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ABSTRACT
This introduction to ".Neomarxism” begins by a formal analysis o f the concept itself. It
is suggested here that this term refers to the philosophical revival and revision o f Marxist
theory in the West. The philosophic-historical context o f Neomarxism is consequently
outlined so as to elucidate the basic elements o f this revision. It appears that this context is
determined by the dual experience o f the betrayed revolution in the East and the
abandoned revolution in the West. Against this background an explanation is then given
as to why Neomarxist criticism o f M arx concentrates especially on the so-called
reductivist and deterministic elements in historical materialism. Finally the leitmotif o f
the Neomarxist critique o f culture is defined. Their rejection o f the technocratic ideal o f
progress not only demonstrates their departurefrom M arx and the M arxist belief in the
emancipatory effect o f the rational control o f nature. In addition it justifies the view that
a radical critique o f M arx simultaneously implies a critique o f the very roots o f modern
Western society.

D it is vir m y ’n aangenam e voorreg om m et u te kan gedagtes wissel oor ’n
onderw erp w at só w arm uit die intellektuelc oond kom soos die Neom arxism e — tans een van die invloedrykste filosoficse bewegings in die
W estcrse wereld.
Ek m oet ook ruiterlik erken d at ek gcvlei vocl d eur die w ete dat u —
m eerendeel beoefenaars van die em piriese w etenskappe — kans sien om na
’n lang en verm oeiende dag ’n filosoof van alle mensc aan te hoor. D it is na
alle w aarskynlikheid nie om dat u begin om terug te verlang na die
spekulatiew e vleispotte van die filosofie nie. D aarom m oet ek u by voorbaat
w aarsku dat ek nie u gunsteling akadem iese gcrcg op die spyskaart het nie.
Ek gaan nie vanm iddag h arde, objektiew e feite opdisnie. O ok die filosoof is
uitgelew cr aan die w aarheid van die N ederlandse spreukw oord w at lui dat
“ Elk vogeltje zingt zoals het gebekt is” . Die lewenselem cnt van die filosoof is
* V oordraj; gelewer op 25 M ei voor die O os-K aaplandse W erkgem eeinkap van Hie SiiidA lrikaanse A kadem ie vir W etenskap en Ktins te Pori Elizabeth.
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N eom arxism e
non eenm aal nie die cm piricsc orde van feite w at gekontroleer kan word nic,
m aar die konseptucic orde van betekenisse w at verantw oord moet word.
Prakties betcken d it d at ek hicrdie byeenkom s nie as ’n blote inligtingsvergadering beskou w aartydens ek u van feitclike informasie om trent die
N eom arxism e m oet voorsien nie. Filosofies gesproke, is die Neomarxisme
nie ’n em piriese verskynsel w at vanuit ’n soort toeskonershouding bestudeer
kan word nic. Dit verteenw oordigeerdcr ’n uitdagende teoretiese pcrspektief
op mens en sam elew ing w at op persoonlike'instem m ing aanspraak m aak.
M y verhaal van vanm iddagis gcvotglik nie berckenopAennij«flm« nie, m aar
op slandpuntname: ek hoop om u te betrek by ’n denkprobleem w at u sal
aktivcer om sáám te begin filosofeer.
T en einde u stap vir stap in tc lei in die filosofiese probleem stelling van die
Neom arxism e, wil ek as volg te werk gaan:
- eerstens wil ek die begrip “ N eom arxism e” analiseer m et die oog op ’n
formele omskry w ing van die betekenis van die woord. Ek sal aanvoer dat dit
betrekking het op die filosofiese vcrnuw ing en hersiening van die M arxistiesc teoric in die VVeste.
- tiveeden.t wil ek die filosofies-historiese konteks van die N eom arxism e omlyn
ten einde die basicse clm cnte van hul M arx-hersicning in die visier te kry.
Dit sal blyk d at hicrdie konteks bepaal word deur die tweelcdige ervaring
van die m islukte revolusie in die O oste en die vcrsuim de revolusie in die
Weste.
- derden.t wil ek die grondm ot ief van die kultuurkritiek van die Neom arxism e
skets. D it sal my in staat stel om die stelling te verdcdig d at ’n grondige
kritick op M arx tcgclykertyd ’n kritiek op die grondslae van ons W esterse
sam elewing impliseer.
1. B EG R IPSB EPA LIN G : D IE F IL O S O F IE S E V E R N U W IN G VAN
D IE M A R X IS T IE S E T E O R IE IN D IE W E ST E
Eerstens dan — ’n form ele beskrywing van die begrip “ Neom arxism e” .
N eom arxism e, so sal ek betoog, is ’n sam breelw oord; dit word egter ook as ’n
skelwoord gebruik.
/. 1 .Neomarxisme as sambreelwoord
Die woord “ N eom arxism e” is in ’n sekere opsig ’n sambreelwoord. D aarm ee
bedoel ck dat dit as ’n algcm cne nocm er optree w aaronder verskillende
betekenisse kan skuilgaan. Ek wil onderskei tusscn ’n breër en ’n cngcr
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bctckenis van Neom arxism e.
Dit spreck vansclf d at allcs w at vir N eom arxism e wil deurgaan m instens
verband moet hou met die tcoretiese werk van K arl M arx (1818-1883).
Hiervolgens sou N eom arxism e dan breedweg gesien kon word as d i cwêreldwye
beweging van Marxnavolging, d.w.s. as die verdcre uitw erking van die teorie
van M arx onder die invlocd van historicse om standighede w at ontwikkcl
het ná die grondlegging van die M arxistiese gedagtegoed in die oeuvre van
M arx en, in 'n m indere m ate, Engels. Hoe grondliggend M arx sc
oorspronklike gcskrifte ook al m ag wees vir die m ondiale verskynsel van die
M arxism e, ’n mens kan n ied ieo ëslu it vir die pluriform e gestalte van hierdie
verskynsel nie. V ir die M arxism e geld ook: elkc kettcr het sy letter. N aas die
huidige Sow jct-K om m unism e, die sg. M arxism e-Leninism c, is d aar ’n hele
reeks -ismes w at konkrete bewys lew er van die uitcenlopende en dikwels
onvcrsoenbare M arx-interpretasies binne die tradisie van M arx-navolging.
Ek vcrwys u na die Trotskyïsm e, Revisionism e, Titoïsm e, M aoïsm e en
C astroïsm e om m aar by die bekendste variante te bly. En dan is ons ook
goed bekend m et die pogings van ’n A lexander D ub£ck en ’n Lech W alesa
om in O os-E uropa ’n sosialisme m et ’n menslike gclaat te vcstig.
As ’n werkdefinisie is ons eersteom skry w ing van N eom arxism e klaarblyklik
te w ydlopend om bru ikb aar te wees. In ’n enger sin van die w oord kan ons dié
begrip d aarom goedskiks reserveer vir die filosofiese tradisie van M arx
navolging in die Weste. Alhoewel die kwalifikasie “ filosofics” die verskillende
kom m unistiese p artye op die E uropese V asteland uitskakcl, beteken d it nog
nie d at ons m et ons definisie, binne die geografiesc begrensing van die
W estcrsc w êreld, ’n hom ogene bew eging geisoleer het nie. D ie verskynsel
van die sg. “ W estcrse” of “ filosofiese” M arxism e verteenw oordig op sý
beurt 'n uiters komplekse tradisie w at onm oontlik in ’n afsluitende definisie
vasgevang kan word. D aarvan getuig alreeds die bestaan van ’n aantal
kom peterende “ stan dp un te” , w aaronder dié van ’n “ kritiese” , “ wetenskaplike” , “ eksistensialistiese” en “ strukturalistiese” M arxism e as die
vernaam ste tel.
O ndanks diepgaande verskille in hul M arx-interpretasie, het hierdie en
an d cr denkrigtings egter twee form ele kenm erkc m et m ekaar in gem een w at
dit regverdig om die tradisie van die filosofiese M arxism e in die W este onder
die algem cnc noem er van “ N eom arxism e” tuis te bring, ’n Eerste kenm erk
is dat in die praktyk deurgaans ’n beleid van politieke onafhanklikheid ten
aansien van sowel die gevcstigde kom m unistiese partye van die “ O ld Left”
as die links-sosialistiesc organisasies van die “ New Left” gevolg word.
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D aarom d at N com arxiste hul m cerendeel vcreenselwig m et die benam ing
van “ V rye M arxiste” . Die feit dat hulle nie onderhew ig is aan die
geïnstitusionalisecrde druk en kontrole van partydissipline nie, bcvry
Neom arxistiese denkers en denkrigtings ook van die dw ang tot skoolvorm ing en doginatiese sisteemdenke. O or die algem een o penbaar hulle
dan ook ’n tcoretie.se openheid en ideologiese onbevangenheid w at voldoen
aan die hoogste standaarde van wetenskaplike integriteit, ’n Tw eede
kenm erk is d at alle variante van Neom arxism e gei'nspireer word d eur een en
diese!fde<íorííí«« opgawe, nl. om d ie “ oorspronklike” , historicse M arx in die
M arxism e te rehabiliteer. D it kom daarop necr dat gepoog word om die
filosofiese nalatenskap van M arx te red en om dit onder die veranderende
sosio-politieke en ekonom iese om standighedc van die 20ste eeu vir die
m odcrne m aatskappy toepaslik te maak.
H ierdie filosofiese rehabilitasieprogram ontleen sy teoretiese stukrag o.a.
aan die lew endige dialoog w at die N eom arxism e sowel m et die geskiedenis
van die filosofic as m et kontem porêre strom inge in die filosofie onderhou.
V crtikaal tree dit in gesprek m et die Duitse filosofiese tradisie en analiseer
veral die historiese en saaklikc betekenis van H egel se dialektiese m etode vir
die M arxisticse tcorie. Die heraktivcring van die H egeliaanse filosofie m et
die oog op ’n vcrnuw ing van die dialektiese en kritiese karakter van die
M arxism e, is een van die grondm otiew e in die gedifTcrensieerde tradisie van
die W estcrse M arxism e. H orisontaal voer die N eom arxism e ’n intensiewe
gesprek m et eietydse filosofiese bewegings, wo. veral die eksistcnsialisme, die
strukturalism e en die herm eneutiek. D it het op die Europese V asteland
aanlciding gegee tot ’n situasic van wedersydse bei'nvloeding. Encrsyds
ocfen N eom arxistiese denkrigtings direk en indirek ’n bewese invloed u it op
die tydgenootlike filosofie, asook op aanvcrw ante vakgebiede soos die sosiale
w etenskappe, die teologieen d ieku ns-en literatuurtcorie. O m gekeerd word
bclangrikc m otiewe van eietydse filosofieë en van die em piriese vakw etenskappe in die N eom arxism e opgeneem . H ierdie wisselwerking bevestig sowel die intellcktuele spierkrag as die teoretiese openheid van die
Neom arxism e. Feit is dat die diskussie tussen Neom arxistiese en andcr
filosofiese denkrigtings tot die gangm akende d ebatte behoort w at tans die
filosofiese toneel op die V asteland, en in ’n tocnem ende m ate ook in die
A nglo-A m erikaanse wêreld, bcpaal.
Sam evattend: ek het die begrip “ N eom arxism e” formeel omskrywe as die
tradisie van die filosofiese M arxism e in die W este. As sodanig verwys d it na
d aardie tradisie van M arx-navolging w at teruggcvoer kan word na die
publikasic in 1923 van Lukaés se Geschichte und Klassenbewusslsein en K orsch
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sc Marxismus undPhilosophie; w at sedertdien belangrikc eksponente in Sartre
en Lcicbvre, Bloch en Kolakowski, A lthusser en C olletti gehad het; en wat
sy filosofies mees anibisicuse en invloedryke form ulering ontvang het in die
sg. kritiese teorie van die F rankfurter Schule w aartoe o.a. H orkheim er,
A dorno, M arcuse en H aberm as behoort. Dit is in hierdie eng sin van die
woord as ’n W esterse filosofiese verskynsel wat ek die begrip “ N eo
m arxism e” verderaan gebruik.
1.2 Neomarxisme as skelwoord

Die woord “ N eom arxism e” is nie net ’n sam breelw oord nie; dit is tweedens
ook ’n skelwoord. Ek bedoel hierm ee d at dit ook in ’n pejoratiew e sin gebruik
word om andersdenkendes necr te haal of verdag te m aak.
O p hierdie nie-verhelderende bctekenis van die woord wil ek nie in
besonderhede ingaan nie. Ek volstaan om d aarop te wys d at hieruit blyk dat
die N eom arxism e in sekere kringe nog steeds 'nphilosophia non grata is. V cral
in Suid-A frika het die w oord, om redes w at vanw ec sy M arxistiese
konneksies seker v erstaanbaar is, ’n em osionele geladenheid bekom wat ’n
crnstige en onbevange akadem iese diskussie oor die N eom arxism e tot nog
toe ernstig gekniehaltcr het. In dié diskussie m oet twee uiterstes verm y word.
Enersyds m ag die teorie van K arl M arx nie geïdcntifiscer word m et die
ofTisiële staatsideologie van die Sow jet-K om m unism e om so ’n direkte
verbindingslyn tussen N eom arxism e en kom m unism e te bewerkstellig nie.
Die M arxism e-Lcninism e is ’n karikatu ur van die teoreticse stan dp un t wat
M arx verdedig het. In die Sowjet-ideologie is gcsigspunte w at by M arx slegs
’n m arginale funksie beklee het, tot uitgangspunt verklaar, w aardcur ’n
fundam entele perspektiefwysiging plaasgevind het — aanvanklik uit teoretiese oorw eginge by Engels, K autsky en Plekhanov; later om praktiespoliticke en opportunisties-propagandistiese redes by L enin en Stalin.
A ndersyds is dit ’n ewe groot misgissing om M arx vry te pleit van enige
aansprecklikheid vir die repressiewe totalitêre regimes en terreurorganisasies
w at in sy naam operecr. H ongarye, Praag, A fghanistan en Pole is nie
toevallige ontsporinge in die w êreldw ye opm ars van die M arxism e nie. Soos
w at ek hoopom aan te toon, loop d a a r ’n gouc (of is dit ’n rooi?) d raad vanaf
Das Kapilal na die G oelag Argipcl.
H ieruit m oet te duidelik wees d at die N eom arxism e ’n ewewigtige oordcel
vcrdicn. V ir diegene w at dit o orhaastigas skelwoord inspan, stel ek voor die
houding van die fynproewer: w ag eers, proe die w oord in u m ond, v oordat u
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dit uitspoeg en ’n oordeel vel. ’n M ens m oet onthou: eike definisie, elke
oordeel is voorlopig. Dit kan miskien wees dat woorde soos Neom arxism e
w at ons tocgem aak het m et vaste, ongunstige betekenisse, opgem aak moet
word vir an dcr betekenisse, cn m oontlik betekenisse wat w aardes insluit
w aarby ons direk gemoeid is.
2. K O N T E K S B E P A L IN G : D IE T W E E L E D IG E E R V A R IN G VAN
D IE M IS L U K T E EN D IE V E R S U IM D E R E V O L U S IE
Ek het nogal uitvoerige aan d ag gegee aan ’n formele om skrywing van die
begrip “ N eom arxism e” . Ek wou u d aarvano ortu ig d at die Neom arxism e ’n
suiwer, rasegte filosofiese beweging is en nie een of ander kruisgeteelde,
ideologies- o ntaarde en M oskou-geborgde ondernem ing nie. In dié verband
het d it dan ook geblyk d at die “ nco” in N eom arxism e staan vir die filosofiese
hersicning en vernuw ing van die M arxistiese teorie in die W este. Dit is by
hierdie laaste gedagte w at ek wil aansluit as ek vervolgens probeer om ons
formele begrip van N eom arxism e inhoudelik in te klee. Ek wil my
inhoudelike analise nl. begin d eur te verwys na die filosofies-historiese
konteks van die N eom arxistiese denke ten eindc die basiselcm ente van hul
M arx-hersiening in die visier te kry.
2.1

M arx in hersiening

V anuit ’n bepaalde perspekticf kan die scntrale probleem stelling van die
N eom arxism e as volg geform ulcer word: hoe kan ’n mens nog Marxislies dink in
’n uifreldsituasie wat skynbaar nie longer revolusionêr is nie? Die filosofies-historiese
konteks van die Neom arxistiese denke word bepaal deur die tweeledige
crvaring van die m islukking van die revolusie in die Ooste cn die versuim
van die revolusie in die W este. Dit bcteken dat M arxse optimistiese geloofin
’n proletariese revolusie w at menslike lyding en ondcrdrukking w êreldwyd
sal afskaf, in m eer as een opsig ontgogel is. Die hcilshistoriesc, M essiaanse rol
w at M arx aan die arbeidersklas toegeken het, kan nie langer g ehandhaaf
w ord nie. In die W este gaan dit m et die revolusie soos m et die Messias in d ie
Judaïsm e: Sy koms is voorlopig en, tot nadere kennisgewing, blykbaar
perm anent uitgestel. In die O oste, daarenteen, misluk die O ktoberrevolusie van 1917 in feite: in dieStalinism e o p en b aard ie Messias hom as ’n
valse profeet. H ierby kom vir die N eom arxism e nog ’n derde cn deurslaggew ende ervaring: die Fascisme. Nie alleen het die M essias sy koms uitgestel
en staan d aar ’n valse Messias op nie, m aar in die nasionaal-sosialistiese
m oordbendcs verskyn die anti-M essias in lewende lywe op die wêreldhistoriese toneel. Volgens hierdie interpretasic van die toestand van die rede
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en die vrylieid in die wcreld, is die scenario van M arx reddeloos deur die
geskiedenis gediskreditcer. Die dubbele ervaring van die verraaide cn die
verspeelde revolusie noop sy Neom arxistiese navolgers gevolglik om wesenlike leerstcllinge van die M arxistiese teorie drasties in hersiening te neem.
W at hct dan skeef geloop m et M arx se teorie? W aar het hy die bal
m isgeslaan? D aar is nouliks ’n leerstelling van M arx te noem w at nog nie
dcur Neom arxistiese outeurs aan revisie onderw erp is nie. Terw yl alm al dit
m et m ekaareens is d at die M arxistiese teorie ’n o pknappingdringend nodig
het, bestaan d aar groot ondtiidelikheid oor die aard en om vang van so ’n
verjongingskuur. W át prcsies hersien m oet word en hoe radikaal hicrdie
hcrsiening deurgevocr m oet w ord, vorm een van die d eurlopende diskussietem as in Neom arxistiese geledere. Ek m een egtcr d at d aar ’n redelike m ate
van eenstem m igheid bestaan oor die feit d at die basiese defek in die hart van
die M arxistiese teorie gesock m oet w ord, t. w. in die sg. historiese materialism».
Ek nocm die historiese m aterialism e (M arx se m aterialistiese geskiedenisfilosofie) die h artaar van sy hcle teorie, om dat dit die Iewensbelangrike
verbinding vorm tussen die kritiek van die politieke ekonom ie (M arx se
kritiek van die kapitalistiese m aatskappy) en die revolusieteorie (M arx se
opvatting van die p roletariaat as die subjek van die revolusionêre praktyk).
In sy beroem de 1 ld e tcseoor F euerbach, verklaar M arx d at diefilosow e die
w creld alleen verskillend gei'nterpreteer het; dit kom nou d a a ro p a a n om dit
te verander. Sy geskicdenisbcgrip het die funksie om die oorgang van die
teorie (van die kapitalistiese m aatskappy) na die praktyk (van die proletariese revolusie) te fundeer. Volgens sy Neom arxistiese kritici verloop
hierdie oorgang — die sg. prakties-w ord van die teorie in die revolusie — nie
so glad as w at M arx dit in sy historiese m aterialism e gekonsipieer het nie.
V eral twee punte van kritiek word geopper. H ierdie twceledige kritiek is
veral gemik op w at ek die reduktivistiese en determinisliese elem ente van M arx
se geskiedcnisopvatting wil noem. Ek sal dit kortliks probeer verduidclik.
2.2 M arx se ekonomiese reduktiviime

M et M arx se reduktivisme (van reduksie-herlciding) bcdocl ek die oortuiging
d at die infrastruktuur of ekonom iese onderbou van ’n sam elew ingsorde
eensydig die su prastruktuur of kulturele bobou bepaal. M arx word tereg die
grootm eester van die infrastrukturele denke genoem . D it is die oorspronklike insig van sy historiese m aterialism e d at die geskiedenis v anuit die
sentrale gesigspunt van die m ens se interaksie m et die n atu u r in die arbcid
gesien m oet w ord. Die geskiedenis beweeg op verskillende fronte vooruit; die
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bcslisscndc front is egtcr die m atcriëlc prod 11ks ieproses, d.w.s. die proses
w aarin die mens sy fisiese bestaan en voortbestaan vcrseker d eur die n atu u r
aan sy wil te ondcrw crp en só vir horn ’n bruikbare w êreld te skep. D ie wyse
w aarop die m ens sy stoflike bestaan voortbring d eur die uitocfcning van sy
bchcersingsm ag oor die n atuu r, bepaal alle vorm e van sy m aatskaplikc lewe
en vorm as sodanig die w are grondslag van die geskiedenis. Gevolglik meen
M arx om al die sg. ideologiese vorm e van die sosiale, politieke en gecstcslcwe
van die m ens in term e van hul ckonom icse basis te kan verklaar d eur dit tot
blote funksies van die m ateriële arbeidsproscs te herlci.
Volgcns die N eom arxism e is een van die onhoudbare konsekwensics van s<5
’n reduktiew e gedagtegang d at M arx uiteindelik gedw ing word om die
vcelkantigc probleem van die em ansipasie van die mens tot ’n bloot tegnicsc
probleem te verskraal. D eu rdat hy die historiese ontw ikkeling van die
m ensheid uitsluitlik in m aterieel-ekonom iese term e interpreteer, dink liy die
rcvolusioncre aktiw iteit van die menslike bevryding ten slotte in een en
dicselfde kontinuum as die tegniese proses van natuurbeliecrsing. Die
rcvolusionêre praktyk, d.w.s. die sosiaal-politieke aksie m et die oog op die
om verw erping van die kapitalistiese stelsel, w ord herlei tot die arbeiderspraktyk, tot tegniese h andelingm ct d ie o o g o p d ieo n tw erp van ’n bruikbare
wcrcld. Die veronderstelde kw alitatiew e om m ekeer w at die proletaricse
revolusic volgens M arx in die geskiedenis sou mocs bewerkstellig, word
d aardeur gelykgeskakel. T en slotte val kapitalism e cn kom m unism e saam in
die cendim ensionele beweging van die natuurbeheersende rede, van die
bloot kw antitatiew e verhoging van die arbcidsproduktiw iteil.
H ierdie eensydigheid van M arx se gcskiedenisbeskouing w erp volgens
N eom arxiste ’n verhelderende lig op die m islukking van die revolusie in die
O oste. Die outoritêr-burokratiese organisasie van die sam clewing in die
kom m unism e liou verband m et ’n latcnte grondtrek van M arx se historiese
m aterialism c. Die teorctiese w ortcl van die degenerasie van die sosialisme
tot ’n totalitêrc dw angsistecm m oct gcsoek word in M arx se hantering van
die arbeid as die p aradigm a vir menslike handcling as sodanig. Imm ers,
indien die sosiale en politieke ordening van die sam elewing gekonsipicer
word volgens die voorbeeld van die produktiew e toe-eiening van die n atuu r
in die arbeidsproscs, dan w ord inderdaad die gansc werklikheid — mens en
sam elew ing ingesluit — as roum ateriaa! bcskikbaar gcstel aan die willekcur
van ’n totalc m agsuitoefening.
Die kom m unisticse ekspcrim cnt het op ondubbclsinnige wyse aangetoon, so
bctoog die N eom arxiste, dat tegnies-wetenskaplike vooruitgang nie op
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sigsclf tot die sosiale cn politieke em ansipasie van die mens lei nie. Die
bcvryding van mens en sam elew ing van die m ag van die n atuu r, is nie ook
vanselfsprekend en onm iddellik ’n verm indering van sosiale nood en
politieke onderdrukking nie. D it is ’n illusie om te dink dat ’n vry en
m ensw aardige sam elewing outom aties volg op ’n herstrukturering van die
ekonom iese infrastruktuur. Gevolglik konsentreer N eom arxiste hul aandag
op die ontw ikkeling van ' n alternatiewe model van rasionalheil wat eties en polities
verruim is. V anuit hierdie gesigspunt behels die filosofiese rehabilitasie van
M arx die uitw erk van ’n redebegrip w at voorsiening m aak vir beide
“ arb eid ” en “ interaksie” , d.w.s. vir beide die dim ensies van tegniesw etenskaplike (instrum entele) handeling én van sosiaal-politieke (komm unikatiew e) handeling.
2.3 M arx se historiese determinisme

M et M arx sc determinisme bedoel ek sy ongeskokte vertroue in die rasioneelgew aarborgde goeie alloop van die geskiedenis. D it is een van die
belangrikstc aansprake van M arx d at hy ’n elem ent van noodsaak in die
feitelike ontw ikkeling van die geskiedenis ontdek het. H ierdie elem ent, so
het geblyk, is geleë in die wyse w aarop die m aterieel-ekonom iesc basis van
die sam elewing, d.w.s. groei van die mens se arbeidskapasiteit, die totale
lewe van die m ens bepaal en as’t w are as m aatstaf dien vir die vooruitgang
van die vryheid en die redelikheid in die geskiedenis. D it is hierdie insig w at
M arx in staat stel om m et sy historiese m aterialism e die b rag tussen teorie en
praktyk te slaan. H y verstaan sy teorie as ’n teorie van die revolusionêre
praktyk. Die revolusionêre praktyk sien hy egter as die resultaat van die
begrepe geskiedenis, d.w.s. van die teoretiese insig in sowel die praktiese
noodsaak as die historiese onverm ydelikheid van die revolusie. Die M arxistiese teorie staan of val by die tese d at die geskiedenis in die gestalte van die
verarm de werkersklas, sélf en m et ’n innerlike noodsaak die subjek
produseer w at in staat én gewillig is om die kapitalistiese sisteem m et geweld
om vcr te werp.
N eom arxisticse kritici van M arx wys só ’n determ inistiese gedagtegang om
twee redes af. In die eerste plek is d i eteoretiese konsekwensies daarvan vir hulle
o n aan v aarb aar. D it sou beteken d at die rol van die p ro letariaat in die
revolusionêre proses verskraal w ord tot die funksie van wiilose eksekuteurs
van die voorafbepaalde grondplan van die geskiedenis. In feite word M arx
uiteindelik ook daartoe verlei om die revolusie a f te lei uit die ekonomiese
antagonism es van die kapitalistiese m aatskappy i.p. v. om d it prakties in die
sosiaal-politieke klasspstryd van die p roletariaat te fundeer. M .a.w . die
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revolusie hlyk nie langer flic uitdrukking te wees van die gcskiedenismakende
akliw itcil van die arbeidcrsklas w at bewustelik vorm gee aan die sosialc en
politiekc lewensprosesse nic. Dit m oet daarenteen vcrstaan word as die
onverm ydelike produk van die inherente logika van die m ateriële arbeidsproses w at, onafhanklik van en buite die wil van revolusionêres om, die
sukscs van die revolusie w aarborg.
M arx se historiese detcrm inism e is nie net teoreties onhoudbaar nie; dit is
ook empiries deur die feitelike verloop van die geskiedenis gefalsifiecr. Die
rcvolusie bly nl. in die W cstc agtcrweë. Volgcns die N eom arxism e is die rede
hiervoor die dokum cnteerbare feit d at die tradisionele draer van die
revolusie, die arbeidersklas, cfTcktief in die m oderne w elvaartinaatskappy
gei'ntcgreer is en sy belang s<5 onlosm aaklik d aaraan verbind het, dat hy sy
rcvolusionêre potensiaal volledig ingeboet het. D eurdat die werker m .b.v.
die m anipulasicm cganism e van behoeftebevrediging in die bestaande
sisteem ingclyf w ord, word die m aatskaplike teenstellinge en konflikte wat
tot bew usw ording van sy onderdrukking en onvryheid kon lei, toegedek en
die strew e na ’n kw alitatiew c verandcring van sy sosiale lewcnsomstandigliede cflcktief gcblokkeer. D.w.s. die strewes en aspirasies van die
wcrkersklas word by voorbaat s6 kunsm atig deur die m anipulasictegnicke
van die w elvaartm aatskappy gevorm en gcrig d at dit steeds in bcginsel
binne die bestaande bestel geakkom m odeer en bcvredig kan word. In dié
opsig verskil die arbeidersklas nie langer kw alitat ief van an der sosiale klasse
nie — soos ons alm al, is die m oderne arbeider in die W esterse w êreld ’n
m atericcl bevredigde, m aar tegnologics gem anipulccrde verbruiker.
Die versuim de rcvolusie in die W este, so argum cntccr die Neom arxism e,
wcerlê M arx se aanspraak d at d a a r ’n objektiew e logika in die geskiedenis
w crksaam is, die logika van tcgniese rasionalitcit wat m et ’n innerlike
noodsaak die bcvryding van die m ens uit sy verslaw ende om standighede sal
bcwcrkstcllig. D it betcken d at die geskiedenis sélfdic h o o p o p ’nekonom iesgcfundcerde revolusie die nckslag toegedien het. Die konsckwensic van
hierdie diskreditering van die m atericle basis van die geskiedenis, is d at die
kritick cn verandcring van die kulturele bobou by Neom arxistiese outeurs ’n
nuw c cn deurslaggew cnde gewig vcrkry. Die bcvryding van die mens — vir
sovcr so iets hocgenaam d nog m oontlik is — berus nie op die eiewctlikc gang
van die geskiedenis nie. Dit hang a f van die daadw erklike insette van
cm ansipasicbew uste mensc wat m et wil cn bewussyn hul eie geskiedenis
m aak. V oorlopig kom alles d aarop aan om d.m .v. ideologickritiek valse
bewussynsvorm e te besweer. Die klem verskuiwing binne die M arxistiese
tcorie w aarvolgcns die bobou algaande aan belangrikheid wen ten kostc van
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die ondcrbou, kom daarin tot uitdrukking dat die kritiek van die politieke
ekonomie vervang word deur 'n kritiek van die instrumentele rede. In hierdie opsig
bcstaan die filosofiese rehabilitasie van M arx in die oorgang van die
M arxistiese kritiek op die kapitalistieseekonom ie in ’n kritiek op die tegniese
beskawing.
Sam evattend: ek het probeer aantoon hoe die Neom arxistiese hersiening
van M arx d eur die dubbele ervaring van die m islukte en die versuim de
revolusie bepaal is. D ie m islukking van die Bolsjewistiese revolusie vestig die
aan d ag op die reduktivisticsc elem ent in M arx se historiese m aterialism e.
D it probcer die N eom arxism e elim ineer d eur die invoering van ’n
verruim de l>egrip van die rede, d.i. ’n redeopvatting w at ruim te m aak vir
sowel die tegniese as die eties-politiesc aspekte of dimensies van menslike
rasionalitcit. Die versuim de revolusie in die W cste vestig op sý beurt die
aandag op die valsc detcrm inism e van M arx sc geskiedenisvisie. Dit probeer
die N eom arxism e ontkom deur die belang van die kulturele bobou in ere te
herstel, d.w.s. d eur die wetenskaplikc bestudering van die ekonomiese
bewegingsw ette van die kapitalism e te vervang m et die ideologieskritiese
ontm askering van die eensydige, tegnics-verskraalde redeopvatting w aarop
die m oderne W esterse beskawing gebou is.
H ierdie twee sam changende, kultuurkritiese denkm otiew e van die Neom arxism c wil ek nou ietw at duideliker om skryf d eur dit te verbind m et ’n
derde moticf, nl. hul fundam entele bevraagtekening van die tradisionele
W esterse vooruitgangsgeloof. A uschw itz en die Fascism e is volgens Neom arxiste nie ’n tydelike en toevallige onderbreking in die opm ars van die
vooruitgangsreus nie. Inteendeel, die w esensaard van die W esterse be
skawing word daarin onthul.
3. S T A N D PU N T B E PA L IN G : K U L T U U R K R IT IE K AS ’N
T W E E S N Y D E N D E SW A A R D
Ek wil nou ’n kort, sam evattende skets gee van die grondm otief van die
Neom arxistiese kultuurkritiek. D it sal my in staat stel om die tese te verdedig
d at ’n grondige kritiek op M arx tegelykcrtyd ’n kritiek op die grondslae van
ons W esterse sam elcw ing impliscer.
3.1 Die tegnokratiese vooruitgangsidtaal

In 1920 skryf Jo h n Bury in sy standaardw erk, The Idea o f Progress, d at die
vooruitgangsidce die “ anim ating and controlling idea of W estern civili-
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sation” is. “ For the earthly progress of hum anity” , so verklaar hy, “ is the
general test to which social aims and theories are subm itted as a m atter of
course. T h e phrase civilisation and progress... illustrates how we have come to
ju d g e a civilisation good or bad according as it is, or is not, progressive” .
W at Bury hier vertolk, is die neerslag van bykans 200 ja a r van W estcrsc
beskaw ingsoptim ism e — ’n optim ism e w at georiënteer is aan w at ek die
tegnokratiese vnoruitgangsideaal wil nocm. M et “ tegnokrasie” bedoel ek in dié
vcrband ’n beskaw ing w aarin die kralos, die m ag van w etenskap en tegniek
dom inant geword het. As sodanig is die W esterse vooruitgangsideaal o.a. die
historiese erfenis van die ontm octing van w etenskap en tegniek aan die
begin van die sew entiende ecu. D it is ’n produk van Bacon se uitspraak dat
kennis ván, ook m ag <5<5r die n atu u r beteken. M et die uitspraak “ K now ledge
is pow er” voorsien hy die ontw akende homo faher, die m akende mens, van die
stelreël w aarvolgens hy sedertdien sy verhouding tot die wereld gekonsipieer
het as ccn van die produktiew e onderw erping en toe-eicning van die natuur.
D ie W esterse idee van vooruitgang gaan m .a.w. oorspronklik uit van die
tegnokratiese identifikasie van die vryheidsbegrip m et die akkum ulaticw c
ontplooiing van die mens sc beskikkingsm ag oor sy wêreld. Gevolglik is die
natuurbeheersende rede in ’n toenem ende m ate as die d raer én die m aatstaf
van die vooruitgang van die mens erken en vereer — totdat die vooruitgangsidcaal in die loop van die 19de eeu eksklusief aan die voortskryding van
wetcnskaplikc kundigheid en tegniese vcrnuf verbind is en tegnies-wetenskaplike vooruitgang ten slotte tot die p aradigm a van mcnslike vooruitgang
verhef is.
Dit is een van die traum atiese ervaringe van die 2de lielfte van die 20ste eeu
d at die eens magiese tow erw oord van die vooruitgang, w aaroor Bury in
1920 nog so liries kon raak, op baie fronte van die W esterse kultuur sy
gcloofw aardighcid begin verloor het. D aar bcstaan vandag, minstens in
intellektucle kringe, ’n w ydverspreide kritifse onbehae in die W esterse
kultuur. Elke tydvak in die W esterse kultuurgeskicdenis het wcliswaar sy
kritici gehad. K enm erkend van die huidige kritiese onbehae is cgter die
strukturele en die radikale aard daarvan. Dit is struktureel, om dat dit gcen
konjunkturele verskynsel is w at aan ’n toevallige sam cloop van omstandighede gewyt is en d aard eu r as ’n verbygaande m odegier afgem aak
kan w ord nie. Dit het te m ake met iets w at inherent is aan die m odernc
W esterse w êreld, m et sy w csensaard. H edendaagse kultuurkritiek sinjaleer
nie ’n krisis (n die W esterse k ultuu r nie, m aar die krisis ván die W esterse
kultuur. D aarom is hicrdie kritiek ook radikaal. Dit is nie bloot teen bcpaalde
fasette o f gcisoleerde instellinge van die sam elew ing gerig nie. D it bevraagteken daarentecn die radix, die wortels of grondslae en d aard eu r die totale
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waardesisteem w aarop ons beskawing berus.
Dit is teen hierdie agtergrond d at die basiese denkm otiew e van die
Neom arxistiese kultuurkritick beoordeel m oet word. Die strukturcle en
radikale aard van hierdie kritiek blyk daaruit dat dit nou juis die
tegnokratiese vooruitgangsideaal is w at onder die loep geneern word. Die
sentrale insig w at N eom arxistiese kultuurkritici verkondig, is dat die mens
d eur sy georganisecrde tegniese onderw erping en eksploitering van die
n a tu u r nie sy beloofde vryheid verw erf het nie. Die blinde geloof in die
em ansipatoriese, bcvrydende w erking van w etenskap en tegniek het eerder
’n w aarde-oriëntasie in die lewe geroep w at goedskiks m et die begrip
ulilitam m e of operasionalism e getipeer kan word. D aarm ee word ’n
w aarderingskem a bedoel w at die w aarde van ’n saak van die funksionele nut
d aarvan laat afhang. Die strategiese doel van ’n operasionalistiese kultuurbeleid is die bew oonbaar m aak van die w êreld d eur die tegnies-wetenskaplike bcheersing en m anipulasie van allc m oontlikhede.
Die enigste norm w at hierby in die geding is, is nie die norm at ief-etiese vraag
o f iets gedoen behoort te w ord nie, m aar die funksionele v raag of d it tegnies
m oontlik is al dan nie. H ieruit volg ten slotte dat nie net die n atu u r nie, m aar
ook die m ens sélf van sy intrinsickc eie-w aarde ontneem word. G een w onder
dan ook, aldus die N eom arxism e, d at die W esterse beskawingsgeskiedenis in
feite ’n blocdige slagbank is w aarop die lewens van m iljoene onskuldige
mense aan die ydele ideale van “ beskaw ing” , “ vooruitgang” en “ vryheid”
geoifer is nie. Die veronderstelde parallelle ontw ikkeling van natuurl>ehccrsing en vooruitgang, van arbeid en vryheid, tegniek en hum aniteit,
w etenskap en geluk, w elvaart en welsyn w ord nie d eur die huidigc toestand
in die w êreld bevestig nie. Auschwitz, H iroshim a, die G oclag Argipel, en
noem m aar op, kon alleen plaasvind in ’n beskaw ing w aarvan die
w aardesisteem allcs en alm al tot tegnies beheer- en m anipuleerbare funksies
cn opcrasies herlei.
3.2 Die dialekliek van die vooruitgang

D ie N eom arxistiese diagnose van die huidige stand van die rede, die vryheid
en die m enslikheid in die W esterse w êreld, lei tot die tese i.s. die sg. dialekliek
van die vooruitgang. D aarm ee word bedoel d at die beskawingsproses van
tegniese natuurbcheersingsy negatiew e teendeel produsecr, en dit ten koste
van die mcnslike subjek sélf. Die blyk nl. d at m et die voortgaandc
ontplooiing van die (tegnokratiese) m ag van die m ens oor sy wêreld, ook die
(burokratiese) m ag van die m ens oor die mens toeneem . D.w.s. in dieselfde
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m ate as w at die ontokrasie van die n atu u r opgehef w ord, verstrik die mens
hom in die ewe anoniem e magsistecm van die hedendaagse tcgno- en
burokrasie. In sy pogingom hom uit dieondeursigtigc m agte van die n atuu r
te bcvry, word die m ens dus d eur ’n nuw e allianklikheid oorval — in die
vorm van sy eie arbeid cn organisasie. Die tegnicse bevrydingsproscs slaan
gevolglik in sy teendeel om: die mens w at hom met sy tegnies-wetenskaplike
m agsapparaat uit die n atu u r wou bevry, word nou die slagofTer van sy eie,
ongcbreidclde wil tot mag.
Die tcse i.s. die dialektick van die vooruitgang, hierdie om m ekcer van subjek
en objek in die beskawingsproses, vorm die spil w aarom heen die Ncomarxistiese kultuurkritiek wentel. Dit gee ook ’n aanduiding van die groot
alstand w at N eom arxistc van hul leerm eester skei. Soos aangedui, radikaliseer hulle M arx se kritiek van die politieke ekonom ie, d. w.s. sy kapitalism ekritiek, tot ’n kritiek van die instrum entele rede, d.w.s. ’n kritiek van die
tcgniese beskawing. Die rede hicrvoor is dat dit in die W estersc sam elewing
nie langer een, bcpaaldc klas — die werkers — is w at d eur ’n ander klas
—die kapitalistc — uitgebuit en onderdruk word nie. D ietecnstcllingtussen
arbeid en kapitaal verval ten oorstaan van die onderdrukking w at die
m oderne tcgnokratiese bestel sondcr aansiens des persoon uitoefcn. M et die
konsep van die dialektick van die vooruitgang wil die N eom arxism e juis sê
dat homo sapiens as sodanig ’n vervrcem de, onderdrukte en verslaafde spesie
gcword het — en d it d eu r sy eic tocdoen. Die homo faber, die (legnokraties)
m akende mens, m aak hom self tot ’n homo fabricalus, ’n (burokraties)
vervaardigde mens. Volgens N eom arxiste is die lyding en ellende in die
w êreld dus nie die dirckte gevolg van die vervreem dende wcrking van die
kapitalisticse ekonom iesc stelscl, soos M arx dit wou he nic. D ie bron van die
kw aad m oet vccl diepcr as in ’n histories-bepaaldc produksiesistecm gesoek
w ord. Die kapitalism e en sy m ensonterende ncw cprodukte is allccn ’n
sim ptoom van die m agstrew e van die mens w at in die W cste gclei het tot die
vesting van ’n tegnokratiese bestel. Dit is die magsbcginsel inherent aan die
m oderne W estersc opvatting van die rede as ’n instrum ent van natuurbchcersing, w at ten grondslag lê aan allc vorms van onderdrukking en
onm enslikhcid in die wêreld. H ierdie prinsipe van die m ag is ook die
blindevlck van die teorie van M arx. Soos aangctoon, w ord M arx se kritiek
van die politieke ekonom ie sélf nog bepaal d eur die optim istiese geloof in die
bevrydende w erking van die natuurbeheersende rcdc. Die ontw ikkcling van
die produksiekragte en die groci van die arbcidskapasiteit gee nl. die
voorw aardes aan vir ’n rcvolusionêre herstrukturering van die kapitalisticse
produksicorde. In dié opsig was M arx niks m inder tcgnokraties as ’n M ilton
F riedm an nic! M eer nog: allc idcologicsc vcrskillc ten spyt, vertoon
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sosialistiese en kapitalisticse sam clcwings volgens N eom arxiste een en
dieselfde repressicwe kenm crkc, om dat hullc op cen en dicselfde tegnokratiese grondslag berus. O f die sam elewing nou ekonomies geordcn word
volgens die vrye m ark-beginsel of die beginsel van sentrale bcplanning, in
beidc gevalle is die wagwoorde: kw antitaticw e groei, tegnies-wetenskaplike
vooruitgang, industriële ontwikkeling; kortom , die intensicwe en ekstenstiewe uitbrciding van die mens sc m agoor sy wcrcld. Die rooi d raad w at Das
Kapilal en die G oclag A rgipel verbind, die wil tot m ag, vorm dus ook ’n
deurlopcnde m otief in die ontstaan en ontw ikkeling van die kapitalisticse
m aatskappy. W anneer ons dus die M arxist iese teorie grondig ondersoek,
ontdck ons ook krake in die grondslae w aarop ons eic sam elewingsorde
berus. Dit is daarom nie w etenskaplik ecrlik om M arx en die kom m unism e
aan kritiek te ondcrw erp sonder om tegelykertyd selfkritiek uit te ocfen nic:
ons verkeer alm al onder dieselfde ideologiesc ban — die tegnokraticse
verheerliking van die natuurbcheerscnde, w êreldverow erende rede. T en
slotte enkcle opm erkinge hieroor.
3.3 Die bemeestering van ons meesterskap

Soos w at uit hul M arx-kritiek afgelei kan w ord, skryf Neom arxistiese
denkers die dialektiek van die vooruitgang toe aan die verskraalde kulluurbegrip w at sedert die 16de eeu in die W este posgevat het; ’n kultuurbegrip
w aarin arbeid en m ateriële produksie ten koste van kom m unikasie cn
sosiaal-politieke interaksie die klem ontvang het. H ierdie verskraalde
kultuurbegrip w at d eur die huidige ideologiese karakter van w etenskap en
tegniek en die blindc geloof in tegnics-wctenskaplike vooruitgang versinnebceld word, word op sý beurt gewyt aan ’n eensydige redeopvalling; ’n
opvatting van die rede w aarin die teoreties-berekenende aspek ten kostc van
die prakties-etiese aspek die oorw ig verkry het. Die gevolg hicrvan was dat
die W estcrse idee van rasionaliteit allengs uitsluitlik in die leken van
natuu rbeh ecrsin g, van tegnologiese m agsontplooiing en “ social engi
neering” te staan gekom het, m et uitsluiting van die elcm ente van
vcrsocning, van m agsvrye dialoog en politieke konsensus.
Ek wil my in die breC vereenselw ig m et die N eom arxistiese diagnose van die
W estcrse kultuurkrisis. Die sosiale evolusie van die m ensheid is ’n bidim cnsionele proses w at as’t w are op twee bene staan. H ierdie bene kan, in
navolging van H aberm as, goedskiks aangedui w ord met d ictcrm c “ arb eid ”
en “ interaksie” . M et arbeid bedoc! ek in hierdie verband die materi'éle
produksie cn reproduksie van die lewe in wissclwerking m et die natuur.
H ierdie proses word bepaal d eur die tegniese interessc in natuurbeheersing
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met die oog op die cm ansipasie van die m ens n it sy natuurlike nooddrufcn
die fisicsc sekerstclling van sy bestaan en voorlbcslaan. Interaksie, daarenteen,
dui op die snsiale produksie en reprodnksie van die lewe in kom innnikasie m et
die an der d.m .v. die taal. H icrdie been van die evolusicproses word gclci
d eur die etiese intercssc in die wedersydse verstaan van m ekaar m et die oog
op die bereiking van ’n politieke konsensus oor die sosialc cn ckonomiese
o ld en in g van die m aatskappy. A rbeid en interaksie vorm , sowel in ’n
historics-gcneliese as in ’n prinsipieel-strukturele opsig, die twee noodsaaklikc
voorw aardes w aaronder die mens hom in die wêrcld oriëntecr en kiiltuur
skep. In sy bew oonbaar m aak van die wêreld is die kultuurskeppende mens
net soscer aangewys op die tcgnicsc beheersing van die natuu r deur
instrum entele, strategicse handeling as op'dic norm atiew c strukturering van
die sosiaal-politicke orde d eur kom m unikatiew e, m orele handeling. Die
emansipatoriesc funksic wat tcgnics-wetenskaplike magsontplooiing in die kultuurproses vcrvul het cn nog steeds vervul, kan nie ontkcn word nie. Ek ineen
cgter N com arxistc slaan die spykcr op die kop w anncer hullc die dilem m a
van die W cstcrsc k ultuu r verbind m et die oorw ockering van interaksie, van
sosiaal-politicke kom m unikasic en dialoog, d eur arbeid, deur die aktiw itcite
van produksie en beplanning. Im m crs, die m atcricle voorsicning in die mens
se lew ensondcrhoud is ’n voorwaarde vir die mens sc bestaan. D it is cgter nie
die finale waarde van sy bestaan, soos wat d eur die utilitaristicsc ctos van die
hcdendaagsc tegno- en ekspertokrasie gesuggcreer word nie. Dit bchels dat
die redebegrip sum m ier m et tegnics-wctenskaplikc rasionalitcit gcldcntifisecr word. Die gcvolg hiervan is d at álle lew enstcrreinc aan die magshcerskappy van w ctenskap en tcgniek uitgelcw cr w ord — ook dié tcrreinc,
soos bv. die sam elewing, die politick cn die m oraal, w aarin alleen die
versoenende handeling van konsensussockende dialoog bcvrydend kan
werk. Dit is hicrdie oorw ockering van interaksie d eur arbeid wat ten
grondslag Ic aan die dialcktick van die vooruitgang, aan die om m ekccr van
subjek cn objek in die bcskawingsproscs.
Is die W csterse mens in sta at om hom aan hierdiedialektick teontw orstcl en
om die noodlottige konsekwensics van die objek-word van die menslike
subjek al' te wecr? V an die beantw oording van hicrdie vraag, so mecn
N eom arxistc m.i. tercg, hang nie net af w aiter soort toekoms ons in die
W este gaan hê nie, m aar o/ons hoegcnaam d ’n toekoms gaan h i. Im m crs,
die kollcktiewe sclfmoord van die nicnslike spesic is vandag net so ’n
grillerigc gedagte as w at dit ’n tegnies-uitvoerbare saak is. O ns is die ecrstc
gcslag wat as’t w are die A pokalipse behcer. As die N eom arxism e íén
vcrdienste het, dan is dit d at dit die grondaannam es van ons W csterse
kultuur radikaal problem atics gem aak het. Neomarxiste konfronteer ons met die
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waarheid dat die moderne Westerse mens horn danksy welenskap en tegniek meester
gemaak het van sy ivêreld, maar dat hy hom nog nie kon meester maak van .ty meesterskap
nie. O ns het geleer om die n atu u r aan ons doeleindes te onderw erp; ons het
egter nog nie gelcer om m et onsself, m et ons eie soortgenote klaar te kom nie.
D aar bestaan blykbaar geen konsensus oor die morele waardes, sosiale
strukture en politieke institute; kortom , oor die kultuurbeleid w at die
uitbreiding van ons w etenskaplike kundigheid en die ontw ikkcling van ons
tegniese v ernuf m oet begelei en rigtinggee nie. G een w onder dan ook d at die
mens sy tegnies-w etenskaplike verm oëns destruktief teen hom self aanw end
nie — so vecl so d at ons k ultuu r nie alleen d eur ondergang bedreig word nie,
m aar sélf diegene w at deel daarvan uitm aak m et uitwissing bedreig.

O p die vraag hoe presies die m ens hom m eester van sy eie m eesterskap m oet
m aak, loop die m enings uiteen. Eén ding staan egter vas: die m ens se
bcm eestering van sy m eesterskap is self nie ’n tegnies-wetenskaplike
aangeleentheid nie. V ir sover d it in die grond van die saak ’n kulturele
heroriëntasie en daarm ee ’n hersiene self- en w êrelddefinisie vereis, is dit ’n
filosofiese aangeleentheid. D it wil m y dus ten slotte lyk asofdie Neom arxism e
u d aarvan wil oortuig d at die filosofie voorlopig nie verdien om afgeskaf te
word nie!
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