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Teksten som problem 
i lingvistik, filologi og andre 
humanis tiske videnskaber 
ForsØg på en filosofisk analyse 

Den russiske sprog- og litteratlirforsker Mikhail M.Bakhtin (1895- 
1975) blev kendt i (let danskeforskningsmilj@ ilecl en nasten samtidig 
introduktion gennem Peter Madsen og Anker Gemzges arbejder om 

ham.' Bukhtin er siden blevet brugtjlfttigt, i s e r  af litterater, men hans 
arbejder har i overs~ t t e l se  kun varet  tilgangelige på engelsk, tysk, 
,fransk og senest svensk; han er aldrig blevet oversut til dansk. 

Artiklen »Teksten som pmblem« er et af Bakhtins sene clrbejder, op- 
rindeligt nogle uf hans eksperimentelle notuter,fra 1959-61; men de 

blev,f@rst publiceret i 1976, +er hans dgd, i tidsskriftet Voprosy Li- 
teratury og sa igen tre år senere, efter nogen redigering, i bogen Es- 
tetika Slovesnogo Tvortjestva, forsynet med udfgrlige noter. Det er 

denne senere udgave,' vi har valgt at oversatte her. 
»Teksten som problem« er den fgrste »rluizske« Bakhtin på tryk, og 

det er med velberåd hu, at vi har valgt netop dette sene vark. Her blot- 
Iregges den organiske sanzmenhang nzellem de hovedtemaer, der inter- 
esserede Bakhtin gennem årtier og som tenderede mod en syntese aff i-  
lologi og filosofi. Bakhtin prasenterer disse temaer som en .e~r l ig  og 
ny humanistisk disciplin, dannet i granseområdet iizellem lingvistik, ,/i- 
1osoji.ek antropologi og litterut~iwidenskah. Ud over ut definere og ud- 

dybe sit forskningsområde samler Bakhtin i denne artikel sine hidtidige 
ideer omkring det dialogiske ord" og.forbinder dette begreb med be- 
grebet tekst. Denne sidste term behandles ogsa af Bakhtin i den udvi- 
dede og bearbejdede udgave af bogen Problemy Poetiki Dostojevsko- 
go.4 Alt dette g@r »Teksten som prohlenz« til et meget vigtigt va7rk for 
,forståelsen af hele Bakhtin. 
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Som lmsere af Bakhtin p i  hans modersmil hu i  vi fglt et stigende be- 
hov jor en ov~rsattelse til dclnsk som skulle ligge t r ~ t  på origznalen ud 
fra den betragtning, at der i hidtidige oversattelser til engelsk, tysk og 
fransk ligger for megen tolkriirzg af vigtige begreber, ligesom vi har 
junclet en del,[ejl. sile de^ I1ci.r vi i Vern W.McGees engelske oilerswt- 
telse, redigeret af C u c ~ 1  Emerson og Michael Holqvist5 og ulrnirzdelig 
anerkeridt soiiz (len bedste »engelske« Bakhtin, fundet en delf<;l. Ek- 
,sempelvis er »hessubjektno« (»subjectless«) oversat soiri »ohjectless« 
i fllgende: »Can one say that the compreherision o f a  language c ~ s  a 
systern is ohjectless and cornpletely rlevoirl c?f'dialogic aspects?« (p .  
111)." Det er irilidlertid kun den der forstår, dvs. subjektet, der kan g@- 
re forstielsesprocessen dialogisk. Forståelseris objekt er jo altid til ste- 
(le, jor det er sproget .selil, hvilket g@r hele der~ engelske,formulering uf 
sp@rgsmiilet meningslojs. Den hyppigst,forekommende fordrejning uf 
Bakhtin sker, nar oversmtteren prQver at polere den hciXhtirisXe tanke. 
»Initially, helief reguiret1 only understandzng - interpretcition. This be- 
lief +i.r-,c~s brought to hear orz profane texts (the study of lr~iiguage and so 
forth)« (p.  103). Dette er, strengt taget, ikke en over-s~ttelse, men over- 
smtterens »tolkning« uf f~ lgende  to srrtrziriger: »Initially - heliex that 
reqrrire.5 urzderstanding - interpretation. Application of profane texts 
(language teachilzg ancl so o n ) . ~ "  Det er hvad Bakhtin har skrevet, iizeri 
selvf@lgelig er det umuligt at Icse videre uden at bestemme sig for. 
I~vorclan rnarz vil forstå disse linjer. Bulihtin tvinger laseren til at re- 
flektere over sine egne ord, han inddrager lmseren i en  dialog med sig 
selv, og det er netop dette, der er formiilet med hciris »i~fi<,rdige« måde 
at skrive p i .  »Frr.r.ciigg@relsen« er derfor den groveste fejl en oversmt- 
ter liezrl beg2 mor1 deri bakhtinske originaltekst. Bukhtins »ufardige« 
fremstillingsform her er ikke et hjmlpel@st ror1 ufforvirrede tanker, men 
t v ~ r t i m o d  resultatet af den dalznede litterat, den erfarne skribent og 
sprogvidenskabsmands rnurzgeårige s t r ~ h e n  mod prmcisiolz. Det er 
rnåske ikke en stilistisk helstlbr, ,fardig tekst, det er merl Buk1ltiri.s egne 
ord »eksperimentelle noterter«. Men man kan ikke betvivle Bukhtiris be- 
herskelse c4 sit ~rlorlersmil eller I Z ~ L I I J  evne til at udtrykke ngjagtigt det, 
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