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Ágrip 

 

Í þessari ritgerð er fjallað um þann vanda sem fræðimenn telja vera til staðar í 

minnisblöðum sovéska fræðimannsins Mikhaíls Bakhtíns frá tímum síðari 

heimstyrjaldarinnar. Samkvæmt minnisblöðunum er ógerningur að skapa listræna 

framsetningu á sjálfsvitund einstaklings í texta án þess að hlutgera viðkomandi. Þessi 

takmarkandi, lokaða túlkun á einstaklingnum liggur í eðli tungumálsins að mati 

Bakhtíns. Rakið er hvernig Bakhtín finnur ákveðna (en þó takmarkaða) lausn í 

skáldsögum Fjodors Dostojevskís og persónusköpun hans og sömuleiðis hvernig 

mögulega lausn er að finna í stílbrögðum minnisblaðanna sjálfra. Einnig er rakið 

hvernig þessar kenningar tengjast hugmyndum Max Schelers um virka samlíðan. Þá er 

einnig fjallað um það hvernig vangaveltur sovéska hugsuðarins tengjast tilraunum til að 

skapa nýja aðferðafræði fyrir hugvísindin til þess að vinna út frá án þess að nýtast við 

vinnubrögð raunvísindanna auk glænýs rannsóknarsviðs sem opinberaðist honum þegar 

hann var að skrifa bók sína um skáldsögur Dostojevskís. Sömuleiðis er reifað þessi nýja 

aðferðafræði fyrir hið nýja rannsóknarsvið gæti mögulega verið lausn á þeim vanda sem 

hugvísindin í heild, og þá bókmenntafræði sérstaklega, standa frammi fyrir. 
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Kærleikurinn fellur aldrei úr gildi. En spádómsgáfur, þær munu 

líða undir lok, og tungur, þær munu þagna, og þekking, hún mun 

líða undir lok. Því að þekking vor er í molum og spádómur vor er í 

molum. En þegar hið fullkomna kemur, þá líður það undir lok, sem 

er í molum. Þegar ég var barn, talaði ég eins og barn, hugsaði eins 

og barn og ályktaði eins og barn. En þegar ég var orðinn fulltíða 

maður, lagði ég niður barnaskapinn. Nú sjáum vér svo sem í 

skuggsjá, í ráðgátu, en þá munum vér sjá augliti til auglitis. Nú er 

þekking mín í molum, en þá mun ég gjörþekkja, eins og ég er 

sjálfur gjörþekktur orðinn. 

Fyrra Korintubréf 13:8-13:12. 
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Inngangur 

 

Árið 2015 kom út grein í Ritinu, Tímariti Hugvísindastofnunar sem bar hinn 

örlagaþrungna titil „Endalok nútímabókmenntafræði á Íslandi“. Þar rekur höfundurinn, 

Gunnar Þorri Pétursson, uppgang, blómatíma og loks hnignunarskeið þeirrar stefnu 

innan hugvísinda — og þá sérstaklega innan bókmenntafræði — sem kennd er við 

póststrúktúralisma eða póstmódernisma. Stuttu síðar, í vorhefti Skírnis árið eftir, birtist 

svo önnur grein eftir Gunnar Þorra, „Bakhtín à la Kress: karnival og gróteska,“ þar sem 

hann fer yfir íslenska viðtökusögu hugtakanna „karnivals“ og „grótesku“ sem sovéskur 

fræðimaður að nafni Míkhaíl Bakhtín (1895–1975) skrifaði um í bók sinni 

Höfundarverk François Rabelais og alþýðumenning miðalda og endurreisnar (r. 

Творчество Франсуа Рабле и народная кyльтура средневековья и Ренессанса). 

Þegar þessar tvær greinar eru bornar saman blasir við kúrva sem hefst með komu 

póststrúktúralismans og hugmynda Bakhtíns til Íslands á níunda áratugnum, rís hæst 

1987–1994 — þegar á sér stað mikil gróska í íslenskri bókmenntaumræðu — og fer svo 

dvínandi eftir það. 

 Um og eftir árþúsundamótin tók að mati Gunnars Þorra við upplausnarástand 

innan bókmenntafræðinnar þar sem fræðimenn hófu í auknum mæli að leita út fyrir 

bókmenntirnar og jafnvel snúa baki við þeim. Samkvæmt Gunnari Þorra var þróunin 

óumflýjanleg þar sem viss blinda gagnvart bókmenntalegu gildi var innbyggð í 

póststrúktúralismann, blinda sem stefnan erfði frá forverum sínum, strúktúralisma og 

formalisma. Ef ekkert liggur utan textans (fr. Il n’y a pas de hors-texte), svo vitnað sé í 

fræg orð sem eignuð eru Jacques Derrida, er enginn munur á skáldsögum Charles 

Dickens og Facebook, auglýsingaskiltum eða loftslagsskýrslum þegar kemur að því að 

greina þessi fyrirbæri. „Sem hluti af hinu póststrúktúralíska eða póstmóderníska þema“, 

skrifar Gunnar Þorri, „snerist nútímabókmenntafræði gegn bókmenntunum og útvistaði 

aðferðafræði sinni til annarra greina. Hún er dæmd — nema“1 

 Nema hvað? Greinin endar án þess að lokið sé við setninguna og ekki er laust 

við að lesandinn spyrji sig hvaða önnur nálgun sé á boðstólnum til að byggja á ef 

fræðasamfélagið gefur póststrúktúralismann og arfleifð hans upp á bátinn? 

                                                 
1 Gunnar Þorri Pétursson, „Endalok nútímabókmenntafræði á Íslandi,“ Ritið 3 (2015): bls. 196. 
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 Í báðum greinum Gunnars Þorra kemur umræddur Bakhtín mikið við sögu.2 

Hugmyndir sovéska hugsuðarins bárust upphaflega til landsins með Helgu Kress sem 

kynntist verkum hans þegar hún starfaði sem sendikennari í Noregi. Með hjálp kenninga 

Bakhtíns um karnival og grótesku tókst Helgu að útskýra ýmis atriði í íslenskum 

miðaldabókmenntum sem áður höfðu verið talin óæskileg mistök af hendi höfunda 

sagnanna. Í greinum á borð við „Bróklinda Falgeirs“ (1987) og „Njálsbrennu: karnival í 

Landeyjum“ (1994) sýndi hún fram á að sömu karnivalísku og grótesku einkenni og 

gegnsýra bók Rabelais séu einnig til staðar í einni helstu Íslendingasögunni, Njálu, og 

lykilkafla hennar, Njálsbrennu.3 Í kjölfarið tóku aðrir fræðimenn við keflinu af Helgu og 

notuðu kenningar Bakhtíns til þess að greina verk yngri höfunda á borð við Benedikt 

Gröndal, Þórberg Þórðarson og Guðberg Bergsson.4  

Við upphaf tíunda áratugarins skapaðist ákveðin túlkun á Bakhtín með 

karnivalið í brennidepli og kenningar hans voru settar í samhengi við þá 

póststrúktúralísku hugsuði sem ruddu sér rúms hér á landi á sama tíma. Þetta helgast ef 

til vill einnig af því með hvaða hætti Helga kynnti Bakhtín til sögunnar en nálgun 

hennar fólst í því að tengja karnival-grótesku við afbyggingu í þeim tilgangi að sýna 

hvernig grafið væri undan karlmennskuhugmyndum í íslenskum miðaldabókmenntum 

með gróteskum lýsingum.5 Útgáfa greinar Juliu Kristevu, „Orð, tvíröddun og skáldsaga“ 

í Sporum í bókmenntafræði 20. aldar árið 1991 ýtti svo enn undir þá kanónísku túlkun á 

Bakthín sem var að myndast innan íslensks fræðasamfélags en í „Endalokum 

nútímabókmenntafræði á Íslandi“ gagnrýnir Gunnar Þorri meðal annars þýðandann, 

Garðar Baldvinsson, fyrir ranga þýðingu (meðal annars á titlinum sem á frönsku er „Le 

mot, le dialogue, et le roman“) sem varð til þess að kynda enn frekar undir 

(póst)strúktúralískum túlkunum á Bakhtín.6  

                                                 
2 Greinarnar eru hluti af M.A.-ritgerð sem er væntanleg til útgáfu í Studia Islandica-ritröð Bókmennta- og 

listfræðistofnunar Háskóla Íslands og ber titilinn „Bakhtínskí búmm! Um ris og fall Míkhaíls Bakhtíns í 

fræðilegri umræðu á Íslandi“. 
3 Gunnar Þorri Pétursson, „Bakhtín à la Kress: Karnival og gróteska,“ Skírnir 190 (vor 2016): bls. 160. 
4 Sjá m.a. Steinunn Inga Óttarsdóttir, „Maðurinn er ekki einn: gróteska í Önnu Guðbergs Bergssonar,“ 

Tímarit Máls og menningar 55 nr. 3 (1994), Hallfríður Jakobsdóttir, „Gröndal og gróteskan: tilraun til 

túlkunar á Gandreið Benedikts Sveinbjarnarsonar Gröndals,“ Tímarit Máls og menningar 55 nr. 3 (1994), 

og Þorleifur Hauksson og Þórir Óskarsson, Íslensk stílfræði, (Reykjavík: Mál og menning, 1994): bls. 502 
5 Gunnar Þorri Pétursson, „Bakhtín à la Kress,“ bls. 159–160. 
6

 Gunnar Þorri Pétursson, „Endalok nútímabókmenntafræði á Íslandi,“ bls. 186–187. Garðar þýðir 

„dialogue“ sem „tvíröddun“ í grein sinni í stað þess að nota orðið „samræða“ sem hefði bæði verið 

augljósari þýðing en einnig meira í samræmi við kenningar Bakhtíns. Um tvíröddun er fjallað í síðasta 

kafla Vandans í skáldskaparlist Dostojevskís en með þónokkrum einföldunum mætti ef til vill skilgreina 

þetta hugtak sem nokkurs konar margröddun á sviði orðsins. Vegna þeirrar gífurlegu áherslu sem lögð var 
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Árið 2005 kom loks út safn þýðinga á textum eftir Bakthín undir heitinu Orðlist 

skáldsögunnar. Formáli Benedikts Hjartarsonar að útgáfunni markar þáttaskil í 

viðtökusögu Bakhtíns á Íslandi en þar er ekki minnst einu orði á Helgu Kress, Juliu 

Kristevu eða póststrúktúralisma. Fram að þessu hafði enginn af textum sovéska 

fræðimannsins birst í íslenskri þýðingu og væntanlega hafði það áhrif á þá mynd sem 

íslenskt fræðasamfélag fékk af honum. Benedikt fór að einhverju leyti þá leið sem 

breskir Bakhtínfræðingar á borð við Craig Brandist, David Shepherd og Ken Hirschkop 

hafa talað fyrir7 — að fjalla ítarlega um þá fræðimenn og stefnur sem Bakhtín sótti 

innblástur í og setja hann í samhengi við þá fræðilegu umræðu sem átti sér stað í 

Sovétríkjunum og Þýskalandi á fyrri hluta síðustu aldar.8 Formáli Benedikts var 

mikilvægt skref frá hinni kanónísku, póststrúktúralísku túlkun og í átt að því að túlka 

Bakhtín á eigin forsendum. Með greinum sínum heldur Gunnar Þorri áfram því starfi 

sem Benedikt hóf — en hvaða Bakhtín er hann að kalla eftir í stað þess 

póststrúktúralíska og er þessi „nýi“ Bakhtín lausn á þeim vanda sem uppi er í 

hugvísindunum? 

 Á þeim tíma sem Bakhtín vann að æskuverkum sínum var hann undir miklum 

áhrifum frá þýskum ný-Kantisma og fyrirbærafræði, eins og Benedikt Hjartarson fjallar 

rækilega um í formála sínum að Orðlist skáldsögunnar.9 Benedikt minnist þó ekki á 

aðdáun Bakhtíns á Kant sjálfum sem hafði ekki síður áhrif á hugmyndir hans en 

fræðimenn á borð við Hermann Cohen og Ernst Cassirer. Um það leyti sem Bakhtín var 

til dæmis að skrifa „Nálgun á heimspeki verknaðarins“ (r. „К философии поступка“) 

                                                                                                                                               
á tungumálið sem tæknilegt kerfi í frönskum strúktúralisma er ekki óeðlilegt að Julia Kristeva hafi kosið 

að leggja áherslu á tvíröddunarhugtakið þegar hún kynnti Bakhtín til sögunnar í Frakklandi. Þegar grein 

hennar birtist í íslenskri þýðingu er þessi áhersla undirstrikuð enn frekar, sbr. titilinn. 
7 Þeir tveir síðastnefndu ritstýrðu til að mynda greinasafninu Bakhtin and Cultural Theory (2001) sem 

samanstendur af greinum þar sem Bakhtín er settur í samhengi við ýmsa hugsuði og menningarfræðinga á 

20. öld. Þá hefur Craig Brandist skrifað bókina The Bakhtin Circle: Philosophy, Culture and Politics þar 

sem hann ræðir hina ýmsu fræðilegu strauma sem meðlimir Bakhtín-hringsins (sem fjallað er um í nmgr. 

45 þessarar ritgerðar) voru að kynna sér á fyrstu áratugum síðustu aldar. Að vísu er Benedikt að vissu 

leyti í andstöðu við hina ráðandi engilsaxnesku umræðu um Bakhtín sem byggist að miklu leyti á breskri 

menningarfræði sem er gjörn á að líta framhjá því hvernig sú fræðigrein varð til á þýsku málsvæði seint á 

um þarsíðustu aldamót.  
8
 Það má þó vissulega gagnrýna, eins og Gunnar Þorri gerir í M.A.-ritgerð sinni, hvernig Benedikt gefur 

ítrekað í skyn með tvíræðum hætti að Bakhtín hafi verið einhvers konar svikahrappur og jafnvel ritþjófur. 

Sú skoðun fær vart staðist eins og Gunnar Þorri rekur í „Bakhtínskí Búmm!“, sjá Gunnar Þorri Pétursson, 

„Bakhtínskí búmm! Um ris og fall Míkhaíls Bakhtíns í fræðilegri umræðu á Íslandi,“ (M.A.-ritgerð, 

Háskóli Íslands, 2015), bls. 129. 
9 Benedikt Hjartarson, „Af lifandi orðlist og skáldsögu. Um tvíröddun og höfundarferil Mikhails M. 

Bakhtín,“ í Orðlist skáldsögunnar, ritstj. Benedikt Hjartarson (Reykjavík: Bókmenntafræðistofnun 

Háskóla Íslands, 2005), bls. 15. 
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er vitað að hann las, rökræddi og hélt fyrirlestra um Kant af miklum móð.10 Gunnar 

Þorri Pétursson gerir á hinn bóginn grein fyrir áhrifum Kants á hinn unga Bakhtín í 

B.A.-ritgerð sinni, „Kóperníkusarbylting: Um rætur margröddunar með hliðsjón af 

æskuverkum Míkhaíls Bakhtíns og riti hans um Fjodor Dostojevskí“. Þar kemur fram að 

eitt meginviðfangsefni í téðum æskuverkum sé endurskoðun á siðfræði Kants. Hið 

fræga skylduboð: „Breyttu eins og lífsregla breytni þinnar ætti á sama tíma að verða að 

algildu náttúrulögmáli með vilja þínum“11 þótti Bakhtín of ósveigjanlegt og ekki gera 

ráð fyrir einstökum aðstæðum hverrar manneskju. Markmiðið sem Bakhtín setti sér í 

þessum textum var að skapa siðfræðikenningu sem byggðist ekki á algildum lögmálum 

heldur á persónulegri reynslu einstaklingsins. „Það sem stendur hinsvegar í höfundi 

‚Nálgunar á heimspeki verknaðarins’“, skrifar Gunnar Þorri, „er gjáin á milli 

breytninnar og skrásetningar breytninnar; annars vegar lífsins eins og við upplifum það 

og hinsvegar hinna meintu og algildu náttúrulögmála sem Kant innlimar t.a.m. í 

skilyrðislausa skylduboðið.“12 Það var svo ekki fyrr en Bakhtín sneri sér að rannsóknum 

á skáldsögunni sem hann komst úr þeim ógöngum sem blasa við í æskuverkunum.  

Bakhtínfræðingurinn Gary Saul Morson hefur haldið því fram að rússneskar 

raunsæisskáldsögur frá 19. öld séu uppfullar af tilfellum þar sem persónur þurfa að taka 

siðferðislega afstöðu.13 Þessar skáldsögur eru samkvæmt Morson öðrum þræði nokkurs 

konar æfingabækur í siðfræði þar sem sérstök tilfelli, sem eru of flókin til þess að algild 

siðfræðilögmál hrökkvi til, eru skoðuð í krók og kima.14 Það er því kannski ekki 

óeðlilegt að Bakhtín hafi snúið sér til eins af stærstu höfundum rússnesku 

raunsæisskáldsögunnar í leit sinni að nýrri siðfræðikenningu þar sem tekið er tillit til 

þess að aðstæður geta verið flóknar og afar mismunandi eftir aðstæðum. Það var í þeirri 

margradda heimsmynd sem birtist í skáldsögum Dostojevskís sem Bakhtín fann 

framsetningarhátt sem hæfði kenningum hans. Í ritgerð sinni lýsir Gunnar Þorri þessari 

lausn svo: 

                                                 
10 Michael Holquist, formáli að Toward a Philosophy of the Act eftir Míkhaíl Bakhtín, ritstj. Vadim 

Liapunov og Michael Holquist, þýð. Vadim Liapunov (Austin: University of Texas Press, 1993), bls. ix. 
11 Immanuel Kant, Grundvöllur að frumspeki siðlegrar breytni, þýð. Guðmundur Heiðar Frímannsson 

(Reykjavík: Hið íslenzka bókmenntafélag, 2011), bls. 141. 
12 Gunnar Þorri Pétursson, „Kóperníkusarbylting: Um rætur margröddunar með hliðsjón af æskuverkum 

Míkhaíls Bakhtíns og riti hans um Fjodor Dostojevskí“ (B.A.-ritgerð, Háskóli Íslands, 2012), bls. 33. 
13 Gary Saul Morson, „Philosophy in the nineteenth-century novel,“ í The Cambridge Companion to the 

Classic Russian Novel, ritstj. Malcolm V. Jones og Robin Feuer Miller (Cambridge, Cambridge 

University Press, 1998), bls. 158. 
14 Sama heimild. 
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Margröddun eins og hún birtist í fyrri gerð Dostojevskíbókarinnar er því allt í 

senn: úrlausn á ákveðnum fagurfræðilegum vanda sem einkennt hafði viðtökur 

á verkum rithöfundarins, lausn á vanda æskuverka Bakhtíns sjálfs og heilt 

rannsóknarsvið sem opnast fræðimanni er árangurslaust hafði reynst að varpa 

siðfræðilegum spurningum fram í sinni heimspekilegu og fagurfræðilegu mynd; 

[...] Með því að gera sjálfsvitundina að dómínöntu í verkum Dostojevskís tekst 

Bakhtín ekki aðeins að bregða ljósi á einkennandi þætti í höfundarverki 

rithöfundarins sem áður reyndist erfitt að útskýra (t.a.m. hið óstjórnlega frelsi 

sem einkennir fjölmargar af helstu sögupersónum skáldverkanna), heldur 

jafnframt að beita aðferðafræði formalismans til að rannsaka merkingu og 

innihald. Samkvæmt forskriftinni ætti slíkt ekki að vera mögulegt en líkt og 

leiðarljósið, Immanuel Kant, tekst Bakhtín með þessu að samþætta tvö 

ósættanleg viðhorf, hið huglæga og hið hlutlæga. Að þessu leyti svipar 

margröddun til forskilvitlegrar hughyggju Kants sem sætti rökhyggju og 

raunhyggju.15 

Þegar Gunnar Þorri talar um að Dostojevskí hafi gert sjálfsvitundina að dómínöntu (sem 

einnig hefur verið þýtt sem „ráður“ á íslensku) á hann við þann grundvallarmun sem er 

á skáldsögum rússneska rithöfundarins og verkum annarra höfunda. Í bókum 

Dostojevskís er málum þannig háttað að „[v]ér sjáum ekki hver maðurinn er heldur 

hvernig hann sér sjálfan sig, listrænt sjónarhorn beinist ekki að raunveruleika 

sögupersónunnar heldur er um hreina virkni að ræða, lýsingu hennar sjálfrar á þessum 

sama veruleika.“16 Þannig er sjálfsvitund persónunnar orðin þungamiðjan í verkinu en 

það hefur ýmsar afdrifaríkar afleiðingar sem við munum koma að síðar.  

Í augnablikinu skulum við staldra við textabrotið úr ritgerð Gunnars Þorra hér að 

framan þar sem fram kemur að með uppgötvun margröddunar hafi opnast heilt 

rannsóknarsvið. Benedikt Hjartarson er á svipuðum nótum í formála sínum að Orðlist 

skáldsögunnar: 

Í skrifum sínum um skáldsöguna á fjórða áratugnum opnar Bakhtín nýtt 

rannsóknarsvið. Í hefðbundnum bókmenntasöguritum á borð við The Rise of the 

Novel eftir Ian Watt og Roman des origines et origines du roman eftir Marthe 

Robert er saga skáldsögunnar jafnan rakin til Don Kíkóta og Robinson Crusoe. 

Tilurð hennar er ýmist tengd uppbroti skáldsögunnar á riddarasagnahefð 

miðalda eða breyttri heimsmynd, þjóðfélagsgerð og vísindahyggju borgaralegs 

nútímaþjóðfélags. Bakhtín rekur rætur skáldsögunnar aftur á móti allt aftur til 

Forngrikkja og bregður upp mynd af sundurleitri en óslitinni sögu orðlistar frá 

                                                 
15 Gunnar Þorri Pétursson, „Kóperníkusarbylting,“ bls. 80. 
16 Míkhaíl Bakhtín, Vandinn í skáldskaparlist Dostojevskís, þýð. Gunnar Þorri Pétursson, óútgefið 

handrit, bls. 32. 
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fornöld allt til samtímans, mynd hefðar sem liggur m.a. um söguljóðið, 

mælskulist, satíruna og hláturmenningu.17 

Um hvers konar rannsóknarsvið er hér að ræða? Ef við drögum saman það sem kemur 

fram hjá Gunnari Þorra og Benedikt þá snýr það að skáldsögunni þar sem sjálfsvitundin 

er á einhvern hátt í brennidepli. Er þetta rannsóknarsvið mögulega lausnin á þeim vanda 

sem hugvísindin standa frammi fyrir samkvæmt höfundi „Endaloka 

nútímabókmenntafræði á Íslandi“? Eru fræðin dæmd nema fræðasamfélagið snúi baki 

við hinum andhúmaníska arfi formalisma og (póst)strúktúralisma og taki til við að 

stunda rannsóknir á þessu sjálfsvitundarmiðaða rannsóknarsviði Bakhtíns?  

Sumarið 2017 birtist ný hlið á Bakhtín í sérhefti af tímaritinu The Slavic and 

East European Journal sem bar heitið „The Dark and Radiant Bakhtin“. Heftið er 

helgað minnisblöðum skrifuðum á stríðsárunum sem eru þarna birtar í fyrsta sinn á 

ensku. Á síðustu árum hafa með tilkomu heildarritraðar verka Bakhtíns á rússnesku 

verið að koma fram ýmsir áður óþekktir textar eftir sovéska hugsuðinn. Minnisblöðin 

sem hér um ræðir komu til að mynda ekki út fyrr en árið 1997 en þau má finna í fimmta 

bindi rússnesku heildarritraðarinnar. Hinir nýlega uppgötvuðu textar Bakhtíns bregða 

öðru ljósi á verk hans en með tilkomu heildarverksins, eins þversagnakennt og það 

hljómar, vaknar löngun til að líta á hugsun hans sem heimspeki í molum. Þessir textar 

eru brotakenndir, samhengislitlir og í eins konar stakkatóstíl (svo notast sé við orðalag 

Caryl Emerson), einkennast af stuttum setningum og stikkorðum sem minna oft og 

tíðum á efnisyfirlit í bók sem aldrei var skrifuð. Að sama skapi er sá Bakhtín sem birtist 

í þessum skrifum æði torræður og myrkur í máli. Emerson hefur lengi verið á meðal 

fremstu Bakhtín-sérfræðinga heims en hún lýsir inntaki þessara texta svo: „Word-

violence is unavoidable. Tying down a concept in a text means giving it a body to die 

in. Know a thing and you’ve killed it. Open your mouth to talk and you lie. The good 

will certainly not win.“18 Þetta ber vott um afar djúpstæða krísu.  

Hvernig stendur á því að maður sem hefur slíkar skoðanir gefst ekki upp, að 

hann heldur áfram að skrifa texta þrátt fyrir að með því sé hann að brjóta gegn þeirri 

hugsun sem gat textana af sér? Og hvernig á sá sem hér heldur á penna að skrifa um 

Bakhtín án þess að loka hann af með ofbeldisfullum hætti í endanlegri túlkun sem er 

                                                 
17 Benedikt Hjartarson, „Af lifandi orðlist og skáldsögu,“ bls. 23–24.  
18 Caryl Emerson, „Afterword on the Dark and Radiant Bakhtin,“ The Slavic and East European Journal 

61 nr. 2 (2017): bls. 299. 
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ófær um að ná algjörlega utan um viðfangsefnið með raunsönnum hætti? Hver er lausn 

vandans sem birtist í minnisblöðum Bakhtíns frá stríðsárunum og hvernig tengist hún 

framtíð hugvísindanna og hinu nýja rannsóknarsviði sem byggist á vitund 

manneskjunnar? 
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1. Æskuverkin: innlifun og utanstaða 

 

Í inngangi hefur þegar verið tæpt á endurskoðun Bakhtíns á siðfræði Kants sem honum 

þótti of regluföst. En Bakhtín var sömuleiðis ósammála Kant hvað varðar hugmyndir 

hans um hugsamverund (þ. Intersubjektivität, e. intersubjectivity).19 Kant gerði ráð fyrir 

að samband sjálfsverunnar (r. самосознание) við framandi sjálfsveru væri samhverft, 

þ.e. að enginn munur væri á minni eigin vitund og framandi vitund þegar kæmi að 

gagnkvæmri skynjun þeirra.20 Þessi skoðun hefur lengi verið algeng á meðal 

heimspekinga á borð við John Stuart Mill o.fl. og tengist svokölluðum hliðstæðurökum 

sem oft er beitt til að leysa vandann um aðra huga, hið verufræðilega hyldýpi sem liggur 

á milli sjálfsverunnar og annarra. Spurningin er þessi: Hvernig veit ég — sjálfsvera sem 

upplifi heiminn eingöngu frá mínu fyrstu-persónu-sjónarhorni á hann og hef aðeins 

aðgang að eigin huga — að annað fólk — sem ég skynja sem efnisleg fyrirbæri — sé 

gætt huga og vitsmunalífi eins og ég? Hliðstæðurökin hljóma eitthvað á þessa leið: 

Eina vitundin sem ég hef beinan aðgang að er vitund mín sjálfs. Aðgangur minn 

að vitund annarra liggur ætíð um líkamlegt atferli þeirra. En hvernig getur 

reynsla mín af líkama annarrar persónu veitt mér aðgang að vitund viðkomandi 

persónu? Ég get gengið út frá eigin vitund og gefið því gaum hvernig hún er 

bundin líkamlegu atferli mínu. Síðan get ég beint athygli minni að líkamlegu 

atferli hinnar persónunnar og með því að leiða hugann að þeirri hliðstæðu sem 

er milli líkamlegs atferlis míns og líkamlegs atferlis hinnar persónunnar og með 

því að leiða hugann að þeirri hliðstæðu sem er milli líkamlegs atferlis míns og 

líkamlegs atferlis hennar get ég ályktað að líkamlegt atferli hins sé væntanlega 

tengt vitundarfyrirbærum á sama hátt og vitund mín. [...] Enda þótt þessi 

ályktun láti mér ekki í té óyggjandi vitneskju um aðra, og gefi mér ekki kost á 

að hafa reynslu af öðrum vitundum, þá færir hún mér þó traustari rök fyrir því 

að trúa á tilvist annars huga heldur en fyrir því að hafna henni.21 

Bakhtín var ósammála þessari sýn á hugsamverund. Skynjun mín á sjálfum mér er ekki 

sú sama og skynjun mín á öðrum. Sambandið á milli mín og hins er ekki samhverft 

vegna þess að ég hef ekki aðgang að huga viðkomandi og skynjun á sama hátt og ég veit 

af eigin huga. Hliðstæðurökin leiða til blekkingar — einstaklingurinn setur sig í miðju 

                                                 
19 Björn Þorsteinsson þýðir þetta hugtak sem „samveruleiki“ og „samhuglægni“ hefur einnig verið notað 

yfir Intersubjektivität. 
20 Alina Wyman, The Gift of Active Empathy: Scheler, Bakhtin and Dostoevsky (Evanston, Illinois: 

Northwestern University Press, 2016), bls. 48. 
21 Dan Zahavi, Fyrirbærafræði, þýð. Björn Þorsteinsson (Reykjavík: Háskólaútgáfan, 2008), bls. 75. 
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alheimsins og gerir ráð fyrir því að vitundir annarra séu einungis tilbrigði við hans eigin 

vitund og neitar þeim þar með um að líta svo á að þeir séu einstakir, sjálfstæðir 

persónuleikar.22 Þessar hugmyndir eru í ætt við kenningar þýska fyrirbærafræðingsins 

Max Schelers en á þriðja áratugnum var Bakhtín undir miklum áhrifum frá honum. 

Benedikt Hjartarson fjallar meðal annars um áhrif Schelers á hinn unga Bakhtín í 

formála sínum að Orðlist skáldsögunnar en þar kemur aðdáun hans á þýska 

heimspekingnum skýrt fram: 

Við yfirheyrslur sem haldnar voru yfir Bakhtín eftir handtöku hans árið 1928 

játaði hann að hafa haldið tvo fyrirlestra um heimspeki Schelers á árunum 1924-

1928. Flest bendir þó til þess að Bakhtín hafi ekki tekið að vinna af kappi með 

verk þýska heimspekingsins fyrr en árið 1926 og má ætla að það hafi verið fyrir 

tilstilli Voloshinovs, sem hafði fengist við verk Schelers nokkru fyrr. Í 

glósubókum Bakhtíns frá þessum tíma má m.a. finna 58 blaðsíðna útdrátt á 

verki Schelers, Eðli og myndir samkenndar (Wesen und Formen der 

Sympathie), auk þess sem hann víkur að mikilvægi skrifa Schelers fyrir fyrri 

bók sína um Dostojevskí í texta frá árinu 1929.23 

Scheler var með þeim fyrstu til að setja fram kennningu um ósamhverft samband sjálfs 

og framandi sjálfs. Í áðurnefndu riti, Eðli og myndir samkenndar, teflir hann fram 

ástinni sem mótvægi við kenningar þeirra sem aðhyllast þá skoðun að unnt sé að nálgast 

huga annarra á grundvelli ályktana sem maður dregur af eigin huga. Í nýlegri bók um 

tengsl hugmynda Bakhtíns og Schelers lýsir Alina Wyman röksemdafærslu þess 

síðarnefnda svo: 

If the other is merely an aspect of my own being that alone has a claim to 

ultimate reality, love of others also lies its independent meaning, becoming 

merely a special case of self-love. The other’s spiritual status is misinterpreted, 

because he is not recognized as an individual spiritual being. [...] An active, 

loving approach to another human being results in the recognition of the 

beloved as both real and spiritually autonomous.24 

Með einlægri samlíðan sem byggist á kærleika og ást að kristinni fyrirmynd get ég 

yfirstigið blekkinguna og frelsað framandi sjálfið undan mínu eigin sjálfi og sýn á 

                                                 
22 Alina Wyman, The Gift of Active Empathy, bls. 23. 
23 Benedikt Hjartarson, „Af lifandi orðlist og skáldsögu,“ bls. 17. 
24 Alina Wyman, The Gift of Active Empathy, bls. 23. Við þetta má bæta öðrum og ef til vill alvarlegri 

afleiðingum af þessari röksemdafærslu að mati Schelers: ef annað fólk eða „hinir“ eru eingöngu 

endurspeglun á vitund míns sjálfs þá er Guð, hinn algeri „hinn“ (e. absolute other) skv. Scheler, það 

einnig. Þar með er Guð endurspeglun á sjálfum mér og ég þannig búinn að öðlast stöðu hans í heiminum. 

Sjá sömu heimild, bls. 23. 
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heiminn. Þá fyrst fer ég að skynja einstaka tilveru framandi sjálfsins sem sjálfstæðs 

einstaklings.25 

Lykilhugtak í þeim kenningum sem hér um ræðir er samlíðan (þ. Einfühlung, e. 

empathy). Íslensk þýðing orðsins er fengin úr grein Bergljótar Soffíu Kristjánsdóttur og 

Guðrúnar Steinþórsdóttur, „samkennd er ... stundum kölluð samlíðun“ sem birtist í 

vorhefti Skírnis árið 2016 en það mun fyrst hafa verið notað af Páli Björnssyni í 

Selárdal um eða eftir miðja 17. öld.26 Í grein sinni gera þær Bergljót Soffía og Guðrún 

grein fyrir nokkrum kenningum innan hugrænna fræða um samlíðan en fræðimenn eru 

ekki á einu máli um hvernig eigi að skilgreina þetta hugtak.27 Það sem þessar kenningar 

eiga þó allar sameiginlegt er að samkvæmt þeim merkir samlíðan „að finna til þess sem 

aðrir finna“.28 

Bakhtín var andsnúinn kenningum af þessu tagi enda má segja að þær séu 

tilbrigði við hliðstæðurökin og samhverft samband á milli sjálfs og framandi sjálfs. Í 

„Höfundurinn og hetjan á fagurfræðilegu athafnasviði“ (r. „Автор и герой в 

эстетической деятельности“) skrifar hann t.d.: 

In what way would it enrich the event if I merged with the other, and instead of 

two there would be only one? And what would I myself gain by the other’s 

merging with me? If he did, he would see and know no more than what I see 

and know myself; he would merely repeat in himself that want of any issue out 

of itself which characterizes my own life. Let him rather remain outside of me, 

for in that position he can see and know what I myself do not see and do not 

know from my own place, and he can essentially enrich the event of my own 

life. If all I do is merge with the other’s life, I only intensify the want of any 

issue from within itself which characterizes his own life, and I only duplicate 

his life numerically.29 

Kenningar hugfræðinganna byggjast á því að einstaklingurinn endurskapi tilfinningar 

annarra í eigin líkama. Svipaðar kenningar voru á sveimi þegar Bakhtín var ungur (hér 

                                                 
25 Sama heimild, bls. 24. 
26 Bergljót Soffía Kristjánsdóttir og Guðrún Steinþórsdóttir, „samkennd er ... stundum kölluð samlíðun: 

Um þýðingar á erlendum fræðiorðum,“ Skírnir 190 (vor 2016): bls. 94. 
27 Sem dæmi mætti nefna „kenningarkenninguna“ (e. theory theory) sem gerir ráð fyrir að einstaklingar 

nýti sér kenningar sem þeir skapi sjálfir til þess að ráða í gerðir annarra og „hermikenninguna“ (e. 

simulation theory) sem gerir ráð fyrir að menn „styðjist ómeðvitað við sömu ferli og við eigin 

ákvarðanatöku en þá í samræmi við það sem þeir vita um þann sem í hlut á og aðstæðurnar sem skipta 

máli“. Sama heimild, bls. 106.  
28 Sama heimild, bls. 92. 
29 Míkhaíl Bakhtín, „Author and Hero in Aesthetic Activity,“ í Art and Answerability (Austin: University 

of Texas Press, 1990), bls. 8. 
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hefur áður verið minnst á arfleifð nýkantismans en hún birtist ekki síður í skáldskap, t.d. 

rússneskum symbolisma, en á sviði fræðanna) og þeim mótmælti hann harðlega eins og 

textabrotið hér að framan sýnir skýrt og greinilega. Í staðinn leggur hann áherslu á 

„innlifun“ sem einnig mætti kenna við „virka samlíðan“ (r. вживание, e. active 

empathy). Wyman gengur í bók sinni jafnvel svo langt að tala um „raunverulega 

samlíðan“ (e. real empathy) sem sýnir hversu harða afstöðu hún tekur gegn kenningum 

sem byggja á því að spegla tilfinningar annarra algerlega (eða eftir fremsta megni) sem 

hún kallar „óvirka samlíðan“ (e. passive empathy). 

 Innlifunarhugtakið hjá Bakhtín byggist að einhverju leyti á hugmyndum Schelers 

um samlíðan og kærleika. Samkvæmt Bakhtín og Scheler er spurningin „hvernig líður 

hinum?“ óaðskiljanleg frá spurningunni „hver er hann?“.30 Þá er ekki átt við að til þess 

að átta sig á líðan hins þurfi að skoða hvaða þjóðfélagshópum viðkomandi tilheyri eins 

og t.d. „unglingur“, „menntaskólanemi“ eða „Íslendingur“. Persónuleiki einstaklingsins 

er ekki fenginn með því að flokka hann út frá sniðmengjum mismunandi manngerða og 

tölfræðilegum upplýsingum samkvæmt Bakhtín og Scheler (þótt vissulega séu slíkar 

upplýsingar ekki gagnslausar og geti nýst að einhverju leyti).31 Persónuleikinn er öllu 

heldur einhver „essens“ sem einstaklingurinn býr yfir, einhver innri kjarni 

manneskjunnar sem skín í gegn á einstökum augnablikum.32 Sá sem vill öðlast skilning 

á öðrum einstaklingi verður að vera vakandi fyrir þessum augnablikum þegar 

einstaklingurinn opinberar persónuleika sinn. Það er ekki þar með sagt að 

einstaklingurinn sé skilgreindur í eitt skipti fyrir öll með því að draga ályktanir af 

þessum einstöku augnablikum. Kenning Schelers byggist eins og áður segir á 

kristilegum kærleika. Að kristinni fyrirmynd fellir einstaklingurinn ekki endanlegan 

dóm yfir náunga sínum heldur fylgist með honum af kærleika, vegur hann og metur, og 

eftir því sem líður á „rannsóknina“ verður skilningur hans á hinum einstaklingnum 

stöðugt persónulegri og nákvæmari en á sama tíma verður stöðugt erfiðara að tjá þennan 

sama skilning.33  

  Bakhtín er sammála kenningum Schelers í meginatriðum. Í „Nálgun á heimspeki 

verknaðarins“ og „Höfundurinn og hetjan á fagurfræðilegu athafnasviði“ setur hann 

fram þriggja skrefa ferli til þess að lifa sig inn í aðra manneskju:  

                                                 
30 Alina Wyman, The Gift of Active Empathy, bls. 60. 
31 Sama heimild, bls. 61. 
32 Sama heimild, bls. 60. 
33 Sama heimild, bls. 60. 
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An essential moment (though not the only one) in aesthetic contemplation is 

emphathizing into an individual object of seeing it from inside in its own 

essence. This moment of empathizing is always followed by the moment of 

objectification, that is, a placing outside oneself of the individuality understood 

through empathizing, a separating of it from oneself, a return into oneself. And 

only this returned-into-itself consciousness gives form, from its own place, to 

the individuality grasped from inside, that is, shapes it aesthetically as a unitary, 

whole, and qualitatively distinctive individuality. And all these aesthetic 

moments — unity, wholeness, self-sufficiency, distinctiveness — are 

transgredient — to the individuality that is being determined: from within itself, 

these moments do not exist for it in its own life, it does not live by them — for 

itself. They have meaning and are actualized by the empathizer, who is situated 

outside the bounds of that individuality, by way of shaping and objectifying the 

blind matter obtained through empathizing. In other words, the aesthetic 

reflexion of living life is, in its very principle, not the self-reflexion of life in 

motion, of life in its actual aliveness: it presupposes another subjectum, a 

subjectum of empathizing, a subjectum situated outside the bounds of that life.34 

Þessi texti er nokkuð tyrfinn og torræður og því er ástæða til þess að gera grein fyrir 

þessu ferli með skýrari hætti. Hægt er að skipta skipta ferlinu upp í eftirfarandi þrjú 

þrep: 

(1) að varpa sér inn í huga hins einstaklingsins, að lifa sig inn í viðkomandi. 

(2) að snúa aftur í eigin huga með þá vitneskju um innri heim hins einstaklingsins 

sem maður hefur öðlast. 

(3) að „fullgera“ (r. завершение, e. consummation) hinn einstaklinginn.35 

                                                 
34 Míkhaíl Bakhtín, Toward a Philosophy of the Act, þýð. Vadim Liapunov, ritstj. Vadim Liapunov og 

Michael Holquist (Austin: University of Texas Press, 1993), bls. 14–15. 
35 Завершение og совершенство (sjá bls. 24 í þessari ritgerð) eru skyld orð í rússnesku sem vísa bæði til 

þess sem er lokið, fullgert eða fullkomnað. Það getur verið snúið að þýða þessi orð þar eð hugsunin sem 

liggur að baki þeim er greipt inn í rússneskuna, sem dæmi eru allflestar sagnir málsins til í bæði óloknu 

og loknu horfi (не совершенный вид og совершенный вид). Dæmi um merkingarmöguleikana sem 

felast í loknu og óloknu horfi rússneskra sagna er að finna í Fávitanum eftir Dostojevskí, eins og Gary 

Saul Morson dregur fram í grein sinni. Grípum niður í einræðusögupersónunnar Ippolíts: „Ó, verið viss 

um að Kólumbus var ekki hamingjusamur þegar hann fann [открыл – lokið horf] Ameríku, heldur þegar 

hann var í þann veginn að finna [открывал – ólokið horf] hana; verið viss um að sæla hans náði hámarki 

þremur dögum áður en Nýi heimurinn fannst, þegar áhöfnin gerði uppreisn í örvæntingu sinni og var 

komin á fremsta hlunn með að snúa skipinu aftur til Evrópu! Málið snérist ekki um Nýja heiminn, ekki 

einu sinni þótt hann hefði glatast. Kólumbus dó án þess að sjá hann almennilega og án þess að gera sér 

grein fyrir því hvað hann hafði fundið. Það sem skiptir máli er lífið, lífið sjálft, lífsferlið, sífellt og eilíft, 

en alls engir landafundir!“ Sjá Gary Saul Morson, „Conclusion: reading Dostoevskii,“ í The Cambridge 

Companion to Dostoevskii, ritstj. W. J. Leatherbarrow (Cambridge: Cambridge University Press, 2002), 

bls. 228 og Fjodor Dostojevskí, Fávitinn, annað bindi, þýð. Ingibjörg Haraldsdóttir (Reykjavík: Mál og 

menning, 1987), bls. 85. 
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Í tengslum við fyrsta skrefið í þessu samlíðunarferli er á ensku talað um „life entering“ 

þ.e. að bókstaflega ganga inn í líf annarrar manneskju. Þetta orðalag er notað til þess að 

gera grein fyrir rússneska hugtakinu „вживание“ sem vill svo heppilega til að 

samsvarar orðinu „innlifun“ á íslensku en Alina Wyman þýðir þetta hugtak sem „active 

empathy“ eða „virk samlíðun“. Þarna liggur sem sagt að baki aukamerking í hugtakinu 

sem gefur í skyn inngöngu. Þetta er engin tilviljun. Að baki þessum hugmyndum býr 

fordæmi Jesú Krists en Bakhtín leit svo á að með því að taka á sig mynd manns af holdi 

og blóði og fæðast inn í þann heim sem hann skapaði hafi Guð yfirgefið þá teoretísku 

afstöðu til heimsins sem einkennir t.d. nálgun náttúruvísindanna á viðfangsefni sín — 

þ.e. algilt sjónarhorn þess sem virðir fyrir sér veröldina utan frá.36 „Any valuation is an 

act of assuming an individual position in being, even God had to incarnate himself in 

order to bestow mercy, to suffer and to forgive — had to descend, as it were, from the 

abstract standpoint of justice“ segir til dæmis í „Höfundinum og hetjunni á 

fagurfræðilegu athafnasviði“.37 Til þess að öðlast skilning og leggja mat á tiltekið 

viðfangsefni verður að „ganga inn í“ það á einhvern hátt. 

 Það þýðir þó ekki að maður eigi ekki að leggja persónulegt mat á viðfangsefni 

sitt og reyna að afmá öll merki um sjálfan sig, enda væri slíkt ómögulegt nema 

mögulega með því að endurskapa viðfangsefni sitt nákvæmlega. Eins og við höfum séð 

var Bakhtín afar skeptískur á kenningar byggðar á því að hægt sé að spegla huga 

annarra og endurtaka tilfinningar þeirra í eigin líkama, þ.e. að fullkomin endursköpun sé 

möguleg. Það er þar sem skref tvö í samlíðunarferlinu kemur inn í myndina. Samkvæmt 

Bakthín er mikilvægt að viðhalda sinni einstöku veru í heiminum enda byggist allt mat á 

því að taka einstaka, persónulega afstöðu gagnvart heiminum. 

  Þriðja skrefið felur svo í sér þær ályktanir sem eru dregnar af innlifuninni. Hér 

komum við aftur að ósamhverfunni í sambandi sjálfsverunnar við framandi sjálfsverur. 

Bakhtín talar um að einstaklingur hafi sjónarhornsábata (r. избыток виденя, e. surplus 

of vision) á annan einstakling vegna þess eins að þeir eru ekki einn og sami 

einstaklingurinn. Þetta helgast af því að upplifun mín á sjálfum mér er í eðli sínu ólík 

upplifun minni á öðrum:  

[...] everything that I know and in part co-experience in him I put into the 

outward image of the other as into a vessel which contains his I, his will, his 

                                                 
36 Alina Wyman, The Gift of Active Empathy, bls. 33. 
37 Míkhaíl Bakhtín, „Author and Hero in Aesthetic Activity“, bls. 129. 
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cognition. For me, the other is gathered and fitted as a whole into his outward 

image. My own consciousness, on the other hand, I experience as encompassing 

the world, as embracing it, rather than as fitted into it [...].38 In other worlds, the 

outward image of a human being can be experienced as consummating and 

exhausting the Other, but I do not experience it as consummating and 

exhausting myself.39 

Vitund mín er fyrir mér óendanleg víðátta sem erfitt er að ná utan um en fyrir öðrum er 

ég afmörkuð eining sem rúmast hæglega innan þeirra eigin víðáttumiklu vitundar. Fyrir 

mér er vitund mín óendanleg og nær yfir allan heiminn, en fyrir öðrum er hún 

afmörkuð. Bakhtín kallar þessa stöðu sem einstaklingurinn hefur gagnvart öðru fólki — 

þennan sjónarhornsábata — „utanstöðu“ (r. вненаходимость, e. outsideness).40 

Utanstaða hefur ýmsa kosti í för með sér. Hún er grundvöllur þess að hægt sé að mynda 

listrænar heildir eða samhengi yfirhöfuð. Það er utanstaðan og þetta sérstaka sjónarhorn 

sem ég hef á aðra huga sem veldur því að ég get „fullgert“ (r. завершение) vitundir. Að 

fullgera einstakling felur í sér að skapa einhvers konar heildarmynd af viðkomandi: 

„The creative use of the surplus of vision brings about one’s „consummation“ 

(завершение), the loving completion of one’s inwardly incohate spiritual image by the 

privileged other.“41  

Þrátt fyrir að þessar hugmyndir séu sprottnar út frá kenningum um sjálfsverur — 

manneskjur — tengir Bakhtín þær við fagurfræði: „Acts of contemplation, flowing from 

this surplus of my outer and inner seeing of the other person, are purely aesthetic in 

actions [...] A surplus of seeing is the bud in which slumbers form, and whence form 

unfolds like a blossom.“42 Samkvæmt Bakhtín virðast sömu lögmál um heildir og 

listræna sköpun út frá sjónarhornsábata utanstöðunnar gilda um listræna sköpun annars 

vegar og fólk og samlíðan hins vegar. Utanstaða er það sem gerir formsköpun mögulega 

á annað borð og þetta gildir jafnt um skáldverk sem manneskjur.  

Seinna, þegar Bakhtín sneri sér að rannsóknum á skáldsögum Dostojevskís, rann 

þó upp fyrir honum að þessar hugmyndir eiga einnig sínar skuggahliðar. 

                                                 
38 Hér er handskrift Bakhtíns í stílabókinni sem hefur að geyma þennan texta ólæsileg. 
39 Míkhaíl Bakhtín, „Author and Hero in Aesthetic Activity,“ bls. 39. 
40 „Вненаходимость“ er samsett orð sem samanstendur af „вне“ sem merkir „utan“, sögninni 

„находиться“ sem merkir að standa eða vera staðsettur og nafnorðsendingunni „-мость“. Á ensku er 

þetta hugtak þýtt sem „outsideness“ en ég ákvað hér að fara þá leið að búa til samsett orð líkt og í 

rússnesku og tala um „utanstöðu“ sem svipar til orðanna „undirstöðu“, „rangstöðu“, „fyrirstöðu“ og 

„uppistöðu“. 
41 Alina Wyman, The Gift of Active Empathy, bls. 41. 
42 Míkhaíl Bakhtín, „Author and Hero in Aesthetic Activity,“ bls. 24. 
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2. Minnisblöðin frá stríðsárunum: ofbeldi orðsins 

 

Árið 1929 kom fyrri útgáfa Dostojevskíbókarinnar út undir heitinu Vandinn í skapandi 

list Dostojevskís (r. Проблемы творчества Достоевского) en við munum geyma 

okkur umfjöllun um þá bók um stundarsakir því Dostojevskíbækurnar tvær verða 

umfjöllunarefni næsta kafla. Ári fyrir útgáfu bókarinnar var Bakhtín handtekinn ásamt 

fleiri meðlimum Bakhtín-hringsins svokallaða fyrir tengsl sín við dulkristilega (og 

heimspekilega) hópinn „Upprisuna“ (r. Воскресение).43 Sem betur fer var hann ekki 

dæmdur til vistar í alræmdum fangabúðum nyrst í Rússlandi eins og horfur stóðu til en 

sakir veikinda sinna (Bakhtín þjáðist af alvarlegri beinmergjarbólgu og ýmsum kvillum 

sem stöfuðu af dílasótt) var hann þess í stað sendur í útlegð til Kazakhstan þar sem hann 

fékk starf sem hentaði heilsufari hans.44  

Bakhtín sneri aftur úr útlegð árið 1936 og settist að í Saransk í Mordóvíu þar sem 

hann fékk stöðu við kennaraháskóla. En til þess að sleppa undan hreinsunum Stalíns 

neyddist hann til að segja upp störfum stuttu síðar og flytja sig um set til smábæjar í 

námunda við Moskvu þar sem hann dvaldist öll heimstyrjaldarárin.45 Þegar hér er komið 

sögu hefur annar fóturinn verið tekinn af Bakhtín og Þjóðverjar búnir að ráðast inn í 

Sovétríkin. Eflaust hefur þetta haft sitt að segja, því viðhorfið sem birtist í 

minnisblöðum Bakhtíns frá þessum árum er litað af þónokkurri bölsýni. Þessi skrif voru 

að líkindum uppkast að riti um alvöruna sem Bakhtín hugðist setja saman eftir að hann 

lauk við doktorsritgerð sína um Rabelais en þar, sem kunnugt er, fjallar hann um 

andstæðuna — lífsgleði, hlátur og sigur lífsins yfir dauðanum.46  

Caryl Emerson dregur saman efni þessara minnisblaða í eftirmála sínum að 

sérhefti tímaritsins Slavic and East European Journal sem helgað er skrifum Bakhtíns 

frá stríðsárunum með svofelldum hætti: 

                                                 
43 Benedikt Hjartarson, „Af lifandi orðlist og skáldsögum,“ bls. 22. Á rússnesku er orðið „круг“ sem 

merkir „hringur“ notað um hópa af þessu tagi sem hittust og ræddu heimspeki og önnur fræðileg efni, 

gjarnan leynilega. Þessi hefð á rætur sínar að rekja til 19. aldar, sjá Gunnar Þorri Pétursson, 

„Kópernikusarbylting,“ bls. 15. 
44 Benedikt Hjartarson, „Af lifandi orðlist og skáldsögum,“ bls. 22 og Michael Holquist, formáli að 

Toward a Philosophy of the Act eftir Míkhaíl Bakhtín, bls. viii. 
45 Benedikt Hjartarson, „Af lifandi orðlist og skáldsögum,“ bls. 23.  
46 Caryl Emerson, „On Mikhail Bakhtin and human studies (with continual reference to Moscow and 

Sheffield),“ Russian Journal of Communication (2017): bls. 5–6. 
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In these notes, Bakhtin turns his attention to the “seriousification of the world” 

(осерезнение мира) that resulted from the loss of our primal carnival 

worldview, and the consequent rise of non-laughing modes of being: the 

“official seriousness of power” (always bad because intimidating) and the 

“unofficial seriousness” of suffering, fear and weakness (worthy of respect 

because powerless) [...] this new, serious interest in seriousness on Bakhtin’s 

part was yet another unrealized project: a chronotopic history of the collapse of 

our carnival wholeness, a story that began when the classical hero broke out of 

the communal chorus into solitary individuation and tragic self-affirmation. 

Echoing his Symbolist predecessor Viacheslav Ivanov, Bakhtin notes three 

examplary stages of this breaking-out: Oedipus, Shakespeare’s more self-

deluded kings (Lear, Macbeth), and The Brothers Karamazov. Absent from 

Bakhtin’s wartime notes, however, is any trace of Ivanov’s inspired vision of a 

rapturous re-integration of humanity in a new organic age. People began to 

speak of the „dark Bakhtin.“47 

Sá myrki Bakhtín sem birtist hér er annar en hinn brosmildi rabelaisíski sem vestrænir 

lesendur hans eiga að venjast. Raunar á karnivalið einnig sínar dökku hliðar, að minnsta 

kosti í huga Bakhtíns sjálfs. Við doktorsvörn sína, þann 15. nóvember árið 1946, svaraði 

hann til dæmis einum andmælenda sinna með svofelldum orðum:48  

Hvað karnivalið áhrærir er það ekki gleðilegt í mínum huga. Öðru nær. Í 

sérhverri birtingarmynd karnivalsins má finna fyrir návist dauðans. Það myndi 

eflaust flokkast undir harmleik samkvæmt skilgreiningum yðar. En það sem 

máli skiptir er að harmleikurinn fái ekki að eiga síðasta orðið.49 

Á útlegðarárum sínum hafði Bakhtín aðallega unnið að rannsóknum á skáldsögunni og 

skrifað ritgerðir á borð við „Orðlist í skáldsögunni“ (r. „Слово в романе“) og „Form 

tíma og tímarýmis í skáldsögunni“ (r. „Формы времени и хронотопа в романе“). Nú 

snýr hann sér hins vegar aftur að þeim viðfangsefnum sem hann var að kljást við í 

æskuverkum sínum, þó með öfugum formerkjum.50  

Í æskuverkunum hafði Bakhtín lýst utanstöðu sem skapandi, guðlegri gáfu sem er 

uppspretta allrar formsköpunar — það sjónarhorn sem þarf til þess að skapa listrænar 

heildir. Nú horfir öðruvísi við — í huga hins myrka Bakhtíns stríðsáranna er 

sjónarhornsábati utanstöðunnar gerræðislegt og deyðandi afl sem gerir sjálfsverunni 

                                                 
47 Caryl Emerson, „Afterword on the Dark and Radiant Bakhtin,“ Slavic and East European Journal 61 

nr. 2 (sumar 2017):bls. 300. 
48 Alexander Mihailovic, Corporeal Words: Mikhail Bakhtin’s Theology of Discourse (Evanston, Illinois: 

Northwestern University Press, 1997), bls. 184. 
49 Sjá Gunnar Þorri Pétursson, „Bakhtínskí Búmm!“ bls. 136. 
50 Benedikt Hjartarson, „Af lifandi orðlist og skáldsögum,“ bls. 24 og 26. 
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kleift að fanga viðfangsefni sitt með föstum skilgreiningum. Þessi viðhorfsbreyting 

stafar af þeirri uppgötvun sem Bakhtín gerir á stríðsárunum að sjálfsveran er ófær um að 

orða eigin hugsanir og gera upplifun sinni á heiminum og eigin vitund skil í texta.  

Í einu af þessum textabrotum, „Manneskja við spegil,“ fáum við sjaldgæft 

sjálfsportrett af Bakhtín en honum virðist alla tíð hafa verið meinilla við að skrifa um 

sjálfan sig og neitaði til að mynda að festa ævisögu sína á blað.51 Hér má sjá hvar 

Bakhtín starir íhugull á sjálfan sig í spegli í örvæntingarfullri tilraun til þess að sætta 

sjónarhornin tvö sem hann hefur á sjálfan sig á því augnabliki: 

A Person at the Mirror 

Falseness and the lie, inescapably peering through one’s interrelationship with 

oneself. The external image of thought, of feeling, the external image of the 

soul. It is not I who look at the world with my own eyes from within, but I look 

at myself with the eyes of the world, with the other’s [чужие] eyes; I am 

possessed by the other. Here, there is no naïve wholeness of the external and 

internal. To catch a glimpse of one’s own in-absentia image. The naiveté of the 

fusion of oneself and another in the mirror image. The surplus of the other. I do 

not have a point of view on myself from without; I do not have access to my 

own inner image. From my eyes peer out the eyes of the other [чужие].52 

Hér stangast á upplifun mín á eigin vitund (ég-fyrir-mér) og upplifun mín á sjálfum mér 

utan frá séð (ég-fyrir-öðrum).53 Það er með öðrum orðum ósamræmi á milli míns ytri og 

innri líkama. Það sem blasir við mér í speglinum er kirfilega fullgerð mynd af sjálfum 

mér sem gerir þeirri hugarstarfsemi og vitundinni sem býr innra með henni engin skil. 

Með þetta í huga er áhugavert að hugsa til þess að Dostojevskí var meinilla við að horfa 

á eigið andlit í spegli af sömu ástæðu, því eins og Konstantin Barsht bendir á:54 „A 

person cannot from within look at himself from outside: an ethical ‚short circuit’ takes 

place, and the only way out of this is to create a special external point of view on 

                                                 
51 Sjá Caryl Emerson, „Shklovsky’s ostranenie, Bakhtin’s vnanakhodimost‘ (How Distance Serves an 

Aesthetics of Arousal Differently from an Aesthetics Based on Pain),“ Poetics Today 26 nr. 4 (vetur 

2005): bls. 638. 
52 Míkhaíl Bakhtín, „Selections from the Wartime Notebooks,“ þýð. Irina Denischenko og Alexander 

Spektor, Slavic and East European Journal 61 nr. 2 (sumar 2017): bls. 217. 
53 Hér er notast við það orðalag sem Bakhtín notar í æskuverkum sínum. Þar greinir hann á milli „innri 

líkama“ einstaklingsins þ.e.a.s. upplifunar hans á sjálfum sér sem Bakhtín kallar „ég-fyrir-mér“ annars 

vegar og hins vegar „ytri líkama“ einstaklingsins, hins efnislega líkama sem aðrir skynja sem  Bakhtín 

kallar „ég-fyrir-öðrum“. Sjá Míkhaíl Bakhtín, „Author and Hero in Aesthetic Activity,“ bls. 53. 
54 Konstantin Barsht, „Defining the face: Observations on Dostoevskii’s Creative Process,“ í Russian 

Literature, Modernism and the Visual Arts, ritstj. Catriona Kelly og Stephen Lovell (Cambridge: 

Cambridge University Press, 2000), bls. 25. 
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oneself and the world which by definition cannot coincide with the ‚I-for-myself’; to 

create, in other words, a literary hero.“55 

Til að hægt sé að færa hugsanir í orð verður maður að koma ákveðnu lagi á þær 

— að móta þær. Þetta slítur hugsanirnar úr samhengi hinnar opnu og óreiðukenndu 

vitundar sem er svo víð að hún rúmar allan heiminn og þröngvar þeim inn í afmarkaða, 

lokaða heild. Þannig má segja að maður fullmóti eigin hugsanir. Maður hendir reiður á 

hugsunum sínum, flytur þær úr hinni opnu upplifun augnabliksins og yfir í sjónarhorn 

utanstöðunnar, sjónarhorn annars á vitund míns sjálfs. Með öðrum orðum er ekki hægt 

að gera grein fyrir hugsunum sínum með orðum án þess að skapa persónu eða 

sjónarhorn sem stendur utan við mann sjálfan, „ubi cogito, ibi non sum,“ („þar sem ég 

hugsa, þar er ég ekki“), svo notast sé við orðalag Jacques Lacans.56 Með þessu skapar 

maður endanlega niðurstöðu, lokaða afstöðu sem að heldur engum af opnu eiginleikum 

hugsunarinnar sem hún spratt af: 

What constitutes the deadening force of the artistic image: [an attempt] to 

circumvent the object from the side of the future, to display it in all its 

exhaustiveness, and thus deprive it of an open-ended future, to display it in all 

its exhaustiveness, and thus deprive it of an open-ended future, to present the 

object with all of its boundaries — both internal and external — without a way 

out of this boundedness. The object is all here and nowhere else; and if it is all 

here, in its entirety, then it is dead and can be devoured. It is extracted from 

unfinalized life and becomes an object for possible consumption [...] it has 

already spoken its last word and no inner open kernel is left to it, no inner 

infinity. It is denied freedom, the act of cognition wants to encircle it from 

every side, to cut it off from unfinalizedness and, consequently, from freedom, 

from the temporal and sense-bearing future, from its indeterminacy and from its 

inner truth. The artistic image does the same.57 

Emerson orðar niðurstöðu Bakhtíns í þessum textum með afgerandi hætti eins og kom 

fram hér í inngangi: „Word-violence is unavoidable. Tying down a concept in a text 

means giving it a body to die in. Know a thing and you’ve killed it. Open your mouth to 

talk and you lie.“58 Við lesendum þessara minnisblaða Bakhtíns blasir með öðrum 

orðum svarthol — það er tilgangslaust að skrifa texta, þeir gefa aðeins bjagaða mynd af 

                                                 
55 Sama heimild, bls. 25. 
56 Niðurstaða Lacans er raunar þveröfug. Í kaflanum „L’instance de la lettre dans l’inconscient ou la 

raison depuis Freud“ í Écrits er setningin svona: „ubi cogito, ibi sum“ („þar sem ég hugsa, þar er ég“) en 

þar er Lacan auðvitað vísa í fræg orð Descartes „cogito ergo sum“. Jacques Lacan, Écrits (Paris: Éditions 

du seuil, 1966), bls. 516.  
57 Míkhaíl Bakhtín, „Selections from the Wartime Notebooks,“ bls. 205–207. 
58 Caryl Emerson, „Afterword on the Dark and Radiant Bakhtin,“ bls. 299. 



23 

 

því sem þeir eiga að skýra, loka viðfangsefnið af í túlkunarlegu fangelsi og útiloka 

frekari umfjöllun og rannsóknir.  

           *  *  * 

Er til leið út úr þeim ógöngum sem birtast í minnisblöðum stríðsáranna? Titill 

sérheftisins um Bakhtín og stríðsarin heitir sem áður segir „The Dark and Radiant 

Bakhtin“ en hann er væntanlega fenginn úr ljóði bresku skáldkonunnar George Eliot 

„The Radiant Dark“ sem hljóðar svo:  

Should I long that dark were fair? 

Say, O song! 

Lacks my love aught, that I should long? 

 

Dark the night, with breath all flow’rs, 

And tender broken voice that fills 

With ravishment the listening hours: 

Whisperings, wooings, 

Liquid ripples and soft ring-dove cooings 

In low-toned rhythm that love’s aching stills. 

Dark the night, 

Yet is she bright, 

For in her dark she brings the mystic star, 

Trembling yet strong, as is the voice of love, 

From some unknown afar. 

O radiant Dark! O darkly-fostered ray! 

Thou hast a joy too deep for shallow Day.59 

 

Á næturhimninum er ekki eingöngu að finna myrkur heldur einnig tungl og stjörnur. 

Himinninn er sömuleiðis aðsetur guðdómsins og innan úr myrkrinu hvíslar rödd sem 

minnir ljóðmælandann á kærleikann. Ef til vill eru minnisblöðin frá stríðsárunum ekki 

eins gegnsýrð af vonleysi og þau kunna að virðast við fyrstu sýn. Í þessum textum er við 

nánari athugun að finna agnarsmáa vonarglætu.  Einn þeirra, sem í rússneskri 

heildarritröð verka Bakhtíns er látinn heita eftir upphafsorðum sínum, „Риторика, в 

меру своей лживости...“ (e. „Rhetoric, to the Extent That It Lies...“), endar til dæmis 

svona: 

                                                 
59 George Eliot, The Spanish Gypsy (London: Routledge, 2016), bls. 32. 
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The atheism of the 19th century — primitive and flat — did not oblige religion 

to anything; one could believe „in the same old way.“ Yet another, new 

overcoming of naivité. This naivité determines all foundations and prerequisites 

of our thought and our culture. A new philosophical wonder before everything 

else is necessary. Everything could have been different. One needs to remember 

the world as one remembers one’s childhood, to love it as one can love only 

something naïve (a child, a woman, the past).60 

Eins og sjá má er hér að finna vísanir í þrettánda kafla Fyrra Korintubréfs Nýja 

testamentisins sem vitnað er til í upphafi þessarar ritgerðar. Þar er fjallað um hina nýju 

heimsmynd sem mun ríkja „þegar hið fullkomna kemur“ og kærleikurinn mun ríkja en 

hliðstæða þessarar endurkomu Messíasar sem Páll boðar í bréfi sínu er í huga Bakhtíns 

hið heimspekilega undur.61 Í rússneskri þýðingu sama kafla Korintubréfsins koma 

einnig fyrir kunnugleg hugtök: 

Любовь не перестанет существовать никогда, хотя и пророчества 

прекратятся, и языки умолкнут, и дар знания прекратится. Ведь наши 

знания неполны, и наши пророчества частичны, и когда наступит 

совершенство, тогда все частичное исчезнет. Когда я был ребенком, я и 

говорил как ребенок, я и мыслил по-детски и рассуждал по-детски. Но 

когда я стал взрослым, то оставил все детское позади. Мы сейчас видим 

неясно, как отражение в тусклом зеркале, тогда же увидим лицом к лицу. 

Сейчас я знаю лишь отчасти, тогда же буду знать так же совершенно, как 

меня знает Бог.62 (Áherslubreyting mín.) 

Eins og áður hefur verið tæpt á63 eru совершенство og совершенно skyld lykilhugtaki 

í skrifum Bakhtíns, завершение (e. consumation) en öll vísa þessi orð til þess sem er 

fullkomnað, lokið eða fullgert. Hér er hugtakið annars vegar notað yfir það sem í 

íslensku þýðingunni er kallað „hið fullkomna“ (r. совершенство) og hins vegar er það 

notað fyrir „að gjörþekkja“ og að vera „gjörþekktur orðinn“ (r. совершенно). Síðustu 

málsgreinina mætti þýða eitthvað á þessa leið: „Nú þekki (veit) ég aðeins að hluta til, en 

þá mun ég þekkja (vita) fullkomlega eins og Guð þekkir mig“.64 Í rússnesku þýðingunni 

má með öðrum orðum skilja þrettánda kafla Korintubréfsins þannig að sú þekking sem 

                                                 
60 Míkhaíl Bakhtín, „Selections from the Wartime Notebooks,“ þýð. Irina Denischenko og Alexander 

Spektor, Slavic and East European Journal 61 nr. 2 (sumar 2017): bls. 215. 
61 Biblían. Fyrra Korintubréf 13:1–13:13 (íslensk þýðing frá 1981) sjá upphafstilvitnun þessarar ritgerðar. 
62 Библия. 1-е Коринфянам 13:8–13:12 (rússnesk þýðing frá 2006). 
63 Sjá nmgr. 35 í þessari ritgerð. 
64 Þýðing mín. 
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nú er í molum muni einhvern tímann mynda heild: „þá mun ég gjörþekkja, eins og ég er 

sjálfur gjörþekktur orðinn“.65 

Á öðrum stað í minnisblöðunum fjallar sovéski hugsuðurinn um „verkefnið“ sem 

liggi fyrir: „The task of sense-bearing transfiguration. Dematerialization through 

meaning and love.“66 Hvert er hið heimspekilega undur — hvert er verkefnið sem þarf 

að leysa? „The search for a new plane for the encounter between I and the other, a new 

plane for the construction of the image of a person.“67 Hér erum við aftur komin að 

sömu niðurstöðu og í inngangi þessarar ritgerðar þegar við veltum því fyrir okkur hvert 

hið nýja rannsóknarsvið sem Bakhtín uppgötvaði samkvæmt þeim Gunnari Þorra 

Péturssyni og Benedikt Hjartarsyni hefði verið. Það sem vakti fyrir Bakhtín var að 

rannsaka manneskjuna og vitundina út frá bókmenntunum.68 Í færslu sem dagsett er 12. 

október 1943 skrifar hann: „The image of a human being as the central image of all 

fictional literature. Tendencies in the creation of this image, the ethics of literature.“69 

En hvernig er mögulegt að skapa framsetningu á vitund í texta? Niðurstaða 

minnisblaðanna frá stríðsárunum er eins og áður segir sú að það sé ómögulegt fyrir 

einstakling að skapa texta sem geri vitund viðkomandi og upplifun hans á heiminum 

skil. Í grein sinni, „Bakhtin in Bits and Pieces,“ setur Irina Sandomirskaia fram þá 

kenningu að í minnisblöðum sínum hafi Bakhtín verið að gera stílfræðilegar tilraunir til 

þess að skapa texta sem héldi hinum opnu og óræðu eiginleikum vitundarinnar sem bjó 

þá til. Aðferðin sem Bakhtín notar samkvæmt Sandomirskaiu er stílbragð sem á grísku 

nefnist „asyndetón“ (gr. ἀσύνδετον) en þá er farið afar sparlega með samtengingar og 

þeim jafnvel alveg sleppt.70 Dæmi um þetta eru t.d. fræg orð Juliusar Caesars: „veni, 

vidi, vici“ sem yfirleitt eru þýdd á íslensku „kom, sá og sigraði“.71 Hér er með öðrum 

orðum sett saman málsgrein sem er gjörsamlega samtengingarlaus og samanstendur 

einungis af sagnorðum. Orðin tengjast þannig aðeins merkingarlega en ekki 

málfræðilega. Bakhtín nýtir sér það sem hann kallar „smugur“ (r. лазейки) í 

                                                 
65 Hér kemur auk þess fyrir dæmi um það sem er ólokið („ég mun gjörþekkja“) og það sem er lokið („ég 

er gjörþekktur orðinn“). 
66 Míkhaíl Bakhtín, „Selections from the Wartime Notebooks,“ bls. 209. 
67 Sama heimild, bls. 211. 
68 Þessu mætti einnig snúa við: Fyrir Bakhtín vakti að rannsaka bókmenntirnar út frá manninum og 

vitundinni. 
69 Sama heimild, bls. 213. 
70 Irina Sandomirskaia, „Bakhtin in Bits and Pieces: Poetic Scholarship, Exilic Theory, and a Close 

Reading of the Disaster,“ Slavic and East European Journal 61 nr. 2 (sumar 2017): bls. 286. 
71 „Kom, sá, sigraði“ ef við beinþýðum og sleppum samtengingunni „og“. 
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tungumálinu til þess að skapa merkingarauka sem gerir fjölmargar túlkanir mögulegar. 

Dæmi um þetta er setningin „Все могло бы быть другим“72 sem í textabrotinu í hér að 

framan er einfaldlega þýdd sem „Everything could have been different.“ Sérstakir 

eiginleikar orðsins „бы“ gera það að verkum að sögnin í þessari setningu getur verið í 

þremur mismunandi tíðum: þannig eru setningarnar „allt hefði getað orðið öðruvísi“, 

„allt gæti orðið öðruvísi“ og „allt gæti verið öðruvísi“ allar mögulegar og jafnréttar 

þýðingar á rússnesku setningunni.73 Röð málsgreina í þessum textum er sömuleiðis 

nokkuð handahófskennd en þær eru sjaldan tengdar saman nema mögulega 

merkingarlega. „We seem to be dealing with bits and pieces that seek to connect into a 

whole, but the whole never materializes“74 skrifar Sandomirskaia í grein sinni. Textarnir 

líkjast því að einhverju leyti vitund manneskju sem fræðikonan lýsir með eftirfarandi 

hætti: 

a rotation of thought and its return, each time in a new formulation and with a 

new set of implications. With each cycle, thought acquires a different 

configuration, expresses itself in different figures of speech, and seeks for itself 

a different place among the established discourses — stylistics, poetics, literary 

history, didactics. Each time, too, it becomes more complex because it receives 

a new angle and a new „refraction.“ But the book — the totality, the oeuvre, the 

„aesthetic whole of the novel“ from „Author and Hero“ — never arrives.75 

Hér er þannig komin ein lausn á vandamáli minnisblaðanna frá stríðsárunum en það má 

vitaskuld deila um hversu sannfærandi hún er. Bakhtín minnist hvergi á að hann hafi 

verið að gera tilraunir með samtengingalausan stíl í minnisblöðum sínum í því skyni að 

leysa þann vanda sem þar er settur fram. Sandomirskaia byggir grein sína að miklu leyti 

á grein sem hann skrifaði um kennslufræði þar sem kemur fram að sem kennari í Kímry 

hafi hann kynnt nemendur sína fyrir asyndótum í verkum Púshkíns og Gogols og kennt 

þeim að lesa merkingu úr þögnum og eyðum í textum þessara höfunda.76 Það er aftur á 

móti áhugavert hvernig kenning Sandomirskaiu gengur þvert á þær viðteknu hugmyndir 

sem lengi hafa verið ráðandi um Bakhtín að hann hafi kosið langar, formlausar 

skáldsögur umfram kjarnyrtar setningar og meitlaðan stíl.77 Þessi hugmynd um Bakhtín 

                                                 
72 Míkhaíl Bakhtín, „Selections from the Wartime Notebooks,“ bls. 214 og 215. 
73 Irina Sandomirskaia, „Bakhtin in Bits and Pieces,“ bls. 281. 
74 Sama heimild, bls. 287. 
75 Sama heimild, bls. 292. 
76 Sama heimild, bls. 285. 
77 Sjá Caryl Emerson, „Prosaics and the Problem of Form,“ Slavic and East European Journal, 41nr. 1 

(1997): bls. 16. Emerson minnist á það í grein sinni að Bakhtín hafi árið 1973, án nokkurs undirbunings, 

þulið upp ljóð eftir Rilke, Goethe og Baudelaire eftir minni í viðtali við Viktor Duvakin sem tók þennan 
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sem andstæðing ljóðlistar stafar að miklu leyti af þeirri áherslu sem lögð er á 

Dostojevskí og þeirrar stöðu sem útgefnu bækurnar tvær, Dostojevskíbókin og 

Rabelaisbókin hafa innan höfundarverks hans.  

Eins og áður segir er sú lausn sem Sandomirskaia setur fram í grein sinni nokkuð 

ófullnægjandi. Til að mynda er hér eingöngu um að ræða tilgátu um að Bakhtín hafi 

verið að gera stílfræðilegar tilraunir í þeim tilgangi að leysa vandann sem settur er fram 

í minnisblöðunum. Sandomirskaia heldur því ekki fram að þessar tilraunir hafi náð 

tilskildum árangri og skilað lausn á vandanum. Hvað er þá til ráða?  

Fræðimenn á borð við Alexander Spektor og Caryl Emerson sem eiga greinar í 

sérheftinu um minnisblöð Bakhtíns frá stríðsárunum hafa bent á að í raun sé lausnina að 

finna í Dostojevskíbókinni og vilja meina að þessir tveir textar stangist á og séu í 

hrópandi mótsögn hvor við annan.78 Getur það staðist að fræðimanni sem hefur tekist að 

leysa fræðilegt vandamál sé ófært að finna lausn á sama vanda tveimur áratugum síðar? 

Í Mikhail Bakhtin: Creation of a Prosaics skipta Gary Saul Morson og Caryl 

Emerson ferli Bakhtíns upp í fjögur tímabil þar sem þriðja tímabilinu er skipt upp í tvö 

undirtímabil samanber eftirfarandi töflu sem fenginn er úr bókinni: 

 

 

 

                                                                                                                                               
flutning upp á segulband. Emerson telur að þetta sýni óumflýjanlega að það sé fjarstæða að tala um 

Bakhtín sem anstæðing ljóðlistar og forms. Hún vísar í fræg orð Henry James sem lýsti skáldsögum 

Dostojevskís og Tolstojs sem „loose, baggy monsters“ og „fluid puddings“ (sjá Henry James, The Tragic 

Muse (London: MacMillan and co., 1921 bls. x og Henry James, The Letters of Henry James, ritstj. Percy 

Lubbock (New York: Charles Scribner’s Sons, 1920), bls. 112). Bakhtín hefur verið gagnrýndur fyrir 

áhugaleysi gagnvart formum sem eru háttbundnari en skáldsögur, eins og t.d. ljóðlist, en Emerson dregur 

upp flóknari mynd af þessari sýn á Bakhtín í grein sinni. 
78 Sjá t.d. Alexander Spektor, „In Search of the Human: Mikhail Bakhtin’s Wartime Notebooks,“ Slavic 

and East European Journal 61 nr. 2 (sumar 2017), bls. 251. 
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Tafla 1, yfirlit Morson og Emerson yfir feril Bakhtíns79 

Eins og sést koma minnisblöð Bakhtíns frá stríðsárunum hvergi fyrir í töflu Morson og 

Emerson og erfitt að finna þeim stað í flokkun þeirra. Út frá ritunartíma minnisblaðanna 

ættu þau að eiga heima einhvers staðar innan þriðja tímabilsins í töflunni en þau skera 

sig svo úr hvað varðar umfjöllunarefni og stíl að þau eru meira í ætt við það fjórða. 

Hefðbundin túlkun á ferli Bakhtíns hefur verið sú sem birtist til að mynda hjá Gunnari 

Þorra í „Kóperníkusarbyltingu“ og áður hefur verið minnst á — að í æskuverkum sínum 

hafi Bakhtín verið að glíma við gjána sem liggur á milli breytninnar og skráningar 

hennar í texta en að í skáldsögum Dostojevskís hafi hann fundið listrænan 

framsetningarmáta sem næði að brúa bilið þarna á milli.80 Við þetta opnaðist fyrir 

Bakhtín nýtt rannsóknarsvið þar sem sjálfsvitund persónunnar er í forgrunni líkt og kom 

fram hér í upphafi.  

 Hvorug þessara túlkana á höfundarverki Bakhtíns gerir aftur á móti ráð fyrir 

skrifum stríðsáranna enda kannski ekki að undra — bók Morson og Emerson var gefin 

út árið 1990, nokkrum árum áður en minnisblöðin komu út í fyrsta skipti á prenti og í 

raun var lítið sem ekkert skrifað um þau fyrr en sérhefti Slavic and East European 

Journal kom út sumarið 2017. Nú erum við með öðrum orðum komin með nýjar 

forsendur til að skoða höfundarverk Bokhtíns út frá. Hvað gerist til að mynda þegar 

minnisblöðin frá stríðsárunum eru borin saman við lykilverk á borð við 

                                                 
79 Gary Saul Morson og Caryl Emerson, Mikhail Bakhtin: Creation of a Prosaics, bls. 66. 
80 Gunnar Þorri Pétursson, „Kóperníkusarbylting,“ bls. 33. 
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Dostojevskíbókina? Dæmin sem verða tekin eru fengin úr síðari útgáfu bókarinnar 

Vandinn í skáldskaparlist Dostojevskís (Проблемы поэтики Достоевского). 
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3. Dostojevskíbókin í ljósi minnisblaða stríðsáranna 

 

Uppgötvunin, sem Bakhtín gerði í skrifum sínum um Dostojevskí, er sú að hægt er að 

skapa framsetningu á vitund annars einstaklings í texta og á þessu byggist hugmyndin 

um margröddun. Margradda skáldsaga inniheldur fjölda sjálfstæðra vitunda sem hver 

um sig hefur sitt sérstaka sjónarhorn, sína sérstöku heimssýn. Persónurnar eru 

sjálfstæðar gagnvart höfundi sínum upp að vissu marki — þær eru ekki einungis 

skuggar af vitund hans. Ef við lítum til baka minnir þetta á hugmyndina um ósamhverfa 

samlíðan en Bakhtín lagði alla tíð áherslu á samband höfundar og persónu sem 

mikilvægt líkan fyrir kenningar sínar um hugsamveru. Ég get ekki dregið ályktanir um 

aðra huga byggðar á minni eigin vitund og aðrir hugar eru ekki skuggar af minni vitund. 

Eins eru vitundir persóna í skáldsögu eftir Dostojevskí ekki endurspeglun á vitund 

Dostojevskís sjálfs. Þetta tekst honum að gera með grundvallarbreytingum á sjónarhorni 

í skáldsögunni. 

 Sjónarhorn höfundarins í margradda skáldsögu er ólíkt sjónarhorni höfundar 

einradda skáldsögunnar. „Höfundurinn [í margradda skáldsögu] heldur engri ávörðun 

sem máli skiptir fyrir sig, þ.e. frá sínum sjónarhóli eingöngu, né öðru af því sem 

einkennir atgervi söguhetjunnar: Hann innleiðir þetta allt í sjónarhorn hetjunnar sjálfrar, 

kastar því í deiglu sjálfsvitundarinnar. Frá sjónarhorni höfundarins, að því er tekur til 

sýnar á efnivið [frásagnar] og lýsingar, blasir nú aðeins við þessi hreina sjálfsvitund í 

heild sinni.“81 Dostojevskí hefur gert sjálfsvitund persónunnar að dóminöntu í 

skáldverkinu. Í stað þess að lýsa persónunni sjálfri lýsir hann skynjun persónunnar á 

heiminum: 

Dostojevskí hefur ekki áhuga á söguhetjunni sem birtingarmynd 

raunveruleikans er hefur til að bera ákveðna og fastmótaða, félagslega 

dæmigerða eða einstaklingsbundna, persónueinkennandi þætti; ytri ásýnd 

hennar, samsett úr ótvíræðum og hlutlægum eiginleikum, reynist þegar öllu er 

á botninn hvolft einnig um megn að svara spurningunni: „hver er maðurinn?“ 

Nei, söguhetjan vekur áhuga hjá Dostojevskí sem ákveðið sjónarhorn á 

heiminn og sig sjálfa, sem merkingarbær og gildandi útgangspunktur er gerir 

einstaklingi kleift að taka afstöðu til sjálfs síns og nánasta umhverfis. Það 

skiptir Dostojevskí ekki máli hvernig söguhetjur hans birtast heiminum heldur 

                                                 
81 Míkhaíl Bakhtín, Vandinn í skáldskaparlist Dostojevskís, bls. 31. 
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fyrst og fremst hvernig heimurinn birtist hetjunni og hvernig hún kemur sjálfri 

sér fyrir sjónir.82  

Munurinn á söguhetjum Níkolajs Gogols annars vegar og Dostojevskís hins vegar er 

samkvæmt Bakhtín að sá fyrrnefndi lýsir persónum sínum á meðan sá síðarnefndi lætur 

þær sjálfar um að lýsa sér út frá eigin sjónarhóli.83 Að öðru leyti er lítill sem enginn 

munur á heimssýn höfundanna tveggja.84 Dostojevskí uppgötvaði með öðrum orðum 

leið til að skapa heild sem er ekki lokuð, endanlega ákvörðuð eining sem höfundurinn 

lýsir utan frá heldur opin og ótakmörkuð veröld sem séð er frá sjónarhorni vitundar 

innan þessarar sömu veraldar. Heimurinn opinberast svo persónunni smám saman, en þó 

aldrei til fulls, enda væri slíkt ómögulegt. Þessi breyting á sjónarhorni er gjarnan sett í 

samhengi við guðfræði en eins og sést hefur var kristin trú Bakhtín hugleikin. Skömmu 

fyrir dauða sinn mun hann til dæmis hafa sagt við Sergej Botsjarov, einn lærisveina 

sinna, að í Dostojevskíbókinni hefði hann ekki getað fjallað um það sem hann teldi vera 

eitt mikilvægasta umfjöllunarefnið og það sem Dostojevskí sjálfur hefði alla tíð velt 

mikið fyrir sér — tilvist Guðs.85 Vegna ritskoðunar og hinnar ríkjandi marxísku 

hugmyndafræði neyddist Bakhtín til þess að notast við esópskan dæmisagnastíl til þess 

að koma trúmálum að í bók sinni. Ef haft er í huga að stöðu höfundar gagnvart 

skáldverki sínu svipar mjög til stöðu Guðs gagnvart sköpunarverkinu verður ljóst 

hvernig guðfræðikenningar gætu komið að gagni við rannsóknir í frásagnarfræði. 

Morson gengur meira að segja svo langt á einum stað að segja „frásagnarfræði er 

guðfræði.“86 Emerson lýsir þessu þannig að höfundur einradda skáldsögu eða 

frásagnarlegur staðgengill hans sitji „at the center of his emerging Creation like the 

Greek god Zeus, passing out bits of consciousness piecemeal to characters and 

controlling the ‚surplus‘ space between them.“87 Höfundur einradda skáldsögu hefur 

vissan vitundarábata (e. cognitive surplus) eða umframvitneskju sem persónurnar hafa 

ekki. Sköpun margradda skáldsögunnar lýsir Emerson sem „nánast kenótískri athöfn“. 

„Kenósis“ (gr. κένωσις) er hugtak úr guðfræði, dregið af grísku sögninni „κενόω“ sem 

merkir „að tæma“, sem lýsir því hvernig Guð afsalaði sér guðlegu valdi sínu þegar hann 

                                                 
82 Sama heimild, bls. 30. 
83 Sama heimild, bls. 33. 
84 Ítarlegri umfjöllun um þessa sjónarhornsbreytingu má finna í „Kóperníkusarbyltingu“ bls. 67-72. 
85 Caryl Emerson, The First Hundred Years of Mikhail Bakhtin (Princeton: Princeton University Press, 

1997), bls. 129. 
86 Gary Saul Morson, „Conclusion: reading Dostoevskii,“ bls. 222. 
87 Caryl Emerson, „Afterword: On Persons as Open-Ended Ends-in-Themselves,“ í A History of Russian 

Philosophy 1830-1930: Faith, Reason and the Defense of Human Ditnity, ritst. G. M. Hamburg og 

Randall A. Poole (Cambridge: Cambridge University Press, 1998), bls. 283. 
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líkamnaðist í Jesú Kristi.“88 Hugtakið varð til út frá túlkunum á Bréfi Páls postula til 

Filippímanna þar sem segir: „Verið með sama hugarfari sem Jesús Kristur var. Hann var 

í Guðs mynd. En hann fór ekki með það sem feng sinn að vera Guði líkur. Hann svipti 

sig öllu [tæmdi sig], tók á sig þjóns mynd og varð mönnum líkur. Hann kom fram sem 

maður, lægði sjálfan sig og varð hlýðinn allt til dauða, já, dauðans á krossi.“89 Hér er 

lögð áhersla á að Jesús hafi tæmt sig af guðlegum eiginleikum sínum til að geta mætt 

þeim augliti til auglitis á jafningjagrundvelli. Líkt og Guð steig af himnum, holdgerðist 

og afsalaði sér guðdómnum afsalar höfundur margradda skáldsögu sér réttinum til þess 

að vera meginuppspretta merkingar í textanum og skera úr um hvaða hugmyndir og 

skoðanir innan skáldsögunnar séu góðar og gildar og hverjar ekki.  

 Í grein sinni „Beyond Reification,“ fjallar Irina Denischenko um rússneska 

orðið „сыновство“ sem kemur ítrekað fyrir í textum Bakhtíns frá stríðsárunum og hún 

þýðir sem „son-ness“.90 „I read the evocation of “son-ness” in the above passage as an 

epistemic device that allows Bakhtin to structure his model of non-violent artistic 

representation on particular kinds of relation between the creator and the created, rather 

than as evidence of any hidden religious subtext or agenda“ skrifar Denischenko en hér 

virðist gæta áhrifa frá innlifunarhugtakinu sem rætt var um í fyrsta kafla þessarar 

ritgerðar.91 Samband höfundarins og hetjunnar í verkum Dostojevskís byggist á innlifun 

— breytingar á sjónarhorni höfundarins verða til þess að Dostojevskí „lifir sig inn í“ 

skáldsögur sínar og með því nær hann að lýsa frjálsum og síkvikum vitundum persóna 

sinna.  

Eins og sést er hér um að ræða einhvers konar undur — þessi 

sjónarhornsbreyting er kenótískt undur og nokkurs konar bókmenntaleg hliðstæða 

kraftaverks. Er þetta ef til vill það heimspekilega undur sem Bakhtín kallaði eftir á 

stríðsárunum og tengist því sem stendur í fyrra Kórintubréfinu um „hið fullkomna“ sem 

                                                 
88 Caryl Emerson, „Theory,“ í The Cambridge Companion to the Classic Russian Novel, ritsj. Malcolm V. 

Jones og Robin Feuer Miller (Cambridge: Cambridge University Press, 1998), bls. 285 og The Oxford 

English Reference Dictionary, önnur útgáfa, ritstj. Judy Pearsall og Bill Trumble (Oxford: Oxford 

University Press, 1996), „kenosis“.  
89 Biblían. Filippíbréfið 2:5–2:8 (íslensk þýðing frá 1981). 
90 Irina Denischenko, „Beyond Reification: Mikhail Bakhtin’s Critique of Violence in Cognition and 

Representation,“ Slavic and East European Journal 61 nr. 2 (sumar 2017): bls. 270. 
91 Sama heimild.  
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mun bylta skilningi okkar á heiminum; þegar við hættum að sjá „svo sem í skuggsjá“ og 

förum að „sjá augliti til auglitis“?92 

 Bakhtín var undir áhrifum frá rússnesku symbólistunum í upphafi ferils síns sem 

fræðimaður.93 Eitt af því sem symbólistarnir stefndu að var að skapa yfirrökvíst 

„tungumál [sem] gefur færi á óheftri tjáningu ‚reynslunnar‘ og býr yfir innri krafti sem 

ekki verður bundinn í ‚orð (stirðnuð hugtök)‘ eða það ‚kvalræði orðisins‘ sem [fútúríska 

skáldið Alexei] Krútsjonykh telur leiða til ‚gnóseólógískrar einsemdar‘“ eins og 

Benedikt Hjartarson nefnir í grein sinni „Af goðkynngi orðsins“.94 Þar segir enn fremur: 

Þannig deildu symbólistar og kúbó-fútúristar „útópískri draumsýn nýs, 

algjörlega gegnsæs tungumáls“ þar sem „táknmyndin og táknmiðið mynduðu 

lífræna heild“ og báðir sáu fyrir sér „galdramál er byggi yfir áður óþekktum 

þekkingarfræðilegum krafti og gegndi því úrslitahlutverki að særa fram nýtt líf í 

nýjum heimi“. Lýsing Gutkin vísar annars vegar til skáldskaparfræðilegrar 

kenningar symbólismans um symbólið og hins vegar til tilrauna kúbó-

fútúristanna með „zaúm“ eða „yfirrökvíst tungumál“, sem voru ofnar 

margvíslegum dulspekilegum þráðum og var ætlað að brjóta niður röklega 

boðskiptavirkni tungumálsins. Táknkenning symbólismans grundvallaðist á 

hugmynd um „andartök galdurs“, þegar hugveran næði að „brjótast inn á hulin 

svið raunveruleikans fyrir tilstilli táknrænna orða“. Í textanum „Lykill að 

leyndardómnum“ frá 1904 tengir Valeríj Brjúsov þessi andartök við galdramátt 

tungumálsins, er þjóni sem lykill að ríki yfirnáttúrulegs og ósvikins lífs er 

spretti af innsæi: „þessar opnanir eru andartök algleymis, ýtrasta innsæis, er 

færa mönnunum annan skilning á fyrirbærum heimsins, sem teygir sig dýpra 

undir hulu þeirra og inn að kjarnanum.“95 

Ef við lítum til baka er hér ýmislegt kunnuglegt að finna. Fyrir það fyrsta er hér til 

staðar hugmyndin um undursamleg andartök skilnings og ýtrasta innsæis sem minnir á 

hæfileikann til innlifunar sem Bakhtín fjallar um í æskuverkunum og hin einstöku 

augnablik þegar einstaklingar opinbera sig fyrir öðrum. Það sem er þó kannski 

athyglisverðast er leit symbólistanna að tjáningarmáta sem væri fær um að sameina 

táknmynd og táknmið í lífrænni einingu. Eins og minnst var á hér að framan gerði 

Bakhtín tilraun í æskuverkunum til að finna leið til þess að skrásetja breytni án þess að 

                                                 
92 Biblían. Fyrra Kórintubréf 13:12. Skuggsjá er í rauninni spegill. Í rússnesku þýðingunni er til að mynda 

notað orðið „зеркалo“ sem þýðir einfaldlega „spegill“ og sumir kannast ef til vill við kvikmyndina Såsom 

i en spegel („svo sem í spegli“) eftir Ingmar Bergman en titill myndarinnar er fenginn úr þessum sama 

kafla Kórintubréfsins. 
93 Gunnar Þorri Pétursson, „Kóperníkusarbylting,“ bls. 63. 
94 Benedikt Hjartarson, „Af goðkynngi orðsins: Um yfirlýsingar evrópsku framúrstefnunnar og galdratrú í 

rússneskum fútúrisma og symbólisma,“ Ritið 2 (2012): bls. 115. 
95 Sama heimild bls. 113–114. 
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gefa skakka mynd af henni. Sú lífræna eining sem symbólistarnir reyna að mynda úr 

táknmyndinni og táknmiðinu er markmið af svipuðum toga. Við stöndum frammi fyrir 

gjá — gjá sem skilur að táknmyndina og táknmiðið, breytnina og skrásetningu hennar. 

Raunar er þetta sama gjá og olli þeim skilum í sögu bókmenntafræðinnar sem áttu sér 

stað á sjöunda áratugnum þegar póst-strúktúralisminn kom til sögunnar. Í upphafi 

kaflans „Post-structuralism“ í Literary Theory lýsir Terry Eagleton þeirri 

viðhorfsbreytingu sem varð  gagnvart tengslum táknmyndar og táknmiðs þegar 

póststrúktúralisminn ruddi sér rúms með svofelldum hætti: 

The signifier does not yield us up a signified directly, as a mirror yields up an 

image: there is no harmonious one-to-one set of correspondences between the 

level of the signifiers and the level of the signifieds in language. To complicate 

matters even further, there is no fixed distinction between signifiers and 

signifieds either. If you want to know the meaning (or signified) of a signifier, 

you can look it up in the dictionary; but all you will find will be yet more 

signifiers, whose signifieds you can in turn look up, and so on. The process we 

are discussing is not only in theory infinite but somehow circular: signifiers 

keep transforming into signifieds and vice versa, and you will never arrive at a 

final signified which is not a signifier in itself. If structuralism divided the sign 

from the referent, this kind of thinking — often known as ‚post-structuralism‘ 

— goes a step further: it divides the signifier from the signified.96 

Sá vítahringur sem hér er lýst verður til þess að þetta rof myndast á milli texta og 

merkingar sem veldur því að fullkomlega einlæg tjáning sem nær utan um þá hugsun 

sem ætlunin er að koma til skila verður ómöguleg. Þetta er það sem Bakhtín glímdi við 

þegar hann stóð fyrir framan spegilinn í Kímry og reyndi án árangurs að nálgast eigin 

hugsanir. Í báðum útgáfum Dostojevskíbókarinnar finnur hann eins konar krókaleið 

framhjá vandamálinu. Eins og áður segir uppgötvaði Bakhtín í skáldsögum Dostoevskís 

framsetningarmáta sem gerir höfundi kleift að endurskapa vitund annars einstaklings 

(þ.e. sögupersónunnar), sem orsakast af breyttu sjónarhorni höfundarins. Í upphafi 

fyrsta kafla bókarinnar setur Bakhtín fram tilgátu sína:  

Dostojevskí skapaði ekki fremur en Prómóþeifur Goethes mállausa þræla (líkt 

og Seifur gerði) heldur frjálsa einstaklinga sem geta staðið jafnfætis skapara 

sínum, verið honum ósammála og jafnvel gert uppreisn gegn honum. 

Fjölbreytileiki sjálfstæðra og óblandaðra radda og vitunda, ósvikin 

margröddun fullgildra radda reynist höfuðeinkenni skáldsagna Dostojevskís. 

Einkenni þeirra er ekki fjöldi ólíkra sögupersóna og margvísleg örlög sem 

                                                 
96 Terry Eagleton, Literary Theory: An Introduction (Oxford: Blackwell, 1983), bls. 128. 
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ljúkast upp í einum hlutlægum heimi, í krafti einnar höfundarvitundar, heldur 

tengist þvert á móti fjöldi jafnrétthárra vitunda sem hver tilheyrir sínum heimi, 

varðveitir ósamrýmanleika sinn og rennur ekki saman við aðrar vitundir í 

einingu atburðarrásarinnar samkvæmt fagurfræðilegum áformum listamannsins 

sjálfs eru sögupersónur Dostojevskís ekki viðfang orðræðu höfundarins 

eingöngu heldur tilheyra þeim jafnframt bein milliliðalaus orð. Orðræða 

sögupersónunnar takmarkast því hreint ekki við hefðbundna persónusköpun eða 

pragmatíska virkni fléttunnar og beygir sig þó ekki undir tjáningu á eiginlegri 

hugmyndafræðilegri afstöðu höfundarins (eins og t.d. hjá Byron). Meðvitund 

sögupersónunnar er sett fram sem önnur, óháð vitund sem þó hlutgervist ekki, 

lokast eða verður einfalt viðfang í vitund höfundarins. Að þessu leyti er 

birtingarmynd sögupersónu í verkum Dostojevskís ekki sú sama og hin 

vanalega, hlutlæga ásýnd persónu eins og hún kemur okkur fyrir sjónir í 

hefðbundinni skáldsögu.97 

Hér sést greinilega hvernig Bakhtín lítur á samband Dostojevskís við persónur sínar. 

Engin ummerki eru hér um hinar neikvæðu hliðar tungumálsins sem minnisblöðin frá 

stríðsárunum vara við. Persónur Dostojevskís eru frjálsar, sjálfstæðar og óháðar vitund 

höfundarins og Bakhtín leggur sérstaka áherslu á að persónurnar sem koma fyrir í 

þessum skáldsögunum séu ekki hlutgerðar. En hvernig má þetta vera? Þetta er þveröfugt 

við þá skoðun sem kemur fram í minnisblöðunum þar sem hlutgerving einstaklings í 

texta er sögð óhjákvæmileg. Fræðimennirnir sem eiga greinar í sérhefti Slavic and East 

European Journal eru á þeirri skoðun að sú afstaða sem birtist í skrifum stríðsáranna 

annars vegar og Dostojevskíbókinni hins vegar stangist á og að þær séu 

ósamræmanlegar. Niðurstaða minnisblaðanna er jú að ómögulegt sé fyrir einstakling að 

endurskapa eigin vitund í texta. Þar kemur aftur á móti hvergi fram að það sé ómögulegt 

að setja fram vitund annars einstaklings í texta. Alexander Spektor segir í grein sinni að 

Bakhtín láti í minnisblöðunum eins og skáldsögur Dostojevskís séu ekki til.98 En þær 

kenningar sem koma fram í Vandanum í skáldskaparlist Dostojevskís eru ekki beinlínis 

lausn á vanda minnisblaðanna frá stríðsárunum, hann er enn óleystur og lokaniðurstaðan 

í fullu gildi (þ.e. ef við höfnum lausn Irinu Sandomirskaiu sem kom fram í öðrum kafla 

þessarar ritgerðar). 

Þótt Bakhtín hafi ekki fundið leið fyrir einstakling til þess að koma eigin 

hugsunum í orð uppgötvar hann í rannsóknum sínum á Dostojevskí að það er hægt að 

                                                 
97 Míkhaíl Bakhtín, Vandinn í skáldskaparlist Dostojevskís, bls. 16. 
98 Alexander Spektor, „In Search of the Human: Mikhail Bakhtin’s Wartime Notebooks,“ Slavic and East 

European Journal, 61 nr. 2 (sumar 2017): bls. 251. 
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draga upp mynd af vitund annars einstaklings í texta. Þetta gerir hann með því að skipta 

allri orðlist upp í einradda og margradda. Annars vegar er hin einradda skáldsaga sem 

hlutgerir persónur sínar og hneppir þær í fangelsi textans.99 Sú valdsmannslega afstaða 

sem utanstaða getur falið í sér kristallast í meðferð höfundar hinnar einradda skáldsögu 

á persónum sínum. Hins vegar er svo hin margradda skáldsaga sem inniheldur fjölda 

sjálfstæðra vitunda sem hver um sig hefur sérstakt sjónarhorn á heiminn og er í 

grunninn óháð skoðunum höfundarins.  

Hin margradda skáldsaga er að vissu leyti eins konar lausn á vandanum í 

minnisblöðum stríðsáranna. Hún sýnir að ofbeldið sem Bakhtín taldi einkenna alla 

orðlist er eingöngu bundin við einradda orðlist og mögulegt að setja fram vitund í texta 

án þess að hlutgera hana. Það þarf þó að vera vitund annars en höfundarins. 

Að vísu er þessi skipting í margröddun og einröddun ekki eins einföld og kann 

að virðast í Dostojevskíbókinni. Þar er annars vegar vísað til Dostojevskís sem eina 

rithöfundarins sem hefur náð að brjótast undan ægivaldi textans og tekist að setja fram 

frjálsar og óheftar vitundir í bókum sínum; hins vegar eru svo allir aðrir höfundar — 

einradda höfundar — en í höndum þeirra verða persónur að viljalausum verkfærum. 

Fulltrúi hinnar einradda orðlistar í bók Bakhtíns er smásagan „Þrjú dauðsföll“ eftir Lev 

Tolstoj. Bakhtín fjallar aftur á móti ekkert um skáldsögur Tolstojs enda myndi reynast 

nokkuð erfitt að koma jafn margbrotnum sagnaheimi fyrir innan þeirra takmarka sem 

skilgreining einradda skáldsögunnar hefur.100 

                                                 
99 Í Vandanum í skáldskaparlist Dostojevskís er smásagan Þrjú dauðsföll eftir Lev Tolstoj sögð 

holdgervingur hinnar einradda sögu en þar segir m.a.: „[...] in this work Tolstoy presents death as a stage 

of life, as a stage illuminating that life, as the optimal point for understanding and evaluating that life in 

its entirety. Thus one could say that this story in fact portrays three lives totally finalized in their meaning 

and in their value. And in Tolstoy’s story all three lives, and the levels defined by them, are internally 

self-enclosed and do not know one another. [...] an internal connection, a connection between 

consciousnesses, is not present here.“ Hver þeirra sjálfsvera sem Tolstoj lýsir í sögunni er einangruð og 

fullgerð í orðsins fyllstu merkingu — líf þeirra eru á enda og höfundurinn hefur allar upplýsingar um 

hvaða mann þær hafa að geyma á hendi sér: „[...] all three characters, together with their worlds, lie side 

by side in a unified objective world and are even externally contiguous, but they know nothing of one 

another and are not reflected in one another. They are self-enclosed and deaf; they do not hear and do not 

answer one another. There are not and cannot be any dialogic relationships among them. They neither 

argue nor agree. But all three personages, with their self-enclosed worlds, are united, juxtaposed and 

made meaningful to one another in the author’s unified field of vision and consciousness that 

encompasses them. He, the author, knows everything about them, he juxtaposes, contrasts, and evaluates 

all three lives and all three deaths. All three lives and deaths illuminate one another, but only for the 

author, who is located outside them and takes advantage of his external position to give them a definitive 

meaning, to finalize them.“  Míkhaíl Bakhtín, Problems of Dostoevsky‘s Poetics, bls. 69–70. 
100 Gunnar Þorri Pétursson, „Kóperníkusarbylting,“ bls. 73. 
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Í upphafi fimmta kafla Vandans í skáldskaparlist Dostojevskís kveður þó við 

annan tón en þar skiptir Bakhtín orðlist upp í þrjá flokka en varar þó við að í 

flokkuninni felist viss einföldun sem hafa verði í huga: 

Flokkunin sem sett er fram hér fyrir neðan er auðvitað óhlutbundin. Tiltekin 

orðræða getur tilheyrt ólíkum afbrigðum og jafnvel ólíkum gerðum í senn. Þar 

að auki eru gagnkvæm tengsl við framandi orðræðu ekki föst og óbreytanleg í 

tilteknu lifandi samhengi heldur þrungin spennu: Gagnkvæm tengsl radda geta 

breyst snögglega, orðlist einstefnu getur orðið margstefna, innri 

samræðubinding getur styrkst eða veikst, óvirk gerð getur orðið virk o.s.frv.101 

Skiptingu orðlistarinnar í þrjá flokka setur Bakhtín svo upp í eftirfarandi töflu: 

I. Bein orðlist sem beinist milliliðalaust að viðfangsefni sínu og tjáir 

lokastig merkingar mælandans. 

II. Hlutgerð orðlist (orðræða skapaðrar persónu) 

1) Þar sem dæmigerðir félags- 

legir eiginleikar ráða. 

2) Þar sem einstaklingsbundn- 

ir eiginleikar ráða. 

III. Orðlist þar sem skipt er yfir í framandi orðræðu (tvíradda orðræða) 

1) Tvíradda einstefnuorðræða. 

a) stílfærsla; 

b) frásögn sögumanns; 

c) óhlutgerð orðræða sögu- 

hetju – sem ber með sér (að 

hluta) áætlanir höfundar; 

d) Ich-Erzählung. 

2) Tvíradda margstefnuorðræða. 

a) skopstæling með öllum 

blæbrigðum hennar; 

b) skopfrásögn; 

c) skopstæld Ich-Erzählung; 

d) Orðræða söguhetju í 

skopmynd; 

e) Hver miðlun framandi orð- 

Listar sem felur í sér áherslu- 

Breytingar 

 

 

                                                 
101 Míkhaíl Bakhtín, Orðlist skáldsögunnar: úrval greina og bókakafla, þýð. Jóni Ólafsson, ritsj. Benedikt 

Hjartarson (Reykjavík: Bókmenntafræðistofnun Háskóla Íslands, 2005), bls.141. 

Mismikil 

hlutgerving 

Þegar dregur úr hlut-

gervingu skapast við-

leitni til að blanda saman 

röddum og hún leitar 

þannig í far orðlistar af 

fyrstu gerð. 

Þegar dregur úr hlut-

gervingu og framandi 

hugsun verður virkari, 

skapast innri samræðu-

binding og viðleitni til að 

brjóta orðræðuna upp í 

tvær tegundir orðræðu 

(tvær raddir) af fyrstu 

gerð. 
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3) Virk gerð (endurspegluð 

framandi orðræða). 

a) dulin innri kappræða; 

b) sjálfsævisaga og játningar 

með kappræðuskreytingu; 

c) öll orðræða sem lítur til 

framandi orðræðu; 

d) tilsvör samræðu; 

e) dulin samræða. 

 

Tafla 2, flokkun Bakhtíns á orðlistinni.102 

Hér er skiptingin ekki eins ströng og í fyrri hluta bókarinnar. Hlutgervingin getur verið 

mismikil í bókmenntaverkum — hún er ekki einfaldlega til staðar eða gjörsamlega 

fjarverandi. Margröddun og einröddun eru hér frekar eins og sitt hvor endinn á nokkuð 

samfelldu rófi en slík hugsun átti eftir að verða meira áberandi í skrifum Bakhtíns sem 

fylgdu í kjölfar rannsókna hans á skáldsögunni. Á stríðsárunum kemur nefnilega fram 

önnur og svipuð tvískipting í verkum Bakhtíns — á milli þess sem hann kallar 

persónuleikahugsun (r. познание личности) og hluthugsun (r. познание вещи).103 

                                                 
102 Sama heimild, bls. 141–142. 
103 Þessi skipting kemur strax fyrir í textum frá stríðsárunum en Bakhtín útfærir þessa hugmynd nánar á 

áttunda áratugnum. Því miður eru þessir textar ekki til í þýðingu og því verður ekki fjallað um þá hér en 

umfjöllun mín byggist á skrifum Bakhtíns frá síðustu æviárum hans og grein Irinu Denischenko „Beyond 

reification“ þar sem hún fjallar um þessi hugtök í minnisblöðum stríðsáranna. 

 Einnig mætti minnast á þriðju tvískiptinguna í verkum Bakhtíns, á milli karnival-grótesku og 

alvöru, sem tengist hinum skiptingunum tveimur og fróðlegt væri að rannsaka í tengslum við þær þótt 

ekki gefist rúm til þess hér. 

Framandi orðræða verkar 

utan frá; ólíkustu myndir 

gagnkvæmra tengsla við 

framandi orðlist eru 

hugsanlegar, sem og 

ýmis stig afmyndandi 

áhrifa 
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4. Síðustu minnisblöð Bakhtíns: persónuleikahugsun og 

hluthugsun 

 

Árið 1970 biður ritstjórn sovéska tímaritsins Новый мир (Ný veröld) Bakhtín, sem þá 

átti fimm ár eftir ólifuð, um að skrifa stutta grein um stöðu bókmenntafræðinnar. 

Grípum niður í niðurlagi greinarinnar (sem má finna í íslenskri þýðingu í Orðlist 

skáldsögunnar): 

Sú hugmynd lifir góðu lífi, þótt einhliða sé og því ósönn, að best megi skilja 

aðra menningu með því að ganga inn í hana, gleyma sinni eigin og horfa á 

heiminn með augum annarrar menningar. Slík hugmynd er, eins og ég sagði, 

einhliða. Auðvitað er nauðsynlegur þáttur í því að skilja aðra menningu að ná að 

lifa sig inn í hana og öðlast hæfileikann til að sjá heiminn með hennar augum. 

Sé skilningurinn allur fenginn með þessu er hann aftur á móti aðeins tvöföldun 

og hefur ekki í för með sér neitt nýtt eða auðgandi. Skapandi skilningur hafnar 

ekki sjálfum sér, hvorki stað sínum í tíma né menningu sinni, eða gleymir 

nokkru. Til að unnt sé að skilja, þarf sá sem skilur að halda sig fyrir utan 

[вненаходимость] — í tíma, í rúmi, í menningu — það sem hann leitast við að 

skilja á skapandi hátt. Því maðurinn getur ekki einu sinni séð eigið ytra útlit í 

raun og veru eða gert sér heildarmynd af sjálfum sér, engar myndatökur eða 

speglar geta hjálpað honum að þessu leyti. Aðeins annað fólk getur séð og skilið 

raunverulegt útlit manns, vegna þess að það heldur sig fyrir utan 

[вненаходимость] í rúmi og vegna þess að það er annað. 

Mikilvægasta verkfæri skilnings á sviði menningarinnar er getan til að halda 

sig fyrir utan [вненаходимость]. Framandi menning opnar sig aldrei til fulls 

eða í botn nema í augum annarrar menningar (og reyndar opnar hún sig aldrei 

alveg til fulls, því alltaf geta komið augu enn annarrar menningar sem sjá og 

skilja enn meira). Hugsun opnar sig ekki í botn fyrr en hún rekst á, snertir aðra, 

„framandi“ hugsun. Á milli þeirra hefst jafnvel samræða, sem kemur í veg fyrir 

að þessar hugsanir, þessar menningarheildir, séu einhliða og innilokaðar. Við 

leggjum nýjar spurningar fyrir framandi menningu og hún svarar okkur, sýnir 

okkur nýjar hliðar á sér, opnar nýjar merkingardýptir. Án okkar eigin spurninga 

er ekki hægt að leggja skapandi skilning í nokkuð það sem er annarlegt eða 

framandi (en í spurningunum þarf auðvitað að búa alvara og einlægni). 

Samræðufundur tveggja menningarheima leiðir ekki til þess að þeir renni saman 

eða blandist. Hvor um sig heldur opinni og heilsteyptri einingu sinni, en þær 

auðga hvor aðra gagnkvæmt.104 

                                                 
104 Míkhaíl Bakhtín, Orðlist skáldsögunnar: úrval greina og bókakafla, bls. 46–47. 
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Hér er Bakhtín kominn á kunnuglegar slóðir. Hann tíundar kosti utanstöðunnar án þess 

að minnast einu orði á þá ókosti sem hann glímdi við á stríðsárunum. Þetta stafar af því 

að Bakhtín virðist á þessum tímapunkti hafa sætt sig við þá staðreynd að vitund getur 

ekki rannsakað sjálfa sig og skapað heild úr eigin sjálfi. Manneskjan getur ekki einu 

sinni séð eigið ytra útlit í raun og veru og engir speglar geta hjálpað henni að gera það. 

Hér er með öðrum orðum hið tvöfalda sjónarhorn manneskju sem horfir á sjálfa sig í 

spegli úr sögunni. Ástæðan er sú að manneskjan getur ekki aðgreint sig frá heiminum. Í 

minnisblöðum frá árunum 1970 og 1971 skrifar Bakhtín til dæmis:  

Does the cognizer coincide with the cognized? In other words, does man remain 

only with himself, that is, remain solitary? Do not all events of human existence 

here change radically? Such is indeed the case. Something absolutely new 

appears here: the supraperson, the supra-I, that is the witness and the judge of 

the whole human being, of the whole I, and consequently someone who is no 

longer the person, no longer the I, but the other. The reflection of the self in the 

empirical other through whom one must pass in order to reach I-for-myself.105   

Sjálfið verður ekki aðskilið frá hinum enda er sjálfsmynd okkar þegar öllu er á botninn 

hvolft sprottin af orðum annarra, samskiptum okkar við foreldra okkar sem börn, 

kennara í skólum, félaga okkar og svo framvegis.  

Everything that pertains to me enters my consciousness, beginning with my 

name, from the external world through the mouths of others (my mother, and so 

forth), with their intonation, in their emotional and value-assigning tonality. I 

realize myself initally through others: from them I receive words, forms, and 

tonalities for the formation of my initial idea of myself.106 

 En hvernig tengist þetta aðferðafræði í rannsóknum á bókmenntum? Að baki 

hverju einasta bókmenntaverki (jafnvel hinni ópersónulegustu landslagslýsingu) býr 

alltaf einhver vitund, hvort sem það er vitund höfundarins, persónu eða sögu. 

Bókmenntaverk eru ekki vélrænar heildir, samsettar úr skýrt afmörkuðum pörtum 

heldur lífræn afurð sem verður til í vitund höfundarins. Það má segja að þau búi yfir 

ákveðnum „persónuleika“ og því er samband lesanda og bókmenntaverks í eðli sínu 

díalógískt (í mismiklum mæli þó), þ.e. samband á milli tveggja sjálfstæðra vitunda. Og 

það er hægt að ganga lengra, eins og Bakhtín gerir, og segja að öll fyrirbæri búi að 

                                                 
105 Míkhaíl Bakhtín, „From Notes Made in 1970-71,“ í Speech Genres & Other Late Essays, þýð. Vern 

W. McGee, ritstj. Caryl Emerson og Michael Holquist (Austin: University of Texas Press, 1986), bls. 

137. 
106 Sama heimild, bls. 138. 
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einhverju leyti yfir einkennum „persónuleika“ og því sé mögulegt að nálgast þau 

díalógískt. Bakhtín skilgreinir í minnisblöðum sínum frá 1970-71 þrjár tegundir tengsla: 

Three types of relations: 

1. Relations among objects, among things, among physical phenomena, 

among chemical phenomena, causal relations, mathematical relations, 

logical relations, linguistic relations, and so forth. 

2. Relations between subject and object. 

3. Relations among subjects — individual, personal relations: dialogic 

relations among utterance, ethical relations, and so forth. This also includes 

all kinds of personified semantic ties. Relations among consciousnesses, 

truths, mutual influences, apprenticeship, love, hate, falsehood, friendship, 

respect, reverence, trust, mistrust, and so forth. 

But if the relations are de-personified (among utterances and styles, with 

the linguistic approach, and so forth), they change into the first type. On the 

other hand, it is possible to personify many objectlike relations and 

transform them into the third type. Reification and personification.107 

Fyrsta tegundin er sem sagt tengsl hluta sín á milli — tengsl tveggja samliggjandi 

tannhjóla, tveggja atóma o.s.frv. Önnur tegundin er svo tengsl sjálfsveru við hlut, hér er 

sem sagt ein vitund til staðar þótt henni sé beint að viðfangi sem er hlutur. Þetta 

samband er það sem einkennir hina svokölluðu hluthugsun sem minnst var á hér að 

framan. Rétt eins og hægt er að nálgast viðfangsefni sem persónuleika er einnig hægt að 

nálgast þau sem hluti. Skýrasta dæmið um þetta er nálgun raunvísindanna, þar sem 

fyrirbæri eru kortlögð og hegðun þeirra soðin niður í algild lögmál. Þetta virðist einnig 

vera hin sjálfgefna nálgun þegar kemur að því að rannsaka fyrirbæri enda er hún lógísk, 

nákvæm og skilvirk.108  

Bakhtín lýsir þessari aðferð með afgerandi hætti í textabút úr minnisblöðum 

sínum sem enskur þýðandi textans nefnir „Toward a Methodology for the Human 

Sciences“: 

The exact sciences constitute a monologic form of knowledge: the intellect 

contemplates a thing and expounds upon it. There is only one subject here — 

cognizing (contemplating) and speaking (expounding). In opposition to the 

                                                 
107 Míkhaíl Bakhtín, „From Notes Made in 1970-71,“ bls. 138–139. 
108 Irina Denischenko, „Beyond Reification,“ bls. 259. 
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subject there is only a voiceless thing. Any object of knowledge (including man) 

can be perceived and cognized as a thing.109 

Þessi aðferð getur verið afar árangursrík þegar henni er beitt á viss fyrirbæri eins og t.d. 

halastjörnur, meltingarveg dýra eða sláttuvélar.110 Hins vegar má deila um hversu vel 

hún dugir til þegar á að rannsaka óræð, menningarleg fyrirbæri. Til að vinna með til 

dæmis sjálfsvitund er ekki hægt að skapa einhverja endanlega niðurstöðu um 

viðkomandi sem nær algerlega utan um það „hver hún er“ vegna þess að það gerir ekki 

ráð fyrir að sjálfsvitundin taki breytingum — að hún haldi áfram að lifa. Það sama má 

segja um bókmenntatexta. Að loka tiltekið verk í ákveðinni, endanlegri og 

óvefengjanlegri túlkun kemur í veg fyrir frekari umfjöllun um verkið og hefur þar með 

þau deyðandi áhrif að hún gerir frekari rannsóknir óþarfar. „But a subject as such cannot 

be perceived and studied as a thing, for as a subject it cannot, while remaining a subject, 

become voiceless, and, consequently, cognition of it can only be dialogic.“111 Sjálfsvera 

(eða ígildi hennar) getur sem sagt ekki verið raddlaus. Fólk breytist og ný sjónarhorn á 

bókmenntaverk koma upp eftir því sem tíminn líður. Það er því ómögulegt að skilgreina 

þessi fyrirbæri í eitt skipti fyrir öll. „The deeper the personality, that is, the closer to the 

personality extreme, the less applicable generalizing methods are. Generalization and 

formalization erase the boundaries between genius and lack of talent.“112 Þá komum við 

loks að þriðju tegund tengsla samkvæmt Bakhtín. Það eru tengsl á milli tveggja 

sjálfsvera en eins og við sjáum skilgreinir Bakhtín sjálfsverur mjög vítt í þessu 

samhengi. Undir þennan flokk geta fallið öll þau fyrirbæri sem bera vott um að þar liggi 

einhvers konar persónuleiki að baki.  Þessi þriðja gerð tengsla einkennir 

persónuleikahugsun. Skilgreiningar Bakhtíns á því hvað persónuleikahugsun er eru 

nokkuð loðnar en hún byggist á opnu díalógísku ferli þar sem rannsakandinn grefur sig 

inn í hinn skapandi kjarna persónuleikans í viðfanginu sínu: „The importance of 

reaching, digging down to the creative nucleus of personality (in the creative nucleus 

the personality continues to live, that is, it is immortal).“113 Rannsakandinn nær hins 

vegar aldrei alveg inn í kjarnann — persónuleiki viðfangsefnisins víkur sér stöðugt 

                                                 
109 Míkhaíl Bakhtín, „Toward a Methodology for the Human Sciences,“ í Speech Genres & Other Late 

Essays, þýð. Vern W. McGee, ritstj. Caryl Emerson og Michael Holquist (Austin: University of Texas 

Press, 1986, bls. 161. 
110 Bakhtín orðar þetta svona: „Death-dealing analysis is quite justified within certain limits.“ Míkhaíl 

Bakhtín, „From Notes Made in 1970-71,“ bls. 139 
111 Míkhaíl Bakhtín, „Toward a Methodology for the Human Sciences,“ bls. 161. 
112 Sama heimild, bls. 167. 
113 Sama heimild, bls. 168. 



43 

 

undan því að afhjúpa sitt innsta eðli en þess í stað kemur sífellt í ljós flóknari mynd af 

viðfangsefninu og nýjar spurningar vakna: 

Question and answer are not logical relations (categories); they cannot be 

placed in one consciousness (unified and closed in itself); any response gives 

rise to a new question. Question and answer presuppose mutual outsideness. If 

an answer does not give rise to a new question from itself, it falls out of the 

dialogue and enters systemic cognition which is essentially impersonal.114 

En persónuleikahugsun og hluthugsun eru rétt eins og margröddun og einröddun aðeins 

viss mörk staðsett hvort á sínum enda rófs sem liggur á milli þeirra og inniheldur ótal 

mismunandi tilbrigði. Fyrirbæri búa yfir persónuleika í mismiklum mæli og fæst þeirra 

er hægt að staðsetja á öðrum hvorum enda þessa rófs. Oft þurfa báðar þessar afstöður að 

vera til staðar við rannsóknir eða þá að viðföng rannsóknanna eru þess eðlis að best væri 

að rannsaka þau út frá báðum sjónarmiðum. Í grófum dráttum má þó segja að yst á 

rófinu sé hægt að staðsetja viðfangsefni hugvísindanna annars vegar og viðfangsefni 

raunvísindanna hins vegar þar sem þau fyrri eru persónuleikahugsunarmegin (þrátt fyrir 

að tungumálið sé þess eðlis að málvísindi og málfræði séu örlítið nær miðju skalans) en 

viðfangsefni raunvísindanna séu hluthugsunarmegin. Í miðjunni raðast svo 

félagsvísindin: lögfræði, sálfræði, hagfræði og svo framvegis.  

 Það sem Bakhtín keppti að var aðferðafræði sem hentaði því rannsóknarsviði 

sem opnaðist fyrir honum þegar hann uppgötvaði margröddun í skáldsögum 

Dostojevskís. Rannsóknarsvið sem hverfist um sjálfsvitund manneskjunnar hlýtur að 

byggjast á aðferðafræði sem miðar að því að nálgast viðfangsefni sín sem persónuleika 

þar sem rannsakandinn beitir samræðu til að bora sér leið inn að kjarna efnisins. 

 

                                                 
114 Sama heimild. 



44 

 

Lokaorð 

 

Í æskuverkum sínum skrifaði Bakhtín um þann grundvallarmun sem felst í upplifun 

okkar á sjálfum okkur annars vegar og upplifun annarra af okkur hins vegar. Hann 

smíðaði hugtakið „utanstöðu“ sem lýsir því hvernig utanaðkomandi sjónarhorn er fært 

um að mynda afmarkaða heild úr viðfangsefni sínu. Vitund einstaklingsins er í eðli sínu 

opin og óreiðukennd. Sjálfur á einstaklingurinn erfitt með að afmarka óravíddir eigin 

hugsunar og koma þeim í orð en hann getur aftur á móti komið skikki á hugsanir annars 

einstaklings og skapað úr þeim lokaða heild. Upphaflega áleit Bakhtín þetta vera afar 

jákvæðan eiginleika sem gerði listræna sköpun mögulega en örfáum árum síðar var 

komið annað hljóð í strokkinn. Í Dostojevskíbókinni, sem kom í fyrsta skipti út árið 

1929, sést hvernig viðhorf Bakhtíns til utanstöðunnar hefur breyst. Þar lofsamar hann 

Dostojevskí fyrir að hafa fundið leið til þess að skapa frjálsa einstaklinga í skáldsögum 

sínum; þar hefur höfundurinn ekki myndað lokaða heild úr persónum sínum til þess að 

þjóna því hlutverki sem frásagnarfléttan krefst af þeim. Á árum seinni 

heimsstyrjaldarinnar  skrifaði Bakhtín aftur á móti minnisblöð sem nýverið hafa verið 

dregin fram í dagsljósið. Sú afstaða sem birtist í þeim er nokkuð myrk, þó einnig örli á 

vonarglætu. Hún einkennist af hinum ofbeldisfullu eiginleikum orðsins sem hafa 

tilhneigingu til að fanga viðfangsefni sín í föstum skilgreiningum, loka þau af frá öllum 

hliðum og útiloka frekari umfjöllun. Í minnisblöðunum reynir Bakhtín án árangurs að 

sameina þau tvö sjónarhorn sem einstaklingurinn hefur á sjálfan sig og koma svo skýrt 

fram þegar glímt er við að koma hugsun í orð eða þegar horft er í spegil. Þar er annars 

vegar upplifun mín á eigin vitund (ég-fyrir-mér) og hins vegar upplifun annarra á mér 

(ég-fyrir-öðrum). Einstaklingurinn hefur í raun tvo líkama samkvæmt Bakhtín — skýrt 

afmarkaðan, efnislegan ytri líkama og opinn, óreiðukenndan og víðáttumikinn innri 

líkama vitundarinnar. Eins og Bakhtín komst að er ómögulegt fyrir manneskju að skapa 

textabundna framsetningu á eigin hugsunum án þess að við það myndist eitthvað ytra 

sjónarhorn eða persóna sem í eðli sínu er ófær um að koma hinum opnu eiginleikum 

vitundarinnar til skila.  

 Bakhtín uppgötvaði hins vegar í fyrri og síðari (1963) útgáfu 

Dostojevskíbókarinnar að hægt er að draga upp mynd af vitund í texta ásamt öllum 

þeim opnu og óreiðukenndu eiginleikum sem hún býr yfir — en það verður að vera 
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vitund annars aðila. Þetta tekst Dostojevskí með því að gera grundvallarbreytingu á 

sjónarhorni höfundarins í verkum sínum. Sjálfsvitund persónunnar er sett í forgrunn og 

gerð að dóminöntu skáldsögunnar. Í kjölfarið verður til ás sem raða má skáldsögum 

heimsins á. Á öðrum enda rófsins er hin gerræðislega, einradda skáldsaga þar sem 

höfundurinn hefur slíkt tangarhald á öllum hliðum framvindunnar að sögupersónurnar 

eru lítið annað en viljalausir þrælar hans; á hinum endanum er svo hin margradda 

skáldsaga Dostojevskís. Ofbeldi innan orðlistarinnar er því ekki óumflýjanlegt; hægt er 

að sneiða hjá því með margröddun. Þrátt fyrir að Bakhtín hafi ekki tekist að finna leið 

fyrir einstakling til þess að setja eigin hugsanir í orð, án þess að þau glati hinum opnu 

eiginleikum hugsunarinnar, tókst honum að sýna fram á að hægt væri að draga upp 

mynd af vitund annars einstaklings í texta með raunsönnum hætti. Með þessu finnur 

Bakhtín krókaleið framhjá gjánni sem liggur á milli hugsunarinnar og orðanna. Í 

kjölfarið uppgötvaði hann aðra tvískiptingu — persónuleikahugsun og hluthugsun. Hún 

samsvarar að miklu leyti skiptingunni í margröddun og einröddun nema að því leyti að 

fyrrnefndu skiptinguna notar Bakhtín í samhengi við aðferðafræði í hugvísindum á 

meðan sú seinni snýst um frásagnarlegt form og fagurfræði.  

 Í gegnum tíðina hafa skapast ýmsar túlkanir á verkum Bakhtíns. Spyrja má: voru 

skrif hans þegar öllu er á botninn hvolft guðfræði á dulmáli, gagnrýni á valdakerfi 

Sovétríkjanna eða dulspekileg, útópísk kenning um yfirburði skáldsögunnar gagnvart 

öðrum bókmenntaformum? Fræðimenn hafa ósjaldan teflt Bakhtín fram á ögurstundu til 

þess að hleypa nýju lífi í fræðin og þá gjarnan sett hann í samhengi við þann málstað 

sem talað er fyrir hverju sinni. Julia Kristeva gerði það í grein sinni „Orð, tvíröddun og 

skáldsaga“, Ástráður Eysteinsson í ræðu á fyrsta hugvísindaþingi Háskóla Íslands sem 

haldið var árið 1996 og nú síðast Gunnar Þorri í skrifum sínum.115 Nýverið hafa verið 

að koma fram ný sjónarhorn á verk Bakhtíns og sömuleiðis hefur áhugi vaknað á 

hugmyndum hans um framtíð rannsókna í hugvísindum líkt og hér hefur verið rakið. 

Alina Wyman hefur skoðað áhrif Max Schelers og hugmynda hans um ósamhverfa 

samlíðan á Bakhtín  um þær mundir sem hann skrifaði æskuverk sín, Irina Denischenko 

hefur rannsakað hugmyndir Bakhtíns um persónuleikahugsun og minnisblöðin frá 

stríðsárunum hafa verið dregin fram í dagsljósið til að varpa nýju ljósi á höfundarverk 

hans. Það sem þessi skrif sýna meðal annars er þörfin fyrir að líta á höfundarverk 

Bakhtíns sem heimspeki í molum. Í stað þess að leitast við að samræma þær hugmyndir 

                                                 
115 Gunnar Þorri Pétursson, „Endalok nútímabókmenntafræði á Íslandi,“ bls. 192. 
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sem birtast í textum Bakhtíns frá ólíkum tímabilum og reyna að skapa eina 

allsherjarkenningu út frá þeim ber að skoða höfundarverk hans frá mismunandi 

sjónarhornum bæði sem heild en ekki síður sem aðskilin brot. Þá hafa fræðimenn á borð 

við Galin Tihanov, Mikhail Epstein og Gunnar Þorra bent á hugmyndir Bakhtíns sem 

lausn á þeim vanda sem uppi er í hugvísindunum.116 Sjálfur var Bakhtín meðvitaður um 

mikilvægi þeirra afleiðinga sem uppgötvun hans — margröddun — hefur fyrir 

framtíðarrannsóknir. Í lok Vandans í skáldskaparlist Dostojevskís setur Bakhtín afstöðu 

sína til rannsókna í bókmenntafræði skýrt fram en þetta eru lokaorð bókarinnar: 

Vísindaleg meðvitund nútímamannsins hefur gert honum kleift að taka mið af 

flóknum skilyrðum „líkinda í alheiminum“ og veigra sér ekki við „óþekktar 

stærðir“ af neinum toga, en reiknar með og gerir grein fyrir þeim. Þessi 

skilningur hefur fyrir löngu meðtekið heimsmynd Einsteins í öllum 

margbreytileika, mælikvörðum o.s.frv. En á sviði listræns skilnings vill brenna 

við, að enn sé krafist snöggsoðnustu og frumstæðustu kröfunnar um ótvíðræðni, 

þótt hún fái augljóslega ekki staðist. Nauðsynlegt er að vér venjum okkur af því 

að vera einradda í háttum, til þess að geta öðlast aðgang að þeim nýju brautum 

er opnuðust með Dostojevskí og tekið mið af langtum flóknara listrænu líkani 

af heiminum [художественная модель мира], sem hann skóp.117 

Ásamt því að líkja uppgötvuninni við hina nýju heimsmynd Einsteins lýsir Bakhtín 

henni einnig sem byltingu í anda Kóperníkusar. Hér er með öðrum orðum um að ræða 

gjörbreyttan heimsskilning að mati Bakhtíns þar sem hin einradda heimssýn víkur fyrir 

hinni margradda. Tæknihyggja að hætti náttúruvísindanna þar sem reynt er að skapa eitt 

algilt sjónarhorn á veröldina hefur verið ríkjandi innan hugvísindanna frá tímum 

formalisma og fram á okkar daga. Þetta sjónarmið hefur valdið þeim ógöngum sem 

blasa við í dag en úr þeim verður ekki komist nema með vitundarmiðaðri aðferðafræði í 

anda Bakhtíns. 

 Það sem Bakhtín keppti að var rannsóknaraðferð fyrir hugvísindin sem byggðist 

á persónuleikahugsun — þar sem rannsakandinn borar sig inn að kviku viðfangsefnisins 

en er þó meðvitaður um að hann muni aldrei komast alveg að innsta kjarna þess. Þessi 

aðferðafræði byggist á samræðunni — viðfangsefnið er ekki höndlað líkt og um hlut sé 

að ræða heldur fær rödd þess að hljóma. Rannsóknir eiga ekki að miða að því að skapa 

lokaðar, fullgerðar heildir heldur að leyfa rannsóknarefninu að halda sínum brotakenndu 

                                                 
116 Sjá Galin Tihanov, „Why did Modern Literary Theory Originate in Central and Eastern Europe? (And 

Why is it Now Dead?),“ í Common Knowledge 10 nr.1 (2004) og Mikhail Epstein, The Transformative 

Humanities: A Manifesto (London: Bloomsbury, 2012). 
117

 Míkhaíl Bakhtín, Vandinn í skáldskaparlist Dostojevskís, sjá Gunnar Þorri Pétursson, 

„Kóperníkusarbylting,“ bls. 88. 
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og opnu eiginleikum. Aðferðin snýst hvorki um að hlutgera viðfangsefnið né að „sjá svo 

sem í skuggsjá“ — að spegla sig í viðfangsefni sínu til að reyna að nálgast eigin 

hugsanir  heldur „að sjá augliti til auglitis“ — að nálgast hugsanir annarra, mynda 

persónulega tengingar við þær og ræða saman augliti til auglitis. 
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