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I n d l e d n i n g

Det meste af Bachtins berømmelse hviler i dag på et par neologismer og en

ny brug af nogle ord, der hastigt er på vej til at blive reduceret til klicheer.

Gary Saul Morson og Caryl Emerson

Romanens tænker

Michail Michailovitj Bachtin er romanens tænker. Hans tidlige filosofiske tek-

ster, hans sprogfilosofi og generelle forståelse af den europæiske kultur-

historie, som hver på sin måde er både spændende og indflydelsesrige teorier,

blegner i sammenligning med hans tænkning omkring romanen. Og det er min

opfattelse, at langt de fleste af Bachtins teoretiske landvindinger blev skabt i

hans møde med romankunsten, hvorefter han var i stand til at reformulere og

derefter ”eksportere” nogle af de litterære erfaringer til andre teoretiske områ-

der. Det er derfor, jeg i denne bog har valgt at koncentrere mig om Bachtin som

romanens tænker, og derudfra foretage korte raids ud i hans sprogteori, hans

filosofiske ideer og hans grundlæggende forståelse af hvad et menneske er.

Men Bachtin var en underlig skribent. Det er på sin vis alt for let at forstå

hans tekster men samtidig svært at bruge dem til meget andet end et par påpeg-

ninger, der grænser til klicheer. Man bliver derfor nødt til at tage et førergreb

på forfatterskabet og lægge nogle snit ned gennem hans tekster for at undgå, at

man enten slet ikke forstår ham eller blot gentager hans ideer i en ufrugtbar

udenadslære. Min specielle vinkel på Bachtins ret omfattende romanteori star-

tede egentlig med en erfaring af, at begreber som polyfoni, forskelligstemmig-

hed og kronotop var meget svære at forsone i en romanteori. Derfor valgte jeg

at opdele Bachtins samlede romanteoretiske korpus i to en halv eller tre linjer,

hvilket efter min opfattelse er den eneste måde, man kan blive i stand til at for-

stå og beskrive Bachtins ofte selvmodsigende og begrebsmæssigt forvirrende

romanteoretiske tekster.

Den første linje stammer fra hans 1929-studie af en enkelt forfatters værk

7
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(derfor en ”halv” romanteori), nemlig hans Dostojevskij-monografi, der frem

for alt pointerede Dostojevskijs epokegørende formopdagelse: polyfonien.

Derefter skabte Bachtin i løbet af trediverne to romanteorier, der både er

historiske og rettet mod romangenren i bred forstand, og som forsøger at over-

skride modsætningen mellem en formalistisk og en indholdsorienteret tilgang.

Teksterne efter Dostojevskijs poetik deler sig i en stilistisk og en kronotopisk

teori om romanens væsen.1 Den første teori angår romanens sprog, dens stil,

dens evne til i “billeder af sprog” at repræsentere både historiske samfund men

frem for alt den menneskelige eksistens: Hovedteksten er her Ordet i romanen,

men også det lange essay ”Fra romanordets forhistorie” belyser disse aspekter

af romanen. Den kronotopiske teori udgøres frem for alt af det skibbrudne

projekt om dannelsesromanens historie og form. Bachtins store studie af Ra-

belais, som jeg især betragter som en kulturhistorisk forfattermonografi bør, i

den udstrækning den kan kaldes et romanteoretisk bidrag, ligeledes regnes

med til Bachtins kronotopiske romanteori.

Det fælles for de tre romanteorier er, at de er indirekte svar på problemer,

som langt fra kun er litteraturteoretiske. De tre romanteorier udgør Bachtins

forsøg på at løse nogle filosofiske og etiske problemer ved at transponere dem

til litteraturvidenskabelige og historiske felter. Problemerne består i at give et

bud på, hvordan man kan tilvejebringe de filosofiske og diskursive forudsæt-

ninger for en værdig menneskelig tilværelse, som ellers – ifølge Bachtins impli-

citte samtidsdiagnose – er i overhængende fare.

Men selv om Bachtin formentlig anså sig selv for en filosofisk tænker, og at

han både startede og sluttede sin karriere med at skrive ”filosofisk”, og at hans

tekster har et budskab, der ikke kun er litteraturteoretisk, så er det for mig hæ-

vet over enhver tvivl, at Bachtin var stærkest i sit møde med litteraturen og

frem for alt med romanen. Og endnu vigtigere: at skabelsen af romanteorierne

havde at gøre med Bachtins etiske, og måske religiøse anfægtelser i forhold til

et samfund og en periode, der for ham var næsten alt det modsatte af, hvad han

mente, romanens form og indhold stod for. Det romanagtige var Bachtins be-

skrivelse af, hvordan mennesket aldrig må behandles som et objekt, der lever i

en tid, der enten er for sen eller for tidlig. Og at menneskets bedste forsvar mod

de mange mulige trusler udefra er hhv. en sproglig multiperspektivisme, der

8
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kan sætte undertrykkende kræfter i relief, og en latterens frigørende kraft, der

kan få os til at le ad nogle af de ting, som en magtinstans ønsker, vi skal frygte.

Jeg benytter med vilje det forsigtige kan, for Bachtin var nok også selv bevidst

om, at hans romanteori i hele sit væsen er utopisk: dvs. er en teori om det gode

sted, der ikke findes. Endnu.

Det er derfor som romanens tænker, at Bachtin fortjener en plads blandt

det tyvende århundredes epokegørende opdagere. Bachtin tænkte over, hvad

det romanagtige bestod i, han undersøgte dens udtryk fra antikken til i dag, og

han tænkte med romanen som redskab. Romanen blev en slags filosofisk og

ideologisk optik, som han kunne bruge til at diagnosticere sin samtid med, og

som han, idet han beskrev genren i bredeste forstand eller fokuserede på stil-

træk i de enkelte værker, brugte til at vise løsninger på nogle af de enorme pro-

blemer, han ligesom så mange af sine jævnaldrende, i øst og vest, så i sin sam-

tid.

Bogens metode og opbygning

Metodisk set er mit arbejde på den ene side båret af den umiddelbare fascina-

tion af og beundring for Bachtins tekster, men på den anden side præget af øn-

sket om at gå kritisk til en tænker, som tigger om at blive læst som mere end en

fodnoteteoretiker, der altid er god for en velklingende påstand om stort set alt

mellem himmel og jord. Til det formål er jeg bl.a. blevet inspireret af det, jeg

kalder den “kritisk-konstruktive” skole, hvortil jeg tæller navne som Craig

Brandist, Ken Hirschkop, Brian Poole og Galin Tihanov. Disse forskeres for-

søg på at indsætte Bachtin i en idéhistorisk, kulturel og sociohistorisk kontekst

ved hjælp af filologiske undersøgelser og arkivforskning har været øjenåbnen-

de for mig og udgør et vigtigt grundlag for de senere års frugtbare nytolkning

af Bachtins værk. Den kritisk-konstruktive skole undersøger i kraft af en kri-

tisk attitude forudsætningerne for Bachtins tankegang, reflekterer over hans

teksters konsekvenser for de filosofiske og litteraturvidenskabelige områder,

og de konstruerer nye modeller for, hvordan Bachtins tænkning stadig har re-

levans og værdi.2

Læseren vil ikke finde egentlige tekstanalyser eller litteraturhistoriske kon-

kretiseringer i denne bog, selv om jeg i høj grad mener, at Bachtins tekster er

9
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nyttige på disse områder. Målet med bogen er snarere at lægge op til såvel de-

bat af Bachtins tekster som fornyet brug af ham på et ædrueligt grundlag, hvor

man nok kan lade sig rive med af hans helt specielle drive men samtidig formår

at tøjle begejstringen, når hans attraktive begreber skal sættes i spil i en analy-

tisk eller litteraturteoretisk sammenhæng. Det betyder dog ikke, at bogen kun

henvender sig til folk, der kan deres Bachtin i forvejen: Jeg håber og tror, at

min bog kan fungere som en kritisk introduktion til de vigtigste begreber i

Bachtins tænkning.

Bogen er en kraftigt forkortet og omskrevet udgave af min ph.d.-afhand-

ling Romanens tænker. Kritisk-konstruktive læsninger i Michail M. Bachtins

forfatterskab, som jeg forsvarede i 2002. Til forskel fra afhandlingen har jeg

her valgt at skære min lange beskrivelse af Bachtins tekster før hans romante-

ori helt bort, for at min fremstilling af Bachtin som romanens tænker kan stå

så klart som muligt.

Efter en skitse af Bachtins liv og af hans værks receptionshistorie i kapitel 1

indleder jeg derfor gennemgangen af Bachtins romanteorier med en historisk

orienteret diskussion af nogle af de vigtigste romanteoretiske forudsætninger

for og ”kilder” til Bachtins tænkning i kapitel 2. Kapitlet tager afsæt i Aristote-

les’ genrehierarki, diskuterer Friedrich Spielhagens “objektive” romanteori og

gennemgår siden de helt aktuelle ”samtalepartnere” omkring Bachtins roman-

tænkning, Georg Lukács’ romanteorier samt de to store litteraturmodeller i

Bachtins umiddelbare omgivelser: den russiske formalisme og den socialistiske

realisme. Alt dette udgør en heterogen arv, som Bachtin originalt forvalter.3

I kapitel 3 gennemgår jeg Bachtins studie af Dostojevskijs polyfoni, som

jeg betragter ud fra tre vinkler: den genuine polyfoni i autor-helt-relationen,

polyfonien på det sproglige mikroniveau (dialogisme) og polyfonien som filo-

sofisk idé. Derefter gennemgår jeg den politiske og etiske baggrund for Bach-

tins rige arbejdsperiode i 1930’erne i kapitel 4, hvor jeg fokuserer på nøglebeg-

reberne myte, frygt, parodi og latter. Bachtins stilistiske romanteori udlægger

jeg i kapitel 5, hvor jeg, via en analyse af især Ordet i romanen, vil komme vidt

omkring: fra genreteori og en stildiskussion til en skitse af hans romanhistori-

ske grundmodel. Som tredje del af Bachtins romanteoretiske arbejde, og som

denne bogs sjette kapitel, fremlægger jeg Bachtins tanker om prosaens mulig-

10
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heder for at inkorporere tid og rum i en “realistisk” fremstilling af virkelighe-

den. Det kalder jeg Bachtins kronotopiske romanteori. Bogen afrundes med en

konklusion, som diskuterer Bachtins romanteorier under en ny synsvinkel,

blandt andet i et forsøg på at samle trådene fra de tre romanteorier i ét synteti-

serende greb.

Der er mange mennesker, jeg burde takke ved udgivelsen af denne bog, men

kun de allervigtigste vil blive nævnt: Frederik Tygstrup var en loyal og opmun-

trende vejleder, der bistod mig med sin legendariske evne til at få tekster til at

blive afhandlinger. Ph.d.-bedømmelsesudvalget bestående af Peter Madsen

(København), Anker Gemzøe (Ålborg) og Gunnar D. Hansson (Göteborg) le-

verede en udførlig og præcis kritik af mit arbejde, og Alex Fryszman hjalp mig,

bl.a., med en masse afklarende spørgsmål angående russisk sprog og kultur. I

mit ph.d.-forløb bidrog Michael Holquist med skarpe synspunkter på nogle af

mine Bachtin-fortolkninger, ligesom både Galin Tihanov og Craig Brandist

har kommenteret tidlige idéer omkring det, der er blevet til denne bog. På et

sent tidspunkt læste både Carsten Sestoft og Christian Chrstiansen manuskrip-

tet igennem og satte mange nyttige røde streger og kom med ændringsforslag.

Men den største tak skylder jeg min ven Jan Lundquist, som i sin tid introdu-

cerede mig for Bachtin, og som med kærligt overskud nu har hjulpet mig med

at komme fri af ham igen. Alle fejl er jo mine, men Jan har luget grundigt ud i

dem!

Bogen dedikeres til Matilda.
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K a p i t e l 1

L i v , v æ r k , m o d t a g e l s e

“I lang tid vidste vi meget lidt om Bachtins liv”, indleder Bachtin-forskeren

Ken Hirschkop sin gennemgang af det, han kalder “Bachtin-myter og Bach-

tin-historie”, men “takket være forskningens indsats efter glasnost ved vi nu

endnu mindre.”4 Bachtin fortalte ellers beredvilligt sin livshistorie til Alexan-

der Duvakin i et stort interview fra 1973. Dette interview har længe udgjort ry-

graden i den biografiske viden om hans liv sammen med hans venners udsagn

og nogle udførlige forhørsprotokoller fra hans arrestation i 1928-29. Trods

dette materiale er hans biografi præget af uklarheder og endda af usandheder.

Der var engang…

Et citat fra den første store biografi om Bachtin, skrevet af Katerina Clark og

Michael Holquist i begyndelsen af firserne, kan passende åbne dette biografi-

ske kapitel:

“Michail Michailovitj Bachtin blev født i provinsbyen Orel, syd for

Moskva, den 16. november 1895 (4. november, ifølge den gamle tids-

regning). Hans far, Michail Feodorovitj, var lavadelig og kunne følge

sine forfædres linje tilbage til det fjortende århundrede. Der var adeli-

ge der bar navnet Bachtin i Moskva, Orel og Sibirien. Bachtins oldefar

i Orel havde brugt overskuddet fra salget af 3000 livegne til at oprette

en militærkadetskole, som indtil 1918 hed Bachtin Kadetskolen i Orel.

Bachtins bedstefar havde grundlagt en bank med flere filialer, hvori

Bachtins far arbejdede.” (CH, 16)

Problemet med disse tilsyneladende stik- og nagelfaste kendsgerninger er, at de

ikke er korrekte: der er sået tvivl om fødselsdatoen; Bachtins adelige aner er et

luftkastel, og kadetskolen har intet med Michail Bachtins familie at skaffe; at

faren arbejdede i slægtens bank er også en sandhed med modifikationer, idet

12
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Bachtins far var en ganske almindelig, ansat bankfunktionær. Herregud, kan

man sige: Bachtin var gammel da det oven for nævnte Duvakin-interview fandt

sted, og ingen kan fortænke ham i enten at pynte lidt på sin baggrund eller

have problemer med hukommelsen. Problemet er imidlertid, at når det gælder

Bachtins liv og værk, er der så mange og så vigtige uklarheder, at det i mange

år har skygget for nogle af de grundlæggende aspekter af hans indsats.

Men på et punkt har Holquist og Clark ret: Stedet er korrekt. Michail blev

født og voksede op i Orel i en børnerig familie der, da han var ti år, flyttede til

Vilnius i Litauen og omkring 1911 til Odessa. Allerede på det tidspunkt, altså

som 15-16-årig, læste han bl.a. Buber og frem for alt Kierkegaard: Han var,

hævder Clark/Holquist, faktisk så fascineret af den københavnske filosof, at

han forsøgte at lære dansk! (CH, 26) De geografiske omgivelser for den unge

Bachtin er muligvis ikke ligegyldige, da de viser, at den senere sprogmangfol-

digheds-teoretiker tilbragte sin barn- og ungdom i sprudlende kosmopolitiske

byer præget af mangesprogede kulturer. I miljøer, der ikke blot summede af

forskellige sprog, men også var karakteriseret af sammenstød såvel som ud-

vekslinger mellem forskellige kulturer, livsformer og ideologier. Familiens gu-

vernante var tysk, for nu at føje endnu et sprogligt element til denne lingvisti-

ske rigdom, og hun lærte ikke kun børnene sit modersmål men introducerede

dem desuden til den vesteuropæiske kultur. (CH, 21)

Michail var stærkt knyttet til den kun et år ældre bror Nikolaj. Nikolaj

Bachtin var uddannet klassisk filolog og hans dramatiske liv bragte ham efter

den russiske revolution ind i borgerkrigen på de ”hvides” side (dvs. de kon-

trarevolutionære), hvorefter han måtte flygte i eksil i England. Her boede han

resten af sit liv, og ernærede sig ved at undervise i klassisk filologi. I Cambridge

traf han bl.a. Wittgenstein, og der gisnes endda om, at han havde en vis indfly-

delse på Wittgensteins afgørende filosofiske vending fra Tractatus til de Filo-

sofiske undersøgelser. (CH, 19) De to brødre blev altså skilt fra hinanden af re-

volutionen og så ikke hinanden siden, men Nikolaj forblev tydeligvis i Mi-

chails tanker, for det er senere blevet fastslået, at mange af Bachtins usandhe-

der om sit liv simpelthen bestod i, at han “lånte” sin storebrors biografi. På

den måde skaffede han sig bl.a. adgang til akademiske stillinger, som han ellers

ikke var (formelt!) kvalificeret til. Han forsynede sig dermed – med et ord der

13
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bliver vigtigt i de første, eksistensprægede tekster – med et alibi i livet: Han lån-

te en andens identitet for på den måde at undslippe de tid-rumlige og menings-

mæssige vilkår, han var underkastet.

Bachtin hævdede, at også han ligesom sin bror havde taget en akademisk

grad i klassisk filologi på universitetet i Petrograd i 1917: Men undersøgelser

har vist, at Bachtin i hvert fald ikke var indskrevet på universitetet.5 Bachtins

uhyre belæsthed, f.eks. hans viden om den antikke litteraturs mere obskure si-

der, som er fremtrædende i de store essays fra trediverne, kommer dermed

også til at stå i et lidt andet lys. Brian Pooles arkivforskning, som jeg i denne

bog vil vende tilbage til ved flere lejligheder, viser nemlig, at Bachtin sandsyn-

ligvis ikke kunne skrive hverken latin eller græsk samt at han, hvad angår en

masse historisk materiale, simpelthen refererer alment kendte, grundlæggende

værker i den vestlige forskning, f.eks. om selvbiografiens historie (Georg

Misch) og renæssancens filosofi (Ernst Cassirer).6 Sandsynligvis gik Bachtin til

undervisning på universitetet uden at være indskrevet og forfulgte så i øvrigt

sine egne interesser uden at være presset af snævre institutionelle krav. I

1910-12 skulle Bachtin, efter egne angivelser, have studeret i Marburg og Be-

rlin, hvilket imidlertid heller ikke synes at være korrekt: Her “låner” han liv-

somstændigheder fra sin ven Kagan, selv forlod han så vidt vi nu ved aldrig sit

fædreland. Faktum er, at han med sin familie flyttede til Sankt Petersborg i

1914.

Efter revolutionen – livet i Bachtin-kredsen

Revolutionen og de efterfølgende blodige stridigheder og kup tog Bachtin til at

begynde med ikke megen notits af. Det politiske liv interesserede ham efter

egne udsagn ikke, og på trods af at han indså, at zardømmets dage var forbi,

nærede han ingen tiltro til – og arbejdede altså heller ikke for – at det blev be-

sindige kræfter, som overtog magten. Han holdt sig helt væk fra politiske mø-

der og blev i stedet hjemme og læste, hvis ikke han tog til biblioteket for at

nyde godt af den gratis varme.7 Bachtins a- eller anti-politiske indstilling til til-

værelsen skulle præge ham resten af livet, og Bachtin skrev, siger Todorov,

“som om Oktober-revolutionen aldrig havde fundet sted”.8 Det er måske en

overdrivelse, men Bachtins flegmatiske forhold til det politiske og ideologiske
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liv omkring ham har i de senere år fremkaldt en hel del debat, som jeg vender

tilbage til neden for.

I 1918 flyttede han, da forsyningssituationen forværredes, fra Petrograd

(det nuværende Skt. Petersborg), til provinsbyen Nevel nogle hundrede kilo-

meter sydligere, hvor han blandt andet arbejdede som skolelærer. Her opstod

kernen af den gruppe, der skulle blive det afgørende intellektuelle miljø for

Bachtin i godt og vel ti år, og som går under navnet Bachtin-kredsen. Deltagere

var Valentin Nikolajevitj Volosjinov, der på dette tidspunkt var musikviden-

skabsmand og digter, filosoffen Matvej Isaevitj Kagan, som efter et langt op-

hold i Tyskland bragte den dugfriske nykantianske filosofi tilbage til Sovjet (og

blev Bachtins nærmeste ven), litteraten og filosoffen Lev Pumpianskij, den se-

nere berømte koncertpianist Maria Veniaminovna Iudina og endelig digteren

Boris Michailovitj Zubakin. Det var frem for alt spørgsmål om kulturens for-

hold til etikken, kunstens relation til videnskaben samt religionsfilosofiske

problemer, der optog gruppen, hvilket også har sat sine spor i Bachtins første

offentliggjorte artikel, den programmatiske “Kunst og ansvarlighed” fra

1919, som er oversat til dansk. Medlemmerne af denne kreds var frisindede,

dybt optagede af at påvirke deres samtid i almindelighed og deres lokalsam-

fund i særdeleshed i kraft af kulturelle og filosofiske kampagner, og alle med-

lemmerne havde brede, intellektuelle horisonter. I 1920 fulgte Bachtin efter

Volosjinov og Pumpianskij til Vitebsk, som i de år var en kunstnerisk og kul-

turel smeltedigel. Der var forskellige grunde til, at netop Vitebsk blev et kul-

turelt centrum, bl.a. invaderedes den af en række deltagere i den unge russiske

avantgardebevægelse, og på et tidspunkt boede både Chagall (som var født i

Vitebsk), El Lissitskij og Casimir Malevitj (som Bachtin kendte) i byen, som i

en kortvarig heftig opblomstring var en veritabel avantgardistisk forsøgsby.

(Se CH, 47, som medrivende beskriver “Vitebsk renæssancen”).

Den intime stemning i kredsens arbejde var Bachtins vigtigste udfoldelses-

område; psykologisk set synes Bachtin ikke at være nær så udfarende som sine

kolleger. Tvzetan Todorov viser, i en perspektivrig sammenligning mellem Ro-

man Jakobson og Bachtin, at mens sidstnævnte i sine værker var en glødende

fortaler for karneval, dialogisme og grænseoverskridende kulturelle møder og

kritiserede formalisterne for at være “monologiske”, så forblev disse livsan-
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skuelser teoretiske og udvendige i forhold til hans egen eksistens. Bachtins per-

sonlige livsførelse var enkel, asketisk og isoleret, og privat holdt han mest af

enten helt at tie eller at fremføre sine holdninger i en monologisk form. Jakob-

son, derimod, som i sine skrifter i en vis forstand udtrykte, hvad Bachtin ville

kalde en monologisk sprogopfattelse, var et udadvendt – og ekstremt dialogisk

– livstykke!9

Den tilbagetrukne livsstil prægede Bachtin hele livet, som han delte med

den lidt yngre Elena Aleksandrovna (f. Okolevitj). Parret blev gift i 1921, og

hun blev i flere henseender en livsnødvendighed for ham. Bachtin led af en al-

vorlig og meget smertefuld knoglemarvssygdom (osteomyelitis), der bandt

ham til sengen i lange perioder, og som medførte, at han i 1938 fik amputeret

det ene ben fra knæet og ned.10 Desuden var Bachtin angiveligt ganske ube-

hjælpsom i praktiske anliggender, således at Elena måtte stå for alt praktisk ar-

bejde i hjemmet.

Bachtin-kredsens andre medlemmer flyttede i begyndelsen af tyverne fra

Vitebsk til Petrograd, og da Bachtin flyttede dertil i 1924 (hvor byen var blevet

omdøbt til Leningrad), forsørgede han sig ved arbejde på det kunsthistoriske

institut, i øvrigt sammen med Pavel Nikolajevitj Medvedev, der var stødt til

Bachtin-kredsen i Vitebsk. Det var i Leningrad, Bachtin skabte den samling fi-

losofiske fragmenter, der ofte kaldes “Ansvarlighedens arkitektonik”. Det

drejer sig om fragmenterne “Mod en filosofi om handlingen” på ca. 50 sider

og “Autor og helt i æstetisk skaben” på mere end 200 sider, som blev til i mid-

ten af tyverne, mens hans essay “Problemet om indhold, materiale og form i

sprogkunsten” på godt 80 sider formentlig blev affattet et par år senere og med

andre indsatser og formål.11 Alle disse tekster ligger som en klangbund under

Bachtins senere forfatterskab, og bl.a. “Problemet om indhold, materiale og

form i sprogkunsten” er ikke kun vigtig i en Bachtin-kontekst men er et yderst

interessant bud på en æstetikfilosofisk afklaring af bl.a. spørgsmålet om ind-

holdets status i kunstværket.

Men i tyverne produceres også en række andre tekster, der i Bachtin-kri-

tikken går under den noget mystificerende betegnelse “de omstridte tekster”.

Det drejer sig, for at gøre en meget lang historie kort, frem for alt om tre bøger

skrevet af to af de vigtigste medlemmer af Bachtin-kredsen: Volosjinovs bøger
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om hhv. sprogfilosofi og freudianismen og Medvedevs kritik af formalismen.

Bøgerne udkom i anden halvdel af tyverne under Volosjinovs og Medvedevs

navne, men siden 1960’erne havde rygter svirret om, at de i virkeligheden var

skrevet af Bachtin, hvilket i 1971 blev bekræftet af lingvisten V.I. Ivanov. Den

rimeligste og mest etisk korrekte måde at betragte det betændte spørgsmål (der

gennemsyres af politiske, filosofiske, familiære, økonomiske og udgivelses-

mæssige interesser) er efter min overbevisning at rette sig efter bøgernes oprin-

delige forfatternavne. Og samtidig anerkende, at der i et så tæt samarbejde

som det, der fandt sted mellem deltagerne i de forskellige Bachtin-kredse, na-

turligvis, og helt i pagt med Bachtin-kredsens egen kontekstuelle forståelse af

tænkning og ytring, må finde en gensidig inspiration og afsmitning sted.12

Arrestationen og de frugtbare tredivere

Denne blomstrende periode for Bachtin og hans kolleger afsluttes brat med

Bachtins arrestation i 1928. Han havde på dette tidspunkt færdiggjort sin se-

nere så berømte bog om Dostojevskij, men d. 24. december 1928 blev han ar-

resteret, bl.a. anklaget for at være tilknyttet en “antisovjetisk” religiøs under-

grundsbevægelse ved navn “Genopstandelse” (og for at korrumpere ungdom-

men som en anden moderne Sokrates!), og idømt 10 års ophold i en arbejdslejr

i Solovki. En sådan straf var, på grund af hans dårlige helbred, en dødsdom.

Men i kraft af bl.a. en henvendelse fra Maxim Gorkij og en positiv anmeldelse

af Dostojevskij-bogen, der udkom i starten af 1929, skrevet af selveste ”kom-

missær for oplysning” Lunartjarskij, blev dommen ændret.13 Dommen – in-

ternt eksil i byen Kustanai på grænsen mellem Kazakhstan og Sibirien i seks år

– faldt i februar 1930, og Bachtin og hans kone forlod straks Leningrad. Pga.

det undervisningsforbud, som var en del af dommen, arbejdede Bachtin i disse

år frem for alt som bogholder, og den eneste publikation i de efterfølgende år

blev “Erfaringer baseret på et studie af kolkoz-arbejderes behov”! (CH, 257) I

løbet af trediverne dør hans bedste venner og kolleger, og han står basalt set

ensom i forhold til hans tidligere år i forskellige kreative fællesskaber. Medve-

dev, som ellers havde en succesfuld karriere inden for uddannelsessystemet

bag sig, blev arresteret og skudt i 1938, Volosjinov døde af tuberkulose i 1936,
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Kagan, Bachtins bedste ven og muligvis hans vigtigste filosofiske inspirations-

kilde, døde i 1937 af et hjertetilfælde.

Disse dramatiske og tragiske begivenheder markerede paradoksalt nok

indledningen til Bachtins mest produktive periode, både kvalitativt og kvanti-

tativt, nemlig tredivernes og fyrrernes kolossale romanteoretiske indsats.

Bachtin skrev, på trods af sin sygdom og de lidet inspirerende omgivelser, en

perlerække af tekster på godt og vel ti år, som sikrede ham en plads blandt det

tyvende århundredes store æstetiske tænkere. De vigtigste tekster er Ordet i

romanen (1934-35), et stort projekt om dannelsesromanen som endnu kun er

delvist udgivet (1936-38), de to oprindelige foredragstekster til Gorkij-insti-

tuttet, “Fra romanordets forhistorie” (1940) og “Epos og roman” (1941) samt

afhandlingen om Rabelais, som Bachtin arbejdede på i anden halvdel af tredi-

verne. Bortset fra Rabelais-bogen gemte Bachtin sine manuskripter af vejen og

fik dem først udgivet næsten fyrre år efter deres affattelse.

Bachtins tekster, der fejrer åbenhed, flerstemmighed, det karnevaleske, lat-

teren og friheden, blev skrevet under Stalintidens terrorregime på det store

plan, og Bachtins og Elenas enkle liv langt fra metropoler, diskussionsfora og

gode bibilioteker på det nære niveau. Men efter afsoningen af sin dom begynd-

te Bachtin igen at få adgang til det akademiske liv, idet Medvedev hjalp ham til

en stilling på Moldovas pædagogiske institut i Saransk hvortil ægteparret flyt-

tede i 1936. Herfra flygtede parret dog under en af de truende udrensningsbøl-

ger i 1937, indtil de senere samme år slog sig ned i Savelevo fem-seks hundrede

kilometer fra Moskva. Bachtin skrev, som nævnt, i 1940-41 to foredrag til

Gorkij-instituttet i Moskva, og indleverede sin afhandling om Rabelais i 1940,

men fik først lov at forsvare sin store afhandling seks år senere, og efter en nu

mytologiseret, timelang debat i bedømmelsesudvalget blev han tildelt en kan-

didatgrad (og ikke det der tilsvarer en ph.d.- eller doktorgrad, hvilket den var

indstillet til). Værket udkom i 1965, et kvart århundrede efter indleveringen.

Anden verdenskrig medførte, pga. øgede arbejdsmuligheder, bedre økono-

miske og arbejdsmæssige betingelser for Bachtin. Efter krigen, i 1945, flyttede

parret fra Savelevo tilbage til uddannelsesinstitutionen i Saransk, hvor han var

en værdsat lærer og kollega indtil 1961, hvor han af helbredsårsager trak sig

tilbage. Perioden fra slutningen af krigen til hans fratrædelse i 1961 er stort set
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helliget undervisning og administration, og hans eneste større tekst er det vigti-

ge essay om sproggenrerne fra starten af halvtredserne (udgivet 1979 i en for-

andret, mindre Stalin-venlig udgave, se CH, 328)

De sidste år

I de sidste år af sit liv kunne Bachtin endelig se sine værker blive ikke blot udgi-

vet men tillige vurderet efter fortjeneste. Det startede med genudgivelsen af bo-

gen om Dostojevskij i en ny, omarbejdet version, som blev startskuddet til

Bachtins udbredelse og berømmelse. To af de unge studerende, som overrasket

opdagede, at Bachtin ikke var død (han havde kun udgivet, må man huske, en

enkelt bog i 1929, dvs. før anden verdenskrig, før tredivernes omfattende ud-

rensninger), fik efter års tovtrækkererier med myndighederne genudgivet

Bachtins Dostojevskij-studie i 1963, nu med et omfattende tilføjet genre-

historisk afsnit.14 I slipstrømmen af den bog – som blev positivt modtaget –

kunne Bachtins afhandling om Rabelais, i en let ændret udgave, udkomme to

år senere. Rabelais-bogen blev modtaget med begejstring, og Bachtins rygte

både i Sovjetunionen og i vesten begyndte for alvor at vokse, frem for alt i kraft

af de hurtige oversættelser af Rabelais- og Dostojevskij-bogen til fransk, en-

gelsk og tysk.

Fra midten af tresserne blev både Elenas og Michails helbred så dårligt, at

deres unge “disciple” – med hjælp fra KGB-chefen Andropov, hvis datter hav-

de fulgt et af disciplenes seminarer (CH, 336) – sørgede for, at det gamle ægte-

par først blev installeret på det velrenommerede Kreml-hospital i Moskva,

hvorefter de fik plads på et plejehjem i Grivno, tæt ved Moskva, i 1970. Efter

Elenas død i 1971 flyttede Bachtin til en komfortabel lejlighed, som han havde

råd til i kraft af opsparing og royalties fra sin Dostojevskij-bog.

I de sidste år fik Bachtin skrevet det vigtige artikel-svar til tidsskriftet No-

vyj Mir og de perspektivrige konkluderende bemærkninger til kronotop-fra-

gmentet. Bachtins tidligste tekster var karakteriseret ved en filosofisk og ab-

strakt behandling af nogle grundlæggende problemstillinger, men mens den

store produktive mellemperiode i trediverne og fyrrerne var fokuseret på

undersøgelsen af romanens form og historie, så må Bachtins sidste periode

karakteriseres som eftertænksomhedens tid. Efter et langt livs arbejde forsøger
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han at formulere nogle almene videnskabsteoretiske retningslinjer, og de reli-

giøse undertoner, som igennem hele Bachtins forfatterskab har ligget mere el-

ler mindre skjult, træder tydeligere frem.

Bachtin døde den 7. marts 1975, men efter hans død voksede hans udgivne

værk betragteligt: Først og fremmest udkom de store romantekster fra 30’erne

i Voprosy literatury i estetiki [Litterære og æstetiske spørgsmål] i 1975 (stort

set oversat i The Dialogic Imagination, 1981) og næste store udgivelse var

Estetika slovesnogo tvorchestva [Ordkunstens æstetik] fra 1979, som stort set

findes oversat i Art and Answerability (1990). Den russiske udgave indeholdt

desuden Bachtins vigtige notater i anledning af nyudgivelsen af Dosto-

jevskij-bogen, oversat i den amerikanske oversættelse af bogen om Dosto-

jevskij. Den amerikanske udgivelse Speech Genres and Other Late Essays fra

1986 indeholdt endnu et uddrag af det, jeg kalder Bachtins Bildungsroman-

projekt (se kapitel 6), det vigtige essay om sproggenrerne som blev skrevet i

1950’erne og endelig tre af Bachtins sene tekster. Bachtins samlede værker er

under udgivelse i Moskva i udførligt kommenterede udgaver,15 og Bachtin-cen-

tret i Sheffield vil forsyne de ikke-russiskkyndige med en ny engelsk oversættel-

se af Bachtins vigtigste værker og det endda i en sofistikeret hypertextversion.

Disse tekster skulle have været tilgængelige nu, men tidsplanen for dette værk,

der vil sætte den ikke-slavistiske forskning i stand til en hidtil uset grad af filo-

logisk nøjagtighed, er kraftigt overskredet pga. manglende bevillinger.

Fire receptionsbølger

Bachtins værk har siden tressernes slutning øvet en enorm indflydelse på en

række, frem for alt humanistiske, discipliner, og den vestlige reception kan op-

deles i fire bølger.16

Den første Bachtin-bølge, som skyllede ind over vesten, kan lokaliseres til

slutningen af tresserne og begyndelsen af halvfjerdserne, og den var naturligvis

fokuseret på Dostojevskij- og Rabelais-bogen, som var de eneste publicerede.

Julia Kristeva var her den ledende figur, og hun fik enorm indflydelse på den

første Bachtin-forståelse, bl.a. i kraft af hendes prægning af termen “interteks-

tualitet”.17

Den anden bølge i begyndelsen af firserne sugede derimod især næring fra
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de nyudgivne romanessays og iværksatte en mere intens læsning af Volosji-

novs og Medvedevs værker, bl.a. fordi det i vide kredse blev antaget, at disse

var skrevet af Bachtin. Denne periodes ledende figurer var Katerina Clark og

Michael Holquist i kraft af deres epokegørende biografi fra 1984 samt Tzve-

tan Todorov, som i 1981 udgav Mikhail Bakhtine. Le principe dialogique.

En tredje bølge kan spores fra midten af firserne og godt ti år frem, domi-

neret af udgivelsen og fortolkningen af Bachtins ungdomsessays. Pluralistisk

orienterede og antimarxistiske læsninger fik vind i sejlene, og hovednavnene i

denne bølge var Caryl Emerson og Gary Saul Morson. De to redigerede den

vigtige Rethinking Bakhtin. Extensions and Challenges fra 1989 og skrev den

store og meget læste Mikhail Bakhtin. Creation of a Prosaics i 1990.18

Bl.a. i takt med at Bachtins samlede værker udkommer i seriøse, tekstkriti-

ske udgaver i Rusland, er en ny bølge ved at vise sig, og det er den kritisk-kon-

struktive bølge, som jeg kort har nævnt. Mere filologiske, og dermed konteks-

tualiserende læsninger, der kan bryde igennem Bachtins og nogle af hans trofa-

ste læseres mytologiserende røgslør, vil vise nye muligheder, der på en gang vi-

ser Bachtins indskrevethed i historiske og filosofiske kontekster uden at tabe

blikket for hans forfatterskabs særegne logik. Hovedværker i denne nye, vest-

lige bølge er Ken Hirschkops Mikhail Bakhtin, An Aestetics for Democracy fra

1999, Galin Tihanovs The Master and the Slave. Lukács, Bakhtin, and the Ide-

as of Their Time fra 2000 og Craig Brandists The Bakhtin Circle: Philosophy,

Culture and Politics fra 2002.19

De ”to Bachtiner”

Men indlejret i de fire vestlige bølger dukker en anden splittelse op, der bety-

der, at Bachtin-kritikken må vælge mellem to forskellige udgaver af Bachtin.

Enten orienterer man sig mod de tidlige filosofiske tekster samt 1929-udgaven

af Dostojevskij-bogen. Dette valg karakteriserer, med en grov forenkling, den

russiske eller den bachtinologiske læsning.20 Eller man kan, på trods af de nye

teksters fremkomst, foretrække stadigvæk at koncentrere sig om teksterne fra

bogen om Dostojevskij (i den nye, udvidede 1963-udgave) og fremad, hvilket i

høj grad er typisk for den vestlige tilgang til Bachtin, især i de to første bølger.
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Valget står paradoksalt nok imellem to forfattere, som ikke har så meget med

hinanden at skaffe.

Bachtinologerne foretrækker den dybe tænker, fjernt fra denne verdens

praktiske problemer. Denne Bachtin undgik alle politiske spørgsmål i sine tek-

ster og i sit liv: Han interesserede sig slet ikke for dennesidige værdier som

magt eller sociale spørgsmål, og hans forhold til videnskaben var uhyre kritisk

(samtidig med at han angiveligt besad en enorm viden om sin samtids naturvi-

denskab). Set igennem denne skoles optik er Bachtin med andre ord en metafy-

sisk tænker, og for mange en religiøs tænker. Dialogen og jeg-du forholdet,

som Bachtin kredser om i teksterne til og med bogen om Dostojevskij, er kal-

keret over den ultimative jeg-du relation mellem mennesket og Gud. Denne

metafysiske Bachtin grundlagde i de tidlige tekster en metafysisk baseret etik,

som han aldrig forlod eller stillede spørgsmålstegn ved, hævdes det. På trods af

de senere tekster, hvor latter, karneval, sprog og litteratur tilsyneladende træ-

der ind i centrum af hans tænkning, forbliver Bachtin en metafysisk forfatter.21

Al tale om Bachtin som en neomarxist, protostrukturalist eller som en for-

gænger for den poststrukturalistiske, politiserende multikulturalisme, afvises

som udtryk for en misforstået, dekadent udlægning af en religiøs tænker, dybt

forankret i metafysiske spørgsmål hinsides futile og (under evighedens syns-

vinkel) ligegyldige spørgsmål om demokrati, revolution, klassekamp eller mi-

noriteters rettigheder. At Bachtin jo så alligevel spiller netop en politisk rolle,

også bortset fra den anti-marxistiske som alle russere tilsyneladende er enige

om, at han indtager, er desværre blevet klart, idet Bachtins værk også bruges til

at støtte stærkt nationalistiske og endda anti-semitiske positioner, når hans

tekster forvaltes og udlægges af den indflydelsesrige Kozhinov (en af de tre

unge forskere der “genopdagede” Bachtin i tresserne).

Over for denne skoles opfattelse af Bachtin står det vestlige billede – igen

med en forenkling. Den vestlige kritik mener groft sagt, at Bachtins genialitet

afsløres i teksterne fra Dostojevskij-bogen og frem og betragter Bachtins tek-

ster fra trediverne og de tidlige fyrrere som hans vigtigste. Den vestlige læsning

(især frem til midten af firserne) har derfor frem for alt forbundet Bachtin med

sprog, latter, overskridende kulturelle og litterære praksisser og med en essen-

tiel samfundskritisk kerne, der ikke kun var aktuel i tredivernes Sovjet, men i

22
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ethvert samfund til enhver tid. Den vestlige skole arbejder ofte med et begreb

om Bachtin-kredsen og markerer allerede på den måde, at de ikke anser Bach-

tin for en ensom tænker, men som en deltager i et intellektuelt fællesskab (også

selvom hans medtænkere døde i slutningen af tyverne). Bachtin bidrog til – i

denne forståelse – og modtog indtryk fra nogle konkrete diskussioner, som gav

sig udslag i hans ekstremt frugtbare arbejdsperiode i 1930’erne, og var altså

ikke kun i dialog med Gud, Filosofien eller sit eget Indre, men med andre le-

vende mennesker.

Denne vestlige læsning opstod med udgangspunkt i et ekstremt politiseret

miljø, Frankrig i slutningen af tresserne, og blev senere importeret til bl.a. den

socialistiske ”cultural studies” skole i Storbritannien (med Raymond Wiliams

i spidsen) og til amerikanske venstreorienterede campus-miljøer. Og mens den

russiske skole hårdnakket benægter Bachtin enhver verdslig interesse, herun-

der politisk, så har den vestlige skole derimod ligeså hårdnakket forsøgt at

gøre Bachtin til en oprører med basis i en antistalinistisk, men neomarxistisk,

anti-hegemonisk litteratur-, sprog- og kulturteori. For den vestlige skole har

den sociale og politiske forankring af ethvert kulturelt fænomen været af af-

gørende betydning, og mens dialogen og jeg-du relationen gøres metafysisk,

abstrakt og uden konsekvenser for det politiske og sociale liv i den russiske

læsning, så understreger den vestlige skole derimod Bachtin-kredsens teoris

mulighed for at aflæse alle kunstneriske fænomener som socio-kulturelt betin-

gede og dermed også som et billede af sociale spændinger i et givent samfund.

I de seneste godt ti år er denne vestlige fortolkning af Bachtin dog blevet

delvist afløst af to andre tilgange. På den ene side har en læsning af Bachtin

med fokus på individualitet, ansvar og antisystematisk tænkning fået stor

gennemslagskraft, frem for alt via Caryl Emerson og Gary Saul Morsons Mik-

hail Bakhtin. Creation of a Prosaics, der radikaliserer den allerede liberalt ori-

enterede læsning hos bl.a. Michael Holquist. Denne dekontekstualiserende og

anti-marxistiske læsning ligger relativt tæt på den moderate russiske “bachti-

nisme” (i modsætning til de radikale ”bachtinologer” nævnt oven for). Dero-

verfor står en anden vestlig skole, som med rødder i en venstreorienteret tradi-

tion tværtimod forsøger at kontekstualisere Bachtins tekster i forhold til både

politiske, litterære og filosofiske kilder. Dette fører til en kritisk tilgang til nog-
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le af de vanlige forestillinger om Bachtins tænkning, men det leder også frem til

inspirerende nylæsninger af Bachtins værk, som redder ham fra både den my-

tologiserende læsning og den ny-individualistiske og politisk set højredrejede

fortolkning.22
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K a p i t e l 2

R o m a n e n s o m l i t t e r a t u r e n s i d é

Romanteoretiske inspirationskilder

I dette kapitel vil jeg beskrive og diskutere en række kilder til Bachtins roman-

teori, bl.a. bygget på den nye kritisk-konstruktive forskning, som med adgang

til arkiver og ud fra en kritisk granskning af Bachtins tekster har været i stand

til at indsætte ham i hans rette historiske kontekst.

Jeg vil i afsnittet ”Arven fra Aristoteles” lægge ud med at vise, hvordan

Aristoteles’ poetik afsatte en dobbelt inspiration: en sejlivet genrehierarkisk

tradition og – forbundet hermed – en formalistisk men også normativ fokus på

den episke genres dramatiske eller objektive karakter. Derefter vil jeg, i afsnit-

tet om Bachtins samtids to store litteraturteorier (den russiske formalisme og

den socialistiske realisme), skitsere den højaktuelle kontekst for Bachtin, som

også satte sine tydelige spor i hans tekster. I kapitlets resterende del – ”Lukacs’

postromantiske romanteori” – vil jeg vise et tredje spor, som radikalt bryder

med den aristoteliske arv: Det er en historiefilosofisk linje, baseret mindre på

plot og dramatisk “fremvisning” end på romanens historiefilosofiske stilling i

verdenshistorien.

Dette kapitel er det første af to beslægtede kapitler, der skildrer baggrun-

den for Bachtins romanteorier (hvor fjerde kapitel udgør den anden halvdel).

Her i kapitel 2 drejer det sig om de litteraturvidenskabelige, romanteoretiske

kilder, mens jeg i kapitel 4 vil beskrive de dybereliggende filosofiske og ideolo-

giske problemer, der var helt afgørende for, at Bachtin affattede især den sti-

listiske og den kronotopiske romanteori.

I: Arven fra Aristoteles – romanens vej mod retfærdiggørelse

Romanens manglende plads i genrehierarkiet

Romanteoriens historie var indtil begyndelsen af det tyvende århundrede en

apologi, enten på det indholdsmæssige plan (romanlæsning ansås for skadelig

25
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og/eller tidsfordriv) eller på det formelle plan (romanen, mente man, manglede

en form), og det skyldes, at den lige siden sin opståen har følt sig overflødig i

forhold til Aristoteles’ genrehierarki i Poetikken. Det medførte i mange århun-

dreder, at romanen og dens forformer befandt sig i udkanten af det litterære

parnas indtil den – med hele parvenuens opsparede frustration – “imperiali-

serer” alle de andre genrer.23 Det var den stærke aristoteliske tradition inden

for poetikken, der forhindrede, at romanen fik sin egen plads i genrehierarkiet,

fordi romanen ikke passer ind i digtningens tre grundformer: det episke, det

lyriske og det dramatiske. Altså: Romanens fejltagelse bestod i, at den hverken

var et drama eller et epos!24

Aristoteles selv talte ikke – hvad man senere har påstået utallige gange –

om genrer, men opdelte udelukkende tekster efter deres objekt og modus.25

Men med udeladelser og ved direkte vurderinger viste han, at tragedien er den

højeste litterære form, efterfulgt af eposet (og heri forkaster han Platons poeto-

logiske overvejelser i Staten). Epikerne kunne ikke nå op på siden af dramaets

fremvisende, effektblandende karakter, men Homer nød stor anseelse hos

Aristoteles, fordi han formåede at holde sig så langt borte fra det fortalte, som

det er muligt, tekstformens fortællende karakter taget i betragtning: Homer

benytter kort sagt næsten en dramatisk fortælleteknik.

Men at der var et ”hul” hos Aristoteles, og at senere romanforfattere er-

kendte, at det var lige præcis det vakuum, de med deres nymodens tekster skul-

le fylde ud, vidner Henry Fieldings berømte definition af romanen i sin indled-

ning til Joseph Andrews om – skrevet to årtusinder efter Poetikken. Han kal-

der sin roman “a comic Epic-Poem in Prose”, et ”komisk epos-digt på prosa”!

En absurd inkluderende definition der imidlertid er helt logisk ud fra Aristote-

les’ system – og som vidner om, at det så sent som i det attende århundrede sta-

dig var nødvendigt at retfærdiggøre romanens eksistens ud fra det aristoteliske

genresystem.26

Huet og Blankenburg

Den første vægtige teoretiske behandling fik romanen af romanceforfatteren

og polyhistoren abbed Huet, som i 1669 udgav Traité de l’origine des romans,
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hvis egentlige formål ikke så meget er beskrivelsen af romanen som retfærdig-

gørelsen af den. Huets berømte definition lyder:

”Det, man rettelig bør kalde romaner, er opdigtede amorøse eventyr,

skrevet i kunstfærdig prosa, til læsernes fornøjelse og oplysning. Jeg si-

ger opdigtede for at adskille dem fra sande historier. Jeg tilføjer

amorøse eventyr, fordi kærlighed bør være romanens vigtigste emne.

De skal være skrevet i prosa for at passe til dette århundredes skik og

brug. De skal være kunstfærdigt skrevne, følgende visse regler; ellers

bliver det en sammenflikket bunke [amas confus] uden orden og uden

skønhed.”27

Definitionen angår form (prosa, kunstfærdigt udformet, underkastet visse reg-

ler der sikrer klassicismens ordens- og skønhedsideal) og indhold (fiktive,

amorøse eventyr) – men den vigtigste bestemmelse er forbeholdt funktionen:

“til læsernes fornøjelse og oplysning”. Den klassicistiske poetik med Boileau

som pennefører havde afvist romanen som lutter tidsfordriv, måske endda

med moralsk fordærv til følge. Det at skildre kærligheden og dermed ødelægge

sæderne er det vigtigste anklagepunkt fra klassicismens litteraturkritiks side:

Romanen rokker ved kvinders moral og ved ægteskabsinstitutionen – den er

socialt destruktiv. Men det afviser Huet. Han roser romanen for dens opdra-

gende funktioner, især for unge kvinder som igennem romanlæsning lærer

kærligheden at kende (og for mændene bliver romanen det redskab, som kan

sætte dem i stand til at forstå og måske endda siden trænge ind i kvindernes

hjerter!). Både indholdet, men også formen og som nævnt romanens nydelses-

fulde og belærende funktion, gør romanen ligeså respektabel som den moder-

ne tids epos.

Næste station på min hastige rejse op gennem romanteoriens historie er

Friedrich von Blankenburgs Versuch über den Roman fra 1774. Blankenburgs

romanteori er – i modsætning til Huets ikke særligt videnskabelige og noget

kulørte fremstilling – et videnskabeligt spring fremad og et forsøg på at placere

romanen på den plads, som det stadigvæk i 1774 levende og litteraturhistorisk

betydelige epos havde optaget. Romanen er nu blevet afløseren for eposet.

27

Romanen som litteraturens idé

27
\\Monica\Pub\Produktioner\7917-128-1 Romanens t nker\Romanens t nker.vp
18. august 2005 14:28:50

Color profile: Disabled
Composite  Default screen



Eposet er karakteriseret ved at fremstille heroiske begivenheder, mens roma-

nen, i pagt med sin tid, fremstiller det enkelte menneskes indre, påpeger Blan-

kenburg.

Denne erkendelse formuleres inden for en ret kort årrække af Wezel i in-

troduktionen til hans roman Hermann und Ulrike fra 1780, og af Hegel som

ofte får æren for udsagnet om, at romanen er den borgerlige epokes epos, f.eks.

i hans forelæsninger over æstetikken udgivet fire år efter hans død i 1835.28 Nu

er romanen pludselig centralt placeret i den litteratur- og æstetikteoretiske be-

vidsthed, og derfra går det bare fremad i det nittende århundrede hvor roma-

nens udbredelse kvantitativt er ekstrem, og hvor den i slutningen af århundre-

det også tilkendes en egentlig, individuel værdi hinsides blotte kvantitative el-

ler politiske funktioner: Endelig er romanen blevet en kunstform.29

Som endnu en station på vejen mod total anerkendelse bør også regnes den

tidlige tyske romantiks forståelse af romanen. Romantikforskningen – bl.a.

Walter Benjamins Der Begriff der Kunstkritik in der deutschen Romantik som

blev udgivet i 1920 – har slået fast, at for den romantiske skole, der blomstrede

omkring 1800 i Tyskland, var det ikke poesien, som normalt antaget, men net-

op prosaen, og især prosaens storform romanen, som romantikerne satte deres

lid til. Friedrich Schlegel, for eksempel, kan i det 116. Athenäum-fragment om-

tale “universalpoesien” på en måde, som må være en karakteristik af roma-

nen. Det fik Benjamin øje på, og han spidsformulerede det tidligt-romantiske

genresyn prægnant: “Poesiens idé er prosaen”. 30 Romanens særkende er, at

den som den eneste af de overleverede former ikke har nogen struktur fastlagt i

en poetik, hvilket gør den til den eneste genre, som er i sin vorden, og dermed

tilbyder sin forfatter et unikt frihedspotentiale.

I anden halvdel af det nittende århundrede opstår en vigtig bevægelse i ro-

manteoriens historie pga. Friedrich Spielhagens (1829-1911) romanteoretiske

arbejder, som begynder at udkomme 1864. Teoretisk set er Spielhagens, Otto

Ludwigs og andre tyske filologer og kritikeres koncentration omkring roma-

nen et udtryk for en teoretisk og akademisk erkendelse af, at romanen er blevet

den mest populære og politisk mest virkningsfulde genre. Spielhagen kan såle-

des gentage den historiefilosofiske tese om, at “den retmæssige arving til det

gamle folkeepos [Volksepos] ene og alene er den moderne roman”31 – en tese
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han fører igennem vha. analyser af romanens form. Bachtins romanteori er

den måske mest radikale romanapoteose i historien, og han tager således den

antiaristoteliske tråd op fra bl.a. Huet, Blankenburg, romantikerne og det nit-

tende århundredes romanforfattere. Han forsøger selv at strikke en romante-

ori sammen, som med historiske, filosofiske, etiske og formelle argumenter tje-

ner til at underbygge påstanden om, at romanen vitterlig er og forbliver eposet

og alle de andre klassiske genrer langt overlegen. For Bachtin er romanen lit-

teraturens idé.

Romanen som amputeret drama

Men der er et problem, selv i anden halvdel af det nittende århundrede, hvor

romanen og dens teori ikke længere har nogen grund til at undskylde for sig,

men tværtimod gang på gang proklamerer sin sejr. Romanteorien er stadig

dybt begravet i et spørgsmål, der kan aflæses i titlen på en af Spielhagens talri-

ge romanteoretiske bøger: Neue Beiträge zur Theorie und Technik der Epik

und Dramatik der udkom 1898. Med andre ord: Romanen er, selv i midten af

det nittende århundrede, blot eposets afløser. Selvom Spielhagen kæmper for

at fokusere på det specifikt romanagtige, er romanen en episk form.

Dette problem skyldes faktisk også Aristoteles, for hvis der er en ting ved

Poetikken udover genrehierarkiet, som har givet romanens udøvere og teoreti-

kere søvnløse nætter, så er det Aristoteles’ konstante privilegering af den dra-

matiske fremstilling som den æstetisk og logisk korrekte. Det var den roman-

begejstrede Spielhagen, og med ham en lang række andre ny-aristotelikere i

anden halvdel af det nittende århundrede, helt klar over. Men hvorfor er det et

problem for den moderne romanteori, og hvordan kan den aristoteliske poetik

i det hele taget være i live i midten af det nittende århundrede? Brian Poole har,

for at belyse disse afgørende romanteoretiske og -historiske spørgsmål, opteg-

net en teorihistorisk linje i den europæiske litteraturhistorie, som jeg vil følge

nedenfor.

Det problem den moderne romanteori sloges med var, at hvis romanen er

en episk form, så bør romanen også underkaste sig eposets regler. Og de regler

er, paradoksalt nok, slet ikke episke, men dramatiske! Som nævnt lagde

Aristoteles ikke skjul på, at han foretrak dramaet (tragedien) frem for de andre

litterære genrer, deriblandt eposet, og det gav sig udslag i, at han også behand-
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lede Homer ud fra dramatiske kriterier. Udgangspunktet for Aristoteles er, at

en karakterisering af et menneske bør bygges på en persons handlinger, ikke

hans ydre fremtoning, ud fra hans grundtese om, at det er handlingen frem for

personkarakteristikken, der er dramaets egentlige kerne.

Første gang disse tanker realiseres i en større og for eftertiden betydelig

sammenhæng er i en tekst, der skulle blive velkendt for generationer af littera-

turteoretikere: Lessings Laokoon (1766), som adskiller poesien (hvis tegn er

tidslige) fra billedkunsten (hvis tegn er rumlige). Poesien skal beskæftige sig

med fremstilling af handling, mens billedkunsten skal stå for den rumlige be-

skrivelse. Digteren bør undgå beskrivelser, fordi det strider mod selve littera-

turens tidslige væsen: skal noget beskrives, bør det ske i kraft af sindrige kon-

struktioner, som allerede antikkens Homer og Anakreon mestrede. I stedet for

direkte at beskrive en kvindes skønhed må den reflekteres i beundrende kom-

mentarer fra figurer, der betragter hende (som i Iliaden). Derudover kan en

kvindes skønhed fremstå plastisk og klar for læseren – uden forfatterens direk-

te beskrivelse – ved at den forelskede del for del beskriver den elskedes krop for

en maler, der ud fra hans beskrivelse skal skabe et billede af hende (som hos

Anakreon). Senere behandler Goethe og Schiller lignende problemer, og denne

tråd tages lidt senere op af Humboldt i hans essay om Goethes Hermann und

Dorothea. Bag teoretiseringen over den episke genre fra Aristoteles’ praktiske

beskrivelser over Lessings kunstteoretiske adskillelse og frem til Goethes,

Schillers og Humboldts mere og mere normativt prægede beskrivelser, ligger

drømmen om den størst mulige objektivitet. “Ingen kategori i kunstteorien”,

siger Humboldt, “er så vigtig som det objektive, og ingen kategori kræver en så

præcis og omfattende udlægning.”32

Men sideløbende med ønsket om narrativ ”objektivitet” fra Aristoteles

over Lessing til Spielhagen løber et andet spor. Vender vi for en stund tilbage

til abbed Huets apologetiske romandefinition, så er den jo udtryk for, at roma-

nen i forhold til eposet er karakteriseret ved et helt andet indhold, idet kærlig-

heden er romanens vigtigste emne. Det indsnævres hos Blankenburg: Det klas-

siske epos besang “offentlige handlinger og begivenheder”, hvorimod den mo-

derne roman befatter sig med den enkeltes “indre tilstande” og følelser.33 Den-

ne definition var der naturligvis god empirisk basis for. Syttenhundredetallets
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romanlitteratur beskæftigede sig i allerhøjeste grad med det indre, og når

Rousseau i Émile klagede over historievidenskabens pauvre beskrivelse af

mennesket og i stedet principielt mente, at “man bør først og fremmest kende

til menneskets hjerte”, så var dette en kritik af historievidenskaben såvel som

af den antikke epik. Rousseaus kritik af historien – og altså af epikkens væsen

– viser, hvordan man fra syttenhundredetallet, både hos forfattere og teoreti-

kere, indså romanens særlige indhold og specielle forhold til det menneskelige,

som ikke blev opfyldt af andre genrer:

“historien viser i højere grad handlingerne end menneskene, fordi den

kun griber dem [menneskene] i visse udvalgte øjeblikke, i deres festtøj:

den viser kun det offentlige menneske, som har gjort sig i stand for at

blive set: den følger ham slet ikke ind i hans hus, i hans værelse, viser

ham ikke hos sin familie, blandt sine venner: den viser ham kun frem

når han repræsenterer, det er mere hans dragt end mennesket, som

historien fremstiller.”34

Rousseau er repræsentativ i sin understregning af, at hvis handlingen domi-

nerer over karakteren – og det var jo den aristoteliske grundtese – så forsvinder

selve romanens objekt og eksistensberettigelse. Og her kommer Bachtin ind i

billedet som læser og kritiker af en tysk romanforfatter og -teoretiker, som vi

ellers har glemt.

Arven fra Spielhagen

Spielhagens romanteori er der ikke meget salg i for øjeblikket. I den angelsak-

siske verden starter moderne, seriøs romanteori med Henry James, og heller

ikke den kontinentale forskning (f.eks. Genette eller Barthes) synes at kende til

debatten i anden halvdel af forrige århundrede, som i høj grad foregriber den

angelsaksiske diskussion.

Hvis nogen i det hele taget husker Spielhagens navn idag, er det nok først

og fremmest som den ihærdige undersøger af og opmuntrer til en dødfødt idé:

drømmen om den objektive fortælleposition. Brian Poole viser imidlertid, at

Spielhagen har en central plads i romanteoriens historie, bl.a. som en vigtig om

end skjult inspirationskilde til Bachtins romantænkning. Som sædvanligt bør
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man ikke stole på Bachtins egne (manglende) henvisninger til eller udlægning

af teorihistorien. Bachtin omtaler således aldrig Spielhagen i positive vendin-

ger: I “Fra romanordets forhistorie” omtales han kort og nøgternt som forfat-

teren til en række romanteoretiske værker, og i Ordet i romanen er han en ro-

manteoretiker uden sans for romanens særkende: forskelligsprogetheden og

den dobbeltstemmige diskurs.35

Omkring 1900 var det som nævnt generelt anerkendt, at romanen adskilte

sig fra eposet, selv om man i sprogbrug og tildels i tankegang stadigvæk kunne

finde på at betragte den som eposets arving. Men det var blevet klart, at roma-

nen adskilte sig fra eposet ved at være en følelsesorienteret, individcentreret

genre, som derfor måtte fokusere på mennesket som talende i stedet for hand-

lende. Men dette skift fra ydre handlinger til indre følelser, fysiske slagsmål

med sværd eller knytnæver forlades til fordel for verbale kampe, vanskeliggør

den aristoteliske fokus på handlingen. De fra begyndelsen tekniske, men se-

nere normative krav til romanforfatteren (fra Aristoteles over Lessing til Goet-

he) om, at forfatteren bør holde sig fra direkte, subjektive fortællekommen-

tarer og i stedet forholde sig til sine personer som en fraværende men alvidende

gud, bliver dermed vanskelige at opretholde. Men det falder slet ikke Spielha-

gen og hans samtidige ind, at man jo simpelthen kunne se bort fra Aristoteles. I

stedet fremturer Spielhagen i at applicere de aristoteliske fortælleprincipper på

den moderne roman, hvor selvmodsigende det end kan forekomme. Det er kun

denne absurd trofaste nyaristoteliker, eftertiden har kunnet få øje på i Spielha-

gen, den Spielhagen som stred mod vindmøller i sit forsøg på at skabe funda-

mentet for en objektiv udsigelse i romanen.

Det skyldes bl.a., at Wayne C. Booths kritik af sine forgængere (især Percy

Lubbocks og Henry James) i Rhetoric of Fiction (1961) er blevet stående som

den uimodsigelige dom over enhver drøm om den objektive fortælling. Dvs. en

fortælling, med Lubbocks termer, præget af et minimum af telling og en abso-

lut overvægt af showing. Booth viste i sin bog, at al showing pr. definition ind-

går i forfatterens retoriske konstruktion af plot og læser, og at det derfor blot

er en anden form for telling.

Denne kritik kan han – i forordet til den amerikanske oversættelse af Bach-

tins Dostojevskij-bog i 1984 – stå ved, selvom argumentationen efter hans
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egen opfattelse var noget overfladisk. Det er nemlig noget helt andet, der er på

spil, hævder Booth, som intet har at gøre med, hvorvidt forfatteren er alviden-

de eller sætter sin objektivitet på spil ved at krybe ind i hovedet på sine perso-

ner. Udfordringen fra Bachtin og hans kreds består i “brugen af specielle effek-

ter for at opnå et specielt mål, for så vidt som kvaliteten af forfatterens forestil-

lingsmæssige talent – evnen eller lysten til at tillade andre stemmer i værket

ikke grundlæggende er under autorens egen ideologiske, ‘monologiske’ kon-

trol.”36 Og videre: “Karakterer bliver, kort sagt, respekteret som hele subjek-

ter, vist som ‘bevidstheder’, der aldrig helt kan blive defineret eller udtømt på

samme måde, som de helt erkendte [fully known] objekter, der en gang for alle

har fået en rolle – og så kan afskediges som udskiftelige.”37 Kort sagt: Det er

muligt for en autor at opnå objektivitet, der ud fra en logisk, retorisk betragt-

ning kan forekomme absurd. Dvs. at en dygtig forfatter i kraft af sin fortæller

kan placere sig på samme niveau som sine personer, hvorved en afgørende

etisk fordel er vundet: Forfatteren behandler sine personer på samme måde,

som vi bør behandle mennesker i den virkelige verden, ikke som objekter, men

som subjekter. Dette er jo først og fremmest et koncentrat af Bachtins polyfo-

ni-begreb, men det er også en beskrivelse af den formelt radikale romanobjek-

tivist Friedrich Spielhagen og hans teori om romanforfatterens forhold til sine

personer. Denne teori var, som Brian Poole fortjenstfuldt har vist, en afgøren-

de baggrund for Bachtins romantænkning.

Den objektivistiske Spielhagen opererer med to helt grundlæggende begre-

ber, ideen om det talende menneske samt dialogen. Den eneste måde hvorpå

man kan finde ud af, hvad et menneske tænker og føler, uden at forgribe sig på

den objektive fortællers tilbagetrukne position, er ved at gengive, hvad det si-

ger. Hovedemnet i romanen er derfor det talende menneske, og forfatteren bør

ikke – det havde den dramatiske fortælleteori fra Aristoteles til Humboldt lært

Spielhagen – give sig af med beskrivelser, som ikke er motiveret af værkets im-

manente logik (dvs. tilskyndet af handlingen, og hele tiden ud fra en forudsæt-

ning om, at den person, der udsiger det, realistisk har mulighed for at vide det).

Den talende person kan derfor kun blive beskrevet med objektive metoder i di-

alogen. Det betyder kort sagt, at vilkåret for den moderne roman er, at den bør

beskrive det talende menneske. Men hvis forfatteren skal kunne gøre det, må
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det lige så logisk ske i kraft af dialogen, som pr. definition er stedet, hvor talen-

de mennesker mødes og udveksler synspunkter på sig selv, hinanden og verden

omkring dem, som læseren dermed – jf. den dramatiske illusion på en natura-

listisk teaterscene – kan tage del i.

Dermed forlader vi den tekniske dimension af Spielhagens romanteori og

går videre til hans forståelse af, hvordan fiktion bør udtrykke almenmenneske-

lige relationer. Her er det paradoksalt nok tanken, at kun den objektive ro-

manforfatter undgår at objektivere sine romanpersoner! Spielhagen reformu-

lerer således den neutrale, formelle bestemmelse af den dramatiske forms over-

legenhed (showing) i forhold til fortællen ved at understrege, at det at fortælle

om en person er som at omtale denne bag hans ryg, at gøre ham til et objekt, og

derved forråde forfatterens opgave, nemlig, at skabe personligheder i kunsten

som ikke blot er projektioner af sig selv.38 Forfatterens mål er derfor – i Spiel-

hagens formulering – “med fuldstændig alvor og dybfølt inderlighed, med pas-

sioneret kærlighed at dykke ind i det væsens natur, som lige præcis ikke er ham

selv, men som i enhver henseende – hvad angår temperament, karakter, evner,

moral, vaner i og attituder til livet, ja selv i hans fysiske fremtoning – er så for-

skellig som vel muligt fra ham.”39

Det kan lykkes for forfatteren, hvis han udstyrer ham med en idé, som gør,

at helten styres af noget, som er uden for forfatterens kontrol. På den måde vil

en romanforfatters figur – “ofte til sin skabers fortvivlelse”!40 – opnå en uaf-

hængighed, som skyldes, at når de først er blevet skabt af deres forfatter følger

de simpelthen deres egen vilje.

Spielhagens teori har tydeligvis spillet en stor rolle for Bachtin: Først og

fremmest i sin pointering af, at det talende menneske er romanens vigtigste

genstand – hvilket er en pointe både i Dostojevskij-bogen og i Ordet i roma-

nen, hvor et vigtigt kapitel hedder ”Det talende menneske i romanen”, og

hvori det hedder, at “[D]et talende menneske og hans ord er […] romanens

specificerende genstand, som skaber denne genres særegenhed.”41 Og dialogen

– det andet hovedtræk i Spielhagens teori – er som bekendt også et fremtræ-

dende element i Bachtins teoridannelse, både som filosofisk begreb, men også

som en nøjagtig parallel til Spielhagens forståelse af dialogen: Som den bedste

måde hvorpå romanen kan skildre romanpersoners verbale interaktion. Men
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endnu vigtigere er det, at Spielhagen synes at have anvist en vej for Bachtin fra

de tidlige teksters filosofiske grublen over de etiske forfatterpositioner og frem

til hans overskridelse af sine tidligere positioner i polyfoni-bogen fra 1929.

Bachtin når med sit polyfonibegreb endelig frem til at formulere en æstetisk

forfatterposition, der samtidig tilfredsstiller hans etiske krav. Og mens man

hidtil har ment, at Bachtins idé om Dostojevskijs polyfoni var Bachtins geniale

opfindelse, og dermed hans brud med al udsigelsesmæssig børnelærdom, så vi-

ser det sig, at det i afgørende henseender er en kopi af den glemte Spielhagens

”objektive” fortælleteori.

II: Samtidens opponenter: russisk formalisme og socialistisk real-

isme

Samtidens debatter

Den første udgave af Dostojevskijs poetik fra 1929 hørte, mentalt set, til i

perioden før revolutionen: Det var i hvert fald et litteraturteoretisk værk, der

helt undgik sin samtids historiske kontekst. Modsat tredivernes romanteoreti-

ske tekster, hvor Bachtin tydeligvis føler sig tilskyndet til at deltage i sin sam-

tids mest brændende litteraturpolitiske spørgsmål.

Bachtin deltager i tidens spørgsmål på to fronter, hvilket kan aflæses en

række steder i hans værker. Tydeligst måske i de første ord i Ordet i romanen

fra 1934 hvor han understreger, at hans mål er at overskride en ”formalistisk”

såvel som en ”ideologisk tilgang til studiet af ordet og romanen.” Modstillin-

gen kan oversættes til, at han hverken kan tilslutte sig den russiske formalis-

mes forståelse af litteraturstudiet eller de litterære dogmer, der grundlægges i

begyndelsen af trediverne under titlen den ”socialistiske realisme”. Bachtin er

ofte blevet placeret i dette krydsfelt mellem to lige forhadte alternativer, men

snarere end at afvise den russiske formalisme forvalter Bachtin dens arv og ud-

vider nogle aspekter i deres tænkning på en yderst kreativ og frugtbar måde.

Anderledes kompromisløs er han over for den socialistiske formalisme; i en vis

forstand er Bachtins romanteorier implicitte men meget voldsomme opgør

med den socialistiske realismes principper.
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Den russiske formalisme

Den russiske formalismes kim plantedes tidligt i det 20. århundredes Rusland

og blev udviklet i OPOJAZ-gruppen i Sankt Petersborg og i Moskvas Ling-

vistiske Cirkel og sprang ud som konkrete gruppedannelser i 1915-16. På det

tidspunkt stabiliserede en formalistisk gruppe sig, bestående af bl.a. Viktor

Sklovskij, Boris Eichenbaum, Jurij Tynianov, Vladimir Propp og lidt senere

Roman Jakobson (som dog allerede i 1920 rejste til Prag, og dér tog initiativ til

den såkaldte ”tjekkiske struktalisme”). Bevægelsens virke kan, hvis man følger

Victor Erlichs klassiske introduktion til bevægelsen, defineres i tre epoker. En

første periode fra 1916-1920, hvor nogle af de mest provokerende tekster blev

skrevet; det var tekster centreret omkring definitionen af poetisk sprog vha.

dens lydlige, ofte ikke-meningsfulde effekter, og dermed bestemmelsen af den

såkaldte litteraritet (dvs. det distinktive ved poetisk sprog i modsætning til

dagligdagssprog). I denne periode gik de af og til så langt som til ”helt at be-

nægte relevansen af sociale og ideologiske” forhold i forbindelse med littera-

turanalysen, viser Erlich.42

Bevægelsen voksede sig stærkere og mere indflydelsesrig i den anden perio-

de fra 1921-26, hvor ”den snævre beskæftigelse med poetisk vellyd veg

pladsen for en mere omfattende idé om litterær form.43 I denne periode disku-

teres deres ideer heftigt, også blandt marxistiske teoretikere, og deres interes-

sefelt begyndte nu også at omfatte litteraturhistoriske spørgsmål. Deres inter-

esseområde forskød sig dermed også fra den umiddelbare samtids radikale

eksperimenter til bl.a. russisk litteraturhistorie. I en tredje og sidste periode,

fra 1926-1930, forsøgte bl.a. Sklovskij at forsone sine formalistiske ideer med

en sociologisk tilgang, som blev mere og mere nødvendig, hvis man skulle skri-

ve og publicere i datidens Sovjet. Også Tynianov og Eichenbaum forsøgte at

betræde samme vej, efterhånden som marxismen-leninismen helt fik det ideo-

logiske overtag.

Inspirationen fra formalisterne

I gængse fremstillinger gøres Bachtin, bl.a. på grund af hans egne udsagn, ofte

til en svoren anti-formalist, men spørgsmålet er, om man ikke kommer sand-

heden nærmere, hvis man betragter ham som en slags postformalist, som nok

nåede videre end de russiske formalister, men som i høj grad byggede på deres
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resultater. I det følgende vil jeg opregne nogle af de elementer i den russiske

formalisme, der kan have været en bevidst eller ubevidst inspirationskilde for

ham, og som bevidst eller ubevidst peger på vigtige aspekter af Bachtins egne

tekster.

Bachtin var helt bevidst om, at den russiske formalisme var en markant og

stærkt udfordrende sparringspartner for hans egen tænkning. Det fremgår ty-

deligst i ”Problemet om indhold, materiale og form i sprogkunsten” fra 1924,

dvs. skrevet i formalismens velmagtsdage, hvor opgøret med det, han dér kal-

der ”material-æstetikken”, i høj grad må opfattes som et opgør med den russi-

ske formalisme (og med andre formalistisk orienterede kunstvidenskaber i øv-

rigt). Hans nære kollega Medvedev udformede desuden i 1928 et indædt, men

også velargumenteret angreb på formalisterne i Den formalistiske metode i lit-

teraturvidenskaben. En kritisk introduktion til en sociologisk poetik, som sta-

dig er en af de bedste introduktioner til den russiske formalisme.

Den russiske formalisme formulerede sig i de første år voldsomt op imod

dens forgængere og opponenter. I deres tilfælde drejede det sig specifikt om

symbolisterne, mens de i mere generelle termer anklagede hele samtidens kun-

stvidenskab for at være forfalden til psykologisme og biografisme, dog med en

undtagelse i den tyske Kunstwissenschaft, der så småt var begyndt at få øjnene

op for mulighederne for at skabe en ”kunsthistorie uden navne” (med Hein-

rich Wölfflins term). Dvs. en kunstvidenskab baseret på former, problemer og

på en mere positivistisk orienteret, videnskabelig tilgang. Den russiske forma-

lisme udgjorde derfor et friskt teoretisk og videnskabeligt pust i en litteraturde-

bat, hvor den russiske symbolisme med dens metafysiske, ekstreme elitisme for

mange var hård kost. Og der er ingen tvivl om, at den unge Bachtin i formalis-

mens videnskabelige tilgang til litteraturstudiet fandt en ny måde at beskæftige

sig med litteraturen.

En del af denne nye, sobre tilgang hang sammen med den voksende interes-

se for Aristoteles i perioden 1910-1930 i Vesteuropa og i Rusland, og det kan

forklare den russiske formalismes i flere henseender nyaristoteliske tilgang til

litteraturstudiet, som Hansen-Löve har vist.44 Det udmønter sig især i formali-

sternes fokus på plottet på bekostning af det bagvedliggende fortalte univers.

Men mens den udsigelsesmæssige nyaristotelisme hos Spielhagen satte Bachtin
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i stand til at formulere sin polyfoni-bogs grundlæggende pointer, så er det

paradoksalt nok den russiske formalismes markante fokus på plottets struk-

tur, som strider grundlæggende imod Bachtins polyfone og især stilistiske ro-

manteori (den kronotopiske teori er derimod delvist plotrelateret). I de to

førstnævnte grene af romanteorien understreger Bachtin nemlig, at romanens

væsen ikke kan indfanges via handlingen men via de forskellige diskursers or-

kestrering, således at handling bliver et afkast af personernes sprog og ideologi

– og ikke omvendt.

Et eksempel på formalisternes nyaristoliske plotfokusering findes i en rela-

tivt sen artikel af Eichenbaum, hvor han i et forsøg på at bestemme den ameri-

kanske novelle-genre også kommer ind på en definition af, hvad der adskiller

romanen fra novellen. Og i en genre-modstilling, der kan bringe mindelser om

Bachtins genreteori (angående epos, drama og lyrik), siger Eichenabaum:

”Det er andre faktorer [end i novellen], der spiller hovedrollen i roma-

nen, mere specifikt den teknik, der forsinker handlingen, som kombi-

nerer og sammensætter de heterogene elementer, evnen til at udvikle

og forbinde episoder og til at skabe forskellige foki for interessen og at

lave parallelle intriger, etc.”45

Alt i alt en romandefinition, der er helt fokuseret på plotaspektet, og udelader

de aspekter, som Bachtin til gengæld vil fokusere på i sine bestemmelser af ro-

manens væsen.

Et andet problem forbundet med at omplante den aristoteliske genreteori

til romanstudiet, som Bachtin i flere sammenhænge beklager sig over, er, som

vist ovenfor, romanens manglende plads i Aristoteles’ genresystem. At det

imidlertid også lå formalisterne på sinde fremgår af Sklovskijs indledende be-

mærkninger til artiklen ”Essay og anekdote”:

”Grækerne har ikke efterladt os en teori om romanen, selv om den har

efterladt os både romaner og romanagtige skemata, hvoraf nogle er le-

vende den dag i dag. Alligevel blev denne genre kun viet ganske lidt op-
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mærksomhed. Og selv om den havde eksisteret i århundreder, var

romanen dømt til en eksistens uden for teoriens rækkevidde.”46

Et udsagn, som lige så vel kunne stamme fra et af Bachtins romanessays fra tre-

diverne.

Når Sklovsky beklager romanens manglende teoretisering, og dermed

foregriber Bachtin, så er det udtryk for, at også formalisterne, efter deres første

poesi-fetichisme, klart indså romanens mange og meget subtile formelle kvali-

teter, der satte den på linje med de ”traditionelle” genrer. Det viste formalister-

ne fremfor alt på det plotmæssige niveau, som sagt, men de rykkede også af-

gørende fremad mod en romanteori på sprogstilistisk grundlag i deres kort-

lægninger af skaz, som kort kan defineres som den teknik, der gør opmærk-

som på fortællemåden i en tekst, ved at forfatteren mimer en mundtlig fortæl-

lerstemme. Skaz undersøges for eksempel i Eichenbaums essay med den sigen-

de konstruktivistiske titel, ”Hvordan Gogols ”Kappen” er lavet”: Her viser Ei-

chenbaum tydeligt, hvordan et af tekstens vigtigste greb er brugen af en fortæl-

lerstemme, der i flere henseender er vigtigere end plottet. Og det er mere speci-

fikt vha. skaz, at teksten lægger vægten på det ”akustiske” og dermed det ”ar-

tikulerende” i sig selv.47

Eichenbaum antyder også en af de senere hovedteser i Bachtins stilistiske

romanteori, når han om ”Kappen” siger, at man deri ikke et eneste sted finder

forfatterens egen stemme i teksten, men kun billeder af stemmer.48 Det kunne,

igen, være Bachtins formulering fra f.eks. Ordet i romanen. Men Medvedevs,

Bachtins nære medarbejder i anden halvdel af tyverne, analyse af Eichenbaum

viser en vigtig nuance. Eichenbaum fokuserer, påpeger Medvedev, på det ”fo-

netiske aspekt” af den gogolske skaz, og Eichenbaum viser, hvordan dette fo-

netiske aspekt af og til går over i en nærmest betydningstomt ”transrationalt”

modus, hvor meningen underbetones i forhold til ordenes lydlige aspekter.

(Formal, 64/73) Gogol bliver med andre ord en slags forgænger for de russiske

futurister (med deres radikalt betydningstømte digte), som i den første fase var

de russiske formalisters forbundsfæller i kampen mod symbolisterne. Når

Bachtin analyserer skaz og beslægtede fænomener, både i det store diskurska-

pitel i Dostojevskij-bogen og i sine analyser i Ordet i romanen, er det derimod
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ikke for at undersøge skaz som fonetisk problem, men som et udtryk for roma-

nens typiske dobbeltstemmige ord.

Medvedev argumenterer desuden for, at formalisterne tager fejl, når de hæv-

der, at f.eks. hovedpersonerne i ”Kappen” blot er lavet for, at Gogol kan kon-

struere sin skaz, altså at det meningsmæssige indhold i værket klart underbeto-

nes i forhold til den stilistiske form. Og helt parallelt mener Medvedev og

Bachtin heller ikke, at de figurer, der findes i en roman, kun er skabt, for at ro-

manforfatteren kan iværksætte sine formelle kunstgreb såsom forsinkelser og

metafiktive overvejelser, hvilket er hovedemnet i Sklovskijs analyse af Lauren-

ce Sternes Tristram Shandy. Det formelle og det indholdsmæssige er derimod

knyttet uløseligt sammen i det litterære værk, og hverken plot eller udsigelse

(f.eks. skaz) er motiverende for et kunstværk, men de er heller ikke blot orna-

menter på et allerede eksisterende indhold. Form og indhold hører derimod

sammen, og hverken form eller indhold er et simpelt resultat af hinanden – et

synspunkt Bachtin måske formulerer allermest overbevisende i det nævnte es-

say ”Problemet om indhold, materiale og form i sprogkunsten”. Essayet er en

virkningsfuld filosofisk gendrivelse af den russiske formalismes grundlæggen-

de synspunkter og et nyt bud på en teori, der, som titlen angiver, giver plads til

både indhold (mening), materiale (kilder, selve ordmaterialet, genreskemata,

etc.) og form (den kunstneriske konstruktion af stoffet). Et teoretisk udgangs-

punkt der dog ikke blev fulgt helt til dørs af Bachtin, der i sin første egentlige

litteraturvidenskabelige bog, Dostojevskijs poetik fra 1929, i høj grad skaber

en ”formalistisk” formanalyse. Det er især senere i sit forfatterskab, at Bachtin

for alvor bliver i stand til at medtænke formens ideologiske betydning.

Formalisterne tog på et tidspunkt fat på en reformulering af litteratur-

historien, og også her ser det ud til, at Bachtin kan have taget afgørende farve

fra den bevægelse, han så ofte sættes i kras opposition til. Formalisternes

historieopfattelse var tydeligt præget af deres nære forbindelse til avantgarden,

hvilket nok var en af grundene til deres forkærlighed for fornyelse og brud i lit-

teraturhistorien på bekostning af kontinuitet og stabilitet. Grundlæggende

forstod de litterær udvikling som en gentagen fornyelse af den fremmedhed

(gøren-fremmed, med deres hovedbegreb), som nye former (eller meget gamle

former brugt påny!49) afstedkommer. Denne gøren-fremmed kan bl.a. opnås
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ved hjælp af parodien, som især Tynianov definerede på en måde, der ligger

meget tæt på Bachtin (se kapitel 4). Parodien af de gamle former blev for for-

malisterne en af de centrale motorer i den litteraturhistoriske udvikling, præcis

som Bachtin påpeger igen og igen, mest tydeligt måske i ”Fra romanordets for-

historie”. Parodien benytter nogle effektive kunstgreb til at gøre opmærksom

på sit forlægs forældethed, og bringer dermed litteraturen et skridt længere

”frem”. Litteraturhistorie består altså ikke i en total forkastelse af tidligere

kunstgreb (forstået i bredeste forstand), men i en genbrug af dem, en re-organi-

sering af de gamle elementer.50 Det gælder bl.a. parodien, der indgår i den

kamp mellem retninger og især genrer, som Bachtin senere skal bestemme som

det vigtigste element i sin ”historiske poetik”.51 Men hvor formalisterne altså

isolerer parodien som et (vigtigt) kunstgreb, forsøger Bachtin at gøre parodien

til en del af sin mere omfattende, åndshistoriske teori om latterkulturen. Dvs.,

at parodien trækkes ind i den mere ideologiske sfære, hvilket netop kendeteg-

ner Bachtins projekt i forhold til formalisterne.

Bachtin lader sig dermed, kan vi formode, inspirere af formalismens nye,

saglige (men også enormt engagerede) indstilling til litteraturstudiet, og af de-

res fokusering på sproglige fænomener i teksterne såsom skaz. På det littera-

turhistoriske plan viderefører Bachtin i sine studier i mange henseender forma-

lismens parodi-fokuserede tilgang til litteraturens konfliktprægede udvikling.

Men Bachtin forvandler også den formalistiske arv ved hele tiden at forsøge at

mindske deres tendens til at gøre litteraturen til et formelt spørgsmål – dvs.

kun et formelt spørgsmål. Sproget, parodien og andre kunstgreb, og den lit-

teraturhistoriske udvikling i bredere forstand, er ikke kun et intralitterært fæ-

nomen, hvad formalisterne også ret hurtigt gik bort fra at påstå, men er inkor-

poreret i en større kulturel og historisk sammenhæng, som Bachtin indfanger

med nogle teoretiske konstruktioner, der forsoner en åndshistorisk tilgang

med den russiske formalismes friske, frigørende syn på litteraturen og dens ud-

vikling.
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Socialistisk realisme

Romangenren diskuteredes heftigt i Sovjetunionen fra en helt anden side end

den formalistiske, og det skete pga. ønsket fra det stalinistiske regimes side om

at skabe en propagandistisk litteraturform på linje med de andre kunstarter.

Sovjetregimet ville opbygge en ny kommunistisk kultur52 ved hjælp af en total-

mobilisering. Alle områder i den unge stat blev underkastet ét mål; opbygnin-

gen af det nye proletariske samfund. Til det formål blev et officielt dogme om

den eneste ideologisk ønskværdige litteratur opstillet i i 1932 af én, centrali-

seret sovjetisk forfatterforening, som afløste de mange forskellige (mere eller

mindre partitro) grupperinger. Den nye forfatterforening under partiappara-

tets kontrol afholdt den “Første Alsovjetiske Forfatterkongres” fra 17/8-1/9

1934. Maxim Gorkij var, som den dominerende og fejrede skønlitterære helt,

gallionsfiguren på den kongres, der markerede etableringen af den socialistiske

realismes teori og praksis. På trods af en række andre forslag til en marxistisk

litteraturform, var det den partitro linje, der blev indskrevet i forfatterforenin-

gens statutter, og som dermed blev en art lovhjemmel for mange års fremtidig

litteraturproduktion i Sovjetunionen (og østblokken).

Den centralt placerede ideolog Zdanov definerede ved den lejlighed dog-

met i sin kammeratlige men bestemte henvendelse til de forsamlede forfattere:

“Det betyder i første omgang, at I må kende livet for at være i stand til

sandfærdigt at skildre det i kunstneriske værker, og ikke at skildre det

hverken ‘skolastisk’ eller livløst eller simpelthen som ‘objektiv virke-

lighed’, men som virkeligheden i dens revolutionære udvikling. Sand-

færdigheden og den historiske nøjagtighed i det kunstneriske billede

må forbindes med opgaven for ideologisk omformning og opdragelse

af det arbejdende folk i socialismens ånd. Dette er, hvad vi indenfor

skønlitteraturen og den litterære kritik kalder den socialistiske realis-

mes metode.”53

Zdanov understreger, at de sovjetiske forfattere, med Stalins yndefulde ud-

tryk, skal være “menneskesjælens ingeniører”, og at sovjetlitteraturen må be-

væge sig bort fra det “orgie af mystik, religiøst vanvid og pornografi”, der er
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