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Carsten Sestoft

Taktik uden strategi
Barthes i det intellektuelle felt

Barthes’ synspunkt på sin forfattervirksomhed

Når man giver sig til at genlæse Roland Barthes’ værk i et sociologisk per-
spektiv med henblik på at beskrive udviklingen i hans værk i forhold samti-
dens intellektuelle felt, undrer man sig over at ingen tilsyneladende har set,
hvad det egentlig er, han skriver om sig selv. Han siger faktisk næsten det
samme, som sociologen også finder frem til, men siger uden omsvøb og ude-
ladelser, hvorfor det sandsynligvis vil blive opfattet som groft reduktivt. Hvis
det virkelig kan være rigtigt, at ingen har forstået, hvad det er han siger, så
skyldes det bl.a., at hans værker i al fald uden for Frankrig er blevet læst løs-
revet fra deres oprindelige kontekst, på trods af at netop Barthes’ kontekst-
bevidsthed er et af hans vigtigste produktive principper. I al fald synes mange
læsere at tage den kontekst for givet, som Barthes selv skitserer i sine tekster
i form af en (ofte karikeret) doxa. Men hvad er det da der står? Læs f.eks. dette
stykke fra Roland Barthes par Roland Barthes:

»Taktik/strategi
Bevægelsen i hans værk er taktisk: det drejer sig om at skifte plads, at få
tag, som i tag-fat, men ikke om at erobre. Til eksempel: begrebet inter-
tekst? Det har i grunden ingen positivitet; det tjener til at bekæmpe kon-
tekstens lov; konstateringen bliver på et vist tidspunkt anført som en
værdi, men det er på ingen måde på grund af en forherligelse af objekti-
viteten, det er for at dæmme op for ekspressiviteten i den borgerlige
kunst; værkets tvetydighed stammer ikke på nogen måde fra New Cri-
ticism og interesserer ham ikke i sig selv; det er blot en lille krigsmas-
kine over for den filologiske lov, den rette menings universitetstyranni.
Dette værk kunne altså defineres som: en taktik uden strategi.«1

Barthes siger her, at det væsentlige ikke er de begreber han anvender (inter-
tekst, konstateringer, tvetydighed), men de begreber han bekæmper (kontekst-
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ens lov, den borgerlige kunsts ekspressivitet, filologiens lov, etc.). Hans bidrag
til erkendelsen er således negativt: det består i at destruere andres begreber og
i – som han siger andetsteds (III 219) – mekanisk at indtage det modsatte
standpunkt. Hans taktik er at være imod, men uden at være for noget andet end
det modsatte af det han er imod: han vil ikke erobre, skønt han bruger krigs-
maskiner. Dette: uden strategi vil altså sige: jeg vil ikke sige noget bestemt,
hvilket også er en måde at sige på, at man ikke har noget at sige. Denne ud-
lægning underbygges af den implicitte reference til Michel de Certeau, som
definerede forskellen på strategi og taktik som forskellen på eksistensen hhv.
fraværet af et sted, fra hvilket en handling udgår, således at den taktiske hand-
ling altid finder sted på modstanderens præmisser.2 Man kunne anføre mang-
foldige eksempler på dette udslag af hans taktik uden strategi fra Roland
Barthes par Roland Barthes, hvis koketteren med pronominer på ingen måde
underminerer klarheden af det sagte: eksempelvis når han siger, at han blot er
et »ekko« af den tænkning, der omgiver ham (III 151), at han blot samler be-
greber op og bruger dem metaforisk uden at kere sig om deres teoretiske sam-
menhænge (III 165, 189, 198, 211, jf. II 1699, III 758), etc.

Dette er naturligvis noget reduktivt. Der er et supplement, som jeg senere
vil vende tilbage til, og synspunktet er også Barthes’ egen fortolkning af sine
tidligere faser, der har et skær af retrospektiv legitimering over sig. Han havde
faktisk noget at sige – han var også for, fordi han allierede sig med andre, der
også var imod, – selv til sidst i sit forløb, blot gjorde de tidligere faser det van-
skeligt at sige lige ud. Men ikke desto mindre kan man i imod-synspunktet
erkende den generelle drivkraft for hele Barthes’ forfatterskab, hvorfor man
kan rekonstruere faserne ud fra synspunktets udformning i hver enkelt fase.

Hensigten er altså en sociologisk analyse af Barthes’ trajectoire i det intel-
lektuelle felt. Hvilken interesse præsenterer en sådan? Hvis man kan rekon-
struere Barthes’ tilfælde som »un cas particulier du possible«, hvilket mere
generelt »possible« drejer det sig da om? Indskrevet i sin historie synes
Barthes at være et særligt tydeligt og markant eksempel på en af udviklingerne
i universitets- og forskningsverdenens store ekspansion fra slutningen af 50-
erne, en ekspansion som på det seneste har taget fart igen i Danmark. I forhold
til en ligevægtssituation, hvor produktionen af kandidater passer til universite-
tets selvreproduktion, således at universitetets ethos og ortodoksi kan oprethol-
des og langsomt videreudvikles, så byder ekspansionsperioder generelt på mu-
ligheder for at bryde denne reproduktion af tænkningen, fordi den åbner mu-
lighed for, at folk med universitetseksterne dispositioner kan få adgang til
forskningsverdenen. En sådan ændring er det vanskeligt at evaluere i termer
som godt og ondt. Ekspansionen åbner mulighed for nytænkning, men også
for nytænkning, der er mere præget af mode og ukonstruktiv anti-institutio-
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