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Carsten Thau 

Med-verden eller om-verden - 
Om d e n  samfundsmzss ige  v z r e n  
og den  menneskelige t z n k n i n g .  

"Det er den samme ånd, der bygger de filosofiske systemer i filosoffernes 
hjerner, som bygger jernbanerne med håndværkerholdenes hænder. Filoso- 
fien står ikke udenfor verden, så lidt som hjernen står udenfor mennesket, 
fordi den ikke ligger i maven; men ganske vist star filosofien for med 
hjernen i verden, end den stiller sig med fodderne på jorden, medens 
mange andre menneskelige sfærer for længst står med fodderne vokset op 
af jorden idet de med hzendeme plukker verdens frugter, forend de aner at 
også hovedet er af denne verden." 

Marx i Rheinische Zeitung, juli 1842. 

I tre artikler, som såvidt muligt vil blive bragt successivt og hvoraf denne er 
den forste, vil jeg forsoge at behandle sammenhængen mellem håndens og 
åndens arbejde, dels ud fra Marx selv, dels ud fra den moderne 
tysksprogede diskussion af de erkendelsesteoretiske implikationer af Marx' 
indsats. Artiklen i dette nr. indeholder forst og fremmest en præsentation 
af nogle af de steder, hvor Marx behandler sammenhængen mellem 
vzrensformer og tankeformer. Derudover mere generelle overvejelser over 
karakteren af den historiske materialisme i Marx' udformning. Den storste 
af de rosiner jeg har pillet ud af Marx' værk til nærmere beskuelse har at 
gore med varecirkulationens bevidsthedsformer, men tillige er der lagt en 
vis vægt på at tematisere sammenhængen mellem formerne for det 
materielle stofskifte med naturen og konstitutionen af de samfundsmæssi- 
ge former. Af pladsmæssige grunde har jeg været tilbageholdende med 
hensyn til uddybninger af de erkendelsesteoretiske relationer mellem Marx 
og den tyske idealisme, selvom den moderne diskussion grundlæggende har 
været båret af forsog på en bestemmelse af Marx' position især i forhold til 
Kant og Hegel, ligesom afgorende pointer i det jeg fremstiller her i forste 
artikel er resultater af disse kortlægninger. 

Hovedemnet for den anden artikel bliver Marx' kritik af den politiske 
okonomi, med særlig henblik på de "tilsloringer" der ligger i selve de 
okonomiske fremtrædelsesformer, og forholdet mellem "forskningsmi- 
den" og "fremstillingsmåden" hos Marx. Jeg vil her komme ind på hans 
metodiske gæld til Hegel, i det man benævner "den 2. ~ e ~ e l r e c e ~ t i o n " '  
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(fmste artikel forbliver stort set indenfor rammerne af den overvejende 
polemiske og filosofiske 1. reception). 

Udgangspunktet for den tredie artikel bliver en karakteristik af Alfred 
Sohn-Rethels indsats2, der fremfor alt består i en videreudvikling af Marx' 
betragtninger over vareform og tankeform og en historisk analyse af 
spaltningen mellem håndens og åndens arbejde. som grundlæggende 
kendetegn på klassesamfundet. Sluttelig vil jeg sammenholde Sohn-Rethels 
historiematerialistiske analyser af erkendelsens former med Henryk Gross- 
manns3 og Hans-Jurgen ~ r a h l s ~  tilsvarende undersogelser? og kritisk 
behandle Sohn-Rethels problematisering af Marx' arbejdsværdilære. 

I 
Det er for mange en daglig erfaring, at de herskende tanker er de 
herskendes tanker, det er tillige en grundsztning i marxismen, at de 
menneskelige tznkeformer er samfundsmæssigt przformeret og således 
udtryk for en bestemt historisk situation. Menneskenes åndelige aktivitet 
har sin betydning i sammenhæng med den sociale praxis. Som bekendt 
siger hlarx i forordet til "Zur Kritik der politischen okcnomie'); "Det er 
ikke menneskenes bevidsthed der bestemmer deres vzren, men omvendt, 
deres sarnfundsmzssige væren, der bestemmer deres bevidsthedm5. Dette 
må ikke forstås som et eviggyldigt ontologisk udsagn. 

Selvsagt er den menneskelige bevidsthed altid bevidsthed om noget, og 
dette noget er noget i det pågddende samfund foreliggende. Bevidstheden 
har sin rod i den specifikke sociale sarnmenhceng menneskene udfolder sig i 
og er samtidig en konstituerende del af denne. Sproget er ifdge sit væsen 
intersubjektivt og medfom~idlende af den sociale praxis. Der er altså under 
ingen omstændigheder hos Marx tale om nogen rigid spaltning mellem den 
objektive historiske proces på den ene side og en blot subjektiv og 
udvendig bevidsthed på den anden. Bevidstheden er ikke noget vedhæng, 
ikke et appendix, der genspejlende halser efter tingenes selvstrendige gang. 
Når det er vaxd at understrege er det fordi man i den dogmatiske 
socialisme ofte stoder på denne udlægning, sammenknyttet med et 
mekanisk-teleologisk begreb om historisk materialisme. 

Men, og det er et  ganske andet spmgsmål, når Marx betoner den 
samfundsmæssige vzrens primat over bevidstheden, skal dette forstas i 
tilknytning til de epoker han i samme forord benævner "menneskehedens 
forhistorie". Hermed tænker han for det farste på de epoker, hvor 
menneskeartens projekt er udleveret naturtvangen, dvs. hvor naturen 
endnu ikke er socialt formidlet og hvor menneskenes behovstilfredsstillelse 
og stofskifte med naturen derfor endnu er fastlagt af de umiddelbart givne 
naturvilkår. I disse epoker er bevidstheden derfor, som det senere vil blive 
uddybet, ureflekteret kollektivistisk og mytologisk. For det andet tænker 

Elektronisk version af artikel i Poetik19, 5. årgang nr. 3

Dette materiale er udlånt via bibliotekerne udelukkende til personligt brug. Der må ikke foretages viderekopiering.




