord, man kan få det til at give mening. Det er igen, ja, jeg ved 
jeg er en mand der er besat af von Humboldt; men rasnoretjije er det som fascinerede von 
Humboldt. Det er derfor titlen på hans store værk er "Verschiedenheit der menschlichen Sprachen". 
Det er de utrolige forskelle som alle betyder hvordan man kan nå ind til meningen i tågen af alle de 
forskelle. Det er derfor det er vigtigt at specificere på hvilket niveau man er. 

NMA: Men det er også vigtigt når man læser Bachtin, at skelne mellem de centripetale og de 
centrifugale kræfter. Jeg blander dem altid sammen. 

MH: Ja, det gør jeg også. 

NMA: Systemet undertrykker de centrifugale kræfter, systemet er de centripetale kræfter. Derfor er 
det vigtigt at skelne; man kan ikke undertrykke de centrifugale kræfter i sproget. Det er alle de 
varianter der er i sproget. Man kan ikke gøre sproget til en enhed. 

MH: Nej, Det er her rasnoretjije [heteroglossia] virkelig bliver politisk. Når du spurgte om der er 
dårlige læsninger af Bachtin, så vil jeg sige: ja, det er der. Enhver der går imod ideen om rasnoretjije 
er ikke kun videnskabeligt 'in air', men også politisk 'in air'. [...] 

NMA: Jeg vil gerne gå over til oversættelserne og Bachtins måde at skrive på. Hvis man læser Bachtin 
på russisk og hvis man læser Bachtin på engelsk, læser man faktisk to forskellige tekster. 

MH: Ja, absolut. 

NMA: Kan man ikke sige at læsningen i sig selv er en diskurs og har sin egen ret? 

MH: Jo, jeg tror at oversættelse er en af de mest dramatiske illustrationer af det dialogiske. Jeg ved 
at min oversættelse og den russiske tekst er to forskellige ting. Og jo bedre man er til russisk og jo 
bedre man er til engelsk, jo mere er man i stand til at se forskellene. Men samtidig er de ens. Det er 
den samme forskellige neksus igen. Jeg synes den bedste oversætter, i hvert fald mht. de sprog jeg 
kender til, er Vadim Liapunov, fordi de er meget svære at læse (Bachtin er svær at læse). Jeg ved at 
for Vadim giver ordene fra engelsk hver især resonans af både russisk og tysk. En af de mærkeligste 
ting ved Bachtin er det tyske filter hans russisk går igennem. Vadim får fat på noget af det i sin 
oversættelse. Men det er også tilfældet at det er den specielle brug af tyske termer som Bachtin 
reflekterer i sit russiske, som man hører gennem det russiske... 

NMA: De tyske oversættelser af Bachtin er også rigtig gode. 

MH: Ja, de er gode. Det er også lettere at oversætte [til tysk]. 



NMA: Ja, f.eks. ordet 'slovo' kan vi oversætte direkte til både dansk og tysk... 

MH: Ja, og diskurs. Det jeg var ivrig efter, var at gøre Bachtin almindelig kendt. Diskurs dækkede et 
stort område som var meget sexet i 80'erne. Det var ikke upræcist, men talte til en eksisterende 
tradition. Men ordet støder på engelsk også sammen med religion. Jeg ville elske at oversætte til 
tysk. 

NMA: Tror du at vi der kan russisk, forstår Bachtin bedre? 

MH: Nej, det tror jeg ikke. Men vi ved mere end andre, et eksempel er ordet rasnoretjije. Enhver der 
kan se faldgruberne, forstår meget mere om forskellene i hele systemet (f.eks. mellem 'same' og 
'different') end en der ikke kender de to sprog. Men der er folk der har lavet et imponerende arbejde 
med Bachtin, som ikke kan russisk... Jeg skriver nu om sanskrit, og jeg kan ikke sanskrit, så jeg er 
fuldstændig afhængig af oversættelser - jeg tror det jeg laver er OK, ikke fantastisk, men OK. Jo 
flere sprog du kan, jo bedre, selvfølgelig. 

NMA: Et sidste spørgsmål om Bachtins skrivemåde. Den specielle stil han har; du sagde noget om 
stil... 

MH: Jeg ved ikke om dette er en tilsløret måde at spørge om forfatterskabsspørgsmålet [hvem der 
skrev teksterne] 

NMA: Jo, det er det måske, men jeg tror ikke jeg er enig med dig her. Jeg føler at når jeg læser 
Bachtin-signerede tekster, så er det Bachtin jeg læser. Voloshinov er meget mere lingvist. Tankerne er 
de samme, men ikke hånden der skriver. 

MH: Bachtin var en virkelig 'fupmager'. Jeg ved helt sikkert, at de artikler han skrev i 
biologitidskriftet - jeg kan ikke huske det præcist, men han skrev to artikler om biologi. De blev 
publiceret i hans vens navn. 

NMA: Var han medlem af Bachtin-kredsen? 

MH: Nej han var ikke medlem af Bachtin-kredsen, men han var en meget prominent videnskabsmand, 
som faktisk husede Bachtin og hans kone et stykke tid da de kom til Moskva. De blev publiceret i hans 
navn. Jeg ved det, for jeg interviewede denne mand. Og K, min tidligere kone, var der også. Han 
sagde at Bachtin havde skrevet de essay, og han var selv overrasket over hvordan det lykkedes 
Bachtin at ventrilokere de biologiske fakta. Så jeg tror at Voloshiov-tingene er, med undtagelse af ... 
Jeg synes at 'Marxisme og sprogfilosofi´ er en stor bog, og det er en stor bog, fordi det er ikke 
Bachtin der skriver som Bachtin; det er meget mere, som du siger, lingvistikken i den der er 
overbevisende, end det er tilfældet i 'Talegenrer'. Du husker sikkert brevet til Trubetskoj; det var 
komplet uventet, at denne forholdsvis talentløse fyr skulle have skrevet denne fremragende bog. Det 
er et åbent spørgsmål, og der er forskellige synspunkter, men det er interessant... 

NMA: Jeg vil afslutte nu, men jeg har lige et sidste spørgsmål: Er der et spørgsmål jeg burde have 
stillet, men som jeg ikke har stillet? 

MH: Det tror jeg ikke. Jeg synes at du helt klart er fortrolig med sagernes tilstand lige nu. Jeg tror at 
hvis jeg skulle gøre det du gør, ville spørgsmålET jeg ville stille være - dette afspejler bare mine egne 
interesser - Bachtins forhold til Kant. Jeg mener ikke hans læsning af filosofien, men hans forståelse 
af depersonalisering. 

NMA: Så er cirklen sluttet og vi er tilbage ved Kant. 

MH: Ja, vi er tilbage ved Kant. 

NMA: Mange tak. 

MH: Selv tak, det var en ære og en fornøjelse.
 


