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Titel: Transformationer mellem skrift og tale. Undersøgelse af kropsligt analogt 
niveau i tekstfortolkning.
Tina Høegh. Postdoc. Københavns Universitet.

Hvilken forbindelse mellem skrift og tale kan vi vise når vi læser litteraturen op for 
hinanden? Det talte studie af den kunstneriske tekst, både poesi og prosa, ved 
mundtlig fremførelse tydeliggør at der hver gang er tale om en fortolkning fordi 
tilhørerens øre rammes af andre betoninger og intonationer end tilhøreren evt. selv 
former i sin indre lyd af teksten. Når litteraturstuderende alle sidder med teksten for 
sig, bliver det ved oplæsning mærkbart at mere end én tekst gemmer sig i papirets 
små sorte symboler. Det tydeliggøres at vi ved læsning producerer betydning og 
mening, og den realiserede tekst kan undersøges. Tekstens mening hjælpes frem af 
sprogrytmen, og den producerer vi via vores store erfaring som sprogbrugere.

Dette oplæg foreslår en æstetisk performance-transskription der gør det muligt 
at undersøge og beskrive produktionen af sproglig mening i de lyde, i velplacerede 
pauser og rytmen som oplæseren/fortolkeren former. Men det bliver ydermere 
tydeligt fra transskriptionen at tekstens digitale tegn (bogstaverne), hjælpes til at give 
mening via et analogt, relationelt niveau af menneskelig kommunikation. Det er 
Gregory Batesons forståelse af digitale, konventionelle tegn, som vi har lært 
(bogstaver og tal) over for erfaringen med de parasproglige forhold i 
kommunikerende prosodi, gestik, åndedræt, mimik og kropslig rettethed og balance, 
det analoge sprog. Oplægget diskuterer dette analoge niveau i forhold til 
semiotikkens ikoniske tegn.

Den danske filosof K.E. Løgstrup havde i 1970’erne interessante forklaringer 
fra fænomenologisk side på forholdet mellem skrevet og talt sprog, og jeg vil komme 
ind på hvordan Løgstrup fra individets side belyser nogle af de samme forhold, som 
M.M. Bachtin, den russiske litterat og sprogfilosof, forklarer fra socialitetens side. 
Begge interesserer sig for betydningsdannelsen i sprogets historie og umiddelbare 
kontekst. Sprogforskeren Bettina Perregaard fra Københavns Universitet har en 
foreløbig sammenfatning af hvordan det skrevne og talte sprog hjælper tænkningen 
frem. 
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