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Strukturalistisk litteraturvidenskab - 
kritisk videnskab 
eller 
Hvad bærer teksten? 
Det er næppe nogen overdrivelse at karakterisere vores kulturliv som 
individcentreret. Dermed kan menes flere ting, men to vigtige pointer kan 
antydes: 

I festtaler og i andre sammenhæng stilles ofte -let spagefuldt, men dog 
i grunden alvorligt ment - spargsmålet 'oh est la femm'e?' ud fra 
grundpostulatet 'der står kvinder bag alt.' Dette opfattes oftest som en 
hyldest til Kvinden, men det er en hyldest til Mennesket. Kvinden kan 
bruges til denne ideologiske manavre, fordi hun i almindelighed virker i 
privatlivets sfzre, hendes handlinger er ikke samfundsstyrede - synes det; 
når det er vanskeligt at komme bort fra, at der er en snæver s a m e n h z n g  
mellem det i samfundet virkende individ og dette samfunds virkninger, så 
tilslares denne sammenhzng bekvemt under henvisning til Kvindens, dette 
særlig Menneske-lige væsens, fundamentale indflydelse. Bag den samfunds- 
styrede mand finder dette synspunkt den menneskelige kvinde, bag 
samfundet finder synspunktet Mennesket, disse samvirkende individer. 

Det farste eksempel på individcentreringen gjaldt synspunktet på det 
samfundsmæssige liv, men e t  lignende synspunkt gar sig som bekendt 
gældende i opfattelsen af sådanne mere specielle samfundsmzssige 
fænomener som f.eks. litterme værker. Her kan individcentreringen 
bemærkes p i  t o  niveauer; interessen samler sig dels om det fiktive værks 
protagonist - dets 'helt' - dels om det individ, der har produceret det 
fiktive m r k .  

P i  e t  punkt, som jeg kommer lidt mere ind på i det falgende, kan den 
individcentrerede opfattelses rolle i såvel samfundsmzssig som litterm 
sammenhzng kobles sammen på anskuelig måde. Her falger et citat fra en 
lzrebog i historie for folkeskolen (Fortcellinger af Vort folks historie V ,  
ved Th. Narlyng og Hans Jensen, 1966~ ,  p. 90), citatet er taget fra et 
afsnit, som behandler - handler om - en stor lockout i 1885: 

Arbejdernes kamp blev fulgt med sympati fra mange steder rundt om i 
landet. Mange ydede dem hjælp, deriblandt også landmzndene. [. . .] 
En mængde arbejdslase kom saledes ud p5 landet og fik arbejde i 
hasten. Mange bander sendte madvarer ind til Kobenhavn - til uddeling 
i de nsdlidende hjem. 
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