
Peter Burger 
Receptionsforskning 

Til forskel fra naturvidenskaberne er det karakteristisk for samfunds- 
videnskaberne, at deres genstand forandres historisk. Det medforer, at 
også den samfundsvidenskabelige teoridannelse, selv i de tilfzlde hvor 
den påberåber sig tidsuafhzngig erkendelsesgyldighed, bliver bestemt 
af det udviklingsstade, samf~indet er naet til, og hvorudfra den 
teoretiske kontruktion foretages. Således bliver det for eksempel forst 
muligt at erkende visse almene okonomiske kategorier som netop 
almene, i det ojeblik de også har sat sig igennem i virkeligheden. Når 
det er så svzrt at fremsztte almene udsagn om forkapitalistiske 
samfundsformationer, skyldes det ikke mindst, at de samfundsmzs- 
sige relationer mellem menneskene hovedsageligt reguleres ved hjzlp 
af særlige ordninger. Forst i det ojeblik rationaliteten sztter  sig reelt 
igennem, efterhånden som kapitalismen udvikles, bliver det muligt at 
foretage generaliseringer inden for samfundsvidenskaberne, Det sam- 
me g0r sig g ~ l d e n d e  for den litteratur- og kunstvidenskabelige 
teoridannelse. Den er ikke uafhzngig af sin genstands udvikling. I det 
ojeblik den bilder sig ind, at den kan gore sig uafhzngig, som det for 
eksempel sker i positivismen, risikerer den at gå fejl af sin genstand. 
Hvis vi antager, at der eksisterer en sådan sammenhzng mellem 
genstandsudviklingen og teoridannelsen, så kan sporgsmålet om, 
hvilket udviklingsstade inden for kunsten eller litteraturen teorien 
tager sit udgangspunkt i, blive et  vigtigt kriterium for, hvordan man 
skal vurdere de forskellige teorier. I nedenstående undersogelse af 
forskellige ansatser inden for receptionsforskningen vil vi forsage at 
anvende dette kriterium som vurderingsgrundlag (1). 

l .  Den empiriske kunstsociologi 
Sporgsmålet om modtageren, recipienten, står i centrum i den 
empiriske kunstsociologi. Alphons Silbermann formulerer det pro- 
grammatisk således: 

"Det er alene kunstoplevelsen, der kan frembringe kulturelle 
påvirkningsmonstre. vzre aktiv, vzre social, vzre en bestemt gen- 
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stand og dermed som social kendsgerning vzere udgangspunkt og 
centrum for kultursociologiske betragtninger" (2). 

Ifolge Silbermann er kunstvzrket kun social kendsgerning i den 
udstrzkning det virker, men samtidig indskrznker han virkning til 
det, der lader sig konstatere ved hjzlp af den empiriske analyses 
kvantitative metoder. Dette positivistiske standpunkt har den ubestri- 
delige fordel, at det muliggor en klar objektbestemmelse. Kunst- 
sociologi bliver defineret som tilvejebringelsen af kunstvzrkers 
virkningsdata. Men denne przcise afgrzensning af det videnskabelige 
objekt lader sig imidlertid kun foretage ved, at sociologien fuldstzn- 
digt ser bort fra det szrlige ved den genstand, som kunstsociologien 
nu engang beskzftiger sig med, nemlig kunstvzrket. 

En videnskab, der opfatter metode som et på forhånd givet raster, 
der kan anvendes på en hvilket som helst tilfzldig genstand, 
deformerer sin genstand. Det bliver szrligt tydeligt, når man forsoger 
at rekonstruere den opfattelse af, hvad kunstreception er, som ligger 
til grund for den positivistiske kunstsociologi. Opfattelsen af recipien- 
tens adfzrd er kalkeret af efter varekonsument-modellen. Ligesom 
varekonsumenter v ~ l g e r  'frit' mellem alternative varetilbud, vzlger 
kunstrecipienten mellem alternative kunsttilbud. Om medlemmerne 
af en recipientgruppe lytter til slagere eller til klassisk musik, om de 
lzser krigsseriehzfter eller moderne litteratur, det interesserer ude- 
lukkende den empiriske kunstsociolog som en 'kendsgerning', der 
lader sig registrere og sz t te  i relation til andre data, som for eksempel 
herkomst, skoleuddannelse og erhverv. Nu vil vi p2 ingen måde 
bestride, at det kan vzre meningsfyldt at sz t te  receptionsadfzrden i 
relation til andre sociale data. Men hvis man hypostaserer de 
resultater, man på den måde når frem til, til 'kendsgerninger', der ikke 
behover nogen yderligere forklaring, så forvandles den empiriske 
undersogelse til en legitimationsvidenskab, hvor det bestående altid 
har ret. 

Denne forvandling af en overordentlig vigtig undersogelsesproce- 
dure til en dogmatisk legitimationsvidenskab sker ved at den 
vzrdiproblematik, som ligger i genstanden, udgrznses. Silbermann 
understreger udtrykkeligt, at det "ikke horer til kunstsociologiens 
opgaver at behandle forholdet mellem forskelligartede kunstneriske 
niveauer" (3). Umiddelbart kunne det se ud som om udgr~nsningen 
af vzrdiproblematikken befordrer den videnskabelige objektivitet. 
Men i virkeligheden sker der det, at forskelle, som er af afgorende 
betydning for sagen, bliver behandlet som slet og ret quantité 
négligeable. For det forste bliver kunstobjekterne fiktivt sat lig med 
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