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0 konomiens teori 
og teoriens 0 konomi 
Bidrag til konsum tionens semiotik 

Le problkme dernier du savoir est 
le meme que celui de la consumation. * 

Georges Bataille 

Det er ikke hensigten med det folgende at træde varsomt i teoretiske 
problemstillinger, men at undersage nogle af disse således som de fungerer 
som baggrund for en analysepraxis. Jeg står altså i den situation at skulle 
afgrænse en problematik teoretisk og desuden se dens grænser i sammen- 
hæng med noget andet end teorien selv. Idet jeg problematiserer dette, 
som ellers er naturligt, siger jeg pa en gang noget om denne analyse og om 
analysers mulighed for at sige noget i almindelighed. 

Man opdager herved, at en analyses strategi altid er ensidig, hvadenten 
formålet er at påvirke nogen, udsige evige sandheder eller påvise en 
almindelig skriftblindhed, en blindhed for formålets form?.~lsl@shed, og man 
må tage den konsekvens af dette at indrette sine reduktioner efter 
inodtagerens og objektets (under et: det kapitalistiske samfunds) egne 
reduktioner1, såiedes at man implicit tager afstand fra sin egen reduktivis- 
me i og med en explicit afstandtagen fra andres. Den analyse, der både 
handler om sig selv og sit objekt (ikke-selv), g0r det muligt at kalkulere 
med et ikke-sted, der er aldrig-selv og aldrig-bevidst. 

Denne sammentrængte formulering skal udfoldes i resten af artiklen. 

I TREKANTMODELLEN. Den måske enkleste semiotiske konfiguration, 
man kan forestille sig, sætter en realitet (I) i relation (II) til en teori (III) 
herom. Idet metafysikken tænker denne relation, tænkes den ind i teorien, 
hvor den må fungere på teoriens betingelser, dvs. som en hierarkisering, der 
i et og alt satter teorienlideen over realitetenlmaterialiteten. Teorien 
bliver den instans, der i sin egen uforanderlighed kan sætte grænser for 
realitetens historiske forandringer. Da denne vurdering aldrig er blevet 
bekræftet af historien - tværtimod - har teorien i sygelig mistillid til den 
realitet, den ikke vil være en del af, udskudt en forhindring som erstatning 
for relationen (II), en forhindring, der skal tæmme den ekspanderende 
materialitet: tomheden, intetheden. Således negligeres det prekære mod- 
sætningsforhold materielånd til fordel for modsætningen mellem materie 
og ikke-materie eller materie/TOMHED. I teorien transformeres materien 
ikke til ånd, men destmeres og oplagres som tomhed for at vende tilbage 
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