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Litteraturvidenskab og socialvidenskab 
Til ideologi-analysens socialvidenskabelige begrundelse 

Feuerbach tager som udgangspunkt, at verden religiost gmes fremmed 
for sig selv, fordobles til en religios, indbildt verden og en virkelig 
verden. Hans arbejde består i at oplase den religiase verden i dens 
verdslige grundlag. Han overser, at efter at dette arbejde er gjort, er 
hovedsagen endnu ugjort. Den kendsgerning nemlig, at det verdslige 
grundlag losner sig fra sig selv og fikserer sig i skyerne som selvstzndigt 
rige, kan netop kun forklares ud fra dette verdslige grundlags 
sonderrevethed og selvmodsigende karakter. Det verdslige grundlag m5 
altså font forstås i sin modsigelse og dernæst praktisk revolutioneres 
ved fjernelse af modsigelsen. Altså f.eks., efter at den jordiske familie er 
opdaget som den hellige families hemmelighed, m& nu den forstnzvnte 
selv kritiseres i teorien og revolutioneres i praksis. 

Marx (4. Tese om Feuerbach) 

Det er i realiteten langt lettere gennem analyse at finde de religiose 
tågedannelsers jordiske kerne, end omvendt at udvikle de himmelgjorte 
former af de respektive virkelige livsforhold. Men det sidste er den 
eneste materialistiske og derfor videnskabelige metode. 

Marx (Kapitalen I. 3, p. 547) 

De ovenstående citater anfores ofte i forbindelse med principielle 
overvejelser over humruiiora for tiden. Det er ikke tilfældigt. Arsagen er, at 
den tankegang, som de er udtryk for, står som næste led i en udvikling, der 
ellers er kulmineret i 'ideologi-kritik'. Det citaterne peger på, er nodvendig- 
heden af ikke blot at analysere foreliggende ideologiske formationer, men 
også at finde deres grundlag og analysere, hvordan og hvorfor disse 
ideologiske formationer udvikler sig, hvilket socialt grundlag de har, hvilke 
indre modsætninger i samfundslivet der giver anledning til modsætningen 
mellem ideologi og realitet. Med mindre en humanistisk videnskab erklærer 
sig som eller arbejder som idealistisk videnskab, m& dette problem blive 
dens problem. Og folger man Marx' ansats til ideologi-analyse, så bliver det 
tvingende nodvendigt at grunde denne i samfundsanalyse, eller med andre 
ord: så bliver humaniora en del af samfundsvidenskaben i bred forstand. 
Som undertitlen angiver er det ikke hensigten her at gennemgå problemer i 
humaniora, men at skitsere træk af en socialvidenskabelig begrundelse for 
og et socialvidenskabeligt grundlag for ideologi-analyse. Man skal derfor 
ikke lade sig forvirre af, at der ikke bliver tale om 'ideologi-begrebet' eller 
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lignende, pointen er netop at aflose diskussionen af dette begreb eller 
ikke-begreb gennem en fremstilling af træk ved de virkelige livsforhold, 
som giver sig bevidsthedsmæssige udslag. Efter gennemgangen af disse 
socialvidenskabelige problemstillinger vil jeg derfor blot ganske kort pege 
på nogle konsekvenser for humaniora, konsekvenser, som ligger implicit i 
fremstillingen, men som det dog kan være nyttigt at fremhæve. Derefter vil 
jeg lidt mere udforligt tage nogle problemer i litteraturvidenskaben op. 

1. Socialvidenskabelige problemstillinger 

Det er næppe forkert at sige, at der i socialvidenskaben er et modsætnings- 
forhold mellem den forskning, der soger et udgangspunkt i samfindsmed- 
lemmernes bevidsthed, og den, der soger et  udgangspunkt i de objektive 
samfundsforhold. En sådan modsætning viser sig på flere områder, hvoraf 
jeg her vil tage enkelte - indbyrdes sammenhængende - op. 

1. I Massekommunikationsforskniizg og videnssociologi 

Robert K. Merton har i Social Theory and Social Structure (1957) en 
meget instruktiv modstilling af den amerikanske og den kontinentale 
traditions behandling af 'communications research', på den ene side 
massekommunikationsforskning på den anden side videnssociologi. 

Massekommunikationsforskningen er præget af omhyggelig bestræbelse 
på objektivitet og testbarhed, til gengæld er resultaterne mindre spænden- 
de; omvendt er videnssociologiens arbejdsmåde ofte en næsten filosofisk 
refleksion, der så til gengæld angir væsentlige forhold. Hvor massekommu- 
nikationsforskningen koncentrerer sig om nutidige forhold, der giver 
mulighed for umiddelbar tilgang til de undersogte samfundsindivider, dér 
behandler videnssociologien ofte fortidige forhold, hvortil der kun er 
adgang gennem udvalgte kilder. Tilsvarende interesserer massekommunika- 
tionsforskningen sig for det menige, anonyme samfundsmedlems meninger, 
mens videnssociologien oftest beskæftiger sig med specielt bemærkelses- 
værdige personers systematiske anskuelser (forfattere, filosoffer, viden- 
skabsmænd). I sammenhæng med disse forhold skal ses den situation, de 
to typer videnskabsmænd arbejder i: hvor massekommunikationsforsknin- 
gen ofte udfores af forskningsgrupper med ret store okonomiske ressourcer 
og med stotte fra magtfulde samfundsinstanser (regering, erhvervsliv), der 
arbejder videnssociologen hyppigst som isoleret l m d ,  der ofte yderligere er 
marginalt placeret samfundsmæssigt set. 

I det store og hele har videnssociologerne v ~ r e t  blandt dem, der har 
hævet dette banner: "Vi ved ikke om det vi siger er sandt, men det er i 
det mindste væsentligt." 
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