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NOGLE ASPEKTER AF EN GENERATIV-TRANSFORMA- 
TIONEL TEKSTTEORI 

1.  Indledning: om teori i almindelighed. 

1.1. Inden vi belyser nogle aspekter af en transformationel tekstteori, iszr 
med hensyn til den type tekster som traditionelt, dvs konventionelt 
(semiotisk), kaldes 'litterme', forst et par ord om 'teori', 'metodologi' og 
'videnskab' i almindelighed. 

1.2 Teoridannelse er en speciel form for (videnskabelig) praxis, nemlig 
tekstproduktion. Såvidt kan den sammenlignes med tekstproduktionen i 
de forskellige 'sproglige' kommunikationsformer: samtaler, reklame, propa- 
ganda, romaner, myter, osv. 

1.3 Analogien med ikke-teoretiske sprogteksters produktion og form er et 
godt udgangspunkt for en kort - forhåbentlig redundant - karakteristik af 
de kriterier som ligger til grund for den 'videnskabelige kommunikations- 
proces'. 

Forst og fremmest: en tekst produceres af nogen, dvs af et subjekt. 
Dette subjekt (hvadenten det består af en eller flere personer) er uloseligt 
tilknyttet det samfund vi lever i, og - aktivt eller passivt - de utallige 
semiotiske systemer der danner grundlag for dette samfund: sprog, kultur, 
ideologier, moral, osv. Teksten - som 'subjektivt' produkt - kan derfor i 
den konkrete situation heller ikke betragtes isoleret fra disse semiotiske 
systemer (cf. Barthes, 1970), selv om konditioneringsforholdet er meget 
kompliceret. Dette g d d e r  - principielt - en teoretisk tekst i samme grad 
som en ikke-teoretisk tekst. 

Omvendt kan vi selvfolgelig sige det samme om det subjekt som 
'modtager' teksten og som interpreterer, dvs. dechiffrerer og re-producerer 
den. Forst når den producerede tekst er blevet reproduceret af et subjekt 
kan man tale om en kommunikationsproces, og forst da er det blevet 
'meningsfuldt' at lave (producere) en tekst. 

1.4 Eftersom d c  iorskellige semiotiske (kulturelle, sociale, historiske, osv) 
systemer udelukkende kan manifestere sig i en tekst gennem sprogets 
semiotiske (syntaktiske, semantiske, pragmatiske) system, vil kun en 
meningsfuld sprogtekst kunne fore til en sådan kommunikationsproces. 
Dette er det kendte standpunkt som bade den analytiske og den 
hermeneutiske sprogfilosofi i vort århundrede indtager. 
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Informationsteonens kendte kommunikationsmodel (cf, nylig: Bense, 
1969) irnplicerer at bade tekstens 'meddeler' og tekstens 'modtager' må 
være i besiddelse af e t  antal egenskaber for at producere og re-producere 
sprogtekster, f.eks. kendskab til et antal leksikalske elementer og et antal 
(grammatiske, osv.) regler der kan g0re de betydningsfulde elementer til en 
tekst, dvs. en betydningsstruktur som desuden har et bestemt forhold til 
en (fiktiv, 'reel', teoretisk, osv.) 'virkelighed' ('verden'). Fmst når to  
kommunicerende subjekter har et antal af disse elementer, regler og 
referentielle forhold ('sandsynlighed') til fæiles ,kan der være tale om 
inter-subjektiv kommunikation. 

Teksten og tekstproduktionens tilgrundliggende egenskaber eksplicite- 
res i den specielle tekst som kaldes tekstteori, eller i mere snæver forstand: 
tekstgrammatik. 

1.5 Selve teorien er som sagt også en tekst, og også her kræves nogle 
almene principper (elementer, regler, 'virke1igheds'-forhold) som kan fore 
til en meningsfuld (videnskabelig) kommunikation. Disse principper bor 
ekspliciteres i en (meta-) teori eller (meta-) 'grammatik'. Metodologien er 
sådan en 'grammatik' for den videnskabelige tekst, men den begrænser sig 
til 'regler' om: a) den teoretiske teksts form eller struktur (syntaks) b) 
forholdet mellem denne tekst og den empiriske 'virkelighed' teksten 
eksplicit beskæftiger sig med; dette er den formelle kalkyles empiriske 
korrelation eller interpretation (semantik) som ligger til grund for tekstens 
verificerbare 'sandsynlighed'. 

1.6 Den traditionelle (positivistiske eller analytiske) metodologi vil ofte 
ikke beskæftige sig med den videnskabelige kommunikations ovrige 
aspekter, såsom forholdet mellem det individuelle, historiske subjekt 
(teoretikeren) og hans tekst, eller - 'gennem' ham - forholdet mellem 
samfundet og teoriens form, dvs. med tekstenlteoriens pragmatiske 
aspekter. Derfor kan og må en fuldstcendig videnskabsteori ikke begrænse 
sig til en metodologi i snæver forstand (cf. Habermas, 1968). M.h.t. 
produktionen af teorier - betragtet som historisk praxis - må ogsa 
motiveringen, målet, social funktion, osv. studeres. Dette krav må være 
kendt fra studenternes internationale opposition mod den eksisterende 
videnskabsopfattelse i vores universiteter (cf. Madsen, 1970). Videnskabs- 
filosofien og -sociologien, som er opstået ret sent og som iszr Frankfurter 
Schule (Adorno, Mannheiin, Habermas) beskæftiger sig med, har navnlig 
betragtet det som sin opgave kritisk at belyse disse aspekter, f.eks. i 
relation til etikken eller politikken. 

Dertil kommer at en teori for den videnskabelige kommunikations- eller 
erkendelsesproces forst bliver meningsfuld n8r den er 1 stand til kritisk at 
studere den kognitive status og de epistemologiske forudsetninger og 
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