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Verifikationsproblernet 

Erik M. Christensen, Verifikationsproblernet ved litteraturvidenskabelig 
meningsanalyse, Odense University Press, 1971 (Odense University Studies 
in Literature, Vol. 2), 210 sider. Forsvaret finder sted den 28. januar kl. 13 i 
Odense Teknikurns festsal, Niels Bohrs Alle. 

I denne samrnenhreng drekker »Verifikationsproblernet« to forskellige sporgs
rnäl, nemlig 1) det praktiske verfikationsproblern: »er en foreliggende fortolk
ning sand?« og 2) det teoretiske verifikationsproblern: »hvad vil det sige, at 
en fortolkning er sand? «. 

Verifikationsproblernet foreligger, när en fortolkning (en rneningsana
lyse, en tolkning) skal diskuteres rned hensyn til den rnening sorn i fortolk
ningen tillregges teksten, d.v.s. den fortolkede skliJnlitterrere tekst. Der spliJr
ges, när verifikationsproblernet foreligger, efter en alrnindelig beskrivelse af 
forholdet mellern en sk0nlitterrer og en litteraturvidenskabelig tekst. Det er 
tydeligt, at de to tekster ikke er identiske, og sä snart fortolkningen anfregtes, 
opstär problernet i teoretisk forstand: hvordan begrundes denne forskel, 
hvordan forholder fortolkningen sig til sin genstand, er fortolkningens gen
stand givet i og rned den skßnlitterrere tekst, hvordan ser den erkendelsesteo
retiske situation ud, hvori fortolkningen kan diskuteres? 

I nrervrerende arbejde erdet teoretiske verifikationsproblern hovedsa
gen. Der s0ges en l0sning, sorn er erkendelsesteoretisk holdbar sorn beskri
velse af praksis, hvad enten praksis er litteraturhistorisk forpligtet, ahistorisk 
eller antihistorisk. Der sliJges säledes bag orn aktuellitteraturteori og herme
neutik (fortolkningsteori). Dette kommer til udtryk i at arbejdet ikke tager sit 
udgangspunkt i en kritik af rivaliserende teoridannelser, men i stedet vrelger 
at begynde forfra rned en erkendelsesteoretisk funderet betragtning af grel
dende litteraturvidenskabelig praksis. 
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I kapitel I motiveres og afgrrenses undersßgelsen. I Kapitel li indfßres 
en rrekke erkendelsesteoretiske defmitioner efter E. Tranekjrer Rasmussen, 
Bevidsthedsliv og erkendelse (1956): Emne, Fremtrredelsesform, Kompleta
belt emne, Supptering (herunder om erfaringsgyldighed og bestemmelsesgyl
dighed), Subjektiv og intersubjektiv kontrol, Basis, Omvekslingsgruppe. 

Kapitel III er organiseret som parallel til kapitel II og gennemgär verifi
kationsproblemets teori i hovedtrrek: Mening, Tekst som fremtrredelsesform 
for mening, Tekst som fremtrredelsesform for ubestemt mening, Bestemmeise 
af mening ved supplering, Kontrol af fortolkning, Suppleringsbasis, Modstrid 
mellem meningsanalyser. Der eksemplificeres ved henvisning tillitteraturvi
denskabelig praksis som demansteeret i et forarbejde: En fortolkning af 
»Hf'Jit fra Trceets grf'Jnne Top«. Verifikationsproblernet ved litteraturviden
skabelig meningsanalyse belyst i praksis, 1969. Andre eksempler fra dansk 
og udenlandsk litteraturvidenskab inddrages. Udtryk som »overfortolkning«, 
» underfortolkning «, »skrevtolkning «, » helhedsanalyse «, »autonom analyse « 
og divergc;:rende grundopfattelser af det teoretiske verifikationsproblern kan 
nu formuleres i forhold til hinanden. Det viser sig, at litteraturvidenskabens 
discipliner og det skel mellem historisk og ahistorisk meningsanalyse, som 
man efter nykritikken har lagt srerlig mrerke til, kan underordnes verifikati
onsproblemet, og at der ikke for meningsanalysens skyld ergrund til at anta
ge en srerlig »Ontologisk status« for litterrere kunstvrerker. 

De fßlgende kapitler benytter, diskuterer og nuancerer, det vundne 
teoretiske overblik. Kapitel IV gßr subjektiv og intersubjektiv status med 
hensyn til sandhedsvrerdien af den fortolkning, som blev fremlagt i oven
nrevnte forarbejde, og som har vreret genstand for andres stillingtagen i 
dagspresse, radio og videnskabelige tidsskrifter. Verifikationspro blemets teori 
kan herefter siges at omfatte tekster i almindelighed. Det specielt litteratur
videnskabelige mä derfor, hvis det findes, kunne beskrives som trrek ved de 
i litteraturvidenskaben anvendte suppleringsbaser. Kapitel V tager diskussio
nen af enkelte, teoretiske emner op fra det foregäende kapitel, men inddrager 
desuden nutidig litteraturteori til kritik. Det drejer sig her specielt om forhol
det mellem erfaringsgyldighed og bestemmelsesgyldighed, om begrebet inten
tion, om begrebet verifikation, og om begrebet den normative tekst og/eller 
lreser. En nrermere stillingtagen til nutidig hermeneutik holdes i suspension 
indtil videre. 
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Litteraturvidenskabelig meningsanalyse og oplevelsesanalyse foruds~t
ter, at den sk0nlitte~re teksts mening kan frem~de pä anden mäde end i 
og med l~sning af den analyserede tekst. I kapitel VI behandles afslutnings
vis verifikationsproblemets gr~nse op imod »~stetisk oplevelse« defineret 
som naget der kun kan foreligge i og med l~sning af den sk0nlitter~re tekst. 
En overtaget forestilling af denne art - som regel formuleret som pästand om 
identitet mellem form og indhold i vellykket sk0nlitteratur- eller faktisk erfa
ring om ~stetisk oplevelse ses at v~re uafklaret pä spil med stor virkning hos 
sä forskellige, nutidige litteraturvidenskabsm~nd som Gunnar Hansson, F. 
W. Bateson, Roland Barthes, Wolfgang Kayser, William K. Wimsatt Jr. & 
Cleanth Brooks, og at kunne lokaliseres sä tidligt som hos Platon. N~rv~
rende arbejde v~lger at betragte ~stetisk oplevelse og analytisk oplevelse af 
en og samme tekst som muligheder, der tilh0rer en omvekslingsgruppe af em
ner med den sk0nlitte~re tekst som f~llesomräde af fremt~delsesformer. 
En speciel »Ontologisk status« erdet säledes ikke n0dvendigt, men äbenbart 
fristende, at tilskrive kunsten i forbindelse med ~stetisk oplevelse. 

Kapitel VII indeholder f0lgende hjrelpemidler: al offentliggjort kritik af 
det nrevnte forarbejde fra 1969 om verifikationsproblernet i praksis, bibliogra
fi med forkortelsesliste, engelsk resume, register. 

[1972] 
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