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Det er i dag banalt at konstatere, at den europæiske filosofis tradition er metafy-
sisk. Til gengæld er det sjældent helt klart, hvad man egentlig skal forstå ved
dette udtryk. I et strukturalistisk perspektiv er svaret imidlertid ganske enty-
digt. Den europæiske tradition har siden Platon og Aristoteles været en essenti-
alistisk tænkning. Den har betragtet undersøgelsen af tings natur som vejen til
sand erkendelse, ikke blot af det undersøgte objekt, men også af de relationer,
det indgår i.

I et strukturalistisk perspektiv er det endvidere denne essentialisme, som af-
gørende hæmmer udviklingen af human- og samfundsvidenskaberne, efterhån-
den som de begynder at skille sig ud fra filosofien fra omkring midten af det 19.
århundrede. Det er derfor ikke overraskende, at det er videnskaben som pro-
blem, der kommer til at stå som fællesnævner for flere af de mest betydnings-
fulde strukturalistiske forfatterskaber, skønt disse i øvrigt må karakteriseres
som meget forskellige. Videnskaben rummer per definition to aspekter: viden-
skabelig teori og videnskabelig metode. Den er med andre ord en integreret en-
hed af teori og praksis: En fagspecifik analysestrategi. Det, der kommer til at stå
i centrum for disse strukturalistiske forfatterskaber, er derfor spørgsmålet om
human- og samfundsvidenskabernes analysestrategier.

Vejen til udarbejdelse af strukturalistiske analysestrategier for disse videnska-
ber går nødvendigvis over kritikken af den essentialisme, der som metafysisk ar-
vegods prægede deres første udformning og hindrede deres udvikling. Formu-
leringen af denne kritik har været betinget af metafysikkens moderne udform-
ning. Den strukturalistiske hovedstrømning, der skal fremstilles i det følgende,
står således i modsætning til først og fremmest fænomenologien. Det gælder ikke
blot i et videnskabsteoretisk perspektiv, men i det hele taget – få modsætninger
kan siges i samme grad at have struktureret det 20. århundredes tænkning.
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Nøglen til en forståelse af disse synspunkters uforenelighed er opfattelsen af
bevidstheden som henholdsvis subjekt og objekt, forklaringsprincip og pro-
blem. Mens fænomenologien definerer sit objekt som fænomenet i dets frem-
træden for bevidstheden, er denne i et strukturalistisk perspektiv selv blot en
fremtrædelsesform for strukturer, som blandt andet er kendetegnet netop ved
at ligge uden for bevidsthedens rækkevidde. Bevidsthedens fænomener er med
andre ord en overflade, der er forskellig fra de dybdestrukturer, som frembrin-
ger den. Den strukturalistiske analysestrategi tager sigte på afdækningen af dis-
se strukturer. Den er en undersøgelse ikke af fænomenernes umiddelbart til-
gængelige overflade, men af den systematik, den “grammatik”, der ligger til
grund for fænomenerne. Man kan derfor karakterisere den som grammatisk
analyse.

Meget forenklet kan den grammatiske analyse siges at have tre inspirations-
kilder: Marx, Freud og Saussure. Forskellene mellem disse tre forfattere er mere
iøjnefaldende end lighederne, og de markante uoverensstemmelser mellem en-
kelte strukturalistiske forfatterskaber kan i det mindste også henføres til, at de
tre inspirationskilder har spillet meget forskellige roller for forskellige teoreti-
kere. Ikke desto mindre er der naturligvis ligheder, der måske er mindre iøjne-
faldende, men til gengæld nok så afgørende. Det gælder både de nævnte in-
spirationskilder og de strukturalistiske forfatterskaber, de har dannet basis for.
Det er disse fællestræk, der vil blive sat fokus på i det følgende.

De træk ved strukturalismen, som jeg er kommet ind på i det foregående,
finder deres sammenfatning og uddybning i to forfatterskaber, nemlig hos
Claude Lévi-Strauss og Louis Althusser. For begge er det centrale spørgsmål
formuleringen af human- og samfundsvidenskabelige analysestrategier gen-
nem kritikken af traditionelle essentialistiske forklaringsmåder. For begge fører
denne problemstilling til eksplicit antifænomenologiske positioner: Forståelsen
af samfundet er forståelsen af samfundslivets grammatik. Når der alligevel er
så stor forskel på de to forfatterskaber, skyldes det, at mens Lévi-Strauss særlig
henter inspiration fra Saussure og den strukturelle lingvistik i det hele taget, vi-
derefører Althusser traditionen fra Marx og, i mindre omfang, Sigmund Freud.
I det følgende vil jeg gennem den nærmere identifikation af disse kilders betyd-
ning og af de konkrete problemstillinger, som de to forfatterskaber tager ud-
gangspunkt i, søge at indkredse, hvad man skal forstå ved begrebet grammatisk
analyse som strukturalistisk analysestrategi.
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