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Studiet af farkapitalistiske 
bevidsthedsformer 
- principielt belyst og konkret eksemplificeret 

Et socialhistorisk og socialisationshistorkk perspektiveret stu- 
dium af fgrkapitalistiske bevidsthedsformer rejser en række prin- 
cipielle videnskabsteoretiske problemer. Har vi adækvate begre- 
ber, der er videnskabeligt dækkende eller gyldige over for fer- 
kapitalistiske samfundsformationer og fgrkapitalistiske bevidst- 
hedsformer? Har historisk materialistiske teser shsom ,,produk- 
tivkraftens modsætningsforhold til produktionsforholdet er den 
historiefremdrivende kraft" en gyldighed ogsh i forbindelse med 
fØrkapitalistiske samfundsformationer, hvor produktivkraftudvik- 
lingen ikke p5 samme made som i kapitalismen er et systemim- 
manent karakteristikon? Hertil kommer spØrgsmålene om i hvor 
hØj grad det er muligt for en ,,moderne bevidsthed" at erkende 
og tilegne sig bevidsthedsudtryk dannet under forkapitalistiske 
forhold. Indledningsvis er det de ydre. objektive rammer for be- 
vidsthedsdannelsen, der skal behandles med henblik pA en besva- 
relse af de nævnte spØrgsmh1. 

Det er kapitallogikken, der har reflekteret dybest over det præ- 
cise forhold mellem den kapitalistiske produktionsmåde og fØr- 
og ikkekapitalistiske samfundsforhold. Dermed er det ogsa i den 
kapitallogiske marxismeopfattelse, at man vil finde den stØrste 
bestræbelse p5 at fastlægge den historiske erkendelses muligheder 
og begrænsninger. I artiklen Til det Marxske historiebegreb af 
Hans-JØrgen Schanz lyder det konkluderende: ,,... teorien kan 
hævde, at i prækapitalistiske samfundsformationer har der ikke 
bare ikke existeret en historisk lovmæssighed som kapitalens, 
men at kapitalismen mii opfattes som den fØrste egentlige histo- 
riske fase, hvor udviklingen af historien selv er blevet save1 en 
ngdvendighed som en specifik samfundsmæssiggjort nbdkendig- 
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hed. Historien bliver i streng forstand f#rst til med kapitalismen. 
Analysen af prækapitalistiske samfundsformationer besidder ikke 
nogen specifik teori, vi er tvunget til at anvende analogibegreber 
fra kapitalismens bestemmelse, men vi kan ikke gå ud fra, at dis- 
se begreber har den samme status, ejheller at disse samfundsfor- 
mationer har de samme udviklingslove (tværtimod: vi kan gå ud 
fra at de ikke har de samme udviklingslove)" (Meddelelser fra 
dansklrererforeningen, 1974, s. 91). 

Denne udtalelse levner ikke mange muligheder for en viden- 
skabelig rekonstruktion og begribelse af f .  eks. almuekulturens 
og folkelitteraturens bevidsthedsmæssige univers eller af feudal- 
ismen som produktionsmåde, landsbyfællesskabet som en relativt 
autonom, ,,forfeudal" sektor. Baggrunden for dette er Schanz' 
påvisning af, at den 'historiske materialisme', som Marx pro- 
grammatisk fremsætter i årene for han med Grundrisse påbegyn- 
der 'kritikken af den politiske Økonomi', hviler på et ontologise- 
rende antropologisk begreb om arbejdet som det menneskelige 
væsens empiriske udfoldelse. Med modsætningen produktivkræf- 
ter-produktionsforhold overskrides den antropologiske binding 
af arbejdsbegrebet, og det menneskelige væsen er ikke længere et 
overhistorisk fænomen, men bestemt som indbegrebet af den 
samfundsmæssige væren (s. 74). Men trods denne ,,historisering6' 
af materialismen indvender Schanz: ,,Grundliggende gælder end- 
nu, at produktivkraften optræder som det overalt i historien kon- 
stituerende for historien og dens udvikling. Produktivkraftbegre- 
bet er substantielt selv historielgst, det er den kerne som al hi- 
storie udvikler sig omkring: historien er derved endnu ikke selv 
et produkt af historien ..." (s. 76). For den videnskabelige erken- 
delse får dette den kedelige konsekvens - ifolge Schanz - at ,,alt 
historisk materialec' tillægges samme ,,kognitabilitetskvalitet" (s. 
77), og at der derved gås let hen over de principielle forskelle 
mellem de forskellige historiske faser. - Indl~sningen af det hi- 
storisk materialistiske synspunkt sker ifolge Schanz med dechif- 
freringen af værdiformen og den derpå grundlagte 'kritik af den 
politiske Økonomi'. Denne har imidlertid netop kun gyldighed 
over for kapitalismen, og derfor fasislår Schanz, at såer kapitalis- 
men den strukturering af samfundsØkonomien, der har etableret 
historien som faktor i virkeligheden. Han hævder ganske vist, at 
marxismen ikke af den p d  beh@ver at afvise prækapitalistiske 
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