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Kend dig selv! 

Da den unge svenske naturforsker Karl Linne i 1735 udgav 
sit berømte Systema naturae, i hvilket den kendte plante- og 
dyreverden blev beskrevet og klassificeret, skrev han ud for 
menneskets plads blot dette: "Kend dig selv!". 

Mente Linne, at det var overflødigt at skrive mere, for vi 
er jo alle mennesker og ved vel bedst selv, hvad et menne
ske er? Nej, det mente han næppe. Unnes tid kaldtes ikke 
oplysningstiden for ingen ting. I denne epoke, hvor den nye 
borgerlige verden kæmpede for at hæve sig over den gamle 
feudalverden, havde de progressive tænkere en urokkelig 
tro på, at oplysning og viden var vejen til vældige frem
skridt. Ikke mindst erkendelsen af menneskets sande natur 
karakteriseret ved fornuft og godhed blev opfattet som af
gørende. Vi må derfor tro, at Linnes "Kend dig selv!:' var 
ment som en opfordring til alle om at deltage i fremskrid
tet. 

I så fald er der grund til at gentage opfordringen. V ar 
Unnes år en brydningstid i menneskets historie, hvor ap
pellen til fornuft og viden var velanbragt, så er vores egen 
tid det nemlig ikke i mindre grad. Tværtimod befinder vi os 
i en helt uhørt situation i menneskehedens historie. Vi 
træffer ikke blot afgørelsen for os selv og den nærmeste 
fremtid. Vi træffer afgørelsen for al fremtid. Om årmillio
ners evolution og årtusinders samfundsudvikling skal gøres 
til intet, eller om den menneskelige civilisation formår at 
rejse sig til nye højder, er op til os. Og til vores evne til at 
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mobilisere den menneskelige viden og fornuft. En ny oplys
ningstid var derfor aldrig mere påkrævet end nu, hvor mæg
tige løfter overskygges af endnu mægtigere trusler. 

Hvad der bragte os frem til dette skæbnesvangre punkt, 
er velkendt. Den verden, der fødtes på Linnes tid, havde en 
skævhed, der bestandigt voksede: Evnen til at forstå og me
stre menneskelige forhold stod ikke mål med evnen til at 
kontrollere naturen og skabe materielle rigdomme. I dag 
hvor ingen teknologisk bedrift synes umulig, forstår vi såle
des os selv på væsentlig samme måde som for århundreder 
siden. Var der da ikke lige så meget at lære om mennesket 
som om den øvrige natur? Jo, selvføgelig. Men den opgave 
løste borgerklassen ikke. 

Hvad Linne ikke gjorde, er det derfor af største nødven
dighed, at vi gør. Menneskets tomme rubrik i naturens sys
tern må fyldes ud. Menneskehedens fremtid afhænger 
heraf. 

Denne bog følger opfordringen og deltager i dette ar
bejde. Men vi vil ikke forsøge at fylde rubrikken ud. Et
hvert stort projekt har en begyndelse. Før et problem kan 
løses, må det formuleres som problem. Og det er ofte det 
sværeste. Det er problemformuleringen vi i det følgende 
skal beskæftige os med. Det vil sige, at vi vil forsøge at stille 
den ramme op, som det bliver vor tids opgave at udfylde. 
Hvad er det, som vi skal forstå, når vi skal forstå menne
sket? Det er det spørgsmål, som vi vil stille. 

Ud fra den erkendelse, at nøglen til menneskets særegne 
væsen må søges i menneskets tilblivelseshistorie, vil proble
met om menneskets oprindelse have en fremtrædende 
plads. Og i behandlingen af dette problem vil vi hente 
hjælp fra mange tænkere i historien. Vi vil således ikke 
alene se, hvilke trin i menneskets evolution, som palæoan
tropologien har blotlagt. Vi vil også hente forbløffende ind
sigt fra antikkens filosoffer. Ligesom vi vil møde nogle af de 
vigtigste mennesketilblivelseshistorier eller antropogeneser 
i tænkningens historie. Først og fremmest vil vi imidlertid 
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beskæftige os med Darwins naturhistoriske og Marx' histo
riske teori, i hvis forening løsningen af gåden om menne
skets tilblivelse skal søges. Og her vil vor tids bedste fore· 
ningsforsøg være vores udgangspunkt. Nemlig Engels' 
artikel om Arbejdets rolle i abens foroandling til menneske, der 
både illustrerer styrken og svagheden i vores mest frem
skredne forståelse af menneskets væsen. 

Alle disse forestillinger, hvoraf vi skal smede problemstil
lingen om menneskets oprindelse og natur, er imidlertid 
selv smedede af forestillinger. Og disse forudsætninger kan 
vi ikke lade upåagtede, hvis vi vil trænge ind i menneskeli
vets problemstilling. I bogen har vi derfor gjort en del ud af 
at tegne et billede af den filosofiske og videnskabelige udvi
kling, der ligger til grund for vores menneskeerkendelse. 

Heller ikke tænkningens udvikling er imidlertid forud
sætningsløs. Den udspringer af det praktiske liv, som det 
udfolder sig i historien. Også dette har vi forsøgt at frem
drage. 

På den måde bliver bogen - som virkeligheden - flere 
historier i een. Og ved man det, så behøver den ikke blive 
en labyrint, selv om den foretager mange drejninger under
vejs. Springe over skal man heller ikke være bange for. 
Bogen er ment som en brugsbog. Derfor er der sidst i 
bogen såvel en personliste som en ordliste over tekniske 
begreber. 

Til sidst en stor tak til Gelius og Jens for mange værdi
fulde råd og til Beth, der oversatte de fremmedsprogede ci
tater til dansk. 

N. E. 
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I Fra Moses til 
Darwin 

Her møder vi historiens to vægtigste 
udlægninger af menneskets oprindelse og 
natur - Mosebogen og Origin of Species. 
Og her ser vi på to grundlæggende 
vanskeligheder den sidste havde med at 
overvinde den første. Nemlig tidens 
problem og problemet med menneskets 
egenart, der er uden sidestykke i 
dyreriget. Hvorfor vi også ser, at det ikke 
var uden grund, at fremragende 
videnskabsmænd nølede med som 
Darwin at gøre mennesket til et dyr. I 
den sammenhæng ser vi endelig, at den 
gamle forestilling om englen ikke var helt 
uden berettigelse. 
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I Fra Moses til 
Darwin 

En sejlivet myte 

"l begyndelsen skabte Gud himmelen og jorden. Og jorden 
var øde og tom, og der var mørke over verdensdybet. Men 
Guds ånd svævede over vandene." 

Sådan begynder skabelsen ifølge Mosebogen. Og den fort
sætter i de følgende dage med tilblivelsen af vækster og dy
reliv, hvorefter værket fuldendes på den sjette dag: "Derpå 
sagde Gud: 'Lad os gøre mennesker i vort billede, så de lig
ner os, til at herske over havets fisk og himmelens fugle, 
kvæget og alle vildtlevende dyr på jorden .. .' Og Gud 
skabte mennesket i sit billede." 

Allerede på den tid, da den blev nedskrevet, var Mose
bogen umoderne som te.ori betragtet. Der fandtes omkring 
år 600 f.v.t. langt tænksommere skabelsesberetninger i 
f.eks. Grækenland. Ja, den lader i den henseende tilmed en 
del tilbage at ønske i forhold til det langt ældre skabelses
epos Enuma Elis}, som jøderne har hentet den fra under 
deres fangenskab i Babylon. Alligevel har ingen skabelses
beretning spillet en større rolle i den europæiske forestil
lingsverden end netop Mosebogen, som vi ved historiens 
tilskikkelser har fået i arv med kristendommen. Fra kristen
dommen blev romersk statsreligion i det 4. århundrede og 
med feudalismen udbredt til hele Europa og helt frem til 
Charles Darwins Origin of Species i 1859, var det den, der var 
gældende. Og tog man den ikke ganske bogstaveligt i slut
ningen af denne periode, så gjaldt den ihvertfald på den 
måde, at man ikke havde andet at sætte i stedet. 
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At Mosebogen er levedygrig helt frem til 1859 er bemær
kelsesværdigt i betragtning af, at det er mindre end 50 år før 
Einsteins relativitetsteori, men det betyder ikke, at der ikke 
havde været forsøg på at erstatte den. Italieneren Giulio Va
nini foregreb således tidligt udviklingslæren og foreslog, at 
mennesket nedstammer fra aberne, men han blev brændt på 
kætterbålet i Toulouse for sin ulejlighed i 1619. Nævnes 
bør også den evolutionsteori, som den franske naturforsker 
Jean Baptiste Lamarck formulerede på et solidt videnskabe
ligr grundlag i 1800-tallets første år, og hvori han også rede
gør for en nedstamning fra aberne. Den teori blev dog ef
fektivt undertrykt og mangler endnu den dag i dag at 
komme til ære og værdighed. Før Darwin havde viden
skabsmændene derfor ikke den fjerneste ide om, hvordan 
mennesket kom ind i historien, hvis de ikke - ihvertfald i 
princippet - accepterede Mosebogens beretning. 

Karl Marx, der var så lærd som nogen, kan være et ek
sempel. I det skrift fra 1844, hvor han lægger grunden til 
sin kommende videnskabelige opdagelsesfærd, ved han 
ikke bedre end, at han må skrive: "Når du spørger om natu
rens og menneskets tilblivelse, så abstraherer du altså fra 
mennesket og fra naturen. Du sætter dem som ikke-væ
rende og vil dog, at de beviser sig for dig som værende. Jeg 
siger dig nu: Opgiv din abstraktion, så opgiver du også dit 
spørgsmål. Eller, hvis du vil fastholde din abs.traktion, så 
vær konsekvent, og når d u tænker naturen og menneskene 
som ikke-værende, så tænk også dig selv som ikke-værende, 
da du dog også er natur og menneske ... Eller er du en så
dan egoist, at du sætter alting som intet og kun dig selv som 
væren?" 1 

Man aner, hvilke problemer spørgsmålet om menneskets 
oprindelse må have voldt den unge Marx, når han for at 
undvige det må gribe til dette spidsfindige sludder. Men 
han kunne selvfølgelig heller ikke vide, at den unge Darwin 
allerede seks år tidligere havde fundet den nøgle, der i høj 
grad gjorde spørgsmålet meningsfuldt. Darwin skrev nem-
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lig ikke noget om det, og der skulle gå endnu 15 år, før han 
blev tvunget til at udgive værket om arternes oprindelse. 
Han havde anfægtelser, fordi han godt vidste, at han med 
sin teori ville vælte hele det verdensbillede, der byggede på 
Mosebogen. "Hvilken bog kunne ikke en djævelens advokat 
skrive om naturens kluntede, ubehændige, frådsende, vul
gære og rædsomt brutale værk!" 2, betroede han botanikeren 
Hooker. Men Darwin ville altså nødigt være djævelens ad
vokat, og derfor måtte hans samtidige foreløbig stille sig til
freds med Mosebogen, som man altid havde gjort. 

Dårlig er den nu heller ikke. Den kunne ikke have virket 
så længe, hvis den ikke havde haft fat i det væsentlige, og 
det har den med sit billede af en vild og øde jord, hvor væk
ster og dyreliv begynder at pible frem efterfulgt af træer og 
de store hvirveldyr. Og hvor fremkomsten af mennesket 
som et væsen, der på en eller anden afgørende måde ad
skiller sig fra de andre levende væsener, afslutter skabelsen. 
Sådan må det være sket, man kan næsten se det for sig. 

Alligevel skal Mosebogens sejlivethed nok ikke søges så 
meget i dens egne dyder som i den vanskelighed, der mø
der videnskaben, når den skal begribe evolutionen og men
nesket. Nemlig problemet med den menneskelige erfarings
verden. 

Tidsbarrieren 
Skabelsen i Mosebogen følger en. menneskelig målestok, 
som alle kan forstå. Jorden, himmelen, skyerne, havet, fug
lene, væksterne, dyrene, manden og kvinden bliver til hen 
ad vejen og skridt for skridt ved en skabers indsats. Der er 
tale om' fremstilling, og den foregår dag for dag inden for en 
arbejdsuge, hvorefter skaberen holder sig en hviledag. Og 
er det foregået for lang tid siden, så er det dog ikke et tids
rum, som et menneske ikke kan overskue. Efter omhygge
lige bibelstudier når ærkebispen James Ussher fra Armagh i 
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Irland således i 1656 frem til det nøjagtige tidspunkt for 
skabelsen. Det var den 22. oktober kl. otte om aftenen i året 
4004 f.v.t. Og selv om den græsk-ortodokse kirkes teologer 
regnede skabelsen lidt længere tilbage, så var også året 5508 
f.v.t. inden for det menneskeligt fatbare. Og jublende fejl
agtigt. 

I dag ved vi, at Jorden blev dannet af stoffet fra eksplo
derede stjerner for ca 4700 millioner år siden. James 
Usshers regnestykke var altså næsten en million gange for
kert. Og det fortænker vi ham ikke i, for det er et tidsrum, 
som man er nødt til at billedgøre, hvis man vil fatte det. 

Vi kan billedgøre det ved hjælp af denne bog. Den inde
holder lidt mere end 300.000 bogstaver, og bruger vi den 
som kalender, vil det altså sige, at hvert bogstav svarer til 
et tidsrum på 15.000 år. Inden for bogens allersidste bog
stav finder vi således ikke blot os selv, men også vore forfæd
re helt tilbage til de nordtyske rensdyrjægere, der på et 
togt over den frosne tundra til isranden i Kattegat tabte det 
knivskæfte af rentak, som arkæologerne har fundet på Mid
delgrunden. 

Disse rensdyrjægere var selvfølgelig langtfra de første 
mennesker. Går vi tre bogstaver tilbage finder vi den fantas
tiske hulekunst hos de istidsjægere, der holdt til ved rener
nes, vildhestenes og mammutternes trækruter nord og syd 
for Pyrenæerne, og fortsætter vi baglæns gennem skiftende 
kolde og varme perioder, kan vi finde kultiske spor tilbage 
til det tiende-sidste bogstav. Følger vi de efterladte redska
ber og fossilerne i stedet for kult-sporene, så kan vi følge 
menneskelige væsener hele fire linier tilbage, før de bliver 
uskelnelige fra dyriske primater. Men selv om jægerstenal
deren eller palæolithikum ganske betragteligt øger menne
skehedens alder, idet den af varighed er 200 gange længere 
end bondestenalderen, bronzealderen, jernalderen, vikinge
tiden, middelalderen og den moderne tid lagt sammen, så 
ser vi ikke desto mindre, at menneskets tid på Jorden har 
været ufatteligt kort sammenlignet med Jordens egen tid. 
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Eller livets egen tid for den sags skyld. De første sikre spor 
af mikrobe-lignende liv på vores planet er mere end 3.000 
millioner år gamle, men da vi finder livssporene i vores æld
ste klipper, så må man formode, at Jorden blev boltreplads 
for livet, så snart den havde fået blot en nogenlunde fast 
form. At Jorden i princippet altid har været en levende pla
net. 

Den menneskelige lilleput-kronologi var en afgørende 
hæmsko for at begribe livet som en materiel udviklingspro
ces. Fra renæssancen skortede det ikke på viljen til at forstå 
naturens processer materialistisk, hvad den ulyksalige Va
nini bærer vidnesbyrd om. Men hvor store landvindinger 
den materialistiske naturvidenskab end vandt inden for fy
sik, kemi, fysiologi og anatomi, så stødte den på tidsbarrie
ren, når den forsøgte at begribe livets mangfoldighed viden
skabeligt. Der var simpelthen ingen naturlig forklaring 
mulig inden for de tidsrammer, som man overhovedet 
kunne forestille sig. Selv om det var tydeligt, at der var en 
slags udviklingslinie fra de simpleste til de højeste levende 
væsener, så kunne det ikke være en egentlig materiel udvik
ling. "Naturen er at betragte som et system af trin, af 
hvilke det ene nødvendigvis fremgår af det andet ... men 
ikke således, at det ene på naturlig vis skulle frembringes af 
det andet, men i den indre ide, der udgør naturens grund", 
skriver således Hegel i sin Encyklopædi over de filosofiske viden
skaber fra 1830 og fortsætter: "Sådanne tågede og i grunden 
sanselige forestillinger som planternes og dyrenes såkaldte 
opståen af vandet og derpå de mere udviklede dyreorganisa
tioners opståen af de lavere osv., må den tænkende betragt
ning undslå sig for."' 

Det kan meget vel have været Lamarck, som den belæste 
Hegel havde haft i tankerne, for gennem sit arbejde med de 
hvirvelløse dyrs klassifikation var Lamarck blevet overbe
vist om, at det tydelige system i naturen ikke kunne være 
andet end udtryk for en ægte materiel udviklingsproces. 
Men hans velargumenterede og principielt korrekte teori 
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blev mødt af et knusende modbevis. Hans ven og kollega 
Saint-Hilaire havde bragt et par balsamerede flamingoer 
med hjem fra Napoleons Ægyptensfelttog. De havde ligget 
urørte i en faraos gravkammer i to tusinde år og var derfor af 
enorm ælde. Men var de på mindste måde forskellige fra de 
flamingoer, som spankulerede levende rundt i den botani
ske have? N ej, ikke det mindste. Kunne man ønske sig et 
tydeligere bevis for, at arterne ikke udviklede sig? 

Ja, det kunne man nok, mente Lamarck, der bemærkede: 
"Det beviser kun, at de har eksisteret i to eller tre tusinde 
år; og enhver, der er vant til at iagttage og overveje de mo
numenter over naturens ælde, den fremviser for os, kan ube
sværet vurdere betydningen af en varighed på to eller tre 
tusinde år i sammenligning hermed."' Men Lamarcks flot
hed med tiden gjorde ikke indtryk på hans samtidige. De 
betragtede to tusinde år som en evighed og flamingoerne 
som et afgørende bevis. Og banen var derfor holdt fri for 
Darwins udviklingsteori halvtreds år senere. 

Darwin må imidlertid også have mødt tidsbarrieren. 
Hvordan knækkede han den? Ja, det gjorde han faktisk slet 
ikke. Den var brudt itu for ham, og evolutionslæren sprang 
nærmest frem af hullet som trold af en æske. 

Barrierebryderen var den skotske læge og gentleman 
John Hutton, der for Royal Society i 1785 fremlagde sin The
ory of the Earth, hvori han beskrev, hvorledes de geologiske 
landskaber bliver til gennem gradvise og kontinuerlige pro
cesser, som dem man kan iagttage hver dag i de skotske 
bjerge. Synspunktet var selvfølgelig kun muligt, hvis man 
forestillede sig meget, meget store tidsrum, og det gjorde 
Hutton. "Vi finder intet spor af en begyndelse - ingen ud
sigt til en afslutning"', sagde han, og kom dermed på kolli
sionskurs med Mosebogen og den geologiske videnskab. 
Den fulgte nemlig den fremragende franske palæontolog 
Georges Cuvier, der gennem en teori om skiftende skabel
ser og katastrofer havde forsøgt at bringe Mosebogen i 
overensstemmelse med de videnskabelige fund af fossiler 
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efter uddøde fortidsdyr. Med mellemrum havde Gud sim
pelthen ryddet bordet for at begynde på en frisk. 

Det var Cuvier, der som fransk naturvidenskabs første
mand og indenrigsminister i den kontrarevolutionære rege
ring efter Napoleons fald havde sendt Lamarck ud i mør
ket, og meget bedre gik det ikke Hutton, der anklaget for 
ateisme fandt det klogest at trække sig tilbage fra slagmar
ken. Den engelske sagfører og geolog Charles Lyell fik 
imidlertid sagen genoptaget, og at han også vandt den, de
monstreres af den kendsgerning, at han i 1835 overtog for
mandskabet for London GeologicaJ Society efter katastrofetil
hængeren Buckland. 

Lyells mest begejstrede tilhænger var Charles Darwin. Da 
den 22-årige Darwin den 27. december 1831 afsejlede med 
orlogsfartøjet HMS Beagle, hvor han havde fået stillingen 
som skibsnaturalist, medbragte han første bind af Lyells 
Principles of Geolog;y. Og da andet bind var udkommet, fik 
han det eftersendt, og modtog det et par år senere ud for 
Sydamerikas kyst. Det kan derfor ikke undre, at det blev en 
opdagerfærd, hvor tingene blev set gennem Lyells briller. 
"Jeg er blevet en ivrig tilhænger af mr. Lyells anskuelser, 
som de fremstilles i hans beundringsværdige bog" 6, skriver 
han hjem til en ven i England. 

Da han år senere reflekterer over sin opdagelse, siger 
han: "Jeg har altid følt det, som om mine bøger halvvejs 
kom ud af Lyells hjerne"7, og det er meget præcist. For selv 
om hans store opdagelse endnu ikke havde taget form i 
hans hovede, da han afmønstrede i Falmouth fem år senere, 
så var ægget lagt. Og det var påstemplet Lyell. 

Sagen var uhyre enkel. Man kunne ikke på en gang ac
ceptere Lyells påstand om, at det geologiske landskab og 
dermed miljøet undergår en stadig og gradvis forandring, 
og den traditionelle forestilling om, at dyrene er skabt fær
dige af Gud. Ihvertfald ikke uden at rode sig ind i de rene 
uhyrligheder. Et uforanderligt dyr kan nemlig ikke til sta
dighed passe til et foranderligt miljø. Var dyret tilpasset, da 
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det blev skabt, så må det derfor være dårligt tilpasset nu. 
Men det går ikke, da alle var enige om, at dyrene nu er ek
semplarisk tilpassede deres miljø. Så måtte man altså i ste
det forestille sig, at dyret var utilpasset, da Gud havde skabt 
det. Men det var heller ikke til at sluge, for i århundreder 
var dyrenes tilpasning netop blevet brugt som argument for 
Guds visdom og forsyn. Og havde man tygget lidt på det, så 
skulle man være mere end almindeligt hårdnakket, hvis 
man ikke medgav Darwin, at dyrene måtte forandre sig i 
takt med det foranderlige miljø. I særdeleshed da han også 
kunne påvise de principper, der dikterede denne foran
dring. 

Darwins opdagelse er altså ikke særligt gådefuld. Den føl
ger princippet om, at har man sagt A, så må man også sige 
B. Eller har man sagt Lyell, så må man også sige evolutions
læren. Det gådefulde er derimod, hvorfor Lyell ikke selv 
drog den nødvendige konklusion af sin egen teori? 

Årsagen skal igen søges i den menneskelige erfaringsver
den. Lad os se hvordan og dermed bringe os frem til det 
grundproblem, der er vores ærinde i denne bog. 

Et forbløffende spørgsmål 
1864 var året, hvor den østrigske artilleriofficer von Luppis 
konstruerede den selvbevægelige torpedo, hvad østrig dog 
ikke skulle få megen glæde af mod Bismarcks og general 
Moltkes moderne hær, der netop det år bankede de danske 
landsoldater som en forberedende øvelse. Det var også året, 
hvor amerikaneren Pullman opfandt sovevognen, hvor ty
skeren Siegfred Marcus i Wien konstruerede det første kø
retøj med eksplosionsmotor, og hvor man ved Crystal Pa
lace i London efter rørpostsystemet byggede en pneumatisk 
jernbane, der kunne transportere mennesker med stor has
tighed og i skarpe vinkler. 
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Det, der gjorde størst indtryk på Benjamin Disraeli i 1864 
var imidlertid noget helt andet. I en tale i Oxford det år er
klærede den kommende britiske premierminister: "Hvad er 
det for et spørgsmål, der rejses over for offentligheden med 
en overbevisning så veltalende, at man må forbløffes? 
Spørgsmålet er dette: Er mennesket abe eller engel?" Be
svare spørgsmålet gjorde Disraeli også. Han sagde: "Min 
Gud, jeg er på englenes side." 8 

Anledningen til spørgsmålet var selvfølgelig evolutions
læren, der var kommet på alles læber. Den forsigtige Dar
win var ganske vist gået som katten om den varme grød. I et 
brev til en ung naturalist Alfred RusseJ Wallace med hvem 
han - i meget vage vendinger - korresponderede om sit ar
bejde, skrev han 22. december 1857: "De spørger, om jeg 
agter at diskutere 'mennesket'. Jeg tror nok, jeg vil undgå 
hele dette emne, som er så omgærdet af fordomsfuldhed; 
skønt jeg er enig i, at det er det højeste og det mest interes
sante problem for naturalisten".9 Darwin holdt næsten ord, 
for i Origin of Species, der kom på gaden to år senere, havde 
han kun skrevet een eneste sætning om mennesket. "Der 
vil blive kastet lys over menneskets oprindelse og histo
rie" 10, står der. Men det var alt rigeligt. Hverken videnskab 
eller offentlighed var et øjeblik i tvivl om, at teorien om ar
ternes gradvise udvikling fra tidligere arter gennem naturlig 
udvælgelse af små gunstige variationer også - i allerhøjeste 
grad - var en teori om mennesket. 

På trods af Darwins egen tavshed herom blev striden om 
evolutionslæren derfor fra første færd en strid om menne
skets oprindelse. Den berømte debat mellem den unge pro
fessor Thornas Huxley og biskop Wilberforce i Oxford i 
1860, hvor Wilberforce - endnu uvidende om sin tabte sag 
- foran en forsamling på 700 mennesker spurgte Huxley, 
"om det var gennem sin bedstefar eller sin bedstemor, han 
gjorde krav på at nedstamme fra en abe?" 11, fandt således 
sted hele 12 år før Darwin med Descent of Man selv ytrede 
sig om menneskets udvikling. 
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Duellen mellem Wilberforce og Huxley var naturligvis 
intet mindre end en duel mellem Mosebogen og Oligin o f Spe
cies, mellem teologien og naturvidenskaben, om det rette 
svar på spørgsmålet om mennesket er skabt af Gud eller ud
viklet fra dyrene? Eller i Disraelis formulering - Om men
nesket skylder engle eller aber sin oprindelse? Huxley 
havde ført darwinismens farver til sejr den dag, da han 
svarede Wilberforce, at han hellere ville nedstamme fra 
en abe end fra en opblæst biskop. Men det var selvfølgelig 
ikke frækhed, der først og fremmest afgjorde sagen i abens 
favør. Først og fremmest var det de videnskabelige vidnes
byrd, som Huxley på det anatomiske område selv i høj grad 
bidrog med i 1863 i bogen Man' s P face in Nature. 

Uden et bevis på sin side kollapsede Mosebogen som et 
korthus. Naturligvis gav engletilhængerne ikke op. De 
kunne f.eks. bringe sagen for en anden domstol, som det 
skete med den berømte 'abesag' i 1925, hvor den lovgi
vende forsamling i staten Tennessee forbød evolutionslæren 
ved lov. Men selv om denne fremgangsmåde stadig er ak
tuel i USA, så er den tid dog længst forbi, hvor kirke og for
mørkede fundamentalister kan byde naturvidenskaben lige 
kamp. Ganske vist kan sagen i Tennessee ses som en genta
gelse af paverettens sag mod Galilei i 1633, men den er også 
en bekræftelse af Marx' ord om historiske gentagelser: 
"Den ene gang som tragedie, den anden gang som 
farce." 12 

Ihvertfald forekom sagen klar allerede for mere end hun
drede år siden. Videnskaber som palæontologi, anatomi, 
embryologi og zoologisk taxonomi hobede vidnesbyrd op, 
der entydigt viser menneskets nære slægtskab med de øv
rige primater og pattedyr. Målt med den alen måtte forestil
lingen om menneskets slægtskab med engle komme til kort. 
Og er man ikke helt overbevist, burde den amerikan
ske zoolog W eston LaBarres håndfaste anatomiske analyse 
ihvertfald bortvejre enhver tvivl. Den lyder i let forkortet 
form: 
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"Den tradition, der ser mennesket som en falden engel, 
finder ikke støtte, hverken i palæontologien eller fysikken 
... Nu kunne et fjerløst, tofodet væsen som mennesket ud
mærket være efterkommer af en engel, hvis flyveevne er gået 
tabt. (Jvf. moa'en, rhea'en og strudsen, som ikke kan flyve) 
... Problemet vil i så fald være at finde forfædre til englene. 
Med to arme, to ben og to vinger må de forfædrene angloider 
have haft seks lemmer. Leddyr altså? Men krabbens gæller 
ville ikke kunne klare den udtørring, som flyvning afsted
kommer. Og insekter med seks ben plus et eller to par vin
ger har 8-10 lemmer - og vi skal kun bruge seks ... Engle
nes særegne historie lader formode, at de er varmblodige ... 
Men fuglenes forlemmer er der allerede disponeret over, og 
de kan ikke få både vinger og arme. Flagermus som forfæ
dre? Det giver samme problem som med fuglene: Vi skal 
bruge seks lemmer til engle, og det bedste flagermus og 
fugleefterkommere kan opvise er de banale ... fire. Følgelig 
er englene flyvende pattedyr (men ikke flagermus), afledt 
af en vandlevende form, der hverken var krebs, insekt eller 
padde. Hermed er vort sidste håb: hvalerne, svundet; dette 
det tungeste af alle væsener synes løvrigt heller ikke udpræ
get skabt til at flyve." Og efter yderligere en sides overvejel
ser slutter LaBarre med følgende konklusion: "Af tvingende 
tekniske grunde er denne traditionsrige opfattelse af men
neskets biologi derfor højst uholdbar."" 

Lyells problem 
Lyell har ikke kendt LaBarres analyse. Den er fra 1954. Jvfen 
det behøvede han heller ikke, for han kendte udmærket de 
vidnesbyrd, som Huxley havde lagt frem. Og i 1863 aner
kendte han med bogen Geologkai Evidences of tbe Antiquity o f 
Man, at også mennesket måtte anbringes i den udvidede 
geologiske tidsramme, som han selv havde bragt for dagen. 
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Det betød imidlertid ikke, at bogen fornøjede Darwin. 
Det værste var ikke, at Lyell i sin gennemgang af Darwins 
eyplutionslære kom til at omtale den som en "nyere modifi
kation af den Lamarck'ske teori om fremadskridende udvik
ling"", selv om det var slemt nok. Man vil jo gerne være 
den første, og retfærdigvis skal siges, at Darwin med det 
nye princip om naturlig udvælgelse er betydeligt mere end 
en modifikation. 

Det værste var, at Lyell undveg at erklære sig for evolu
tionslæren. Her havde Darwin skåret det simple udviklings
princip ud i pap, og så skriver Lyell, at den påviste udvik
ling må skyldes "en udviklingslov af så høj en orden, at 
den forholder sig til menneskets begrænsede erkendelse 
næsten som det guddommelige selv gør det." 15 

Kunne Darwin ikke være ligeglad? Når alt kommer til alt, 
så må pioneren jo være forberedt på at møde megen ufor
stand. Nej, det kunne han ikke. Han har utvivlsomt opfattet 
Lyell som sin lærer, og Lyell havde ikke alene tilvejebragt 
evolutionslærens teoretiske forudsætninger, han havde også 
støttet Darwin både praktisk og moralsk i mange år og der
med haft 'sin ikke ringe del i Darwins teori. Det var derfor 
meget vigtigt at overbevise Lyell. 

Hvorfor lod Lyell sig så ikke let overbevise? 
Det er selvfølgelig nemt at pege på det forhold, der også 

voldte Darwin store problemer. Nemlig tabet af anseelse i 
det gode selskab, der ofte var resultatet for den, der tilslut
tede sig evolutionslæren. Lyell kan også have været et ærligt 
troende menneske, hvad Darwin ophørte med at være, da 
han mistede sin lille datter. Men nu gælder det som regel 
for videnskabsmændene på den tid, at elskede de Gud, så 
elskede de videnskaben højere. Vi vil derfor mene, at Lyell 
så et reelt problem i evolutionslæren, og vi vil også mene at 
vide, hvad det var. Nemlig spørgsmålet om menneskets op
rindelse. 

Efter Lyells opfattelse adskiller mennesket sig så radikalt 
fra dyrene, at dets væsen umuligt lader sig forklare ved bit-

23 



FRA MOSES TIL DARWIN 

tesmå, gradvise ændringer fra en dyrisk forfader. Han skri
ver om mennesker og dyr: "Som dyrene er ved fødslen, så
dan er det meningen, at de forbliver. Naturen har tildelt 
dem deres særlige rang og plads og sat ubrydelige grænser 
for deres muligheder og evner. Mennesket er fra naturen 
udstyret således, at det er forpligtet til selv at skabe sin 
egen plads og rang på det levendes stige - takket være den 
særegne gave, som fornuften er." 16 

Mennesket er altså kvalitativt forskelligt fra dyret, og har 
det udviklet sig fra dyret, så må det derfor være sket gen
nem et kvalitativt spring. Ikke ved en gradvis, kvantitativ 
forandring. Manden, der havde væltet alle geologiens 
springteoretikere af pinden og slået fast, at udviklingen i 
naturen er langsom, kontinuert, gradvis og ensartet, spørger 
således i Antiquity of Man, om det ikke er mere troligt, at 
mennesket "i et spring har tilbagelagt den afstand, som ad
skilte det højeste stade af begrænset intelligens hos de la
vere dyr fra den første og laveste form for ubegrænset for
nuft, sådan som man møder den hos mennesket!"." 

Og man forstår forsåvidt godt Darwin, da han ved læsnin
gen af dette udbrød, at det "får mig til at stønne!".18 For 
ham at. se slog Lyell sig selv for munden. 

Hvad englen står for 
Lyell var ingen tosse. Og når han med sin vrangvillige stil
lingtagen til Darwins abe-teori faktisk kommer til at holde 
med Disraeli i spørgsmålet om menneskets abe- eller engle
natur, så viser det, at dette spørgsmål ikke· må opfattes som 
tosset. 

Selvfølgelig troede Lyell ikke på engle i bogstaveligste 
forstand. Engang havde de lærde - for eksempel professo
rerne på Københavns Universitet - i fuldt alvor diskuteret, 
hvor mange engle der kunne sidde på et knappenålshoved. 
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Men de tider var længst forbi, og Disraeli har utvivlsomt 
også ment sin henvisning til englen billedligt. 

Hvad skulle den så billedliggøre? Jo, denskulle billedliggøre 
det, som denaltid havde billedliggjort. Historisk set er engle et 
levn fra meget gamle mytologiske forestillinger om en 
verden befolket med åndelige væsener, der uhindret flyver 
igennem luften. Det er derfor, at den menneskelige tanke 
har forsynet dem med vinger, omend det er en smule in
konsekvent, da englene som ikke-stoflige væsener ikke 
burde have brug for denne løftekraft. I Bibelen, hvor de op
træder sammen med de beslægtede serafer og keruber, tje
ner de som Guds sendebud til menneskene. Da de end vi
dere har menneskeskikkelse, kan man sige, at de 
repræsenterer den åndelige verden, som den kommer men
nesket i møde. Men de er mere end Guds repræsentanter i 
den menneskelige verden. De er Guds repræsentation i 
mennesket selv. For ifølge de gamle forestillinger bliver vi 
selv til engle, når vi dør og sjælen forlader sit stoflige hyl
ster. 

Disse forestillinger har tjent mennesket i tusinder af år, 
og man er ikke alene hovmodig men også uforstandig, hvis 
man tror, at det er sket uden god grund. Det er simpelthen 
utænkeligt, at forestillingerne om Gud, engle og sjæle ikke 
skulle have hold i virkeligheden. Bare at afvise dem som 
overtro vil derfor være tåbeligt. Man må spørge, hvad det er 
for et hold, de har i virkeligheden? Selvfølgelig kan vi ikke 
acceptere Gud og engle i bogstavelig forstand. Men de er 
bare en billedliggøreise af menneskelig erkendelse, og for
mens utilstrækkelighed bør ikke forhindre os i at søge efter 
indholdet. Vi må ikke smide barnet ud med badevandet. 

Problemet om det virkelige indhold bag engleforestillin
gen skal vi hen ad vejen beskæftige os mere med, men her 
kan vi fastslå, at den skal billedliggøre den erfaringssikre men
neskelige .overbevisning, at mennesket er et væsen, der har 
egenskaber uden sidestykke i den øvrige natur. At der er en 
afgrundsdyb forskel på dyret og mennesket, der beror på 
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noget andet end det legemelige. Hvilket man netop tilken
degav ved at kalde de særlige menneskelige egenskaber for 
ikke-legemlige eller åndelige, for ikke-naturlige eller over
naturlige. 

Hermed ser vi iøvrigt også, at Weston LaBarres lystige af
visning af menneskets formodede engleoprindelse faktisk 
er helt ved siden af. Som et billede til fastholdelse af men
neskets ikke-naturlige og ikke-legemlige side, kan englen 
ikke bortskaffes ved en analyse, der tager udgangspunkt i 
naturlige og legmelige biologiske egenskaber. Skal englen 
afskaffes, så må der andre midler til. 

Når Disraeli kastede sit Jod i vægtskålen til fordel for en
glene, så må vi tro, at det skyldtes, at han ikke ville give køb 
på den sandhed, at mennesket er kvalitativt forskelligt fra 
dyret. Ihvertfald var det Lyells grund til ikke at godtage 
Darwins uudtalte, men ikke desto mindre helt tydelige 
tanke, at menneskets egenskaber er produktet af gradvise 
naturlige og legemlige forandringer, der ikke på væsentlig 
måde adskiller det fra dyrene. 

Gjorde Lyell så ret eller uret heri? 
Svaret er både-og. For lige så korrekt det var at fastholde, 

at mennesket er et væsen af en kvalitativt særegen beskaf
fenhed, lige så ukorrekt var det ikke at vedkende sig evolu
tionslærens sandhed. Problemet var bare, at det var umuligt 
at få begge sandheder med på een gang. Den teoretiske 
tænkning tillod det ikke, og problemet blev derfor forvand
let til det enten-eller spørgsmål, som Disraeli stiller i sin 
Oxford tale. 

Nu gælder det også på erkendelsens område, at man ikke 
kan lave omelet uden at slå æg i stykker. Det kommer ikke 
sjældent til udtryk på den måde, at når erkendelsen løftes et 
trin op, som det f.eks. sker med evolutionslæren, så taber 
man indledningsvis indsigt, som man havde på det lavere 
trin. Ihvertfald har man meget langt tilbage i tænkningens 
historie haft en temmelig præcis forståelse af, hvad det er, 
som man skal forstå, hvis man vil forstå mennesket. Lad os 
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derfor gå et skridt tilbage for at samle problemet op. Og lad os 
gå et rigtigt langt skridt tilbage. Derved kan vi nemlig ikke 
blot vinde lidt respekt for fortidens tænkere, men også 
møde den bedste af alle historier om menneskets til b li
velse. 
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II Mennesket som 
Prometheus 

Her ser vi på de livsbetingelser og 
historiske forhold i oldtidens 
Grækenland, der danner forudsætningen 
for Protagoras' fremragende 
antropogenese, som kan bruges som 
nøgle til problemet om mennesket. Her 
ser vi, at der er tale om en gåde: dyret, 
der ikke er et dyr. Men vi ser også, 
hvorfor Augustins formulering, der gør 
mennesket til halvt dyr og halvt engel, er 
umulig efter Darwin. Endelig ser vi, hvad 
det er for en videnskabelig erkendelse, 
der skal erstatte engleforestillingen, og 
hvordan løsningen af menneskegåden 
rettelig må bestå i at forbinde Darwins 
naturhistoriske og Marx' historiske 
teori. 
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II Mennesket som 
Prometheus 

Et historisk kompromis 
Livet i oldtidens bondesamfund var naturligvis helt dikteret 
af årets gang, og derfor kom forestillingerne til at centrere 
sig om naturens liv, død og opstandelse. Om sommeren 
voksede afgrøderne frem og bød sig ved høsttid til for men
neskene, hvorefter markerne lå livløse hen igennem vinte
ren, tillivet genopstod ved forårstide. At bønderne menne
skeliggjorde denne naturkraft, der bestemte deres skæbne, 
og ofte gav den en frugtbarbedsguds skikkelse, kan vi godt 
sætte os ind i. I Grækenland blev frugtbarhedsguden kaldt 
Dionysos, og de græske bønder forestillede sig, at han 
ofrede sig for menneskene og lod dem spise sig i form af 
korn og lam, hvorefter han genopstod. 

Sådan gik der mange, mange år, men en dag dukkede der 
fremmede op. Det var nordfra kommende doriske stamme
folk. Og da de medbragte både heste og jernvåben, så havde 
de snart gjort sig til herrer over den oprindelige befolkning, 
der måtte trælle for dem. 

Det var bønderne naturligvis ikke begejstrede for, det var 
ligesom en vinter, der ikke ville tage ende. Dionysoskulten 
tog derfor et vældigt opsving, for kun den genopstandne 
Dionysos ville kunne føre sit folk ud af denne vanskæbne. 
Store skarer af mennesker, først og fremmest slaver og kvin
der, drog ud i skovene ved nattetid, hvor de sønderrev og 
spiste vilde dyr for at forene sig med Dioriysos. Det udvik
lede sig til regulære borgerlige uroligheder, og da det også 
skete, at en høvedsmand blev sønderrevet, begyndte myn-
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dighederne at blive alvorligt bekymrede. Nu viste det sig 
imidlertid, at heste og jernvåben ikke var de bedste mod
midler, når modstanden kom fra gårdens slaver og fra hu
sets kvinder og tjenestefolk. Et kompromis viste sig derfor 
nødvendigt. 

Herrefolkets religion var nærmest en hyldest til dem selv, 
for de forestille~e sig guderne som en kongefamilie, der bo
ede på Olympen. Denne religion havde man hidtil insiste
ret på skulle være enerådende, men nu tilbød man de un
dertryktes almuereligion en plads ved siden af den 
officielle. Og således rykkede oprørets Dionysos ind ved si
den af ordenens Apollon ved templet i Delfi. 

Da man samtidig bragte Dionysoskulten ind i institutio
naliserede rammer, opfandt man ikke alene teatret, men 
man formåede også at tøjle urolighederne. En væsentlig 
medvirkende årsag til denne forening af kaos og kosmos i et 
oldtidigt klassekompromis var udbredelsen af en beretning 
om menneskets tilblivelse, som tilskrives sagnfiguren Or
feus. 

I beretningen er Dionysos gjort til Zeus'. søn, der. plud
rende ligger i sin vugge. Så kommer der nogle titaner 
forbi. Ligesom jætterne i den nordiske repræsenterer tita
nerne i den græske mytologi den oprindelige befolkning. 
Da de ser det dejlige Dionysosbarn, følger de da også den 
gamle skik og spiser ham. Det forskrækker ikke ei menne
ske fra den kristne kulturkreds, hvor fortæring af gudesøn
nen også betragtes som en respektfuld og hellig handling. 
Men Zeus bliver meget vred over overgrebet og sender en 
tordenkile mod titanerne, der brænder til aske. 

Hermed er vi fremme ved historiens pointe. For af asken 
opstår mennesket! 

Mennesket består altså dels af materielt stof fra de onde 
titaner og dels af åndeligt stof fra det lille gudebarn. Det er 
et dobbeltvæsen, der både har del i jordelivets materielle 
sfære og i gudeverdenens åndelige sfære. Eller - og det er 
endnu en vigtig pointe - det er et guddommeligt væsen, 
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der som straf for titanernes syndefald er dømt til ophold på 
jorden bundet til et legemligt fængsel. 

Men udstår mennesket straffen og affinder sig med det 
drøje, legemlige slaveri på jorden uden at mukke, så vil det 
efter døden blive belønnet med udfrielse og genforening 
med guderne i himlen. Alt kommer til den, der venter. 

Det forundrer ikke, at denne kult - orficismen - blev 
populær blandt herskerne, men man kan spørge sig, hvorfor 
den også vandt stor udbredelse blandt de undertrykte og i 
særdeleshed blandt slaverne i sølvminerne i Tbrakien? Ar
sagen er nok den enkle, at mennesket ikke kan leve uden 
håb. Og orficismen tilbød faktisk et håb om den befrielse, 
der var udsigtsløs for mineslaverne i jordelivet. De så ikke 
mere dagslyset fra den dag, da de blev lukket ned i minen, 
og blev først løst af lænkerne, når de ikke længere trak vej
ret. Og selv om budskabet om opstand på jorden var for
vandlet til opstandelse i himlen, så var drømmen om revan
che bevaret. Og den, der kunne tro på det, kunne holde sig 
rank, hvor en anden måtte bukke under. 

Vi ser noget helt parallelt i kristendommens historie. 
Også den bliver til som en en slavereligion, der ser menne· 
sket som et guddommeligt væsen fanget i et legemligt slaveri 
på grund af et oprindeligt syndefald. Og også her er der en gu· 
desøn, der ofrer sit liv og dermed lover mennesket genop· 
standelse. Blot skal det tålmodigt afvente timen og ikke 
sætte sig op imod de jordiske autoriteter. I den forstand har 
kristendommen naturligvis været en åndelig lænke på de 
udbyttede klasser, men det har været en lænke, der kunne 
slå meget hårdt, når den blev svinget mod de herskende. 
Det er således ikke noget tilfælde, at Friedrich Engels dra
ger paralleller mellem de urkristne menigheder og den tid· 
lige arbejderbevægelse', og ej heller, at den romerske her
skerklasse til sidst fandt det klogest at gøre den kristne 
slavereligion til rigets officielle. Kristendommen kunne 
være et stærkt våben for sociale oprørere, og helt frem til 
den franske revolution i 1789 blev så godt som alle sociale 
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opstande i Europa gennemført med Bibelen i den ene hånd 
og sværdet i den anden. Og det gentager sig såmænd den 
dag i dag i Sydamerika, hvor kristendommen langtfra er de 
herskende kredses forbundsfælle, når den optræder som be
frielsesteologi. 

Tænketanken i Athen 
Orficismens historie illustrerer udmærket baggrunden for 
forestillingerne om mennesket som en engel eller som det 
eneste af naturens væsener, der har del i gudernes sfære. 
Men den er kun forspillet til den historie, som vi egentlig 
er på jagt efter. Vi bevæger os derfor en lille smule frem i 
historien. Til det 4. århundrede f.v.t. og til den store og rige 
købmandsby Athen, der beherskede handelen i Ægæerha
vet på denne tid. 

I en landsby er det de samme arbejdsopgaver, der genta
ger sig år for år og generation for generation, og arbejde og 
vilkår er stort set ens for alle. Bonden lever derfor i en tryg 
verden kendetegnet ved tradition, fællesskab og uforander
lighed. 

I storbyen er det imidlertid meget anderledes. Byen kan 
kun fungere, hvis arbejdet deles imellem hundredvis af fag, 
og hermed opsplittes bybefolkningen også i grupper med 
forskellige interesser. Byboen er egentlig meget mere af· 
hængig af sin næste end bonden i landsbyen er, for mure
ren kan kun få klæder på kroppen ved skrædderens indsats, 
og skrædderen kan kun få brød i munden ved bagerens ind
sats. Men dette giver ikke anledning til en samhørighedsfø
lelse, for i praksis kan produkterne kun formidles gennem 
handel, og i handelen møder køber og sælger hinanden som 
modparter med forskellige interesser. At få livet til at 
hænge sammen bliver derfor et problem for byboen, hvad 
det ikke var for bonden. 
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På det praktiske plan var det først og fremmest indførel
sen af pengemønter til formidling af køb og salg, der løste 
problemet med de forskellige fags samvirke. Det skete om
kring år 600 f.v. t. i Athen, hvis vækst hænger nøje sammen 
med pengeøkonomiens fremtrængen. Penge er en fælles 
målestok, der kan forene det tilsyneladende uforenelige og 
derved skabe sammenhæng. Sammenhæng i pengepungen 
var imidlertid ikke helt nok for de atheniensiske borgere. 
De havde også brug for sammenhæng i hovedet. Og da byli
vet havde brudt bondetraditionerne itu og fjernet grundla
get for de gamle religioner, opstod der i Athen en stor ef
terspørgsel på filosoffer og lærere, der kunne skabe 
sammenhæng og mening i verdensbilledet. Følgelig drog 
Grækenlands bedste hoveder til Athen for at falbyde deres 
visdom, og byen blev i de næste århundreder en tænketank, 
som verden aldrig siden har set magentiL 

Der var også noget at tænke over, for Athen var ved at 
blive sønderrevet af uforenelige økonomiske interesser. 
Den nye købmands- og producentklasses handelsøkonomi 
baseret på storstilet vareproduktion og aggressiv imperialis
tisk udenrigspolitik stødte nemlig voldsomt mod den gamle 
godsejerklasses landbrugsøkonomi baseret på slaveri, liv
egenskab og selvforsyning. Det var krig på kniven. Og 
denne konflikt blev skærpet, da der udbrød krig mellem At
hen og Spartit, der var det gamle adelsvældes bastion i Græ
kenland. Athens aristokrater gik nemlig til sidst over til 
fjenden, der jo netop forfægtede aristokratiets sag mod det 
borgerlige folkestyre eller demokrati, som det hedder på 
græsk. Men de, der vinder ved andres hjælp, befinder sig i 
en udsat position, måtte aristokraterne sande. For de besej
rede demokrater tog senere revanche og styrtede de 30 ari
stokratiske tyranner, som de spartanske våben havde brag til 
magten. Og sådan fortsatte spændingerne i lang tid. 

Konflikten gav naturligvis stof til mange diskussioner. 
Var det rigtigt for eksempel, at byens styre måtte overlades 
til en elite, der var eksperter på dette felt, som aristokra-
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terne hævdede? Eller var det noget, som alle frie borgere 
kunne tage del i, som dernokraterne hævdede? Hvad sagde 
de kloge? 

Ja, de kloge var ikke helt enige. To af tidens mest kendte 
filosoffer var Protagoras og Sokrates, der foran en forsam
ling af interesserede tilhørere netop korn i diskussion om 
dette spørgsmål. Protagoras hævdede, at samfundssind og 
indsigt i samfundsforhold, var noget som alle borgere i en 
bystat måtte være i besidelse af, mens Sokrates hævdede, at 
statsledelse var en metier for særligt kyndige ligesom heste
opdræt, håndværk og lægekunst var det. 

I den overleverede version, vinder Sokrates diskussio
nen. Men det kan ikke undre, for den er nedskrevet af hans 
elev, den unge aristokrat Platon, der måtte gå i landflygtig
hed, da dernokraterne styrtede hans onkel, der var en af de 
30 tyranner. Men måske vandt han den også i virkelighe
den, for kan vi tro Piatons pen, så havde Sokrates en satans 
snedig tunge, der kunne drive gæk med hvem som helst. 
Og det var nok så meget det som hans aristokratiske sympa
tier, der førte til hans sørgelige endeligt. For da han blev 
anklaget for at fordærve byens ungdom, havde folkeforsarn
lingen næppe dømt ham til at tømme det bitre giftbæger, 
hvis han ikke selv som passende straf frækt havde foreslået 
livsvarig offentlig bespisning på rådhu.set. 

Her er det imidlertid ikke Sokrates, der interesserer os, 
selv om han gennem Piatons forfatterskab har spillet en stor 
rolle i den europæiske tænknings historie. Platon, der 
brugte Sokrates som sit litterære talerør, var nemlig dybt in
spireret af den orficistiske tænkning. Han forvandlede fo
restillingen om mennesket som et åndeligt væsen fanget i 
en materiel skinverden til en systernatisk filosofi, der via 
Rom blev podet på kristendornmens træ. Det, der interesse
rer os, er den begrundelse, som Protagoras på opfordring 
giver for sit standpunkt. Vi følger Piatons gengivelse fra 
dialogen Protagoral med nogle få tilføjelser. 
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Protagoral historie 
Historien lyder: 
"Der var engang en tid, da der var guder til, men ikke dyre
nes dødelige slægter. Da nu den tid var inde, da disse efter 
skæbnens bestemmelse skulle blive til, formede guderne 
dem i jordens moderskød ved at blande jord og ild. Og da 
de.skulle bringe dem for dagens lys, pålagde de (de to titan
brødre) Epimetheus og Prometheus at foretage en ordnet for
deling af evner til disse væsener, som det måtte være pas
sende for hver især. 

Epimetheus bad da Prometheus om lov til at foretage for
delingen alene. Og når jeg har gjort det, sagde han, kan du 
se på resultatet. 

Han fik sin vilje og foretog fordelingen. Nogle udstyrede 
han med styrke uden at give dem hurtighed. Nogle udrus
tede han med våben, men lod andre være ganske ubevæb
net, men til gengæld udfandt han en eller anden egenskab, 
hvorved de på anden måde kunne opretholde livet; nogle af 
dem gjorde han ganske små, men gav dem til gengæld vin
ger, så de let kunne flygte, eller han gav dem bolig under 
jorden; andre gjorde han meget store, så at de var sikret ved 
selve deres størrelse, og på alle andre måder foretog han en 
sådan ligelig fordeling. Alt dette udtænkte han for at fore
bygge, at nogen slægt skulle blive udryddet, men da han 
havde udrustet dem med naturlige midler til at undgå ind
byrdes ødelæggelse, udfandt han også værn mod himlens 
omskiftelige årstider, idet han indhyllede dem i tæt pels og 
hård hud, og det skulle, når de lagde sig til at sove, tjene 
dem som et naturligt sengeleje, som de altid havde med sig, 
og på fødderne gav han nogle hove, andre lodden eller hård 
hud, som var blodløs og derfor uden følelse. Dernæst sør
gede han for forskellige næringsmidler for de forskellige 
slægter, for nogle græsset, som vokser på jorden, for nogle 
træernes frugter og atter for andre rødderne, og der var en
delig andre, hvem han gav andre dyr til føde. Og nogle til-
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delte han kun ringe frugtbarhed, mens de, der blev opædt 
af andre, fik stor frugtbarhed, og på denne måde sørgede 
han for, at hver slægt blev holdt i live. 

Da nu imidlertid Epimetheus ikke netop var særlig klog, 
tog han sig ikke i agt for, at han kom til at uddele alle de ev
ner, der var til rådighed, til dyrene, og tilovers blev da men
neskenes slægt, som intet havde fået, og han kom da i vild
rede med, hvad han skulle stille op med den. 

Da han stod og var rådvild, kom Prometheus til for at se 
på fordelingen, og han så, at de andre levende væsener var 
vel forsørget på alle måder, men at mennesket var nøgent, 
uden fodbeklædning, uden sengetøj og uden våben; og alle
rede var den dag inde, da efter den ved skæbnen bestemte 
lov også menneskene skulle gå frem af jordens skød til lyset. 

Stedt i vånde for, hvorledes han skal skaffe værn for men
nesket, stjæler Prometheus fra (smedenes gud) Hefaistos og 
(håndværkets gudinde) Athene den visdom, der beror på 
kunstfærdighed, og dermed ilden - uden ild var der nemlig 
ikke nogen mulighed for at komme i besiddelse af forar
bejdningens kunst, og den ville heller ikke være til nogen 
nytte - og derefter skænker han den til mennesket. Denne 
indsigt, der tjente til at opretholde livet, fik mennesket altså 
på denne måde, men evnen til at skabe et ordnet samfund 
havde det ikke. Den var nemlig i Zeus' forvaring, og i høj
borgen, hvor Zeus havde sin bolig, var det ikke længere 
muligt for Prometheus at komme ind, og desuden var også 
Zeus' vogtere skrækindjagende; men i Athenes og Hefais
tos' fælles bolig, hvor de drev deres kunstfærdige virksom
hed, sniger han sig ind, stjæler Hefaistos' håndværk og 
ydermere Athenes kunstfærdige indsigt, og han giver men
nesket disse gaver, hvorved der for mennesket bliver rig 
mulighed for at opretholde livet. Men over Prometheus 
kom formedelst Epimetheus' forseelse siden straf for tyveri. 
(Det berettes således, at Prometheus blev fæstnet til en klippe, 
hvor to ørne til evige tider skulle hakke i hans lever.) 

Da nu mennesket var blevet delagtig i guddommelig lod, 
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så var det for det første på grund af slægtskabet med det 
guddommelige det eneste af alle væsener, der troede på gu
der, og tog derfor fat på at rejse altre og gudebilleder, der
næst udformede det sig hurtigt ved den fra Athene erhver
vede kunst, sprog og ord, indrettede sig boliger og klæder, 
fodbeklædning og sengetøj, og lærte at finde levnedsmidler 
af jordens afgrøde. 

Da menneskene i begyndelsen havde fået sig sådan ind
rettet, boede de spredt; bysamfund fandtes ikke. De om
kom derfor ved de vilde dyrs efterstræbelser, fordi de på 
alle måder var svagere, og deres skabende dygtighed var vel 
tilstrækkelig til, at de kunne opretholde livet, men slog ikke 
til i kampen mod de vilde dyr; den kunst at danne ordnede 
samfund besad de endnu ikke, og deraf er kunsten at for
svare sig en del. De søgte at forene sig og sikre sig ved at 
grunde byer, men, når de var flyttet sammen, tilføjede de hin
anden uret, fordi de ikke besad evnen til samfundsdannel
se, således at de atter spredtes og var ved at gå til grunde. 

Zeus bliver nu bange for, at vor slægt helt skal lægges 
øde, og sender (handelens og tyvenes gud) Hermes til men
neskene med skamfølelse og retssans, for at de kan være by
ernes ordnende og forenende bånd og knytte menneskene 
sammen i godt indbyrdes forhold. Hermes spørger nu Zeus, 
på hvilken måde han da skal skænke mennesker retssans og 
skamfølelse: Skal jeg fordele dem ligesom de forskellige fag
lige færdigheder er fordelt? De er nemlig fordelt således, at 
en enkelt sidder inde med lægekunst i så stor udstrækning, 
at det er tilstrækkeligt også for en mængde andre, som ikke 
er kyndige deri, og på samme måde med andre fagmænd. 
Skal jeg på samme måde uddele skamfølelse og retssans til 
menneskene, eller skal jeg fordele det ligeligt til dem alle 
sammen? Til alle, svarer Zeus, de skal alle sammen have del 
deri. Der vil nemlig ikke kunne skabes ordnede bysamfund, 
hvis kun nogle få af dem får del i disse egenskaber, således 
som med den forskellige faglige dygtighed." 
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En gammel og en ny tænkemåde 

Det sidste er ikke overvældende som argument betragtet, 
men selve historien er fantastisk imponerende. Lad os se 
hvorfor. 

Læserens første indskydelse vil muligvis være at sige -
sikke noget gammelt overtroisk vrøvl. Liv, der bliver til ved 
blanding af jord og ild, titaner og olympiske guder, det er 
ikke noget, som man kan tage alvorligt. Men her er vi igen 
tilbage ved problemet om form og indhold i "englete· 
arierne". Og i modsætning til de fleste af de tænkere, der 
skulle følge efter i de næste to tusinde år, forstod Protago· 
ras det godt. Han troede nemlig overhovedet ikke på guder. 
I det overleverede skrift Om Guderne skriver han således: 
"Om guderne ved jeg ingenting, hverken om de findes eller 
ikke findes, da der er alt for store hindringer for at komme 
til kundskab derom: problemets egen uklare beskaffenhed 
og det menneskelige livs korthed."' Denne stillingtagen 
kom iøvrigt til at forkorte hans eget liv. Da de 30 aristokra· 
tiske tyranner var kommet til magten, slæbte de nemlig Pro· 
tagoras for en domstol på grund af disse udtalelser, og han 
omkom under et flugtforsøg. 

Når Protagoras vælger den klassiske gudemyte til sin be· 
skrivelse af mennesket som samfundsvæsen, så er det altså 
blot den form, som han vælger at give sin tanke. I dialo
gen siger han da også, at sagen kan forklares på forskellige 
måder. Og da der var "mange af dem, der sad omkring, der 
sagde, at han skulle fremstille det på den måde, som han 
selv foretrak", så sagde han: "Så forekommer det mig at 
være mest tiltalende, ... at jeg fremstiller mine tanker for 
jer i form af en digterisk fortælling." 

Protagoras var altså godt klar over, at hans beretning 
havde "forni af en digterisk fortælling" og ikke i den hense· 
ende skulle tages alvorligt. Han ville formentlig komme 
sine tilhørere imøde og give sin fremstilling en form, de tra· 
ditionelt var bekendt med. Vi ser da også, at han netop gør 
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brug af orficismens historie om titanernes syndefald mod 
de olympiske guder som forklaring på menneskets særegne 
eller "gudelige" egenart. 

Men hvad havde alternativet egentlig været? Han siger 
jo selv, at der er mere end en måde at gribe sagen an på. 
Det læser vi ikke noget om, men vi har lov at gætte på, at 
det var den nye forståelsesform, der i disse år var ved at 
trænge igennem hos grækerne. Piatons elev Aristoteles, der 
udviklede den til fuldkommenhed i generationen efter Pro
tagoras, peger på den med disse ord: "Vi må ikke forsømme 
at afgøre, om vi skal drøfte det spørgsmål, vore forgængere 
gjorde til deres studium, nemlig hvordan hver ting ifølge 
naturen bliver til, eller om vi hellere skal drøfte, hvordan 
ting er." 4 

I den gamle bpndetænkning, der har rødder helt tilbage i 
de tidligste samfunds naturreligion, er egenskaber ikke no
get, som individet besidder i sig selv. Det er noget, som in
dividet får andel i eller låner i kraft af sit medlemskab af en 
klan eller slægt. Alt - det være sig mennesker, dyr, planter 
eller ting - er således blot repræsentanter for det fælles
skab, hvoraf de er oprunden. En fælles ide, hvis man vil. Og 
ideen kommer til udtryk som slægtens historie, der opreg
nes i en uendelig rigdom af konkrete detaljer, som fasthol
des og videreformidles i mytiske fortællinger og sange. 
Vilhelm Grønbech giver et indlevet indtryk af denne 
forestillingsverden i følgende beskrivelse fra de australske 
jægerfolk: "Til dyrets væsen hører først og fremmest alle de 
ydre egenskaber, vaner, form, miljø, dernæst de menne
skers sjæl, som dyret står i umiddelbart forhold til, deri ind
befattet disse menneskers historie; hertil kommer den prak
tiske nytte, gennem hvilken mennesker og dyr forenes. Til 
den rituelle hymnes skildring af kænguruens natur hører 
f.eks. billedet af den blodige brad - kænguruen sådan som 
den er tjenlig som menneskeføde. Sangen om larverne 
fremtryller et livfuldt billede af disse væsener med striber 
ned på begge sider af ryggen, den beskriver dem, som de 
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kravler frem over landet, lader sig falde på brystet fra afsats 
til afsats, så at det giver et klask i klippen; men den går na
turligvis videre til kvinderne, der knuser dem, så at saften 
flyder fedt over randen af truget - først da er larvens ide 
fuldkommen."' 

Det er unægtelig ikke sådan larver beskrives i vore zoolo
giske lærebøger. Her er ingen larver, der klasker i klippen. 
Men der kan ikke være tvivl om, at denne erkendemåde er 
overmåde hensigtsmæssig til sine formål. Dyrets bestem
melse træder så at sige frem ved sammenlægning af episode 
på episode, situation på situation, billede på billede, således 
at bestemmelsen nærmest tager form af et righoldigt billed
album. Og modsat opfattelsen hos visse kultursociologer, 
der har studeret de primitive kulturers tænkemåde, så er 
det en yderst realistisk erkendemåde. Noget mere realistisk 
end et billedalbum kan man nemlig ikke forestille sig. Og 
det svarer nøje til de fordringer, der stilles til det menne
ske, der må kende hver side og hver nuance hos de dyr og 
planter, som det lever af. 

Sådan har det også været for den græske bonde. Selv om 
forestillingernes konkrete indhold udvikles i takt med livs
formens konkrete udvikling, så er det det samme princip, vi 
møder i de græske myter om gudernes, verdens og menne
skets skabelse: Hvis man vil forstå noget, så må man forstå, 
hvad dets oprindelse og historie er. Og det er i overens
stemmelse hermed, at Protagoras vælger at bestemme men
nesket gennem en digterisk fortælling om dets oprindelse 
og tilblivelseshistorie fyldt op med mange konkrete detaljer 
og megen handling. 

Skolelæreren, der køber sin mad på torvet for penge, han 
har tjent ved undervisning, får naturligvis et helt andet for
hold til naturen end jægeren og bonden. Modsat dem om
gås han ikke direkte med dyr og planter, og hans liv afhæn
ger ikke umiddelbart af hans intime kendskab til denne 
eller hin detalje i naturens former. Derimod bliver hans ek
sistens afhængig af pengenes egenskaber, og pengevær-
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diens abstrakte målestok snarere end tingsegenskabernes 
konkrete rigdom kommer til at præge hans syn. Langt vigti
gere end spørgsmålet om, hvordan brødet konkret er blevet 
ti!, bliver for ham spørgsmålet om, hvad brødet abstrakt er. 
Det vil sige, hvad det er værd. Når skolelæreren Aristoteles 
derfor rejser spørgsmålet, om erkendelsen skal tage ud
gangspunkt i, hvordan tingene bliver til, eller i, hvordan de 
er, og afgør spørgsmålet ved at sige, at "i de teoretiske vi
denskaber er udgangspunktet det, som er" 6, så skyldes det 
ikke mindst, at pengeøkonomien allerede har indført dette 
skift i tænkningen. Samt - naturligvis - at arbejdsdelingen 

. nu har gjort det tilladeligt, at nogle interesserer sig mindre 
for, hvordan brødet bliver til. 

Den teoretiske videnskab, som Aristoteles taler om, er 
klassifikation baseret på iagttagelse. Til forskel fra den myti
ske beretning, der slægtsbestemmer ved at ophobe enhver 
egenskab og hændelse, man i tidens løb har mødt hos slæg
tens medlemmer, bortskærer den nye klassifikation alt over
fladisk og overflødigt og definerer klassen ved den enkelte 
fællesnævner, som intet medlem er foruden. Klassifikation 
indfører altså den samme abstraktion på erkendelsesområ· 
det, som penge indfører på økonomiens område. 

Man kan også sige, at klassifikationen udtrækker essen
sen eller det væsentlige. Ihvertfald er væsen eller essens ne· 
top det udtryk, som man siden har brugt om det grundlæg
gende kendetegn for en klasse og dermed det, der adskiller 
de forskellige klasser kvalitativt fra hinanden. 

Blot at skille klasserne fra hinanden giver imidlertid ikke 
system i tingene. Man må også få klasserne til at hænge 
sammen. Imidlertid er det sådan, at en ting udmærket kan 
være både forskellig fra og lig med en anden ting. 

For eksempel klassificeres mennesket sammen med dyr 
og planter, hvis det er evnen til at vokse og formere sig, 
som man fremdrager som det væsentlige. Fremhæver man 
evnen til at sanse og bevæge sig omkring, så skilles menne
skets og plantens veje. Men mennesket forbliver stadig i 
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klasse med dyret. Fremhæver man imidlertid evnen til at er-
kende, at tale og at leve i en bystat, så står mennesket 
alene. 

Såvel ligheder som forskelle må altså fremdrages, hvis 
man vil afdække ordenen i verden. Og det gør AristoteJes 
netop, når han korrekt siger, at mennesket er kendetegnet 
ved tre væsener. Som han iøvrigt kalder psyker. Nemlig -
sammen med planter og dyr - livets almene væsen. Sam
men med dyrene det animale livs væsen. Og helt for sig 
selv det særligt menneskelige væsen. 

Denne lagdeling får os til at tænke i udviklingsbaner, og 
det gibber i os, når vi i Aristoteles' Naturhistorie læser: "Na
turen udvikler sig lidt efter lidt fra livløse ting til det dy
riske liv ... Således kommer i stigende skala næst efter de 
livløse ting planterne, og af disse vil nogle adskille sig fra 
andre med hensyn til livsytringer; og hele planteslægten er 
kort sagt begavet med liv i sammenligning med andre lege
mer, mens den er blottet for liv i sammenligning med dy
rene."7 

Udvi~pngstanken havde ikke været fremmed for de 
græske tænkere, der nogle generationer tidligere havde væ
ret optaget af naturfilosofiske spekulationer om, hvordan 
alt var opstået af vand, eller af luft, eller af jord, ild, luft og 
vand, eller af kimfrø. En af de sidste naturfilosoffer, Empe
dokles, formulerede ligefrem en teori, der - omend noget 
vild og mystisk - faktisk foreslog, hvordan først planter, så 
dyr og sidst mennesket var opstået gennem en slags naturlig 
udvælgelse. Men det var overhovedet ikke materielle udvik
lingsbaner, som AristoteJes tænkte i. Den udviklings
række, som man kunne iagttage i naturen, var en rangorden 
i det værendes klassifikationssystem, ikke produktet af en 
materiel proces. Eller lige præcis s.om vi tidligere har set det 
formuleret af H ege!, der faktisk havde det fra AristoteJe s. 

Hermed har vi endnu et eksempel på omeletten og æg
get, for den korrekte erkendelse, at verden udvikler sigma
terielt, gled AristoteJes af hænde, da han afviste sine for-
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gængeres fantasterier og indførte en systematisk videnska
belig metode på et andet grundlag end tilblivelsens. Men 
det skal vi ikke fortryde. For den nye metode var overmåde 
frugtbar, hvad AristoteJes selv viste. I løbet af en kortere år
række havde han således skabt et videnskabeligt grundlag 
for fysikken, naturhistorien, psykologien, samfundslæren, 
poetikken og logikken, der ikke skulle overgås i de næste 
to tusinde år. Det er en helt formidabel præstation, og det er 
fuldt berettiget, at man har givet lægesønnen fra Makedo
nien tilnavnet videnskabernes fader. 

Menneskets dobbeltbestemmelse 
Protagoras var imidlertid også skolelærer, og selv om han 
havde sit virke i generationen før Aristoteles, så har han 
utvivlsomt også været præget af den nye tænkning, der var 
ved at vinde frem. Mon derfor ikke alternativet til den dig
teriske fortælling har været den klassifikatoriske defini
tion? 

Dette er der noget, der tyder på, for selv om Protagoras 
pædagogisk vælger den digteriske fortælling, så er det' fak
tisk en klassifikatorisk definition forklædt som myte. !hvert
fald lader den sig uden videre forvandle til en definition ef
ter Aristoteles' princip om slægtsfællesskab og egenart. 

Mennesket tilhører nemlig ifølge Protagoras sammen med 
dyrene klassen af dødelige eller levende væsener. Og samti
dig adskiller det sig fra dyrene ved sin særlige egenart. Der 
netop udtrykkes igennem følgende promethiske egenskaber: 

1. evnen til fremstillingsvirksomhed (fra Hefaistos) 
2. indsigt i forarbejdning og kunstfærdighed (fra 

Athene) 
3. sprog (fra Athene) 
4. samfundsliv (fra Zeus) 
5. religionsdyrkelse 
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Det vil sige, at tilblivelseshistoriens mytologiske form på in
gen måde hindrede Protagoras i at foretage en objektiv vur
dering, for netop disse træk er det, som materialistiske tæn
kere igennem hele historien frem til idag har trukket frem, 
når mennesket skulle karakteriseres. 

AristoteJes opfattede også disse egenskaber som grund
læggende for mennesket, men lagde særligt vægt på sam
fundslivet. For "at mennesket er et politisk dyr i højere grad 
end bierne eller noget andet floklevende dyr, det er indly· 
sende."' Betegnelsen politik kommer af det græske ord for 
bystat, polis, og betyder her samfundsmæssigt. Ja, Aristote· 
Jes opfattede samfundet som så grundlæggende, at han 
sagde: "Beviset for, at staten er naturens værk og går forud 
for individet, er, at det isolerede individ ikke er selvtil· 
strækkeligt; derfor er individet at betragte som en del i for
hold til helheden. Og den, der ikke formår at leve i samfun· 
det - eller ikke har behov herfor, fordi han har nok i sig 
selv - må være enten et dyr eller en gud." 9 

Denne fremhævelse af det samfundsmæssige ved menne
sket kommer da også frem i hans definition af mennesket 
som et zoon po!iticon,'0 dvs. et samfundslevende dyr. 

Protagoras ville sikkert have godkendt denne definition, 
hvis han ikke ville have foretrukket at lægge hovedvægten 
på den produktive kyndighed. Han kunne så, som langt se
nere Benjamin Franklin, have kaldt mennesket et redskabs
fremstillende dyr. Men hermed er hans mytologiske defini
tion langt fra udtømt. Den gør nemlig ikke blot mennesket 
til et temmeligt særegent dyr, den modstiller faktisk menne
sket og dyret. 

Protagoras' skabelseshistorie kan således læses som en 
definition af henholdsvis dyret og mennesket. Dyret er de
fineret ved sine epimethiske egenskaber, kunne vi sige. Det 
vil sige en definition, der bestemmer dyret ved sine natur
lige og legemlige artstræk De midler, hvorved det sikrer sit 
liv, er organiske midler, som er bundet til dets krop. 

Til gengæld er mennesket defineret ved sine promethiske 
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egenskaber. Det vil sige de ovennævnte, der ifølge Prorago
ras ikke er naturlige og ikke givet med kroppen. Menneskets 
væsenstræk er med andre ord kunstige og ikke-organiske. Og 
det skyldes, at de beror på det kunstige redskab. Hvad tæn
derne er for løven og kloven for oksen, er kniven og sanda
lerne for mennesket. Mennesket er hermed helt anderledes 
stillet end dyret. Det kan forholde sig til sine væsenstræk, 
hvor dyret fra fødslen er uløseligt bundet til sine. Aristote
les udtrykker det senere på denne måde og tager samtidig 
afstand fra den opfattelse, at menneskets mangel på natur
lige redskaber skulle stille det ringere end dyrene: "De har 
altså uret, der hævder, at menneskets indretning ikke blot 
er fuld af fejl, men at den er ringere end alle andre dyrs; 
fordi de ser menesket, som de påpeger, nøgent, og ikke fra 
naturen udrustet med våben til at hævde sig med. For de 
øvrige dyr har hver kun en måde at forsvare sig på, og 
denne kan aldrig ændres; de må altså udføre alle livets gøre
mål, ja endda, så at sige sove med sandalerne på, uden no
gensinde at lægge det fra sig, der tjener til at beskytte deres 
krop, eller udskifte det våben, der nu tilfældigvis er deres. 
Mennesket, derimod, har utallige måder at forsvare sig på, 
og han kan vælge mellem disse, som han nu vil. Ligeledes 
kan han tilegne sig hvilket nyt våben, han har lyst til, og på 
det tidspunkt, der passer ham. For hånden er klo, hov eller 
horn, alt efter lejligheden. Det samme gælder for spyddet, 
sværdet eller hvilket som helst andet våben eller redskab, 
man tænker sig. For hånden kan være alle disse, takket være 
dens evne til at gribe og holde dem alle." 11 

Vi lægger selvfølgelig mærke til, at kunstige og ikke-le
gemlige egenskaber er det stik modsatte af naturlige og le
gemlige egenskaber. Det vil sige, at mennesket og dyret i 
Protagoras' definition bliver absolutte modsætninger. Vi 
kan udtrykke det med disse bestemmelser: 

Et dyr er et væsen, der er legemligt sammenfaldende 
med sine væsenstræk eller fundamentale artsegenska
ber. 
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Et menneske er et væsen, der ikke er legemligt sammen
faldende med sine væsenstræk eller fundamentale arts
egenskaber. 
Fastholder vi nu, som tilblivelsesmyten gør, at menne

sket er et levende væsen af samme grundoprindelse som dy
rene, så bringer disse to definitioner os frem til, at mennesket 
er et dyr, der ikke er et dyr. 

Menneskets gåde 
Dette er en modsigelse. Det er muligt, at Protagoras ikke 
ville have følt sig generet heraf. Det var jo ham, der havde 
sagt, at "om enhver sag kan der altid haves to stik mo4satte 
meninger." 12 Men Aristoteles ville helt sikkert have fået en 
prop. 

For den, der som Aristoteles har sat sig for at ville klassi
ficere verdens fænomener i almindelighed og dens levende 
væsener i særdeleshed, må den første opgave - og den stør
ste vanskelighed - være at sikre klassifikationssystemets 
entydighed og konsistens. Det synes imidlertid at forud
sætte, at de ting, der klassificeres, selv er konsistente og en
tydige. Den ældre filosof Heraklit havde gjort stort indtryk 
på samtiden ved at hævde, at "tingene ... er på en gang hel
heder og ikke helheder, er noget som samles og adskilles, 
som er i harmoni og ude af harmoni ... "13 Men et sådant 
univers, hvor "op ad vejen og ned ad vejen er et og det 
samme" 14, hvor "alle ting er i bevægelse, og intet står stille, 
og . . . man aldrig to gange kan træde ud i den samme 
flod" 15, må naturligvis være enhver systematikers mareridt. 
Og i erkendelse heraf formulerede AristoteJes i sin logik tre 
grundlæggende principper, der skulle holde verden fast. 
Det første - identitetsprincippet - siger, at "alt, som er sandt, 
må stemme overens med sig selv". 16 Det andet- modsigelses
princippet - siger det samme på en anden måde: "Det er 
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umuligt, at det samme på samme tid kan tilkomme og ikke 
tilkomme den samme ting og i samme henseende. Dette er 
altså det sikreste af alle principper, for det opfylder den 
givne bestemmelse. Det er nemlig umuligt for nogen at an
tage, at det samme både er og ikke er, sådan som nogen me
ner Heraklit sagde." 17 Og for at slå tingene endegyldigt fast 
tilføjes endnu et - det udelukkende tredies princip, der siger, 
"at et bestemt prædikat enten må tillægges eller ikke tillæg
ges et givet subjekt." 18 

Dyret, der ikke er et dyr, krænker alle tre principper. Og 
vores første indskydelse er naturligvis med AristoteJes at 
ryste på hovedet. For enten er mennesket et dyr eller også 
er det ikke et dyr. Det kan for søren ikke være både et dyr 
og et ikke-dyr. 

Imidlertid skal man her vare sig for hovedløst at ile til 
med formuleringer, der fjerner modsigelsen. Heraklit havde 
nemlig fuldstændig ret, når han sagde, at "hvis man ikke 
forventer det uventede, møder man det aldrig, eftersom det 
ikke lader sig udforske, og er svært at fatte" 19• I spørgsmålet 
om menneskets væsen er der ihverfald noget, der er svært at 
fatte. Ellers ville det være blevet fattet forlængst. Og det er 
netop det, som vores søgen er rettet imod. Det første vi må 
gøre, er derfor at erkende, at menneskets hemmelighed er en 
gåde. Og at det er løsningen på en gåde, som vi skallede efter. 

Den protagoræiske definition bringer netop problemet 
på gådeform. Dyret, der ikke er et dyr, svarer nemlig nøje til 
den klassiske gådeform, som vi kender fra barndommen. 
Og ligesom børnenes gåde om, hvad det er, der går og går, men 
ingen Jteder kommer, så må den løses ved inddragelse af både 
den ene og den anden side på een gang. Ensidige løsninger, 
der "klarer" sagen ved at forkaste det ene eller det andet ud
sagn, er skinløsninger, der ikke alene ikke løser gåden, men 
tilmed taber problemet ud af hænderne. 

Det er det, der ulykkeligvis sker, da Disraeli spørger om 
mennesket er en abe eller en engel? Hermed taber man 
nemlig i en vis forstand en indsigt, som man havde holdt 
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fast ved i århundreder, og som Augustin, kristenhedens 
chefideolog, i det 5. århundrede havde formuleret med 
disse ord: "Gud skabte menneskets natur som en mellem
ting mellem engle og dyr." 20 

Dette er ganske godt. For selv om Augustin sikkert tog 
englen helt bogstaveligt, så forstår vi, at den i realiteten er 
et sindbillede på menneskets ikke-dyriske egenart. Defini
tionen holder altså fast på såvel menneskets dyriskhed som 
dets ikke-dyriskhed. 

Helt godt er det imidlertid ikke. Skal vi være nøjereg
nende, så lever heller ikke Augustins hybrid ganske op til 
gådens krav. Det er jo ikke helt det samme at sige, at men
nesket er halvt abe og halvt engel, som at sige, at mennesket 
er både en abe og en engel. Børnene ville ihverfald næppe 
godkende, at uret er delvist gående og delvist stillestående. 
Hvilken del går, og hvilken del står stille, ville de drillende 
spørge? Og med rette, for det er jo i sin helhed, at uret både 
går og går og ingen steder kommer. I den forbindelse kan 
det så forekomme flovt, at tænkerne i og efter middelal
deren faktisk netop kom til at stille spørgsmålet om, hvil
ken del af mennesket, der er dyrisk, og hvilken del, der er 
ikke-dyrisk? Men vi skal ikke stille os an. Diskuterer man 
ikke idag i fuldt alvor, hvor stor en procentdel af menne
skets egenskaber, der hidrører fra arven, og hvor stor en 
procentdel, ··der hidrører fra miljøet? Jo, det gør man, selv 
om arv og miljø selvfølgelig udgør en ubrydelig helhed, der 
ikke kan deles som en kage. Men det er det, der sker, hvis 
man kommer til at forvandle et problem om sammenhæng 
til et problem om sammensætning. 

Lader Augustins definition således noget tilbage at øn
ske, så er den imidlertid meget bedre end Disraelis pro
blemformulering. Denne forvandler problemets både-og 
form til en enten-eller form, og hvad enten man vælger abe
eller englesvaret, så har man tabt pointen. Det er grunden 
til, at vi måtte tilbage til Protagoras for at samle vores pro
blemstilling op: Gåden om dyret, der ikke er et dyr. 
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Men der er endnu en grund. Med valget af tilblivelsesmy
ten gør Protagoras det nemlig stjerneklart, hvad det er for 
videnskabelige teorier, der er forudsætningen for løsningen 
af menneskets gåde. 

På den ene side må der en teori til om den naturhistoriske 
udvikling, der tager udgangspunkt i dyrets epimethiske egen
skaber. Det vil sige de organiske tilpasninger, der sikrer 
hver dyrearts særegne tilpasning i det økologiske system. 

På den anden side må der en teori til om den historiske 
udvikling, der tager udgangspunkt i menneskets særegne 
promethiske egenskaber. Det vil sige den tekniske og produk
tive kultur og det sociale samfundsliv, der er menneskear
tens kendemærke. 

Kun foreningen af disse to teorier i en syntese, der for
klarer hvordan naturhistorien forvandles til historie, hvor
dan de epimethiske egenskaber forvandles til promethiske, 
kan løse gåden om mennesket, der både er naturhistorisk 
og historisk, epimethisk og promethisk. Protagoras kunne 
selvfølgelig ikke forklare det. Forudsætningerne var ikke til 
stede. Men han kunne noget. Med den dramatiske historie 
om titanerne Epimetheus - den bagkloge - og Prometbens 
- den forudseende - kunne han formulere problemet så 
klart og præcist, som man kan ønske det. Derfor er det så 
fremragende en historie. 

En ulige match 
Vi indser nu, hvorfor det var uomgængeligt, at problemet 
måtte forvandles til et enten-eller spørgsmål. Hvad Darwin 
opdagede med evolntionslæren, var jo præcis de epimethi
ske egenskabers hemmelighed, og det var naturligvis helt 
umuligt, at evolutionslærens videnskabelige teori skulle 
kunne samvirke med en teologisk doktrin om engle. Så
længe man stod på Mosebogens grund, kunne dyret og eng-
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len fastholdes i den samme forståelsesramme. Som for ek
sempel Cuvier gjorde med katastrofeteorien. Men evolu
tionslæren var en sværvægter, der ikke kunne matches med 
den gennemsigtige engel. Trods alle sekundanten Wilber
forces tricks måtte englen selvfølgelig straks blive slået ud 
af ringen. Og fra det øjeblik var mennesket et dyr, der var et 
dyr. Hvad enten Disraeli og Lyell brød sig om det eller ej. 

Det eneste, der kunne råde bod på denne misere, var na
turligvis en teori om guder og engle, der havde samme vi
denskabelige tyngde som evolutionslæren og kunne gen
skabe ligevægten og dermed gåden om mennesket. 

En sådan teori fandtes faktisk. Og fuldstændig jævnal
drende med evolutionslæren var den også. For endnu mens 
Darwin mellem sine samlinger og herbarier ombord på 
HMS Beagle begyndte at ane det første omrids af sin senere 
teori, sad der i Tyskland en ung mand ved navn David 
Strauss og skrev på en bog, Das Leben Jesu, hvori det første 
skridt tilløsning af englens hemmelighed blev taget. 

Opdagelsesrejsen til englen var ikke helt enkel, og stafet
ten skulle gå fra hånd til hånd nogle gange, før formlen var 
klar. Det skal vi beskæftige os mere med, når vi er klar. Men 
her kan vi godt røbe, hvad hemmeligheden i princippet var. 
Den havde Protagoras nemlig allerede afsløret med sin 
myte: Den fantastiske gudeverden er intet andet end en af
spejling af menneskeverdenen selv. Menneskelige forhold 
projiceret op på himlen som et gigantisk lysbilledshow for 
øjnene af en måbende menneskehed. Han sagde det ganske 
vist ikke direkte, men vi har ikke sværere ved at læse det ud 
af hans beretning end de aristokrater, der stræbte ham efter 
livet. Helt fremmed for grækerne på denne tid var den ma
terialistiske opfattelse ihvertfald ikke, at gudernes hemme
lighed er mennesket selv og må søges der. Allerede genera
tionen før var Xenophanes begyndt at pille ved gudefore
stillingerne, når han sagde: "Ethiopierne fortæller, at deres 
guder er stumpnæsede og sorte, thrakierne at deres har lysblå 
øjne og er rødhårede. Men hvis okser, heste og løver havde 

,. 51 



MENNESKET SOM PROMETHEUS 

hænder, og hvis de kunne tegne med deres hænder og gøre 
menneskers arbejde, så ville heste tegne guderne formet 
som heste, okserne ville give dem form som okser, og de 
ville give dem de kroppe, de selv har." 21 

Man kan så spørge, hvorfor det i 1840'rne skulle være 
nødvendigt at opdage noget, som man allerede havde vidst 
for flere tusinde år siden? Et svar kunne være den succes, 
hvormed det var lykkedes Sokrates/Platon at fastholde det 
guddommelige på himlen. Men så kunne man selvfølgelig 
igen spørge, hvorfor de efterfølgende generationer fandt pla
tonismen så tiltrækkende? 

Vi kan også godt her røbe, hvem der løb den sidste bane 
med engle-teoriens stafet. Det var Karl Marx. Da han havde 
fået den i hånden, skriver han i foråret 1845: "Alle myste
rier, der forleder teorien til mysticisme, finder deres ratio
nelle løsning i den menneskelige praksis og i forståelsen af 
denne praksis ... Den kendsgerning nemlig, at det verdslige 
grundlag løsner sig fra sig selv og fikserer sig i skyerne som 
selvstændigt rige, kan netop kun forklares udfra dette 
verdslige grundlags sønderrevethed og selvmodsigende ka
rakter." Opgaven er altså klar. Den unge Marx fortsætter: 
"Det verdslige grundlag må altså først forstås i sin modsi
gelse og dernæst praktisk revolutioneres ved fjernelse af 
modsigelsen. Altså f.eks. efter at den jordiske familie er op
daget som den hellige families hemmelighed, må nu den 
førstnævnte selv kritiseres i teorien og revolutioneres i 
praksis." 22 

Som sagt, så gjort. Men ikke i et snuptag. Engleteoriens 
forvandling til den grundlæggende teori om det menneske
lige samfundslivs bærende udviklingsprincipper skulle op
tage resten af Marx' liv. Og da Marx nedbrudt af sygdom 
og sorg over sine kæres død forlod denne verden i 1883, var 
der endnu manuskripter at færdiggøre for haps ven og 
kampfælle Friedrich Engels. 

At der var løse ender i 1883, betyder imidlertid ikke, at 
det ikke allerede i 1860'erne var klart for alle, der forstod 
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sig på de dele, at Darwins fundamentale teori om natur hi
storien ikke længere stod alene. At man nu ved Marx' ind
sats også havde den grundlæggende teori om historien. 
Engels havde således fuldstændig ret, når han ved Marx' 
begravelse sagde, at "ligesom Darwin opdagede loven for 
den organiske naturs udvikling, sådan opdagede Marx den 
menneskelige histories udviklingslov." 23 

Den organiske naturs udviklingslov og den menneskelige 
histories udviklingslov løser naturligvis ikke i sig selv gåden 
om mennesket. Men de skaber forudsætningen for, at dyret 
og englen igen kan matches. Og denne gang på et strengt 
videnskabeligt grundlag. Hvad det gælder om, er blot ved 
hjælp af Darwins og Marx' indsigt at formulere en teori om 
menneskets tilblivelse, der forvandler den epimethiske na
turhistorie til den promethiske historie. 

Løsningen af denne opgave opfattede Engels som sit 
ærinde. Og det er netop Engels' behandling af menneskegå
den, som vi skal beskæftige os med i denne bog. Skitseag
ligt formuleret i 1876 i artiklen om Arbejdets rolle i abens 
forvandling til menneske" er den nemlig ikke blot den første 
moderne redegørelse for menneskets tilblivelse. Den op
summerer også på fortrinlig vis både styrken og begræns
ningen i vor tids mest fremskredne menneskeforståelse. 

Men vi skal forskellige veje omkring først, inden vi når 
frem til Engels' forsøg på at løse menneskegåden. Hans te
ori er nemlig ikke blot begyndelsen til en ny erkendelse, 
det er også frugten af en erkendelsesudvikling, der rækker 
langt tilbage i menneskets historie. Denne udvikling må 
man følge i nogle af dens mange temaer, hvis man vil be
gribe problemet om mennesket. "U tålmodigheden forlanger 
det umulige, at opnå målet uden midlerne" 25, siger H ege!. 
Og heri har han ret. Vi vil derfor drage ud på en rejse, der 
bringer os vidt omkring i filosofien og historien. For det er 
her, at midlerne er at finde. Og vi vil begynde med det, der 
altid har været regnet for filosofiens hovedspørgsmål. 
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III Anden og hånden 

Her tager vi fat på det grundlæggende 
spørgsmål, som problemet om 
menneskets egenart stiller. Er 
menneskelivet bestemt af åndelige 
kræfter eller af materielle betingelser? 
Først går vi ret konkret til værks, idet vi 
undersøger forudsætningerne for 
Darwins store opdagelse. Dernæst ser vi 
mere principielt på problemet og sætter 
modsætningen mellem den 
historieidealistiske og 
historiematerialistiske opfattelse ind i de 
samfundsmæssige rammer, der afføder 
den. 
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III Ånden og hånden 

Hvor kommer ideerne fra? 
Darwins og Marx' opdagelser i midten af det 19. århun
drede må betragtes som de uden sammenligning vigtigste 
gennembrud i menneskets forståelse af sig selv. Og det er 
derfor ikke uden grund, at Darwin og Marx regnes blandt 
videnskabshistoriens største tænkere. 

Men hvad er det egentlig, der gør en mand til en stor 
tænker? Det spørgsmål er nok værd at overveje. Når man 
ser, hvordan tråden fra den fremragende græske tænkning 
først igen bliver taget op efter århundreder, så kan man 
nemlig ikke lade være at spørge sig selv, om den fremad
skridende erkendelse virkelig bliver båret af særligt lysende 
begavelser, der dukker op med lange mellemrum? 

At fremskridtet skyldtes enere, der fra fødslen er blevet 
begavet med store evner og intelligens, var ihvertfald Fran
cis Galtons opfattelse. Galton var Darwins fætter, og inspi
reret af evolutionslæren skrev han i 1869 en afhandling om 
det Arvelige geni, hvori han argumenterede for, at store 
mænd er født store på grund af nedarvet åndrigdom. Bevi
set for den medfødte brillans havde han også. Hvad anden 
forklaring kunne der nemlig være på den kendsgerning, at 
nationens mest fremragende personer - biskopperne, rek
torerne, generalerne og ministrene - i generationer altid 
var kommet fra de samme familier? "Ingen ... kan betvivle 
eksistensen af storslåede dyr af menneskearten, som af na
turen er ædle i fremragende grad, individer som fødes til at 
blive konger over mænd"', skrev han derfor selvsikkert. 
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Det er troligt, at Galton - som han selv mente - tilhørte 
de udvalgte, hvad medfødt evnerigdom angik. Posthumt 
har den amerikanske psykolog Terman målt hans intelli
genskvotient til over 200.2 Men der er ingen grund til at 
tro, at Darwin gjorde det. Studerer man hans efterladte 
erindringer og breve, møder man et ret aimiudeligt men
neske. 

Dette skaber vanskeligheder for den enkle opfattelse, at 
store tanker skabes af store ånder. For mens den overdådigt 
begavede Galton ingen store tanker tænkte, der tænkte den 
mere jævne Darwin tanker, der for altid har ændret menne
skets erkendelse af sig selv og verden. 

Darwins opdagelse var genial, men Darwin selv var 
næppe noget geni. Det betyder, at vi må lede efter noget 
andet end blot åndrigdom, hvis vi vil forstå de store tankers 
tilblivelse. 

Griber vi spørgsmålet en smule håndfast an, så er der 
imidlertid nogle forudsætninger for Darwins geniale værk, 
som skyder i øjnene. Uden jordomsejlingen 1831-1836 
med orlogsfartøjer HMS Beagle var teorien for eksempel 
næppe blevet født. 

Beagles mission var at kortlægge de sydamerikanske kyst
farvande for det britiske admiralitet, og Darwin havde som 
nævnt fået den efterhånden traditionelle post som skibsna
turforsker. Sammen med Lyells lærebog var det erfarin
gerne fra denne rejses nndersøgelser og indsamlinger, der 
lagde grunden til hans senere teori. 

I en meget konkret forstand har den britiske flåde - og 
dermed hele søfartsnarionen og kolonimagten England -
altså en vigtig andel i opdagelsen af den naturhistoriske 
evolution. Det overses let, men uden den aktive medvirken 
af et utal af mennesker - navigatører, matroser, bådsmænd, 
supercargoer, administratorer, bjergførere og plantageejere 
for blot at nævne nogle få - havde den ikke været. 

Selvfølgelig er dette kun en side af sagen, for det var Dar
win og ikke skibskokken, der så og formnierede evolutions-
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lærens princip. Darwin havde da også sine egne forudsæt
ninger. 

Der var f.eks. hans klassebaggrund. Han havde formue, 
og uden havde han næppe kunnet påtage sig den ulønnede 
post som naturforsker på Beagle. I regnskabet over teoriens 
bidragydere skal derfor også indføres de mange anonyme 
menneskers indsats, der holdt Darwin arbejdsfri. Ikke alene 
i de fem år på havet, men også i de forudgående mange år, 
hvor Darwin studerede i Cambridge. For slet ikke at tale om 
det kvarte århundrede efter hjemkomsten, hvor Darwin på 
sit landsted arbejdede med sit materiale. 

Dette var en uhyre afgørende forudsætning, men dog sta
dig kun en forudsætning. I sidste ende var det Darwin, der 
formulerede teorien om den organiske evolution, og ikke 
porcelænsarbejderne i Staffordshire, hvorfra Darwinfami
lien hentede sin rigdom. Derfor må vi også spørge, hvorfra 
de specifikke påvirkninger kom, der formede evolutionslæ
ren i Darwins hjerne? Vi har nævnt den vigtige indflydelse 
fra Lyells geologi, men endnu har vi ikke nævnt den altafgø
rende påvirkning, der førte til opdagelsen. Og den behøver 
vi ikke forlade Staffordshire for at finde. 

Fra den unge Friedrich Engels' bog om Den arbejdende be
folknings vilkår i England, som han skrev i 1845 på grundlag 
af studier i marken og engelske kommissionsrapporter, er 
forholdene i porcelænsindustrien i Staffordshire os sørge
ligt velbekendte. Det er en endeløs beretning om nød og 
elendighed, sygdom og ulykker, nedslidning og alt for tidlig 
død. 

Børnearbejdet var den rene rædselsberetning. Om bør
nene, der udgjorde en væsentlig del af arbejdsstyrken på 
porcelænsfabrikkerne, skriver Engels f.eks.: "De må således 
hele dagen gå frem og tilbage under byrden af en vægt, der 
er meget tung for deres alder. Og den høje temperatur, 
hvori dette foregår, gør dem yderligere udmattede. Disse 
børn er, næsten uden undtagelse, magre, blege, sygelige, 
små og dårligt udviklede; de lider næsten alle af maveon-
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der, kvalme, appetitmangel, og mange af dem dør af afkræf
telse".3 

Disse rædsler må dog ikke foranledige til den opfattelse, 
at de engelske fabriksejere var onde mennesker. Det var 
langtfra tilfældet. Wedgwoodfamilien, der ejede nogle af de 
største porcelænsfabrikker i Staffordshire, kender vi tem
meligt godt, og det var en familie præget af de højeste ide
aler. Stifteren Josiah Wedgwood, f.eks., var en ivrig for
kæmper for menneskerettighederne og udgav for egen 
regning platter mod negerslaveriet. Vi ved også, at fami
liens døtre holdt søndagsskole for arbejderbørnene, hvor de 
forsøgte at lære dem at læse at skrive. 

Man må derfor formode, at det har voldt Wedgwooderne 
sjælekvaler, at børnene i deres fabrikker har levet en så fryg
telig tilværelse. Og denne formodning kan vi få bekræf
tet. 

Vi kender nemlig et brev fra 1863 til den engelske rege
ring fra firmaet J. Wegdwood and Sons, hvori firmaet kla
ger sin nød. Hvor meget en forandring med hensyn til bør
nearbejdet og dets vilkår var at ønske, skriver de, så tillader 
"konkurrencen med andre kapitalister" det imidlertid ikke. 
"Hvor meget vi end beklager ovennævnte onde, så ville det 
ikke være muligt at forhindre det ved en eller anden slags 
aftale mellem fabrikanterne". Og brevet slutter: "l betragt
ning af alle disse punkter er vi nået til den overbevisning, at 
det er nødvendigt med en tvangslov." 4 

Vi ser altså, at det ikke kun er børnearbejderne, der er 
blevet ofre for den kapitalistiske konkurrence. Kapitalis
terne er selv blevet konkurrencens ofre - og også de må 
lide for den. 

Hvad dette har med Darwin at gøre, indser vi, når vi læ
rer, hvem Darwin var, og hvad Darwin opdagede. 

Darwin var - med navnet som eneste undtagelse - en 
Wedgwood. Hans mor var en Wedgwood, hans hustru -
hans kusine - var en Wedgwood, og fra Wedgwoodernes 
virksomheder kom en væsentlig del af familiens midler. 
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Wedgwoodfamiliens dilemma har derfor også været 
Charles Darwins dilemma: den på en gang livgivende og 
dræbende konkurrence. 

Og hvad var det så, at Darwin opdagede? Det er konkur
rencen som det endegyldige livsprincip i Surviv al o f the fittest. 
Den stærkestes overleven. 

Præstens bidrag 
Nu er fisken sjældent den første til at opdage det vand, den 
svømmer i, og også Darwin skulle have nogen til at pege for 
sig. I hans tilfælde blev det præsten og nationaløkonomen 
Thomas Malthus, der med et slag vandt berømmelse, da 
han i 1798 udgav et lille skrift med titlen An Essay on The 
Principle of Population. 

Malthus' erklærede ærinde var at gendrive de tanker om 
social retfærdighed og lighed, der brød frem i den franske 
revolutions kølvand. I særdeleshed var det den engelske 
kommunist Godwin, der havde ophidset Malthus, fordi 
Godwin mente, at "politiske reguleringer og den herskende 
administration af ejendommen er ... det frngtbare udspring 
for alt ondt.". 

Hvilken tåbelighed mente Malthus. Han Skriver: "At gøre 
menneskekærlighed til samfundets hoveddrivfjeder og be
vægende princip, i stedet for egenkærlighed, er en fuldbyr
delse, man inderligt kunne ønske sig ... Men ak! Det øje
blik kan aldrig indtræffe. Det hele er ikke andet end en 
drøm, et skønt fantasifoster." 5 

Men hvorfor nu det? Jo, forklarer Malthus, det skyldes 
det enkle forhold, at tilvæksten i befolkningsmængden altid 
må overstige tilvæksten i mængden af næringsmidler. Der 
vil derfor altid være et vedvarende underskud af føde, over
skud af mennesker, og en del af menneskeheden er derfor 
uundgåeligt dømt til undergang. Og dette kan der ikke rå-
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des bod på ved en mere jævn fordeling, det ville blot sprede 
ulykken til flere. Malthus måtte derfor fordømme ethvert 
forsøg på fattighjælp. 

Når Malthus blev så populær i Englands bedre kredse, så 
skyldtes det, at en anden revolution for alvor var begyndt at 
gøre sig gældende. Nemlig den industrielle revolution, der 
fra en spæd begyndelse i midten af 1700-tallet havde fået 
fart på ved hjælp af Watts dampmaskine fra 1769. 

· Socialt set havde den industrielle revolution to konse
kvenser, der præcist udtrykkes i den samtidige talemåde: 
V elstanden stiger og fattigdommen vokser. 

Maskinernes voldsomt forøgede produktivitet var selvføl
gelig ensbetydende med en voldsom forøgelse af den sam
fundsmæssige rigdom. Men den tilfaldt kun ejerne af pro
duktionsmidlerne. Ikke deres arbejdere. De sidste måtte 
derfor henslæbe et liv i den yderste elendighed. I Birming
ham, Manchester eller Staffordshire. 

Det var, som vi netop har set, grimt at bevidne for 
mange. Det var derfor mere end velkomment, at Malthus 
kunne påvise, at det desværre ikke kunne være anderledes. 
De utilstrækkelige ressourcer og konkurrencens naturlov 
gjorde nød til flertallets lod og tillod i længden kun en sam
fundsform. "Jeg mener hermed", skriver Malthus, "et sam
fund, som er delt i en klasse af ejere og en klasse af arbej
dere, og med egenkærligheden som den store maskines 
vigtigste drivfjeder." 6 Dette er naturens lov, og "jeg ser 
ingen måde, hvorpå mennesket kan unddrage sig denne 
lov, som gennemtrænger hele den animalske natur." 7 

Det var læsningen af dette, der fik brikkerne til at falde 
på plads i Darwins hjerne. I sin selvbiografi skriver han se
nere: "I oktober 1838, det vil sige femten måneder efter at 
jeg havde indledt min systematiske undersøgelse, læste jeg 
ved er tilfælde og for min fornøjelses skyld Malthus' On Po
pulation. På baggrund af mine langvarige iagttagelser af dyrs 
og planters vaner var jeg fuldt ud rede til at anerkende, at 
der overalt foregår en kamp for eksistensen. Og det slog 
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mig straks, at under disse omstændigheder ville tendensen 
være at lade fordelagtige variationer bestå og ufordelagtige 
gå til grunde. Resultatet heraf ville være dannelsen af nye 
arter. Her havde jeg omsider en teori, jeg kunne arbejde ud 
fra .. .'' 8 

I en meget konkret forstand er evolutionslæren altså et 
produkt af selve den kapitalistiske samfundsudvikling. Kun 
på baggrund af den totale forvandling af den engelske na
tion fra et trægt landbrugssamfund til et dynamisk industri
samfund dikteret af konkurrencens ubønhørlige lov, kunne 
Darwins teori om den naturlige udvælgelse komme til ver
den. 

Det er også på denne baggrund, at dens hurtige gennem
slag i videnskab og offentlighed skal ses. Forestillingen om 
arternes udvikling i naturen var nemlig langtfra ny. Den er 
tænkt før i historien, men· altid for at falde på klippegrund, 
som vi så det med den stakkels Vanini og med Lamarck. 

Darwins teori, derimod, faldt på velgødet jord. Og det 
skyldtes ikke mindst dens fremhævelse af konkurrencen. 
Teorien imødekom nemlig et samtidigt behov for selvfor
ståelse, som Bibelens skabelsesberetning ikke længere kunne 
indfri. Da Huxley gav Wilberforce hugget, var det altså ikke 
kun de videnskabelige argumenters vægt, han havde bag 
sig. 

At disse sammenhænge betød, at darwinismen hurtigt 
blev gjort til kapitalismens - og snart imperialismens - ide
ologi under betegnelsen socialdarwinisme, var naturligvis 
uundgåeligt. Men det ændrer dog ikke det faktum, at Dar
win rent faktisk havde opdaget de grundlæggende princip
per bag arternes evolution. 

For at man kan tale om en opdagelse, må en forestilling 
som evolutionslæren naturligvis tage form i et bestemt indi
vids hjerne. Men vi ser nu, at det ikke er i den individuelle 
hjerne, at man skal finde dens hemmelighed. Evolutionslæ
ren kan ikke bare tilskrives Darwins åndrigdom. Dens op
dagelse vil være uforståelig, hvis man glemmer universitets-
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livet i Cambridge, admiralitetets behov for søkort og Beagles 
jordomsejling, Watts dampmaskine og den industrielle re
volution, borgerskabets forskrækkelse over den franske re
volutions lighedskrav, børnearbejdernes elendighed i Staf
fordshire, kapitalismen og Wedgwoodfamiliens sjælekvaler, 
konkurrencen, der nu er blevet "det mest fuldkomne udtryk 
for den alles kamp mod alle, der råder i det moderne bor
gerlige samfund", som Engels skriveri 1845.9 

Og disse eksempler udtømmer langtfra evolutionslærens 
kilder. Skulle listen gøres fuldstændig, ville de i realiteten 
blive identisk med hele det samfundsmæssige liv på Dar
wins tid. 

Spørger vi derfor, hvor den nye erkendelse kommer fra, 
bliver konklusionen, at den i realiteten er resultatet af selve 
den samfundsmæssige udvikling, som den konkret kommer 
til udtryk i tusinder og tusinder menneskers praktiske virke 
og tænkning. Det er samfundsudviklingen, dvs. det virke
lige liv, der former og afdækker de realiteter, der tager skik
kelse af ideer i individuelle menneskers hoved. 

Det er dette og i mindre grad personen Darwin, der var 
det vigtige. Havde Darwin ikke gjort opdagelsen, ville en 
anden have gjort den. 

Partneren 
Ja, faktisk var der en anden, der uafhængigt af Darwin op
dagede og formulerede evolutionsprincippet. Nemlig den 
engelske feltnaturalist Alfred R. Wallace, som vi har set 
Darwin korrespondere med. 

Det var imidlertid ikke fra Darwin, at Wallace havde 
ideen. Han vogtede over sin opdagelse som en høg og let
tede kun lidt på låget for vennen Hooker og for Lyell. Wal
lace havde fået ideen ved at læse Lyell og Ma!thus. Hvad 
ellers? 
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Det var i øvrigt en dramatisk sag. Wallace havde modtaget 
ideen til evolutionslæren som er febersyn. mens han lå syg 
af tropefeber på Molukkerne i Hollandsk Ostindien. Og så 
snart han kunne holde på pennen skrev han hurtigt en 
skitse ned og fik den sendt med skib til England. Brevets 
adressat var ingen anden end Darwin selv, der fik et nerve
chok ved modtagelsen 18. juni 1858. I brevet bad Wallace 
nemlig om, at Darwin, der selv intet havde offentliggjort, 
ville sørge for, at den nye teori kom til offentlighedens 
kendskab. 

Darwin var lamslået, og kun Hookers og Lyells hastige 
indgriben forhindrede ham i at tilintetgøre sit store mate
riale. Han så nemlig ingen anden udvej, da han ikke kunne 
undlade at efterkomme W aliaces ønske, men dermed samti
dig vanskeligt kunne præsentere evolutionslæren som sin 
egen opdagelse. 

Det var også virkelig en slem kattepine, som Darwin her 
var kommet i. For den teori, som Wallace stolt havde præsen
teret ham for, var fra ord til andet Darwins egen. Han skrev 
selv senere: "Aldrig har jeg været ude for så påfaldende et 
sammentræf. Hvis Wallai:e havde været i besiddelse af min 
manuskriptskitse fra 1842, kunne han ikke have lavet en be
dre sammenfatning." 10 

Et tilfælde var det dog langtfra. Netop denne opdagelse 
af en af naturens bedst bevarede hemmelighedet var af den 
samfundsmæssige udvikling blevet gjort plukkemoden på 
denne tid. Og så bliver der plukket. 

N u s'ørgede vennerne for, at Darwin og Wallace kunne 
plukke frugten i fælleskab. På mødet i Unnean Society 
den l. juni 1858 præsenterede Hooker og Lyell det lær
de selskab for såvel Wallaces skitse som Darwins manu
skripter. 

Det hører med til historien, at selskabet ikke tog særlig 
notits af den epokegørende opdagelse, de blev præsenteret 
for. Det gjorde til gengæld offentligheden, da Darwin på 
Hookers og Lyells forlangende året efter udgav en foreløbig 
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og kortfattet fremstilling af evolutionslæren. Det er den, vi 
kender som Origin o f SpecieJ. 

Hvad der gælder Darwin, gælder i ikke mindre grad 
Marx. Også hans opdagelse er resultatet af den samfunds
mæssige udvikling, som den opløser sig i utallige konkrete 
forhold og begivenheder. I flæng kan for eksempel nævnes: 
en rabbinertradition for skiftklogskab, den prøjsiske embeds
stand og det fremragende· uddannelsessystem, der skolede 
den, en avisredaktions praktiske krav, et tyveri af Mosel
bøndernes århundred gamle ret til at samle brænde i sko
vene, frihedstraditionen hos Rhinprovinsens liberale bour
geoisi, sociale revolutioner i Italien, Belgien, Frankrig og 
Tyskland, den industrielle revolution, kapitalismen og ar
bejderne på bomuldsfabrikken Ermen og Engels i Manches
ter, der - via Engels - bidrog til at holde familien Marx 
oven vande, mens Marx tilbragte sin tid på Britisk Museums 
bibliotek, og meget, meget mere. 

At Marx og Darwin gjorde deres epokegørende opdagel
ser på samme tid og samme sted, er ikke nogen tilfældig
hed, indser vi nu. Intet sted i verden var samfundsudviklin
gen nemlig længere fremme end i England i de år, hvor 
Marx og Darwin havde deres virke der. Det var her, at væ
sentlige realiteter blev blotlagt. For dem, der havde den 
rette synsvinkel til at se dem. 

Heller ikke Marx var i øvrigt ene om sin opdagelse. Fak
tisk blev den gjort først og uafhængigt af Engels, hvis forud
sætninger var meget parallelle til Matxs. Det var ham, der i 
1844 - i England - formulerede den erkendelse, som Marx 
siden - da han var kommet til England - analyserede så 
dybtgående. Hvor forholdet mellem Darwin og Wallace un
der overfladen forblev speget, udmøntede forholdet mel
lem Marx og Engels sig til gengæld i et livslangt venskab og 
arbejdsfællesskab. Men det var også kommunismens teori 
og ikke konkurrencens, de arbejdede på. 
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Idealismens og materialismens rødder 
Den opfattelse, at det er menneskets iboende åndrigdom, 
der bestemmer dets tanker, og at det er disse tanker, der be
stemmer samfundsudviklingen, kaldes historieidea!isme. His
torieidealismen gør altså ideerne til det første og afgørende, 
og hermed bliver det naturligvis de mest åndrige individer 
- genierne og de store mænd, der skaber alle fremskridt. 
Som f.eks. Galton ville have det. 

Den modsatte opfattelse, at det er i det praktiske sam
fundsliv, at tankerne formes, kaldes historiemateria!isme. His
toriematerialismen gør altså det materielle og praktiske liv i 
al dets konkrete mangfoldighed til det første og afgørende. 
Opfattelsens konsekvens er, at fremskridtene rettelig bør 
ses som kollektive resultater af mange menneskers prakti
ske virke og tanker. Altså som vi netop har fremstillet 
det. 

Gennem det meste af historien har det historieidealisti
ske synspunkt været næsten enerådende. Og ser vi på de to 
forestillinger ud fra en historiematerialistisk synsvinkel, så 
er det heller ikke svært at forstå hvorfor. 

Når der på det erkendelsesmæssige område kan opstå to 
helt forskellige opfattelser af virkeligheden, så kan det nem
lig kun skyldes, at der i det praktiske samfundsliv findes 
menneskegrupper, det er stillet helt forskelligt og derfor ser 
verden under helt forskellige synsvinkler. 

Det gjorde der i antikkens Grækenland, hvor såvel den 
idealistiske som den materialistiske filosofi finder sin første 
skarpe formulering. Athens befolkning på 200.000 menne
sker på Piatons tid var således delt lige over i en klasse af 
frie og en klasse af ufrie. De sidste - slaverne - var de før
stes private ejendom. Efter ejernes ordrer og anvisninger 
skulle de varetage det praktiske kropsarbejde, der var den 
materielle forudsætning for bystatens eksistens: Arbejdet 
på jorden og med dyrene, byggeri og fremstilling af alle 
hånde brugsgoder og husarbejdet. Så grundlæggende var 
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slavearbejdet for det græske samfund, at Aristeteles define
rer den mindste samfundsmæssige enhed som bestående af 
manden, kvinden og slaven. 

Det betyder dog ikke, at det kun var slaverne, der udførte 
praktisk arbejde. For når Aristeteles skriver, at familien op
står "n d af disse to forhold, mellem mand og kvinde, (og 
mellem) herre og slave" 11 , så var det ikke en sondring de 
græske mænd tog så frygteligt efterretteligt. Kvindernes stil
ling, hvad angik arbejde og rettigheder, var ofte ikke til at 
skelne fra slavernes. Hendes plads var i arbejdet i hushold
ningen (oikos), mens han indtog sin plads i den offentlige 
forsamling, der styrede byen (polis). Ligesom slaven måtte 
kvinden altså påtage sig det daglige slids økonomiske opgave, 
mens herren varetog den politiske opgave: at lede og for
dele. 

Denne arbejdsdeling holdt man meget strengt på. Legem
ligt arbejde blev opfattet som uforeneligt med den frie bor
gers pligt, der var at rådslå med ligesindede på torvet. En 
borger, der arbejdede, var simpelthen asocial. Og i mange 
bystater var det ligefrem ved lov forbudt frie mænd at ud
føre legemligt arbejde. 

Så meget desto mere pinsomt var det, når man blev be
røvet de materielle forudsætninger for det frie herreliv. Og 
det skete for flere og flere i Athen. Nogle måtte nemlig 
blive sorteper, når aristokrater og storkøbmænd udnyttede 
deres økonomiske magt til egen fordel. Mange frie bønder 
måtte således blive ufri fæstere hos godsejerne. Og det 
kunne endda gå endnu værre. For ifølge loven kunne en 
kreditor tage skyldneren som slave, når han ikke kunne be
tale sin gæld. 

Det var heraf, de voldsomme politiske spændinger op
stod, der kendetegnede Athens korte men glorværdige stor
hedstid. Da de økonomisk truede borgere blev mange nok, 
udgjorde de nemlig en politisk magt. Baggrunden for, at 
købmændene kunne gennemtrumfe deres politik over for 
aristokraterne, var således den opbakning deres demokrati-
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ske parti kunne mobilisere fra den truede middelstands 
landmænd og håndværkere og fra de besiddelsesløse bor
gere, der måtte leve af lønarbejde i byens industrier og som 
rorkarle i flåden. 

Det var ikke de første uroligheder, som arbejdsdelingen 
var årsag til. Hverken slaver eller kvinder havde stiltiende 
affundet sig med deres lod, og det havde ført til de dionysi
ske optøjer. Til megen nytte havde det måske ikke været, 
men det havde sat sig vigtige spor i tænkningen, som vi har 
set. Indflydelse på tænkningen fik også striden mellem de
mokraterne og aristokraterne. Og det på en meget mere di
rekte måde. For mens vi kun kender det dionysiske oprør 
som et svagt og forvansket ekko fra en fjern fortid, så ken
der vi talsmændene for såvel aristokratiets som demokra
tiets parti og ved nøje, hvordan de udlagde tingene. Det er 
personer som Protagoras, Sokrates og Platon. Ja, Platans 
livsværk må først og fremmest ses som et forsøg på filo
sofisk at genoprette den aristokratiske samfundsorden, som 
han havde set styrte i grus. Derimod var social revanche 
ikke Aristoteles' ærinde. På hans tid var nemlig også det de
mokratiske Athens tid forbi. Nu havde kong Filip af Make
donien magten i det græske område, og Aristoteles, der 
blev huslærer for den vilde prins Alexander, kunne nok be
tragte den historiske konflikt lidt mere overvejet end sin 
gamle lærer Platon. Ih venfald vil han ikke fortie, at "nogle 
er af den opfattelse, at herrens herredømme over slaven er i 
strid med naturen, og at skellet mellem slaven og det frie 
menneske alene eksisterer i kraft af loven, ikke i kraft natu
ren; som et indgreb i naturen skulle dei derfor være uret
færdigt." Heller ikke selv om han ikke er enig. For "det er 
let nok at besvare dette spørgsmål ud fra både fornufts
grunde og kendsgerninger. For at nogle skal herske og an
dre beherskes, er ikke blot nødvendigt, det er formålstjen
ligt; fra selve deres fødsels time er nogle udpeget til at 
underkaste sig, andre til at herske." 12 Og ser vi uhildet og 
videnskabeligt på sagen, så indser vi, at ligesom "manden af 
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naturen er højerestående, kvinden laverestående, ... er de 
laverestående fra naturens hånd slaver, og det er bedre for 
dem, som for alle laverestående, at de er under en herres 
herredømme." Det er ligesom husdyrene, og "alle tamdyr er 
bedre stillet, når de beherskes af mennesket; ... Og faktisk 
er der ikke særligt stor forskel på brugen af slaver og bru
gen af tamdyr, for begge bidrager de med deres kroppe til 
livets fornødenheder." 13 

Det fundamentale skel mellem det manuelle slave- og 
kvindearbejde og herrernes ledelsesindsats, der kløver an
tikkens slaveejersamfund som et træ, er grundlaget for de to 
umage filosofiske grundsynspunkter, der på den tid formu
leres i Grækenland. Det er fra klassedelingens grund, at den 
materialistiske og den idealistiske filosofi rejser sig som mo
numenter over henholdsvis håndens arbejde og åndens 
virksomhed. 

Hermed forstår vi også, hvorfor historieidealismen har 
været dominerende i de fleste historiske epoker. Det er 
ikke kropssvedens stumme sprog, der fører ordet på torvet 
eller på prædikestolen eller i ministerrådet eller i bestyrel
seslokalet eller i fjernsynet. Retten til at tale og blive hørt er 
herrernes ejendom. "Den herskende klasses tanker er i hver 
epoke de herskende tanker", som Marx og Engels siger.14 
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IV Det sande er det 
uforanderlige 

Her fortsætter vi vores undersøgelse af 
det filosofiske grundproblem, der har 
bestemt forståelsen af mennesket 
igennem hele historien. Vi ser hvordan 
og under hvilke betingelser tre 
fundamentale filosofiske 
grundforestillinger opstår i antikkens 
Grækenland. Nemlig Piatons ide, 
Dernokrits atom og Aristoteles' kredsløb. 
Samtidig møder vi første gang den 
klassiske materialismes antropogenese, 
der ligger til grund for den moderne 
opfattelse af menneskets tilblivelse. Vi 
gør også nogle betragtninger over 
erkendelsens væsen. Men vigtigst 
påpeger vi, at idealismen og den klassiske 
materialisme trods deres modstrid har det 
tilfælles, at de er herretænkning. Vi 
slutter med at se på forskellen mellem 
herretænkning og slavetænkning. 
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uforanderlige 

En ny klasses filosofi 
At idealismen og materialismen er dybt forankret i den klas
sedelte virkelighed, der skiller menneskene i herrer og sla
ver og deres livsvirksomhed i håndens arbejde og åndens 
indsats, er sandt. Men det er også .en forenklet sandhed, 
hvis vi ser lidt mere detaljeret på den græske udvikling. 

Måske er der en læser, der har stillet sig følgende spørgs
mål. Hvis Marx har ret i, at det er herskernes ord, der fæst
net i ler eller på papir bærer vægt i historien, mens slavernes 
tanker får lov at blæse i vinden, kan det så passe, at det er sla
verne, der kommer til orde med den materialistiske filosofi? 

Nej, det kan vel næppe passe. Og det gør det heller ikke. 
Når materialismen i Grækenland voksede sig så stærk, at 
den kunne udfordre guderne og idealismen, så skyldtes det 
alene fremkomsten af en klasse så magtfuld, at den kunne 
udfordre de gamle herskere. 

Det var klassen af købmænd, der blev mægtige i mange 
bystater i takt med, at deres skibe bragte rigdom til huse. 

Modsat den aristokratiske godsejer, der kunne tro, at 
hans velstand udsprang af den åndelige kraft, hvormed han 
kunne befale sine landarbejdere og slaver til arbejdet, så 
kunne købmanden vanskeligt tillade sig en så overlegen 
holdning til det stoflige. Salget af varer var vejen til hans 
lykke, og varer var jo først og fremmest materielle ting: lær
red, lertøj, læder osv. 

Disse ting skulle desuden som regel fremstilles af andre 
ting, før de var til brug for køberen, og købmanden, der 

72 



DET SANDE ER DET UFORANDERLIGE 

ofte selv var håndværker og producent, måtte derfor forstå 
sig på fremstillingsvirksomhed. Han måtte kende vævnin
gens, lerbrændingens og garvningens hemmeligheder. 
Hvordan tingene materielt bliver til, måtte derfor have hans 
allerstørste interesse. 

Det er denne interesse og den megen erfaring, der blev 
hentet fra væverens, pottemagerens, garverens og mange 
andres værksteder, der ligger til grund for naturfilosofiens 
udbredelse. Og det er som en udløber heraf, at materialis
men bliver formuleret som grundforestilling for producen
terne og dermed for det demokratiske parti. 

Materialismen er derfor formet over fremstillingsvirk
somhedens læst og ikke over slavearbejdets. Og det er ikke 
det samme. For hvor fremstilling handler om principperne 
for stoffets sammensætning, som mennesket møder dem i 
bearbejdningen af naturen, der er slavearbejdet det forhold 
mellem mennesker, der skaber bystatens sammenhæng. Og 
det sidste opfattede købmanden, fabrikanten og den rige 
håndværker - der jo selv var slaveejere - ikke væsentligt 
forskelligt fra deres aristokratiske modstandere. 

Således er sammenstødet mellem den græske materia
lisme og idealismen nok et filosofisk udtryk for en klassekon
flikt. Men det er først og fremmest konflikten mellem to ri
valiserende herskerklasser, og ikke mellem de herskende og 
de udbyttede. Muligvis har denne forskel været utydelig 
dengang, men den er vel værd at bemærke sig. 

Piatons ide 
Når aristokraterne og demokraterne havde det tilfælles, at 
begge hørte til på klassekløftens ejerside, så overrasker det 
os ikke, at den idealistiske og materialistiske filosofi var fæl
les om den samme grundantagels e. Nemlig at det sande er 
identisk med det uforanderlige. 
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Antagelsen udspringer af den gamle a polloniske forestil
ling om kosmos eller orden, som herskerne havde så kær. 
Den, der sidder på flæsket, er ikke interesseret i forandrin
ger og har ikke svært ved at bifalde, at det sande og gode er 
identisk med det evige og uforanderlige. Man skulle ihvert
fald være en særling som den forstødte aristokrat Heraklit, 
hvis man foretrak at se det værendes sande væsen som kaos 
og evig forandring. 

Et problem var der imidlertid, når man satte lighedstegn 
mellem sandheden og det, der er uforanderligt. I den virke
lige verden, som vi kender den fra vore sanser, er der intet, 
der ikke er foranderligt. V ej ret skifter, planter vokser op og 
forgår, alderen farver håret gråt, redskaber slides itu, na
boen dør, osv. Hvor var det uforanderlige? 

Ja, det fandt man faktisk et svar på. Handel og skibsfart 
havde bragt grækerne i forbindelse med den babyloniske 
matematik, og den gav de sig til at udbygge med forrygende 
succes, hvad Euklids geometri fra det 3. århundrede f.v.t. 
som kronen på værket bevidner. Og i matematikken lå sva
ret. Modsat stridsvognens stoflige hjul er cirklens formel 
f.eks. altid nøjagtig den samme. Desuden fanger formlen 
langt bedre cirklens væsen eller ide end hjulet, for ser man 
nøje efter, så er det aldrig helt cirkelrundt. Hvor den mate
rielle verden altid er foranderlig, timelig og uperfekt, der 
besidder formlernes abstrakte verden altså den uforander
lighed, evighed og fuldkommenhed, der er det sandes ken
detegn. Den, der søger sandheden, bør derfor ikke følge 
sine sanser, der kun tilbyder en falsk og løgnagtig verden. 
Han bør skue ind i sin sjæl, hvor de abstrakte tankeformer 
findes. 

Men troede grækerne virkelig, at den abstrakte formel
eller ideverden havde sin egen selvstændige eksistens hæ
vet over den materielle verden? Ja, de græske matematikere 
gjorde. Det skyldes dels, at dette falder matematikere let, 
som Heinrich Hertz bevidner, når han betror os, at "man 
ikke kan undgå følelsen af, at disse matematiske formler har 
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en uafhængig eksistens og en egen intelligens, at de er vi
sere, end vi er ... " 1 Og så skyldtes det, at disse forestillinger 
går overmåde fint i spænd med de orficistiske forestillinger 
om den fangne sjæl i legemets stoflige fængsel, der har en 
erindring om sin plads i gudernes himmel. Hvad skulle de 
abstrakte ideer, begreber og logiske beviser nemlig være an
det end et glimt fra en højere virkelighed? Det var ihvert
fald Sokrates' argument. 

Og det er præcis den tanke, der er fundamentet i den ide
alisme, hvis klassiske formulering vi skylder Platon. Platon 
var nemlig vildt begejstret for matematik. Over døren til 
hans akademi hang et skilt, hvorpå der stod: "Den, der er 
ukyndig i geometri, har ingen adgang" 2 Men det var ikke 
meningen, at eleverne skulle bruge matematikken til navi
gation, landmåling eller de andre praktiske formål, som den 
havde sin rod i. "Den er os til nytte til det, som vi sætter os 
som mål, dersom man lægger sig efter den af hensyn til er
kendelsen og ikke for at drive kræmmervirksombed",3 skriver 
Platon advarende. Han havde forbndt sine elever at beskæf
tige sig med det materielle, det var tænkningen og sjælens 
frelse det gjaldt, og så gjorde man bedst i at lukke øjnene 
for det sanselige. 

Piatons idelære finder vi fremstillet eksemplarisk klart i 
dialogen Faidon, hvor han stiller spørgsmålet: "Er ikke alt 
det, som virkelig eksisterer ... konstant og uden nogen som 
helst mulighed for nogen kvalitativ forandring?" Hvortil der 
skal svares jo. "Men mangfoldigheden af enkelte objekter, 
som mennesker, heste, klæder, eller hvad det nu kan være 
... hvorledes forholder det sig hermed? Forbliver de stadig i 
samme tilstand, eller er det ikke således, at de tværtimod al
drig hverken bevarer deres egen karakter eller den indbyr
des lighed?" Jo, det er det. "Kan man ikke føle på disse 
ting, se dem og opfatte dem med de øvrige sanser, mens 
man ikke kan opfatte hine konstante ad nogen anden vej 
end tænkningens, da sådanne ting er usynlige og ikke kan 
ses?" Jo, det er også rigtigt. 
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"Så giver du mig vel ret i", konkluderer Platon, "at vi kan 
antage to arter af værende ting, det synlige og det usyn
lige? . . . Og det usynlige har en konstant karakter, mens 
det synlige stadig er vekslende?" 4 

Det er selvfølgelig den usynlige og konstante tankever
den, der er den sande og virkelige, mens den synlige og 
ukonstante stofverden er falsk. Et slags gøglebillede af ide
verdenen, siger Platon. 

Hvordan den virkelige verden er bygget op, fortæller Pla
ton os også. Lad os illustrere det ved hjælp af et billede. U
gesom en sammenklappet søkikkert er indeholdt i det yder
ste led er alle verdens ideer eller begreber indeholdt i det 
største begreb, der er identisk med Gud. De øvrige begre
ber trækkes nu ud af Guds ide, som leddene trækkes ud af 
kikkerten. Efter Gud de næsthøjeste begreber og så de 
næst-næsthøjeste og så fremdeles. Og for hvert trin vi går 
ned taber ideerne i universalitet og perfektion. 

At dette himmelske tankesystem, hvor menneskets, he
stens og klædernes ide udfolder sig trin for trin af Guds ide, 
er et klassifikationssystem, der har revet sig løs af sin mate
rielle forankring, forstår vi meget vel. 

Men det kan også forstås som en tilblivelseshistorie, hvor 
de forskellige former bliver til ved en voksende degenera
tion fra den fuldkomne form. En sådan forfaldstanke k en
detegner ihvertfald Piatons syn på samfundsudviklingen, 
hvor bystaternes forskellige styreformer opfattes som en de
generation af den oprindelige - aristokratiske - styreform. 
Han anvender også forfaldstanken i en mystisk beretning 
om de levende væsernes tilblivelse. Kvinder er således ble
vet til ved en genfødsel af mænd, der har været feje og uret
færdige; fugle er blevet til ved en genfødsel af mænd, der 
ikke har været onde men lettroende nok til at studere him
melen ved hjælp af deres sanser; dyr er blevet til ved gen
fødslen af mænd, der ikke studerede filosofi og derfor mis
tede tænkeevnen; og fiskene og skaldyrene er blevet til ved 
genfødslen af de allermest dumme og ufornuftige mænd. 
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Man kan også læse Platon på den måde, at selve den, ma
terielle verden er resultatet af en sådan degenerationspro
ces. Man kan nemlig opfatte verdens skabelse på den måde, 
at når der ud af den højeste ide er skabt de lavere og min
dre fuldkomne ideer, så bliver det til sidst til de materielle 
former i bunden af kæmpepyramiden. Som selvfølgelig så 
blot er en næsten parodisk afglans af det høje. Det er 
ihvertfald med en sådan materiel bund, at romeren Piotin 
udbygger idelæren. Den danner i Piotins neoplatoniske ver
sion grundstammen i den middelalderlige kristenbeds ver
densbillede. Sca!a naturae - natnrens stige - kaldte man den. 
Og det er i overenstemmelse med forestillingen om Sca!a na
turae, at Augustin betegner mennesket som en mellemting 
mellem engle og dyr. Mennesket er nemlig forbindelsesled
det på naturstigen mellem det åndelige foroven og det ma
terielle forneden. Det er et væsen, der har del i begge sfæ
rer. Og heri genkender vi selvfølgelig orficismens tanke, 

Vi skal møde Sca!a naturae igen, for det er en forestilling, 
der har domineret tænkningen helt frem til vor tid, Men nu 
skal vi se på det græske alternativ til Platon. For dets indfly
delse op igennem historien har ikke været mindre, 

Dernokrits atom 
Det siger næsten sig selv, at en filosofi, der afviser det stof
lige og ringeagter kræmmervirksomhed, ikke just appelle
rer til købmænd, fabrikanter og håndværkere, Disse gode 
folk måtte forlange en filosofi, der tog udgangspunkt i det 
materielle. Og som samtidig - og det var ikke uvigtigt -
fastholdt den grundsætning, at det sande er lig med det 
uforanderlige. 

Men var en sådan filosofi nu mulig? Platon har jo faktisk 
ret, når han siger, at de stoflige former i den sanselige ver
den altid undergår forandring. 
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Ja, det var faktisk muligt. Filosoffen Dernokrit fra Abdera 
havde vist hvordan. Og det var egentlig meget enkelt. Det 
stoflige er foranderligt, fordi det er deleligt, sagde Demo
krit. Men bliver man ved med at dele stoffet, så må man til 
sidst komme ned til en stofpartikel, der er så lille, at den er 
udelelig. Det udelelige hedder på græsk atomos. Hvor Platon 
finder det værendes sande og fundamentale enhed i ideen i 
himlen, finder Dernokrit den altså i atomet i stoffets dyb
der. 

Også den atomare forestilling er i øvrigt hentet fra mate
matikken. Dernokrit havde i fem år studeret matematik hos 
tovspænderne i Ægypten og var velbevandret i disciplinen. 
Hans tanke om den udelelige partikel som det værendes 
grundlæggende byggesten er således direkte inspireret af de 
forestillinger om tallene, som var blevet fremført af den re
ligiøse mystiker og matematiker Pythagoras. Ligesom tal
lene udgør de udelelige punkter, som en linie er sammensat 
af, hævdede Pythagaras nemlig, at hele den sanselige ver
den er sammensat af tal. Hvad Dernokrit i realiteten gør, er 
altså at forvandle talpunkterne til stofpunkter, som han kal
der atomer. 

Ifølge Dernokrit falder disse atomer igennem det tomme 
rum, og sammenstød er derfor uomgængelige. Ved sam
menstødene bliver atomerne hægtet sammen, fordi de har 
små kroge, og der opstår derfor gennem tiden bestandigt 
nye sammensætninger af atomer. Det er disse ubestandige 
sammensætninger, vi kender som verdens ting. 

Hermed bemærker vi en vigtig forskel på Platans idealis
me og Dernokrits materialisme. For hvor verden ifølge Pla
ton bliver til ved, at tingene ligesom falder ud af det største 
og mest omfattende fra oven, der bliver den ifølge Dernokrit 
til ved, at tingene bygges op af det mindste fra neden. Skal 
man derfor hos Platon forstå noget, så må man forstå det 
som et moment i den helhed eller sammenhæng, hvoraf det 
udgår. Hos Dernokrit derimod betyder det at forstå noget at 
begribe hvilke elementer, det er opbygget af. Hermed får vi 
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henholdsvis en lære om sammenhæng, der gør helheden til 
det primære og delene til det sekundære, og en lære om 
sammensætning, der gør delene til det primære og helheden 
til det sekundære. 

Da det er temmeligt vigtigt at fange denne forskel, vil vi 
tage et eksempel, og hvad vil være mere nærliggende at 
vælge end forholdet mellem individ nog samfund? Det har 
altid været nøglen til spørgsmålet om forholdet mellem he
let og delene. 

Når vi i det foregående hørte AristoteJes sige, at "staten 
er naturens værk og går forud for individet", der følgelig er 
"som en del i forhold til helheden", så udtrykker han natur
ligvis hermed sin lærers sammerihængslære. 

Modsat dette synspunkt, der ser samfundet som det før
ste og som mere grundlæggende end individet, må vi for
vente hos Dernokrit at møde det synspunkt, at individet er 
det grundlæggende, mens samfundet er noget, der bygges 
op hen ad vejen af individer. 

Dette kan vi få bekræftet. Vi har ganske vist kun brud
stykker af Dernokrits egne værker, men fra Diadoras har vi 
fået overleveret en beretning om samfundets udvikling, 
som det er sandsynligt at tilskrive Demokrit. 

Beretningen lyder: "De første mennesker, der blev til, si
ger de, levede et nordnet og dyrisk liv, og gik hver for sig 
ud efter føde ... Da de blev angrebet af dyr, indså de deres 
eget bedste og kom hverandre til hjælp, og siden de var 
sammen på grund af frygt, lærte de lidt efter lidt hverandres 
særtræk. Skønt deres lydfrembringelser først var uden klar 
betydning og forvirrede, artikulerede de lidt efter lidt deres 
ord, og ved gensidigt fastsatte symboler for hver forelig
gende ting gjorde de sig kendt med den betydning, alle be
tegnelserne skulle have ... Da de var blevet kendt med il
den og de øvrige nyttige ting, opfandt de også kunsterne og 
det øvrige, som er nyttigt for det fælles bedste. I det hele ta
get blev nøden selv menneskets læremester: den tilførte på 
rigtig måde lærdom om enhver ting til et levende væsen, 
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der var vel udstyret fra naturens side og som havde hænder 
og tanke og sjælens skarpsindighed til hjælpere i alle 
ting." 5 

Ligesom tingsverdenen bygges op ved, at de grundlæg
gende atomer lidt efter lidt hægtes sammen, bliver samfun
det altså til ved, at de grundlæggende enkeltstående indivi
der lidt efter lidt hægter sig sammen til gensidig nytte. 

At denne historie og Protagoras' digteriske fortælling 
vokser på samme rod er tydeligt. Det er heller ikke svært at 
se, hvorfor den tiltalte købmændene og håndværkerne i det 
demokratiske parti. Skulle de klare sig hver især på marke
det, så afhang det af deres skarpsindighed, deres kendskab 
til produktion og handelssamarbejdet med andre, og det er 
netop disse egenskaber, som Diodoros' historie gør til men
neskets grundlæggende. 

Men vi ser også, at beretningen om mennesket er en ud
viklingshistorie, og må spørge, om Dernokrits filosofi ikke 
hermed alligevel bryder kravet om uforanderlighed? 

Nej, det gør den faktisk ikke. Atomerne er jo dedunda
mentale, og de forandrer sig ikke .. Fra først til sidst bliver de 
ved med at være, hvad de er. Intet nyt bliver i den forstand 
til. 

Hvad så med de heste, træer, huse og skibe, der opstår 
ved atomernes sammensætninger? De forandrer sig vel? Jo
vist, men de er ikke virkelige. Det er kun atomerne, der er 
virkelige, den verden sanserne afbilder os er uvirkelig. 
"Bare ved konvention eksisterer sødt og bittert og varmt og 
koldt og farve. I virkeligheden eksisterer bare atomerne og 
det tomme" 6, siger den græske materialist. 

Platon og Dernokrit er således nok arge modstandere, men 
åndens filosof og stoffets filosof er enige om en ting. Der fin
des en sanselig eller synlig verden, og der findes en usynlig 
verden. (Atomerne er jo så små, at de er usynlige.) Den første 
møder vi i den daglige praksis, og den er falsk. Den anden 
møder vi igennem den abstrakte tænkning, og den er sand. 
Sand fordi den afbilder en evig og uforanderlig orden. 
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Med materialismen får borgerne altså både i pose og i 
sæk. De får en teori om stoffets sammensætning og foran· 
dring, der passer til fremstillingens praksis. Og de får en te
ori om al tings uforanderlighed, der harmonerer med slave
ejerens drømme. 

Ja, de får faktisk en ting mere. Når individet ifølge den 
materialistiske teori er mere grundlæggende end samfun
det, så følger, at man bør tænke mere på sig selv end på fæl
lesskabet. I livsførelsen gælder først og fremmest den indi
viduelle nydelse. 

Tanken kaldes hedonisme efter det græske ord for lystfø
lelse, og som erklæret skole regnes den fra Sokrates' elev 
Aristippos, der erklærede, at den sande lykke blev nået gen
nem sanselig lyst. Ansvar og pligter derimod skulle man 
undgå, da der ingen lyst var forbundet med dem. Aristippos 
unddrog sig derfor alle borgerlige ombud og nægtede at 
deltage i det politiske liv. 

Allerede før Aristippos gik til så chokerende yderlighe
der, var nydelsesfilosofien imidlertid begyndt at brede sig i 
Grækenland. Den var ganske vist helt fremmed for den ari
stokratiske livsanskuelse, men den nye økonomi bar den 
frem, og dens fortalere var netop de materialistiske filosof
fer. Det er derfor, at ordet materialisme i daglig tale både 
henviser til verdens stoflighed og til begæret efter sanselige 
goder. 

En doktrin om umådeholden grådighed var det dog ikke. 
Man var ikke blind for, at for meget af en god ting er af det 
onde. Og selv Aristippos forstod, at den højeste nydelse 
forudsætter et vist mådehold. I sin etik udtrykker Dernokrit 
det med disse ord: "Besindighed øger glæderne og skaber 
større lyst." 7 

Der skulle hen ad vejen opstå forskellige skoler, der 
havde hver deres mening om, hvordan mennesket sikrede 
sin individuelle lykke. Den direkte fortsættelse af Derno
krits lære finder vi hos Epikur, der over porten til sin skole 
havde skrevet: "Fremmede, her skal du få det godt. Her er 
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lysten det højeste gode." 8 Men der var også kynikerne, der 
mente, at den eneste vej til individuel lykke var at vende 
samfundet ryggen og slå sig ned i naturens ensomhed. Eller 
stoikerne, der mente, at individet burde lukke sig inde i sig 
selv og møde alle skæbnens tilskikkelser med ophøjet lige
gyldighed. 

Hvad enten man nu anså det ene eller det andet for den 
rette vej til individuel lykke, så siger det sig selv, at der er 
tale om en filosofi for herrerne. Kun den, der har andre til 
at arbejde for sig, kan koncentrere sig fuldt om at nyde. 
Selv kynikeren Diogenes havde ikke kunnet imponere 
samtiden ved at bosætte sig på en søjle, hvis han ikke ne
top havde haft en slave til at skaffe sig mad og drikke. En
gels og Marx, der havde disputeret om Bpikur til sin dok
torgrad, har derfor ret, når de om selvnyderne skriver, at 
"indholdet af deres nydelse var til enhver tid betinget af 
hele den øvrige samfundshelhed og led af alle dens modsi
gelser"'. Det var den tids filosoffer selvfølgelig blinde for, 
de troede, at deres budskab var almenmenneskeligt. Sand
heden er dog ikke desto mindre, som Marx og Engels skri
ver, at "nydelsesfilosofien var intet andet end visse - til 
nydelse privilegerede samfundskredses åndrige 
sprog."10 

Denne karakteristik gælder imidlertid ikke blot nydelses
filosofien men den græske materialisme i almindelighed. 
Den er et nøje udtryk for en bestemt samfundsklasses op
fattelse af verden. Set ud fra samfundets synsvinkel kan vi 
derfor betegne den som en borgerlig eller individualistisk 
materialisme. 

Man kan imidlertid også betegne den i overensstemmelse 
med den fremstillingssynsvinkel, som den selv anlægger på 
verden. I så fald kaldes den for den mekaniske materialisme. 
Den anskuer nemlig verden, samfundet og naturen som 
sammensætninger af enkeltstående løsdele imellem hvilke, 
der optræder udvendige eller mekaniske forbindelser. Det 
vil sige forbindelser, der lader elementerne selv uberørte. 
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Ligesom i vor barndoms Meccano, kan man samle, hvad det 
skal være, og skille det igen. Byggesættets elementer for b li
ver de samme, som de altid har været. 

Teori og praksis 
Ud af den græske verden vokser altså to filosofier, der skil
ler tingenes form fra deres stof!ighed. Og på diametralt 
modsatte måder, for hvor idealismen fremhæver tingens 
formlighed og afviser dens stof!ighed, fremhæver materia
lismen tingens stoflighed og afviser dens formlighed. Helt 
modsatte er de to filosofier imidlertid ikke. De er nemlig 
enige om, at de kødelige heste, der vrinsker i folden, ikke 
er andet end gøglebilleder. For Platon er de en forvansk
ning af hestens sande, immaterielle ide i himlen. For De
mokrit er de en sanseillusion, for kun det stoflige atom har 
sand eksistens. 

Det kan forekomme ejendommeligt, at man kunne mene, 
at de levende, vrinskende heste ikke skulle være virkelige. 
Især da vi ikke kan tro, at Platon og Dernokrit ikke i praksis 
omgikkes heste som om, de var virkelige. Men heri ser vi 
netop arbejdsdelingen mellem praktiske folk og teoretiske 
skolelærere. Når de sidste stiller sig ved tavlen, så kan de 
vende ryggen til - eller abstrahere fra - den praktiske ver
dens mangfoldighed af forhold. De kan f.eks. abstrahere 
fra, at de kom ridende til arbejde, og hævde, at heste ikke er 
virkelige. 

Man kan more sig over adskillelsen mellem praksis og te
ori, og man kan latterliggøre abstraktionen. Men det skal 
man ikke. Det er erfaringerne fra menneskelivets praktiske 
dagligdag, der danner erkendelsens brolægning. Men det er 
ikke erkendelse blot at trave ad erfaringens veltrådte stier. 
Erkendelse kræver, at man hæver sig over den bekendte 
verden og stiller spørgsmål til det, der netop i kraft af erfa-
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ringen er blevet selvfølgeligt for os. At man begynder at pille 
brostenene op og reflekterer over deres mønstre, kunne 
man sige. 

Nu ved vi alle godt, hvor ubekvemt det kan være, når no
gen begynder at pille brolægningen op, hvor vi færdes. 
Skulle det nu være nødvendigt, tænker vi irriteret? Men det 
er faktisk nødvendigt, at der stilles spørgsmål ved det selv
følgelige, for erfaring kan kun forvandles til erkendelse, 
hvis vi formår at trænge bagom den praktiske dagligdags 
glatte overflade. "For det bekendte er endnu ikke erkendt, 
fordi det er bekendt", siger Hegel, og tilføjer, at tro det "er 
det mest almindelige bedrag af sig selv og andre." 11 

I en vis forstand udtrykker Dernokrit det samme, når han 
siger, at "mennesket må erkende efter denne rettesnor, at 
det er fjernt fra det virkelige"." Alligevel er der en væsent
lig forskel på Hegels og Dernokrits fremhævelse af teorien. 
Hegel mener nemlig ikke, at erkendelsen er nået frem, før 
stenene igen er blevet lagt. Før teorien har materialiseret 
sig i den praktiske virkelighed. Dernokrit derimod tror, at 
det er de løse sten, han holder i favnen, der er mere virke
lige end den brolægning, de er hentet fra. 

Det er selvfølgelig Hegel, der har ret. Erkendelsesudvik
lingen er en proces, hvor teori bliver trukket ud af og hæ
vet op over praksis for dernæst at vende tilbage til og berige 
praksis. Som f.eks. grækernes rene matematik blev trukket 
ud af en målende praksis for at vende tilbage og forvandle 
denne praksis til en fremragende ingeniørkunst. 

Før stenene kan lægges tilbage, må de imidlertid trækkes 
ud, og det var det, som Dernokrit og Platon som de første 
var begyndt på. Man kan derfor ikke bebrejde dem, at de 
ikke vidste bedre. På Hegels tid derimod havde man set så 
mange optagninger og nedlægninger i erkendelseshistorien, 
at man ikke burde være i tvivl om princippet. 

Nu siger det sig selv, at teoretikeren ikke kan tage alle 
sten op på een gang. Der må vælges ud eller vælges fra. Og 
det er abstraktion. Der er altså en del, som abstraktionen 
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ikke får med, hvorfor den abstrakte verden er skarp og nø
gen sammenlignet med den konkrete virkeligheds verden, 
der er sprængfyldt med en mangfoldig rigdom af fæno
mener. Det er en verden for tanken, hvorimod sanserne må 
føle sig fremmedgjorte. Dette er imidlertid en fordel, fordi 
abstraktionen hermed ·kan fremhæve det væsentlige og 
grundlæggende uforstyrret af det blot tilsyneladende og til
fældige. 

Hermed ikke sagt, at erkendelsen ikke skal komme øjne 
og ører imøde. Når teorien vender tilbage fra abstraktioner
nes rige skulle den jo gerne gøre den bekendte verden min
dre og ikke mere fremmed. Og det gør den gode teori også, 
som Darwins evolutionslære er et eksempel på. Darwins te
ori er netop en abstrakt tankekonstruktion. Evolutionslæ
ren blev ikke opdaget ved iagttagelse på Galapagosøerne. 
Hvis evolutionsprincippet havde været sanseligt, så havde 
man forlængst set det. Men det er det ikke. Det skal tænkes, 
og det gjorde Darwin, da han rent abstrakt krydsede de en
kle grundprincipper fra Lyell og Malthus tre år efter hjem
komsten fra sørejsen. Men i det øjeblik teorien var formule
ret, så blev evolutionen faktisk synlig. Så snart man havde 
fået teoriens tryllebriller på, fremgik den nemlig med indly
sende klarhed af alt, hvad man kunne iagttage. Unge Hux
ley udbrød således ærgerligt, da han var blevet præsenteret 
for teorien: "Hvor dumt, at jeg ikke selv har tænkt på det!". 

Er det den gode teoris kendetegn, at den får folk som 
Huxley til at udbryde "Selvfølgelig!", så betyder det natur
ligvis ikke, at verden ikke var selvfølgelig for dem før. Både 
den bekendte og den erkendte verden er selvfølgelige. Beri
get med teorien er den erkendte verden bare endnu mere 
selvfølgelig end den bekendte. Fordi den erkendte verden 
til forskel fra den bekendte rummer nogle teoretiske be
stemmelser, der gør den sande sammenhæng tydelig for 
mennesket. I den forstand er den erkendte verden mere vir
kelig end den blot bekendte. Marx, der selv drog virtuost 
nytte af abstraktioner, siger ligefrem, at først den verden, 
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der har været igennem abstraktionens trin, er den virkeligt 
konkrete. Den bekendte verden forud for abstraktionen er 
blot tilsyneladende konkret eller pseudo-konkret. Det ab
strakte og det konkrete er således nok modsætninger, men 
det er modsætninger der behøver hinanden. Det er således 
menneskets evne til at "sanse" skillelinier, der ikke umid
delbart er givet for øjet og øret, der gør det i stand til at er
kende den konkrete virkelighed. Den danske psykolog og 
erkendelsesteoretiker Jens Maromen kalder netop i sit vig
tige pionerarbejde denne evne for sansen for det kon
krete.13 

Forudsætningen for, at teorien kan tjene som tryllebril
ler, er imidlertid, at det også er den væsentlige sammen
hæng, som den blotlægger. Nu er det formentlig temmeligt 
sjældent, at en teori ikke rummer et eller andet væsentligt, 
men til gengæld er det meget svært at få fat i hele den væ
sentlige sammenhæng på en gang. Ja, det er faktisk umuligt. 
Hvis stenene ikke er lagt godt til rette af andre forud, kan 
de ikke løftes op i et greb. Darwin og Marx kunne således 
alene udføre deres bedrifter på grund af andres forudgå
ende indsats. Overser man det, kan man let tro, at erkendel
sesgennembruddet skyldes en mystisk inspiration hos den 
geniale ener. Hvor er han klog, og hvor var forgængerne 
dumme, når de ikke kunne se det, han så. Denne opfattelse 
er selvfølgelig en lille smule tåbelig. Erkendelse er altid re
sultatet af generationers kollektive anstrengelse. Den vok
ser, fordi de efterfølgende kan stå på de forudgåendes skul
dre, og man bør ikke i mindre grad værdsætte dem, der 
indleder arbejdet, end dem, der afslutter det. Heller ikke 
selv om det alene er afslutterne forundt at stå med hele 
sandheden, mens begynderne ifølge sagens natur må nøjes 
med halve sandheder. 

Enhver der kender erkendelseshistorien, vil forstå, at det 
forholder sig sådan. Men han vil også vide, at denne for
ståelse ofte har været bemærkelsesværdigt fraværende hos 
netop de intellektuelle teoretikere. De har som hovedregel 
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opfattet den halve sandhed, de holdt i favnen, som hele den 
endegyldige sandhed. Og hermed er erkendelseshistorien 
blevet en endeløs strid mellem teorier og forestillinger. For 
den, der holder en halv sandhed, vil snart møde den, der 
holder en anden halv sandhed, og så opstår slagsmålet om 
hvilken halvdel, der er den rigtige. Og mindre krigerisk bli
ver det ikke, når teorierne knytter sig til de modsætninger, 
der kendetegner det klassedelte samfund. Hvilket naturlig
vis er uundgåeligt, da bestemmelsen af det væsentlige ud
springer af tænkerens erfaring, der i et klassesamfund er 
klassebestemt. 

Det er præcis det, vi møder i Piatons krig mod Demokrit. 
De har begge fat i noget uhyre væsentligt og grundlæg
gende sandt. Platon har erkendt, at verden er kendetegnet 
ved et system af kvalitative former, og Dernokrit har er
kendt, at verden er kendetegnet ved sin kvantitative stoflig
hed. Men det er kun den halve sandhed, de hver især har 
fat i, og derfor må deres strid blive et sammenstød mellem 
absolutte modsætninger. 

Sådanne stridigheder mellem teorier, der udtrykker en 
diametralt modsat opfattelse af forhold i verden, er reglen i 
erkendelseshistorien. Filosofi og videnskaber er fyldt med 
dem, og de har altid delt tænkerne i stridende lejre eller 
skoler. 

Men hvor der er strid, er der. også folk, der vil bringe stri
den til ophør. Især da de stridende parter jo som oftest 
begge har ret. Dette kan ske på to forskellige måder. 

Den ene er kompromiset, der bilægger striden ved at 
lade parterne mødes på midten i en slags forlig. Sandheden 
bliver så gjort til en mellemting mellem de uforenelige, 
men ikke urigtige synspunkter. Ligesom Augustin gjorde 
mennesket til en mellemting mellem dyret og englen. 

Den anden er syntesen, der ophæver striden ved at løse 
modsigelsen mellem de halve sandheder som en gåde. 
Sandheden fremstår her som den erkendelse, der lader 
modsætningerne gå op i en højere enhed. 
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Erkendelseshistorien vrimler med såvel kompromiser 
som synteser. Kompromiserne har spillet deres vigtige 
rolle, når synteserne endnu var uden for rækkevidde, men 
det er synteserne, der er de egentlige bærere af erkendelses
fremskridtet. De er erkendelsens revolutioner, der løfter 
den menneskelige forståelse op på et højere trin. Med alt 
for megen fredelig sameksistens på erkendelsens område, 
går udviklingen i stå, man skal derfor ikke beklage den strid 
mellem teorierne, der fører til skarpe modsætninger. Det er 
netop modsigelsen mellem dem, der tvinger synteserne 
frem. Hegel, der gjorde denne udviklingsproces til sit stu

. dium, brød sig ikke om den skematiske måde, som hans ele
ver udlagde princippet på. Men vi er ikke så sarte og tør 
godt skrive, at udviklingen foregår ved, at tese støder sam
men med antitese og derved skaber en syntese, der er klar til 
nye sammenstød. 

Dette får vi også bekræftet fra den atheniensiske tænke
tank. Af sammenstødet mellem Dernokrits materialistiske 
tese og Piatons idealistiske antitese springer nemlig en syn
tese, som vi skylder vore græske venner at få med, inden vi 
forlader dem. 

Aristotele/ kredsløb 

Aristoleles må have været en af Piatons yndlingselever. Det 
er den eneste forklaring på, at han kunne tilbringe tyve år i 
Piatons skole uden at blive smidt ud. Han ignorerede nem
lig groft skolemesterens strenge forbud mod at studere De
mokrit og den materialistiske filosofi og udviklede syns
punkter, som Platon næppe kunne bifalde. 

Aristotdes var enig i, at verden er kendetegnet ved en 
mangfoldighed af kvalitativt forskellige former. Men han 
fandt det himmelråbende, at Platon flyttede formerne op i 
himlen, og at de ·jordiske mennesker, heste, fugle, fisk, 
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træer, planter og mineraler blot skulle være falske kopier af 
de sande former i himlen. De virkelige former er netop 
dem, som vi møder i den materielle verden, sagde han. Man 
kan ikke have form uden stof. 

Man kan imidlertid heller ikke have stof uden form. Aris
toteles kunne. derfor heller ikke acceptere Dernokrits på
stand om, at heste nok er stoflige, men at deres form er en 
illusion. Form og stof udgør simpelthen en uadskillelig 
enhed, som vore sanser fortæller. 

At heste både er af stoflig art og har hesteform forekom
mer måske ikke at være den højeste visdom. Men vi må 
huske, at sådanne forestillinger i idealisternes og materialis
ternes lærde skoler var noget endnu værre end kætteri. 
Nemlig bondsk dumhed. AristoteJes var imidlertid ikke ude 
på at spille de lærde på næsen. Han var virkeligt lærdomssø
gende, og der må derfor have været gode grunde til hans af
vigelse. 

Årsagen skal søges i det gamle ord, der siger, at hvad man 
i barndommen nemmer, man ikke siden glemmer. Aristote
les' far var læge, og efter tidens skik blev drenge oplært i 
deres fars fag. Lægegerning er imidlertid en erfaringsbe
stemt praksis, der ikke kan tillade sig at Jade hånt om det 
stoflige. Tværtimod indskærper den omhyggelig iagttagelse 
af de legemelige forandringer og deres kvalitativt forskel
lige former. Det har faderen næppe ladet læredrengen 
glemme. Og glemte han det alligevel, så har der nok vanket 
med stokken. 

Baggrunden for den alternative filosofi, som AristoteJes 
skaber som en syntese af Piatons idealistiske formlære og 
Dernokrits materialistiske stoflære, er altså lægens konkrete 
forståelse af organiske processer og ikke matematikerens 
opfattelse af abstrakte principper. 

AristoteJes var imidlertid også slaveejer og delte derfor 
Dernokrits og Piatons fælles grundsætning, at det sande er 
identisk med det uforanderlige. Man må derfor spørge, 
hvordan han kunne fundere sin filosofi på den sanselige er-
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faring, når vore sanser bestrider, at noget i verden skulle 
være uforanderligt? 

Jo, det klarede han temmeligt elegant. Det er rigtigt, at 
alt til stadighed undergår forandring, sagde han. Men det 
gentager sig også. Når foråret er blevet til sommer og som
mer til efterår og efterår til vinter, så begynder det hele for
fra med foråret. Og sådan er det med alle ting. Når agernet 
er blevet til en spire og spiren til en plante og planten til et 
træ og træet er blevet gammelt og falder for stormen, så er 
der kommet nye agern, og alt kan starte forfra påny. Selv 
om alt forandrer sig, så er der altså noget, der forbliver det 
samme. Nemlig kredsløbet selv. 

Hermed havde han også klarlagt sit syn på forholdet mel
lem form og stof. Formen udfolder sig igennem kredsløbets 
stoflige forandringer, men den forandrer sig ikke selv. Den 
er netop tingens formel, iboende princip eller sande væsen 
og forbliver den samme igennem alle tingens stoflige foran
dringer. Egetræets formel findes således allerede i agernet. 
Men realiseret bliver den først i det udvoksede træ. Foran
dring er derfor udfoldelse af noget allerede givet, der stræ
ber imod at blive, hvad dets natur i virkeligheden er. "Hvad 
en ting er, når den er fuldt udviklet, kalder vi dens natur, 
hvadenten vi taler om et menneske, en hest eller en fami
lie" 1\ siger Aristoteles. 

Hvor Dernokrit bruger det mekaniske byggesæt og Platon 
den abstrakte matematiske formel som model for deres 
forståelse af verden, bruger AristoteJes altså som model for 
sin forståelse den levende organisme. Hvad andet er nemlig 
hans form end tingenes "genotype", som vi ville sige 
i dag? 

Nu findes der både små og store kredsløb i verden, og de 
første indgår i de sidste. Arets kredsløb indgår f.eks. i fami
liens kredsløb, der i sin cyklus jo rummer mange år. Til gen
gæld indgår familiernes kredsløb som mange små cirkler i 
den større cirkel, som bystaten gennemløber. Og sådan er 
det med alle former, de er cirkler indeni cirkler. Da nu det, 
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der indgår som bestanddel i en bestemt form regnes til dets 
stof, bliver årenes form altså stof for familiegenerationernes 
form, der igen bliver stof for samfundets form. 

Ligesom i Piatons idelære er verden altså ifølge Aristote
les et kinesisk æskesystem, hvor hver form har sin plads i 
en større og mere omfattende form. I Aristoteles' version er 
systemet imidlertid af stoflig beskaffenhed og rummer 
uhindret de materielle forandringer, som vi kan iagttage 
med vore sanser. Ja, ifølge AristoteJes er det alene i kraft af 
sanselig erfaring eller empirisk iagttagelse, at vi teoretisk 
kan blotlægge fænomenernes sande form eller natur. Før vi 
kan begribe agernets formel, må vi jo have studeret ager
nets faktiske udvikling til egetræ. Og det er netop gennem 
studiet af de kvalitativt forskellige materielle former, som 
de kan iagttages på forskellige trin i deres kredsløb, at Aris
toteles lægger grunden til de egentlige videnskaber. Og net
op videnskaber i flertal. Når AristoteJes må give sig i kast 
med både fysik, meteorologi, zoologi, botanik, samfunds
lære og psykologi, så er det fordi, at den materielle verden 
faktisk rummer kvalitativt forskellige former med hver 
deres særlige natur og særegne lovmæssigheder. Havde De
mokrit ret i, at kun atomets stoflige splint har virkelig eksis
tens, havde man til gengæld kun haft brug for en eneste vi
denskab. Så ville alt kunne reduceres til atomlære. 

Men det mente AristoteJes altså ikke var muligt. Han kas
tede sig derfor ud i en empirisk systematiseringsindsats, der 
må regnes for videnskabshistoriens største enkeltmandsbe
drift. Også selv om han i indsamlingen af studiemateriale 
fik en hjælpende hånd fra prins Alexander, der rejste meget 
omkring. 

Alexander ville nemlig noget mere her i verden end blot 
være makedonisk konge og førte sine erobringshære til 
både Ægypten, Persien og Indien. Og felttogene fik ham 
ikke til at glemme sin gamle lærer derhjemme. AristoteJes 
havde nemlig haft sund sans nok til ikke at binde den ustyr
lige kongesøn til skolepulten. I stedet havde han lokket lær-
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dom i ham gennem spændende historier og beretninger om 
fortidige bedrifter. Alexander havde derfor fået respekt for 
lærdom og skrev hjem til Aristoteles: "Jeg vil for mit ved
kommende hellere udmærke mig ved indsigt i den ypperste 
lærdom end ved ydre magt. Lev vel!" 15 Disse ord var pæne, 
men næppe sande. Men måske troede Alexander selv på 
dem. lhvertfald sørgede han altid for, at videnskaben blev 
tilgodeset, når der blev plyndret. Aristoteles modtog derfor 
store mængder materiale til sine samlinger, og det var selv
følgelig ikke sidste gang i historien, at imperialistisk ero
bring skulle begunstige videnskaben. Vi har ikke glemt, 
hvem der hentede Saint Hilaires flamingoer til Paris fra 
Ægypten, og hvem, der sejlede Darwin rundt i verden. 

Cirklen brydes 
Hvis det er formen, der styrer de stoflige forandringer, og 
hvis formen selv som stof er styret af en højere form, der 
igen indgår i en højere form, osv., hvor stopper denne krede 
så? Jo, den stopper ifølge Aristoteles med den højeste eller 
yderste form, der ikke selv er stof i nogen højere form og 
derfor heller ikke er styret af noget andet end sig selv. Der
for blev den kaldt den ubevægede bevæger. Som den ende
lige årsag til alt i verden modsvarer Aristoteles' højeste form 
Piatons mest fuldkomne ide, og begge opfattede den som 
Gud. Det, der omfatter og bestemmer det værendes system. 
Aristotdes forestillede sig således, at alt - alle de større og 
mindre cirkler - er indeholdt i den yderste cirkel og udtryk 
for dennes egen stræben mod at opfylde sin formel. Og 
dette endegyldige kredsløb, der rummer alle andre kredsløb, 
kalder han verdensåret. Det vil sige hele verdens historie. 

Som alle andre kredsløb må imidlertid også verdensåret 
på et tidspunkt være nået frem til sin fuldt udfoldede form. 
Hvad sker så? 
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Jo, der sker det samme, som ved det almindelige år. Det 
begynder simpelthen forfra! Når verdenshistorien har fuld
endt sig, så starter det hele igen fra begyndelsen. Præcis det 
samme forløb vil gentage sig igen og igen, og stakkels So
krates må tømme giftbægeret den ene gang efter den anden. 
I al evighed faktisk. Der kan aldrig ske noget nyt. Evig be
vægelse er der, men det er cirkelbevægelsen i formen. Cir
klerne forbliver ubrudte, og formerne ændrer sig aldrig til 
kvalitativt anderledes former. Alt forbliver det samme. 

AristoteJes svarer altså bekræftende på Piatons spørgs
mål: "Er ikke alt det, som virkeligt eksisterer ... uden no
gen som helst mulighed for nogen kvalitativ foran
dring?" 16 

Og det samme ville Dernokrit have gjort ud fra sin opfat
telse. For ham er det eneste virkeligt eksisterende elemen
tet, der netop er kendetegnet ved at være, hvad det er, og 
aldrig blive noget andet. 

Trods deres temmeligt forskellige synspunkter er Demo
krit, Platon og AristoteJes altså enige om, at kvalitativ foran
dring er en umulighed. Dette er præcis det samme som at 
sige, at udvikling er en umulighed. Udvikling er nemlig net
op det forhold, at en form bliver til noget kvalitativt andet 
end den var. En ny form. Hverken Dernokrits eller Aristote
les' "udvikling" er altså ægte udvikling. Hos Dernokrit re
sulterer bevægelsen kun i en forandring, der på ingen måde 
berører det grundlæggende. Hos AristoteJes resulterer be
vægelsen blot i en udfoldelse af det grundlæggende, der alle
rede er givet. 

Anti-udviklingsopfattelsen hos de tre græske filosoffer 
kan udtrykkes med den sætning, der blev regnet for god la
tin igennem hele middelalderen: Natura non facit saltus. Na
turen- eller det værende- gør ingen spring. Kvalitativ ud
vikling er en umulighed. 

Eller - revolution er en umulighed. For i afvisningen af 
kvalitative spring genfinder vi også de herskendes drøm om 
en evig og uforanderlig orden. 
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Det var imidlertid ikke en drøm, som slaverne delte. De 
underste drømte om revolution. Hvis ikke som en opstand i 
jordelivet, så dog som en opstandelse til en kvalitativt an
den tilstand i det hinsides. 

Her har vi altså også en tese og en antitese. Tesen om 
kvalitativ uforanderlighed konfronteres nemlig her med 
den modstridende tese om kvalitative spring. 

Hvor en tese modsiges af en antitese, er der altid en gåde 
at løse. Her gåden om verdens samtidige enshed og uens
hed, kontinuitet og diskontinuitet. Men det var nu ikke en 
gåde, som man skulle forsøge at formulere endsige løse i de 
næste mange århundreder. 

Hvormed ikke sagt, at begge teser ikke fandt deres plads i 
verdensbilledet. Kristendommen er nemlig en slavereli
gion, soni Nietzsche korrekt hævder, og selv om den platoni
ske og aristoteliske lære skulle fylde gevaldigt op i kristen
kirkens doktriner, så kunne man ikke helt skubbe 
slavebudskabet til side. Også her måtte et historisk kompro
mis være på sin plads. 

Det er derfor, at vi i bogen om Gudsstaten, som Augustin 
skrev i 400-tallet, og som blev det vigtigste kirkeskrift efter 
Bibelen, ikke blot genfinder den platoniske søkiklcert fra 
Piotin men også møder et synspunkt, der ville have rystet 
Aristoteles. Med henvisning til en passage i Prædikerens 
Bog, hvori der står, at "der intet nyt er under solen", skriver 
kristenkirkens chefideolog: "Nogle fortolkere har ganske 
vist opfattet den citerede sætning sådan, at alting i Guds 
forudbestemmelse (prædestination) allerede har fundet 
sted, og at der derfor, 'intet nyt er under solen'. Hvordan 
det nu end forholder sig, så forbyde himlen, at den rette tro 
sætter disse ord af Salomon i forbindelse med Fysikersko
lens periodiske omløb, i kraft af hvilke de samme tidsaldre 
og de samme begivenheder, ifølge deres teori, gentager sig i 
en evig cirkel. Lad os f.eks. se på Platon ud fra denne teori. 
Han underviste sine elever i Athen i det fjerde århundrede 
i en skole, der kaldtes 'Akademiet'. Men ikke nok med det 
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- i utallige århundreder i fortiden med umådeligt lange, 
men endelige, mellemrum har den samme Platon, den 
samme by, den samme skole og de samme elever optrådt 
igen og igen; og de vil ligeledes igen og igen dukke op i 
utallige fremtidige århundreder. 

Jeg gentager: Himlen forbyde, at vi skulle nære denne 
tro. For 'Kristus døde en gang for alle vore synder', og 'op
standen fra de døde skal han aldrig dø igen'." 17 

Hermed bringer Augustin den opfattelse til verden, at 
historien er en brudt cirkel. At der findes begivenheder, 
der ændrer historiens gang for altid. Kort sagt kvalitative 
spring. Og dem, der mener noget andet, giver han disse ord 
med på vejen: "Vore teoretikere fortjener, tror jeg, følgende 
vers, 'De ugudelige skal vandre i en cirkel' - ikke fordi 
deres liv vender tilbage i de omløb, som de tror på, men 
fordi deres vildfarelse, deres falske lære, går i ring." 18 
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V Mennesket bryder· 
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Her ser vi et eksempel på, hvordan 
livtaget mellem åndens og materialismens 
verden udkæmpes i praksis. I kapitlet 
beskæftiger vi os med den feudale 
middelalders sammenbrud og 
borgerklassens og dermed den moderne 
tids fødsel i renæssancen. Her kommer 
nemlig - som et oprør mod den gamle -
den nye menneskeopfattelse til verden, 
der på godt og ondt har bestemt 
forestillingerne om menneskets natur 
frem til i dag. Nemlig den, der fremhæver 
enkeltindividet over alt andet. Hvilket 
samtidig er en genfødsel af det 
materialistiske tema fra den antikke 
græske filosofi. 
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Genfødslen 

bryder 

Tænker man nu, at det da også var en tosset ting med disse 
repeterende cirkler, så venter der en overraskelse. Det hele 
gentager sig nemlig faktisk! Som var historien vendt hjem 
efter en tur i sit store kredsløb, dukker den antikke verdens 
idealer pludselig op i 1400-tallets Italien. Antikkens tanker 
om kunst, politik og filosofi bliver igen sat på dagsordenen. 
Og det så aktuelt og dugfrisk som havde det været dagen 
før og ikke for små totnsinde år siden, at Platon, Dernokrit 
og Protagoras havde diskuteret om natur, menneske og 
samfund på torvet i Athen. 

Så slående var denne genkomst, at samtidens tænkere 
selv talte om den antikke verdens genfødsel efter middelal
derens dvale. Genfødslen eller renæssancen kaldte man den 
nye storhedstid. 

Det er i øvrigt netop på grund af denne gentagelse, at de 
græske oldtidsbegivenheder har mere end akademisk inter
esse. De politiske og filosofiske temaer, der bliver gennem
spillet på markedspladsen i Athen, kan nemlig ses som en 
generalprøve på den europæiske histories store skuespil. 
Det vi nu skal se, har vi således set før. 

At antikkens genfødsel måtte indtræffe i Italien, kan 
være nærliggende nok. Antikkens anden akt havde jo netop 
udspillet sig i Italien, hvor slaveejerstaten Rom havde 
opsuget hele den græske eller helleniske kultur i sig. Og 
denrie kulturhavde italienerne lige uden for døren i 
form af et væld af bygninger, templer, mindesmærker 
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og kunstværker fra antikken, som enhver Rom-rejsende 
vil vide. 

Imidlertid forklarer det ikke i sig selv den voldsomt for
nyede interesse for antikken, at italienerne boede i et 
kæmpe friluftsmuseum. Det havde de jo gjort hele tiden. 
Renæssancen må have haft andre grunde. Og det havde den. 

Når antikken genfødes, så er det fordi, at historien genta
ger sig. Nemlig historien om købmandsskibene, der for
vandler byen til et økonomisk kraftcenter. Om købmandens 
og producentens udfordring af den jordejende aristokrat og 
den verdensorden, hvis grundlag er livet på landet. Histo
rien om borgerklassens oprør mod adelsklassen. 

Selvfølgelig var alt ikke præcis det samme. Denne gang 
var det købmændene i Firenze og V enedig og ikke i Athen, 
der begyndte at blande sig i verdens gang, og varer, marke
der og handelsveje var k\m delvis de samme. Ej heller var 
der forløbet totusinde år uden, at det havde sat sig sine 
spor. Historien gentager sig jo ikke i bogstaveligste forstand. 
Men netop derfor er lighedspunkterne også så forbløf
fende. Lad os imidlertid først se på den verdensorden, som 
købmandsskibene begyndte at sejle i stykker. 

Feudalismens verden 
Det første, vi bemærker, er, at slaveri ikke var grundlaget for 
den middelalderlige samfundsorden. Den antikke slaveejer
stat forsvandt nemlig ud af historien, da Romerriget gik i 
opløsning på grund af indre modsigelser og presset mod 
grænserne fra germanske stammer. 

Og forsvandt er her netop ordet. For man kan ikke sige, 
at slaverne på godserne i de romerske provinser befriede 
sig for slaveåget. Snarere forholdt det sig sådan, at de blev 
herreløse. Og det blev grundlaget for en ny måde at organi
sere arbejdet på. 
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Da de germanske krigshære rykkede ind i de store Jand
områder på den anden side af Rhinen, som romerne havde 
opgivet, så delte de naturligvis jorden, gårdene og landsby
erne imellem sig som krigsbytte. Dyrke jorden selv havde 
krigsmanden imidlertid ikke lyst til. Det kunne de derbo
ende bønder passende fortsætte med. Men ikke som slaver. 
Slaveadministration var for forretningsmænd og ikke for ra
ske krigs karle. N æh, bønderne kunne blive på gårdene som 
frie folk, hvis de blot afleverede en vis mængde af land
brugsproduktionen til krigsmanden og i øvrigt stillede til ar
bejde nogle dage om ugen på hovedgården. Fra slave blev 
bonden altså forvandlet til fæster. 

Dette måtte vel være en fordel? Modsat slaven havde fæs
tebonden jo sin andel i gårdens overskud, og lagde han 
mere energi i arbejdet og indførte mere produktive meto
der, så blev der jo mere til ham selv. Det er selvfølgelig rig
tig nok, men jo mere udbyttet steg på gårdens drift, jo mere 
forlangte godsejeren i fæsteafgifter. Kunne bonden da ikke 
som fri stille sine fæstebetingelser? Jo, men det var ret te
oretisk, for uden adgang til jord kunne familien ikke opret
holde sin eksistens. Og modsat slaveejeren, der blev syg af 
bekymring, når slaven havde feber eller på anden måde 
skrantede, så kunne godsejeren være ligeglad. Hans rigdom 
var jo ikke bundet op i bondens person. Døde bonden eller 
hans børn, så blev jorden ligegodt liggende. Selvfølgelig 
skulle den dyrkes, hvis godsejeren skulle have indtægter, 
men det var kun et problem i perioder, hvor krig eller pest 
havde affolket landet. Til gengæld var bønderne ikke sene 
til at udnytte en sådan arbejdskraftsmangel i forhandlingen 
med godsejeren, der så sin rigdom forvandlet til ødegårde. 
Det gav bondebefolkningen gode kår. Så længe det varede. 
Godsejerne ophævede nemlig den frie forhandlingsret og 
indførte livegenskabet, der ved lov bandt bonden til sin fø
degård for livet. Det var faktisk slavedets genindførelse. 

Det er dette fæstesystem, der er grundlaget for den sam
fundsorden, der rejser sig på det antikke samfunds ruiner. 
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Feudali.rmen kaldes den. Ordet kommer af det latinske feu
dum, der betyder len, og hermed er vi inde på det andet 
karakteristiske træk ved det feudale samfundssystem. 

Da den germanske stamme frankerne under anførsel af 
Klodevig i år 486 havde erobret N ordgallien, havde man 
delt landet i overensstemmelse med vasalsystemets militære 
hierarki. Klodevig havde givet til generalerne, der havde gi
vet til officererne, der igen havde givet til hærens befalings
mænd. N u beroede frankernes krigslykke på det sværtbe
væbnede rytteri, som stigbøjlens opfindelse havde gjort 
muligt. Men omkostningerne, der var forbundet med at ud
ruste en mand til hest, begyndte efterhånden at lægge en 
dæmper på jordejernes entusiasme, når der blev kaldt tille
ding. Man begyndte derfor at gøre jordbesiddelsen afhæn
gig af det militære fremmøde. V asalien knnne disponere 
over jorden, men det var ikke hans. Han havde den i len, 
dvs. til låns, og kun så længe han opfyldte sin troskabsed 
mod lensherren og stillede i spidsen for beredne krigere på 
lensherrens bud. Således blev det feudale lenssystem til 
som en overbygning på bondeøkonomien, der skulle tjene 
som forsynings- og mobiliseringsgrundlag for en krigsma
skine. Og da der ingen mangel var på krig, så dannede det 
snart skole over hele Europa. 

Den materielle infrastruktur i form af veje, broer, borgan
læg, landsbyer og godser var imidlertid ikke det eneste som 
feudalherrerne kvit og frit kunne tage i brug efter de romer
ske kolonisatorer. Der var således også en åndelig infra
struktur. Befolkningen i de erobrede områder var nemlig 
kristne, og romerne havde sørget for, at provinserne var vel
forsynet med kirker, der ikke blot kunne tage sig af menig
hedernes sjælesorg men også kunne tjene som effektiv civil 
administration. 

Kristendommen har utvivlsomt været en mystisk og 
nmandig ting at møde for den germanske kriger. Men det 
kunne ikke i længden undgå at gøre indtryk, hvor forunder
ligt effektivt kirken med alvorsprædikener, blide salmer og 
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vokslys formåede at holde bønderne til arbejdet. Hvad de 
germanske opsynsmænd kun vanskeligt formåede med 
stokkemetoder ude i markerne, klarede de kristnes usynlige 
opsynsmand i det høje med legende lethed. Præcis hvor 
lang tid det tog krigsherren at indse, at kristenkirken var 
endnu en appelsin i hans turban, får vi et godt indtryk af, 
når vi lærer, at Klodevig omvendte sig - og dermed sine 
undersåtter - til kristendommen tolv år efter, at han havde 
erobret N ordgalHen og grundlagt Frankerriget. 

Også heri skulle Klodevig danne skole. I takt med feud
alismens udbredelse mod øst og nord, udbredte kristen
dommen sig også. Og som vi ser det i Danmark, så sker det 
karakteristisk nok for hele riger ad gangen på kongens bud. 
Så let skifter man naturligvis ikke verdensanskuelse. Men 
når høvding efter høvding hylder Jesus Kristus i stedet for 
de gamle germanerguder Odin og Thor, så må vi antage, at 
de faktisk har indset, at kristendommen er det nye sam
funds ideologi, og at de beredvilligt har ofret barnetroen på 
fremskridtets alter. 

I hvert fald skulle man tro, at kristenkirkens doktriner var 
opfundet med feudalismen for øje. Hos Augustin kunne 
man læse, at også den verdslige magt kom fra Gud, hvilket 
senere blev til doktrinen om de to sværd, som Gud havde 
uddelt. Et til den kirkelige magt, der ved uddeling af Guds 
nådegaver igennem sakramentet havde til opgave at vise 
verdens pilgrimme vejen til frelsen. Og et til den verdslige 
magt, der med sit sværd skulle værne pilgrimstaget mod 
alle jordiske farer, men derfor også havde ret til at befale i 
alle jordiske anliggender. Den gernanske krigsmand havde 
hermed fået sit mandat fra Gud. Han var blevet lensmand 
for den øverste lensherre og sværdarm for Jesus Kristus. 
Man forstår, at frankerkongen Karl den Store elskede at få 
læst op af Gudsstaten. (Han kunne ikke selv læse.) Ikke 
mindst må følgende passage have fornøjet Karl, der som 
tysk-romersk kejser havde bragt det meste af Europa ind 
under sin overhøjhed og derfor måtte lide feudalfyrstens 
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uundgåelige bekymringer over upålidelige vasaller. I bog 
22, kapitel 30 står: "Og i hin velsignede stat skal den velsig
nelse råde, at lav ikke misunder høj, ligeså lidt som englene 
misunder ærkeenglene, for ingen vil ønske at blive, hvad 
det ikke er ham givet at være, men leve i dybeste samdræg
tighed med den, der er sat over ham. Ligesom for legmets 
vedkommende fingrene ikke stræber efter at blive øje, idet 
begge er harmonisk indesluttet i legemets fuldkomne hel
hed. Og således skal enhver, tillige med sin større eller min· 
dre evne, modtage tilfredshedens gave og ikke begære 
mere, end han har." 1 

Dette idealbillede er talt direkte ud af Piatons mund, og 
Augustin priser da også Platon igen og igen som den af de 
hedenske tænkere, der er kommet tættest på begribelsen af 
Gud. Det er heller ikke svært at forstå, hvorfor Sca!a natu
rae-søkikkerten bliver grundlaget for feudalismens verdens
anskuelse. Først med hældning til Piatons mere åndelige 
version, siden med hældning til Aristoteles' mere stoflige. 
Forestillingen om naturen som en kæde eller stige, der ræk
ker fra Gud i det højeste over engle, mennesker, dyr og 
planter til mineralerne nås i bunden, og hvor hver lavere 
ting er bestemt af en højere, er nemlig et sindbillede af det 
feudale lenssystem, der jo selv er en søkikkert. Det kan der
for heller ikke forundre, at den feudale rangstige selv blev 
opfattet som et særligt stræk på Sca!a naturae. På stigen fra 
himmel til jord var det nemlig klart, at kejsere og konger 
var placeret højt oppe nær englene, mens fæstebønderne 
befandt sig meget tæt på dyrene. Og herimellem havde man 
så de mindre jorddrotter og lensmænd. For som den lærde 
kirkemand Albertus Magnus skriver i 1200-tallet: "Naturen 
danner ikke adskilte former uden at danne noget mellemlig· 
gende mellem dem; thi naturen går ikke fra den ene yder
lighed til den anden, den går gennem mellemtrin." 2 

Læg her vel mærke til, at Albertus' udsagn er en påstand 
om kontinuitet imellem naturens former. Det var netop na
turstigeopfattelsens påstand, som den var formuleret af 

103 



MENNESKET BRYDER UD 

grækerne. Og det er naturligvis samtidig en påstand om, at 
naturen ikke kender sande skillelinier eller kvalitative 
spring. Imellem alt er der flydende overgange. Det var kon
sekvensen af et argument, Platon udviklede i dialogen Ti
maioJ. Det lød i al sin enkelthed, at fordi Gud er perfekt, 
kan han ikke være misundelig og nægte noget at eksistere. 
Han må derfor skabe alt, hvad det er tænkeligt muligt at 
skabe. Da man altid kan tænke sig et mellemtrin mellem to 
adskilte trin på Scala naturae, må alle sprækker på den måde 
udfyldes, så naturens stige til sidst bliver en glidebane. 
Denne udglatning af forskelle forekommer vanskelig fore
nelig med klassifikationens projekt, men selv Aristoteles 
gik ind for ideen og viderefører den med disse ord i sin Na
turhiJtorie: "Naturen udvikler sig på en sådan måde ... , at 
det er umuligt at fastsætte den nøjagtige grænse eller på 
hvilken side af denne en mellemform skulle ligge."' 

Indeholder kristenkirkens doktriner såvel dette herre
budskab, der binder høj og lav uløseligt til hinanden i Guds 
skabelse, som slavebudskabet om uforligelig forskel og kva
litativ revolution, så er det altså det første, som den lærde 
kirkemand lægger vægten på. I øvrigt var det Albertus, der 
indførte Aristoreles i kirkelæren. Man havde ikke kendt 
hans egne skrifter før, men flygtninge havde bragt dem med 
fra den arabiske kultur, der på denne tid var den euro
pæiske overlegen med hensyn til lærdom. Og det var netop 
indarbejdelsen af den aristoteliske lære, der gjorde Alber
tus' elev til kirkens nye store ideolog. Eleven var Thomas 
Aquinas, der skriver om "det værendes underfulde kæde, 
som naturen afslører for vore øjne. Det laveste medlem af 
den højere slægt ses altid at grænse op til det højeste med
lem af den lavere slægt." 4 

En bedre model af den feudale verden end denne kæde 
fra himmel til jord kan man nu heller ikke tænke sig. Det 
feudale samfund var jo vitterligt en kæde. Nemlig en føde
kæde, hvor frugterne af bøndernes anstrengelser etage for 
etage bevægede sig opad. Mens ånden til gengæld bevæ-
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gede sig den modsatte vej nedad. Og var det det sidste, som 
man skrev mest om, så er det jo blot et udtryk for delingen 'i 
det legemlige og det åndelige arbejde. 

Det nye menneske 
Modsat bondeklassen og adelsklassen har borgerklassen in
gen naturlig plads i det feudale system, der er defineret ved 
fæstebonden, der arbejder, og herremanden, der leder og 
fordeler og er en højere herre skyldig. Byens købmænd og 
håndværkere befinder sig udenfor feudalsystemet og betje
ner det udefra. 

Så længe feudalherrerne havde god fod på byens borgere 
- f.eks. gennem de feudale håndværkerlaug, og byerne i øv
rigt spillede en mindre central rolle i samfundsøkonomien, så 
lod verdensbilledet sigimidlertid ikke mærke med denne afvi
gelse. Ej heller fornemmede borgerne, at deres lod i den gud- · 
givne orden var noget anderledes, end præsten prækede. 

Men det skulle ikke vare. 
Engang havde godset sikret ridderen betydelig økono

misk og politisk uafhængighed, fordi fæstegårdene kunne 
levere de produkter og det mandskab, der var grundlaget 
for hans magt. Med udviklingen af handel og teknik - ikke 
mindst krigsteknik - var feudalherren i senmiddelalderen 
imidlertid blevet helt afhængig af købmændenes og by
håndværkernes ydelser. Og dobbelt afhængig, da købmæn
dene som regel også måtte låne ham penge at købe for. 
Mod pant og rente naturligvis. Meget sigende var det såle
des en simpel mand fra en familie af vævere, der reelt be
stemte, hvem der i 1500-tallet skulle vinde den feudale ver
dens højeste post. Den tyske fyrste Karl V besejrede nemlig 
kun sin franske konkurrent i valget til tysk-romersk kejser, 
fordi han havde penge fra Jacob Fuggers bank i Augsburg at 
gøre godt med. 
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Fuggerne var imidlertid ikke den første købmandsfami
lie, der demonstrerede, at penge var nok så magtfulde som 
selv det skarpeste riddersværd. Der var f.eks. Medicierne 
fra Firenze, og det er en succeshistorie, der nok var en tv
serie værdig. 

I skarp konkurrence med V enedig var Firenze den fø
rende af de italienske købmandsbyer, der dominerede 
orienthandel en. Varerne blev hentet af købmandsskibene i 
havnene i Mellemøsten, hvortil karavaner havde bragt den 
dyrebare last af krydderier og silke fra Indien og Kina. Og 
fra varehusene i Firenze og V enedig blev de meget efter
spurgte artikler så formidlet til hele Europa. 

Det siger sig selv, at der her var penge at tjene, og en af 
de købmænd, der skaffede sig en stor formue i 1300-tallet 
var Giovanni Medici, der blev leder af Firenzes demokrati
ske borgerparti. Det blev sønnen Cosimo også, og under 
hans lederskab gik det demokratiske parti sejrrigt ud af stri
dighederne med de italienske aristokrater. Som mange år 
tidligere i Athen, var i Firenze en ny klasse kommet til mag
ten. Og ligesom dengang betød det et vældigt kulturelt op
sving. Under Cosimo og sønnesønnen Lorenzo il Magnifico 
blomstrede arkitektur, malerkunst, litteratur og filosofi på 
det eventyrligste. Det var virkelig en renæssance for antik
kens højeste idealer. Med til historien hører også, at køb
mandsslægten ikke blot blev købmandsfyrster men også rig
tige fyrster, idet man underlagde sig hele Toscanien. Ja, 
man fik tilmed anbragt adskillige familiemedlemmer på pa
vetronen. 

At købmandsdynastiet på den måde til sidst blev opsuget 
i det gamle adelsvælde, udvisker ikke den kendsgerning, at 
borgerklassen var kommet i drift. Noget nyt var trådt ind på 
historiens scene med disse novi bomines, som man sagde. 
Det vil sige nye mennesker, der var adel i kraft af deres eget 
talent og ikke i kraft af deres byrd. Ihvertfald kunne de ikke 
selv længere forene sig med blot at være et led i naturens 
kæde fra himmel til jord. Og de gav sig derfor til at lave ver-
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densbilledet om, så det passede bedre til borgerklassens 
egne ambitioner. 

I en disputats fra 1486 finder Giovanni Pico della Miran
dola, der var sekretær for Medicifamilien, det således util
fredsstillende, at menneskets storhed blot skulle bestå deri, 
"at mennesket er et forbindelsesled mellem skabningerne -
er gudernes fortrolige, konge over laverestående væsener, 
og takket være sine sansers og sin fornufts skarphed og sin 
forstands lys naturens fortolker ... men står lidt lavere end 
englene". For, spørger han fornuftigt, "hvorfor skulle vi da 
ikke snarere beundre englene selv og himlens velsignede 
kor?" 

Næh, grunden til, at mennesket er så enestående, er, siger 
Pico, at Gud har givet mennesket en stilling i universet, 
som selv englene må misunde os: "Hverken en bestemt bo
lig, en bestemt form eller en bestemt virkemåde, der er sær
egent din, har vi skænket dig, Adam, for vi ville, at du selv 
skulle tilegne dig og besidde hvilken som helst bolig, form 
og virkemåde, som du efter din egen længsel og din egen 
bedømmelse måtte begære." 5 Mennesket er altså det eneste 
af kædens høje og lave led, der selv kan bestemme sin 
plads. Det er herre over sin egen skæbne. 

Pave Innocens VIII blev imidlertid ikke begejstret for 
denne nye tanke og forbød disputatsen som kætteri. Og det 
kan vi godt forstå. For det Pico i realiteten gør, er at an
bringe en smed midt i Guds evige støbejernskæde. Og det 
kunne vanskeligt opfattes som andet end en åben udfor
dring til selve den feudale verdensorden, som paven var sat 
til at forvalte på jorden. 

Nu kan man imidlertid ikke standse samfundsudviklin
gen ved at forbyde disputatser, og fra de norditalienske by
stater bredte sig hurtigt forestillingen om, at mennesket 
havde sprængt sin snærende lænke og var blevet sin egen 
lykkes smed. Individet kunne række lige så højt, som dets 
evner, intelligens og vilje rakte. I litteratur, i kunst og arki
tektur og i politik. Og renæssanceskikkeiser som Petrarca, 
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Dante, Michelangelo, Leonardo da Vinci og Machiavelli bar 
vidnesbyrd om, at det ikke blot var tomme ord. 

Disse forestillinger er en del af vores egen arv, og vi kan 
derfor vanskeligt forestille os, hvor revolutionerende frem
hævelsen af individet var for datidens mennesker. Men det 
var en fuldstændig ny tanke, for hidtil havde . menne
skets bestemmelse været slægten, og alene den var det, der 
gav det enkelte menneske dets betydning. Af samme 
grund var man fra fødslen bestemt til en bestemt plads i 
verden. 

Det er ikke svært at se, hvor tanken kommer fra. Hvor 
bonde og herre er født til hver deres plads, så bestemmes 
købmandens lod i verden i princippet af hans egen intelli
gens og vilje. Om han som Medicierne skal stige mod eng
lene eller som så mange andre styrte mod dyrene, afhænger 
af hans egen dygtighed som handelsmand. Det nye menne
skebillede er altså billedet af borgeren. 

Penge og krig 
Var det nye menneskebillede stærk medicin for byernes 
rastløse borgere, så var det selvfølgelig gift for det gamle 
adelssamfund. Men hvis Fuggerne og Medicierne havde 
deres væsentlige andel i de følgende begivenheder, der 
skulle ryste den gamle orden i sin grundvold, så var det al
deles ufrivilligt. 

Jacob Fugger skulle selvfølgelig have afdrag på sine lån til 
fyrster, kejser og pave. Og var det naturligvis et problem, så 
var det også et problem, man fandt en ganske smart løsning 
på i afladshandelen. Overalt i Europa blev troskyldige men
nesker overtalt til at købe sjælefrelse mod betaling i klin
gende mønt. Det hele var sat i system af paven og fyrsterne, 
og det praktiske blev organiseret af Fuggers agenter. Det 
blev en forrygende forretning, der ikke blot skaffede Fug-
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ger sine penge hjem, men også betalte for opførelsen af Pe
terskirken i Rom. 

Men også en god ting får en ende. r hvert fald var det mø
det med supersælgeren Tetzel og hans cirkus, der i 1517 fik 
en hidsig munk ved navn Luther til at slå en protest op på 
kirkedøren i Wittenberg. Og da han blev støttet af den lo
kale fyrste, der følte sig snydt for sin provision, blev det an
stødet til de politiske og økonomiske omvæltninger, som vi 
kalder reformationen. 

Det Luther ville reformere, var den katolske kirke. Lut
her havde været i Rom og var blevet dybt forarget over den 
materielle pragt og verdslige selvforherligelse, der kende
tegnede Mediei-pavens hof. Hvor han havde ventet from 
fordybelse, så han ikke andet end glamour, luksus, fester og 
fornøjelser. 

Naturligvis var det renæssancekulturen, Luther så, men 
havde han troet, at han kunne bringe den fromme munke
kultur tilbage, så skulle han blive skuffet. I sit forsøg på at 
skrue tiden tilbage, kom han til at skrue den frem. r hvert 
fald skulle han med sine teser og protester medvirke til at 
styrke snarere end svække den nye klasse, der havde skabt 
renæssancekulturen. 

Det første alvorlige, der skete, var, at de sydtyske fæste
bønder gjorde oprør. N u var bondeoprør ikke noget nyt. 
Det var forholdsvis sjældent, at herremændene levede op til 
idealet om den kristne ridder, der er de svages værn og de 
fattiges beskytter. Fra tid til anden måtte bønderne derfor 
gribe til le og planke for at påminde en udsuger om de for
pligtelser, der fulgte med hans høje plads på naturstigen. 
Det nye var, at bønderne med· henvisning til Luthers ek
sempel helt afviste ideen om det naturbundne forhold mel
lem herren og bonden. De kunne ingen steder i de bibler, 
som Gutenbergs forunderlige opfindelse havde bragt inden 
for menigmands rækkevidde, læse noget om, at herrerne 
skulle være engle og bønderne dyr. Det var altså mere end 
oprør. Det var revolution. 
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At det også var en alvorlig sag, fremgår af det forhold, at 
bondehæren beherskede det meste af Sydtyskland igennem 
året 1524, og at de forenede fyrster denne gang måtte gå til 
den yderlighed at dræbe hele 100.000 bønder. Det var jo 
næsten at save den gren over, som man selv sad på. 

Bønderne havde misforstået, hvad det var, som historien 
havde sat på dagsordenen. Men hvad bønderne tabte, var 
der andre, der vandt. De nordeuropæiske fyrster var f.eks. 
ikke sene til at benytte lejligheden og frigøre sig fra feuda
lismens hovedkontor i Rom. Der fulgte nemlig en præmie 
med i form af det overmåde rige kirkegods, som man kunne 
ekspropriere. De protestantiske fyrster var imidlertid ikke 
de eneste, der havde noget at vinde ved de blodige omvælt
ninger, der fulgte i reformationens kølvand. 

Krig er altid til skade for produktion og handel og fører 
til befolkningens forarmelse i byerne og på landet. Den en
gelske filosof Thomas Hobbes kunne i 1651 bevidne, at 
"der under disse vilkår ikke er plads til nærings liv, for dets 
frugter er uvisse; der er følgelig ingen dyrkning af jorden, 
ingen navigation, ingen brug af sådanne varer, som frem
skaffes ad søvejen, intet større byggeri ... og værst af alt: li
vet beherskes af stadig frygt og trusler om voldsom død, og 
det er ensomt, fattigt, gement, råt og kort." 6 

Hele sandheden om den ting er det imidlertid ikke. For 
afbræk i produktionen, afbrydelser i leverancerne og øde
læggelse af produktionsmidler og lagre giver gode priser. 
Og gode priser er godt for handelen. Som Mutter Courage 
ikke var ene om at opdage, da hun trak sin kræmmervogn i 
hælene på 30-årskrigens marcherende landsknægtshære, så 
indebar det visse muligheder for profit. Om krig er et onde 
eller et gode, har købmanden derfor svært ved at beslutte 
sig for. Vi behøver f.eks. næppe tvivle om, at der har været 
gode forretninger at gøre, når desperate fyrster skriger efter 
kanoner, heste, forsyninger og penge, som de gjorde ved 
bondeopstanden og blev ved at gøre i de næste hundrede 
urolige år. 
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I hvert fald gik borgerklassen ikke svækket ud af denne 
periode, hvor ødelæggende den end var for den jævne 
mand. Da :30-årskrigen sluttede i 1648, havde den nok redu
ceret den tyske befolkning med mere end en tredjedel, men 
den europæiske borgerklasse havde samtidig fået kort på 
hånden, der gav den afgørende indflydelse i det politiske 
spil. 

Sin es-makker fandt borgerklassen kort efter. I et vidun
derligt samarbejde med kongen fik man fuldstændigt stæk
ket adelens vinger. I København blev den forsamlede adel 
simpelthen holdt i husarrest af borgervæbningen anført af 
borgmester Hans Nansen fra det Islandske Handelskom
pagni, til den med hænder rystende af raseri havde under
skrevet det dokument, der gav kongen enevældige magtbe
føjelser. Det var i 1660, og da den franske Ludvig XIV året 
efter gentog kunststykket og erklærede: "Staten det er 
mig!", så regner man enevælden fra denne tid. Monarkerne -
der ikke vidste, at det også skulle blive deres tur - brugte så 
beføjelserne til at organisere en moderne stat med embeds
mænd og stående hær og flåde, der gav borgerklassen de 
rette vækstbetingelser og udfoldelsesmuligheder. 
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VI Verdensmarkedet 

Her fortsætter vi i historiens fodspor. 
Ikke blot fordi det er spændende, men 
også for at vise, hvordan den økonomiske 
udvikling er bestemmende for 
udviklingen i filosofisk og videnskabelig 
tænkning. Vi møder i humanismens form 
den gryende materialistiske forestilling, at 
mennesket er et produkt af sine 
livsbetingelser, og i den sammenhæng 
stifter vi bekendtskab med den klassiske 
materialismes mest poetiske 
antropogenese. Endelig ser vi på de 
sociale og politiske konsekvenser af den 
gryende kapitalisme, der i England fører 
til historiens første borgerlige 
revolution. 

8 Englen 113 
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viste sig ikke at være så ringe endda, da et par effektive her
rer ved navn Cortes og Pizarro var blevet fragtet over med 
et par skibsladninger panserklædte conquistadorer med ild
våben og heste. Ganske vist viste den indfødte befolkning 
sig uegnet til arbejdet i sølvminerne, men det problem løste 
man ved hen ad vejen at importere hundrede tusinde ne
gerslaver fra Afrika. Og snart sejlede konvojer af tungt las
tede sølvskibe i pendulfart mellem den nye verden og Spa
nien. 

Dengang vidste man ikke, at velstanden ender op hos 
sælgeren og ikke hos køberen. Handelsbalancens betydning 
blev først opdaget under enevælden. Uvidende om den 
kommende statsbankerot spenderede spanierne derfor tan
keløst deres sølv i byerne i Nederlandene, der var under 
den spanske krone. Her lå nemlig et lille godt marked, hvor 
kyndige håndværkere og dygtige købmænd kunne tilbyde 
de rette varer til såvel hverdagsbrug som luksus. Salt og uld 
fra Spanien, groft klæde fra England og fint linned fra 
Nordøsttyskland, vin fra Frankrig og saltet fisk fra Danmark, 
metal fra Sydtyskland, tømmer og tjære fra Baltikum, silke, 
glas og smykker fra Italien og krydderier fra Portugal. 

Og således endte det spanske sølv uvægerligt op på bør
sen i Antwerpen. I hvert fald indtil de nordlige provinser -
Holland løsrev sig fra Spanien og lukkede Antwerpens havn 
med en spærring. For sådan var det, at verdensmarkedet 
kom til Amsterdam, hvis bank fermt udnyttede krigens og 
hungersnødens muligheder og blev det internationale cen
trum for storstilede spekulationsforretninger i våben og korn. 

Humanismen 

Hvad der gjaldt for Athen og Firenze, gjaldt også for de 
hollandske købmandsbyer: Hvor handel og håndværk blom
strer og trækker rigdom til huse, der blomstrer også kultur, 
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kunst, erkendelse og videnskab. l Holland møder vi således 
tidligt den progressive borgerlige renæssancetænkning, der 
først og fremmest er repræsenteret ved den lærde skole
mand Erasmus af Rotterdam. 

Erasmus var jævnaldrende med Pico, der i disputatsen fra 
1486 havde skrevet, at hvor "dyrene ved fødslen fra deres 
mors liv har modtaget alt, hvad de nogensinde kommer til 
at eje," der har mennesket modtaget "kim til enhver tænke
lig levemåde. Hvilket kimfrø hvert menneske end opdyrker 
- det vil vokse og modnes og skænke ham sine frugter" .1 

Dette synspunkt - som vi iøvrigt har har set Lyell gen
tage i 1863 - har utvivlsomt været kendt af Erasmus, der 
havde studeret i Italien. Ideformidlingen og samkvemmet 
mellem tænkerne var i det hele taget meget betydelig i re
næssancen, hvad der skabte et internationalt miljø af stor 
intellektuel frugtbarhed. Hvad der er grund til at minde om 
i dag, hvor så stor en del af verdens videnskabelige tænk
ning er beslaglagt af hemmelighedsstemplet krigsforsk
ning. 

Erasmus var givetvis også enig i, at mennesket ikke er 
forudbestemt, men at dets bestemmelse ligger i dets egne 
hænder. Alligevel tilføjer han en vigtig pointe, når han i 
1529 skriver: "Nu er det besiddelsen af Fornuften, der ud
mærker mennesket. Træer og vilde dyr, de gror - men, tro 
mig, mennesker formes ... Og hvis du tilsidesætter denne 
formning, så har du stadig et dyr; men hvis den planlægges 
omhyggeligt og klogt, så har du en skabning, der - havde 
jeg nær sagt - kan vise sig at være ikke langt fra en gud." 2 

Selvfølgelig må en lærer skrive sådan i en bog, der skal 
overbevise påholdende forældre om, at det nok kan betale sig 
at spendere penge på undervisning, men det er ikke det, 
som vi skal hæfte os ved. 

Det vi skal hæfte os ved, er Erasmus' pointe, at menne
sket bliver formet udefra. Ikke ved sin egen indre kraft og 
talentrigdom så meget som gennem de ydre omstændighe
der, der bliver lagt tilrette for det af den kyndige opdrager. 

116 



VERDENSMARKEDET 

Menneskets bestemmelse ligger nok i dets egne hænder, 
men det vil først og fremmest sige i opdragerens hænder. 

Denne opfattelse, at mennesket er et produkt af sine 
omstændigheder, er ikke ny. Det er den materialistiske 
tænkning fra antikken, der dukker op på ny. Når Erasmus 
skriver, at "menneskene i gamle dage, som levede i sko
vene, kun tilskyndet af deres naturlige drifter og behov, 
uden vejledende love og uden samfundsorden, de må be
dømmes som vilde dyr mere end som mennesker,"' så er 
det jo præcis Dernokrits forestillinger om menneskets op
rindelse, som han peger på. 

N u har Erasmus næppe kendt det Demokritfragment, 
som Diodoros har overleveret os, men han har ganske sik
kert kendt det værk Om UniverJets Natur, som romeren Luc
retins skrev år 55 f. v. t. ud fra sit kendskab til Epikurs - og 
dermed Dernokrits - materialistiske verdensopfattelse. Det 
er en prægtig og smuk fortælling, som vi vil unde os et par 
smagsprøver fra. 

Lucretius fortæller, hvordan de første mennesker hver
ken "kendte til at kløve jorden med jern eller plante unge 
stiklinger ud ... De var af hjertet tilfredse med at modtage 
som deres gave, hvad sol og regn skænkede dem, og jorden 
frembragte uden deres hjælp." Videre hører vi, at "de søgte 
til disse nymfernes tilflugtssteder i de store skove, som de 
kendte fra deres vandringer; her, vidste de, piblede kilde
væld frem, blev til strømme, der badede de dryppende klip
per i hele byger af vand, stænkede det grønne mos og her 
og der vældede ud over den åbne slette. 

De vidste endnu ikke, hvordan de skulle gøre ilden til 
deres forbundsfælle. De kendte ikke til brugen af huder og 
skind eller til at iklæde deres legemer jagtens trofæer. De 
levede i kratbevoksninger, i klippehuler og i skove og 
gemte deres forrevne lemmer i buske og krat, når de måtte 
søge læ for regnens og vindens pisken. 

De kunne ikke have tanke for det fælles gode, intet be
greb om den gensidige frihedsindskrænkning, som hører til 
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lov og moral. Den enkelte var oplært til kun at leve og 
kæmpe for sig selv og forbeholdt for sig selv, hvad bytte 
lykken bragte ham. Venus forenede de elskendes legemer i 
den grønne skov. De bragtes sammen af gensidigt begær, el
ler af hannernes overmagt og uopsættelige lyst, eller mod 
betaling i agern, skovbær eller en særligt lækker pære. Tak
ket være deres hænders og fødders overlegne styrke drev de 
jagt på skovens vilde dyr, idet de slyngede sten imod dem 
og slog med svære køller." 

Nogle gange gik det imidlertid galt, og "ofret blev le
vende føde for et rovdyr: omsluttet af dets kæber fyldte han 
krat og klippe og skov med sine rædseJsskrig ved at se sit le
vende kød gravlagt i et levende gravkammer." 

Men urtilstanden varer ikke ved. "Som tiden gik, be
gyndte menneskene at bygge hytter, de brugte huder og ild. 
Han og hun lærte at leve sammen i varig forening og sam
men overvåge deres fælles afkom. Da var det først, at men
neskeheden begyndte at modnes ... Naboer begyndte at 
indgå forbund i ønsket om at undgå indbyrdes voldelighed 
til begges gavn. De bønfaldt på deres kvinders og børns 
vegne, idet de viste med gebærder og uartikulerede råb, at 
enhver gør ret i at ynke den svage ... Hvad angår det talte 
sprogs mangfoldige lyde, var det naturen, der drev menne
sket til at ytre dem - og det var den praktiske bekvemme
lighed der bestemte formen på tingenes navne ... " 

Således udvikler menneskeheden sig lidt efter lidt gen
nem "nye opfindelser, under vejledning af dern, der ud
mærker sig ved fremragende evner og mental energi." Vi 
hører om, hvordan konger grundlagde byer, men også om 
hvordan ejendomsrettens indførelse og opdagelsen af guld 
"snart frarøvede de stærke og smukke deres forrang ... så at 
tingenes tilstand sank tilbage i pøbelvældets fordærvelige 
dyb, hvor hver kæmper for at vinde herredømme og fordele 
for sig selv. Så fremstod nogle mænd, som viste, hvordan 
man kunne grundlægge en forfatning, bygget på faste rettig
heder og anerkendte love. Udslidt som menneskeheden var 
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af sit voldelige liv og svækket af sine blodfejder, underkas· 
tededen sig beredvilligt af egen fri vilje trældommen under 
love og institutioner." 4 

Denne materialistiske forestilling om menneskets udvik
ling, der lægger vægten på de ydre omstændigheders pres 
og individets mentale energi, er meget forskellig fra feuda
lismens billede af mennesket som en del af Guds åndelige 
fællesskab. Og det er ikke svært at forstå, hvorfor den be
gynder at vinde frem i takt med den nye borgerklasses 
fremmarch. 

I opfattelsen af mennesket som et produkt af de mate
rielle omstændigheder lå der imidlertid også en anden fo
restilling, der nok kunne bekymre de feud"le magthavere. 
Og det er den,· som Erasmus først og fremmest lægger vægt 
på med sin opdragelsestanke. Hvis det nemlig ikke er den 
medfødte arv - i form af blodets bånd eller Guds nåde -
der bestemmer det enkelte menneskes plads i verden, men 
derimod opdragelsen og de ydre vilkår, så bliver de ydre vil
kår afgørende for, om mennesket bliver dyr eller engel. Fin
der man det derfor kritisabelt, at mange mennesker lever i 
dyrisk elendighed, så er det de ydre vilkår, som kritikken 
må rettes imod. Forholdene må simpelthen laves om, så alle 
kan blive engle. 

Denne tro på det erikeJte menneskes værdighed og på 
menneskets mulighed for selvforbedring gennem oplysning 
og reform af livsvilkårene snarere end gennem religiøs hen
giveise kaldes humanisme efter det latinske ord for menne
skelighed. Hvor Gnd under feudalismen er alt, og menne
sket intet, gør humanismen altså - som tidligere Protagoras 
- mennesket til målet for alle ting. 

Humanismen vakte naturligvis ikke udelt begejstring i 
alle lejre. Nogen mente nok i det humanistiske budskab at 
kunne høre en undertone af samfundsrevolution~ og selv 

' om noget sådant lå den milde og sagtmodige Erasmus 
fjernt, så blev han snart udsat for et voldsomt angreb. 

Angriberen var Luther, og stridspunktet var spørgsmålet 
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om prædestination: Er menneskets skæbne forudbestemt af 
Gud eller der den det ikke? 

Det er ikke et spørgsmål, som man skal grine ad. Tidsfor
men er os fremmed, javist, men ikke spørgsmålet selv. Den
gang kaldte man det spørgsmålet om prædestination, idag 
hvor universitetslærde diskuterer om malere er født små
hjemede eller om skrumpningen skyldtes arbejdsvilkårene, 
kaldes det spørgsmålet om arv og miljø. For selv om dette 
spørgsmål principielt set ikke er ganske det samme (også 
miljøet kan jo opfattes som forudbestemt skæbne), så er det 
det samme fundamentale spørgsmål, der ligger til grund for 
diskussionen. Nemlig spørgsmålet om mennesket er forud
bestemt til sin lod i verden, eller om det kan tage sin 
skæbne i egne hænder? 

Erasmus' syn på sagen fremgår af den afhandling, som 
han udsendte i 1524 med titlen Den frie vilje. Mennesket er 
ikke forudbestemt. Det var Luther imidlertid ikke enig i, og 
året efter udkom hans svar i et skrift, der bragte Erasmus i 
defensiven. Den forsigtige lærer turde nemlig ikke møde 
den iltre præst i en offentlig diskussion. 

Titlen på Luthers skrift var Den trælbundne vilje, og i be
tragtning af, at det faktisk var Luther, der brød de troendes 
trælbinding til romerkirkens hierarkiske system, kan det fo
rekomme overraskende, at han opfattede mennesket som 
absolut prædestineret. Havde Luther måske et horn i siden 
på Erasmus? 

Det havde han nok, for Erasmus havde undsagt ham, da 
det gjaldt. Da Luther med fare for sit liv var gået fra ord til 
handling i kritikken af kirkeforholdene og havde bedt Eras
mus om støtte, havde denne svaret: "Det forekommer mig, 
at der er mere at vinde ved beskedenhed og fordragelighed 
end ved strid og omvæltninger." 5 

Alligevel var det næppe personligt nag, der fik Luther til 
at gå i rette med Erasmus. -Luther ville reformere kirken, 
men det var bestemt ikke hans hensigt at sætte mennesket 
fri af den gudgivne orden. Og havde bønderne troet det, da 
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de med henvisning til Luther startede det tyske oprør, så 
skulle de snart blive belært om noget andet. "Stillet over for 
revolutionen glemtes alle gamle fjendskaber", skrev Engels 
om Luther. "Sammenlignet med bøndernes bander var tje
nerne i det romerske Sodoma uskyldige lam, Guds sagtmo
dige børn; og borgere og fyrster, adel og præsteskab, Luther 
og paven, sluttede sig sammen 'imod bøndernes morderiske 
røverbander'."' Det sidste var titlen på en pamflet, som Lut
her udsendte i 1525, og hvori han om de oprørske bønder 
skriver: "Man skal smadre, knuse og myrde dem, hemmeligt 
og offentligt, hvor man kan, som man slår en gal hund 
ned!" 7 Det er klart, at Erasmus ikke turde diskutere med 
ham. 

Luther var imidlertid ikke ene om sit synspunkt. 
Med sit angreb på kirkens feudale struktur, der anbringer 

mennesker i en hierarkisk sammenhæng, havde Luther i re
aliteten forfægtet den nye borgerlige individualisme. Det 
fremgår klart, når han siger, at "den som ønsker at blive 
frelst må leve sit liv som om, han var det eneste menneske 
på jorden, og Guds løfte om nåde i Den hellige Skrift angik 
ham alene."' Borgerne var derfor de første til at slutte op 
om reformationen. Men hvor de havde magt til andet, fore
trak de ikke Luthers halvhjertede og lettere formørkede fyr
steprotestantisme. De oprettede en reformert kirke efter 
deres eget hoved, idet de fyrede præster og biskopper og 
demokratisk lod menighederne vælge en hyrde af deres 
egen midte. Og de demokratiske trosretninger, der blev re
sultatet, blev simpelthen borgerskabets politiske partier. 

Det var Calvin i Geneve, der var banebryderen i denne 
udvikling, og hans lære tilsluttede hollænderne sig begej
stret. Calvin prædikede nemlig ikke blot streng moral og 
asketisk disciplin, men han afviste også kristenkirkens tu
sind år gamle fordømmelse af åger. N u skulle det være gude
ligt at leve af renter og kapitalafkast, og det var noget, der 
tiltalte de købmænd, som Rembrandt forevigede på sine 
lærreder. Ja, Calvin insisterede ligefrem på, at kun den 
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kunne regne sig til Guds udvalgte, der havde succes i for
retningssager. Og således blev profit nøglen til paradis. 

Dette havde næppe været Luthers tanke. Til gengæld var 
Calvin helt enig med den tyske præst i den opfattelse, at 
mennesket er prædestineret. Det var på forhånd bestemt, 
hvem der var de udvalgte, sagde Calvin. Og hvem det var, 
kunne man se på pengepungen. 

Noget i modstrid med humanismen var det jo, men man 
må vel formode, at købmændenes profet ikke godt kunne 
mene andet. Hvad kunne det ikke føre til, hvis de penge
løse blev stillet noget i udsigt? Var man i tvivl om det 
usunde i Erasmus' lære, behøvede man i hvert fald bare læse, 
hvad hans personlige ven den engelske jurist Thomas More 
kunne få sig selv til at skrive: "Når jeg i mine tanker overve
jer og vurderer alle de samfund, som nu blomstrer rundt 
om, så kan jeg, Gud hjælpe mig, ikke se andet end en form 
for sammensværgelse af de rige til fremme af deres egen 
fordel med samfundet som navn og titel. De anvender al 
deres skarpsindighed for at udfinde metoder til først uden 
risiko at sikre bevarelsen af det, de har, og dernæst for så 
lille betaling som muligt at kunne leje de fattige og udnytte 
deres arbejde. Disse bestemmelser, som de rige har fastsat 
på den måde, gøres så til love og kræves overholdt under 
påskud af, at de er truffet af samfundet, altså også af de fat
tige. Men når disse onde og lastefulde mennesker i deres . 
umættelige begærlighed imellem sig har fordelt, hvad der 
ville være tilstrækkeligt for alle, hvor langt er de dog så alli
gevel fra rigdommen og lykken i det utopiske samfund." 9 

Englænderne opdager profitten 
Ordene står i Thomas Mores Utopia fra 1516, og det har 
næppe alle steder været morskabslæsning. Men det var nu 
ikke derfor, at More fik hugget hovedet af. Henrik VIII var 
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en rigtigt renæssancefyrste og har vel tænkt, at så klogt et 
hoved, kunne man have god gavn af. l hvert fald steg More 
til Englands højeste embede: Lordkanslerjobbet. Desværre 
havde Henrik imidlertid gjort hustrumord til sin vane. Og 
da More modsatte sig endnu et nyt ægteskab, så fik han en 
tilsigelse til skafottet. 

Men hvad var der sket, siden More kunne rejse en så rys
tende anklage mod det engelske samfund? Jo, der var sket 
det, at herremændene var begyndt at tage jorden fra fæste
bønderne. Først snuppede de fælleden omkring landsby
erne, som bønderne havde fælles brugsret til, og indheg
nede den. Selvfølgelig klagede bønderne deres nød, som vi 
kan læse i dette samtidige vers: "The law Jocks up the man 
or woman l That steals the goose from off the common l 
But leaves the greater villain loose l Who steals the com
mon from the goose." 10* Men vers hjalp hverken gæs eller 
bønder, for herrerne begyndte dernæst at sætte fæsterne ud 
af gårdene. Thomas More skriver herom: "De lader intet 
agerland tilbage, alt indhegnes til græsningsenge, husene ri
ves ned, landsbyerne ødelægges, kun kirkerne får lov 
at blive stående som fårehuse, og de . . . forvandler alle 
beboede områder og alt hidtil opdyrket land til udørke
ner."11 

Hvor beboerne så skulle være? Jamen, det skulle de slet 
ikke. Efterhånden som indhegningsbevægelsen greb om 
sig, voksede der derfor et proletariat frem, der berøvet mid
lerne til livsopretholdelsen måtte ddve om på landevejen i 
søgen efter det daglige brød. "Så vandrer de ulykkelige bort, 
mænd og kvinder, forældreløse og enker, forældre med 
småbørn eller store familier ... for dem er der intet til
flugtssted at finde", 12 skriver More. 

Men hvordan kunne herremændene nu finde på, at drive 
de bønder fra jorden, der jo var livsgrundlaget for den feu-

* "Loven indespærrer den mand eller kvinde l der stjæler gåsen fra fælle
den l men lader den større skurk gå løs l der stjæler fælleden fra gåsen." 
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dale ridder selv? Svaret på det spørgsmål skal søges i Eng
lands særlige historie. 

Efter romere og vikinger blev England erobret af krigs
herrer fra Normandiet, der var ætlinge af danske vikinger, 
som de franske konger ikke havde kunnet drive væk, og 
som derfor blev gjort til vasaller. Men de havde altså ambi
tion til mere, og ikke længe efter invasionen i 1066 domine
rede de den angelsaksiske bondebefolkning fra deres nor
mannerborge. Fra drengebøgerne om Ivanboe og Robin 
Hood ved vi, at disse normanner-riddere var kedelige typer, 
men heldigvis var de ofte hjemmefra. Normannerne havde 
nemlig ikke opgivet deres franske len og førte derfor be
standigt feudale krige på fastlandet. Til sidst blev de dog ja
get bort fra fransk jord, og da de nu kun havde den engel
ske ø at slås på og sig selv at slås med, skete det så 
eftertrykkeligt, at de praktisk taget udryddede hinanden i 
det, der kaldes rosekrigene. 

England stod altså pludseligt i den situation, at den var 
blevet berøvet sin feudale højadel. Der var selvfølgelig lav
adelen til at udfylde tomrummet, men det skulle nu vise sig, 
at der vitterlig er forskel på høj og lav, for de nye herrer op
fattede ikke sig selv som idealistiske stridsmænd, der 
stræbte efter pragt og hæder til Guds ære. De var praktiske 
landmænd, der så som deres opgave at sikre et ordentligt af
kast af jorden. Korset og sværdet lod de stå i skabet, det var 
regnskabsbogen og pengekassen, det drejede sig om. Og så
ledes bredte en forretningsmæssig indstilling sig, som 
havde været fremmed for højadelen. For som den skotske 
økonomiprofessor Adam Smith siden skriver: "At få jord
forbedring til at give fortjeneste kræver, ligesom ethvert an
det forretningsforetagende, at man fører nøje opsyn med 
små besparelser og små gevinster, og den, der er født til en 
stor formue, vil sjældent - han være sig nok så naturligt må
deholden - være egnet hertil. En sådan persons situation 
disponerer ham naturligt for at være mere opmærksom på 
pryd end på profit."13 
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Det var netop de nye jordejende forretningsfolks opmærk
somhed på det profitable, der var årsagen til, at fæsterne 
blev drevet fra hus og hjem. Der var stor efterspørgsel på 
engelsk klæde fra markederne i Nederlandene, og det gav 
gode priser på uld. Det bedste afkast kunne man derfor få 
af jorden, hvis den blev brugt til græsning for får. Men så 
måtte fæsterne væk. Og det kom de med det gode eller med 
det onde. Det var en katastrofe, for - som More skriver om 
de fordrevne - "hvad andet er der til sidst at gøre for dem 
end at stjæle og dingle i galgen - i overensstemmelse med 
lov og ret, naturligvis - eller strejfe omkring og tigge, skønt 
de da bliver spærret inde som løsgængere?" 14 

Men det kunne man altså ikke tage sig af, selv om det 
nok har gjort ondt på en og anden, når man måtte drive tig
gerhærene fra byerne med pisk. 

Men intet er så skidt, at det ikke er godt for noget. I løbet 
af de næste hundrede år begyndte man at opdage, at de 
mange ledige hænder var endnu en strålende kilde til pro
fit. Jordejerne eller de forpagtere, som de havde lejet går
dene til, var de første til at leje den frie arbejdskraft. Når de 
havde brug for den vel at mærke. Det var nemlig det gode 
ved lønarbejderen, at han kun skulle have løn for den tid, 
man kunne anvende hans arbejdskraft med fordel. Samt 
selvfølgelig, at det var fredsdommeren, der fastlagde løn
nens størrelse, og fredsdommeren var som regel den store 
jordejer selv. 

Men det betød ikke, at landarbejderne skulle trille tom
melfingre i den ledige tid. De kunne f.eks. sidde hjemme 
og væve og spinde eller fremstille andre håndværksproduk
ter, der kunne sælges på markedet. Så kunne de tjene lidt 
håndører, der lettede lønbyrden for godsejeren. Og for at 
de ikke skulle spilde tiden med at drage rundt med varerne, 
så kom købmanden til døren og hentede. Og ved samme 
lejlighed bragte han de råstoffer og arbejdsmidler, der 
skulle bruges i hjemmeproduktionen. Og var det småpenge, 
som de hjemmearbejdende fik ud af deres kontrakt med 
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købmanden, så var småpenge ofte afgørende for liv og død 
for familierne i hytterne. 

Den kontraktlige hjemmeproduktion, hvor den arbej
dende reelt er ansat af købmanden, kaldes forlagssystemet, og 
det fik en enorm udbredelse i England, i særdeleshed inden 
for tekstilproduktionen. Mellemmænd samlede varerne 
sammen fra tusinder og tusinder af hjemmeproducenter, og 
de blev så transporteret tillagerpladser og markeder af både 
og skibe. England var nemlig gennemskåret af sejlbare 
vandveje, der gjorde transport meget billig. Det hele blev 
styret fra de store købmandshuse i London, der sad på næs
ten 90 procent af den engelske handel i år 1600. 

Men det var ikke al produktion, der lod sig gennemføre i 
hjemmene. De tider var f.eks. for længst forbi, hvor indivi
duelle producenter kunne bryde kul og udvinde jern. N u 
krævede det gigantiske mandskabsmæssige og kapitalmæs
sige ressourcer at åbne en kulmine eller et jernstøberi. 
F.eks. beskæftigede smelteværket ved Keswick i 1640'rne 
4.000 arbejdere. Det siger sig selv, at noget sådant kun var 
muligt, fordi indhegningen, som man kaldte det, havde 
'frigjort' mange mennesker fra arbejdet i jordbruget. Og 
fordi, der var ledig kapital fra the City, der var på jagt efter 
profitable anbringelsesmuligheder. Skulle man f.eks. åbne 
en kulmine, så kunne gravearbejde!, dræningen, afstivnin
gen og ventilationen let koste 5: 1.000 før, at man overhove
det så kul-åren. Og det var en sum, som en almindelig ar
bejder ville være mere end hundrede år om at tjene. 

Til gengæld var der gode penge i kul. Allerede i 1300-tal
let var det almindeligt at bruge kul som brændsel, og om
kring år 1400 forbød Londons byråd ligefrem kul, fordi det 
forurenede. Men der var ingen vej uden om, for træ var ved 
at blive en mangelvare, og kanonstøberierne, sukkerraffina
derierne, papirfabrikkerne, sæbekogerierne og bryggerierne 
skulle bruge store mængder brændsel. Og denne efter
spørgsel blev ikke mindre, da Dudley i 1619 opdagede, 
hvordan man kunne bruge stenkul i stedet for trækul til 
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jernudvinding. Følgelig steg produktionen af kul. Fra 
200.000 tons i midten af 1500-tallet til 1.500.000 tons hun
drede år senere. Hvilket var tre gange så meget som kulpro
duktionen i hele det øvrige Europa tilsammen. Man forstår, 
hvorfor John Cleveland kunne udbryde: "Ret jeres kort: 
Neweastie er Peru!"15 Her havde man virkelig noget, der 
var bedre end det spanske sølv. 

Man var også på vej til at opdage endnu en af økono
miens hemmeligheder. Tidligt havde man naivt troet, at 
guld og sølv i sig selv var rigdom. Belært af spaniernes sør
gelige erfaring og hollændernes succes, havde man så lært, 
at rigdommen kommer fra handelen. At købe billigt og 
sælge dyrt, eller at ekspo~tere mere end man importerer. 
Nu skulle det imidlertid vise sig, at det, der er den egent
lige kilde til velstand, er produktion. Med sin enorme pro
duktion skulle England nemlig skyde frem som økonomisk 
magt. Og fra omkring 1700 lå verdensmarkedet i London og 
ikke længere i Amsterdam. Men det betød ikke, at man 
straks forstod, hvad der var sket. Først i 1776 kunne Adam 
Smlth med sin Wealth of Nations forklare det. 

Den engelske revolution 
Med denne udvikling var den politiske situation i England 
temmelig forskellig fra situationen på det feudale konti
nent. I en vis forstand var borgerskabet kommet til magten i 
England, når godsejerne blev købmænd og købmændene 
blev godsejere og i øvrigt kunne forene sig om de fælles in
teresser i stænderforsamlingen, der på de kanter blev kaldt 
parlamentet (p.g.a. de fransktalende normanner) og lå i 
London. 

Havde Henrik VIII og datteren Elizabeth forstået, hvad 
det drejede sig om, og fremmet søfart og handel, så var ef
terfølgerne imidlertid forblændet af det feudale (og katol
ske) hofliv på kontinentet og bekæmpede puritanerne, som 
de radikale borgerligt-reformerte hed i England. Som en 
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gestus over for Spanien lod kong Jacob således puritanernes 
idol Sir Walther Raleigh halshugge. Det var ham, der - for
uden orkanen - stod bag den spanske armadas endeligt, og 
han forstod, hvad det drejede sig om. "Den, der behersker 
havene, behersker handelen; den, der behersker verdens
handelen, hersker over verdens rigdomme, og følgelig over 
selve verden!" 16, udtalte han. Vise vejen gjorde han også, da 
han med sin flåde søgte efter guldlandet Eldorado langs 
Orinocoflodens bredder, hvor hans landsmand Alfred Rus
se! Wallace senere skulle bosætte sig hos indianerne. Eller 
da han - mere fornuftigt - grundlagde kolonien Virginia i 
Amerika, hvor man kunne skaffe nogle sultende af vejen og 
samtidig skaffe sig et marked for tekstileksporten, som det 
hed i en samtidig rapport. 

Helt galt blev det imidlertid under sønnen Karl l, der fik 
den malplacerede ide, at han ville være enevældig. Enevæl
dens historiske begrundelse er jo at være kuvøse for en 
spæd borgerklasse, men den engelske borgerklasse var abso
lut ikke spæd og havde mindst af alt brug for en enevældig 
monark. 

Følgelig greb parlamentet til våben mod kongen og de 
aristokrater, der fulgte ham. Og efter nogle års blodige slag 
nedkæmpede parlamentshæren anført af puritanergenera
len Oliver Cromwell og hans jernsider kavalererne, som 
kongens parti blev kaldt. Til sidst fangede man Karl og hug
gede hovedet af ham. Det var i 1649. 

Så kunne man komme i gang med det nødvendige ar
bejde. I 1651 vedtog man handelslove, der i realiteten var 
en krigserklæring mod den hollandske konkurrent. Men 
krig var, som Hertugen af York sagde, "i høj grad at ønske 
for London's City." Hvortil hertugen af Albermarle kunne 
tilføje: "Det drejer sig ikke om denne eller hin grund. Det, 
vi vil have, er noget mere af den handel, hollænderne nu 
har." 17 Men hermed var alt ikke i den skønneste orden, for 
den forretningsdrivende adel i parlamentet skulle nu sande, 
at når man rider på en tiger, så er det svært at komme af. 
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Det var nemlig ikke nok for det mobiliserede småborger
skab af små jordejere og håndværkere, at kongens planer 
var blevet knust. Anført af Londons lærlinge fremsatte disse 
levellers (udjævnere) krav om radikale demokratiske refor
mer, som hverken storborgerskab eller adel var interesseret 
i. Det måtte derfor forurolige, at kravene bredte sig som 
en løbeild i revolutionshæren. Og for at gøre ondt værre be
gyndte den proletariske bevægelse, der kaldte sig diggm 
(graverne), at vinde frem med en agitation om intet mindre 
end privatejendommens afskaffelse og en kommunistisk or
ganisering af landet i overensstemmelse med Thomas Mo
res visioner. 

Selvfølgelig fik parlamentet under militærdiktator Crom
well til sidst demonteret revolutionen i revolutionen, men 
for en sikkerheds skyld tog parlamentet Karls søn til konge 
efter Cromwells død. En panikhandling har det imidlertid 
nok været, for Karl II forstod heller ikke, hvad en konges 
pligter er i en borgerstat, og urolighederne fortsatte til man 
i 1688 fik den geniale ide at hente en hollænder over og 
gøre ham til konge! Revolutionen i England var verdens 
første borgerlige revolution. En efterfølger skulle den først 
få 101 år senere. Hvilket viser Englands udviklingsfor
spring. 
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VII Borgerklassens 
filosofi 

Her tager vi os tid til at beskrive det 
vældige skift i verdensbilledet, som den 
nye borgerlige verden afføder. Vi følger 
udviklingen i den nye videnskabelige 
tænkemåde, der er borgerklassens 
enestående bidrag til historien. Men vi 
ser også, hvor borgerklassen stopper op. 
Her ser vi endvidere, hvordan den 
videnskabelige tænkning antager den 
mekaniske materialismes form, der - i 
harmoni med de borgerlige 
produktionsforhold - forstår verden som 
en udvendig sammensætning af isolerede 
partikler. Og denne tankegang følger vi i 
tidens politiske doktriner om det 
naturlige menneske og i dens forståelse 
af samfundet. Endelig møder vi her 
Rousseans antropogenese med hvilken 
den klassiske materialismes 
menneskeopfattelse kulminerer. 
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VII Borgerklassens 
filosofi 

Den moderne videnskabs fødsel 
Om bord på skibet, der bragte den nye tronfølger fra Hol
land, var også en engelsk filosof, der vendte hjem fra land
flygtighed. Hans navn var John Locke, og i hans bagage var 
der manuskripter til to værker, der skulle markere begyn
delsen på en helt ny periode. Eftertiden daterede nemlig 
oplysningstidens begyndelse til året 1690, hvor såvel Loc
kes An Essay Concerning Human Understanding som hans Two 
Treafises on Government udkom. 

Den historie, vi just !)ar skitseret, er historien om borger
klassens frembrud og dermed vor egen tids fødsel. Meget 
vand er løbet i åen siden, men forholdene i dag må ikke få os til 
at glemme, at borgerklassen dengang var en mægtig progressiv 
kraft i udviklingen. Og mindst af alt må vi glemme, at det 
var borgerklassen, der bragte den moderne videnskab til 
verden. Videnskab havde tidligere været en syssel for skola
rer, der vendte og drejede verden ved deres skrivepulte. 
N u blev det en sag for dagligdagens praktiske mænd, der i 
produktion og fremstillingsvirksomhed fik syn for mange 
nye sider af naturen. Englænderen Thomas Sprat giver et 
levende indtryk heraf, når han i 1667 skriver: "Alle steder 
syder nu af travlhed med dette arbejde, og vi ser, hvordan 
der hver dag bringes mange ædle rariteter ind, som ikke 
blot kommer fra lærde mænd og erklærede filosoffer. De 
kommer fra mekanikernes værksteder, fra købmændenes rejser, 
fra landmændenes plove, fra adelens idrætter, fiskedamme, 
parker og haver." 1 
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Det er netop udbredelsen af det videnskabelige verdens
billede, der kendetegner de hundrede år, som allerede den
gang blev kaldt for oplysningstiden, fordi borgerskabets intel
lektuelle havde sat sig for at oplyse menneskeheden. Hvor 
troen havde regeret, skulle nu viden og erkendelse være 
herre. Og propagandaen var så vellykket, at politisk filosofi, 
materialistisk naturvidenskab og tekniske opfindelser stod 
højest på dagsordenen, ikke blot i de lærdes forsamlinger 
men også i paladser og hytter. I Augustins verden havde det 
alene gjaldt om at kende Gud, nu skulle man kende natu
ren, samfundet og mennesket. "Kend dig selv!", skrev sven
skeren Karl Linne ud for menneskets plads i Systema Naturae, 
den klassifikation af mineraler, blomster og dyr som han 
udgav i Holland i 1735, og som efter præsentationen i Lon
don året efter gjorde ham verdensberømt. (Og berygtet -
Skt. Petersborgs universitet anklagede ham for usædelig
hed, fordi han havde klassificeret blomsterne efter deres 
kønsorganer.) 

Den videnskabelige tænknings gennembrud havde natur
ligvis været undervejs i nogen tid, da Locke vendte hjem fra 
sit hollandske eksil. Man var godt i gang med at flytte søge
lyset fra den åndelige til den materielle verden eller Bijbe! 
der Natur, som den hollandske mikroskopiker og anatom 
Swammerdam, der i 1658 havde opdaget de røde blodlege
mer, kaldte sit studie af biernes anatomi. Og mon ikke 
Locke - da han stod ved skibsrælingen og så Dover dukke 
op i morgentågerne - har ladet tankerne glide tilbage til 
studenterårene, hvor han fortvivlet over skolastikkens ste
rile lærdom havde søgt tilflugt hos forfattere som Descattes 
og Bacon. 

Descattes - en fransk filosof bosat i Holland i første del 
af 1600-tallet - var den første, der systematisk lagde den 
mekaniske materialisme til grund for sin filosofiske lære
bygning. Men da han levede i overgangsperioden - og i øv
rigt var from katolik - så konstruerede han et dualistisk 
kompromis. Verden består af to helt forskellige substanser: 
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materie og ånd. Eller res extensa og res cogitans, som han 
sagde. Descartes havde set de mekaniske dukker i slotspar
ken i Versailles, og var overbevist om, at dyr og mennesker 
også kunne forklares som mekaniske maskiner, der virkede 
ved hjælp af reflekser. Det vil sige udefra kommende mate
rielle påvirkninger, der sætter maskinen gang. Mennesket 
adskiller sig imidlertid fra dyrene ved at kunne tænke. Det 
har altså også del i res cogitans. Vekselvirkningen mellem ån
den og det materielle legeme sker gennem hjernens kogle
kirtel, sagde Descartes, der havde god forstand på anatomi. 
Hvordan noget ikke-materielt kan indvirke på noget mate
rielt, skulle dog volde hans efterfølgere det allerstørste ho
vedbrud og føre til mere og mere absurde løsningsforsøg. 
F.eks. skulle den tyske professorsøn Leibniz foreslå, at den 
åndelige og den måterielle verden forløber parallelt som to 
ure, der var trukket op, så de altid var i overensstemmelse 
med hinanden og dog på ingen måde bavde indbyrdes for
bindelse. 

Descartes' og Leibniz' filosofiske metode var at udlede 
verdens sande orden fra uomgængeligt sande grundsætnin
ger. Det havde også været skolastikkens metode, blot havde 
skolastikerne fået grundsætningerne overleveret i de hellige 
skrifter. Men det var lige det, som de nye filosoffer afviste. 
Man må tvivle om alt, sagde Descartes og nåede ad den vej 
frem til sin første grundsætning: "Cogito ergo sum"- jeg tæn
ker, altså er jeg til. Og herfra kunne hele systemet så udle
des eller deduceres, som man kender det i matematikken. 

Opfattelsen af, at .verden logisk kan deduceres fra over
ordnede grundsætninger i lighed med matematiske syste
mer, kaldes rationatisme efter det latinske ratio, der både be
tyder orden og fornuft. Man kan sige, at rationalismen er en 
verdsliggørelse af den vigtige skolastiske erkendelse, at 
Guds verden er lovbunden og ikke tilfældig. Benediktiner
munken Abelard udtrykker det således i 1100-tallet: "Alt 
hvad der bliver til, bliver til af en eller anden nødvendig år
sag - for intet opstår, uden at den rette årsag eller grund 
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går forud for det" 2, og denne forestilling er al videnskabs 
forudsætning. For det er videnskabens opgave at søge orde
nen i verden, og det kan den kun, hvis der faktisk råder 
lovmæssighed og ikke blot tilfældighed. I den forstand er 
middelalderens progressive kirkefilosofi en slags fødsels
hjælper for den moderne videnskab. Dog var det naturligvis 
ikke meningen, at lovmæssighedstanken i den grad skulle 
verdsliggøres. Men selv om italieneren Bruno i år 1600 
måtte lade livet på det flammende kætterbål i Rom, fordi 
han som en af de første identificerede Gud med natur
loven, så blev en sådan identifikation netop reglen for den 
rationalistiske filosofi. 

Det var imidlertid ikke Bacons program. Bacon havde væ
ret lordkansler i England, men var blevet afsat fra embedet i 
1620, fordi han havde været for ukritisk med de bestikkel
ser, han modtog. Men hvad betød tabet af verdslig og poli
tisk magt, synes Bacon at have sagt, for scientia est potentJa! 
Og i overensstemmelse med denne opfattelse, at viden er 
magt, kastede han sig ud i et videnskabeligt studium of for
fatterskab. 

Med Bacons hamskifte fra lordkansler til videnskabs H
losof kom den puritanertænkning til sin ret, som han havde 
fået i arv fra sin moder. Som i religiøse spørgsmål måtte 
man i videnskaben se for sig selv i stedet for at stole på høj
ere autoriteter og overleveringer. Noget lignende kom gan
ske vist til udtryk i Descartes' tvivl, men som puritaner 
måtte Bacon være mistroisk over for rationalisternes over
ordnede grundsætninger, hvoraf alt kunne udledes. Havde 
deres fornuftssystemer ikke en umiskendelig lighed med 
den feudale orden, og var henvisningen til fornuften i vir
keligheden ikke blot et skalkeskjul for alle mulige for
domme og udemokratiske klasseinteresser? 

I hvert fald anbefalede Bacon i sin Novum Organum viden
skaben en anden metode end fornuftens overordnede 
grundsætninger. Erkendelsen måtte bygges op fra neden 
gennem prøvbare enkeltiagttagelser. Eksperiment og erfa-
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ring (empiri) måtte være dens ledetråd. Og hermed søsatte 
han den engelske empiriJme eller erfaringsfilosofi, der skulle 
brydes mod den kontinentale rationalisme eller fornuftsfi
losofi i de kommende århundreder. 

Da Locke som ung kom til universitetet i Oxford, havde 
Bacon været død i 25 år, men det var hans program, som var 
ved at blive realiseret af en gruppe unge forskere af puri
tansk levellerobservans, der havde slået deres hovedkvarter 
op i Oxford lige bag parlamentshærens frontlinie. Som et 
spejlbillede af revolutionens mål, der var at lade politikken 
bestemme demokratisk fra neden i stedet for autokratisk at 
blive dikteret af kongen fra oven, insisterede de med Bacon 
på, at også den videnskabelige erkendelse måtte bygges op 
på grundige sanseiagttagelser og empiriske undersøgelser 
fra neden. 

"Det usynlige Selskab" kaldte gruppen sig dengang af 
frygt for de endnu ikke helt besejrede feudale kræfter. Si
den skulle det komme til ære og værdighed som Royal So
ciety, verdens første videnskabelige selskab. Her mødte 
Locke lægen Sydenham, der med held behandlede kopper, 
arkitekten Wren, der skulle bygge London op fra neden 
med mursten efter hollandsk mønster efter branden i 1666, 
og astronomen Robert Hooke, der vendte kikkerten om og 
åbnede mikroskopets levende mikrokosmos for samtiden. 
Han skulle også møde lægen William Petty, der siden kom i 
selskabets miskredit, fordi han lidt for godt forstod at ud
nytte tidens nye muligheder. Det begyndte med, at han 
kom på avisernes forsider. Han oplivede nemlig en hængt 
forbryder, som han til brug for undervisningen i anatomi 
havde hentet hos bødlen. Forbryderen var en ung fattig 
bondepige, der var blevet voldført af en adelsmand og dømt 
for at have ombragt kærlighedens bitre frugt. Da Petty skaf
fede pigen oprejsning, blev han berømt, og berømmelsen 
blev springbræt til stillingen som generallæge ved parla
mentshæren i Irland. Og det blev igen springbræt til stil
lingen som hærens cheflandmåler. Petty havde nemlig væ-
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ret landmåler som ung, og da Cromwell havde afledt 
revolutionen ved en blodig undertrykkelse af Irland, og den 
irske jord nu skulle udloddes i krigsbytte til hærens office
rer og soldater, var der god brug for Pettys praktiske mate
matiske talent. 

Han havde imidlertid også andre talenter. Gennem et 
skandaløst misbrug af sin stilling, lykkedes det borgeren 
Petty at blive en af Englands rigeste jordejere. Det var så 
stærkt, at der blev nedsat en regeringskommision. Og fri
kendte vennerne her ham, så rynkede vennerne i Royal So
ciety på næsen. 

Det gjorde Marx og Engels til gengæld ikke, da de siden 
fiskede Petty frem fra glemselen. "Vor ven Petty"3, kalder de 
ham, for ubemærket af samtiden havde den frygtelige profi
teur formuleret grundprincippet i værdiloven, der siger, at 
en vares værdi er bestemt af den mængde arbejde, der er 
nedlagt i den. Og hermed havde han lagt den første grund
sten til den moderne politiske økonomi. 

Vigtigst af alt, var imidlertid Lockes møde med 
Robert Boyle, der var Royal Societys drivende kraft og 
leder. 

Den mekaniske verden 

Fysikeren og kemikeren Boyles navn er de fleste bekendt 
fra skoletiden. Det var ham, der formulerede loven om den 
omvendte proportionalitet mellem en luftmængdes tryk og 
rumfang ved konstant temperatur. 

Boyle havde studeret i Italien, hvor den eksperimentelle 
naturvidenskab først havde set dagens lys og fejret triumfer 
med Galilei. Han insisterede derfor på Bacons metode med 
empiriske iagttagelser og praktiske eksperimenter og gjorde 
den til program for Royal Societys medlemmer. Men Boyle 
havde mere på programmet. Efter at have henvist til Demo-
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krit og de græske materialister, hævdede han, at en viden
skabelig forklaring må bestå i "at redegøre for naturens fæ
nomener ved hjælp af bevægelsen og ... materiens mindste 
bestanddele".' Naturen må forstås som faste og uforander
lige elementer, der påvirker hinanden ved ydre sammen
stød. "Hvilket jeg undertiden - fordi det er så åbenbart i 
mekaniske maskiner - kalder for den mekaniske hypotese", 
tilføjer Boyle. 

Det er herfra, at den mekaniske materialisme har fået sit for
navn, for sammenligningen med maskinen hidrører ikke fra 
Demokrit. På grækerens tid var der kun få mekaniske ma
skiner, de er et produkt af den nye tid. Men det er ikke 
svært at se, at den mekaniske maskine svarer nøje til den 
græske elementlære. En mekanisk maskine er jo netop en 
sammensat struktur af faste og uforanderlige stoflige dele, 
der bevæger hinanden ved ydre påvirkning. Tandhjulene i 
uret, f.eks., er uforanderlige, men deres indbyrdes bevæ
gelse får uret til at gå. 

For Dernokrit kunne alt i verden forklares ud fra atom
erne og deres bevægelse. 1600-tallets tænkere var ikke min
dre optimistiske. Er princippet i den mekaniske maskine 
faste dele plus bevægelse, så kan alle verdens ting efter 
deres opfattelse forstås som mekaniske maskiner. Selv de 
mest komplekse, for som Boyle skriver: "Når man behørigt 
overvejer stoffets uendelige delbarhed, bevægelsens under
fulde virkemåde, og den næsten endeløse mangfoldighed af 
sammensætninger og strukturer, som kan frembringes af 
uendeligt små korpuskler, indser jeg ikke, hvorfor filosof
fen skulle anse det for umuligt tid fra dem at fastslå en hvil
ken som helst legemlig størrelses mekaniske mulighed, 
hvor fin og diffus eller aktiv, den end er".5 

Men der var dem, der protesterede. F.eks. den fremra
gende engelske botaniker og naturhistoriker John Ray, der 
advarer mod Descartes og de andre "mechanick Philosop
hers", der søger at forklare "alle naturens fænomener ... de 
være sig levende eller livløse, og dyrene selv undtages ikke, 
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med en spinkel hypotese om stof, der består af de og de dele 
og bevæger sig sådan og sådan.'' 6 

At man skulle kunne forklare den levende organisme ud 
fra partikler i bevægelse, måtte Ray benægte, og noget ufor
sigtigt skrev han derfor hånende, at "disse mekaniske filo
soffer, som på ingen måde er i stand til at redegøre herfor ud 
fra materiens nødvendige bevægelse, uden en målrettet be
vidstheds styring, afbryder derfor klogeligt deres system, når 
de kommer til dyrene." 7 

Det var uforsigtigt, fordi Boyle i den efterfølgende dis
kussion i Royal Society, hvor også Ray var medlem, meget 
fikst gjorde opmærksom på, at da jesuitterne havde bragt 
uret til Kina, så troede de uvidende indfødte, "at uret er et 
dyr fra Europa, en levende, besjælet, krop."8 Der fik Ray 
den! 

Disse løjer i Royal Society er en udløber af Galilds opgør 
med det aristoteliske verdensbillede, i hvilket alle naturens 
mangfoldige former - sten, planter, dyr og mennesker - i 
deres udfoldelse og forandring var bestemt af deres ibo
ende princip, form eller sjæl, der stræbte efter af virkelig
gøre sin forudbestemte natur. Ifølge Aristeteles falder ste
nen derfor til jorden på grund af sin egen indre stræben. 

Det var denne tanke, som den italienske fysiker Galilei 
fandt oprørende, og ved en række eksperimenter med fal
dende legemer kunne han vise, at faldhastigheden ikke 
kunne forklares ud fra legemets egen beskaffenhed. Det, 
der bestemte faldhastigheden, var ydre faktorer som læng
den og varigheden af faldet og ikke legemets indre natur. 
Den matematiske beskrivelse af disse bestemmende fakto
rer formulerede han som de mekaniske bevægelseslove. Og 
de var så indlysende rigtige, at de tog tidens tænkere med 
storm. Og så blev Aristoteles, der havde domineret tænk
ningen i hele senmiddelalderen, afskrevet af de progressive 
lærde. 

Inden vi gør ligeså, må vi dog lige stille et spørgsmål. Det 
var klart urimeligt at hævde, at sten falder til jorden på 
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grund af deres iboende stræben. Men var det også urimeligt 
at hævde, at agern udfolder sig på grund af en indre stræ
ben mod at blive egetræer? Nej, det var det ikke. Botanike
ren Ray, der blev kaldt Englands Aristoteles, gjorde derfor 
ikke uret i at insistere på, at den levende organismes lov
mæssigheder ikke kan reduceres til fysikkens mekaniske 
love. For selv om det er rigtigt nog, at uret ikke er et le
vende væsen, så betyder det jo ikke dermed, at det levende 
~æsen er et ur. Men det overså man altså, beruset af den 
mekaniske filosofis succes som man var. N u var det fysi
kerne og ikke naturhistorikerne, der skulle bestemme ver
densbilledet, for de havde virkeligt noget at byde på. På 
grundlag af et enormt beregningsarbejde på den danske 
astronom og bondeplager Tycho Brahes store observations
materiale kunne hans tyske assistent Kepier f.eks. vise, at 
planet~rne bevægede sig omkring solen i ellipser, og at det 
skete, fordi de blev påvirket af en ydre kraft og ikke - som 
han havde lært i sin ungdom - af planeternes iboende 
sjæl. 

Den endelige kulmination på denne udvikling kom med 
Newtons Principia Mathematica i 1687. Heri lykkedes det 
nemlig Newton, der også var medlem af Royal Society og 
Lockes ven, at forene Galileis og Keplers love i en matema
tisk teori, der rummer lovene for al mekanisk bevægelse. 
Det er det, man kalder den klassiske fysik, og dens gyldig
hed har stået urokket siden. Også selv om den einsteinske 
fysik i vort århundrede har vist, at Newtons love ophæves 
ved meget store hastigheder. 

Så overvældende var den makaniske fysiks gennembrud, 
at selv de idealistiske rationalister på kontinentet tog den til 
sig. Descartes er et tidligt eksempel, Leibniz et lidt ·senere. 
Leibniz blev i øvrigt medlem af Royal Society, da han i 1673 i 
London havde vist Boyle den regnemaskine, som han havde 
opfundet. Senere skulle forholdet til englænderne dog køl
nes, for Leibniz blev inddraget i en uskøn strid med New
ton om, hvem der først havde opfundet differentialregnin-
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gen. Det forhindrede dog ikke, at Leibniz forsøgte at 
kombinere platonismen med mekanikken, hvad der kom
mer til udtryk i hans udsagn om, at "Naturen er Guds ur!". 
Ja, selv atomlæren fik Leibniz med i sin meget indviklede 
tankebygning, om end på den måde, at han gjorde atom
erne til sjæleenheder, som han kaldte monader. Den mate
rielle verden består altså af en slags bevidsthedspartikler, og 
heri er han nok blevet inspireret af den jødiske linsesliber 
Spinoza, som han havde mødt i Amsterdam. Spinoza havde 
nemlig søgt at løse Descartes' dualistiske vanskeligheder 
ved at foreslå, at verden er en panteistisk enhed af det ma
terielle og det åndelige, der blot er to sider af samme sag. 

Individ og samfund 

Æren for de nye tankers gennembrud i England må Boyle 
imidlertid dele med den engelske filosof Thomas Bobbes, 
som Petty havde været sekretær for i Paris. Bobbes var 
nemlig også drevet i landflygtighed under borgerkrigen, 
om end det var parlamentet, han frygtede. Men det betød 
ikke, at Bobbes var modstander af den nye tænkning. Tvært
imod havde han mødt Galilei i Italien og var blevet en be
gejstret tilhænger. Det filosofien skal beskæftige sig med er 
udelukkende legemer, "som kan sammensættes og opløses", 
erklærede han. Og det udelukker Gud "i hvem der intet er, 
som kan deles eller sammensættes", og "engle og alle så
danne ting, som formodes at være hverken legemer eller 
egenskaber ved legemer.'' 9 

Det var imidlertid ikke almindelige legemer, som Bobbes 
ville forklare mekanisk. Det var selveste samfundslegemet. 
Men det skulle heller ikke være så svært. Samfundet er jo 
sammensat af individuelle partikler, og det er derfor blot 
nødvendigt at forklare enkeltindividernes "anlæg, indstillin-
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ger og vaner", ligesom man for at forklare billardet blot be
høver beskrive ballernes fart, retning og skruning. Også en
keltindividernes dispositioner kunne forklares mekanisk. 
Sansning, forestillinger, og hukommelse er blot meget sam
mensatte partikelbevægelser i kroppen sat i gang af sam· 
menstød med udefrakommende partikler, forklarer Hobbes. 
Noget åndeligt er der overhovedet ikke tale om. Tværtimod 
er adfærden dikteret af hedonismens simple princip, der 
driver individet til at opnå den størst mulige lyst og den 
mindst mulige ulyst. 

Og således får vi serveret et billede af samfundet, der er 
kendetegnet ved individernes uberegnelige sammenstød, 
når de selvisk følger deres egen kurs og alene lytter til deres 
egennyttige drifter. 

Men hvor enhver fremmer sit eget egoistiske formål 
uden hensyn til andre, opstår der snart konflikt. Samfundet 
bliver derfor "en alles krig mod alle", som Hobbes siger, og 
det er netop denne ulykkelige tilstand han på side 110 har gi
vet et dystert billede af. Hvad værre er, det er heller ikke 
den tilstand, der er mest begunstigende for enkeltindividets 
egennyttige formål. Alle taber ved krig, og det vil derfor 
være til fordel for enhver, hvis man i enighed kan lægge 
nogle begrænsninger på sin fri udfoldelse og indføre visse 
samfærdselsregler. Hvis man i enighed kan indgå en social 
kontrakt, så vil det i virkeligheden tjene den individuelle 
selviskhed bedst! Og hermed lægger Hobbes grunden til 
det, der skal blive den borgerligt materialistiske samfunds
forståelse helt frem til i dag. 

At Hobbes også mente, at borgerne måtte indsætte en 
enevældig monark, der som en overordnet instans kunne 
sikre, at samfundskontrakten også blev overholdt, genspej· 
ler tiden, hvor borgerklassen netop havde brug for en stærk 
stat, der kunne sikre regulerede forhold for handel og er
hvervsliv på et marked, der var uberegneligt nok i forvejen. 
Og hvor de netop opfundne aktieselskaber ikke havde gjort 
problemet med kontraktoverholdelse mindre. Og misbilli-
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gede parlamentet i sin mest revolutionære periode sådanne 
tanker, så indbragte de dog Hobbes en årlig pension på 
S: 100 fra Karl IL 

Samfundsteorien er udviklet i værket Leviathan fra 1651, 
og det er dens forestillinger om en social kontrakt mellem 
frie og uafhængige individer, der går igen i Lockes to af
handlinger om det borgerlige styre fra 1690. Den første er 
en afvisning af deQ samtidige teori, at regeringsmagten er 
en gudsgave, der er gået i arv til monarkerne fra Adams 
dage. Den anden er en fremstilling af, hvordan det i virke
ligheden forholder sig. 

Ifølge den mekaniske materialisme består verden førJt af 
de enkeltstående elementer - eller som Newton skrev i Op
ticks: "l begyndelsen skabte Gud stoffet i faste, træge, hårde 
uigennemtrængelige, bevægelige partikler" 10• Og Jiden fører 
elementernes indbyrdes bevægelse til komplekse sammen
sætninger. "Materien, som er alle tings grundlag, er ... bun
det til visse love, og overlades den frit til disse love, må der 
nødvendigvis frembringes smukke kombinationer"", skri
ver den unge tyske filosof Immanuel Kant i 1755. 

I denne totrinsmodel, som vi kan skrive element + bevægei
Je = Jammensætning, er det elementet, der er det primære og 
afgørende, sammensætningen er blot sekundær og afledt. 
Hvis man vil begribe noget, så må man altså have fat i ele
menterne eller det elementære, som man siger. Og det gør 
man selvfølgelig bedst, hvis man ser på begyndelsestilstan
den, inden sammensætningen er begyndt. 

Det er præcis det, John Locke gør i sit forsøg på at blot
lægge menneskets og samfundets sande væsen. Ligesom 
Dernokrit og Lucretius begynder han med mennesket eller 
enkeltindividet i den oprindelige naturtilstand, som han be
skriver således: "Her har de for det første fuldkommen ret 
til at bestemme over egne handlinger, ejendom og person, 
som de selv finder for godt. De er kun begrænset af natu
rens love og behøver ikke at bede om tilladelse eller være 
afhængig af noget andet menneskes vilje. De er endvidere 
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fuldstændigt ligestillede i denne tilstand, ... for intet er vel 
mere indlysende, end at skabninger af samme art og rang 
født med lige stor ret til alle naturens goder, skulle være 
indbyrdes ligestillede." 12 

Naturtilstandens ret er menneskets naturlige ret, og med 
denne forestilling om naturretten, ser vi netop noget karakte
ristisk for oplysningstiden. De menneskelige forhold havde 
hiqtil været begrundet med Guds vilje, nu bliver de begrun
det med naturen. Dette er et klart udtryk for tidens materia
listiske tænkning og begyndelsen til videnskabens sejr over 
det teologiske - og feudale - verdensbillede. 

Naturtilstanden så Locke dog lidt blidere på end Bobbes, 
der kaldte mennesket for "menneskets ulv". Også fornuften 
er nemlig naturlig, siger Locke, og skriver: "Naturtilstanden 
styres af en naturens lov, som forpligter alle; og fornuften, 
som er denne lov, lærer enhver, der blot villytte til den, at 
da vi alle er lige og uafhængige, bør ingen, skade en anden 
på liv, helbred, frihed eller ejendom."" 

Ikke alle rådfører sig imidlertid med fornuften, og derfor 
er det nødvendigt, at nogen håndhæver naturens lov. Det er 
først herved, at samfundet opstår. Locke skriver: "Menne
skene træder således ud af naturtilstanden og danner stats
samfund, når de udpeger en dommer ... og giver ham auto
ritet til at afgøre alle de stridigheder og råde bod på på al 
den uret, som kan opstå blandt samfundsmedlemmerne. 
Denne dommer er den lovgivende myndighed eller den øv
righedsperson, denne myndighed har udnævnt." 14 Dette er 
imidlertid kun gyldigt, hvis det er i overensstemmelse med 
naturretten, det vil sige, hvis det er sket frivilligt og menne
skene "er blevet enige om at opgive den ret, de oprindeligt 
havde til at håndhæve naturens lov, og overdrage den til det 
offentlige." 15 Regeringen, der sidder på folkets vilje og ikke 
Guds nåde, kan således fratages sit mandat igen af folket. 

Dette er selvfølgelig princippet for det borgerlige demo
krati, der opfatter det ideelle samfund som en frivillig sam
mensætning af frie og ukrænkelige individer med det for-
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mål at varetage individets naturlige ret. Eller som Locke 
skriver: "Et almenvellets samfund opfatter jeg som et sam· 
fund, der er opbygget for mennesker, der vil fremskaffe og 
bevare livets fornødenheder og varetage deres egne borger
lige interesser. Ved borgerlige interesser forstår jeg liv, fri
hed, helbred og kroppens magelighed; og besiddelsen 
af ydre ting såsom penge, jord, huse, møbler og lig
nende."16 

Var det også Lockes hensigt tilbagevirkende at begrunde 
de principper om individets naturlige ret, der året før var 
blevet lovfæstet i England med Declaration of Rigbts, så 
skulle hans synspunkter ligegodt få en fremadrettet virk
ning. Det er således Locke, der kommer til orde i de rebel
ske kolonisters Amerikanske Uafhængigbedserklæring af 4. juli 
1776 og - med den samme forfatter - i den Menneskerettig
hedserklæring, som den rebelske franske nationalforsamling 
vedtog 26. august 1789 på hundredeåret for Deelaradon of 
Rights. Og hermed fejrede den mekaniske materialisme sin 
endegyldige politiske triumf. Atomet eller individet er alt, 
samfundssammenhængen er intet. Eller som englænderen 
Bentham skriver i 1780: "Fællesskabet er et fiktivt legeme, 
sammensat af individuelle personer, der betragtes som dets 
lemmer. Hvad er da fællesskabets interesse? - Den er sum
men af de mange enkeltmedlemmers interesser, hvoraf det 
består." 17 Hvad det var for interesser, er selvfølgelig også 
klart, for hedonismen følger med individualismen. "Menne
sker elsker sig selv" 18, skriver franskmanden Helvetius i 
1772, og Bentham er enig. Det er lyst og ulyst, der driver 
værket. "Det er op til dem alene både at pege på, hvad vi 
burde gøre, og at bestemme, hvad vi gør." 19 

Under feudalismen havde det stort set været omvendt, 
her havde sammenhængen været alt og individet intet. Man 
går derfor fra en yderlighed til en anden. Og individualis
men - eller liberalismen som Lockes samfundsfilosofi skulle 
komme til at hedde - blev virkeligt yderligtgående. Kulmi
nationen kom med de engelske fabrikanters Manchester-li-
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beralisme, som Engels kaldte "det mest fuldkomne udtryk 
for den alles kamp mod alle, der råder i det moderne bor
gerlige samfund".20 Det eneste gode, man kan sige om den, 
er, at den inspirerede Darwin til hans teori om den univer
selle kamp for tilværelsen. 

At gå fra yderlighed til yderlighed eller at skifte tese ud 
med antitese er imidlertid noget, som vi har set tidligere. 
Man kan derfor også sige, at feudalismen og liberalismen 
har fat i hver sin halve sandhed. De har hver for sig opdaget 
henholdsvis, at samfundet er en sammenhæng, og at sam
fundet består af individer. Begge dele er vigtigt. Opgaven 
er blot at få det med i et helt billede eller en syntese. Men 
denne opgave er endnu i dag ikke fuldstændig løst. Det er 
stadig et problem, hvordan man får det individuelle og det 
samfundsmæssige til at gå op i en højere enhed. 

Homo sapiens 
Men hvad er nu den fornuft for noget, som Locke henviser 
til? Jo, der er menneskets afgørende og definerende træk, 
hvad Erasmus havde udtrykt på denne måde: "Det er besid
delsen af fornuften, der udmærker mennesket." 21 Da Unne 
skulle placere mennesket i Systema Naturae, gjorde han da 
også fornuften til selve artstrækket. "Det er fornuften, der 
gør mennesket enestående" 22, skriver han, og efter at han i 
1753 havde opfundet det to-leddede artsbetegnelsessystem, 
som vi anvender i dag, gav han mennesket den videnskabe
lige betegnelse Homo sapiens - det forstandige menneske. 

Men hvad er så fornuft? Er det Guds lys, som Ray beskri
ver således: "Legemet er blot den mørke lanterne, sjælen 
eller ånden er Herrens lys, der brænder i den." 23 Nej, det er 
det ikke. Følelsen af spirituel enhed, sammenhæng og fæl
lesskab, der er grundlaget for forestillingen om det ånde
lige, er ikke fornuft. Fornuft er et andet ord for intellektet, 
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og ånd og intellekt er ikke det samme. Det er det, som Pico 
har fat i, når han skelner mellem det at være intellektuel og 
det at trække sig tilbage "ind i midtpunktet af sin egen en: 
hed, sin egen ånd, et med Gud." 24 Men Pico er en undta
gelse, for denne vigtige skelnen har man aldrig været flink 
til at foretage. Dengang som nu har man gerne ladet det ån" 
delige og det intellektuelle være synonymer. Derfor må vi 
grave lidt, hvis vi vil forstå, hvad forestillingen om fornuf
ten egentlig dækker over. 

Men det er nu heller ikke så svært, hvis vi husker, hvad 
Pico, Erasmus og Lyell gjorde til menneskets særkende. Vi 
tager det igen. Men for ikke at gentage os selv, så citerer vi 
denne gang fra Rousseau, der skriver: "Dette er evnen til 
selvforbedring, som hjulpet af omstændighederne udvikler 
alle vore øvrige evner, og som er nedlagt såvel i arten som i 
individet: hvorimod dyret efter nogle få måneder er blevet 
alt, hvad det overhovedet kan blive for livet, og dets art vil, 
når der er gået tusind år, være præcis hvad den var ved det 
samme årtusinds begyndelse." 25 

Fornuft og selvforbedringsevne er altså det samme. Lad 
os nu se, hvad den skotske sagfører John Burnet - senere 
Lord Monboddo - siger om det samme. Han skriver: "Det 
er vor arts særtræk og kapital, at vi kan skabe os selv om igen 
så at sige, så den oprindelige natur i os næppe kan ses." 26 

Hvad er nu det for en proces, der omskaber naturstof, så 
råmaterialet næppe kan ses? Jo, det er naturligvis fremstil
lingsvirksomhed, hvor naturgenstande bliver bearbejdet, for
bedret eller forædlet til menneskelige brugsting eller varer. 
Det nye menneskebillede er altså modelleret efter produk
tionen, og selv om Protagoras ville have nikket, så ville Au
gustin og feudalherrerne bestemt have rystet på hovedet. 
Det var ikke det, de mente med det åndelige. 

At det er evnen til fremstilling, der ligger til grund for 
den menneskelige fornuft, bærer også Locke vidnesbyrd 
om, når han skriver: "Naturen tilbyder os kun materialet, 
som for det meste er groft og uegnet for vore formål; det 
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kræver arbejde, snilde og omtanke at tilpasse dem til lejlig
heden , , . Her er altså et vigtigt erkendelsesområde, der er 
nyttigt og fordelagtigt for mennesket i denne verden, nem
lig at gøre nye opfindelser, der mindsker eller letter vort ar
bejde, eller på skarpsindig vis at kombinere diverse ting og 
materialer og herved frembringe nye og fordelagtige brugs
genstande. Herved øges vore rigdomme, eller de bevares 
mere effektivt. Til opdagelser som disse er menneskefor
standen særdeles velegnet."27 

Til fornuften som fremstillingsevne kommer endvidere 
fornuften som evnen til at samarbejde, som vi allerede har 
set Locke forklare det i sin samfundsteori. Fornuften er 
altså den tænkning, der kommer fra fremstilling og samar
bejde, og det er netop, hvad den moderne psykologi kalder 
intellektet. 

Selv om intellektet ikke er ånden, så gentager den deling 
i "håndens og åndens arbejde", som vi så i Grækenland, sig 
imidlertid også her. Fornuften hører til på den teoretiske 
ideside, ikke på det fysiske arbejdes udførerside. Det er fa
brikanten, købmanden og den store håndværksmester, der 
er idealet, og ikke deres arbejdere. Selvforbedringen sprin
ger af de tanker og planer, der udvikler produktionen, ikke 
så meget af produktionen selv. Og her forbigår det ikke vo
res opmærksomhed, at ordet kapital dukkede op i Burnets 
beskrivelse. For selv om glosen er bredere på engelsk, så er 
det næppe noget tilfælde. Kapital er jo netop penge, der in
vesteres med det formål at vokse eller at forbedre sig selv! 
Selvforbedringsforestillingen er derfor også en nøje model 
af den kapitalisme, der er selve grundlaget for det borger
lige samfund: Endnu engang ser vi, hvor smukt tænknin
gens forestillinger føjer sig efter den herskende virkelig
hed. 
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Det gamle hænger ved 
Lockes Essay om den menneskelige erkendelse, der var en del af 
pakken fra 1690, følger også den mekanisk-materialistiske 
model med element og sammensætning. Erkendelsen op
står ved påvirkning udefra og kan deles i primære og sekun
dære kvaliteter. De primære er selvfølgelig dem, der hidrø
rer fra stoffets fysiske egenskaber, .de sekundære den 
afledte sammensætning, de fører til i hjernen - farver, lyde 
og billeder af huse, heste og roser. Og det er kun de første, 
der er de virkelige. De sidste er, som allerede grækerne 
gjorde opmærksom på, en slags illusioner. "Det store 
sansebedrag", 28 som Hobbes sagde. 

Leibniz protesterede mod denne erkendelsesteori, der 
fra fødslen lader sindet være en ubeskrevet tavle, som erfa
ringen siden grifler på. Hvor Locke havde sagt, at alt, hvad 
der er i sindet, kommer fra sanserne, tilføjede Leibniz 
"Undtagen sindet selv!". Sindet udgør altså i forvejen sin 
egen sammenhæng, der går forud for erfaringen. Den arv 
og miljø diskussion, som vi har set Luther og Erasmus ud
kæmpe i prædestinationsspørgsmålet, gentager sig hermed. 
Men denne gang på erkendelsesteoriens kampplads. 

At Leibniz måtte opfatte sindet som noget overordnet og 
prædetermineret, forundrer ikke. Han opfattede sig jo som 
Piatons moderne arvtager, og hylder i sin filosofi forestillin
gen om Scala naturae, der lader alle ting flyde kontinuerligt 
ud fra Gud. Og hvilken vægt han tillægger denne forestil
ling, fremgår netop af forordet til hans Nye essays om den 
menneskelige erkendelse fra 1703, der kritiserer Locke. Heri · 
skriver han: "lnæt sker med et slag, og det er en af mine 
vigtigste og bedst bekræftede grundsætninger, at naturen 
aldrig gør noget spring. Dette kalder jeg kontinuitetslo
ven."29 

Dette er det samme som tesen Natura non facit saltus, som 
vi tidligere har identificeret med herretænkningen. Og det 
er virkelig herretænkning, der kommer til udtryk i Leibniz' 
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filosofi. Med henvisning til naturstigen erklærer han den 
eksisterende verden for den bedste af alle tænkelige verde
ner og benægter, at verdens iøjnefaldende mangler skulle 
dementere dette. Ifølge naturstigedoktrinen er manglerne 
jo netop nødvendige i en fuldendt verden! For, som rome
ren Piotin havde skrevet, "hvis der skal være en mangfoldig
hed af former, hvordan kan da en ting være ... bedre, med
mindre en anden er ringere?" Og den, der mener noget 
andet, "er som en person, der beklager sig over en tragedie, 
fordi der optræder ikke blot helte i den, men også slaver og 
bønder, som fører ukorrekt tale. Men fjernes disse lavtstå
ende personer, berøver man helheden dens skønhed; og 
det er takket være dem, at den bliver fuldkommen." 30 Og 
heri er Leibniz helt enig, når han 1500 år senere skriver: 
"Ulighed i vilkår skal ikke regnes for et onde, og M. Jaque
lot kan med rette spørge dem, der vil, at alle ting skal være 
lige fuldkomne, hvorfor klippen ikke er prydet med blade, 
og hvorfor myrerne ikke er påfugle?" Og for at lægge et 
praktisk argument til det teoretiske tilføjer Leibniz: "Hvis 
lighed var fornøden overalt, så ville den fattige mand rejse 
krav herom over for den rige mand, tjeneren over for her
ren."31 

Denne aristokratiske lære, der er dybt forankret i den neo· 
platoniske forestilling om Sca/a naturae, måtte Locke natur
ligvis være dybt uenig i. Han mente jo faktisk, at "lighed var 
fornøden overalt." 

Det betød imidlertid ikke, at han afviste forestillingen 
om Sca/a naturae som det værendes endeløse kæde fra det 
høje til det lave. Han var helt enig med Leibniz, når denne 
skrev: "Således er menneskene forbundet med dyrene, 
disse med planterne og disse med fossilerne."" (Fossiler 
blev netop opfattet som mellemformen mellem mineralri
get og plante- og dyreriget.) Locke skriver således: "I hele 
den synlige, legemlige verden ser vi ingen klØfter eller 
tomrum; hele vejen fra mennesket og nedefter foregår ned
stigningen i lette trin og i en stadig ubrudt række, hvor det 
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ene trin kun er en anelse forskelligt fra det næste. Der fin
des dyr, som er så nært beslægtede med både fugle og dyr, 
at de er mellemleddet mellem dem; padderne knytter de 
vandlevende dyr til de landlevende." Og så tilføjer Locke: 
"For ikke at tale om, hvad der pålideligt berettes om hav
fruer og havmænd!" 33 

Spørgsmålene stiller sig straks i kø. Det kan nemlig ikke 
undgå at forundre os, hvordan den an ti -feudale Locke 
kunne gå ind for naturstigetanken? Talte han med to tun
ger? Ja, selvfølgelig gjorde han det. Det nye kan ikke med et 
slag frigøre sig fra det gamle. Og trods sine strålende sue
cesser, så havde den mekaniske videnskab faktisk en del 
sværere ved at forklare den levende natur end den havde 
ved at forklare de livløse planetsystemer. Heri havde John 
Ray ganske ret. De fleste mekaniske filosoffer holdt sig der
for fornuftigt nok til den gamle forståelse af naturens sy
stem. På Lockes tid var det således stadig "højdepunktet for 
den menneskelige fornuft at følge alle leddene i denne 
kæde, indtil alle deres hemmeligheder ligger åbne for vor 
tanke" 34, som Sprat fra Royal Society skriver i 1667. Hertil var 
erkendelsen kommet, det var ikke fordi, at Locke var be
gyndt at trække i land. Og det ved vi, for i Den store franske 
Encyklopædi, der hundrede år senere opsamlede og populari
serede samtidens videnskabelige og tekniske viden og må 
ses som et monument over oplysningstiden, står der præcis 
det samme. Først med Darwins Origin of Species fra 1859 bry
der de.n mekaniske materialisme igennem til erkendelsen af 
den levende verden. 

V el, vel. Men hvordan kunne en tænker med en så mo
derne samfundsopfattelse tro på havmænd og havfruer? 
Det spørgsmål står stadig tilbage. For forestillingen om for
bindelsesleddet mellem menneske og dyr som i bogstavelig
ste forstand halvt menneske og halvt fisk forekommer os 
utrolig. 

Ja, det er altid svært at sætte sig ind i fortidens forestillin
ger, for bagklogskabens briller kan vi jo ikke lægge fra os. 
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Men for en erfaringsfilosof som Locke var der den vældigt 
gode grund til at regne med havmænd og havfruer, at man 
faktisk havde set dem. 

I generationen efter Locke skriver den franske naturfor
sker Robinet i hvert fald, at "der er så mange autentiske vid
nesbyrd om havmænd og havkvinder (som har en menne
skelig overkrop), at det vil være stivnakket at betvivle 
dem." 35 

Blandt sine autentiske vidnesbyrd nævner Robirret en le
vende havfrue, der var udstillet i Paris i 1758, og en anden, 
der var blevet indbragt til Edam i Holland, hvor hun blev 
påklædt og lærte at sy, men aldrig at tale, og "altid bevarede 
en instinktiv dragning mod vandet." Hertil kom et væld af 
vidnesbyrd fra søfarende. F.eks. den engelske skibskaptajn 
Schmidt, der i 1614 ud for New England havde set en si
rene "af overmåde skønhed og på ingen måde ringere end 
de smukkeste kvinder". En sirene er et væsen, der er halvt 
fugl, halvt kvinde, og en sådan var også ifølge troværdige 
personer set i Københavns havn i 1669. Rapportøren var 
Thomas Bartholin, hvilket borger for den videnskabelige lø
dighed, for det var Bartholinfamilien, der i 1600-tallet 
havde monopol på professoraterne på Københavns Univer
sitet. 

Havmænd, havfruer og sirener var imidlertid ikke de 
eneste mellemformer, der blev præsenteret for den videns
tørstende offentlighed. Tiden var grebet af den nye viden
skabelighed, og lærd og læg, høj og lav deltog i jagten på na
turstigens missing !inks. Der var også penge i det, og der var 
derfor dem, der ikke undså sig for at svindle. Det var i øv
rigt en strid om ægtheden af et sådant monster, der kostede 
vor norske søhelt Peter Wessel livet. Han blev fældet i en 
duel på blanke våben på Luneburger Hede i året 1720. 
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Den subjektive idealisme 
I øvrigt var englænderne ved at trække i land. Borgernes vi
denskabelige materialisme havde vist sig som et fantastisk 
våben i fremskridtets tjeneste. Men nu var man jo efter 
1688 nået frem og kunne ikke forestille sig noget yderligere 
fremskridt. Det var derfor nok bedst ikke at lade materialis
mens sværd ligge og flyde men at sætte det ind i skabet. 

Selvfølgelig kunne tiden ikke skrues tilbage. Men det var 
heller ikke nødvendigt. Havde den mekaniske filosofi været 
fremragende til at åbne nye fronter for erkendelsen, så 
skulle den vise sig lige så fremragende til at lukke dem igen. 
Den var nemlig et tveægget sværd, der ikke alene kunne 
blotlægge verdens hemmeligheder for videnskaben, men 
også uden vanskelighed kunne kappe hovedet af erken
deren, som en ung irer ved navn George Berkeley fermt 
skulle demonstrere. 

Fra de græske materialister husker vi, at den verden vi 
oplever, og den verden der virkeligt er, er to helt forskellige 
ting. Den sidste er den materielle partikelverden, der alene 
besidder egenskaberne masse og udstrækning. Den første 
er med sine farver og former et mentalt kunstprodukt, en il
lusion eller et stort sansebedrag, som Hobbes sagde, for 
denne konsekvens af den mekaniske materialisme måtte 
også englænderne drage. 

Tvedelingen af verden i det oplevede og det materielle 
må skabe alle hånde filosofiske vanskeligheder, men Hobbes 
havde været flintrende ligeglad. Locke derimod havde taget 
det erkendelsesteoretiske problem op og forsøgt at løse det 
ved at give visse egenskaber fra den materielle verden ad
gang til oplevelsesverdenen. N u kunne filosofpræsten Ber
keley imidlertid korrekt vise, at Lockes skelnen mellem pri
mære og sekundære kvaliteter i oplevelsen ikke var 
holdbar. På den måde kunne man ikke få forenet den mate
rielle verden med oplevelsesverdenen. Og hermed var tin
gene lagt til rette for Berkeleys kup. 

153 



BORGERKLASSENS FILOSOFI 

I virkeligheden findes der ikke to verdener, siger han. 
Der findes kun en. Og det er oplevelsesverdenen. Den ma
terielle verden eksisterer overhovedet ikke! Det værende er 
det oplevede. 

Hermed er materialismen med et snuptag blevet forvand
let til idealisme. Subjektiv idealisme kalder man det, fordi op
levelserne er knyttet til enkeltindividet og i den forstand 
subjektive. Hermed ser vi også, at den mekaniske atomi
sering er bevaret. For hvert enkelt individ lever i sin egen 
oplevelsesverden og kan for den sags skyld ikke vide, om 
han ikke er helt alene i verden. 

Det var naturligvis umiddelbart svært at forstå for folk, at 
deres koner f.eks. blot skulle være fantasiprodukter. Hvor
dan kan det være, at vi oplever en sådan orden og sammen
hæng i verden, når det hele er noget i vores hoved, spurgte 
de? Men det kunne Berkeley godt svare på. "Den faste sam
menhæng mellem disse iagttagelser og den lovmæssighed, i 
hvilke de optræder, viser os deres ophavsmands visdom og 
velvilje" 36, siger han. Og ophavsmanden er naturligvis 
Gud. 

Berkeleys erklærede formål var at rette et stød mod den 
farlige materialisme, og han var sikker på, at han med sit ju
dogreb havde vundet den "mest komplette og lette triumf i 
verden" over "hver eneste elendige sekt af ateister" 37• Og 
det havde han faktisk, så på den måde fortjente han det bi
spesæde, der blev hans belønning. 

De efterfølgende filosoffer arbejdede videre på Berkeleys 
konsekvente udnyttelse af hullet i den mekaniske materia
lisme. Skotten David Hume trak f.eks. også Gud ud, heller 
ikke Ham kunne man vide noget om, og således anbragte 
man individet i en aldeles subjektiv og privat verden, der 
var berøvet enhver materiel forankring og lovmæssig sam
menhæng. Men denne endegyldige subjektive individualis
me må have passet borgerne godt, for det har været borger
klassens fremherskende filosofi lige siden. 
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Den franske offensiv 
Var det i det engelske borgerskabs interesse at nedruste er
kendelsen, demontere materialismen og bringe Gud ind ad 
bagdøren på Berkeleys måde og på andre måder, der gjorde 
videnskaben forenelig med Mosebogen, så havde den fran
ske borgerklasse helt andre interesser. I Frankrig herskede 
det absolutte enevælde. Enkelte storkøbmænd og fabrikan
ter havde adgang til det prangende adelshof i V ersailles, 
men klassen som helhed blev holdt hårdt nede. For borger
klassens intellektuelle talsmænd var parolen derfor oprust
ning og mobilisering af materialistisk filosofi og videnska
belig erkendelse. I den forstand var oplysningstiden først 
og fremmest en fransk kampagne. N år den alligevel regnes 
fra Lockes udgivelser i 1690, så er det fordi, at franskmæn
dene forlangte Lockes ideer realiseret i Frankrig. Hvis sty
ret ikke er i overensstemmelse med menneskets naturlige 
ret, sagde de, så er det folkets pligt at styrte det. 

Hvad Royal Society havde været i England, blev Den store 
Encyklopædi i Frankrig. Dette leksikon over samtidens vi
denskab og teknik, som Diderot og d' Alembert begyndte at 
redigere i 1745, og som udkom i 35 bind, blev nemlig sarn
Jingspunktet for de franske materialistiske tænkere. Blandt 
medarbejderne møder vi således Voltaire, der var en af de 
førende lockeanere, og som i romanen Candide gjorde for
færdelig grin med Leibniz' forestillinger om den bedste af 
alle verdener. Vi møder Helvetius, der henfører enhver in
dividuel forskel i de intellektuelle evner til forskel i opdra
gelsen, og i overensstemmelse med den klassiske materialis
me gør mennesket til en egoistisk lystmaskine, hvorfor sam
fundet må organiseres, så det skaber den størst mulige 
nytte for det største antal mennesker. Men hermed må folk 
også opdrages til at forstå, at den sociale nytte er nok så vig
tig som egennytten. For "ingen har nogen sinde til egen 
skade bidraget til det offentlige vel"", siger han. Endvidere 
møder vi Montesquieu, der i bogen Lovenes And fra 1716 
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havde forklaret, at et samfunds love udspringer af skjulte 
sociale kræfter, der både har materielle - f.eks. klimaet -
og historiske årsager. Hermed lægges den første sten til den 
historiematerialistiske tænkemåde. Den tyske baron Hol
bach møder vi også. Det var i hans hus, at tænkerne mødtes, 
og Holbach var så kompromisløs materialist og ateist, at 
man kaldte ham Guds personlige fjende. Og det forstår 
man, når man hos Holbach læser, at "naturen siger til men
nesket: Du er fri, ingen magt på jorden kan lovligt und
drage dig dine rettigheder; religionen forkynder ham, at 
han er en slave, fordømt af sin Gud til hele sit liv at stønne 
under sine foresattes jernstav." 39 

Ordene står i Holbachs Naturens System fra 1770, der blev 
kaldt materialismens bibel, idet den aldrig vaklede i det 
standpunkt, at "Universet, denne enorme ansamling af alt, 
hvad der eksisterer, frembyder kun stof og bevægelse." 40 

Selv den levende organisme er blot at sammenligne med et 
mekanisk ur. Og det var feltlægen La Mettrie helt enig i. 
Han var en begejstret tilhænger af Descartes, men måtte gå 
i rette med mesterens tilføjelse af den tænkende materie for 
at skille de menneskelige fra de dyriske maskiner. Hertil be
høves ingen ånd, skriver La Mettrie i bogen Det maskinelle 
Menneske fra 17 48. Det, der kendetegner mennesket, er "lidt 
flere hjul, lidt flere fjedre end de mest fuldkomne af d y
rene."41 

Endelig møder vi blandt Encyklopædiens medarbejdere 
den svejtsiske urmagersøn Jean Jacques Rousseau, der før 
var i lære som skriverdreng hos en sagfører og siden i hånd
værkerlære hos en gravør, men som stak af fra begge 
pladser og siden forsøgte at leve af sine skriverier som fri 
intellektuel i Paris. 

Borgerklassens opfattelse af den rådende samfundstil
stand udtrykkes meget præcist med Rousseaus ord fra Den 
sociale Kontrakt fra 1762: "Mennesket blev født frit, men er 
overalt i lænker" 42• Hvordan kom det dertil? Ja, det forsøger 
Rousseau at udlede i en Afhandling om ulighedens oprindelse og 
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grundlag fra 1755, der er fuldstændig mage til Lucretius' hi
storie. Det forbavser naturligvis ikke, for i begge tilfælde 
forstås udvikling efter den mekaniske model med element 
+ bevægelse = sammensætning. For at finde det naturlige 
eller sande menneske må man derfor gå tilbage til den op
rindelige naturtilstand, inden udviklingen "gjorde menne
sket ondt, mens den gjorde det socialt". 

Mennesket i Rousseans naturtilstand lever som hos De
mokrit og Lucretius isoleret fra sine artsfæller og prøver ef
ter fattig evne at fægte sig frem for sig selv i naturen. "Men 
der viste sig snart vanskeligheder, som det blev nødvendigt 
at lære at overvinde: træerne var høje og dets frugter derfor 
uden for rækkevidde. De andre dyr var konkurrenter" o.s.v. 
Vanskelighederne mødte imidlertid ikke mennesket ufor
beredt. Vi har allerede set Roussean forklare, at mennesket 
adskiller sig fra dyret ved sin selvforbedringsevne, dvs. sin 
særlige intelligens. Ved hjælp af formlen intelligens x vanske
ligheder finder det hurtigt midler til at forbedre sine vilkår: 
"Naturlige våben som sten og stokke var lette at finde ... 
men ufrugtbare år, lange og hårde vintre, brændende 
somre, der afsved jordens frugter, krævede en ændret leve
vis." Mennesket ved søen skaffede sig derfor krog og line, i 
skoven opfandt det pil og bue. I kolde egne fandt de på at 
iklæde sig skindet fra dræbte dyr, og "lynet, en vulkan - el
ler et lykkeligt tilfælde, lærte dem ilden at kende." 

At borgerne elskede denne historie om det ensomme in
divid, der ved sin energi og intelligens forbedrer sine mate
rielle kår og muligheder i en ugæstfri verden, hn der ikke 
være tvivl om. Det er jo netop historien om Robinson Crusoe, 
og den roman, som Daniel Defoe skrev om sømanden på 
den øde ø i 1719, blev simpelthen tidens mest populære 
fortælling. 

Men også Robinson må have en Fredag. I hvert fald lader 
Roussean til sidst sit ensomme individ begynde at interes
sere sig for sine medskabninger. For "belært af den erfaring, 
at kærligheden til eget velvære er de menneskelige handlin-
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gers eneste motiv, blev han dog i stand til at skelne enkelte 
tilfælde, hvor en gensidig fordel berettigede ham til at fæste 
lid til sine fællers hjælp." Meget, meget længe var dette blot 
sporadisk og gik ofte galt, men til sidst førte det til fastere 
sociale forbindelser. Ikke mindst det stabile forhold mellem 
manden og kvinden var et lille gennembrnd. For "med sarn
livsvanen opstod de ædleste følelser, menneskeheden ken
der, den ægteskabelige kærlighed og forældrefølelsen. Hver 
familie blev et lille samfund ... De to køn, hvis levevis hid
til havde være ens, begyndte nu at leve på hver sin måde. 
K vinderne blev fastboende og tog sig af hjem og børn, 
mens mændene drog vidt omkring i søgen efter de fælles 
subsistensmidler." 

Længe var alt nu en paradisisk idyl, hvor folk boede i 
deres primitive hytter, pyntede sig med fjer og farver og 
spillede på deres klodsede musikinstrumenter. For - læser 
vi - "så længe de kun påtog sig, hvad en enkelt person kan 
udføre, og begrænsede sig til sådanne arbejder, som ikke 
kræver mange hænders forenede indsats, levede de deres 
liv frit, sundt, ærligt og lykkeligt." 

Men så dukkede slangen op. En mand fandt på at ind
hegne noget jord og sige "Dette er mit", og da han "fandt 
folk, der var enfoldige nok til at tro ham", blev han "det ci
viliserede samfunds faktiske grundlægger". Da indhegneren 
nu kunne få andre til at arbejde for sig mod løfte om mad 
eller andre goder, var fanden løs. "Fra det øjeblik, da det 
faldt et menneske ind, at det ville være fordelagtigt at have 
forsyninger til to, forsvandt ligheden, ejendommen indfør
tes, arbejdet blev uundværligt, og kæmpestore skove blev til 
smilende marker, som mennesket måtte vande med sit an
sigts sved, og hvor trældom og elendighed snart skulle spire 
og gro sammen med afgrøderne. De riges udsugning, de fat
tiges røveri og de utøjlede lidenskaber . . . fyldte menne
skene med misundelse, ærgerrighed og last ... Af den ny
fødte samfundstilstand opstod således en rædselsvækkende 
tilstand af krig." 

158 



BORGERKLASSENS FILOSOFI 

Både Hobbes, Locke og Lucretlus havde set den konstitu
tionelle stat som den endelige løsning på denne tilstand. 
Men Roussean så den som Thomas More som de riges kom
plot mod de fattige. "Sådan var, eller kan oprindelsen have 
været til samfundet og loven, som lagde nye lænker på de 
fattige og gav de rige ny magt; som uigenkaldeligt tilintet
gjorde den naturlige frihed og for evigt fastlagde lovene for 
ejendom og ulighed; som gjorde kløgtig udbytning til en 
uforanderlig rettighed, og som for nogle få ærgerrige indivi
ders fordels skyld nedstyrtede hele menneskeheden i evigt 
slid, slaveri og elendighed." 43 

Der var selvfølgelig kun een løsning. Staten måtte om
styrtes ved en revolution, hvis mennesket igen skulle blive 
frit og i overensstemmelse med sin natur. 

Alle de kritiske og rebelske skriverier fik imidlertid ikke 
den franske enevoldsstat til at blinke med øjnene. Og så 
skete der det, at et vist mismod bredte sig blandt de pro
gressive intellektuelle. Ikke mindst den meget radikale 
Roussean blev desillusioneret. Hans parole om tilbage til na
turen begyndte derfor at tage en ny drejning. Hvis staten 
ikke lod sig vælte, anbefalede han som engang kynikerne i 
Grækenland, at man vendte samfundet ryggen og i stedet 
helligede sig naturen. Så lidenskabeligt agiterede han her
for, at Voltaire skrev til ham, at "aldrig har man anvendt så 
megen ånd på at forsøge at gøre os til dyr igen, man får or
dentlig lyst til at gå på fire, når man læser Deres bog" 44 Det 
var selvfølgelig ondskabsfuldt, men brodden havde sin 
grund. Overbevist om, at følelserne er det naturlige i men
nesket, havde Roussean sagt: "Jeg vover at hævde, at efter
tanke er imod naturen; et tænkende menneske er et fordær
vet dyr." 45 Og hermed havde han i sin desperation vendt 
sine våben mod oplysningstiden selv, og alt hvad den stod for. 

Sin straf fik han også. Det kan ikke have været sjovt for 
ham at se den begejstring, med hvilken hoffet gik ind for 

·tilbage-til-naturen-parolen. Man byggede primitive hytter i 
slotsparken i Versailles, hvor dronningen og hofdamerne 
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morede sig med at klæde sig ud som naturens simple hyrd
inder. Så måske har det været en trøst, at hans bog Emile 
blev forbudt og beordret offentligt brændt. Også selv om 
det betød, at Roussean måtte flygte· over til David Hume i 
England. Emile var i øvrigt en væsentlig bog. Heri hævdede 
Rousseau, at barnet er det naturlige menneske, og at man 
ikke i opdragelsen må gøre vold mod barnets natur. Man
den, der anbragte sine egne børn på et hjem for hittebørn, 
bidrog hermed betydningsfuldt til pædagogikkens teoreti
ske udvikling. En af de første til at nyde godt heraf var i øv
rigt Thomas Malthus, hvis far havde kendt Roussean per
sonligt og opdrog Thomas efter retningslinierne i Emile. 
Måske var det på grund af den fri opdragelse, at Malthus 
ikke var bange for at kritisere sin fars oplysningsidealer og 
tro på mennesket. Det var et held for Darwin men ikke for 
de irske fæstebønder. Da der udbrød hungerkatastrofe på 
grund af kartoffelpest i Irland i 1845-47, lod den engelske 
regering uhindret godsejerne eksportere store mængder 
korn fra øen. For som Trevelyan, direktør i det engelske fi
nansministerium, sagde med henvisning til Malthus' opfat
telse af befolkningsproblemet: "Da det alt i alt ikke er men
neskeligt muligt at løse det, har det alvise forsyn grebet ind 
med en kur, der var lige så uventet og uforudset, som den 
formentlig vil vise sig effektiv."" Sandt nok. Øens befolk
ning blev halveret. 
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Her ser vi, hvorfor den brand måtte 
slukkes, som den franske revolution 
tændte i de tyske hjerter. Og vi ser, 
hvordan borgerklassens økonomiske og 
politiske kamp i Tyskland forvandles til 
romantikkens dunkle åndefilosofi. 
Alligevel påtager vi os det besvær på 
dens egne præmisser at følge nogle af 
den tyske idealismes temaer. Dels fordi 
de rummer en korrekt vurdering af den 
mekaniske materialismes begrænsning. 
Og dels fordi de er forudsætningen for 
det vigtige erkendelsesgennembrud, der 
snart skal ske. 
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Revolutionen i Frankrig 
Da revolutionen i Frankrig endelig kom, skete dette ikke 
mindre uventet og uforudset. Repræsentanterne for adel
standen, den gejstlige stand og tredjestand, der omfattede 
borgerne, bønderne og befolkningens lavere lag, var i den 
varme sommer 1789 samlet til møde i Paris, hvor kongen 
for første gang i 173 år havde indkaldt stænderforsamlin
gen. Kongens motiv var udskrivningen af ekstraskatter, og 
ville tredjestand hellere benytte den sjældne lejlighed til at 
tale om moderate politiske og sociale reformer, så foresvæ
vede tanken om revolution ingen. 

Nu havde der imidlertid i flere år været misvækst i lan
det, og regeringen havde intet gjort for at bøde på den nød, 
der fulgte. Dronning Marie Antoinettes spørgsmål om, 
hvorfor de fattige ikke spiste kager, når de ikke havde brød, 
er klassisk. Hungeroptøjer var set før, men da de nu fandt 
sted samtidig med forhandlingerne i Paris, så satte det ikke 
alene en begivenhedskæde i gang, som ingen kunne kontrol
lere, det resulterede også i en social eksplosion, som ingen 
havde kunnet forestille sig. I Paris stormer pøbelen (pen
pie = folket) Bastillen, byens fæstning og fængsel, urolighe
derne spreder sig til provinsen, hvor bønderne plyndrer og 
afbrænder herregårdene, i byerne opretter borgerne for
svarskommiteer, adelen flygter til udlandet, også kongen 
flygter men bliver fanget, nationalforsamlingen griber mag
ten i landet, kirkegodset nationaliseres, der vedtages en 
valglov, der giver stemmeret til alle, og endelig vedtages 
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den menneskerettighedserklæring, der fastslår individets 
umistelige ret til frihed, personlig sikkerhed og ejendom. 

Hvem skulle nu have magten? Det skulle selvfølgelig 
storborgerskabet. Det blev hurtigt klart, for næppe var 
blækket på menneskerettighedserklæringen tørt, før rege
ringen besvarede strejker i byggefagene i Paris med strenge 
straffe for alle kollektive forsøg på at afpresse arbejds gi
verne højere lønninger. Havde det nu været meningen med 
parolen om frihed, lighed og broderskab? Det var der delte 
meninger om, og hermed skiltes vandene i revolutionen. På 
den ene side stod storborgerskabet, der havde opnået, hvad 
det ville. På den anden stod det radikale småborgerskab og 
byens proletariske lag, som bestemt ikke mente, at deres 
ønsker var blevet indfriet. 

Nu begyndte disse franske "levellers", der kaldte sig jaco
binere, at vinde foruroligende indflydelse, og den storbor
gerlige regering skyndte sig derfor at indgå forlig med kon
gen om et konstitutionelt monarki. Og lige så megen hast 
havde man med - mod jacobineroes voldsomme protester 
- at få erklæret krig mod Prøjsen, Østrig og England (!), 
der bevæget af den flygtede franske adels klager overvejede 
en intervention mod det dårlige franske eksempel. Krig er 
jo et prøvet middel til afledning af revolutioner, og kongen 
regnede i øvrigt med, at man tabte. 

Her havde man imidlertid forregnet sig. V ed meddelel
sen om de første nederlag i 1792 stormer Paris' befolkning 
Tuilerierne under historiens første røde fane. Jacobineroe 
griber magten og udråber kommunen, kongen bringes for 
en domstol og halshugges. Nu er det Rousseans idealer, 
som revolutionen under ledelse af Robespierre, Danton og 
Marat skal føre ud i livet. l en tale i nationalkonventet i fe
bruar 1794 siger Robespierre således: "Hvilke mål tilstræber 
vi at nå? I fred vil vi nyde frihed og lighed. Den evige ret
færdighed skal herske, hin evige retfærdighed, hvis love 
ikke er indhugget i marmor eller sten, men i alle menne
skers hjerter, selv i hjerterne hos de slaver, der har glemt 
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dem, og hos de tyranner, der foragter dem ... Kort sagt: Vi 
vil efterkomme naturens krav, opfylde barmhjertighedens 
bud og filosofiens løfter ... Måtte Frankrig ... blive folkesla
genes forbillede, tyrannernes skræk, de undertryktes trøst 
og verdens pryd. Og måtte vi dog, når vi helliger vort værk 
med vort eget blod, i det mindste se genskæret af en ver
densomspændende lyksaligbeds første gry." 1 

Hellige værket med deres eget blod kom jacobinerle
derne også til. "Grundsætningernes storslåede renhed", var 
nemlig ikke kun en styrke men også en svaghed, "fordi den 
forener alle slette mennesker imod os, eller dem, som i 
deres hjerters inderste tragtede efter at udplyndre folket" 2, 

som Robespierre sagde. Og det var ikke løgn. En blodig 
borgerkrig udviklede sig i revolutionen, og den kunne jaco
bineme ikke vinde. V ed sommertid 1794 var det slut med 
kommunen, og også Robespierre måtte lade livet for faldøk
sen. 

Til gengæld gik det godt med krigen. Frankrig havde 
med revolutionen fået en national folkehær, der var fjen
dens tvangsudskrevne bønder overlegen. Og i Napoleon 
Bonaparte en militærstrateg af første karat. Han blev natur
ligvis snart militærdiktator. At han også blev kejser, ændrer 
dog ikke, at det var borgerskabets magtovertagelse, som han 
forvaltede. Ligesom det var borgerklassens idealer, som 
blev båret frem med stormskridt af hans armeer over hele 
Europa. Det er konsekvensen heraf, som vi nu skal se på, 
lad os derfor følge den franske revolutionsarme over Rhi
n en. 

Den franske revolution i Tyskland 

Ingen modtog meddelelsen om den franske revolution med 
større bevægelse end de borgerlige intellektuelle i Tysk
land. I Tyskland rådede nemlig det mest forældede feudale 
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despoti. Ikke engang en enevældig stat havde man som i 
Frankrig. Nej, den tyske nation var til skade for handel og 
industriel udvikling opsplittet i en mængde små selvstæn
dige feudale fyrstedømmer, bispesæder og bystater, hvor 
kun kurfyrstendømmerne Østrig og Prøjsen havde en be
tragtelig størrelse. Eksemplet fra Frankrig appellerede der
for vældigt til borgerklassens drøm om en forenet tysk na
tionalstat. Snart tiltalte borgerne i de tyske byer hinanden 
med det revolutionære citoyen i stedet for det feudale Mein 
Herr, man rejste frihedstræer på torvene, og fra borgernes 
cafeer og saloner løs tonerne af Marseillaisen. 

Det var selvfølgelig ikke noget feudalfyrsterne var begej
stret for, og da krigen blev erklæret, havde de da også reg
net med, at nogle få raske dagsmarcher ville bringe dem til 
Paris, hvor de hurtigt kunne kvæle pøbelvældet. 

Sådan gik det ikke. Efter de indledende nederlag var den 
franske arme uovervindelig, og slag for slag rykkede den 
gennem de små tyske stater, hvor den styrtede fyrsterne og 
indførte demokratiske forfatninger efter revolutionens for
billede. 

De tyske borgere og intellektuelle var begejstrede for 
denne broderlige håndsrækning, der endelig brød det feu
dale despotis åg. I skærene fra den franske armes lejrbål så de 
- som den unge student Goethe - en ny tidsalders morgen
gry. Den aldrende Immanuel Kant, der hele livet havde væ
ret borgerlig demokrat, udbrød: "Nu kan jeg sige som Si
mon: Herre, lad din tjener fare i fred, thi mine øjne har set 
din frelse."' Beethoven komponerede symfonien Eroica som 
en hyldest til befrieren Napoleon, og mens de franske kano
ner tordnede i det afgørende slag ved Jena i Prøjsen, sad 
Hegel inde i byen og færdiggjorde sit hovedværk, Andens 
Fænomenologi, i hvis forord der står: "Det er i øvrigt ikke 
svært at se, at vor tid er en fødslens tid og overgang til en 
ny epoke." Verden er med et slag blevet anderledes. Begi
venhederne har som "et lyn ... ladet billedet af den nye ver
den tone frem for os." 4 
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Det var såre sandt, men alt skulle ikke hermed vise sig at 
være godt. Er revolutioner ikke et folks eget værk, men 
hentes udefra, så opstår der nemlig næsten uløselige modsi
gelser, som tyskerne skulle erfare. Kunne f.eks. de franske 
okkupationstropper være vejen til den efterstræbte tyske en
hed? N ej, uagtet at franskmændene havde forjaget de feudale 
tyranner, så var dette ikke muligt. De tyske nationalister 
fandt sig derfor snart engageret i en aktiv modstandskamp 
mod de franske besættere. 

Modstandskampen bar naturligvis ved til den tyske natio
nalfølelses bål, men den skulle ikke føre til indfrielsen af de 
tyske patrioters drømme om en borgerlig nationalstat. Da 
Napoleons armeer - dødeligt sårede efter det ulyksalige 
Ruslandsfelttog i 1812 - endeligt blev besejret, så var det af 
hære, der kommanderedes af russiske, engelske og prøjsi
ske generaler, hvis herrer ønskede alle forandringer siden 
1789 ugjorte. Og om end dette var umuligt, så måtte de re
volutionære tyskere sande, at også det forenede og demo
kratiske Tyskland faldt ved Waterloo. Den nationale fri
hedskamp havde bragt den feudale ufrihed tilbage, og 
junkernes mørke skulle herske over Tyskland endnu i 
lange, lange tider. 

Frem og tilbage 
Når den ikke kunne materialisere sig som politisk, økono
misk og praktisk realitet, så måtte drømmen om frihed og 
forening gå i indre eksil som ide. Den frihed og enhed, der 
var mennesket berøvet i det ydre liv, måtte vindes i det 
indre liv. l ånden kunne al splittelse overvindes. Og således 
blev det, der i Frankrig havde været et meget håndfast poli
tisk opgør, i Tyskland forvandlet til en åndelig vækkelse. El
ler som den tidligere jacobirrer Fichte sagde i sin berømte 
Tale til den tyske nation i Berlin i 1807: "Kampen med våb-
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nene er foreløbig forbi, nu gælder det en kamp på karakte
rernes og ideernes område. Sit ydre liv råder Nationen ikke 
længere over, men opdragelsen af den unge slægt står 
endnu i dens magt." 5 

Får dette os til at tænke på Rousseau, så er det ikke belt 
ved siden af. Revolutionens åndelige forvandling var nem
lig ikke uden sammenhæng med temaer, der længe havde 
været dyrket i Tyskland, og som må ses som udtryk for net
op handlingens afmagt. Det var temaer, der opfattede fø
lelseslivet og individets åndelige udfoldelse som det eneste 
betydningsfulde i verden. Og temaer som i frustration over 
splittelsen i samfundet vendte sig mod naturen, der blev sat 
som scenen for det universelle fællesskab. Naturen var den 
store, levende og altomspændeude enhed, som man gen
nem sine sanser og følelser måtte forene sig med. For kun 
gennem intuition og sanselig indlevelse blev døren åbnet til 
naturens vidunderlige sammenhæng og verdensaltets hem
meligheder. 

Strømningen kaldes romantikken, og husker vi den nød
vendige skelnen imellem det åndelige og det intellektuelle, 
så ser vi, at romantikken netop fremhæver den altfavnende 
åndelige enhed på bekostning af intellektets analyserende 
klarhed. Følelse fremfor tanke, dunkle symboler fremfor 
klare begreber. Og hermed selvfølgelig kunst og poesi frem
for videnskab. Madame de Stael retter i bogen De l' Allemagne 
fra 1810 denne kritik mod tidens materialistiske videnskab: 
"Analysens metode, der kun kan undersøge ved at splitte, 
er anvendelig som en dissektionskniv over for den døde na
tur; men hvor det drejer sig om at forstå det levende, er den 
et dårligt redskab. Og hvis det falder os vanskeligt med ord 
at bestemme den besjælede forestilling, som kendetegner 
genstandenes helhed i vor bevidsthed, så er det netop fordi 
denne forestilling er tingenes væsen meget nærmere."6 

Om den langt sandere vej til virkeligheden skriver Ma
dame de Stael: "Naturens sjæl afslører sig for os overalt og i 
tusinde forskellige former. Det frugtbare land og den øde 
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ørken, havet og stjernerne, alle er de underlagt de samme 
love; og mennesket rummer i sig fornemmelser og dunkle 
kræfter, som er i overensstemmelse med dagen, med natten 
og med stormen; det er denne vort væsens hemmelige for
bund med universets vidundere, der giver poesien dens 
sande storhed."' 

Romantikken er tydeligt nok et opgør med oplysningsti
dens idealer, og da den bredte sig fra sit tyske center i tiden 
efter de revolutionære begivenheder, var det uundgåeligt, 
at den selv måtte blive en del af de kontrarevolutionære 
strømninger. Som en strandet hval, måtte nemlig også den 
strandede revolution fordærves, og det er det, vi ser, når 
oplysningstidens skarpe tanker om samfundet i romantik
ken bliver forvandlet til gysende selvnydelse, følelsesfulde 
attituder og naturidyL 

Men hermed kan vi ikke bare afvise romantikken. Der er 
både noget at forstå og noget at lære. Madame de Stael 
havde f.eks. fuldstændig ret i sin kritik af den mekanisk-ma
terialistiske videnskab. Med sin analytisk reducerende me
tode taber den faktisk sammenhængen af syne, og det er 
sammenhængen, som videnskaben skal begribe. Den unge 
Schelling, der nær var kommet galt afsted, da han som stu
dent oversatte Marscillaisen til tysk, men siden vendte sig 
mod naturen, siger således, at naturen ikke er" en død ansam
ling ... eller det rum, hvori tingene er pakkets sammen som i 
en æske". Den er tværtimod "verdens hellige og evigt
skabende oprindelige energi, som avler og aktivt frembrin
ger alle ting fra sig selv." 8 Det er i princippet helt rigtigt. 
Naturen er ikke en mekanisk sammensætning, den er en ak
tiv og dynamisk sammenhæng. At romantikken fastholder 
dette i opposition til den mekaniske materialisme, er derfor 
vigtigt og fortjenstfuldt. 

Men hermed er romantikkens forståelse ikke nødvendig
vis et fremskridt i forhold til mekanikkens forståelse. Er
kendelsen både begynder og slutter med sammenhængen i 
verden. Men den sammenhæng, vi møder i begyndelsen af 
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erkendelsesprocessen, er ikke den samme, som den vi mø
der i slutningen af erkendelsesprocessen. Den umiddelbart 
sanselige sammenhæng, som vi er forankret i, er kun den 
bekendte verden. Videnskabens opgave er at forvandle den 
til den erkendte verden. Og det vil sige sammenhængen be
riget med begrebsmæssige bestemmelser. Det er det, som vi 
tidligere har omtalt som vejen fra det pseudo-konkrete over 
det abstrakte og analytiske til det ægte konkrete. Eller vejen 
fra den umiddelbart sansede sammenhæng over den abstrakte 
sammensætning til den tankernæssigt erkendte sammenhæng. I 
denne tretrinsproces er den mekaniske videnskab netop ud
tryk for det andet og absolut nødvendige trin. Her er man 
endnu ikke nået frem til sammenhængen igen, men man er 
på vej til sammenhængen. 

Når man kritiserer mekanikken for dens utilstrækkelige 
sammensætningsforståelse og insisterer på, at verden virke
lig er en sammenhæng, så har man ret. Men det er ikke lige
gyldigt hvilken løsning, man ser på mekanikkens problem. 
En ting er nemlig at gå tilbage til den oprindelige og umid
delbart sanselige sammenhæng før den abstrakte analyse, en 
helt anden at gå frem mod den tankernæssigt begrebne sam
menhæng efter den abstrakte analyse. 

Romantikken vælger at gå tilbage og bliver derfor kontrare
volutionær. I dens midte var der imidlertid også en tænker, 
der valgte at gå frem. Og hermed blev romantikken faktisk 
afskydningsrampe for det næste store fremskridt i den menne
skelige erkendelseshistorie. Tænkeren var Regel, men lad 
os først se, hvo.rdan stenene var blevet lagt til rette for ham. 

En tur i filosoffernes gynge 
Immanuel Kant levede sit liv så regelret, at de gode borgere 
i den østprøjsiske by K6nigsberg stillede deres ure, når de 
så filosofiprofessoren træde ud af sit hus klokken halv fire 

169 



I VERDENSÅNDENSLAND 

til sin daglige spadseretur i Lindealleen. Det skete hver dag 
år ud og år ind. Og regnede det løb tjeneren Stampe bagef
ter den distræte mand med en paraply. Kun een gang vides 
Kant at have brudt denne rutine. Det var da læsningen af 
Rousseans Emile holdt ham inden døre i flere dage. Der var 
imidlertid to andre begivenheder, der gjorde nok så stort 
indtryk på Kant. Den ene var meddelelsen om den franske 
revolution. Den anden var læsningen af David Humes bog 
om erkendelsen. Det sidste blev afgørende for Kants liv og 
virke. Bragte ham ud af hans dogmatiske slummer, som han 
selv sagde. Intet rystede nemlig Kant mere end Humes på
stand om, at det er umuligt at slutte sig til nogen som helst 
lovmæssighed i verden ud fra vores oplevelser, og de er vo
res eneste adgang til verden. Kant var nemlig overbevist 
om, at Hume havde ret, og det var ganske forfærdeligt for 
en begejstret tilhænger af naturvidenskaben, der selv havde 
forelagt en rigtig hypotese om planeternes skabelse ud af en 
stofhvirvel i Solsystemet. Hvis mennesket ingen adgang har 
til lovmæssighederne i verden, så er videnskab nemlig en 
komplet umulighed. 

Da han havde spekuleret længe nok over, hvordan man 
på een gang kunne give Hume ret og alligevel have lovmæs
sig erkendelse, fandt Kant imidlertid en løsning. Arsagen til 
vores oplevelser er stoflig påvirkning udefra, men det er 
ikke de ydre tings form, der kommer til udtryk i vores sind. 
Det er sindets egen form! Ligesom væske, der hældes på en 
flaske, må antage flaskens form, må de stoflige påvirknin
ger, der strømmer ind i sindet, antage sindets form. Man må 
derfor skarpt skelne mellem tingene som de er i sig selv, og 
tingene som de er for os. Ding an sich kan vi aldrig kende. 
Det vi kender, er alene Dingfor uns. Jamen er lovmæssig er
kendelse, der henviser til det objektive, så ikke umuligt? 
Nej, slet ikke. Sindets former er nemlig både objektive og 
lovmæssige! Videnskab er derfor fuldt ud muligt, det er 
blot sindets former og love og ikke den materielle verdens, 
som videnskaben har som sin genstand. 
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At de tyske filosoffer blev begejstrede, er der ikke noget 
at sige til. Det var en mesterlig konstruktion, som Kant 
havde lavet. Ikke alene kunne den rumme den mekaniske 
materialisme med dens subjektivt idealistiske erkendelses
teori, den kunne også rumme tyskernes traditionelle ratio
nelle idealisme, der gør sindet til den overordnede objek
tive sammenhæng. Forene Locke og Leibniz - voila! 

Men der kunne laves mere tryllekunst ud af det nummer. 
Ifølge Kant oplever vi tid og rum, fordi dette er sindets for
mer. Det samme gælder vores oplevelse af årsag. Også årsag 
er en form, der tilhører sindet eller jeget og ikke verden eller 
ikke-jeget. Men hov!, siger nu Fichte. Sagde Kant ikke også, 
at oplevelserne havde den ydre verden - Ding an sich - som 
årsag? Jo, det gjorde han. Jamen, siger Fichte, når årsag er 
en sindsform og den ydre verden er en årsag, så må den 
ydre verden også være en sindsform. Den materielle verden 
må simpelthen være jegets produkt. Ikke som oplevelses
verden, men som en bogstavelig fysisk tingsverden. Og når 
ikke-jeget er skabt af jeget selv, så bliver Kants uoverstige
lige kløft mellem ting og tanke naturligvis falsk. Og hermed 
genkender vi Fichtes romantiske ærinde: at forene det split
tede. 

Schelling, der levede op til romantikeren Schlegels ord 
om, at "der ikke er nogen undskyldning for ikke at være et 
geni"9, og blev professor i Jena som 23-årig, tog tråden op 
efter Fichte og spandt den mest fantastiske forestilling. 

Schellings udgangspunkt var et andet end Fichtes. "Un
der min tilbagetrukkethed i Jena blev jeg mindre erindret 
om livet, men stedse kraftigt om naturen, til hvilken næsten 
hele min gransken begrænsedes" 10, skriver han. Denne nye 
naturinteresse sky'ldtes omgang med romantikere som 
Schlegel, Tieck, Novalis og nordmanden Henrik Steffens, 
men først og fremmest forelæsninger om naturen hos Lo
renz Oken, der mente, at livet opstod af kulstofatomer og 
havde undergået en egentlig evolution. Hvor Fichte havde 
lagt hele hovedvægten på det skabende jeg, flyttede Schel-
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Jing derfor opmærksomheden til ikke-jeget eller naturen. 
Også den måtte være skabende, for jeget og ikke-jeget er i 
sidste ende identiske fænomener. 

Schelling beskriver nu naturen som den slumrende ånd, 
der langsomt kommer til sine sanser først med planterne, så 
på et højere trin med dyrene, for med mennesket at komme 
til fuld bevidsthed om sig selv. Naturen er simpelthen en 
åndelig enhed, der udfolder sig fra det, den potentielt er, til 
det den i virkeligheden er. Og hermed ser vi, at denne ver
densånd er en aristotelisk form, der styrer sit stoflige ind
hold frem mod målet. Umiskendelig lighed med naturstigen 
har forestillingen også. Men vi bemærker, at den statiske 
stige nu er forvandlet til en proces, og der er nu ikke tale om 
åndens aftagende etaper afsat fra oven, men op åndens tilta
gen og fremvækst fra neden. 

Det minder da også påfaldende om en materialistisk evo
lutionsteori, men selv om Schelling leger med tanken, så 
slutter han sine overvejelser med at skrive: "Men lad os for
bigå disse muligheder." 11 

Når tanken om den materielle evolution kan sættes til 
side som en strøtanke, så skyldes det, at det er verdensån
den, der udfolder sig, og ikke stoffet, der udvikler sig. Na
turens forskellige niveauer udvikler sig ikke fra hinanden, 
de er produkter, som verdensåndens anstrengelser afsætter. 
Som en slags fodspor afsat af verdensånden på dens van
dring er de empiriske vidnesbyrd om åndens bevægelse, 
men de er ikke selv bevægelse. Og på den måde fortsætter 
og forstærker romantikken den tradition fra scala naturae
tænkningen, der ser udvikling overalt, men aldrig noget der 
udvikler sig. 
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En ny løsning på et gammelt problem 
Fichtes og Schellings forening af jeget og ikke-jeget var 
både fantasifuld og flot. Men et problem var der dog. Når 
man sætter lighedstegn mellem jeget og ikke-jeget, så kræn
ker man nemlig den klassiske logiks grundregel, der siger, 
at A er A og ikke noget som helst andet. At sige, at A er no
get andet end A eller ikke-A, er en modsigelse, og det er 
forbudt. Men det var præcis det, som Fichte og Schelling 
havde gjort, når de gjorde jeget og ikke-jeget til grundlæg
gende det samme. Og da de var dygtige universitetsfilosof
fer, så vidste de det godt. 

Grækerne havde engang haft det samme problem. Hæv
der man nemlig, at A må forblive A, så udelukker man, at 
det kan forandre sig og blive noget andet, end det var. Da 
grækerne satte logikken over alt, så erklærede de derfor, at 
udvikling og forandring er en logisk umulighed. Og viste 
sanserne noget andet, så var det fordi de løj! Zenens de
monstration heraf er berømt. Han sagde, at også bevægelse 
er forandring og derfor umulig. En pil afskudt fra buen vil 
derfor aldrig nå frem til sit mål. Tilhørerne har naturligvis 
slået en latter op, men det skulle de ikke have gjort. Skulle 
pilen ikke først tilbagelægge halvdelen af distancen? Jo, det 
indrømmede tilhørerne gerne. Og skulle den så ikke tilba
gelægge halvdelen af den resterende distance? Jo, da. Og 
halvdelen igen og halvdelen igen, og kunne man ikke blive 
ved at dele i det uendelige uden at nå målet? Jamen, så ville 
pilen jo aldrig nå frem. For 1/ 2 + 1/ 4 + 1/ 8 ..• osv. bliver al
drig 1. 

Grækernes løsning var imidlertid ikke Fichtes og Schel
lings. De accepterede ikke logikken mindre end grækerne, 
men de drog en anden konklusion. Med henvisning til net
op Zenon og bueskydningen siger Fichte: "Heraf ser man, 
at hvad der i begrebet er umuligt og selvimodsigende, fak
tisk sker" 12• Som det passer sig for en revolutionær epoke, 
hvor handling og praksis må være sandhedens prøvesten, 
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vælger Fichte altså at stole på sanserne. Hermed ikke sagt, 
at det er logikken, der lyver. Logikken er god nok, den er 
bare ringe egnet, hvis man vil forstå verdens sande sam
menhæng. Den videnskabelige analyse fremmedgør os fra 
sammenhængen, så her må vi stille fornuften på hylden og 
tro på sanser og følelser, kunst og poesi. For som Schelling 
skriver: "Kunsten er det højeste for filosoffen, fordi den li
gesom åbner ham det allerhelligste, hvor det, der er sondret 
i naturen og historien, og som i liv og handlen såvel som i 
tænken evigt splittes ad, brænder ligesom i en flamme, i 
evig oprindelig forening." 13 
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IX Virkelighedens 
logik 

Her møder vi den revolutionerende 
dialektiske filosofi, som Hegel udvikler 
på den romantiske filosofis ruiner. Og 
selv om vi følger Hegel på hans egne 
idealistiske præmisser, forhindrer det os 
ikke i at værdsætte, hvilken omvæltning 
for erkendelsen, der her er tale om, Her 
ser vi også, hvad ungbegelianerne vandt 
og satte til, da de foretog det vigtige skift 
fra et idealistisk til et materialistisk 
erkendelsesgrundlag. Endelig ser vi, 
hvordan de to tidligere unghegelianere 
Marx og Engels lægger grunden til en 
begribelse, der på en gang er konsekvent 
dialektisk og materialistisk. I den 
sammenhæng ser vi også, hvordan 
"engleteorien" blev forvandlet til en 
videnskabelig forestilling om 
samfundet. 
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IX Virkelighedens 
logik 

Modsigelse og væren 
En af den tiljublede og succesombruste Schellings venner 
og beundrere var den fem år ældre Georg Wilhelm Frie
drich Hegel. Da Hegel som lavere ånd havde måttet accep
tere stillingen som gymnasierektor, og da han var et samvit
tighedsfuldt menneske, følte han imidlertid en forpligtelse 
til ikke ganske at lade forstandens lærdom erstatte af ro
mantiske følelsesstemninger. Eleverne skulle jo igennem et 
pensum. For Hegel blev den romantiske løsning derfor et 
problem, og det endte med, at han forkastede den. 

At udvikling og forandring kendetegner den virkelige 
verden, giver Hegel romantikerne helt ret i. Med sanselig 
vished ved vi, at udvikling eksisterer, "ligesom der eksiste
rer elefanter"', skriver han. Hvad han ikke giver dem ret i, 
er derimod, at dette må føre til en underkendelse af tænk
ning og videnskab. Det fremgår helt klart af følgende Goe
thecitat, som han bringer til belæring af sine studenter på 
universitetet i Berlin: "Kast på fornuft og videnskab foragt/ 
den største kraft, som i din hånd blev givet/ så har du givet 
dig til Djævelen hen/ og du må gå til grunde."2 

Logik og videnskab kan altså ikke erstattes med noget an
det, når verden skal erkendes, for "sandhedens sande skik
kelse, som den alene kan eksistere i, må være det videnska
belige system"', erklærer han. Men hvad så? 

Jo, det er ganske enkelt. Hvis der hersker modstrid mel
lem logikken og den konkrete virkelighed, så må det skyl
des, at logikken er uvirkelig. Den må derfor erstattes med 

176 



VIRKELIGHEDENS LOGIK 

en virkelig logik. Det vil sige en logik, der svarer til den 
konkrete virkelighed. 

Den klassiske logiks hovedanke mod virkelighedens ver
den er, at den udvikler sig. Og dermed at A bliver til ik
ke-A, hvilket er den famøse og forbudte modsigelse. Men 
er udvikling og dermed modsigelse en lige så sikker ting i 
verden som elefanter, så må logikken nødvendigvis være en 
udviklingslogik. Og dermed en logik, der tager modsigelse 
som sit udgangspunkt. Det må være en dialektisk logik. 

Videnskabens opgave er at bestemme verdens fænomener 
på en sådan måde, at deres væsentlige træk er indeholdt i 
bestemmelsen. En sådan bestemmelse kaldes et begreb. "Når 
vi vil tale om ting, så kalder vi disse tings natur eller væsen 
for deres begreb"', siger Hegel i overensstemmelse med 
Aristoteles. 

Som den klassiske logiks fader forlangte Arisrateles imid
lertid, at begrebet skulle være modsigelsesfrit. Men det er 
Hegel ikke enig i. For i og med, at man bestemmer, hvad 
noget er, så bestemmer man også, hvad det ikke er. Bestem
mer man f.eks. nogen som mand, så er denne samtidig be
stemt som ikke-kvinde. Bestemmer man nogen som fattig, så 
er denne samtidig bestemt som ikke-rig. l selve begrebet lig
ger altså ikke alene en positiv bestemmelse men også en ne
gativ. Eller som Hegel siger: "Bestemmelsen er negationen 
sat som bekræftelse, - det er Spinezas sætning: Omnis deter
minaliv est negativ."' Enhver bestemmelse er samtidig en be
nægtelse eller negation. Det negative følger nødvendigt 
med det positive. Siger man mand, har man uomgængeligt 
også sagt kvinde. 

Man kan derfor sige, at ethvert noget er, hvad det er, 
præcis i kraft af, hvad det ikke er. Det negative - eller tin
gens andenværen som Hegel siger - er allerede indeholdt i 
det positive. Det vil sige, at enhver bestemmelse eller defi
nition indeholder såvel A som ikke-A. Og hermed følger, at 
begrebet er en enhed af modsætninger eller en mods i· 
gel se. 
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Dette er nemt at se, så længe vi holder os til papiret, hvor 
det ikke er svært at opstille modsætningsfulde begrebspar 
som A og ikke-A. Men vi spørger os, om sådanne dialekti
ske modsigelsesenheder også gælder uden for sprogets om
råde? Gælder de også i den konkrete, materielle virkelig
hed, eller er de blot tænkningens kunstprodukter? 

Bege! selv var ikke i tvivl. Begrebets dialektik gjaldt af
gjort også i den materielle verden. Det var grundlaget for 
hele hans filosofi. 

Alligevel er Bege! ikke det bedste vidne i det spørgsmål. 
For i overensstemmelse med den idealistiske filosofi satte 
Bege! begrebet over den virkelige natur og historie, der 
blot var det stof, hvorigennem begreberne kom til syne i 
deres udvikling. Tænkningen på papiret forblev derfor He
gels udgangspunkt, hvad der bestemt gjorde den dialektiske 
udredning lettere for ham, end hvis han som sit udgangs
punkt havde taget den forhåndenværende materielle virke
lighed. 

Hermed blev dialektikken i nogen grad en slags ordleg. 
Men det skal vi ikke beklage. For Begels geniale modsigel
sesfilosofi kunne næppe være blevet tænkt på noget andet 
grundlag. Og da en først var tænkt - om end idealistisk, så 
sporede den materialistiske tænkere frem til en ganske an
den dynamik og dybde i naturens og historiens processer, 
end de· mekaniske materialister havde kunnet forestille 
sig. 

Det skal vi høre mere om, men først skal vi gøre Bege! 
færdig på hans egne præmisser, der nok er kendetegnet af 
den idealistiske omvending og skematik men ikke desto 
mindre tydeligt lader os ane, at her er en tænker, der virke
ligt har set noget afgørende vigtigt. 

Lad os tage Begels grundforestilling om modsætnings
parret igen, og lad os denne gang illustrere det med neden
stående figur, der er hentet fra perceptionspsykologien. 
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Ser man nøje på figuren, så kan 
man få øje på profilen af et ansigt 
(A). Man kan også få øje på profi· 
len af et ansigt (B). Derimod er 
det vanskeligt at se begge ansigter 
på en gang. Ser man figuren A, så 
danner B det, man kalder grund. 
Og ser man figuren B, så er det A, 
der danner grunden. 

Det der har interesse for os er, 
at i og med at de to ansigter deler den samme grænse, så er 
de givet i og med hinanden. 

A. B. 

B er det, A ikke er, dets negation. Men samtidig er B præ· 
cis, hvad A er. Forholdet mellem A og B er således ikke et 
ydre og tilfældigt forhold, men et indre og nødvendigt for
hold, hvad man kan overbevise sig om, hvis man forsøger at 
skille A fra B, f.eks. ved omhyggeligt at klippe B fra. Man 
vil så opdage, at B stadig er der og ikke kan fjernes, 'fordi A 
er B - om end som negativt udtryk. Figuren udtrykker altså 
billedligt det, som Hegel mener er karakteristisk for begre
bers væsen. At A samtidig er ikke-A. 

I figuren er konturen det, der bestemmer, hvad A er (og 
hvad B er). Grænsen, hvor A på een gang er og ophører, er 
A's bestemmelse. Dette gælder også for begreber, for som 
Hegel siger om ethvert noget: "Dets grænse er - som det 
andets ophør - selv blot dets væren. Det er gennem grænsen, 
hvad det er. Har i i kraft af den sin kvalitet."' 

Tingene bliver dermed netop, hvad de er, der hvor de 
møder eller negeres af andre ting. Som ansigtet A netop bli
ver til, hvor det møder B og negeres, således bliver alle ting, 
hvad de er, der hvor de støder sammen med andre ting, der 
afgrænser dem. Hvilket kan illustreres ved et eksempel. 

En flod løber igennem en kløft, og en undersøgelse for
tæller os, at der er tale om en rivende og vild strøm. Dette 
er floden som et positivt udtryk. 

Lidt eftertanke viser os dog, at floden også har et negativt 
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udtryk. Strømmens vildskab, dens positive udtryk, er nem
lig præcis resultatet af dens møde - og begrænsning - af 
kløften. Vildskaben er således ikke noget, der tilhører flo
den isoleret. Den eksisterer alene i kraft af flodens bogsta
velige modsætning, kløften. Forsøger man at tænke kløften 
væk, så vil floden straks miste sin bestemmelse, for kløften 
er en uadskillelig del af flodens bestemmelse. 

Dette turde være nemt at indse, men indses alligevel 
sjældent. Den gale mand som positivt udtryk bestemmes 
nemt, men det negative udtryk - den opstemmende kløft 
der skaber galskaben - overses. Og galskaben ses da isole
ret som en mystisk egenskab, der alene tilhører det prote
sterende individ. Sygdommen som positivt udtryk bestem
mes nemt med sonder og apparater, men dens negative 
udtryk - det helbredsnedbrydende arbejde - forbliver 
skjult. Fattigdommen som positivt udtryk bestemmes nemt 
i rapporter og statistikker, men dens negative udtryk - få
tallets rigdom og privilegier - ignoreres. 

Tusinder af eksempler på ovennævnte overseelse kan 
nævnes. De skyldes, at det er nemmere at se det positive 
udtryk end det negative. Det første springer i øjnene, det 
andet kræver, at man ser bagom tingene. Men det skyldes 
også, at den videnskabelige metode i mere end hundrede år 
har været domineret af en positivistisk tænkning, der stædigt 
hævder, at kun de positive udtryk er gyldige data for erken
delsen. 

Uden dyder har den positivistiske metode naturligvis 
ikke været. Det er ikke mindst dens fortjeneste, at de prin
cipper om omhyggelig empirisk iagttagelse og efterprøv
bare eksperimenter, som Bacon og Boyle forfægtede, er ble
vet normen først og fremmest i natnrvidenskaben. Men 
uden for studiet af naturen har bindingen til det positive 
udtryk ligegodt været en høj pris at betale for erkendelsen. 
Som f.eks. når olielægerne med henvisning til hele arsena
let af positivistiske metoderegler ser årsagen til malerens 
hjernesvækkelse i - malerens svage mentale evner! Eller 
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når Darwin hævder, at kvindens underlegenhed skyldes 
hendes medfødte natur, og intet har at gøre med de ydre 
forhold, der negerer hende. Eller når fætter Galton erklæ
rer, at det forhold, at visse slægter altid besætter rigets høje
ste poster, skyldes disse personers medfødte egenskaber 
og ikke forhold, der ligger uden for disse personer selv. 
Man leder tydeligvis ikke efter ikke-A' et bag A, men vælger 
at acceptere den bekendte verden på dens "face-value". 

Og det var i øvrigt Auguste Comtes erklærede formål, da 
han først i 1800-tallet formulerede den positive filosofi. Pe
rioden kaldes restaurationstiden, fordi det gjaldt om at re
staurere den orden, der herskede før revolutionens krav om 
forvandling - men nu selvfølgelig med storborgerskabet på 
en fremskudt plads. Den franske Comtes filosofi var netop 
et ideologisk bidrag hertil. Nu skulle man ikke længere 
tænke negativt i revolution, men positivt i orden. De farlige 
og "absurde utopier", der havde skabt kaos under revolutio
nen, måtte forkastes, og i stedet måtte man gå ud fra den 
"positive. politik, der alene formår at gennemtrænge folket 
med den følelse, at ... ingen politisk forandring er af virke
lig betydning"', som Comte skriver. 

Den positive filosofi går naturligvis fint i spænd med den 
mekaniske materialisme, der jo netop isolerer ethvert fæno
men og gør det til et element, hvis egenskaber alene tilhø
rer det. Malerhjernens egenskaber er alene at henføre til 
malerhjernen. Kvindens alene til kvinden. 

Men ingen ting er en øde ø. Med Regels indsigt er den 
snarere et spejl, der får sit indhold i mødet med noget andet, 
som den ikke er. Får man ikke denne negative andenværen 
med, så når man ikke erkendelsen, men bliver hængende i 
det positive udtryk eller i det bekendte, der blot er det tilsy
neladende. I virkeligheden er enhver ting altid en enhed af 
modsætninger. Eller som Regel skriver: "Alle ting er i sig 
selv modsigende."' 
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Ophævelsen der bevarer 
Den modsigelse, som Hegel ser i alle ting, gør dem til uro
lige og dynamiske forhold, der ikke kan forblive, hvad de 
er. Det er fuldstændig ligesom i vores tegning med de to 
profiler. Prøver man at fastholde profilen A, så smutter den 
pludselig over og bliver sin modsætning B. Men heller ikke 
profilen B kan man fastholde, for pludselig kipper billedet 
igen, og det er profilen A, vi ser. Derfor kalder psykolo
gerne sådanne figurer for kipfigurer. 

Det kunne udmærket være kipfigurer, Hegel henviste til, 
når han taler om "nogets uro i dets grænser, hvor det er im
manent, - at være den modsigelse, der bringer det ud over 
det selv."9 

Men det er det selvfølgelig ikke. Hegels model var en an
den, nemlig erkendelsesprocessen. For romantikerne var 
verdens udvikling jo netop Anden, der kommer til erken
delse om sig selv. 

Ligesom Aristoreles forstod Hegel udvikling som en 
tings bevægelse fra noget muligt, men ubestemt, til det, som 
tingen i virkeligheden er. Man kunne således kalde udvik
ling for tingens definition af sig selv, hvorved dens sande 
begreb blev realiseret. Skal man definere, kan man bruge 
udelukkelsesmetoden. Det vil sige, at man kan gå fra den 
ubestemte ting til det, som tingen bestemt ikke er, og her
ved blotlægges, hvad tingen bestemt er. I så fald definerer 
man netop A gennem sin modsætning ikke-A. Det var præ
cis sådan, at Hegel forstod udvikling. Hvilket selvfølgelig er 

' i fin overensstemmelse med, at udvikling indebærer, at en 
ting på een gang rummer A og ikke-A. 

Hegel kalder dette udviklingsforløb for negationens nega
tion. Det ubestemte A bliver negeret til ikke-A, der igen bli
ver negeret, så A kommer tilbage. Men nu i sin sande skik
kelse. 

I den klassiske logik er frem og tilbage lige langt. Negerer 
man A får man ikke-A, og negerer man ikke-A, så får man 
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det oprindelige A tilbage, som om intet var hændt. Nu hen
ter al logik sin form fra den virkelige verdens forhold, og er 
i den forstand strengt formaliserede afbildninger af verden. 
Den klassiske logik henter sin form fra mekanisk bevæ
gelse, og ved mekanisk bevægelse er frem og tilbage vitter
ligt lige langt. Det gjorte kan altid gøres ugjort. Når keg
lerne er væltet af billardkuglerne, kan man rejse dem igen, 
og er tilbage i udgangstillingen. Al materiel bevægelse er 
imidlertid ikke mekanisk. Hælder man et glas koldt og et 
glas varmt vand i en skål, får man lunkent vand. Men man 
kan ikke få det kolde og varme vand igen ved at hælde skå
lens indhold tilbage i glassene. Frem og tilbage er ikke her 
lige langt. Noget uigenkaldeligt er sket. Det er sådan historie 
kommer ind i den fysiske verden. Hvilket i øvrigt var, hvad 
Augustin gjorde opmærksom på, da han på sit område på
pegede, at Jesu Kristi liv og død havde brudt grækernes 
evige cirkel. 

Det er fra de historiske forholds område, at Hegels logik 
henter sin form, der jo netop er funderet på modsigelsen i 
udvikling. For den klassiske og mekaniske logik må en dob
beltnegation nødvendigvis blive en march på stedet. For 
Hegel derimod er negationens negation formlen for al ud
vikling. Lad os illustrere det med et eksempel. 

Man kan godt sige, at den ugifte tilstand bliver negeret, 
når man bliver gift. Den gifte tilstand kan igen negeres. Så 
bliver man ifølge den klassiske logik ugift igen. Men alle 
der har prøvet, vil vide, at det ikke er rigtigt. Man bliver 
faktisk fraskilt! Og selv om man også her er ugift, så er det 
ikke den oprindelige tilstand. Den mellemliggende fase bæ
rer man i høj grad med sig. N egalionens negation ser altså 
ikke således ud: A-> ikke-A---> A. Den ser således ud: A---> 
ikke-A ---> ikke-ikke-A! Det vil sige, at dobbeltnegationen 
nok har ophævet den mellemliggende tilstand, men samti
dig har den bevaret denne tilstand i den nye tilstand. "Såle
des er det ophævede samtidig det opbevarede, som blot har 
mistet sin umiddelbarhed, men ikke derfor er tilintet-
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gjort"10, siger Hegel. Denne forståelse af ophævelse- "er af fi
losofiens vigtigste begreber" - er afgørende for forståelsen 
af det værende som udvikling. 

Men der er mere fra Begels model af udvikling som "er
kendelse", der er værd at få med. 

Udvikling som syntese 
I filosofien gives begrebsbestemmelsen helt abstrakt denne 
form: A = x. Det kaldes en logisk dom eller en subjekt-præ
dikat sætning, idet den tilskriver et subjekt et prædikat eller 
en egenskab. 

Ifølge den tyske idealismes logikere måtte man kun til
skrive A egenskaber, der i forvejen tilhørte A's begreb. El
lers ville det indebære den famøse modsigelse, idet man så 
hævdede, at A samtidig er ikke-A. Det vil sige, at egenska
berne måtte kunne udtrækkes ved en analyse af A. Sætnin
ger, hvor dette gælder, kaldes da også analytiske sætninger. 
Et eksempel kunne være: bolden er rund. Her er det nemlig 
klart, at egenskaben rundhed i forvejen er givet med begre
bet bold. 

Men der findes også sætninger af typen: bolden er blød. 
Blødhed er imidlertid ikke noget, der fremgår af en analyse 
af begrebet bold. Bolden kunne for eksempel lige så godt 
være hård. Denne sætning er altså ikke nogen analytisk sæt
ning. Man kalder det en syntetisk sætning, fordi den lægger 
noget til begrebet, der ikke i forvejen er indeholdt i det. 

Eksistensen af syntetiske sætninger måtte selvfølgelig 
drive de klassiske filosoffer til fortvivlelse. For de tillægger 
jo A en egenskab, der ikke hører til A. Hævder altså at A 
samtidig er ikke-A. Man kunne ganske vist gøre som vores 
ven Leibniz og uhæmmet hævde, at alle sætninger er analy
tiske. Men så kommer man også langt ud, som når Leibniz 
f.eks. hævder, at sætningen: "Cæsar gik over floden Rubi-
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con i år 49 f.v.t. og indledte dermed borgerkrigen i Rom", 
er en analytisk sætning. Det vil sige, at den historiske hæn
delsevarnoget, som man kunneanalysere ud af Cæsars begreb. 

Schelling udtrykte filosoffernes problem på denne måde: 
"Det er disse gåder, der tynger den kritiske filosof. Hans 
hovedproblem er ikke, hvordan der kan være analytiske 
sætninger, men hvordan der kan være syntetiske -., Det er 
det letteste i verden at forstå, at vi kan definere noget ud fra 
loven om identitet (A = A), og det mest gådefulde, at vi 
overhovedet kan definere noget som helst uden for denne 
lov."11 

For Hegel var den syntetiske sætning dog ingen gåde. El
ler hvis det var en gåde, så var det som den levende modsi
gelse, der er det værendes grundform. Hvordan kommer 
nemlig egenskaben blødhed til verden hos en bold? jo, den 
opstår, når noget udefra forsøger at negere bolden ved at 
trykke mod dens overflade eller grænse. Men bolden selv 
negerer negationen, idet den sætter sig til modværge ved et 
elastisk tilbagetog. Bolden vinder altså sine konkrete egen
skaber i kampen mod sine modsætninger. Ved en negatio
nens negation. 

Boldens konkrete egenskab er altså et resultat af boldens 
vekselvirkning med sin andenværen, ligesom flodens kon
krete egenskab er resultatet af dens vekselvirkning med 
kløften. At tro, at egenskaber alene tilhører den ene side af 
en vekselvirkende modsætning, er det samme som at tro, at 
lyden alene tilhører den ene af to klappende hænder. Alle 
egenskaber kommer netop til udtryk i og som grænsen mel
lem modsætninger. 

Det vil sige, at alle tings konkrete egenskaber skabes ved 
syntese. I mødet med sin modsætning vinder tingen nye 
egenskaber. Denne tilblivelse af egenskaber er tingens ud
vikling. Det er derfor, at man kan omtale den dialektiske 
udviklingsproces som tese, antitese og syntese, og det ud
trykker netop, at den dialektiske proces antager den synteti
ske sætnings form: A = ikke-A. 
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Konkrethedens metode 
Den analytiske sætning skræller alt overflødigt af A og når 
frem til A's minimale forudsætninger. F.eks. boldens rund
hed. Den syntetiske sætning, derimod, lægger bestandigt 
noget nyt til A. Blødhed og meget, meget andet. Den gør A 
rigere og rigere. 

At skrælle bort hedder på latin at abstrahere. Abstrahere 
er, hvad den analytiske sætning gør. Og hvad den mekani · 
ske filosofi gør, når den reducerer verdens mangfoldige 
egenskabsrigdom til partiklens næsten egenskabsløse 
form. 

At sætte sammen eller lægge til hedder til gengæld at kon· 
kretisere. Og det er, hvad den syntetiske sætning gør. Den 
føjer stadig nyt til tingene og åbner derfor op for verdens 
mangfoldighed i stedet for at lukke for den. 

Hermed også sagt, at konkrethed netop er essensen i den 
dialektiske forståelse. Abstrakt dialektik er en umulighed, 
og det var derfor, at Hegel blev så sur, når hans studenter 
anbragte dialektikken på den abstrakte formel med tese, an· 
titese og syntese. Dialektikken lever ikke uden for virke
lige, konkrete forløb. Af den grund kræver begribelse af et 
fænomen ifølge den dialektiske erkendelse, at man følger 
dette fænomen i dets konkrete tilblivelses- og udviklings
historie. "Det fremgår allerede heraf', siger H ege!, "at den 
ikke er noget fra sin genstand og sit indhold forskelligt; -
for det er indholdet i sig selv, den dialektik, det har i sig selv, 
som bevæger det fremad." Og, tilføjer han: "Det er klart, at 
ingen fremstilling kan regnes for videnskabelig, som ikke 
går denne metodes vej og bringer sig i overensstemmelse 
med dens enkle rytme, for det er selve sagens egen 
gang."12 

Hegel levede da også selv op til dette videnskabelige 
krav. Det var verdens sammenhæng og ikke dens sammen
sætning, han var ude efter. Men sammenhængen kunne 
kun begribes, hvis den rummede sammensætningen, det vil 
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sige den videnskabelige erkendelses analytiske begreber, og 
hvis sammenhængen blev forstået som en dialektisk udvik
lingsproces. I en fantastisk rig beskrivelse af hele verdens 
udvikling - modelleret som den romantiske Verdensånds 
voksende selvbevidsthed fra sten over planter og dyr og til 
mennesket og den menneskelige historie - inddrog han 
næsten ethvert emne, som menneskeheden havde beskæfti
get sig med, naturvidenskab, historie, filosofi, kunst, reli
gion, økonomi og politik. Og var det en gigantisk idealistisk 
konstruktion, der aristotelisk opfattede udviklingen som 
Verdensåndens selvudfoldelse og selvrealisering, så blev 
den i kraft af dialektikken på en måde også til det modsatte. 
Anden kunne nemlig kun blive, hvad den i virkeligheden 
er, ved at gå igennem sin modsætning. Det er det mate
rielle, og Hegels historie blev derfor i høj grad en fremstil
ling af det materielle, praktiske liv som forudsætningen for 
udviklingen af det åndelige liv. Det vil sige en udførlig hi
storiematerialisme i en vældig historieidealistisk indpak
ning. 

Her er det imidlertid Hegels metode snarere end hans 
system, vi vil koncentrere os om. Og der er endnu et dialek
tisk forhold, som vi skal se på. 

Kvalitative spring 
I en verden kendetegnet ved modsætningernes tryk og 
modtryk ændres balancen mellem de kæmpende modsæt
ninger til stadighed. Relationen kan dog som oftest tåle be
tydelige forskydninger, før den bringes ud over balance
punktet. Den bløde bold kan tåle en stor forøgelse af 
trykket mod den, før den ikke længere evner at trykke til
bage og brister. Og lægger vi strå på strå på kamelens ryg, så 
vil den længe være i stand til elastisk at modsætte sig den 
voksende belastning. 
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Bliver vi ved, så kommer dog på et eller andet tidspunkt 
det strå, der knækker kamelens ryg. Ikke fordi dette famøse 
strå adskiller sig fra de andre strå. Men fordi det udgør den 
lille yderligere gradvise tilføjelse, der bringer det spændte 
forhold mellem ryg og last udover balancepunktet, og får 
det til at ændre sig drastisk. 

Enheden af to kæmpende modsætninger kan opfattes 
som en ramme, der fastholder to poler, som en boksering fast
holder to boksere. Holder tryk og modtryk sig inden for 
denne ramme, opretholdes enheden, og relationen forbliver 
stabil trods sine indre omskiftelser. Den opretholder sin 
kvalitet gennem de kvantitative forandringer, som Hegel ville 
sige. 

Rammens gennembrydning er imidlertid det samme som 
enhedens ophør, og dermed den hidtidige relations tilintet
gørelse. Når kamelens ryg knækker, og når bolden punkte
rer, så er der sket noget kvalitativt nyt, ligesom en bokse
kamp uden for bokseringens rammer ikke længere er en 
match men et slagsmål, for hvilket der gælder helt andre 
regler. 

Med sin billardforståelse kan den mekaniske filosofi godt 
forstå, hvad der sker, så længe ballerne bliver på bordet eller 
bokserne i ringen. Altså de kvantitative forandringer. Der
imod forstår den ikke de kvalitative skift, når rammerne 
brydes. Ja, den benægter, at sådanne skift overhovedet fin
der sted. 

Dialektikken derimod påpeger, at der findes såvel kvanti
tative som kvalitative forandringer. De første er dem, der 
forbliver inden for relationens enhed. De sidste er dem, der 
bryder relationens enhed. De første foregår gradvist, men 
ikke de sidste. For brydes en relation, ophører den med at 
eksistere, og en ny og kvalitativt anderledes relation bliver 
til i samme bevægelse. Lige så lidt som sæbebobler kan 
briste gradvist, kan en relation gradvist blive til en helt an
den relation. Relationsskift antager altid karakter af kvalita
tive spring. "Fødsel og død udgør ikke en gradvis fremadskri-
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den, de udgør snarere en afbrydelse heraf, de er springet fra 
kvantitativ forandring til kvalitativ."" 

F arestillingen omkvali tative spring er hel t afgørende for be
gribelsen af udvikling; I hvert fald hvis man ved udvikling 
forstår tilblivelsen af nye og hidtil ukendte former. Det er 
nemlig klart, at noget nyt ikke kan blive gradvist til. Der må 
være en første gang, ellers er det ikke nyt. Denne første 
gang er det kvalitative spring. Ved at benægte eksistensen 
af kvalitative spring og hævde, at Natura non facit saltus, ude
lukker de forudgående filosoffer derfor præcis udvikling. 
Aristoteles' udfoldelse lader intet kvalitativt nyt blive til, og 
mekanisternes kvantitative forandring gør det heller ikke. 
Formerne forbliver de samme. Partiklerne forbliver de 
samme. A forbliver A. Eller som Hegel beskriver det, og 
her lader vi ham selv føre ordet: "Naturen kender ikke til 
spring, siger man; og den gængse forestilling om opståen og 
forsvinden mener ... at måtte forstå dette sådan, at tilblivelse 
og bortdøen foregår gradvist. Det har imidlertid vist sig, at 
ændringer i det værende aldeles ikke blot er overgang fra 
en størrelse til en anden, men overgang fra det kvalitative 
til det kvantitative og omvendt; en anden-væren som afbry
der det gradvise og er noget kvalitativt andet, end det, der 
gik forud. Vandet bliver ikke ved afkøling lidt efter lidt 
hårdt, - først grødet og efterhånden hærdet til isens konsi
stens; det bliver på en gang hårdt ... Begrebsliggøreisen af 
en tilblivelse eller bondøen ud fra tanken om gradvis foran
dring har tautologiens særegne kedsommelighed; den har 
allerede på forhånd det tilblivende og det bortdøende fuldt 
færdigt og gør forandringen til den blotte ændring af en ud
vendig forskel, hvorved den i virkeligheden kun er en tau
tologi. Denne tænkemåde kan i det hele taget vanskeligt be
gribe nogets overgang i sin anden-væren og modsætning; 
den foregøgler sig at kunne begribe identitet og forandring 
som det udvendige og ligegyldige, der hører til det kvantita
tive."14 
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Lær gennem brug 
Er Hegel svær at forstå? Som vi her meget skematisk og ab
strakt har fremstillet hans dialektik, er han det måske nok. 
Dialektikken lever som nævnt først rigtigt i det konkrete 
udviklingsforløb. Rigdommen i hans tænkning får man da 
også bedst indtryk af, hvis man følger ham i hans systemati
ske gennemgang af verdens former på rejsen med Verdens
ånden, der "har haft den tålmodighed at gennemgå alle 
disse former i tidens lange udstrækning og at overtage ver
denshistoriens uhyre arbejde, i hvilken den på ethvert trin 
har udformet den gehalt, som der var mulig."15 Men også 
den lange vej ville have budt os vanskeligheder. Hvad der 
er umuligt med vores nuværende viden - at fremstille ver
dens udvikling i alle dens konkrete forløb - var selvfølge
ligt også umuligt for Hegel. Og fik han med ekvilibristisk 
mesterlighed et overmåde fascinerende tankeslot op at stå, 
der bjergtog en hel generation af tyskere, så kunne det dog 
ikke skjules, at Hegel for at holde sin vision luftbåren måtte 
ty til illusionistens tricks. Mange af Verdensåndens spring 
måtte trækkes ud af ærmet, og tankeslottet fik herved et 
skær af luftkastel over sig. 

Disse vanskeligheder må imidlertid ikke få os til at un
derkende dialektikken. Det er dens metode, som vi skal 
lære at mestre på erkendelsesudviklingens nuværende trin, 
og i forhold til den mekaniske tænkning er den et kæmpe
fremskridt, som Lenin opdagede, da verdenskrigen isole
rede ham og gav ham tid til at studere Hegel. I sin notesbog 
skriver han: "De to grundlæggende ... opfattelser af udvik
lingen (evolutionen) er: ndvikling som formindskelse og 
forøgelse, som gentagelse, og udvikling som modsætninger
nes enhed (spaltningen af det udelte i hinanden udeluk
kende modsigelser og vekselvirkningen imellem dem) ... 
Den første opfattelse er død, farveløs, tør. Den anden livs
kraftig. Kun den anden giver nøglen til alt eksisterendes 
'selvbevægelse'; kun den giver nøglen til 'springene', til 'af-
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brydeisen i kontinuiteten', til 'omslaget i modsætningen', til 
det gamles tilintetgørelse og det nyes opståen."16 

Hvad gør man så, når hverken det abstrakte skema eller 
Hegels konkrete system er måden at tilegne sig dialektik
ken på? Jo, man prøver at anvende Hegels kategorier mod
sigelse, andenværen, negationens negation, ophævelse og 
kvalitative spring på et konkret materiale fra sin egen virke
lighed. Gør man det, så vil man opdage dialektikkens bety
delige rigdom og styrke og samtidig opdage mere end en ny 
dimension i de konkrete hændelser, som man beskæftiger 
sig med. Det var i hvert fald, hvad der skete for Karl Marx og 
hans ven Friedrich Engels, da de bragte Hegel ud i den vir
kelige og praktiske verden og derved brød seglet på en af 
menneskehedens bedst bevarede hemmeligheder. 

Metoden vipper systemet 
Mens Schelling var et stjerneskud, var Hegel nærmest en la
vine, der voksede og voksede. Da han efter professorater i 
Jena og Heidelberg i 1818 blev filosofiprofessor i Prøjsens 
hovedstad Berlin, havde han revet alle med sig. Begejstrede 
studenter, videnskabsmænd, embedsmænd og politikere 
samlede sig omkring ham, og begejstringen overlevede He
gel med mange år. Han blev selv revet væk af en koleraepi
demi i Berlin i 1831. 

Tilhængerne delte sig i to lejre. De konservative elskede 
hans JyJtem. Hegel havde nemlig været af den overbevis
ning, at Verdensånden på sin lange rejse igennem verdens
historien faktisk var nået frem til sit endelige mål. Verdens
åndens sande og højeste skikkelse var simpelthen den 
prøjsiske stat! Til gengæld elskede de unge revolutionære 
studenter hans metode, ifølge hvilken revolutionære om
brydninger hørte til tingenes dynamiske natur. 

Ifølge metoden. er - som Hegel skriver - "den højeste 
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modenhed eller det højeste stade, noget kan nå . . . det, 
hvori det begynder at gå til grunde"17 og dermed føde noget 
nyt. Dette var selvfølgelig ikke ganske foreneligt med den 
forestilling, at Verdensånden nu havde lagt sig til hvile hos 
den prøjsiske konge og embedsstand. Der var derfor rig an
ledning til konflikter mellem studenterne og de mere satte 
borgere udi det filosofiske spørgsmål. 

De prøjsiske magthavere var benhårde, men de var ikke 
dumme. De forstod godt, at studenterungdommen skulle 
have lov til at rase ud, inden den blev indlemmet i embeds· 
mandsapparatet og sat til at forvalte det bestående. I hvert 
fald holdt kulturminister Altenstein hånden over de rebel
ske unghegelianere i universitetsbyerne og lod dem mødes i 
klubber, hvor samfundet blev kritiseret og omvæltet i ånd· 
rige nattediskussioner over utallige krus øl i røgtågede loka· 
ler. 

Sådan var situationen, da Marx i 1836 og Engels i 1841 
kom til Berlin. Embedsmandssønnen Marx for at studere 
retsvidenskab og fabrikantsønnen Engels for at aftjene vær· 
nepligt ved 12. Gardefussartilleriekompagni. 

Både Marx og Engels kom fra Rbinlandet, der var langt 
fremme i udviklingen af handel og industri, og derfor 
havde været meget lydhørt for de liberalistiske tanker, som 
det franske styre havde ført med sig. Efter Wienerkongres
sen i 1814 var Rhinlandet imidlertid kommet under Prøj
sen, der i altdominerende grad var et landbrugsland do mi· 
neret af de store jordejeres autoritære og feudale 
junkervælde. Rhinlandet følte sig derfor nærmest okkupe· 
ret og undertrykt under det prøjsiske styre. Frihed, lighed 
og broderskab blev trådt under fode og det frie initiativ 
blev indsnævret af alle hånde former for bureaukratiske for· 
ordninger. Som en reaktion mod Prøjsen blev den franske 
revolutions idealer derfor holdt i live i de tyske rhinprovin· 
ser. 

Som børn af denne tradition sluttede embedsmandssøn· 
nen og fabrikantsønnen sig selvfølgelig straks til unghege· 
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lianerne og kastede sig ind i tidens filosofiske opgør. En
gels ved at skrive pamfletter mod Schelling, der af 
regeringen var blevet sendt til Berlin for - med ringe held 
- at dæmpe det røre, som Begels filosofi havde foranstaltet. 
Marx ved helt at droppe de retsvidenskabelige studier til 
fordel for filosofien, hvor han gik i gang med et større ar
bejde til tilbagevisning af Hegels retsfilosofi, dvs. Hegels te
ori om staten. 

Når regeringen var en lille smule bekymret over unghe
gelianerne, så skyldtes det en ide, som de var begyndt at ar
bejde med. Det var David Strauss, der med sin Dm Leben 
Jesu i 1835 havde givet bolden op. Ifølge Hegel kommer ån
den til udtryk og erkendelse gennem materien. Nu opfat
tede man Verdensånden og Gud som noget nær det samme, 
og Strauss foreslog derfor, at hvis Guds ånd er levende i na
turen, og hvis mennesket selv er en del af denne natur, såle
des at Guds ånd lever i det enkelte menneske, så er der ikke 
noget i vejen for at hævde, at guddommen har meddelt sit 
hellige budskab igennem et eller flere mennesker og ikke -
som hidtil hævdet - direkte gennem åbenbaring. Strauss fo
reslog med andre ord, at de hellige skrifter i virkeligheden 
er menneskeskabte! 

For den ortodokse kristendom måtte dette opfattes som 
det farligste kætteri, og - uanset at Strauss sikkert har haft 
de frommeste hensigter - med rette. For dette er første 
skridt i engleteoriens forvandling til samfundsteori, og det skulle 
da også hurtigt vise sig, at han med sit uskyldige bidrag 
havde lukket katten ud af sækken eller løftet barnet ud af 
badevandet. 

Hans initiativ blev fulgt op af Bruno Baner, der ved kilde
kritiske evangeliestudier faktisk viste, at de måtte være 
menneskeskabte. Men det blev en tredje tysker - Ludwig 
Feuerbach - der drog den endelige konklusion. I sin reli
gionsfilosofi havde Hegel skrevet, at "menneskets viden om 
Gud er Guds viden om sig selv"18• Det følger af hele teorien 
om Verdensåndens vej mod selverkendelse. Hertil sva-
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rede Feuerbach imidlertid nej! Det er præcis omvendt: 
"Menneskets viden om Gud er menneskets viden om sig 
selv."19 

Eller udtrykt med Mosebogens sprog, det er ikke Gud, 
der har skabt mennesket i sit billede, men derimod menne
sket, der har skabt Gud i sit. 

Med denne omvending forvandler Feuerbach den tyske 
idealisme til en materialisme. Omvendingen der blev for
muleret i Kristendommens væsen fra 1841 tog de tyske intel
lektuelle med storm. "Med et slag bortfejede han modsigel
sen, idet han uden omsvøb igen satte materialismen på 
tronen. Naturen eksisterer uafhængig af al filosofi; den er 
det grundlag, som vi mennesker - der selv er naturproduk
ter - er vokset op på; uden for naturen og menneskene ek
sisterer der ikke noget, og de højere væsener, som vor reli
giøse fantasi har skabt, er kun fantastiske genspejlinger af 
vort eget væsen. Trolddommen var brudt; ... Man må selv 
have oplevet denne bogs befriende virkning for at gøre sig 
forestilling om den. Begejstringen var almindelig: vi var alle 
feuerbachianere med det samme"20

, skriver Engels se
nere. 

Får Feuerbach med sin saltomortale anbragt det på be
nene, der førhen var anbragt på hovedet, så lander han dog 
på nogenlunde det samme sted, hvorfra han sprang. Ganske 
vist forvandler han idealismen til materialisme ved at for
vandle det åndelige til det menneskelige, men hans opfat
telse af det menneskelige væsen forbliver ligegodt temme
lig åndelig. "Men hvad er så menneskets væsen, som det er 
sig bevidst; eller hvad konstituerer arten, det egentligt men
neskelige i mennesket?", spørger han. Og svarer: "Fornuften, 
viljen, hjertet." 21 Og hermed forbliver det menneskelige og 
det menneskeliges frigørelse noget åndeligt og ikke noget 
praktisk. Unghegelianernes kritik forbliver en kamp på be
vidsthedens og ideernes område. Og med Feuerbachs ab
strakte menneskelighed har man tilmed sat Begels vældige 
konkrethed over styr. Ikke med urette taler Engels om "Feu-
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erbachs forbavsende fattigdom sammenlignet med Regel." 
Hos Regel gælder, at "lige så idealistisk formen er, lige så 
realistisk er her indholdet ... Hos Feuerbach er det lige om
vendt."22 

Men når det er tilfældet, tegner der sig naturligvis den 
opgave at forene det bedste i Feuerbachs abstrakte materialisme 
og i Regels konkrete idealisme, så man kan nå frem til en 
konkret materialisme. 

Det var Marx og Engels, der løste denne opgave. Det var 
ikke gjort med et snuptag, men den afgørende begyndelse 
var gjort med Marx' kritik af Feuerbach fra foråret 1845, 
hvori han gør opmærksom på, at det Feuerbach ikke har 
forstået, er "at det 'religiøse sind' selv er et samfundspro
dukt", og at "samfundslivet er væsentlig prakti.rk. Alle myste
rier, der forleder teorien til mysticisme, finder deres ratio
nelle løsning i den menneskelige praksis og forståelsen af 
denne praksis."23 På sin egen omvendte måde havde det 
faktisk været Regels indsigt. Det storslåede i hans "negati
vitetens dialektik som det bevægende og skabende princip" 
er netop, "at H e gel opfatter menneskets frembringelse af 
sig selv som en proces ... , og at han derfor begriber arbejdets 
væsen og opfatter det objektive menneske (det reale og der
for sande menneske) som resultatet af dets eget arbejde"24, 

s kr i ve r Marx. 

Fra fortolkning til forandring 
At ungbegelianerne Marx og Engels var begyndt at interes
sere sig for arbejdet og det praktiske, havde sine gode 
grunde. Marx var blevet ven med Bruno Bauer i den unghe
gelianske doktorklub, og det havde været meningen, at han 
skulle have været filosofilærer ved Bonns universitet sam
men med Bauer. Da han endelig havde fået sin disputats 
om Epikur godkendt i Jena, var Altensteins protektion 
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imidlertid sluppet op, og ikke alene var Bauer sat i skamme
krogen, men Feuerbach var blevet berufsverbotet, Marx 
måtte derfor søge en stilling i det virkelige liv. 

Gennem en anden bekendt fra doktorklubben blev han 
så medarbejder - og snart chefredaktør - ved RheiniJche 
Zeitung fiir Politik, Handel und Gewerbe, der var grundlagt af 
rige fabrikanter og bankierer i Koln. Og Marx opdagede 
hurtigt, at verden så anderledes ud fra den travle avisredak
tion end fra studenterknejpen. Men den nye synsvinkel 
gjorde ham ikke mindre kritisk. 

Som talerør for Rhinlandets liberale borgerskab var 
avisen i en slags opposition til regeringen i Berlin. Af den 
grund åbnede avisen fra tid til anden sine spalter for mere 
eller mindre revolutionære artikler. Da en af medarbej
derne, Moses Hess, havde skrevet en artikel om den franske 
kommunisme, førte det til en anklage for statsfjendtlig virk
somhed. Chefredaktør Marx lovede bod og bedring, men 
han begyndte også at sætte sig ind i de politiske teorier, 
som Hess havde skrevet om. Hermed blev kommunismens 
politik podet på den begelske filosofis træ, hvad der skulle 
komme meget ud af senere. I Koln førte det dog kun til, at 
avisen snart blev lukket af den prøjsiske censur, og Marx 
mistede hermed sit livs første og sidste borgerlige er
hverv. 

Engels' karriere havde været forudbestemt. Hvad enten 
han brød sig om det eller ej, skulle han ind i faderens firma. 
Han blev derfor sendt til familiefirmaets filial i Manchester. 
Da han ikke af den grund ville lægge sin samfundskritiske 
interesse på hylden, rettede han på vejen henvendelse til 
RheiniJche ZeitungJ redaktør og tilbød at sende avisen artikler 
fra England. Marx modtog ham køligt. "Send mig Deres ar
tikler og korrespondancer. Er de brugbare, kommer de i 
RheiniJche Zeitung, duer de ikke, går de i papirkurven. Manu
skripter tilbagesendes ikke."25 Det var deres første møde. 

Moses Hess havde været mere opmuntrende. Han havde 
opfordret den unge mand til nøje at studere det engelske 
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samfund, hvor den industrielle revolution var ved at ind
føre revolutionerende forandringer. Engels fulgte opfor
dringen, og avisen optog da også hans artikler. 

I England studerede Engels regeringsrapporter om øko
nomi og arbejdsforhold, og under anførsel af revolutionære 
irske arbejdere - ikke mindst Mary Bums, der blev hans 
livsledsager - gennemstrejfede han London og Manchester 
og gjorde forstudier til den bog om Den arbejdende klasses vil
kår i England, der udkom i 1845. Samtidig opdagede han no
get. Som han tilbageskuende skriver år senere, var "hans 
opmærksomhed i Manchester blevet henledt på det for
hold, at de økonomiske kendsgerninger, som i den hidti
dige historieskrivning ingen - eller kun en foragtet - rolle 
spiller, i det mindste i den moderne verden er en afgørende 
historisk magt."26 

En artikel skrev han også om det, hvori han viser, at be
greber som handel, værdi, bytteværdi, arbejde, grundrente, 
konkurrence og monopol; der alle logisk kan udledes af den 
private ejendom, er nøglen til en materialistisk forståelse af 
historiens udvikling. Engels' Omrids til en kritik af national
økonomien udkom i det dobbeltnummer af Tysk-Franske Arbø
ger, som Marx udgav i Paris, hvortil han var draget i eksil. 
For at lukke munden på kritikeren havde Prøjsen tilbudt 
Marx statsansættelse. Men han havde takket nej, og måtte 
så flygte. Kunne Prøjsen ikke stoppe Marx, så kunne det 
dog stoppe det nye tidsskrift. Det blev beslaglagt ved græn
sen og måtte gå konkurs. Der udkom kun det samme num
mer. 

I sin artikel havde Engels gjort opmærksom på, at den 
private ejendom fører til en "spaltning af menneskeheden i 
kapitalister og arbejdere, en spaltning som dag for dag b li
ver stadig skarpere ... og som stadig må øges." Og en over
vindelse af denne splittelse i samfundet kan kun ske', siger 
han, "ved at privatejendommen ophæves."27 

Denne konklusion var Marx selv kommet til i en artikel i 
tidsskriftet. Både de borgerlige materialister og Hegel 
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havde været overbevist om, at staten ophæver splittelsen i 
menneskeheden. Men landdagens vedtagelse af trætyveri
loven, der ophævede Moselbøndernes ældgamle ret til at 
samle brænde i skovene, havde overbevist Marx om, at sta
ten blot er et redskab i de besiddendes hænder. Menne
skets frigørelse finder ikke sin form i staten, her realiseres 
kun det borgerlige samfunds friheder, det vil sige friheden 
til at eje, der er den yderste ufrihed for de ejendomsløse. 
Inspireret af de franske kommunister, som han mødte i Pa
ris, skrev Marx endnu en artikel, hvori han beskriver, hvor
dan friheden i virkeligheden må realiseres. Det må nemlig 
ske ved en praktisk anstrengelse efter fransk forbillede. En 
proletarisk revolution. "Når alle indre betingelser er op
fyldt, forkyndes den tyske opstandeises dag af den galliske hanes 
galen"28, skriver han. 

Men hvad var nu disse betingelser? Det havde den poli
tisk-filosofiske Marx været i vildrede med. Men da han 
læste Engels' artikel, indså han, at netop den konkrete øko
nomiske udvikling var nøglen. 

Herefter blev Marx og Engels samarbejdspartnere for li
vet. Først udgav de kritiske skrifter mod de idealistiske 
unghegelianere. Men så skiftede de kurs med bogen Den ty
ske Ideologi fra 1845. Alle de åndelige forestillinger fra Tysk
land blev fejet til side til fordel for den benhårde franske 
materialisme, som de havde lært at kende i Paris og Bruxel
les. "De herskende tanker er ikke andet end det ideelle ud
tryk for de herskende materielle relationer"29, slår de fast, 
for "produktionen af ideerne, forestillingerne, bevidsthe
den er fra første færd sammenfaldende med menneskenes 
materielle virksomhed og deres materielle liv."30 Og med 
denne erklæring om, at "ikke bevidstheden bestemmer li
vet, men livet bestemmer bevidstheden"", føder de deres 
materialistiske historieopfattelse. 

På grund af dette arbejde med at skabe en syntese af tysk 
idealistisk filosofi, fransk materialistisk politik og engelsk 
nationaløkonomi, var revolutionære arbejderkredse i Paris 
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blevet opmærksomme på Marx og Engels. "Det er på høje 
tid, at kommunisterne udruster sig med en videnskabelig 
teori og åbent lægger deres anskuelser og mål frem for al
verden"", havde Marx udtalt, og så tog man ham og Engels 
på ordet. Resultatet blev Det kommunistiske partis Mtmifest, 
der efter en del rykkere udkom i 1848. Og selv om Marx 
samme år måtte flygte videre til England, så forblev han og 
Engels resten af livet aktive medkæmpere i den voksende 
arbejderbevægelses praktiske politiske organisering. For 
som Marx skrev i kritikken af Feuerbach: "Filosofferne har 
kun fortolket verden forskelligt, hvad det kommer an på, er 
at forandre den."33 
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X Naturdialektikken 

Her ser vi, hvordan inspirationen fra 
samtidens succesrige videnskab fører 
Engels til den erkendelse, at dialektikken 
fra Hegel må danne grundlag også for 
naturvidenskaben. Vi ser også, hvordan 
hans naturdialektiske studier fører til en 
meget vigtig opdagelse. Endvidere 
beskæftiger vi os med den indflydelse, 
som Darwins værk øvede på Engels og 
på Marx, der korresponderede med 
Darwin. I forlængelse heraf ser vi endelig 
Engels påtage sig den opgave at skabe 
sammenhæng mellem Darwins 
evolutionslære og Marx' samfundslære. 
Hvilket præcis er at løse problemet om 
menneskets tilblivelse. 

201 



X Naturdialektikken 

Industri og videnskab 
Det, der først og fremmest blev den franske revolutions 
bane, var en rev:olution i England. Den engelske historiker 
Thomas Carlyle skriver det således: "0, læser! Hvilket hi
storisk fænomen er han ikke, denne pluskæbede og rundma
vede barber, der udholdt og opfandt så meget. Den franske 
revolution var under forberedelse, og i kampen mod den 
var konger og kejsere magtesløse uden Englands uld og 
bomuld. Det var denne mand, som skænkede England bom
uldens magt."1 

Revolutionen i England var den industrielle revolution, der 
øgede den materielle produktion enormt og dermed skabte 
det materielle grundlag for sejren over Napoleon. Den plus
kæbede og rundmavede barber, var Richard Arkwright, der 
i 1769 som en forbedring af Hargreaves' "Spinning Jenny" 
opfinder den flyer-spindemaskine, der åbner vejen for en 
egentlig industriel tekstilproduktion og dermed sætter en 
mægtig økonomisk og social kædereaktion i gang. For teks
tilindustrien forudsætter en maskinindustri, der forudsæt
ter jernværker, der igen fordrer en stor kulproduktion. Da 
James Watt tillige i 1769 udtager patent på en dampma
skine, der er en forbedring af Newcomens dampmaskine, 
og som hurtigt kommer til at drive hele værket, så er det ri
meligt at sætte dette år som den industrielle revolutions 
fødselsår. 

Produktivkræfternes udvikling og naturvidenskabernes 
udvikling går hånd i hånd. Den industrielle revolution be-
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tød derfor et uhøn opsving for naturvidenskab. Men den 
naturvidenskabelige udvikling havde også selv sin andel i 
den industrielle revolution. N u er den videnskabeligt-tek
niske revolution en betegnelse, der er reserveret en senere 
epoke, men havde den industrielle revolution ikke samtidig 
været en videnskabelig-teknisk revolution, så havde den 
slet ikke været. 

Det engelske selskab Lunar Society viser tydeligere end 
noget andet denne sammenhæng. Det var stiftet af lægen, 
digteren og naturforskeren Erasmus Darwin og talte blandt 
sine medlemmer nogle af Englands mest fremtrædende in
dustrialister og naturvidenskabsmænd. F.eks. astronomen 
Hersehel og kemikeren Priestley; pottemageren Wedg
wood, der skabte en porcelænsindustri ved Priest!eys hjælp; 
James Watt og Boulton, der satte Watts dampmaskine i pro
duktion; jernstøberen Wilkinson, der var en af de første til 
at anvende dampmaskinen og derved startede Midteng
lands største industrivirksomhed; Murdock der opfandt gas
belysningen; og - som korresponderende medlem - ameri
kaneren Benjamin Franklin. 

Selskabet mødtes ved fuldmåne (heraf navnet), hvor det 
var sikrest at rejse. Emnerne var altid teknik, videnskab og 
radikal politik, - på industrikapitalismens tærskel var bor
gerskabet en progressiv, politisk kraft. Om denne forening 
skriver den engelske videnskabshistoriker Berna!, at "det 
var i denne periode, langt mere end senere i det 19. århun
drede, at fabriksejerne, videnskabsmændene og de nye fag
ingeniører kom sammen både i arbejdet og i det sociale liv. 
De giftede sig indbyrdes, morede sig sammen, snakkede en
deløst, eksperimenterede og sluttede sig sammen i nye pro
jekter."' Et eksempel på denne formæling er i øvrigt gifter
målet mellem W edgwoods datter og Erasmus Darwins søn, 
der bl.a. skulle resultere i fødslen af Charles Darwin. 

Med de næste generationer af kapitalister blev denne for
bindelse noget udtyndet, og fabriksejerne begyndte at fore
trække børsen fremfor værkstedet, men den eksisterede 
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stadig, da Engels kom til England for at arbejde i sin fars 
bomuldsfabrik. Hans interesse for naturvidenskab blev der
for vakt, og det er ikke tilfældigt, at hans næstbedste ven 
blev kemikeren Schorlemmer. 

Lige så naturligt, som man i Tyskland læste filosofiske af
handlinger og i Frankrig politiske pamfletter, læste man i 
England naturvidenskabelige tidsskrifter, og Engels' viden 
om de forskellige naturvidenskabers resultater blev snart 
ret omfattende. 

Da var det, at en klokke begyndte at ringe. I de videnska
belige redegørelser kunne han ane formen af noget, som 
han havde mødt før. Hvad det var, kan vi læse ud af det 
brev, som han skriver til Marx den 14. juli 1858. "Apropos. 
Send mig dog den lovede Regelske Naturfilosoji. Jeg bedri
ver for tiden noget fysiologi og ville gerne forbinde det 
med noget sammenlignende anatomi ... Jeg vil meget gerne 
se, om den gamle ikke har sagt noget om dette. Så meget er 
sikkert, at hvis han skulle have skrevet en Naturfilosofi i dag, 
så var sagerne kommer strømmende ham i møde. Om de 
fremskridt, naturvidenskaberne har gjort de sidste 30 år, 
gør man sig for resten overhovedet ingen forestilling."' 

Dialektik i naturen 
Det Engels pludselig opdager, er, at naturvidenskabernes 
opdagelser passer som hånd i handske med den begelske 
dialektiks kategorier. At naturvidenskaberne bekræfter den 
dialektiske forståelsesmåde. 

Det fremgår af brevets fortsættelse, hvor Engels opregner 
en række af de seneste naturvidenskabelige landvindinger 
og sammenholder dem med dialektikken. F.eks. Schwanns 
og Schleidens opdagelse af cellen som grundenheden i den 
levende materie. "Alt er celle", skriver Engels og bemærker, 
at cellen netop svarer til det værendes grundform, som He-
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gel ser den. Nemlig en grænse mellem to modsætninger, 
der eksisterer i en stadig vekselvirkende kamp. Dette giver 
god mening, hvis vi husker vores tegning med de to profi
ler. Grænsen mellem A og B kunne nemlig lige så godt være 
en cellemembran, der skiller organismens indre og ydre ver
den. 

Eller f.eks. loven om energiens konstans, der blev opda
get af den prøjsiske feltkirurg Helmholtz i 1847. (Bogen -
Om Kraftens Bevarelse - blev enormt populær blandt hans 
kolleger i hæren, fordi man troede, at den handlede om po
tens!) Loven kaldes også den første termodynamiske lov og 
viser, at den fysiske energi er uforgængelig men til stadig
hed forvandles til kvalitativt nye energiformer. Engels skri
ver herom: "Et andet resultat, som ville have glædet gamle 
Hegel, er i fysikken kræfternes korrelation, eller den lov, at 
mekanisk bevægelse under bestemte betingelser . . . for
vandles til varme, varme til lys, lys til kemisk forbindelse, 
den kemiske forbindelse (f.eks. i Voltas søjle) til elektrici
tet, denne igen til magnetisme." Hvad der selvfølgelig er en 
demonstration af loven om kvantitetens omslag i nye kvali
teter og dermed en bekræftelse af de kvalitative spring i na
turen. 

Som følge af Engels' interesse for naturvidenskaberne og 
hans opdagelse af sammenhængen med den hegelske dia
lektik opstod der fra halvtredsernes afslutning en slags ar
bejdsdeling mellem Engels og Marx. Marx arbejdede med 
den videnskabelige teori om kapitalismens økonomiske ud
viklingslovmæssigheder, og Engels arbejdede med de natur
dialektiske forestillinger. 

Det første projekt havde imidlertid første prioritet. 
Marx' tid måtte derfor prioriteres højest. Følgelig fik En
gels ikke megen tid til naturdialektikken. Han måtte passe 
sit arbejde på bomuldsfabrikken i Manchester, herfra kom 
jo midlerne, der holdt Marx' familie nogenlunde oven 
vande, mens Marx skrev og studerede. Der var også militær
teoretiske studier og sprogstudier at passe. Og endelig var 
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Engels beskæftiget til op over begge ører med organiserin
gen af den internationale arbejderbevægelse, som den tog 
form i J. Internationale, stiftet i London i september 1864. 
Hvor grundigt Engels gik til dette arbejde, forstår man, når 
man lærer, at Engels korresponderede med den danske sek
tion - på dansk! 

Hvad der var godt for Internationalen, var selvfølgelig 
skidt for det naturdialektiske projekt. Til gengæld skulle 
det, der var skidt for Internationalen, vise sig at være godt 
for det naturdialektiske arbejde. Da Internationalen på 
grund af indre modsætninger gik op i sømmene - reelt i 
1872, officielt i 1876 - fik Engels pludselig tid nok. 

Allerede i 1869 havde Engels dog ranet noget tid til sig. 
Han havde ladet sig pensionere fra bomuldsfabrikken, og 
kunne nu mere seriøst hellige sig de naturvidenskabelige 
studier. Han skriver selv herom: "Marx og jeg var vel de 
eneste, der kunne bjærge bevidsthedens dialektik fra tysk 
idealistisk filosofi og anvende den på den materialistiske 
opfattelse af naturen og historien . . . men vi kunne kun 
stykkevis og sporadisk følge med i naturvidenskaberne. Da 
jeg trak mig tilbage fra forretningslivet og flyttede til Lo n
don, og således fik tid til det, endevendte jeg derfor ... ma
tematikken og naturvidenskaberne, og jeg brugte det meste 
af otte år til det." 4 

Engel/ store opdagelse 
Med intensiveringen af studierne kom resultaterne. Det af
gørende gennembrud fandt sted om morgenen den 30. maj 
1873, mens Engels endnu lå i sin seng. 

Samme dag skriver han til Marx: "Kære Mohr (Marx' kæ
lenavn). I morges, inden jeg stod op, kom følgende dialekti
ske indfald vedrørende naturvidenskaberne over mig: Na
turvidenskabens genstande - legemernes selvbevægende 
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stof. Legemerne kan ikke adskilles fra bevægelsen, deres 
form og art lader sig kun erkende i den. Om legemer uden 
bevægelse, uden noget forhold til andre legemer, er der in
tet at sige. Først i bevægelsen viser legemerne, hvad de er. 
Naturvidenskaben erkender følgelig legemerne, idet de be
tragter dem i deres indbyrdes forhold, i bevægelse. Erken
delsen af de forskellige bevægelsesformer er altså naturvi
denskabens hovedgenstand." 5 

Som alle store opdagelser er Engels' opdagelse ganske 
enkel: De stoflige legemer og bevægelsen kan ikke adskilles. Bevæ
gelsen er nemlig ikke noget udvendigt i forhold til stoffet, 
som mekanisterne forestillede sig med deres billardvision. 
Bevægelsen er stoffets eksistensform, og det er bevægelsen, 
der giver materien sine forskeHige kvalitative former. 

Med vores ekskursion i dialektikken i erindring forstår 
vi, hvad Engels mener. Vi husker, at det er i vekselvirknin
gen med sin modsætning, at en ting bliver, hvad den er. 
Denne vekselvirkning er præcis tingens iboende bevægelse. 
Eller tingen selv er ikke andet end den stabile ramme, der 
fastholder denne bevægelse. 

Tager vi f.eks. en så simpel materieform som atomet, så 
er atomet netop rammen om to modsætninger i dynamisk 
vekselvirkning: atomkernen med dens positive elektriske 
ladning og elektronen med dens negative elektriske-ladning. 
Tænker vi denne dynamiske vekselvirkning eller bevægelse 
væk, så findes atomet ikke. Atomet er en dialektisk rela
tion. 

Denne relation har sin særlige konkrete kvalitet. Det vil 
sige, at atomets iboende bevægelse har sin egen helt kon
krete udfoldelsesmåde. Man kan også sige, at atomet har 
sine egne bevægelseslove. 

Ifølge disse bevægelseslove grupperer elektronerne sig i 
bestemte baner uden om kernen, og alt efter antallet af 
elektroner i det pågældende atom kan den yderste "elek
tronskal" indeholde et mere eller mindre optimalt antal 
elektroner. 
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Denne egenskab ved den yderste "elektronskal", der er 
atomets grænse, skaber nogle helt nye vekselvirkningsfor
mer. Der, hvor atomets grænse støder mod andre atomers 
grænse, sker der nemlig en udveksling af elektroner i de 
ydre elektronbaner. Atomerne danner på den måde en fæl
lesgrænse - molekylet - der er en kvalitativ ny stabil 
ramme omkring kæmpende modsætninger. Og denne en
·hed har sine særegne bevægelseslove. 

Eksistensen af forskellige naturvidenskaber skyldes netop 
eksistensen af forskellige materielle relationer eller bevæ
gelseslove. Videnskaberne har hver deres særlige kvalitet 
eller genstand at studere. Atomfysikken studerer således 
atomets bevægelseslove, mens kemien studerer de bevægel
seslove, der udspringer af vekselvirkningen mellem atomer
nes yderste elektronbaner. Kernefysikken går et skridt ned 
og studerer vekselvirkningen i selve atomkernen. Biologien 
går et skridt op og studerer de nye bevægelseslove, der op
står, når de kemiske lovmæssigheder fører til tilblivelsen af 
levende organismer, for hvilke der gælder kvalitativt nye 
lovmæssigheder. "Klassificering af videnskaberne, af hvilke 
hver analyserer en enkelt bevægelsesform eller en række be
vægelsesformer, der hører sammen eller går over i hinan
den, er dermed selve bevægelsesformernes klassifikation, 
ordning, efter deres naturlige rækkefølge"', skriver Engels. 
På den måde beskriver videnskaberne udviklingen i mate
riens udvikling, der på en gang er kendetegnet ved kontinu
itet og diskontinuitet. For lige så vel som den virkelige sca!a 
naturae er kontinuerlig, idet livets form er funderet på mole
kylets form, og molekylets form funderet på atomets form, 
lige så vel markerer disse former diskontinuerte eller kvalita
tivt forskellige spring i materiens udvikling. Og hermed er 
det lykkedes Engels at forene den dialektiske eller konkrete 
idealisme og den mekaniske eller abstrakte materialisme i en 
ægte syntese. Nemlig i den dialektiske og materialistiske 
begribelse af naturen. 

208 



NATURDIALEKTIKKEN 

Mødet med Darwin 
Vender vi tilbage til1858, hvor Engels fik sin første inspira
tion til naturdialektikken, så læser vi i brevet til Marx, at 
det var den sammenlignende fysiologis og anatomis seneste 
resultater, der mest frydede Engels. De påviste nemlig 
uden nogen tvivl i hvor høj grad mennesket havde rod i na
turens materielle verden. "Så meget er sikkert", skriver En
gels, "at når man arbejder med den sammenlignende fysi
ologi, kommer man til at nære foragt for den idealistiske 
fremhæven af mennesket på de andre dyrs bekostning." 

Og han fortsætter: "For hvert skridt springer det til over
mål i øjnene; overensstemmelsen slår igennem hos alle 
hvirveldyr, ja selv - om end udvisket - hos insekter, krebs
dyr, ledorm o.s.v. Den begelske historie om kvalitative 
spring i den kvantitative række er også her meget smuk at 
iagttage." 

Dette var en vældig bekræftelse af Feuerbach, der havde 
trukket mennesket ned fra skyerne og gjort det til et mate
rialistisk naturvæsen. Men var det også en forestilling om 
en materiel udvikling i egentligste forstand? 

Det er svært at sige. l en note til Den tyske Ideologi fra 1845 
havde Marx og Engels slået fast: "Vi kender kun en eneste 
videnskab, den historiske videnskab. Historien kan betrag
tes fra to sider, den kan inddeles i naturens historie og 
menneskenes historie." 7 Menneskenes historie var de selv 
begyndt at skrive om, men om historien i naturen kunne de 
intet fornuftigt sige. Deres samtidige var overbevist om, at 
dyr og planter var skabt færdige af Gud. [)et troede de ikke 
på. Men de havde ikke noget at stille i stedet, og det var 
selvfølgelig et slemt hul i deres historiematerialistiske ver
densbillede. De ventede simpelthen på Darwin. 

Det kunne de naturligvis ikke vide. Men måske lå det i 
luften, for da Engels begejstret skrev til Marx om udvik
lingsrækken i den materielle natur, havde Darwin og Wal
lace netop fjorten dage forinden præsenteret deres evolu-
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tionsteori for Linnean Society. Man kan derfor roligt sige, at 
Engels var klar til at modtage Darwin. 

Darwins bog udkom den 24. november 1859 i 1.250 ek
semplarer, der straks blev udsolgt. Engels købte det ene, og 
allerede den 12. december skriver han til Marx: "Tillige er 
der aldrig tidligere blevet gjort et så storslået forsøg på at 
eftervise en historisk udvikling i naturen, eller i det mind
ste med et sådant held. Den klodsede engelske metode må 
man naturligvis tage med i købet." 8 

Den sidste bemærkning henviser til Darwins opfattelse af 
udvikling, der er mekanisk i forhold til Regels dialektiske. 
Darwin ser de kvantitative gradvise forandringer i udviklin
gen, men kan ikke få øje på de kvalitative spring. "Da den 
naturlige udvælgelse alene virker gennem ophobning af 
ubetydelige, på hinanden følgende, fordelagtige variationer, 
kan den ikke frembringe nogen omfattende og pludselig 
ændring; den kan kun virke i korte og langsomme trin", 
skriver Darwin i Origin of Species og fortsætter: "Grund
sætningen om, at 'natura non facit saltus', som hver 
ny tilføjelse til vor viden gør stadig mere sand, er derfor 
fuldt ud forståelig ud fra denne teori. Vi kan let se, hvorfor 
naturen er en ødeland med variation, men en gnier med 
fornyelse."' 

Dette er præcis den mekaniske materialismes opfattelse 
af udvikling, som engelske tænkere har en meget stor del af 
æren for. Det var ikke helt sådan, at Engels opfattede det. 
Men Darwin var sådan et guldæg, at han beredvilligt tog 
den "grove engelske metode" med i købet. 

Optaget af sit studiearbejde var Marx lidt længere om at 
få Darwin læst, men i december 1860 skriver han til Engels 
om Origin of SpecieJ: "Skønt udviklet på den grove engelske 
måde, er dette bogen, som indeholder vort synspunkts na
turhistoriske grundlag." 10 Og denne opfattelse bekræfter 
han senere i et brev til den ryske arbejderleder Ferdinand 
Lassalle, hvori han skriver: "Darwins skrift er meget betyde
ligt og passer mig som naturvidenskabeligt grundlag for den 
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historiske klassekamp. Den grove engelske udviklingsma
ner må man tage med i købet." 11 

Får vi det indtryk, at Engels ligesom trækker Marx med i 
dette spørgsmål, er det næppe forkert. Darwins betydning 
så Engels skarpere end Marx, der længe var noget nø
lende. 

Hans socialistiske kampfæller var imidlertid så bjergtagne 
af darwinismen, at Marx i foråret 1862 genlæser Origin of 
Species, og i efteråret deltager han sammen med den tyske 
socialistleder Wilhelm Liebknecht i en offentlig foredrags
række, som professor Huxley afholder for at popularisere 
Darwins teori for engelske arbejdere. "Jeg har aldrig stået 
over for en ivrigere, mere intelligent og mere sympatisk til
hørerskare. Alle tørstede de bogstaveligt efter kundskab" 12, 

skriver den engelske journalist Frederic Harrison, der også 
fulgte foredragene. At det ikke var helt forkert, bevidner 
Liebknechts egen beskrivelse af stemningen: "I månedsvis 
talte vi ikke om andet end Darwin og den enorme betyd
ning af hans videnskabelige opdagelser." 13 

Om dette også har gjaldt Marx, ved vi dog ikke. Så sent 
som i 1866 måtte Engels ligefrem tage Marx i skole, hvad 
angik vurderingen af Darwin. En af de få kurrer på tråden 
imellem de to. 

Marx må imidlertid have givet efter, for han inkluderer 
Darwin i to lange noter i Kapitalen, som han udgiver året ef
ter.14 Især den sidste er interessant, fordi Marx her- samti
dig med at han fuldt ud anerkender Darwins indsats på 
hans område - markerer et klart skel mellem artshistorien, 
"den naturlige teknologis historie", og samfundshistorien, 
"historien om udviklingen af de i samfund organiserede 
menneskers produktive organer". Historien om dyrenes na
turlige epimethiske egenskaber og historien om menneskets 
kunstige promethiske egenskaber, hvis man vil. At Marx altså 
slår fast, at Darwins historie og hans historie er to forskel
lige historier, der ikke må forveksles. Hvad Darwin med 
Origin of Species havde gjort for naturhistorien, havde 
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Marx med Kapitalen med andre ord gjort for samfundshisto
rien, dvs. den menneskelige historie. 

En gensidig anerkendelse af denne arbejdsdeling ville i 
så fald være berettiget. Det kan meget vel have været den 
tanke, der fik Marx til at sende Darwin et eksemplar af Ka
pitalen. Med denne indskrift: "Mr. Charles Darwin. Fra hans 
oprigtige beundrer. Karl Marx. London den 16. juni 
1873." 15 

Der fulgte også et brev med, men det har ikke overlevet. 
Til gengæld kender vi Darwins takkebrev af l. oktober 
1873. Det lyder: "Dear Sir. Jeg takker Dem for den store 
ære, De har vist mig, ved at sende mig Deres store værk om 
Kapitalen. Og jeg ønsker af hjertet, at jeg var mere værdig 
til at modtage den, at jeg forstod mere af den dybsindige og 
vigtige politiske økonomi. Skønt vore studier har været så 
forskellige, er jeg overbevist om, at vi begge oprigtigt øn
sker at øge den menneskelige erkendelse, og at dette med 
sikkerhed i det lange løb vil bidrage til menneskehedens 
lykke. Jeg forbliver, dear Sir, Deres trofaste, Charles Dar
win."16 

At Darwin ikke har læst Kapitalen, ved vi. Hans eksem
plar er for størstedelens vedkommende ikke sprættet op, og 
der er kun streget med blyant de to steder, hvor Marx di
rekte refererer til ham. Men man kunne selvfølgelig heller 
ikke forlange, at Darwin skulle sætte sig ind i et fremmed 
emne på et fremmed sprog, blot fordi han fik en bog til
sendt. 

Marx sendte endnu et brev til Darwin. Dette brev af 
13. oktober 1880 er desværre heller ikke bevaret. På grund
lag af Darwins svarbrev kan vi imidlertid forstå, at Marx har 
tilsendt Darwin den netop færdiggjorte engelske oversæt
telse af Kapitalen. Og man kan også se, at Marx har spurgt 
Darwin, om han måtte tilegne denne udgave til ham. 

Nej, det måtte han desværre afvise, skriver Darwin. En 
tilegnelse ville betyde en anerkendelse fra Darwins side, og 
han ved intet om emnet. Desuden har han altid undgået di-
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rekte argumenter mod religionen og alene holdt sig til vi
denskaben. Han ved, at det ville volde hans· familie sorg, 
hvis han bifaldt åbne angreb på kristendommen. Endelig er 
han gammel og træt, så desværre .. ." 

Darwin ville altså ikke med sit navn give Kapitalen det blå 
stempel. Det var ærgerligt, må vi sige. For en sådan histo
risk gestus kunne for eftertiden have symboliseret den ord
nede fordeling af udviklingshistoriens to faser mellem de to 
store teorier. Og måske have forhindret megen vildfarelse i 
det spørgsmål. 

Den nødvendige forbindelse 
At darwinismen og marxismen efter Origin of Species og Kapi
talen måtte forbindes, var imidlertid klart. I hvert fald for 
dem, der anerkendte begge teoriers gyldighed. Det vil sige 
socialisterne. 

Det kom der imidlertid meget lidt godt ud af. Og proble
met var netop, at så få forstod, at der vitterligt var tale om 
to fundamentalt forskellige og adskilte lovmæssighedsområ
der. I stedet blev darwinisme og marxisme set som udtryk 
for de samme lovmæssigheder. Eller rettere marxismen 
blev gjort til et specialtilfælde af darwinismen. Et typisk ek
sempel er den italienske socialist og videnskabsmand En
rico Ferri, der på et l. maj møde i Milano i 1894 udtaler, "at 
socialismen som den fremstilles af Karl Marx kun er en 
konsekvent fortsættelse af udviklingslæren." 18 Og siden 
skulle det blive meget værre. 

Engels var en af de få, der ikke led af denne forvirring. 
Han forstod i hvert fald i principper den afgørende forsl 
på Darwins naturhistoriske teori og den samfundshistoriske 
teori, som han selv havde udarbejdet sammen med Marx. 
Forskellen på dyret og englen, kunne vi sige. Blot var det 
nn afsløret, at det er samfundets forhold, som englen havde 
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holdt skjult i sine vide gevandter. Hvad det med andre ord 
gjaldt om, var at skabe en syntese af naturhistorie og sam
fundshistorie. Og det ville netop sige, at forstå, hvordan et 
dyr forvandlede sig til det samfundslevende menneske. 

Allerede i 1845 havde Engels sammen med Marx slået· 
fast, hvori denne forvandling måtte bestå. Nemlig da de i 
Den tyske Ideologi i overensstemmelse med deres netop for
mulerede historiematerialistiske erkendelse skrev: "Man 
kan sætte skel mellem menneskene og dyrene ved bevidst
heden, religionen, og hvad man ellers lyster. De begynder 
selv at adskille sig fra dyrene, så snart de begynder at produ
cere deres livsfornødenheder." 19 

At forbinde darwinisme og marxisme skulle altså være en 
enkel sag. Man skulle blot vise, hvordan et produktivt væ
sen som mennesket kan opstå fra en uproduktiv abe gen
nem naturlig udvælgelse. 

I årene efter 1859 må det have forekommet en relativ 
problemløs opgave, for i Origin of Species havde Darwin ikke 
skrevet andet om mennesket end denne ene sætning: "Der 
vil blive kastet lys over menneskets oprindelse og histo
rie."20 Og så var der jo frit slag. 

Efter 1871 var det imidlertid en helt anden sag. Det år 
udgav Darwin som en slags protest mod Lyells og W ailaces 
synspunkter om mennesket sin egen bog om menneskets 
nedstamning fra dyrene. Descent of Man hed den, og i den 
havde Darwin sat sig den opgave "at vise, at der ingen fun
damental forskel er mellem mennesket og de højere patte
dyr, hvad angår mentale evner." 21 At der altså alene er kvan
titative forskelle mellem os og vore slægtninge i dyreriget, 
og heri genkender vi naturligvis den mekaniske udviklings
forestilling, der benægter tilblivelsen af noget fundamentalt 
nyt og anderledes. Bogen er derfor et langt - og lidet over
bevisende - argument for, at der til enhver af menneskets 
egenskaber findes et sidestykke i dyreverdenen. 

Hvad der forekom Engels værre, var imidlertid, at Dar
win var blevet vældigt inspireret af "Mr. Galten's benn-
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dringsværdige arbejder"", og derfor så menneskets udvik
ling som en gradvis udvikling af intellektuelle evner og 
åndrigdom. Som et ekko af de udviklingshistorier, som vi 
har mødt fra Dernokrit til Locke og Rousseau, sætter han 
den menneskelige fornuft i centrum og skriver: "Menne
skets ringe styrke og hurtighed, dets mangel på naturlige 
våben o.s.v. mere end opvejes, først og fremmest af dets in
tellektuelle evner ... og dernæst af dets sociale egenskaber, 
som får det til at give og modtage hjælp fra sine fæller."" 
Og han forklarer, hvordan vore forfædre kunne have "eksis
teret, ja blomstret, hvis de havde gjort fremskridt i intellekt 
og gradvist mistet deres dyriske evner, såsom evnen til at 
klatre i træer." 24 

Dette var bestemt ikke vand på Engels' mølle. Darwin, 
der havde bestyrket historiematerialismen ved brutalt at 
omstøde de religiøse forestillinger om menneskets åndelige 
oprindelse og erstatte dem med en materialistisk videnska
belig teori, forklarer nu menneskets udvikling som åndens 
opstigen fra dyriske dybder på grund af naturlig udvæl
gelse. 

Dette er et knæfald for historieidealismen. Også selv om 
det åndelige henvises til hjernen og dens vækst. Det er klart 
at se. Engels var i hvert fald ikke i tvivl og skriver bekla
gende om den misforståelse, at "den hurtigt fremadskri
dende civilisation blev tilskrevet hovedet, hjernens udvik
ling og virksomhed". Historieidealismen, skriver han, "her
sker endnu i den grad, at selv de materialistiske naturforskere 
af den darwinske skole endnu ikke kan gøre sig nogen klar 
forestilling om menneskets opståen, fordi de endnu er under 
indflydelse af hin ideologi og derfor ikke erkender den rolle, 
som arbejdet i den forbindelse har spillet."25 

Darwins fejltagelse er derfor, at han ikke har indset, at 
det ikke er tænkningen men det produktive liv - arbejdet -
der er det afgørende og særegne kendemærke for menne
sket. Altså den særlige egenskab, hvis udvikling må forstås, 
hvis menneskets udvikling fra aben skal forstås. 

215 



NATURDIALEKTIKKEN 

Arbejdets rolle ved abens forvandling til men
neske 
Fejltagelsen måtte selvfølgelig rettes, og Engels så, hvordan 
det kunne gøres. I Grundrim fra vinteren 1857-58 havde 
Marx skrevet, at "ingen produktion (er) mulig uden et pro
duktionsmiddel, om så dette middel blot er hånden." 26 Ud
viklingen af hånden - ved naturlig udvælgelse - måtte der
for sættes før udviklingen af ånden. Hånden måtte have 
førsteprioritet. 

Nu var det så heldigt, at Darwin ikke havde forbigået den 
udviklingsmæssige betydning af den menneskelige hånd i 
DeJcent o f Man. "Mennesket kunne ikke have opnået sin nu
værende overlegne stilling i verden uden de hænder, der 
er så beundringsværdigt tilpasset til at lystre dets vilje" 27 , 

skriver naturforskeren. 
Med dette afsnit og Marx' erklæring om hånden kan 

broen mellem Darwin og Marx bygges. Man skal blot skrive 
en håndlig antropogenese i stedet for en åndelig. Det vil 
sige en beskrivelse af menneskets udvikling på basis af hån
dens udvikling. 

Det gør Engels i en artikel fra 1876, der indgår spm et 
vigtigt led i hans naturdialektiske manuskripter. Arbejdets 
rolle ved abens forvandling til menneske hedder den. Den be
gynder således: "Arbejdet er kilden til al rigdom, siger de 
politiske økonomer . . . Men det ~r uendelig meget mere 
end dette. Arbejdet er den første grundbetingelse for alt 
menneskeligt liv, og det i en sådan grad, at vi i en vis for
stand må sige: det har skabt mennesket selv." 28 

Den grundlæggende marxistiske indsigt, at arbejdet er 
det kvalitative træk, der er menneskets kvalitative sær
kende, slås fast fra første færd. Men efter, at marxismen har 
fået sit, så er det darwinismens tur. Den nye menneskelige 
egenskab må blive til i overenstemmelse med Darwins teori 
om naturlig udvælgelse af organiske træk over en meget 
lang periode. Engels lader det ske på følgende måde. 
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I en fjern fortid vænnede nogle aber sig af med at bruge 
hænderne men gik i stedet oprejste på jorden. "Dermed var 
det afgørende skridt i abens overgang til menneske gjort". 
"Hånden var blevet fri og kunne erhverve sig nye og atter 
nye færdigheder, og den derved erhvervede større smidig
hed nedarvedes og øgedes fra slægt til slægt. "29 Konsekven
serne heraf var, at menneskene kunne anvende redska
ber og begynde at producere. Denne proces var gradvis og 
tog tusinder og atter tusinder af år, før den etablerede sig. 
Men efterhånden satte den nye udvikling sit præg på ur
mennesket. Hjernen begyndte at udvikle sig som følge af 
håndens nye færdigheder. Mennesket kunne forstå og be
gribe mere. Og efterhånden voksede også sproget frem og 
blev mere og mere fuldkomment efterhånden, som "de vor
dende mennesker nåede til, at de havde noget at sige hver" 
andre." For naturligvis "bidrog arbejdets udfoldelse nød
vendigvis til at slutte sammenholdets medlemmer nærmere 
sammen, idet den forøgede tilfældene af gensidig støtte, af 
fælles samvirke og klarede bevidstheden om dette samvir
kes nytte for hver enkelt." Mennesket i den skikkelse, vi 
kender det, begyndte at tage form. "Og (mennesket) opnå
ede dette primært og væsentligt ved hjælp af hånden"", som 
der står i Engels' Naturdialektik. 

Uenigheden mellem Darwin og Engels i opfattelsen af 
menneskets tilblivelse drejer sig altså om, hvem der har før
stefødsretten: Anden eller hånden. Men dette er blot en 
moderne udformning af den ældgamle strid mellem histo
rieidealisme og historiematerialisme. Og allerede for to og 
et halvt årtusinde siden blev den formuleret som en strid 
netop om åndens eller håndens førstefødsret. AristoteJes 
skriver for eksempel følgende med hehvisning til Anaxago
ras, en græsk materialist, der foreslog, at Solen er en glø
dende sten på størrelse med Peloponnes og ikke en gud, og 
derfor blev forjaget fra Athen. "Nu er det besiddelsen af 
disse hænder, der efter Anaxagoras' mening er årsag til, at 
mennesket er det intelligenteste af alle dyr. Men det er 
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mere rationelt at gå ud fra, at besiddelsen af disse hænder 
er virkning snarere end årsag til dets overlegne intelligens 
... Vi må slutte, at mennesket ikke kan takke sine hænder 
for sin overlegne intelligens, men tværtimod sin intelligens 
for sine hænder." 31 

Denne formulering af problemstillingen er så klar som 
nogen. Men hvem har egentlig ret? Historieidealisterne 
AristoteJes og Darwin? Eller historiematerialisterne Anax
agoras og Engels? Når alt kommer til alt, så kan det jo ikke 
betvivles, at der eksisterer den største vekselvirkning mel
lem hånden og ånden, hvad Engels da også fremhæver i sin 
artikel. Kan man afgøre, hvad der kommer først? Anden el
ler hånden? 

Ja, der må vel være et sted, hvor man kan se det. Nemlig 
der, hvor det rent faktisk sker! Der, hvor vor dyriske forfa
der begynder at udvikle sig til et menneske. Er det et væsen 
med abelemmer og menneskelig hjerne eller et væsen med 
en menneskelig hånd og menneskelige lemmer og en abe
hjerne, der først dukker frem af fortidens tåger? 

Dette spørgsmål må kunne besvares af palæoantropolo
gien - videnskaben om det forhistoriske menneske, og stri
den mellem historieidealismen og historiematerialismen må 
her kunne besvares en gang for alle. 

Desværre stod denne enkle mulighed ikke åben, da En
gels begyndte at interessere sig for spørgsmålet. Palæoan
tropologien fandtes simpelthen endnu ikke som videnskab, 
fordi man endnu ingen virkeligt forhistoriske mennesker 
havde fundet. 

Det skulle imidlertid snart ændre sig. I de følgende årtier 
begyndte fundene at dukke op, og i dag ved vi ganske meget 
om vores ældste forfædre. Lad os derfor følge nogle af disse 
opdagelser og se, hvordan de besvarer spørgsmålet om ån
dens eller håndens førstefødsret? 
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Her følger vi palæoantropologernes 
opdagelse af menneskets forfædre tilbage 
til abestadiet og fremstiller 
opdagerfærden som en tvekamp mellem 
den historieidealistiske og 
historiematerialistiske forståelse. En 
afgørelse i marken på, hvad der kom 
først: Anden eller Hånden? Et svar får 
vi også. Men først efter en hård dyst. 
Lige så vigtig er imidlertid den indsigt i 
trinene i den menneskelige evolution, 
som forskerne her tilbyder os. 
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Hulemanden dukker op 
De første spor af det forhistoriske menneske gav point til 
historiematerialismen. Hvad den franske toldinspektør og 
amatørarkæolog de Perthes fandt i Sommeflodens grusaflej
ringer ved byen Abbeviile i 1830'rne var nemlig spor fra en 
håndværkers virksomhed i form af groft tildannede flint· 
redskaber. 

Desværre kunne toldinspektøren ikke få nogen til at tage 
hans opdagelser alvorligt. Selv om den franske naturforsker 
Cuvier var død, fastholdt man nemlig hans opfattelse, at 
Gud gang på gang havde udslettet de eksisterende arter for 
derpå at skabe nye. Det skulle forklare forsteningerne af ud
døde dyrearter, som geologerne fandt i rigt mål. Mennesket 
er blevet til ved den allersidste skabelse, og da de Perthes 
havde fundet forsteninger af uddøde dyrearter sammen med 
stenredskaberne, så kunne disse selvfølgelig ikke stamme 
fra et menneske. Forhistoriske mennesker fandtes overho
vedet ikke. 

V ar man i Frankrig ikke til sinds at acceptere de Perthes' 
fund, så havde Darwins teori imidlertid gjort englænderne 
interesserede. Kort tid efter, at Darwin og Wallace havde 
præsenteret evolutionsteorien for Linnean Society, drog en 
engelsk ekspedition - Lyell var med - over Kanalen og 
kunne snart ved selvsyn bekræfte de Perthes' opdagelse. At 
Origin of Species udkom få måneder efter, at ekspeditionen 
havde fremlagt sin rapport, gjorde naturligvis ikke interes
sen mindre. En ting var imidlertid primitive håndkiler, no-

220 



PASPORET AF ADAM 

get ganske andet det fossilerede fortidsmenneske selv. 
Spørgsmålet om, hvornår et sådant fossil ville blive fundet, 
begyndte derfor at optage sindene. 

N u skulle det imidlertid vise sig, at det forhistoriske 
menneske allerede for længst var fundet. Det var bare forbi
gået videnskabens opmærksomhed! 

I 1848 havde man således i et stenbrud på Gibraltar fun
det et kranie, som - da det langt om længe blev sendt til 
England og undersøgt - blev beskrevet som "en meget lavt
stående mennesketype - meget lavstammet og primitiv og 
af enorm ælde - men et menneske." 1 Og Gibraltar-fundet 
var ikke det eneste. I museet på Oxford Universitet lå alle
rede et hovedløst skelet af et menneske, der var fundet i 
1823 i Pavilandhulen i det sydligeWales sammen med knog
ler fra mammutter, uldhårede næsehorn, rensdyr, hule
bjørne og hyæner! Hvordan man havde kunnet overse be
tydningen af dette fund, er sandelig en gåde. For her havde 
man et langt mere direkte bevis for menneskets tilstedevæ
relse i forhistorisk tid end den franske toldinspektørs hånd
kiler. 

Men det kunne man altså. Ligesom man også. overså be
tydningen af Schmerlings fund i 1829 af menneskelige ske
letdele sammen med stenredskaber og fossiler af uddøde 
dyrearter i Engisbnlen i Liegeprovinsen. 

Af den grund skal vi frem til 1856, før fundet af et fossilt 
menneske formår at påkalde sig videnskabens opmærksom
hed. Men det skulle til gengæld i tiden efter Origin of Species 
vække en ganske betydelig opsigt og starte en hektisk kon
trovers. 

Kontroversen drejede sig om nogle skeletdele - en kra
niekalot med tilhørende nøgleben, skulderblad, fem ribben, 
to albueben, to lårben og et bækkenfragment - som nogle 
bygningsarbejdere fandt ved rydningen af en kalkstenshule 
i N eandertal nogle kilometer øst for Dusseldorf. Ved et lyk
ketræf kom skeletdelene en lærer fra realskolen i hænde, og 
som amatørgeolog forstod lærer Fuhlrott straks fundets be-
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tydning. Det måtte i hvert fald stamme fra syndflodens tid, 
hvis ikke fra en tid før syndfloden. Og denne overraskende 
ælde blev bekræftet af anatomiprofessor Schaafhausen fra 
13onns Universitet, da han fik forevist fossilet. 

I 1847 var gorillaen for første gang blevet grundigt viden
skabeligt beskrevet. Sammenholdt man denne beskrivelse 
med neandertalerens kraftige øjenbrynsbyer, hans kranieka
lots voldsomme tykkelse og hans kraftige og noget krumme 
lårben, lå det nær for ikke alene at se neandertaleren som 
et forhistorisk menneske, men også som et mellemstadle 
mellem gorillaen og nutidsmennesket. Påstanden lød der
for, at det fossil, som Fuhlrott og Schaafhausen fremviste på 
en række videnskabelige møder, var selveste the missing link. 
Den mellemform mellem abe og menneske, der jo måtte 
findes på scala naturae. 

Nu halter sammenligningen mellem gorillaen og nean
dertaleren slemt. Neantertaleren har nok et temmeligt 
kraftigt skelet, men der er betydelige forskelle mellem ham 
og gorillaen. F.eks. har neandertaleren meget korte arme i 
forhold til kropslængden, hvor gorillaen har meget lange. 

Den slags detaljer tog man sig imidlertid ikke af. Man 
havde brug for et missing link og undervurderede derfor 
vildt fundets menneskelige træk, mens man lige så vildt 
overvurderede dets abelignende. Neandertaleren blev der
for fremstillet som hulemanden, en lavstammet, firskåren 
skikkelse med lange slæbende arme og en krum og fremad
ludende gang. Og sådan lever han fortsat i den offentlige be
vidsthed, hvis man skal skønne efter vittighedsstegninger
ne. 

Ikke alle ville imidlertid anerkende neandertaleren som 
et forhistorisk menneske. En anden professor fra Bonn -
Mayer - så i modstrid med elementære anatomiske sagfor
hold udpræget mongolske træk hos neandertaleren. Det 
førte ham frem til den konklusion, at man havde fundet res
terne af en mongolsk kosak fra den russiske hær, der havde 
forfulgt Napoleons arme i 1814. Når neandertale-
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ren forekom så primitiv, så var det blot fordi, at han tilhørte 
en primitiv race! 

Mayers racistiske argument var så godt, at det tålte en 
gentagelse. En anden autoritet - Pruner-Bey - frifandt dog 
mongolen og så i stedet i neandertaleren en kraftigt byg
get kelter - "af nogen lighed med kraniet af en moderne 
irer med lav mental organisation." 2 

Værre var dog det argument, som Rudolf Virehuw frem
satte. Ikke fordi, at det var rigtigere. Men fordi tyskeren 
Virehuw var tidens førende ekspert inden for antropologi 
og patologisk medicin. Virehuw hadede evolutionslæren, 
som han betragtede som politisk farlig for den herskende 
orden. Han hævdede derfor, at neandertaleren blot var et 
dybt åndssvagt nutidsmenneske. 

Heri var Thomas Huxley dog uenig. Han kunne ikke 
anerkende, at fossilet repræsenterede en mellemform mel
lem aben og mennesket, dertil var det for menneskeligt. 
Imidlertid var det det mest abeagtige menneskelet, man 
endnu havde fundet. Dette var korrekt, men ikke videre 
forpligtende. 

Der var dog en videnskabsmand, der ikke var bange for 
at forpligte sig i spørgsmålet om neandertaleren. Det var 
William King, professor i anatomi ved Queens College i 
Galway, Irland. I 1864 - samme år som Disraeli udtalte, at 
han var på englenes side i spørgsmålet om, hvorvidt menne
sket var en abe- eller en engelætling - erklærede King mo
digt, at neandertaleren er et forhistorisk menneske - 'og 
altså ikke en irer!, at det repræsenterer en særskilt art af 
menneskeslægten, og at der derfor ikke er det mindste ab
normt ved det. Og heri er man enig i dag. 

King kaldte den nye art Homo neandertalensis, og selv om 
man i dag betragter neandertaleren som en underart af 
mennesket snarere en en særskilt art, så har man beholdt 
Kings betegnelse i navnet Homo sapiens neandertalensis, 
mens man kalder den underart, som vi så tilhører, for Homo 
sapiens sapiens. 
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Neandertaleren, som man siden har fundet mange ek
semplarer af både i Europa, Afrika og Asien, er stadig gen
stand for diskussion inden for videnskaben. Man diskute
rer, om det moderne menneske nedstammer fra neanderta
leren eller om nutidsmenneskets stamfader har været en 
konkurrent til neandertaleren. Selv om der er forskere, der 
helst vil afskrive neandertaleren som direkte forfader, så er 
der imidlertid ingen, der i dag vil fraskrive ham hans men
neskeværdighed. Homo sapiens neanderta!ensis var et ægte 
menneske med hele det nulevende menneskes fysiske og 
psykiske formåen. 

Vi ved i dag, at neandertaleren levede fra sidste mellem
istid for 75.000 år siden og til midten af den sidste store 
nedisning for ca. 25.000 år siden. Han var jæger og havde 
en redskabskultur, Moustedenkulturen - opkaldt efter 
fund i Le Moustier i Frankrig i 1908, der var betydeligt 
mere udviklet end Abbeville- eller Acheulkulturen, som de 
Perthes havde opdaget. Hvor den ~idstnævnte er kendeteg
net ved sine håndkiler, dvs. groft tildannede flintkerner 
uden væsentlig variation, der er Moustedenkulturen kende
tegnet ved en rig varietet af forskellige redskaber, f.eks. 
knive, mejsler, skrabere og bor. I den videre udvikling raffi
neres værktøjskassens indhold yderligere, men der er ingen 
grund til at tro, at neandertaleren var væsentligt ringere 
stillet med sine redskaber end de senere stenalderfolk med 
deres. 

Et overbevisende vidnesbyrd om neandertalerens kul
turelle niveau har vi i den veldokumenterede kendsger
ning, at han stedte sine døde til hvile i egentlige grave, hvor 
den afdøde blev smykket med farver og blomster og forsy
net med våben og føde til rejsen til neandertalerens store 
jagtmarker. 

At neandertaleren således havde et åndeligt liv, og at 
forestillinger om livet i det hinsides spillede en vigtig rolle i 
hans kultur, må - hvis vi skal være fair - give point til hi
storieidealismen, der ser det åndelige som den bevægende 
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kraft. Hvortil selvfølgelig kommer den kendsgerning, der 
virkeligt plagede Darwin, nemlig at neandertaleren har et 
gennemsnitligt kranie- og dermed hjernevolumen, der er 
større end nutidsmenneskets. 

Hvor er abemenneske!? 
Når neandertaleren ikke er the missing link mellem menne
ske og abe, - og det var der efterhånden ikke mange, der 
mente - så melder spørgsmålet sig om, hvor man finder det 
led, der ifølge Darwins teori må forbinde os med vore abe
forfædre. Kunne man overhovedet hævde, at det fandtes? 

En del mente nej. Evolutionslæren gjaldt ikke for menne
sket, der var skabt færdigt af Gud, hævdede man. Hvis ikke 
direkte, så indirekte. Det kunne darwinisterne imidlertid 
ikke acceptere. Der måtte nødvendigvis være en mellem
form mellem abe og menneske, og kunne man ikke frem
vise et sådaJlt væsen, så kunne man i det mindste give det 
et navn. Med et navn var det jo så godt som eksisterende. 

Den tyske naturvidenskabsmand og darwinist Ernst Ha
eckell blev missing linkens gudfader. Pithecanthropus aialus 
kom det endnu ikke sete væsen til at hedde. Det umælende 
abemenneske. 

Spørgsmålet var nu blot, om der også var nogen, der 
kunne finde en krop til navnet. Og det spørgsmål skulle 
blive besvaret på den mest ejendommelige måde. 

Fra barnsben havde hollænderen Eugene Dubois væ
ret grebet af tanken om fortidsmennesket. Det var derfor, at 
han havde uddannet sig som læge med speciale i anatomi. 
Ikke desto mindre kom det som et chok for professorerne 
og hans øvrige kolleger ved Den kongelige Normalskole i 
Amsterdam, at Dubois pludselig besluttede, at han ville 
rejse til Sumatra for at finde det fossile abemenneske. Hvor 
indtrængende man end appellerede til ham om ikke at 
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smide en lovende videnskabelig karriere væk for en grille, 
så holdt han imidlertid fast ved sit fortsæt. I oktober 1881 
afsejlede han med sin kone om bord på SS Prinsesse Amalia 
og ankom efter syv ugers sørejse til Paclang på Sumatra. 

Men hvorfor Sumatra af alle steder? Jo, for det første 
havde Haeckell - aldeles ukorrekt - ment at kunne spore 
gibbonlignende træk hos mennesket, hvorfor menneskets 
forfader måtte være en gibbonlignende abe. Da gibboner le
ver på øerne i Indonesien, så mente Dubois, at man nok 
også kunne finde abemennesket her. 

For det andet - og det var utvivlsomt det vigtigste, Indo
nesien eller Hollandsk Ostindien, som det hed dengang, 
var det eneste sted, hvor Dubois havde mulighed for at 
rejse hen og søge. Han havde nemlig ingen penge selv; og 
der var ingen, der ville sponsorere et så håbløst foreta
gende. Men den hollandske koloniadministration var altid i 
bekneb for embedsmænd, så den ansatte gerne Dubois som 
militærlæge. Så var han kommet så langt! 

At finde det fossile fortidsmenneske på dette grundlag, 
var selvfølgelig fuldstændigt udsigtsløst. Men det vidste 
Dubois ikke, og efter ankomsten gav han sig straks til at 
grave. 

Selvfølgelig fandt han ikke noget. Men så drev skæbnen 
igen sit sælsomme spil. Tredive år tidligere havde den blan
det sig i videnskabshistorien i form af den febersygdom, 
der havde ramt Wallace på de nærtliggende Molukker og la
det ham se teorien om den naturlige udvælgelse i et feber
syn. Nu var det Dubois, der bukkede under for tropernes 
straf mod den hvide mand. Hærget af tropefeber sendte hæ
ren ham på sygeorlov til det nærtliggende Java, hvor kli
maet er en tøddel mildere for europæeren. 

Også på Java gik Dubois i gang med at søge. Og koloniad
ministrationen var så venlig at tildele ham et hold indfødte 
straffefanger til det hårde gravearbejde. Samt to officerer til 
at holde opsyn med arbejdsholdet. Det var ikke fordi, at 
man var interesseret i abemennesker. Men alt det graveri 
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gav nyttig geologisk viden. Og man var jo herude for at ud
nytte øens naturrigdomme. Så hvad enten Dubois fandt, 
hvad han søgte eller ej, var det en god investering. 

Men - utroligt usandsynligt - Dubois fandt faktisk, hvad 
han søgte! I november 1890 fandt man i Soloflodens skræn
ter ved landsbyenTrinildet første spor. Et lille kæbestykke, 
som Dubois bestemte som menneskelignende, om end me
get primitivt. Det manglede f.eks. den for nutidsmennesket 
karakteristiske hage. Hermed forøgedes anstrengelserne. I 
september 1891 fandt man ved Trinil en tand, og måneden 
efter gjorde man så det fund, der skulle gøre Dubois ver
densberømt. 

Blot en meter fra det sted, hvor man havde fundet tan
den, fandt man en kraniekalot, der havde så kraftige øjen
brynsbuer og var så lavbuet, at Dubois først var i tvivl, om 
den ikke havde tilhørt en abe. 

Nu afbrød regntiden gravearbejde!, fordi floden svul
mede op. Men da man genoptog arbejdet i 1892, fortsatte 
heldet. Fra hovedskallens fundsted kunne man fremdrage 
fossiler af primitive elefanter, næsehorn, svin, tigre og hy
æner. Og så - i august - et sensationelt fund! 

Femten meter fra hovedskallen fandt man et lårben, der i 
sine træk var helt som menneskets, blot meget kraftigere. 
Hvis dette lårben havde tilhørt kraniekalottens ejer - og 
hvem skulle det ellers tilhøre, da man ikke havde fundet an· 
dre primatfossiler inden for mange kilometers afstand? - så 
havde Dubois ikke alene fundet sit abemenneske, men også 
et abemenneske, der uden nogen som helst tvivl havde gået 
oprejst som det moderne menneske! 

Dubois var i hvert fald ikke i tvivl om, at han havde fundet 
"mr. Darwins missing link", som han skrev, og i sin offent
liggørelse af fundet i 1893 kalder han det Pithecanthropus i 
overensstemmelse med Haeckell. Aialus - umælende -
skulle det dog ikke hedde, når dets mest karakteristiske 
træk var det fuldt menneskelige lårben. Dubois kaldte det 
derfor Pithecanthropus erectus - det oprejste abemenneske. 
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Det revolutionerende ved dette fund var naturligvis, at 
fossilet har et abeagtigt kranium og samtidig et umiskende
ligt menneskeligt bevægeapparat, for det mere end antyder, 
at det er lemmerne - og dermed hånden, og ikke hjernen, 
der først sætter den menneskelige udvikling i gang. 

Af samme grund blev meddelelsen om fundet selvfølge
lig modtaget med den allerstørste skepsis. Et medlem af 
Hollands zoologiske Selskab gik lige til sagen, da han i en 
avis latterliggjorde Dubois. En sådan "sammenstykning" af 
forskellige skeletdele kunne føre til hvad som helst, skrev 
han og insinuerede, at Dubois skulle have stykket en abes 
kranium sammen med et menneskes lårben. 

At Dubois i 1895 vendte hjem til Europa med sit fossil, 
så videnskiben ved selvsyn kunne konstatere dets betyd
ning, afgjorde ikke sagen. Efter at Pithecanthropusen i 1895 
var blevet forevist for Den tredje Internationale Kongres 
for Zoologi i Leiden, blev striden om Javamanden tværti
mod heftigere. Englænderne hævdede, at der var tale om et 
menneske med visse abelignende træk, mens tyskerne der
imod hævdede, at der var tale om en abe med visse menne
skelignende træk. Virchow påstod ligefrem, at der var tale 
om en uddød kæmpegibbon. 

Ingen ville altså acceptere fundet som abemennesket. 
Men Dubois gav ikke op. Han inviterede videnskabsmænd 
fra hele verden til Holland for at studere Pithecanthropu
sen. Han rejste rundt med fossilet i en gammel kuffert for 
at vise det til enhver, som han kunne aftvinge en interesse. 
(Og glemte det engang i en sporvogn.) Han mødte op på vi
denskabelige kongresser i Liege, Paris, London, Dublin, 
Edinburgh og Jena. Han gik endda så vidt, at han med sin 
søn som model lod fremstille en kopi af abemennesket i 
fuld størrelse, som han formodede, at det havde set ud. Mo
dellen, der er et noget uhyggeligt syn, blev fremvist på ver
densudstillingen i Paris i 1902. 

Men lige meget hjalp det. En ting er at have ret. En helt 
anden at få ret. Videnskaben ville ikke anerkende betydnin-
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gen af Dubois' fund. Kombinationen af det abeagtige kra
nium og det menneskelige lårben gik stik imod den almin
delige opfattelse af abemennesket. Desuden var det uhørt, 
at en amatør skulle have gjort et så vigtigt fund - og så på 
et så gudsforladt sted som Java. Havde hans hårdnakkede 
beslutsomhed været tilstrækkelig til - mod vanvittige odds 
- at virkeliggøre drengetidens drøm om at finde Darwins 
missing link, så var den altså ikke tilstrækkelig til at skaffe 
fundet den samtidige videnskabs anerkendelse. 

Til sidst kunne Dubois ikke klare modgangen længere. 
Han låste fossilet inde i sit pengeskab og nægtede alle at se 
det. I mere end tyve år kunne videnskaben ikke komme til 
at undersøge fossilet, selv om nye fund mere end antydede, 
at Pithecanthropusen faktisk var en mellemform mellem 
mennesket og en abelignende forfader. 

Først i 1923 blev pengeskabet igen åbnet efter voldsomt 
pres fra videnskabelige selskaber verden over. Men det be
tød ikke, at Dubois havde tilgivet. Han hævdede nemlig nu, 
at Pithecanthropus overhovedet ikke var noget fortidsmen
neske, men derimod en uddød kæmpegibbon! 

Dette fastholdt han til det sidste. I 1940 - samme år som 
han døde - protesterede han således over for Det hol
landske Videnskabsakademi mod den fremsatte påstand, 
at han engang skulle have ment noget and~t. Han havde al
drig opfattet Pithecanthropus som et menneskelignende 
væsen, skrev han i sin protest. Og - som for at sætte punk
tum for diskussionen og sit livsværk - erklærede han: 
"Mennesket blev ikke til på den Darwin' ske måde, gennem 
gradvise forandringer fremtvunget af den ydre verdens 
kræfter, men ved den indre verdens selvstændige kraft."' 
En i sandhed sælsom historie. 

229 



PASPORET AF ADAM 

Den britiske Adam 
Hvis Pithecanthropus med sit lave kranie og sine lange, lige 
ben virkelig er den menneskelige forfader, så forekommer 
dette at være en afgørende sejr for historiematerialismen. 
Men det benægrer Dubois altså. Mennesket er ikke blevet 
til ved det praktiske, materielle livs fordringer, men ved 
fremvæksten af indre, åndelige kræfter. Og sandelig om 
ikke et nyt stort fund skulle bekræfte denne opfattelse. 

Først skal vi imidlertid have bragt abemennesket til 
Europa. Det sker i 1907, hvor nogle arbejdere i en sandgrav 
ved landsbyen Mauer 10 kilometer sydøst for Heidelberg 
finder en menneskelignende underkæbe, der er uden hage 
og så kraftig, at den ikke kan have tilhørt en neanderta
ler. 

Professor Schoetensack fra Heidelberg, der fik kæben til 
undersøgelse, konstaterede straks, at der var tale om et fos
sil, der var betydeligt ældre end noget tidligere fund. Og 
det blev bekræftet, da man i de samme lag i sandgraven 
fandt fossiler af sabelkatte, primitive elefanter, bladædende 
næsehorn, kæmpebævere og flodheste. Man vidste nemlig, 
at sådanne dyr ikke havde levet i Europa inden for de to 
sidste istider, hvor neandertaleren havde haft sit virke. 

I dag mener man, at Heidelbergkæben er ca. en halv mil
lion år gammel. Det er således ikke blot det første euro
pæiske fossil af en tidlig forfader, det er også et af de aller
ældste. 

Fortidsmenneskets opdukken i Heidelberg satte imidler
tid sindene i kog på den anden side af Kanalen. På et tids
punkt, hvor de imperialistiske magrers konkurrence var 
skærpet til det yderste, måtte det selvfølgelig være et knu
sende slag for den britiske nationalfølelse, at tyskerne nu 
kunne hævde, at menneskehedens vugge havde stået ved 
Heidelberg. Men var det nu overhovedet tænkeligt, at b ri
terne som de største ikke tillige skulle have været de før
ste? 
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Fundet af et nyt fossil skulle give englænderne et vel
komment svar på dette spørgsmål. I 1911 blev der i en.grus
grav ved landsbyen Piltdown i Sydengland fundet et meget 
antikt menneskekranium. Finderen var sagføreren og ama
tørarkæologen Charles Dawson, og han skulle i de følgende 
år sammen med Woodward fra British Museum finde yder
ligere brudstykker i grusgraven. Og samtidig fandt man res
ter af uddøde dyrearter, der klart viste, at Piltdownfundet 
måtte være mindst lige så gammelt som Heidelbergmanden 
og Javamanden. Hvis ikke ældre. 

Men det var ikke det bedste. Det bedste var, at Pilt
downmanden i modsætning til sine konkurrenter var en 
darling. Oven på en kæbe, der med sin uudviklede hage og 
sine store hjørnetænder var umiskendeligt abeagtig, havde 
fossilet en kraniekasse med den høje pande, det store hjer
nevolumen og de flade øjenbryns buer, der kendetegner det 
ægte menneske. 

Indvendingen mod Dubois' fund havde først og frem
mest været, at kombinationen af et primitivt kranium og et 
moderne lårben var urimelig, . .fordi det antydede, at Pithe
canthropusen havde anvendt sine lemmer som et menne
ske, før det kunne tænke som et menneske. Det måtte gan
ske enkelt være svindel. Alle vidste dog, at det 
menneskelige særtræk og dermed det træk, der først skiller 
mennesket fra aben, er dets store åndelige formåen og men
tale kapacitet. Man måtte derfor forvente, at mennesket 
havde skilt sig ud fra aberne i takt med væksten i hjernens 
størrelse. Af den grund måtte det første menneske se ud 
som en abe, blot med en langt mere udviklet hjerne end 
den, der kendetegner nulevende aber. 

Denne forventning indfriede Pithecanthropusen ikke, 
for dens mest avancerede træk syntes at være lårbenet. Men 
det gjorde til gengæld - endda til overmål - Piltdownman· 
den med sin primitive abekæbe og sit svulmende menne
skekranium. Der kunne derfor ikke være tvivl om, at Pilt
downmanden måtte være et udtryk for åndens sejr over 
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materien. Det allerførste menneske fra forhistoriens fjer
neste årtusinder. 

Da Englands førende antropolog, Sir Arthur Keith, gen
nem en mesterlig rekonstruktion af brudstykkerne havde 
borvejret enhver tvivl om fundets ægthed og alder, var eng
lænderne i hvert fald ikke i tvivl om, at man havde fundet 
Adam, og at han var brite. 

Hermed må man sige, at historieidealismen simpelthen 
havde slået historiematerialismen knock-out. Sagen var af
gjort. 

Eller næsten afgjort. For fyrre år senere trak videnskabs
mændene Weiner, Le Gros Clark og Oakley skelettet ud af 
skabet for at studere det og gjorde da nogle højst interes
sante opdagelser. Ved en mikroskopisk undersøgelse viste 
det sig, at Piltdawnfossilets hjørnetænder var blevet slebet 
kunstigt ned. Rustpletterne på kraniet kunne vanskeligt 
være andet end maling. Og ved boreprøver viste benet i kæ
bens indre sig at være helt frisk. Konklusionen var pinlig, 
men uafvendelig. Piltdawnfossilet var simpelthen et be
drag! 

At kraniekassen var så påfaldende moderne kunne nu 
ikke overraske. Den tilhørte et moderne menneske. Til gen
gæld kunne det heller ikke forbavse, at kæben var så abeag
tig. Den tilhørte en ganske almindelig orangutang. Nogen 
havde ganske enkelt gjort det, som Dubois var blevet be
skyldt for - blot med modsat fortegn. Af et moderne men
neskes hjerneskal og en abes kæbe var sammenstykket et 
missing link - i bogstaveligste forstand halvt menneske og 
halvt abe - som intet raritetskabinet i 1600-tallet havde 
kunnet gøre bed~e. 

Hvem der har udført svindelen ved man ikke. En meget 
bitter Louis Leakey havde den katolske pater og palæoan
tropolog Teilhard Chatdin mistænkt og talte efter afslørin
gen aldrig med ham. Men der er ingen grund til at ære
skænde en fremragende videnskabsmand med rygter. Så 
mange kan have gjort det. Desuden er spørgsmålet om, 
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hvorfor der skulle gå så mange år, før så groft et bedrag blev 
afsløret, langt mere interessant. 

Ser vi bon fra, at mange - især amerikanerne - efter af
sløringen hævdede, at de havde vidst det hele tiden men 
ikke villet sige det, så er en væsentlig grund naturligvis, at 
det har ligget de gotle videnskabsmænd uendeligt fjernt at 
forestille sig, at nogen inden for deres egen kreds skulle 
kunne finde på noget sådant. 

Den væsentligste grund er imidlertid utvivlsomt, at Pilt
dawnmanden imødekom et stort behov, idet en grundfæs
tet forhåndsantagelse om menneskets væsen og evolution 
her blev bekræftet. Når man er så inderligt overbevist om, 
at mennesket med en opsvulmet hjerne som ballon er ste
get op fra dyriske dybder ved åndens opdrift, skulle man så 
tvivle, når man i en grusgrav finder resterne af et sådant far
tøj? 

Med Piltdawnmanden - og dermed historieidealismens 
frækkeste fordring - ryddet af banen, var vejen igen åbnet 
for den fladhjemede men ikke af den grund uefne Pithe· 
canthropus. Ikke mindst afgørende blev det, at Javamanden 
og Heidelbergmanden i 1923 fik følgeskab af Pekingman
den. Hvad Pei det år fandt ved Choukoutien 50 kilometer 
sydvest for Peking, var nemlig det hidtil mest komplette 
Pithecanthropusfossil: Et helt kranium - minus ansigt. 
Men fundstedet i Choukoutien afslørede i de følgende år 
mere end talrige Pithecanthropusfragmenter. Det afslørede 
også en redskabskultur. Nemlig talrige stenredskaber af den 
type, som de Perthes havde fundet ved Abbeville. Somme
flodens redskaber måtte altså stamme fra Pithecanthropus
lignende mennesker. 

Disse "abemennesker" viste sig nu at være betydeiigt 
mere udviklede, end man oprindeligt havde forestillet sig. 
Spor fra fundstedet i Choukoutien viste således uden no· 
gen tvivl, at Pekingmanden har kendt og brugt ild i sine huler. 

Senere fund - blandt andet en hel bosættelse ved Terra 
Amata ved Den franske Riviera - bekræfter, at det er meget 
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lidt abelignende væsener, man her har med at gøre. De har 
haft en højt udviklet social organisation. De har drevet stor
vildtjagt med stort held og har haft en relativt højt udviklet 
redskabskultur. De har kendt ilden og boet i hytter. De er 
kort sagt rigtige mennesker, selv om de rækker en million 
år tilbage i forhistorisk tid. 

Af den grund kalder man dem ikke længere Pithecanth
ropus, men Homo erectus- det oprejste menneske. Javaman
den, Heidelbergmanden og Pekingmanden er tre stadier i 
denne arts udvikling frem mod Homo sapiens - dvs. nean
dertaleren og os. Er det således rigtigt, at Homo erectus 
befinder sig mellem aben og os, så er det så tæt ved os og så 
fjernt fra aben, at den ikke kan opfattes som the missing 
link eller abemenneske!. For at finde det, må man længere 
tilbage i forhistorien. Og til et andet kontinent. 

Babyen fra Taung 

I Descent of Man havde Darwin foreslået to mulige fødeste
der for menneskeheden. Den første mulighed var Hol
landsk Ostindien. Den anden var - 100 sider senere - Af
rika. Så kunne man selv vælge. Hollænderen Dubois valgte 
den første, fordi det var der, han kunne komme hen. Eng
lænderen Raymond Dart valgte den anden og af samme 
grund. Også han måtte holde sig inden for moderlandets 
koloniale besiddelser, og derfor lod han sig ansætte som 
professor i anatomi ved Witwatersranduniversitetet i Johan
nesburg, Sydafrika. 

Formålet med Darts udrejse var den samme som Dubois'. 
Han ville finde abemennesket. Og sandelig om han ikke 
fandt det. 

I 1924 - kort tid efter ankomsten - gjorde han et epoke
gørende fund. Ud af en hårdtsedimenteret klippeblok fra et 
kalkbrud i Taung nær Kaiahadørkenen kunne han med sin 
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kones strikkepinde udskille kranium, ansigt og kæbe af et 
sælsomt lille væsen. Fordi der var tale om et meget ungt in
divid, der endnu ikke havde skiftet mælketænderne, kaldte 
han det for sin baby fra Taung. Og Tauug-babyen havde 
helt usædvanlige træk. Den var primitiv som en abe, men 
dens tænder var meget menneskelige. Og så havde den en 
meget stor kraniekasse. 

I tidskriftet Nature, hvor han kort efter offentliggør fun
det, giver han den navnet Australopithecus africanus, der bety
der den sydlige abe fra Afrika. Særligt abeagtig bedømte 
han den nu ikke til at være. Ud fra tænderne, der kan give 
anatomen værdifulde oplysninger om resten af kroppen, 
fordi alle organismens dele hænger lovmæssigt sammen, 
vurderede Dart, at Australopithecus havde gået på to ben 
og sandsynligvis også brugt redskaber med de frigjorte hien
der. At han havde fundet mellemformen mellem abe og 
menneske, var han således ikke i tvivl om. 

Reaktionen lod ikke vente på sig. Sir Arthur Keith -
Englands førende antropolog og Piltdawnfundets første
kautionist - fik et chok, da han i den sydafrikanske pavillon 
på den britiske Imperieudstilling ved Wembley i 1925 så 
Australopithecus udstillet under overskriften "Afrika -
Menneskehedens Vugge". Han udsendte straks en presse
meddelelse, der lød: "Det berømte kranie fra Taung stam
mer ikke fra et missing link mellem menneske og abe"'. 
Dette fulgte han så op med et længere brev til Nature, hvor 
han affærdigede Australopithecus som en uddød forløber 
til de nuværende gorillaer og chimpanser, men ikke under 
nogen omstændigheder til mennesket. 

Men hvad var det da, der var så ophidsende? Jo, Sir Ar
thur havde selv formuleret det afgørende kriterium for men
neskelighed. Det var et hjernerumfang på mindst 750 ku
bikcentimeter. Det var den magiske grænse eller "det . 
cerebrale Rubicon", som Keith sagde. Når det var passeret, 
så var det afgørende sket. Tauug-babyen havde en stor 
hjerne. Men den var langtfra de 750 cc. Også når man tog 
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dens unge alder i betragtning, nåede den kun op på en tred
jedel af menneskets hjernerumfang. Og alle vidste dog, at 
det første abemenneske måtte kendes på sin næsten menne
skelige hjernestørrelse, som Piltdawnfundet viste. 

Denne dom tilsluttede den øvrige videnskab sig. Dart 
kunne umuligt have ret. Desuden manglede han manerer 
og dannelse. Hans mangel på videnskabelige forbehold i 
sine vurderinger, var pinlig. Og så navnet Australopithecus! 
Manden havde sat en græsk betegnelse sammen med en la
tinsk. Havde man kend t mage! 

At Dart i 1931 rejste til England med originalen af fossi
let, så eksperterne selv kunne undersøge det, ændrede ikke 
de engelske videnskabsmænds opfattelse. For dem forblev 
Taung-babyen en abe og Dart en tvivlsom videnskabs
mand. 

Fra mrs. Ples til Lucy 

Men Afrika overgav sig ikke. I 1936 skulle der igen lyde 
meddelelser om fund af et abemenneske fra Sydafrika. Og 
denne gang var det ikke fra en ukendt ung videnskabs
mand, men derimod fra en verdenskendt palæontolog, 
den 69-årige Robert Broom, der udover sin lægegerning 
havde haft tid til at gøre betydelige fund af 200 millioner 
år gamle pattedyrsreptiler i Kamo-forsænkningen i Syd
afrika. 

Anledningen til, at Broom i så sen en alder begyndte en 
karriere som palæoantropolog var en lokal turistbrochure. 
"Kom til Sterkfontein og find the missing link!", stod der. 
Det kunne Broom naturligvis ikke modstå. 

Selvfølgelig var det lidt af en spøg. Men spøgen blev til 
alvor, for få dage efter, at Broom var begyndt at lede i de 
fossilrige kalkstenshuler ved Sterkfontein, fandt han et frag
ment af et hominidefossil. Broom besluttede derfor straks 
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at iværksætte en systematisk undersøgelse i Sterkfontein og 
i nærtliggende Kromdrai og Swartskrans. 

Det var i Sterkfontein, at han gjorde de første betyd
ningsfulde fund. Det mest komplette bestod af et kæbeløst 
kranium med et komplet ansigt. Kraniets rumfang lå på den 
øverste grænse for menneskeaber, hvilket vil sige under de 
magiske 750 cm3, kindtænderne havde gorillastørrelse, men 
fortænderne var små, og hjørnetænderne var hverken store 
eller fremspringende som hos menneskeaberne. 

Hertil kom det mest bemærkelsesværdige. Foramen mag
num - den åbning på undersiden af kraniekassen, hvor ho
ved og hals forbindes - var ikke placeret bagtil som hos an
dre primater. Den var anbragt centralt midt på undersiden. 
Det betød nemlig uden nogen tvivl, at individet havde be
væget sig på to ben som et menneske. Og dette blev be
kræftet af en stump lårknogle, som man også fandt. Hvis 
der her var tale om en abe, så var det i hvert fald en temme
lig usædvanlig abe. Broom gav den derfor navnet P!eJian
thropus transvaa!ensis - næstenmennesket fra Transvaal. Da 
man mente, at det var en hun, kom den herefter ikke til at 
hedde andet end mrs. Ples. 

Selv om Broom var en excentrisk herre og museumsin
spektørernes skræk, fordi man havde ham mistænkt for at 
hugge fra fossilsamlingerne, så var hans videnskabelige om
dømme nagelfast. Alligevel var heller ikke dette nok til at få 
de sydafrikanske abemennesker anerkendt. Piltdawnman
den beviste fortsat, at der helt tilbage til abegrænsen havde 
levet storhjemede hominider, og de sydafrikanske fossiler 
kom ikke over 650 cm', hvilket jo ikke er meget i forhold til 
nutidsmennesket, der på en god dag kan må de 2.000 cm'. 
De sydafrikanske fund måtte derfor være aber. Og sådan 
stod sagerne, da 2. verdenskrig afbrød gravearbejdet. 

Umiddelbart efter krigens ophør gik den nu 80-årige 
Broom imidlertid i gang igen, og hans energi blev næsten 
med det samme belønnet. I 1947 kunne han fremdrage 
halvdelen af et bækkenparti fra en Plesianthropus. 
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N år dette var et virkeligt fund, så skyldes det, at bække
net sammen med tænderne er et af de mest afslørende dele 
af et hvirveldyrs skelet. De mange fundne tænder viste 
klart, at Plesianthropus var langt mere menneske- end abe
lignende. Og denne menneskelighed blev til overmål be
kræftet af bækkenfundet. Bækkenet var nemlig ikke alene 
aldeles ukarakteristisk for menneskeaberne, det var næsten 
fuldstændigt identisk med det moderne menneskes bæk
ken. 

Plesianthropus har derfor utvivlsomt været tobenet på 
samme måde som mennesket. At dens dermed frigjorte 
hænder sandsynligvis så havde kunnet bruge redska
ber, kunne man også finde indicier for, idet man i umiddel
bar nærhed af fossilerne fandt groft forarbejdede sten
stykker. 

Dart havde med andre ord haft ret, og selv om det skete 
langsomt og ud~n entusiasme, så begyndte de sydafrikanske 
fund nu at vinde anerkendelse. 

Dart, der med endnu et fund af en Australopithecus i 
1947 tog konkurrencen op med Broom, havde samme år 
den glæde, at Sir Arthur Keith storsindet udsendte en of
fentlig erklæring, hvor han skrev, at Dart havde haft ret og 
han selv uret med hensyn til Taung-babyen. Dart havde 
altså som den første opdaget abemennesket, og siden har -
som traditionen foreskriver - disse abemennesker båret 
Darts betegnelse Australopithecus. Også selv om Brooms Ple
sianthropus egentlig havde været bedre. For sydaberne var 
næsten mennesker. 

I de følgende år blev der fundet mange Australopithecus
fossiler i Syd- og Østafrika, men vi springer frem til 1974, 
hvor den amerikanske antropolog Donald C. Johanson ved 
Afar i Ethiopien gør et af de mest epokegørende palæoan
tropologiske fund nogensinde. Nemlig ikke alene det æld
ste, men også det mest fuldstændige fossil af en hominide, 
man har fundet. 

Fossilet, der er en dame, består af underben, lårben, et 

238 



PÅ SPORET AF ADAM 

halvt bækken, rygraden med adskillige ribben, to under
arme og to overarme og mange kraniebrudstykker. Det er 
tydeligvis en Australopithecus, men da den er dateret til 
næsten 3 millioner år, er den en del ældre end de to øvrige 
varianter, der er fundet. Foruden den spinklere Australopi
thecus, som Dart først fandt i Taung i 1924 og Broom i 
Sterkfontein i 1936, og den mere robuste type, som Broom 
først fandt i Kromdrai i 1938, findes der altså Johansans 
Australopithecus fra Afar. Den er formentlig forløberen for 
de to øvrige og har fået artsbetegnelsen Australopithecus af 
arensis. l daglig tale hedder hun dog aldrig andet end Lucy. 
Opkaldt efter Beatlessangen "Lucy in the Sky with Dia
mands", der fra ekspeditionens båndoptager akkompagne
rede udgravningsarbejdet og bragte lidt civilisation ud i den 
ethiopiske ørken. 

Det sensationelle ved Lucy er, at hun er fuldt tobenet 
som et menneske, selv om hun ikke kan være langt fra abe
stadiet. Mennesket har altså i bogstaveligste forstand rejst 
sig fra aben. Man har ligefrem i Tanzania fundet fodspor fra 
vandrende horninider i vulkansk aske, der kan være 3,6 mil
lioner år gammel. Sammenholder man dette med indicierne 
for, at Australopithecus har anvendt redskaber og drevet 
jagt, så må man konkludere, at de frigjorte hænder er kom
met til deres ret. 

Da vi nu har fremstillet historien om de forhistoriske 
mennesker som en tvekamp mellem ånd og hånd - hjerne 
og lemmer, så må vi hermed konkludere, at med Australo
pithecus og Lucy falder afgørelsen definitivt ud til fordel 
for lemmerne. 

Var Homo erectus ikke bevis nok for, at et praktisk men
neskeligt liv kommer før en udviklet menneskelig tænk
ning, så må Australopithecus med kombinationen af et kra
nium, der nok er på vej væk fra abens i vigtige træk, men 
hvad gælder hjernestørrelse er meget abeagtig, og et 
fuldt menneskeligt skelet med fuldt menneskelige lemmer 
være et afgørende palæontologisk bevis for historiemate-
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rialismens sandhed. At den første handling, hvorved 
menneskene "adskiller sig fra dyrene, ikke er, at de tænker, 
men at de begynder at producere deres livsfornødenhe
der", som vi har set Marx og Engels skrive i Den tyske 
Ideologi. 
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XII Dialektikkens 
problemer 

Her undersøger vi, om Engels' 
antropogenese løser gåden om 
menneskets tilblivelse. Dens sandhed 
bekræftes af den palæoantropologiske 
forskning, men er det den fulde sandhed? 
I den forbindelse får sammenfaldet 
mellem Engels' antropogenese og 
Darwins og de klassiske materialisters 
mekaniske forestillinger os til at stille 
spørgsmålet, om Engels faktisk har 
fanget det dialektiske spring i 
menneskets udvikling? I sammenhæng 
hermed ser vi på to grundlæggende 
problemer for udviklingen af dialektisk 
erkendelse i videnskaben. Nemlig 
erkendelsens ideologiske binding og 
erkendelsens praktisk-videnskabelige 
problem. Endelig indfører vi en nyttig . 
skelnen imellem abstrakt og konkret 
dialektik og diskuterer på det grundlag, 
hvor langt vi er kommet i begribelsen af 
menneskets tilblivelse og egenart, og 
hvad der endnu tilbagestår. 
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En klar forbedring 
Palæoantropologiens blotlægning af de menneskelige aner 
fra det høje og ranke nutidsmenneske, der først blev fundet 
i Cromagnon i Frankrig, over den stærke og brede fætter fra 
N eandertal og de knonede generationer af Homo erectus 
fra Peking, Heidelberg og Java og videre tilbage over de for
skellige varianter af mere eller mindre robuste Australopit
heciner til den lille, spinkle Lucy med de menneskelige 
hænder og fødder er en enestående triumf for Engels' be
skrivelse i Arbejdets rolle ved abens forvandling til menneske. Lucy 
er utvivlsomt barnet af en abe, der har rejst sig op ikke for
færdeligt længe før. At denne pionerslægt også har bragt 
hænderne i god anvendelse, kan der ikke herske tvivl om. 
Kun et væsen, der har brugt sine hænder og fødder menne
skeligt, kan have begrundet den naturlige udvælgelse af et 
skelet som Lucys. 

Håndarbejdets og det forhistoriske menneskes parallelle 
udvikling er på det smukkeste blevet bekræftet af Mary Lea
key, hvis enestående succes som fossilfinder kun overgås 
af sønnen Richard. I Olduvai Gorge - en miniature Grand 
Canyon, der skærer sig igennem gamle søaflejringer på Se-. 
rengeti-sletten i det nordlige Tan?'ania - har Mary Leakey 
kunnet knytte redskabsspor og hominidefossiler sammen 
op igennem de geologiske lags tidstavle, så man kan se, 
hvordan en primitiv Australopithecus med "pebble-tools", 
dvs. runde sten der ved et enkelt afhug har fået en skarp 
skærekant, har udviklet sig til den mere udviklede Homo 

242 



DIALEKTIKKENS PROBLEMER 

erectus med Abbevillekulturens primitive håndøkser. Men
neskestammens udvikling fra Australopithecus over Homo 
erectus til Homo sapiens ledsages altså af udviklingen af 
Olduvaikulturens primitive pebble-tools over Abbevillekul
turens mere forarbejdede håndkiler til Moustedenkulturens 
avancerede værktøjssæt. 

At håndens arbejde, som det er dokumenteret i redskabs
aflejringerne, også har virket tilbage på hjernens udvikling, 
er ikke svært at se. Fra Lucys abehjerne vokser kranievolu
minet hos de efterfølgende Australopitheciner, bliver større 
hos Javamanden og Pekingmanden og når det fuldt menne
skelige hjernevolumen med neandertaleren. Faktisk kan vi 
et langt stykke ad vejen se, hvordan væksten i hjernens 
rumfang nøje følger forøgelsen af redskabernes effektivitet . 
målt i centimeter skærekant. Håndens og hjernens indsats 
har på den måde utvivlsomt gensidigt fremmet hinanden. 
Det praktiske virke og tænkningen er gået hånd i ånd, hvis 
man må være så fri. 

Det betyder imidlertid ikke, at der efter palæoantropolo
giens vidnesbyrd bør herske tvivl om, hvad der har været 
motoren i denne udvikling. Hvad der kommer først. Mod
sat hvad Aristoreles mente, så beviser lille Lucy med sin 
abehjerne og sine menneskelemmer, at Anaxagoras havde 
ret, da han sagde, at hånden er årsagen til intelligensen og 
ikke intelligensen til hånden. Eller som Engels udtrykte det 
i abeartiklen: "Arbejdet først, efter det og så sammen med 
det sproget - det er de to væsentligste impulser, under hvis 
indflydelse en abes hjerne efterhånden er blevet forvandlet 
til et menneskes langt større og langt mere fuldkomne 
hjerne, hvor meget de end ligner hinanden." 1 

Hermed havde Engels også ret i sin korrektion af Dar
win, der i Descent of Man havde lagt hovedvægten på de 
mentale evners udvikling og dermed lænet sig mere op ad 
historieidealismen, end Engels brød sig om. Men det bety
der ikke, at Darwin ville have misbilliget abeartiklen. Nu 
kendte han den ikke - da den udkom med tyve års forsin-
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keJse i 1896, havde Darwin allerede ligget fjorten år under 
gulvet i Westminster Abbey - men havde han kendt den, så 
tror jeg, at han ville have været ganske godt tilfreds. 

Engels fulgte nøje forlægget fra Descent of Man, om end 
han lagde hovedvægten på det, som Darwin havde skrevet 
om hånden. Naturforskeren ville derfor utvivlsomt have bi
faldet historien om håndens, hjernens, talens og det sociale 
livs gradvise udvikling dikteret af "de sysler, som vore for
fædre under overgangen fra abe til menneske i løbet af årtu
sinder lærte deres hånd at tilpasse sig." 2 Det var den uforfal
skede evolutionslære, når Engels skrev, at "kun ved 
arbejde, kun ved tilpasning til stadig nye sysler, ved nedarv
ning af den særlige udformning af muskler, sener og i læn
gere tidsrum også af knogler, som derved var erhvervet, og 
ved stadig fornyet anvendelse af denne nedarvede forfi
nelse på nye og mere og mere indviklede sysler har menne
skehånden fået den høje fuldkommenhedsgrad ... "3 Dette 
kunne i princippet ikke være andet end sandt. En sådan 
proces må have kendetegnet menneskets evolution. Og det 
er netop, hvad palæoantropologernes fund beviser. 

Det klassiske tema 
Darwin var imidlertid ikke den eneste, der ville have set 
sine forestillinger bekræftet af Engels' abeartikeL Rousseau, 
Luerelius og Dernokrit ville have elsket at læse om menne
skehedens gradvise udvikling af evner provokeret af natu
ren og det praktiske livs udfordringer. Selvfølgelig var det 
nok kommet som en overraskelse for vore tre venner, at 
deres ur-menneske i virkeligheden var medlem af en abe
flok, der var kravlet ned fra træerne. For hermed lå det i 
luften, at mennesket allerede fra begyndelsen af må have 
haft sociale dispositioner. "Det er øjensynligt umuligt at af
lede mennesket, det selskabeligste af alle dyr, fra en usel-
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skabelig nærmeste forfader"', skriver Engels. Men det ville 
de nok have accepteret, når de hos Engels kunne læse, at 
"på den anden side bidrog arbejdets udfoldelse nødvendig
vis til at slutte sammenholdets medlemmer nærmere sam
men, idet den forøgede tilfældene af gensidig støtte, af fæl
les samvirke og klarede bevidstheden om dette samvirkes 
nytte for hver enkelt." 5 Det var jo nemlig præcis en sådan 
gradvis sammenknytning af de sociale forbindelser, som de 
selv havde beskrevet så poetisk og dramatisk i deres antro
pogeneser. Engels sagde jo blot det, som Roussean havde 
sagt, når denne beskrev, hvordan det tidlige menneske 
"blev i stand til at skelne ... tilfælde, hvor en gensidig for
del berettigede ham til at sætte sin lid til sine fællers hjælp", 
og hvordan "mennesket på denne måde umærkeligt kan 
have tilegnet sig nogle primitive forestillinger om gensidige 
forehavender". 6 

At Rousseau, Lucretius og Dernokrit ville have kunnet 
genkende deres egne beretninger om menneskets vej fra 
naturtilstanden til samfundstilstanden i Engels' beskrivelse, 
kan i øvrigt ikke undre. Alle den tids materialistiske forestil
linger om mennesket stod i dyb gæld til den klassiske mate
rialismes antropogenese. Darwin har kendt den, og den har 
i høj grad banet vejen for hans forestillinger om samfunds
udviklingen som en gradvis udvikling af små forbedringer. 
En grundforestilling hos de klassiske materialister var -
som vi har set både Demokrit, Protagoras og Lucretius 
skrive - at det var truslen fra de vilde dyr, der fik menne
skene til at slutte sig sammen i samfund. De individer, der 
ikke formåede dette, blev simpelthen udslettet. Og i præcis 
det samme "selektive pres" ser Darwin årsagen til de sociale 
forbindelser, når han skriver, at "hos de dyr, der har fordel 
af at leve tæt sammen, vil det individ, der befinder sig bedst 
i selskab, være bedst egnet til at undgå en række farer; mens 
de, der bryder sig mindre om deres fæller, og hellere lever 
alene, vil gå til grunde i stort tal." 7 

Engels har også været grundigt bekendt med den klassi-
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ske antropogeneses forestillinger. For det første var han op
vokset i grænselandet ved Rhinen, hvor fransk oplysnings
tid og dermed fransk materialisme havde øvet en vældig 
indflydelse. For det andet hentede han og Marx deres inspi
ration fra netop den franske materialisme, da de i 1845 skif
ter kurs og begynder at lede efter en konkret materialisme 
i stedet for de tyske upghegelianeres meget abstrakte - eller 
idealistiske - materialisme. Faktisk kan man sige, at de i 
Den tyske Ideologi bruger den klassiske antropogenese som 
den grundstamme, hvorpå de poder deres nye indsigt, at 
det praktiske livs økonomi - dvs. klasseforhold og ejen
domsforhold - er samfundslivets materielle grundlag. Selv
følgelig er det podekvisten, der her er det vigtige, og den 
vokser sig også hen ad vejen ganske kraftig, men træet den 
blev podet på forsvinder aldrig. I særdeleshed når Marx og 
Engels taler om menneskets forhistoriske forhold kommer 
den klassiske materialismes antropologi til sin ret. Det er 
netop det, som vi ser i Engels' abeartikeL Når Engels f.eks. 
lader sproget blive til som bindemiddel for de sociale for
bindelser og fortæller, at "mundens organer lærte efterhån
den at udtale det ene artikulerede bogstav efter det andet" 8, 

så kunne det være skrevet direkte af efter Demokrit, der om 
de menneskelige ytringer skrev, at de i begyndelsen var 
"forvirrede og uden betydning, først lidt efter lidt blev de 
artikulerede ... ".• 

Papegøjen, som Engels skriver om, står der dog ikke no
get om i klassikerne. Det er Admiral Sulivans Polly, og den 
kommer fra Darwin. I Descent of Man havde Darwin som 
nævnt sat sig den opgave at demonstrere, at mennesket er 
udviklet gradvist fra dyret, og at der derfor ikke er noget 
kvalitativt spring mellem dyr og menneske, som Lyell til 
hans fortvivlelse forsigtigt havde foreslået. Darwin måtte 
derfor vise, at enhver af menneskets egenskaber allerede fo
refindes - i mindre grad men ikke desto mindre - hos dy
rene. Her trak hans gamle hund en stor del af bevisbyrden, 
idet Darwin mente at kunne genkende alle mulige menne-

246 



DIALEKTIKKENS PROBLEMER 

skelige egenskaber, selv religiøse følelser, hos sin trofaste 
følgesvend. Talesproget havde hunden imidlertid et noget 
anstrengt forhold til, så her valgte Darwin papegøjen som 
vidne, "for det står fast, at nogle papegøjer ... fejlfrit forbin
der ord med ting og personer med begivenheder!' 10 F.eks. 
skriver Darwin, at "Admiral Sir J. Sulivan, hvem jeg kender 
som en omhyggelig iagttager, forsikrer mig, at en afrikansk 
papegøje, der længe har opholdt sig i hans faders hushold· 
ning, ufejlbarligt kaldte visse medlemmer af husholdnin
gen, og også visse gæster, ved navn." Og videre læser vi, at 
den "skændte på en anden papegøje (idet den sagde 'fy, 
slemme Polly'), som var sluppet ud af sit bur og spiste æbler 
på køkkenbordet." 11 

Vi forstår, at dette gjorde indtryk på Darwin. Og Engels 
var ikke mindre imponeret. Som victorianismens øvrige 
gentlemen var han glad for heste og hunde, der havde "er
hvervet sig evnen til fornemmelser som hengivenhed for 
mennesket ... , og den, der har haft meget med sådanne dyr. 
at gøre, vil næppe kunne spærre den overbevisning ude, at 
der gives tilfælde nok, hvor de nu føler udueligheden til at 
tale som en mangel." Det er der bare ikke noget at gøre 
ved p.g.a. af deres stemmeorganers natur. Undtagen na
turligvis for papegøjen. Fuglen med "den afskyeligste 
stemme" kan nemlig ikke blot efterplapre alt, hvad der b li
ver sagt. "Så langt dens forestillingskreds rækker, så langt 
kan den også lære at forstå, hvad den (selv) siger. Man be
høver blot at lære en papegøje skældsord (en hovedforlys
telse for matroser, der sejler hjem fra de varme lande)" og 
"man vil snart finde, at den forstår at anvende sine skælds
ord lige så rigtigt som en torvekone i Berlin." 12 
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Hvor er springet? 
Den gavmildhed, hvormed dyreelskerne tildelte dyrene 
menneskelige egenskaber, har ikke kunnet holde for senere 
tiders mistroiske dyrepsykologiske undersøgelser. Men var 
Darwin og Engels i den henseende troskyldige, så holder vi 
ikke mindre af dem af den grund. Desuden giver det lidt af 
tidsbilledet. Det vi først og fremmest vil vise med disse ek
sempler er imidlertid, hvor tæt Engels fulgte Darwin og de 
klassiske materialister. 

Ligesom Demokrit, Luerelius og Roussean forestiller 
Darwin sig udviklingen som en gradvis udvikling, hvor 
egenskaberne skridt for skridt vokser frem på grund af det 
praktiske livs pres. Og præcis dette er det gennemgående 
tema i Engels' beskrivelse af abens forvandling til menne
ske.· 

Nu har vi ikke glemt, at grundlaget for såvel Demokrits, 
Lucretius', Rousseans som Darwins opfattelse af udvikling 
var den mekanisk-materialistiske forestilling, at al udvikling 
er kvantitativ forandring, hvor der i realiteten intet nyt 
sker, eller som Darwin siger: "Heraf det 'Natura non facit 
sal tus', som hver ny tilføjelse til vor viden gør stadig mere 
sand." 13 Ej heller har vi glemt, at Engels med naturdialektik
ken - hvortil manuskriptet om abens forvandling hører -
faktisk havde villet demonstrere det modsatte, nemlig at na
turen udvikler sig gennem kvalitative spring. Vi må derfor 
spørge om Engels havde glemt det? 

Nej, det havde han selvfølgelig ikke. Når Engels kalder 
sin artikel Arbejdets rolle ved abens forvandling til menneske, så er 
det netop fordi, at han ser arbejdet som det kvalitativt nye, 
der rykker mennesket ud af dyreriget. Eller som han og 
Marx skrev i 1845: menneskene "begynder selv at udskille 
sig fra dyrene, så snart de begynder at producere deres livs
fornødenheder." 

Hvori består det kvalitative spring så helt konkret ifølge 
Engels? Hvordan indtræffer det nye og særegne? Ser vi 
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hvad Engels skriver om afgørende skridt, så læser vi, at med 
den oprejste gang "var det afgørende skridt i abem overgang til 
menneske gjort." 14 Det betød nemlig, at "det afgørende skridt 
var gjort: bånden var blevet fri" 15, fremhæver han. 

Betyder det, at frigjorte forlemmer er det, der kvalitativt 
skiller mennesket fra dyret? Nej, det ville Engels nok ikke 
mene, for der findes rigeligt med dyrearter - f.eks. kængu
ruer - der har frigjorte forlemmer. Det kvalitativt nye er 
den brug, som mennesket gør af sine forlemmer. Hænder
nes frigørelse er blot forudsætningen for det kvalitativt nye, 
nemlig arbejdet. 

Hvad er så arbejdet som en kvalitativ ny relation i ver
den? Ja, leder vi efter en definition, så finder vi den faktisk 
ikke. Men vi læser, at "arbejdet begynder med fremstillin
gen af redskaber" 16, og af artiklen fremgår, at arbejdet er 
den proces, hvor mennesket gennem forarbejdning for
vandler naturens materiale til genstande for sin behovstil
fredsstillelse. At dette er noget karakteristisk ved arbejdet, 
er alle bekendt, og vi må formode, at Engels har fundet det 
så indlysende, at en definition har forekommet ham over
flødig. 

Et .lille problem er der dog, hvis en sådan forarbejdning 
af naturens materiale markeret ved fremstillingen af redska
ber skal udgøre den kvalitative forskel mellem mennesket og 
dyret. Det er nemlig på ingen måde ukendt i dyreriget, at 
dyr fremstiller redskaber og forvandler naturens materiale 
til genstande for deres behovstilfredsstillelse. I dag ved vi 
f.eks. fra Jane Lawick-Goodalls feltstudier i chimpansere
servatet Gombe Stream i Tanzania, at chimpanser formår at 
fremstille op mod en halv snes forskellige redskaber, der 
spænder fra tilvirkede termitfiskestænger til svampe af tyg
gede blade. 

Det kunne Engels selvfølgelig ikke vide, men han vidste 
godt, at dyr kunne bruge redskaber. Darwin havde nemlig 
gennem mange eksempler i Descent of Man vist, at det ikke 
er redskaber, der skiller dyret og mennesket, som den klas-
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siske materialismes antropogeneser traditionelt havde frem
stillet det. Men Engels kendte i øvrigt allerede problemstil
lingen, for Marx havde beskæftiget sig med den i første 
bind af Kapitalen, hvor han havde defineret arbejdet som en 
"proces, hvori både mennesket og naturen deltager, en pro
ces, hvor mennesket på eget initiativ iværksætter, regulerer 
og kontrollerer sit stofskifte med naturen ... for at tilegne 
sig naturprodukterne i en form, der er tillempet dets egne 
behov." 17 Marx havde her skrevet, at "anvendelse og tilvirk
ning af arbejdsredskaber karakteriserer den specifikt men
neskelige arbejdsproces", men havde også måttet tilføje, at 
"dette træk findes i kimform hos visse dyrearter." 18 Redska
bet, der skal skille menneske og dyr, findes altså allerede 
hos dyret. Marx klarede problemet ved at skrive, at nok gør 
en bi "ved opbygningen af sine voksceller mangen en byg
mester til skamme; hvad der imidlertid på forhånd udmær
ker den dårligste bygmester frem for den bedste bi, er, at 
han har bygget cellen op i tanken, før han bygger den i 
voks. Ved slutningen af arbejdsprocessen fremkommer et 
resultat, der allerede ved begyndelsen af processen eksiste
rede som en forestilling hos arbejderen, altså allerede ideelt 
var til stede." 19 

Det er en interessant løsning, for hermed flytter Marx 
forskellen fra de praktiske funktioner til fremstillingens 
indsigt, hvilket - som vi har set - præcis er den fornuft, som 
Roussean og Locke gjorde til menneskets kendemærke. Og 
som darwinisterne tog op med teorien om hjerneudviklin
gen som motoren i menneskets evolution. Hvad mon En
gels har tænkt? 

N u har Marx fuldstændig ret i, at der er en kvalitativ for
skel mellem biens instinktive fremstillingsvirksomhed og 
menneskets overvejede og planlagte. Men den kvalitative 
forskel mellem bien og mennesket er ikke den kvalitative 
forskel mellem dyret og mennesket. For at finde den må 
man matche mennesket mod det højest udviklede dyr og 
ikke mod et insekt. Gør man det, så holder forskellen ikke, 
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for overvejet og indsigtsfuld virksomhed er en veldoku
menteret kendsgerning hos de højeste pattedyr. 

Det vidste allerede Engels. Han kendte mere til dyr end 
Marx. En af de få af overklassens fornøjelser, som han hel
hjertet undte sig selv, var rævejagten. (Marx udtrykker flere 
steder bekymring for, at Engels skal falde af hesten!) Og 
med henvisning til sine personlige erfaringer fra rævejagter, 
skriver han i abeartiklen, at "det i øvrigt siger sig selv, at det 
ikke falder os ind at frakende dyrene evnen til planmæssig, 
overlagt handlemåde." 20 

Men hvor er så den afgørende forskel? Hvori ligger det 
kvalitativt nye i arbejdet, når vi allerede hos dyrene finder 
indsigtsfuld forvandling af naturstof ved hjælp af redska
ber? 

Herom skriver Engels i Naturen! dialektik: "Også dyr pro
ducerer, men deres produktive indvirkning på den omgi
vende natur er i forhold til denne lig nul. Kun mennesket 
har magtet at påtrykke naturen sit stempel." 21 

Dette er naturligvis såre sandt. Menneskets samfunds
mæssige produktion betvinger naturen på en måde, der er 
uendeligt mere effektiv end noget, selv de højeste dyr kan 
præstere. Afstanden fra bæverens dæmning til menneskets 
dæmninger er gigantisk, selv om bæveren med sin dæmning 
faktisk indgriber en lille smule i den omgivende natur. Men 
påvisningen af, at menneskets formåen er meget Jtørre end 
dyrets, er ikke påvisningen af den kvalitative forskel mellem 
menneske og dyr. 

Hvis der med mennesket indtræffer noget kvalitativt nyt, 
så må man kunne pege på, hvad dette er hos det alleførste 
menneske, der træder ud af abeflokken! Altså længe inden, 
at den nye menneskelige egenskab har skabt det civilise
rede samfunds enorme produktive formåen. Det gør Engels 
imidlertid ikke. Han viser os, hvordan nogle egenskaber -
fremstilling og indsigt - der allerede findeJ i kimform hos dy
rene i menneskets hænder gradvist udvikler sig til dimen
sioner, der bringer mennesket på kæmpeafstand af dyret. 
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Han viser altså, hvordan mennesket gennem arbejdet f!erner 
sig fra dyret, men han viser ikke, hvordan det skiller sig fra 
dyret. 

Kunne det nu ikke være godt nok? Svaret på det spørgs
mål afhænger af, hvad der var Engels' ærinde. Hvis formå
let var at fremstille menneskets darwinistiske evolution 
med korrektion af Darwins historieidealistiske unoder, så 
er abeartiklen en strålende succes. Hvis formålet var at for
søge at begribe menneskets tilblivelse i naturen ved hjælp 
af Hegels indsigt, så lader abeartiklen noget tilbage at øn
ske. Mens Darwin ville have bifaldet beskrivelsen af den 
gradvise udvikling af egenskaber fra dyrisk kimform til 
menneskelige dimensioner, så ville "den gamle" have afvist, 
at gradvise forandringer, hvor store de end efter "årtusind
ers kamp" kunne vokse sig, i sig selv kunne være et kvalita
tivt spring. Gradvise forandringer af hånden, tanken, spro
get eller det sociale liv kunne ikke have "gjort kløften 
mellem menneske og abe uoverstigelig"", som Engels fo
restiller sig i Naturens dialektik. Et kvalitativt spring fordrer 
et gammelt forholds død og et nyt forholds fødsel. Hvad er 
så det for et nyt forhold, der kendetegner det mest primi
tive menneske og er fraværende hos den højest udviklede 
abe, ville Hegel have spurgt? Og Engels ville være blevet 
ham svar skyldig. 

Engels' abeartikel er derfor nok en triumf for den mate
rialistiske opfattelse af verden, men den bliver ikke af den 
grund en succes for den dialektiske tænkemåde. V ed så 
nøje at følge Darwin bliver Engels' antropogenese fastholdt 
i den mekaniske materialistiske forståelse. Han nævner gan
ske vist "arbejdet" som det kvalitativt nye, men han viser os 
ikke, hvori det nye ved "arbejdet" består. Og det var ikke 
overflødigt, for det bekendte er endnu ikke det erkendte. 
Og hermed blev hans antropogenese nok dialektisk af navn, 
men af gavn forblev den mekanisk. Men det så Engels tilsy
neladende ikke. 

Var han dum? N ej ingenlunde. Det var tværtimod hans 
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fremragende indsigt, der bragte ham i denne løjerlige situ
ation. Engels var på mange måder forud for sin tid. I hvert 
fald havde han med naturdiaiektikken sat sig en opgave, 
som man på videnskabens daværende udviklingstrin faktisk 
endnu ikke havde mulighed for at løse. Den videnskabelige 
erkendelses udvikling er nemlig underkastet sine egne love. 
Men det gav Engels fanden i. Han ville løfte videnskaben 
op på et højere trin og kom derved til at forløfte sig en lille 
smule. Lad os se, hvad det var, som Engels var oppe imod. 
Hvad det var, der vanskeliggjorde dialektikkens indtog i vi
denskaben. 

Erkendelsens 'ideologiske binding 
At forske er at udspørge verden og notere sig dens svar. 
Når det er verden selv, der svarer, kalder man erkendelsen 
objektiv. Forskeren kender ikke selv svaret og kan ofte 
blive overrasket. 

Det betyder imidlertid ikke, at forskeren ingen indfly
delse har på erkendelsesresultatet. Fordi han bestemmer 
spørgsmålene, så bestemmer han også arten af de svar, som 
han kan få. Han får således sjældent svar på noget, som han 
ikke har spurgt om. Og spørger han tendentiøst, får han 
tendentiøse svar. Selvfølgelig stiller den moderne forsk
ningsmetodik visse krav til spørgsmålene, men ophæve 
spørgsmålets begrænsning af de mulige svar, kan den ikke. 
Man kan jo ikke spørge om alt på een gang. Denne uom
gængelige sammenhæng mellem spørgsmål og svar betyder, 
at der i enhver erkendelsesproces uundgåeligt er en betyde
lig subjektiv faktor, der vil optræde i erkendelsesbilledet 
som en slags bekræftelse af forskerens egen grundopfattelse 
af verden. 

Hvad bestemmer så denne grundopfattelse? Jo, det har 
Marx og Engels med historiematerialismen fra 1845 givet et 
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godt svar på, når de skriver, at "produktionen af ideerne, fo
restillingerne, bevidstheden fra første færd er umiddelbart 
sammenfaldende med menneskenes materielle virksomhed 
og deres materielle liv" 23, hvorfor "ikke bevidstheden be
stemmer livet, men livet bestemmer bevidstheden." 24 

Det materielle liv er imidlertid ikke noget abstrakt. Det 
er noget meget konkret, det foregår på en bestemt måde og 
er underkastet bestemte betingelser. Tvinger altså bevidst
heden ind i særlige rammer, der er afstukket af samfundets 
konkrete måde at producere det materielle liv på. Man kan 
jo ikke tænke ud i det blå, men må tænke om det, der er, 
som man kender det. 

Enhver produktionsmåde i historien har haft en her
skende klasse, der er skabt af denne produktionsmåde og 
tjener som dens forvalter og vagthund. Det er derfor ikke 
forbavsende, at der forekommer en høj grad af overens
stemmelse mellem den herskende klasses forestillinger og 
de forestillinger, der er dominerende i det pågældende sam
fund. Marx og Engels formulerer det elegant, når de skri
ver, at "den herskende klasses tanker er i enhver epoke de 
herskende tanker" 25: 

Man bør dog ikke se et komplot heri, selv om den her
skende klasse aldrig er veget tilbage fra aktiv tankekontroL 
Tankerne flyder såmænd af sig selv ad de kanaler, som pro
duktionsmåden har gravet. Indtil kanalerne stopper til - vel 
at mærke. Når en given produktionsmåde kommer i alvorlig 
krise, så opstår der nye tanker og forestillinger. 

Det er det, vi har set med feudalismens krise og under
gang, der føder en helt ny produktionsmåde. Og dermed et 
helt nyt verdensbillede. Nu blev borgerklassens forestillin
ger nemlig de herskende tanker, og vi fik den moderne vi
denskabs gennembrud i den mekaniske filosofis form. Ver
den var ikke længere en scala naturae, der placerer alt 
værende på en feudal rangstige. Den bliver et rum fyldt 
med individuelle partikler, i hvis sammenstød, vi genken
der den nye produktionsmådes markedskræfter. Ganske 
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vist tog det borgerklassen 400 år endeligt at besejre adelen, 
men så blev sejren også fejret med maner. Nemlig med Dar
wins evolutionslære, der netopudtrykker industrikapitalis
ternes klasseforståelse af tilværelsen som en konkurrence 
på liv og død. 

Vi ser nu, at de forskellige grundopfattelser er klassebe
stemte. Det værende som en statisk rangstige er adelsklas
sens grundopfattelse. Det værende som et dynamisk billard 
er borgerklassens grundopfattelse. Og også den grundopfat
telse af det værende som en enhed af kæmpende modsæt
ninger, som Engels prøver at indføre, er naturligvis klasse
bestemt, idet den genspejler den fremvoksende arbejder
klasses virkelighed. 

En klassebestemt grundopfattelse kaldes en ideologi. At 
en grundopfattelse er klassebestemt betyder imidlertid 
ikke, at den er forkert. Den kan være både rigtig og forkert. 
Eller rettere - de grundlæggende ideologier er altid delvist 
sande. Man ser verden fra en bestemt synsvinkel, og det 
man ser, ser man. Heri ligger enhver ideologis objektive er
kendelse. Men en synsvinkel er selvfølgelig præcis en be
græsning af det sete. Heri ligger det subjektive aspekt i ide
ologierne. Al begrænset erkendelse kan selvfølgelig kun 
være relativ sand. Men jo mere synsvinklen kan rumme af 
det værende, jo nærmere kan den relative sandhed komme 
den fulde sandhed. Inspireret af Marx og Engels - i særde
leshed af deres kritik af det borgerlige samfund i Den tyske 
Ideologi - er der mange, der bruger ordet ideologi i betyd
ningen "falsk bevidsthed". Dette er ikke i sig selv forkert, 
hvis man henviser til den begrænsning af erkendelsen, som 
den klassebestemte synsvinkel sætter. Men det er forken, 
hvi~ man derved overser, at al ideologi også rummer et mål 
af sand erkendelse. Selv engleteorien har således fat i noget 
sandt og vigtigt! Lukker man nemlig øjnene for dette, så 
lukker man også øjnene for selve erkendelsen og dens hi
storiske udvikling. 

Hvor man i historien finder en herskende klasse, finder 
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man og~å en kla~se, der bliver hersket over. Og disse to 
klasser ser uundgåeligt verden fra to meget forskellige syns
vinkler. Den ideologiske strid, der må springe heraf, er sjæl
dent tydelig, fordi den herskende klasses tanker netop er de 
herskende tanker. Hvad slaverne og fæstebønderne har 
gjort sig af forestillinger, ved vi meget lidt om. Det er ikke 
deres tanker, der dominerer filosofi og videnskab. Et vid
nesbyrd om sammenstødet mellem klassernes tanker har vi 
imidlertid beskæftiget os med i det foregående. Vi har nem
lig set slavernes forestilling om opstandelse fra den jordiske 
jammerdal støde sammen med herrernes forestilling om 
verden som den bedste af alle verdener. Og selv om her
rerne med himmelstigen fik anbragt deres ideologi centralt i 
kirkens teologiske doktriner, så vedblev modsigelsen dog at 
rumle i kirken. Tænk på Hans Kirks beskrivelser af storbøn
derne på de fede jorder, der uundgåeligt bliver grundtvigia
nere og positivt opfatter verden som et harmonisk og ret
færdigt hele, hvor Gud belønner den driftige, mens 
fiskerne og fattigbønderne på de sandede jorder uundgå
eligt slutter sig til Indre Mission, der negativt opfatter jor
delivet som en jammerdal og præker kompromisløs klasse
kamp mellem de troende og de ugudelige. Dette er nemlig 
en kamp mellem proletarernes og de riges ideologi iklædt 
religionens mystiske forståelsesformer. 

Samtidig er det en strid mellem to forskellige opfattelser 
af verden og dens udvikling. Den herskende klasse siger, at 
A skal forblive A, og at radikale forandringer er umulige. 
Den beherskede klasse siger, at A skal blive ikke-A, og at 
radikale forandringer forestår. 

At frigøre klassekampen fra de mystiske religiøse gevand
ter og bringe den frem i det åbne, som det den i virkelighe
den er, havde været Marx' projekt sammen med Engels, da 
de begyndte at blotlægge samfundsudviklingen videnskabe
ligt. Men vi ser nu, at Engels med naturdialektikken faktisk 
er ude i præcis det samme ærinde. Nemlig at vise, at den 
virkelige udvikling faktisk er kendetegnet ved strid mellem 
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modsætninger og kvalitative spring. At vise, at de hersken
des grundopfattelse var urigtig, når den hævdede, at natu
ren ikke gør spring. 

Hermed forstår vi også straks, hvilken hindring den her
skende ideologi må udgøre for den dialektiske forståelses 
fremtrængen. Dialektikken strider nemlig mod den opfat
telse, der ser al udvikling i verden som en gradvis, kontinu
erlig og fredelig forandring, der i virkeligheden ikke lader 
noget blive afgørende anderledes. Og hindringen bliver 
ikke mindre af, at den nye videnskab, som borgerklassen 
bærer frerri, er helt enig heri. Den åd feudalismens teologi
ske verdensbillede lige så let, som Huxley åd biskop Wil
berforce, men samtidig overtog den uden at blinke tesen 
om, at natura non facit saltus, og gjorde den til sin egen 
grundsætning. Og det gjorde den, for borgerklassens ver
densbillede er nok meget forskelligt fra adelsklassens, men 
det er stadig en herskende klasses verdensbillede. Da bor
gerklassens forståelse må have et mægtigt greb i alle, der le
ver i et borgerligt samfund, gjorde Engels sig derfor unø
dige bekymringer, da han i brevet til Marx, hvor han 
beretter om sin naturdialektiske opdagelse, tilføjer et no
tabene, hvor der står: "Hvis I tror, der er noget om sagen, så 
tal ikke med nogen om den, at ikke en eller anden lumpen 
englænder stjæler den fra mig. Forarbejdet vil kræve endnu 
lang tid." 26 Der stod ingen lumpen englænder på spring for 
at hugge ideen. Tværtimod blev den nærmest overset. Det 
er ikke nok, at en ide er genial. Skal den slå rod, så må jor
den være gødet for den. Og hvor den borgerlige tænkning 
hersker, er jorden ikke gødet for den dialektiske for
ståelse. 

Den borgerlige ideologis greb i læg og lærd er imidlertid 
kun en - og tilmed en forholdsvis banal - hæmsko for den 
dialektiske forståelse af materiens dialektiske udvikling. 
Der er endnu en. 
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Erkendelsens praktisk-videnskabelige pro
blem 
Det Engels opdagede i 1858 var, at han i beskrivelsen af na
turvidenskabernes forskellige resultater, som de forelå for 
ham i populærvidenskabelige tidsskrifter og bøger, kunne 
fornemme den begelske dialektiks kategorier. Og det var 
dette syn, som han i de følgende årtier systematisk for
fulgte, eller som han skriver: "Min sammenfatning af ... na
turvidenskaberne foretog jeg for også i detaljer at overbe
vise mig selv om - hvad jeg generelt ikke var i tvivl om - at 
de samme dialektiske bevægelseslove sætter sig igennem i 
naturen, midt i tummelen af utallige forandringer, som de, 
der i historien styrer begivenhedernes tilsyneladende tilfæl
dighed; de samme love, som også danner den tråd, der lø
ber gennem den menneskelige tankes udviklingshistorie og 
efterhånden bliver mennesket bevidst; de love, som Hegel 
først udviklede i en altomfattende, men mystisk form, og 
som vi satte os for at befri fra denne mystiske form for at 
lægge dem klart frem for tanken i deres fuldkomne enkel
hed og universalitet."" 

Men hvilke love eller principper er det så, der er tale om? 
Engels bestemmer dem således i et af manuskripterne til 
Naturens Dialektik: "Det er af naturens og det menneskelige 
samfunds historie, dialektikkens love uddrages. For de er 
intet andet end de mest almene love for disse to aspekter af 
den menneskelige udvikling, og for tænkningen selv. Og de 
kan faktisk reduceres til de grundlæggende tre: 

Loven om kvantitetens omslag i kvalitet og omvendt. 
Loven om modsætningernes enhed og kamp. 
Loven om negationens negation." 28 

Disse tre dialektiske love, der i virkeligheden er uløseligt 
sammenhængende, har vi allerede omtalt i introduktionen 
til Regels dialektik. Hegel udviklede dem på tre områder i 
sit system. I hans egen rækkefølge bliver det dialektikken 
som 1) begrebets eller tænkningens eksistensmåde, som 2) 
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naturens eksistensmåde og som 3) historiens eksistens
måde. Det hele skal opfattes som en negationens negation, 
idet den første tese bliver negeret af den anden antitese, 
hvorved syntesen som det tredje bliver til. Hvad der star
tede som begreb - eller verdensånd - bliver altså gennem 
naturens antitese igen til begreb i den menneskelige histo
rie. Nemlig verden begrebet af det materielle menneske. 

Det er i rækkefølgen ånd-materie-ånd, at Hegels idealis
me viser sig, og det er dette forhold som Engels med 
Feuerbach vender om. Han siger: ikke ånden, men mate
rien er det første. Dialektikken bliver kun til åndens dialek
tik, fordi mennesket erkender den i naturens processer, 
hvor den har sin oprindelse. Materien og ikke tænkningen 
er altså det oprindelige, hvilket er grundsætningen for al 
materialisme og selvfølgelig for historiematerialismen. 

Hermed ikke sagt, at Engels' egen opdagelse af dialektik
ken følger denne fundamentale rækkefølge. Det gjorde den 
jo faktisk ikke. Engels har ikke opdaget dialektikken ved et 
studie af naturens processer. Dialektikken har han fra ung
domsårenes studier af Hegel, den kommer altså fra Hegels 
tankekammer. Hvad Engels gør, er, at han genkender dialek
tikken fra Hegel i samtidens videnskabelige beskrivelser af 
naturen. 

Han gør på sin vis ikke andet, end hvad Hegel selv har 
gjort. Nemlig at se allerede eksisterende tankekategorier 
komme til udtryk i naturen. Der er ingen forskel på hans 
påvisning af loven om kvantitetens omslag i ny kvalitet i 
vands forvandling til is og Hegels påvisning af den samme 
lov i vands forvandling til is. Forskellen er alene, at Engels 
på grund af sin tids umådelige videnskabelige fremskridt 
har mange flere eksempler til sin rådighed, der viser dialek
tik i naturen. 

Er der noget galt med denne fremgangsmåde? Nej. Ikke 
hvis man ved, hvad man gør. 

Hvad Hegel gjorde, var ved logisk tænkning at demon
strere, at udvikling er utænkelig uden dialektik. Eller at fo-
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restillingen om modsætningernes enhed og kamp, negatio
nens negation og kvantitetens omslag i ny kvalitet er givet 
med forestillingen om udvikling. Det er det samme. Hvor 
der findes udvikling, må man altså finde dialektikken. Det 
er uomgængeligt. 

Man kan også sige, at de dialektiske love fremgår af en 
analyse af begrebet udvikling. At udvikling er en modsigel
sesfuld proces er lige så givet som, at cirkler er runde. En
hver analyse af udvikling vil derfor føre frem til dialektik
kens grundkategorier, som enhver analyse af cirkler vil føre 
frem til rundhed. Og derfor er det uomgængeligt, at Engels 
igen og igen kan identificere de dialektiske love i de viden
skabelige beskrivelser af naturens udviklingsprocesser. 

Men vi har også tidligere set, at den analytiske sætning er 
en meget almen og abstrakt sætning. Den udtrykker, hvad 
der er de minimale fællesforudsætninger for et bestemt no
get - her udvikling - og skræller alt andet bort. Engels si
ger da også efter at have opregnet en række eksempler på 
negationens negation i naturen: "Når jeg siger, at alle disse 
processer er en negationens negation, så bringer jeg dem 
sammen under denne store bevægelseslov, og af den selv
samme grund udelader jeg de specifikke særegenheder ved 
hver enkelt proces." 29 

Engels gør altså vitterligt, hvad han i det forudgående ci
tat siger, at han gør. Han "abstraherer" og "reducerer" for at 
finde "de mest almene love". 

Denne abstrakte og reducerende metode, der fastholder 
det nøgneste almene, er selvfølgelig den rigtige, hvis man 
skal blotlægge det universelt gyldige. F.eks. det universelt 
gyldige, at udvikling er en kamp mellem modsætninger, en 
negationens negation, der indebærer kvalitative spring. Og 
da det er Engels' mål at demonstrere dialektikkens univer
selle gyldighed i naturen, så er det helt, som det skal 
være. 

N u er det imidlertid sådan, at det universelt gyldige er 
det, der forbliver gyldigt. Det ubegrænset gyldige. Det vil 

260 



DIALEKTIKKENS PROBLEMER 

sige det, der ikke udvikler sig og bliver noget andet. Da ud
vikling og dialektik er det samme, og da dialektikken netop 
fremhæver alle formers begrænsethed, så indser vi, at dia
lektikken og det universelt gyldige står noget fremmede 
over for hinanden. Ja, umiddelbart kan man ligefrem få en 
fornemmelse af noget udialektisk i Engels' fremstilling af 
dialektikken. Her gælder det altså om at holde tungen lige i 
munden. 

Det gør vi ved at indse, at blotlægningen af dialektikken i 
naturen ikke er een, men to ting. Man kan nemlig blotlægge 
enten den almene dialektik eller blotlægge den konkrete dialek
tik. 

Den første måde kan vi kalde analytisk, idet den som sit 
hovedværktøj har analysen af udviklingens begreb, der si
ger, .at udvikling er ensbetydende med de dialektiske love. 
Opgaven består derfor i, at man i enhver udviklingsproces 
identificerer netop disse love. Og fordi man i enhver udvik
lingsproces finder det samme, så ender man op med det 
universelt gyldige. Nemlig at naturen udvikler sig i over
ensstemmelse med al udvikling. Det er præcis det, som En
gels gør i manuskripterne i Naturens dialektik. 

Hegel kalder sin tilsvarende beskæftigelse for naturfilo
sofi. Betragter man filosofien som det erkendelsesområde, 
der beskæftiger sig med det mest almene og universelt gyl
dige, må Engels' naturdialektiske bestræbelse også kaldes fi
losofisk. 

N u har læseren forhåbentlig ikke glemt, at dialektikkens 
kendemærke er, at den sprænger den analytiske sætnings 
spændetrøje. At den til stadighed lader udviklingen berige 
de eksisterende ting med egenskaber, der udspringer af, 
hvad de ikke er. At den opfatter tingene i deres konkrethed 
og ikke i deres abstrakthed. I deres særegenhed og ikke i 
deres almenhed. At den ikke blot lader bolde være runde, 
men også hårde eller bløde eller røde eller mugne. Og at 
den virkelige - det vil sige konkrete - udvikling er ubegri
belig, hvis man ikke inddrager disse syntetiske egenska-
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ber, fordi det er i kraft af synteserne, at udvikling finder 
sted. 

De syntetiske egenskaber kan man per definition ikke 
finde ved en logisk analyse. De må findes gennem en kon
kret undersøgelse af konkrete udviklingsforløb, der altid er 
kendetegnet ved deres helt specielle udviklingstræk. Dette 
er den anden måde at blotlægge dialektikken i naturen på. 
Lad os kalde den syntetisk. 

Engels var ikke blind for denne måde. Hans geniale mor
genopdagelse er jo netop, at den virkelige verdens udvik
ling må forstås syntetisk. At verdens dialektiske udvikling 
til stadighed har skabt nye og særegne former eller bevægel
seslove, der ikke kan reduceres til tidligere former, men 
hver især· må studeres for deres særlige og unikke egenska
ber. Det vil sige, at hver må have deres egen videnskab med 
sine specielle metoder svarende til genstandens egenart. 
Denne blotlægning af konkrete dialektiske forløb er altså 
den videnskabelige. 

Det er åbenlyst, at den videnskabelige blotlægning ligger 
dialektikkens eget væsen langt nærmere end den filosofi
ske, fordi dialektikken selv udtrykker tilblivelsen af det spe
cielle og begrænsede og ikke eksistensen af det universelt 
gyldige. 

Forskellen mellem den filosofiske og den videnskabelige 
blotlægning er meget stor. Det er to helt forskellige projek
ter. Den første finder de almene bevægelseslove, mens den 
sidste finder de specielle og konkrete bevægelseslove. Og 
disse love må ikke forveksles. For hvor de almene love i re
aliteten blot er en tydeliggørelse af, at naturen udvikler sig, 
der er de konkrete bevægelseslove bestemmelsen af, hvor
dan den konkrete natur udvikler sig. Lad os illustrere for
skellen. 

l Naturens dialektik giver Engels os en række eksempler 
på de almene bevægelseslove. Når vand koger og bliver til 
damp, er det et eksempel på kvantitetens omslag i ny kvali
tet, når et bygkorn bliver til en bygplante, der igen bliver til 

262 



DIALEKTIKKENS PROBLEMER 

...: mangfoldige - bygkorn, er det et eksempel på negationens 
negation, og så videre. 

Hermed har Engels med konkrete eksempler illustreret 
materiens almene bevægelseslove, men han har ikke i 
mindste måde blotlagt vandets eller bygplantens konkrete be
vægelseslove. At sige, at vand bliver til damp i overensstem
melse med loven om kvantitetens omslag i ny kvalitet, er kor
rekt. At sige, at vand bliver til damp på grund af loven om 
kvantitetens omslag i ny kvalitet, er fuldstændig forkert. 
Den almene lov kan ikke forklare det specielle og konkrete 
tilfælde. Det er kun muligt gennem en konkret videnskabe
lig undersøgelse af det konkrete forhold. 

Skal man afsløre dialektikken i vandets forvandlinger, må 
man altså se, hvordan en særlig konkret relation kan for
vandles til en anden særlig konkret relation. I vandets til
fælde har videnskabelige undersøgelser vist, at den første 
relation består i en særlig molekylær binding, der kaldes 
Van der Waalbindingen. Den holder H20 molekylerne sam
men i en sammenhængende, men flydende form. Tilføres 
molekylerne gradvist energi, f.eks. ved opvarmning, øges 
spændingen i Van der Waalbindigerne og når til sidst det 
punkt, hvor de brister, og molekylerne bliver fritflyvende, 
Hermed opstår der med et slag en helt ny relation. Det 
punkt, hvor denne kamels ryg knækker, er vandets koge
punkt. 

Alle former i verden er bundet til sådanne specielle, kon
krete relationer, og skal vi forstå dem, må de undersøges i 
netop deres specielle konkrethed. Det vil sige videnskabe
ligt, for videnskaben er netop studiet af materiens relatio
ner i deres specielle konkrethed. Det er her den virkelige 
dialektik findes. Og her er det, at vi skallære den at kende. 
Finder man den dialektiske filosofi klog, men også en 
smule uhåndgribelig, så er det ikke uden grund. Regels al
mene dialektik er først og fremmest en genial forudanelse; 
hvad dialektisk udvikling i virkeligheden konkret er, vil vi 
først fuldt ud kunne begribe, når de forskellige videnskaber 
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har blotlagt den konkrete udvikling, der gælder for deres 
genstandsområde. 

Hermed ser vi, at tilegnelsen af den dialektiske forståelse 
ikke blot er et ideologisk problem. Det er også i allerhøjeste 
grad et praktisk videnskabeligt problem. Det er nemlig for
bundet med store tekniske såvel som store teoretiske van
skeligheder at fralokke naturen dens konkrete hemmelighe
der. 

Videnskabsudviklingens nødvendige sta
dier 

Noget forenklet kan man se tre faser i menneskets udforsk
ning af naturen. Der er den forste fase, hvor man opdager 
relationernes poler, men kun disse. Hvad der fører til den 
klassiske mekaniske opfattelse, at verden består af adskilte 
elementer eller partikler. Der er den anden fase, hvor man 
opdager, at elementerne alligevel ikke er adskilte, men at 
der en en sammenhæng. Systemteorien og kybernetikken er 
børn af denne fase. Endelig er der den tredje fase, hvor man 
begynder at opdage, at relationerne udvikler sig dialektisk 
fra hinanden. 

Hver videnskab følger disse faser, men ofte i et meget 
forskelligt tempo svarende til den pågældende videnskabs 
konkrete betingelser. Generelt kan dog fastslås, at videnska
berne i dag befinder sig et sted mellem fase to og tre. Fysik
ken - der altid har været en foregangsvidenskab - er endda 
godt på vej til at bryde igennem til fase tre. 

Når videnskaberne må følge deres egen udviklingsgang 
frem mod den dialektiske - dvs. den konkrete - erkendelse 
af naturens udvikling, så forstår vi, at videnskabens forkær
lighed for den mekaniske materialisme ikke udelukkende 
skyldes en forkærlighed for borgerklassen. Det skyldes 
også, at videnskaberne må starte i fase et. Før man kan op-
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dage relationen mellem elektronen og protonen, så må man 
jo have opdaget eksistensen af elektroner og protoner. Syn
tesen må afvente analysens resultater. 

Hvis borgerklassens ideologi befordrer videnskaben i 
dens tidlige faser, så gælder dette imidlertid ikke, når vi
denskaben er godt i gang med fase to' s problemer. Nu brem
ser ideologien for det videnskabelige fremskridt og skaber 
konflikter mellem de to tidligere allierede: borgeren og vi
denskabsmanden. Videnskaben, der tidligere var borger
klassens kæreste barn, bliver nu et stedbarn. De barbariske 
angreb, som de herskende kredse i USA retter mod darwinis
men, der indtil for nylig var den borgerlige ideologis soli
deste platform, er blot et eksempel blandt mange. 

Når den mekaniske filosofi ideologisk kan hæmme den 
videnskabelige udvikling, så er det nærliggende at antage, 
at den dialektiske filosofi ideologisk kan forcere denne ud
vikling. At videnskabelige fremskridt må følge, hvis forskerne 
tilegner sig den filosofiske dialektik. Om ikke andet, så fordi 
forskerne herudfra kan stille naturen klogere spørgsmål. 

Ejendommeligt nok synes det ikke at være så simpelt. 
l hvert fald brændte man gevaldigt fingrene i Sovjetunionen, 
da man forsøgte at forcere videnskaben ved hjælp af den 
dialektiske materialisme, der med arbejderklassens histo
riske sejr var blevet herskende ideologi.· Skoleeksemplet er 
den såkaldte Lysenkoaffære. Lad os kort se på den. 

Det hele udsprang af en strid om forståelsen af forholdet 
mellem arv og miljø. I V es ten var den genetiske videnskab 
på dette tidspunkt gennem Mendels, Morgans og Weis
mans resultater nået frem til en opfattelse af .den genetiske 
arv, der ikke gav miljøet det mindste spillerum. Ja, man kan 
sige, at generne blev betragtet som upåvirkelige partikler 
helt isoleret fra miljøet. Denne tænkning havde tydelige re
aktionære implikationer, idet den støttede den racetænk
ning, der havde været i så stærk fremmarch i trediverne. 
F.eks. var det med henvisning til den genetiske arvs abso
lutte diktatur over den menneskelige natur, at den tyske an-
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deforsker Konrad Lorenz gjorde sig til videnskabelig tals
mand for udryddelse af dårlige gener i menneskearten 
gennem fysisk udryddelse af mindreværdige racer og grup
per - jøder, slaver og bolsjevikker. Et program der som be
kendt blev sat i værk med uhyggelig grundighed. 

I Sovjetunionen så man arv og miljø-problemet helt an
derledes. For det første var man enige med renæssancens 
borgerlige humanister i, at mennesket ikke er prædetermi
neret, men tværtimod formbart gennem uddannelse og op
dragelse, dvs. gennem de ydre omstændigheder. For det an
det måtte man afvise, at generne kunne opfattes som 
upåvirkelige, isolerede partikler. Ifølge den dialektiske er
kendelse var arv og miljø ikke blot modsætninger, de ud
gjorde også en enhed. Og her kunne arven ikke være ube
rørt af samspillet med miljøet. Følgelig erklærede man den 
vestlige genetiske videnskab for reaktionær borgerlig ide
ologi. 

Det var imidlertid ikke kun en akademisk diskussion. 
Bag ideologikritikken af den vestlige genetik lå problemer 
af overvældende praktisk betydning. Kollektiviseringen af 
landbruget betød ikke uden videre en forøgelse af høstud
byttet, for det tog tid for bønderne at forstå de nye forhold. 
Man måtte derfor bringe nyt land under plov for, at man
glen på mad ikke skulle bringe det store industrialiserings
program i fare. Nu er klimaet mange steder i Sovjetunio
nen ikke ideelt til landbrug, og heller ikke planterne var 
helt samarbejdsvillige. Kunne man imidlertid gøre noget 
ved det, så havde man løst et afgørende problem for det 
sovjetiske samfund. 

Her var det, at agronomen Lysenko fik den lyse ide, at 
man måske knnne genopdrage planterne! Hvis man gen
nem en tilrettelægning af miljøpåvirkningen kunne påvirke 
deres arv, så kunne man skabe planter, der kunne trives un
der de nye forhold. 

Den genetiske videnskab erklærede ganske vist noget så
dant for umuligt, men kunne det ikke være fordi, at den var 
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en borgerlig videnskab? Det mente Lysenko, og da det tyde
ligt fremgik, at den genetiske videnskab krænkede den dia
lektiske filosofis almene principper, så begyndte det kom
munistiske parti med Stalin i spidsen også at mene det. 
Følgelig satte man et kæmpeprogram i gang over hele landet 
til ændring af planternes arvemasse efter Lysenkos prakti
ske anvisninger. 

Det blev en stor skuffelse og kostede dyrt. Og ikke 
mindst fordi mange - også i Sovjetunionen - i denne fi
asko så et bevis for, at den dialektiske materialisme ikke 
havde noget med videnskab at gøre. 

Hvad havde man gjort forkert? Da det altid er nemt at 
være bagklog, er det ikke svært at se. Man havde ikke fore
taget den nødvendige skelnen mellem den almene dialekti
ske bestemmelse og den konkrete dialektiske bestem
melse. 

Eller sagt med andre ord. Påvisningen af den mekanisti
ske begrænsning i den vestlige genetiske tænkning var fuld
stændigt korrekt. Ligeledes var det fuldstændigt korrekt at 
hævde, at også de bevægelseslove, der dikterer genernes 
udvikling, må forstås i en større sammenhæng, der inddra
ger miljøet som arvens andenværen. Til gengæld er det ikke 
rigtigt at tro, at man med den almene kritik af genetikken 
har fået en konkret anvisning på, hvordan disse bevægelses
love er i al deres specielle konkrethed. Og derfor bestemt 
heller ingen anvisning på, hvordan man ad den vej kan øge 
høstudbyttet. Sådan kan den filosofiske eller almene erken
delse ikke diktere den videnskabelige eller konkrete erken
delse! 

"Utålmodigheden forlanger det umulige, at opnå målet 
uden midlerne" 30, siger H ege!, og det var netop, hvad den 
unge sovjetstat i sin umådelige tidnød havde gjort. Man 
havde ikke indset, at en videnskab må gøre sig færdig i en 
fase, før den kan bevæge sig ind i den næste. At analysen af 
de genetiske fænomener må gå forud for syntesen, og at 
analysen i denne sag faktisk var det, som Mendels, Morgans 
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og W eismans genetik var ved at foretage. Man måtte altså 
siden sluge den bitre pille og erkende, at den vestlige gene
tik faktisk havde haft videnskabeligt ret. Det var den første 
fases kendsgerninger, den havde blotlagt. Og disse kends
gerninger måtte være iført den første fases mekanistiske 
klædedragt. 

Men der kommer selvfølgelig andre faser efter den før
ste, og også den genetiske videnskab vil i sin videre udvik
ling afklæde sig det mekanistiske hylster og bekræfte dia
lektikkens udviklingsprincipper. Men det må ske i 
forskningsprocessens eget tempo og kan ikke fremskyndes 
af en nok så sand almen dialektisk filosofi. Engels' naturdia
lektik er derfor ingen genvej til den videnskabelige dialek
tik, selv om den er en vældig inspiration. Det er da heller 
ikke almene dialektiske anvisninger, der ligger til grund for 
de enorme videnskabelige fremskridt, vi ser i Sovjetunio
nen i dag. Nu stimulerer man videnskabens konkrete udvik
lingsbetingelser gennem en i historien hidtil uset indsats 
på forskningens og uddannelsens område. Og dette er den 
rette vej til den konkrete dialektik. 

Hvortil vi er kommet 

Sondringen mellem den almene filosofiske dialektik og den 
konkrete videnskabelige dialektik er nøglen til forståelsen 
af Engels' naturdialektik. Læser man den som det, den ikke 
er, nemlig en videnskabelig blotlægning af konkrete bevæ
gelseslove, så bliver man vildført. Læser man den derimod 
som det, den er, nemlig en almen filosofisk beskrivelse af 
ndviklingens grundlæggende principper, så er det en frem
ragende vejviser. 

Var Engels selv opmærksom på denne vigtige skelnen? 
Det kan man have sine tvivl om. Han var selvfølgelig gan
ske klar over, at han ikke selv gennem videnskabelige un-
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dersøgeiser havde blotlagt konkrete dialektiske udviklings
forløb, men det synes som om, at han har troet, at hans 
videnskabelige kilder i nogle tilfælde havde. Det kan for
klare, hvorfor han skriver, at "for mig kunne der ikke være 
tale om at indbygge dialektikkens love i naturen, men op
dage dem i den og udvikle dem fra den."" 

Det havde kilderne ikke. Det nittende århundredes na
turvidenskab var nok ved at forberede overgangen fra den 
mekaniske analyses fase til syntesens efterfølgende fase, 
men den var endnu et godt stykke fra blotlægningen af kon
krete dialektiske udviklingsforløb. Og den var netop så 
fremragende, fordi den omhyggeligt holdt sig til den op
gave, hvortil den var kommet. 

Darwins evolutionsteori, som Engels så som den mest 
overbevisende bekræftelse af dialektikken i naturen, er et 
godt eksempel. Darwin nåede nemlig frem til sin opdagelse 
ved en hensynsløst konsekvent fastholden af de principper, 
som Lyell havde lagt til grund for forståelsen af de geolo
giske forandringer. Principperne kaldes for uniformitarismen 
(uniform = ensartet) og er i realiteten en udskrift af den 
mekanisk-materialistiske verdensopfattelse, idet de siger, at 
naturens love er uforanderlige, at udviklingen altid er 
langsom, gradvis og kontinuerlig, og at alting i princippet 
forbliver det samme. Eller kort og godt: Natura non facit 
sa!tus, som Darwin indskærper os igen og igen i Origin of Spe
cies og i Descent of Man. Darwins evolutionslære er således 
ikke blot mekanisk materialistisk, den gør en dyd af det. 
Det er derfor sin sag, hvis man på grundlag af Darwin vil 
dokumentere den dialektiske udvikling i naturen. 

Var Engels blind for det? Nej, vi har jo netop set ham 
tale om "den grove engelske metode". Men vi har også set 
ham "tage den med i købet". Engels må derfor have ment, 
at han købte noget af Darwin, der var prisen værd. Det er 
selvfølgelig heller ikke svært at se, hvad det var. Darwins 
historie om dyrenes evolution, der krones med beretningen 
om, hvordan mennesket gradvist vokser ud af abestadiet 
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gennem det praktiske livs udfordringer til den naturlige ud
vælgelse, er ikke alene en vældig triumf for den historiema
terialistiske tænkemåde, den er også uomtvistelig sand. 
Også selv om det ikke er hele sandheden. 

Og det er her, at Engels må betale prisen. Hvad Darwin 
mangler er nemlig en beskrivelse af de levende modsætnin
ger og kvalitative forandringer, der også er foregået og som 
har givet den gradvise udvikling dens bestemte retning. 
Darwin har korrekt fastholdt kontinuiteten i udviklingen, 
men det er sket på bekostning af diskontinuiteten. 

Hvis Engels vil beskrive evolutionen som en dialektisk 
proces, så er det denne manglende diskontinuitet, som han 
skal fange. For dialektiske forløb udgør altid en enhed af 
det kontinuerte og det diskontinuerte. Men en sådan dis
kontinuitet eller et sådant kvalitativt spring viser Engels os 
ikke. Han benævner arbejdet som det kvalitativt nye, men 
han viser os ikke konkret, hvad arbejdet er for et nyt for
hold, og hvordan det med et hug kan skille mennesket fra 
dyret. Tværtimod følger han nøje Darwin og viser os, hvor
dan fremstillingen af redskaber hos dyrene gradvist vokser 
og vokser for til sidst at blive menneskets formidable pro
duktionsliv. Eller som han selv skriver i Naturens dialektik: 
"Da håndens differentiering fra foden, den oprette gang, 
endelig efter årtusinders kamp var virkeliggjort, da var men
nesket skilt fra aben, da var grunden lagt til udviklingen af 
det artikulerede sprog og til den vældige udvikling af hjer
nen, der siden har gjort kløften mellem menneske og abe 
uoverstigelig. Specialiseringen af hånden - det betyder 
værktøjet, og værktøjet betyder den specifikt menneskelige 
virksomhed, ... produktionen."" 

Det ser altså ud som om, at Engels forkøbte sig hos Dar
win og af den formidable evolutionslære blev forført til at 
skrive en antropogenese, der skulle have været dialektisk, 
men blev mekanisk. Man kan derfor beklage, at Engels ikke 
lyttede til evolutionens medopdager - Alfred RusseJ ·wal
lace - der skrev: "I dette store spørgsmål var det Darwins 
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overbevisning og lære, at menneskets hele natur - fysisk, 
mentalt, intellektuelt og moralsk - var udviklet fra de la
vere dyr gennem de samme love for variation og overle
velse; og som en konsekvens af denne overbevisning 
(mente han), at der ikke var nogen kvalitativ forskel mellem 
menneskets og dyrets natur, kun en gradsforskel. Min an
skuelse var og er, at der tværtimod er en kvalitativ for
skel."33 

Men Engels kunne ikke fordrage W allace, og det var den 
spiritismes skyld, der var kommet på mode i de engelske 
selskabskredse og som tiltrak sig opmærksomhed langt ind i 
de lærdes rækker. Wallace var en af de mange videnskabs
mænd, der ved spiritistiske seancer var blevet overbevist 
om, at der bag mediernes udfoldelser fandtes en ægte spiri
tuel virkelighed. Så overbevist, at han blev meget skuffet, 
da Darwin og Huxley ikke ville følge ham. Men det ville de 
ikke, for som den mundrappe Huxley sagde: "Det eneste 
gode jeg kan se i påvisningen af 'spiritismens' sandhed, er, 
at det giver endnu et argument mod selvmord. Hellere leve 
som gadefejer end dø og blive tvunget til at plapre af et 
'medium' der er lejet for en guinea pr. seance."" Engels 
havde dog været mere fordomsfri end Huxley og var gået til 
seancerne. Hurtigt var det imidlertid gået op for han, at han 
blev narret, og så fik Wallace lov at undgælde. Engels giver 
ham det glatte lag på ikke mindre end ti sider i Naturens dia
lektik! 

Hermed ser vi det problem, der konfronterede datidens 
tænkere. Hvis man skalløse gåden om menneskets hemme- · 
lighed, så skal man begribe det, som det dyr, der ikke er et dyr. 
Eller som det væsen, der både er et dyr og en engel, hvis 
man foretrækker Augustins formel. Darwin havde overle
gent klaret ligningens første ubekendte ved at vise, at men
nesket er et dyr. N u gjaldt det så om at klare den anden 
ubekendte og vise, at mennesket ikke er et dyr. At en afgø
rende kvalitativ forskel skiller mennesket fra dyret. Lyell og 
Wallace havde derfor fuldstændig ret, når de fastholdt men-
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neskets kvalitative - ikke-dyriske - egenart. Men hvad pe
gede de så på, når de skulle fastholde forskellen? Jo, de 
faldt tilbage til englen i næsten bogstavelig forstand! I hvert 
fald kan man godt forstå, at Engels foretrak Darwin frem
for Wallace, når den sidste trak spiritismens ånder frem 
som et forsøg på at løse gåden. Så hellere Darwins hånd, 
hjerne og redskabsfremstilling, selv om dette ikke i sig selv 
kunne være det kvalitative spring, da disse egenskaber alle
rede forefindes i kimform i dyreriget. Hvis man skulle 
sælge ud af historiematerialismen og acceptere idealistiske 
åndeforklaringer, så var intet vundet. Så var det bedre at 
holde sig til Darwin og den klassiske mekanisk-materialisti
ske antropogenese, der ser fremstillingsvirksomhed som 
motoren i menneskets udvikling. For selv om også dyrene 
fremstiller, så er der jo ingen tvivl om, at netop fremstilling 
har spillet - og spiller - en afgørende rolle i det menneske
lige samfundslivs udvikling. Og således kan man ikke sige, 
at Engels gjorde uret, når han konfronteret med disse alter
nativer i sin abeartikel holdt sig til det sikre. For nok mis
tede han hermed det kvalitative spring, men han skrev ikke 
noget, der ikke var sandt. 

Men er det nu rigtigt, at Engels ikke fik det kvalitative 
spring med i sin abeartikel? N ej, det er ikke helt rigtigt. l 
artiklen skriver han f.eks.: "Hundredtusinder af år - i Jor
dens historie svarer det ikke til mere end et sekund i men
neskelivet - er sikkert forløbet, før der af træernes klat
rende abeflok fremgik et samfund af mennesker. Men 
sluttelig var det der. Og hvad genfinder vi som den beteg
nende forskel mellem abeflok og menneskesamfund? Arbej
det!."" Dette er fuldstændig sandt. Arbejdet er den beteg
nende - eller den kvalitative - forskel mellem det 
floklevende dyr og det samfundslevende menneske. Engels 
har altså fuldt ud fat i, hvad den kvalitative forskel er. Hvad 
han ikke har helt fat i, er, hvad arbejdet så helt konkret er for 
et kvalitativt nyt forhold. Han har altså alment ret, men han 
har ikke fanget det konkret. 
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Men heri ser vi netop den vigtige skelnen mellem den al
mene filosofiske erkendelse og den konkrete videnskabe
lige erkendelse. Og ser vi det som to forskellige opgaver, så 
har Engels løst den første. Han har på et alment filosofisk 
grundlag vist os arbejdet som menneskets hemmelighed. Hvad 
han ikke har gjort er videnskabeligt og konkret at blotlægge 
arbejdets hemmelighed. Men det skal vi ikke bebrejde ham, det 
trækker intet fra hans store indsats. 

Hvortil vi skal hen 

Et stort spørgsmål melder sig imidlertid, hvis vi har ret i vo
res argumentation. Hvor skal arbejdets hemmelighed nem
lig søges, hvis ikke i forbindelse med fremstillingsvirksom
hedens og produktionslivets tekniske og sociale udførelse? 
Er der overhovedet noget andet sted? 

Ja, det er der, og faktisk fortæller Engels os det. Om end 
ikke direkte. I sin anmeldelse i Das Volk af Marx' bog Til 
kritikken af den politiske økonomi i 1859 skriver Engels om den 
"ejendommelige kendsgerning, der går gennem hele økono
mien og har fremkaldt en slem forvirring i den borgerlige 
økonomis hoveder: økonomien handler ikke om ting, men 
om forhold mellem personer og i sidste instans mellem 
klasser; men disse forhold er altid bundet til ting og fremtræder 
som ting." 36 Denne meget fine formulering af den sammen
hæng, som "Marx er den første, der har påvist" og "derved 
gjort de vanskeligste spørgsmål så simple og klare" 37, er 
nøglen til vores problem. Hermed er det nemlig også 
gjort simpelt og klart, hvor arbejdets hemmelighed skal 
søges. 

Hvad der gælder økonomien, må selvfølgelig også gælde 
for det menneskelige arbejde, der er hele grundlaget for 
økonomien. Vi kan derfor med god ret sige: arbejdet handler 
ikke om ting, men om forhold mellem personer og i sidste 
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instans mellem klasser; men disse forhold er altid bundet 
til ting og fremtræder som ting. 

Hvordan arbejdet fremtræder som et tingsforhold, frem
går af Marx' egen bestemmelse af arbejde i Kapitalen, hvor 
vi læser, at arbejdet er en proces mellem mennesket og et 
naturobjekt kendetegnet ved, at "mennesket på eget initia
tiv iværksætter, regulerer og kontrollerer sit stofskifte med 
naturen". Hvor "arbejdsprocessens elementære momenter 
er 1. den formålsrettede aktivitet ... , 2. arbejdsgenstanden, 
og 3. arbejdsmidlerne." Hvor arbejdsgenstanden "spon
tant leveres af naturen", og hvor "arbejdsmidlet er en ting 
eller et kompleks af ting, som arbejderen skyder ind mellem 
sig og arbejdsgenstanden, og som tjener til at orientere ham 
i hans videre beskæftigelse med genstanden. Ved at ud
nytte tingenes mekaniske, fysiske og kentiske egenskaber 
får han dem til at indvirke på andre ting i overensstem
melse med sin vilje." 38 Arbejdet er kort sagt en tingsproces, 
der forbinder mennesket med naturens tingsverden. 

Engelscitatet fortæller os imidlertid, at dette ikke er 
sandt eller i hvert fald temmeligt overfladisk. Hvad Marx her 
beskriver er ikke arbejdet som menneskets særegne virk
somhed, Jllen derimod den fremstillingsvirksomhed, som 
også "findes i kimform hos visse dyrearter", som Marx skri
ver i fortsættelsen. 

Marx gentager altså de borgerlige økonomers forvirring, 
når han i arbejdet blot ser en fremstilling af ting. Hvad ar
bejdet i virkeligheden må være under dække af fremstil
lingsprocessen, er et særligt forhold mellem personer. Og det er i 
kraft af dette særlige forhold, at arbejdet kvalitativt adskiller 
mennesket fra dyrene. Vi må altså skelne mellem fremstil
lingen og arbejdet selv. Både dyr og mennesker fremstiller. 
Men alene mennesket arbejder. 

Denne skelnen foretog Marx ikke. Han identificerede 
som borgerklassens materialistiske tænkere fremstilling og 
arbejde, og definerede med Benjamin Franklin - og Prota
goras, Demokrit, Lucretius og Roussean - mennesket sotn 
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et "tool-making animal". Det vil sige, at han her blev fast
holdt af den mekaniske materialismes forestillinger, der var 
formet over tingsfremstillingens læst. 

Samtidig er det - og det forbigår ikke vores opmærksom
hed -. i kraft af Marx' egen indsigt, som Engels formulerer 
den, at vi er i stand til at se det overfladiske i Marx' arbejds
bestemmelse. Det er altså Marx, der gendriver Marx! Er det 
ikke lidt mærkeligt? 

Nej, det er det egentlig ikke. Vi husker, hvordan Marx og 
Engels smedede den historiske og dialektiske materialisme 
ved hjælp af på den ene side den borgerlige franske mate

. rialisroe og på den anden Hegels dialektik og den klassi
ske tyske filosofi. Både den klassiske materialisme og den 
klassiske idealisme har lange rødder og for enden af hver 
finder vi faktisk de to grundlæggende forhold, som vi her 
beskæftiger os med. I hvert fald bemærkede vi os tidligt i 
bogen (s. 72-73), at der fandtes både en producenttænk
ning, der på grundlag af fremstillingen hæftede sig ved ver
dens tingslige sammensætning, og en slavetænkning, der hæf
tede sig ved det forhold mellem mennesker, der skabte den 
samfundsmæssige sammenhæng. Den første videreførtes af 
den klassiske materialisme. Den anden blev en bestanddel i 
den klassiske idealismes blandede inventar. 

Det var netop optrevlingen af den sidste i den unghegeli
anske religionskritik, der bragte Marx frem til en samfunds
lære baseret på en videnskabelig dialektik. Og denne lære 
er netop funderet på erkendelsen af samfundet som et sær
ligt forhold mellem personer, som Engels skriver. Nu spil
lede den klassiske materialismes forestillinger ingen ringe 
rolle i denne bedrift. Men det var sammenhængstænknin
gen fra den idealistiske filosofi, der var det afgørende, og 
den der forvandlede den klassiske materialisme til en dia
lektisk. 

Selv den mest formiddable syntese har imidlertid sine 
løse ender. Og de løse ender møder vi netop, når Marx og 
Engels skal bestemme arbejdet og beskrive menneskets op-
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rindelse. Her er det den klassiske materialismes fremstil
lingsforståelse, der stikker ud. 

Hvad der i Marx' værk kun er en perifer ufuldkommen
hed, der ikke berører det for ham centrale, bliver imidlertid 
et problem for os. For erkendelsen af arbejdet som et for
hold mellem personer og ikke blot et fremstillingsforhold 
til naturen, er forudsætningen for enhver løsning af gåden 
om menneskets oprindelse og natur. Og det er netop der
for, at Engels' ellers korrekte antropogenese er aldeles util
strækkelig. 

Den indsigt, at arbejdet i sit væsen må være et forhold 
mellem personer, er ikke i sig selv løsningen på problemet 
om menneskets tilblivelse. Men det er den rigtige pro
blemstillings forudsætning. Løsningen må begynde med 
spørgsmålet om, hvad det er for et særligt forhold mellem 
individer, der ,markerer menneskets udtræden af dyreri
get? 

Vi vil slutte med spørgsmålet, selv om vi nu også indser, 
at svaret må findes i Marx' og Engels blotlægning af den 
menneskelige samfundsudviklings grundlæggende princip
per. Hvad vi satte os som opgave, har vi nået. Nemlig som 
en begyndelse at fange den problemstilling, som løsningen 
af menneskets gåde fordrer. 
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ORDLISTE MED SIDEHENVISNING 

ABBEVILLE-KULTUR se palæolithikum 

ABSTRAKT/KONKRET: Traditionelt henviser det konkrete (lat.: sam· 
menføjet) til verden, som den umiddelbart, praktisk, detaljeret og virkelig
hedsnært foreligger for iagttageren, mens det abstrakte (lat.: uddraget) 
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syntesen omvendt præsenterer helheden i dens sammenhæng. Syntesen 
opfattes også som den sammenføjende proces, der skaber denne sammen
hæng. Se endvidere s. 87-88, 184-185, 260-262. Se også elenzentlmoment og 
te.relantitese!Jyntese 
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143-144; Rousseaus antropogenese s. 156; Darwins antropogenese s. 215; 
Engels antropogenese s. 216. Se e~dvidere palæoantropologi 

ANTROPOLOGI: Gr.: Læren om me~nesket. Her brugt i betydningen fy
sisk antropologi (modsat kulturantropologi), dvs. læren om menneskets fy
siske egenskaber og anatomiske træk. Se endvidere palæoantropologi 

ARBEJDE: Fra indoeuropæisk orbno = l>forældreløs« = træl. I den klassi
ske materialisme og i marxismen opfattet som fremstilling v.h.a. redskaber, 
fortrinsvis i en social form. Synonymt med produktion (lat.: fremstilling). 
Se s. 147-148, 248-258 270, 272. Bogen sætter et spørgsmålstegn ved 
denne bestemmelse af arbejdet se s. 273-276 
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AUSTRALOPITHECUS se hominider 

DIALEKTIK: Gr.: dialog, samtalekunst. Forståelse af det værende som en 
udviklingsproces baseret på vekselspillet mellem dynamiske modsætninger, 
der bestandigt bringer gamle forhold til ophør og skaber nye. Se kap. IX. Se 
endvidere dialektiske love, teselantiteJelsyntese, negationens negation og mekaniJk 

DIALEKTISKE LOVE: Almene dialektiske udsagn om verden, se 
s. 258-264. Opdeles 1, 
- Loven om modsætningernes enhed og kamp. Fremhæver det værende 

som enheder funderet på modsætningsfulde momenter (se element/mo
ment), hvor modsætningen er udviklingens drivkraft. Se. s. 177-180 

-Loven om negationem negation (s.d.). Fremhæver at udviklingen er skabt 
på grundlag af tidligere modsætninger og bærer disse med sig i ophævet 
form. 

-Loven om kvantitetens omslag i ny kvalitet (se kvalitet/kvantitet). Frem
hæver at udvikling (s.d.) indebærer kvalitative spring (s.d.) og derfor rum
mer såvel kvalitative som kvantitative forandringer. 

Se endvidere dialektik 

DIALEKTISK MATERIALISME: Marxismens syntese af den klassiske ma
terialismens fastholden af verdens objektive materialitet og den idealisti
ske dialektiks fastholden af verden som en dynamisk sammenhæng. Med 
denne syntese udnytter den dialektiske materialisme styrken i den ellers 
uforenelige materialisme og idealisme og befrier erkendelsen for svaghe
derne. Nemlig den klassiske materialismes bortreduktion af højere værens
former og idealismens andvidenskabelige subjektivisme og mystik. Se s. 
195, 208, 275. Se endvidere dialektik og naturdialektik 

DING AN S!CH & DING FUR UNS' Kants forsøg på et filosofisk kom· 
promis mellem den subjektive idealisme (s.d.) og materialismen gennem en 
adskillelse af form og stof (s.d.), således at det kvantitative stof (Ding an 
sich) tilhører den objektive materielle verden, mens den kvalitative form 
(Ding fiir uns) tilhører det erkendende subjekts psyke. Se s. 170-171 

DISKONTINUITET se k~ntinuitetldiskontinuitet 

DUALISME: Filosofisk forsøg på et kompromis mellem materialisme og 
idealisme, således at verden tvedeles i en sfære med materielle egenskaber 
og en sfære med åndelige eller psykiske egenskaber. Se s. 133-134 

ELEMENT/MOMENT: Begreber der modsvarer to modsatte opfattelser 
af forholdet mellem del og helhed. Den mekaniske (s.d.) filosofi opfatter 
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verden. som en sammensætning af elementer, hvorimellem der består ud
vendige relationer. Helet er bestemt af disse elementer, der er bestemt 
alene af sig selv. Den modsatte (holistiske) filosofi opfatter verden som en 
sammenhæng, der i sig rummer forskellige momenter, hvorimellem der 
består et indre forhold. Delene er som momenter bestemt af den sammen
hæng eller helhed, hvori de indgår, og kan ikke bestemmes isoleret ved sig 
selv. For den mekaniske lære er helet blot en kvantitet (mængde), mens 
den for den holistiske lære er en bestemmende kvalitet. Den holistiske lære 
er udviklet i idealismen (se også Scala naturae) og deles af den dialektiske 
materialisme (s.d.). Se s. 78-79 

EMPIRISME: Af empiri, gr.: erfaring. Materialistisk filosofi der hævder, at 
erkendelsen er et produkt af ydre påvirkninger. Fremhæver som mekanisk 
materialistisk erkendelsesteori mennesket som passivt, modtagende objekt 
i modsætning til idealismen, der ensidigt fremhæver mennesket som aktivt 
skabende subjekt. Se s. 135-136, 149. Se også romantik 

ENCYKLOPÆDI: Leksikon eller sammenfatning inden for videnska
berne. Om den store franske encyklopædi se s. 151, 155-156 

EPIMETHISK se promethisk!epimethisk 

EVOLUTION: Udvikling (s.d), specielt brugt om arternes naturhistoriSke 
udvikling, se s. 14-19, se også naturlig udvæge!Je. Ofte brugt om gradvis, 
kontinuerlig udvikling - se uniformitarinne- modsat udvikling med kvalita
tive spring (s.d.). 

FEUDALISME: Statsform baseret på lensvæsen og ejendomsform baseret 
på adelens ejendom over jorden som produktionsmiddel med godsejer
udbytning af fæstebønder til følge. Dominerende i Vesteuropa fra 9. til17. 
århundrede. Se s. 99f 

FORM/STOF: Parallelbegreber til kvalitet og kvantitet. Anvendt af AristOte
les 

1
i et forsøg på at skabe en syntese mellem sin samtids idealistiske og ma

terialistiske lære. Hvor Platon hævdede, at kun formen (ideen) havde reel 
virkelighed, og hvor Dernokrit hævdede, at kun stOffet (atomet) havde reel 
virkelighed, insisterede Aristoteles på, .at form og staf var lige virkelige og 
ikke kunne adskilles. Undtagen i erkendelsen, der var en genspejling af 
tingenes form. Aristeteles identificerede formen med tingens formel eller 
udviklingslov. Formen (eller væsenet) var derfor et princip, der udfolder 
sig stofligt i tingens udvikling (s.d.). Se s. 88f. 

FOSSIL: Forstening af tidligere levende art. Se palæoantropologi 
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FUNDAMENTALISME: Fastholden af Bibelens bogstavelige sandhed på 
trods af den videnskabelige erkendelse. Se. s. 21 

HEDONISME: Af gr.: hedone, lystfølelse. Nydelsesfilosofi. Lære om at 
mennesket er styret af stræben mod lyst og bort fra ulyst. Snævert knyttet 
til den mek.aniske materialismes psykologi. Se s. 81-82, 145 

HISTORIEIDEALISME: Den lære at historien og samfundsudviklingen er 
tilfældig og bestemt af åndelige faktorer, store personligheder med over
legne egenskaber. Modsat historiematerialisme, s.d. Se kap. III, s. 66f, 69, 
215-218. Se også materialisme/idealisme 

HISTORIEMATERIALISME: Den lære, at historien og samfundsudviklin
gen er lovmæssig og bestemt af det praktiske, materielle liv, som det udfol
der sig hos massen af producerende mennesker. I særdeleshed knyttet til 
den daglige, praktiske kamp ~ellem samfundets klasser (se klassesamfund). 
Modsat historieidealisme s.d. Se kap. III, s. 66-69, 198, 216-218. 

HOMINIDER: Zoologisk slægtsbetegnelse for de arter, der i evolutionen 
fører fra aberne til nutidsmennesket. Følgende grundtrin i hominideudvi
klingen er nævnt her: 
- Australopithecus (africanus, robustus, afarensis) s. 234f 
- Homo erectus (Java, Heidelberg, Peking) s. 227 f. Se også Pithecanthropus 
- Homo sapiens neandertaliensis (Neandertaleren) s. 221f 
-Homo sapiens sapiens (Nutidsmennesket) 

HUMANISME: Progressiv renæssancefilosofi sammenfaldende med bor
gerskabets historiske opkomst og knyttet til den mekaniske materialismes fo
restillinger. Flytter opfattelsen af mennesket fra at være et middel for Gud 
til at være et mål i sig selv. Fremhæver menneskets betydning i almindelig~ 
hed og enkeltindividets betydning i særdeleshed. Se s. 115 

IDEALISME se materialisme/idealisme 

IDEOLOGI: System af bestemte anskuelser, begreber og ideer, som de er 
knyttet til bestemte sociale gruppers bevidsthed. Klassebestemt erken
delse. Se s. 255 

INDUSTRIEL REVOLUTION: Betegnelse for den radikale samfundsfor
andring, der afstedkommet af tekniske udviklinger (maskiner og damp
kraft) inden for produktionslivet begynder i det 17. århundredes England 
og breder sig herfra. Se s. 61, 202-203 

292 



INTERNATIONALEN (ELLER l. INTERNATIONALE), International 
sammenslutning af arbejdere (IWMA = International Working Men' s As
sociation) stiftet i 1864, opløst i 1876. Blandt stifterne og lederne Karl 
Marx og Friedrich Engels. Gennem sine nationale sektioner afgørende 
drivkraft i arbejderbevægelsens organisering. Se s. 206 

KAPITALISME: Produktionsmåde baseret på klassedeling i kapitalister 
med produktionsmidler som privat ejendom og besiddelsesløse lønarbej
dere, der sælger deres arbejdskraft. Vokser op under feudalismen (s.d.) og 
begynder at overvinde denne i det 17. og 18. århundrede, se s. 105-111, 
122-129.163. Kan deles i tre stadier: Handelskapitalismen (se renæssan
cen), industrikapitalismen (se industriel revolution) og monopolkapitalismc. 
Se endvidere profit. Se også s. 58-61, 148 

KLASSESAMFUND: Samfund delt i en klasse af ejende og en klasse af ar· 
bejdende, hvor ejendom er rådighed over andres arbejdskraft. Klassificeres 
efter ejendomsformens art. Nævnt i bogen er: Slavesamfundet: slaver som 
ejendom - se s. 66-69 Feuda!iJmen (s.d.): Produktionsjord som ejendom. 
Kapitalismen (s.d.): Produktionsmidler som ejendom. Klassesamfundet op
stod i antikken og eksisterer fortsat visse steder i verden. Se endvidere 
s. 61 

KLASSIFIKATION: Systematisering, inddeling og ordning i klasser. Se 
s. 42f, 208 

KONKRET se abstrakt/konkret og pseudokonkret 

KONTINUITET/DISKONTINUITET, Latinske betegnelser for henholds· 
vis det, der fortsætter ubrudt, og det der bliver brudt. Se endvidere s. 149. 
Se også kvalitathJ/kvantitativ og uniformitarisme 

KVALITATIV/KVANTITATIV: Latinske betegnelser, der angiver hen
holdsvis beskaffenhed og mængde. Anvendes her i betydningen form og 
indhold parallelt til Aristeteles form og stof (s.d.). En tings kvalitet henviser 
til det princip, den sammenhæng eller lovmæssighed, der bestemmer tin .. 
gen. En tings kvantitet henviser til de mulige udfald inden for den be
stemte kvalitet. Kvantitativ forandring henviser til forandringer, der la
der kvaliteten uberørt - også kaldet kontinuerlig (se kontim.dtetldiskontinu
itet) udvikling. Kvalitativ udvikling er forandringer, der bryder kvaliteten 
-også kaldet diskontinuerlig udvikling. Se endvidere s. 187-189,270-271 
Se også udvikling, dialektiske love og kvalitative spring 
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KVALITATIVE SPRING, Den grundlæggende dialektiske (s.d.) erken
delse, at udvikling (s.d.) ikke blot betyder kvantitative forandringer men 
også brud på de bestemmende principper og dermed tilblivelse af nye. 
Se s. 93, 187-189, 248-253. Se også natura non facit Ja!tus og dialektiske 
love 

LIBERAUSME: Af lat.: Hber = fri. Økonomisk~politisk doktrin fra kapita
lismens før-monopolistiske epoke, der fordrer ikke-indblanding i enkeltin
dividets affærer fra samfundets {statens) side og fri konkurrence. Sammen
hængende med den mekaniske materia/iJmes (s.d.) opfattelse af individet 
som element, ikke moment i samfundet. (Se element/moment). Se s. 145. Se 
også Jocialdanvinisme 

LUNAR SOCIETY: Selskab af industrialister og naturvidenskabsmænd 
stiftet i det 18. århundrede i Midtengland. Se s. 203 

MATERIALISME/IDEALISME: Filosofiens to hovedretninger, der an~ 
skuer forholdet mellem verden og erkendelse modsat hinanden. I spøi:g
smålet om, hvad der kommer først, gør materialismen den materielle ver
den til det primære og erkendelsen og dens former (ideerne) til det 
afledte. Idealismen gør ideerne til det primære og den materielle verden 
til det afledte. Den klassiske idealisme (Platon o.a. - s. 73-77) opfatter 
ideerne som objektivt eksisterende udenfor og uafhængigt af erkenderen. 
Derfor også kaldet objektiv idealisme. Den nyere subjektive idealisme (Ber
keley o.a. - s. 153-154) forankrer ideerne til erkenderen som subjektive 
oplevelser og gør dermed de subjektive oplevelser til det eneste virkeligt 
værende i verden. Den klassiske eller mekaniske materialisme (Demokrit o.a. 
- s. 77 -79) gør det materielle til det Cgent1igt virkelige, men identificerer 
materien med bestemte fysiske stofformer, f.eks.atomet. Den moderne ma
terialisme (Lenin o.a.) overlader det til naturvidenskaben at identificere 
materiens konkrete værensformer og hævder blot, at materien eksisterer 
uafhængigt af erkenderen og samtidig kan erkendes. Materialisme og ide
alisme tjener i historien som klassebestemte ideologier (s.d.). Idealismen ud
springer af ejendommens (""' rådighed over fremmed arbejdskraft) virkelig
hed, materialismen udspringer af produktionens. Se s. 66-69. Makkerska
bet mellem mekanisk materialisme og subjektiv idealisme (s. 153) er båret 
af borgerklassen, der samtidig er ejende og producerende. Idealismens do
minans gennem historien har sin årsag i klasseforholdet (s. 69). Hertil 
kommer imidlertid, at idealismen har evnet at fremstille verden som en or
ganiseret sammenhæng af højere former. hvor den klassiske materialisme 
reducerer den til virkelighedsfjerne elementer (se element/moment). Dette 
problem løses først med den dialektiske materiafilme (s.d.), der på et konse
kvent materialistisk grundlag medinddrager idealismens indsigt uden at 
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medtage dens svaghed. Se også hi.ttorieidealiJme og hi.ttoriematerialisme. Se 
endvidere fonn!Jtof, dualisme og Ding an sich & Ding fUr uns 

MEKANISK: Af gr.: mechane = maskine. Henvisning til sammensætnin
ger af elementer og deres indbyrdes udvendige vekselvirkning. (Modsat 
dialektisk, der henviser til sammenhænge af momenter i indbyrdes indven
dige forhold - se element/moment). En mekanisk forklaring eller beskrivelse 
anvendt uden for de mekaniske relationers ægte gyldighedsområde kaldes 
ofte mekanistisk. Se mekaniJk materialisme 

MEKANISK MATERIALISME: Klassisk materialistisk filosofi der opfat
ter det værende som sammensætninger af elementer med indbyrdes ud
vendig vekselvirkning - se element/moment. Ifølge den mekaniske materiali
sme kan helet føres tilbage til elementerne og forklares ud fra deres 
individuelle egenskaber, helet er blot en kvantitet, der er bestemt af ele
menternes kvalit~t- se kvalitet/kvantitet. Højere niveauer i det værende bli
ver derfor opfattet som skinfænomener reducerbare til lavere niveauer, 
også kaldet reduktionisme. Den mekaniske materialisme er udviklet af den 
producerende borgerklasse i antikkens Grækenland og genfødt med bor· 
gerklassens opkomst i renæJJancen med udgangspunkt i den epokegørende 
udvikling af den mekaniske fysik (Galilei m.fl.). Som verdensanskuelse 
sammenfaldende med den borgerlige økonomi og individualisme. Se mate
rialismelidealiJme. Se endvidere liberalisme, empirisme, subjektiv idealitme og 
unifonnitarisme. Om mekanisk materialisme og Dernokrit s. 77 -83; og Boyle 
s. 137; og Hobbes og Locke s. 141; og romantikken (s.d.) s. 167-168; og 
Datwin s. 210; og Engels s. 269-270 

MISSING LINK: Eng.: manglende led. Oprindelig en henvisning til de 
manglende trin i Scala naturaeJ på en gang hierarkiske og absolut kontinu" 
erte stige, se s. 150-151. Siden en henvisning til den manglende men. 
form mellem aben og mennesket, se kap. XI 

MOMENT se element/moment 

MOUSTERIEN-KULTUR se palæolithikum 

NATURA NON FACIT SAL TUS: Lat.: naturen gør ingen spring. Doktrin 
om naturens system og/eller udvikling som absolut kontinuerlig og brud
løs - se kontinuitet/diskontinuitet. Fælles for såvel den klassiske idealistiske 
forestilling om Scala naturae (s.d.) som for den mekaniske materialisme - se 
uniformitarisme. Doktrinen indebærer, at alle rækker eller processer alene er 
kvantitative, og afviser forestillingen om kvalitative spring (s.d.). Intet nyt 
kan derfor opstå. Se s. 93, 149, 189, 210, 257, 269. Se endvidere udvikling 
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NATURDIALEKTIK: Lære om dialektikkens universalitet. Engels udvi
delse af den dialektiske logik fra erkendelsen og historien blotlagt af Hegel 
og fra samfundets økonomiske udvikling blotlagt af Marx til at omfatte alle 
processer i naturen og dermed al materiel udvikling. Se kap. X. Se endvi
dere dialektik 

NATURRET: Anti-feudal borgerlig doktrin der hævder, at individet fra 
naturen er født med visse umistelige rettigheder. Sammenhængende med 
den mekaniske materialismes opfattelse af individet som naturligt element 
(se element/moment) og samfundet som en kvantitativ sammensætning af 
elementer. Se s. 144. Se også hr,1.1nanimze og liberalisme 

NATURLIG UDVÆLGELSE: Det af Darwin formulerede princip bag den 
organiske evolution. Af arternes spontane varianter vil nogle være mere og 
andre mindre egnede under de eksisterende levevilkår. De egnede vil have 
større overlevelses- og formeringsevne og derfor brede sig på de mindre 
egnedes bekostning (Survival of the fittest: de bedst egnedes overlevelse). 
Der sker en naturlig udvælgelse, der bestemmer evolutionens retning. Se 
s. 61-62. Se også evolution og socialdanvinisme 

NEANDERTALER se hominider 

NEGATIONENS NEGATION o Dialektisk lov (s.d.) der fastholder enhe
den af kontinuitet og diskontinuitet i udviklingen. Hvor en dobbeltnegation 
i den klassiske (mekaniske) logik fører tilbage til udgangspunktet (A -> 

ikke-A-> A) og dermed ophæver sig selv, fører den i den dialektiske logik 
både tilbage og ffem (A-> ikke-A-> ikke-ikke-A). Det sidste trin er ikke 
bare A, det rummer samtidig det ophævede midterste trin, der i den for
stand er bevaret. I dialektikken forstås ophævelse netop som en p~oces, der 
både gør ugyldig og bevarer; Det ophævede bliver samtidig hævet op. Her
med fremhæves enheden af kontinuitet og diskontinuitet. Vi ser endvi
dere, at det sidste trin er en sammenhæng af de to foregående hinanden 
modsatte trin. Det. vil sige, at det er en syntese opstået på grundlag af sam
menstødet mellem en tese og en antitese - se tese/antitese/syntese. Loven om 
negationens negation rummer altså i sig den dialektiske forståelse af Udvik
ling: At den skabes i sammenstødet mellem modsætninger, at den finder 
sted ved kvalitative spring (negationer), og at den bærer det forgangne 
med sig i en ophævet form, hvorfor udvikling aldrig kan blive en march på 
stedet. Se s. 182-184. Se endvidere udvikling 

OLDUVAI-KULTUREN se palæolithikum. 
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OPLYSNINGSTIDEN, Kulturperioden i Europa fra 1690-1789. Kende
tegnet ved den intellektuelle borgerklasses udviklingsoptimistiske, and
feudale ideologi baseret på tro på fornuft og videnskab. Udbredte den opfat
telse at mennesket er et produkt af sine materielle livsvilkår og stillede der
for krav om ændringer af disse, hvilket skabte det ideologiske grundlag 
for den franske revolution. Se s. 132f. Se også humanis1ne, empirisme og 
naturret 

ORFICISME: Oldgræsk lære efter sagnfiguren Orfeus. Prædiker at menne
sket er et åndeligt væsen fanget i et jordisk. legemeligt fængsel, og lover 
sjælens befrielse efter døden. Se s. 31f 

PALÆOANTROPOLOGJ, Af gr., palæ/antropos/logos ~ læren om old
mennesket. Den gren af palærmtologien, der undersøger menneskets for
historiske udvikling, som den kan studeres igennem de fo.r.rile former. I 
bogen er de fund, der grundlægger palæoantropologien som videnskab, 
beskrevet i kapitel XL Se også hominider, palæolithikum og antropogenese 

PALÆOLITHIKUM' Af gr., palæ' old og litho" sten ~ oldstenalderen. 
Perioden fra ca 2.000.000 til 8.300 fvt, dvs fra de tidligste spor af hominider· 
neJ (s.d.) redskabstilvirkning til tiden lige efter sidste istid. Se s. 15. Omtalt 
i bogen er tre palæolithiske kulturer: 
- Olduvai- eller Oldowankulturen: Primitive og groft tilhuggede stenstyk· 

ker (pebbletools) formentlig tilvirket af Australopitheciner - s. 
242-243 

- Abbevillekulturen (ofte regnet sammen med Acheuleenkulturen): 
Håndkiler og andre simple stenreds'kaber tilvirket af Homo erectus -
s. 220f 

- Mousterienkulturen: Avanceret forarbejdede og differentierede red
skabssæt tilvirket af Homo sapiens neandertaliensis - s. 224 

PALÆONTOLOGI: Videnskaben om plante- og dyreverdenens forhisto
riske former, som de kan studeres igennem fouiler. Se palæoantropologi 

PILTDOWN-FOSSILET, Indflydelsesrigt palæoantropologisk falskneri, der 
skulle bekræfte hiJtorieidealisti.rke .forestillinger om menneskets evolution. 
Se s. 231-233 

PITHECANTHROPUS: Gr.: Abe-mennesket. Haeckells betegnelse for 
mellemformen mellem aben og mennesket - se mi.r.ring link. Benævnelse 
for Javamanden, som Dubois fandt. Efter moderne vurdering af denne arts 
udviklingsstadie nu navngivet Homo erectus. Se hominider 
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POSITIVISME: Filosofi beslægtet med erfaringsfilosofien (se empirisme), 
der opstår i reaktionen mod den franske revolution. Vender sig imod den 
revolutionære kritiks )>negativisme<( (se oplysningstid) og hævder udialektisk, 
at kun det positivt foreliggende har erkendelsesmæssig gyldighed. Se 
s. 180. Den moderne positivisme - neopositivismen - er nærmest en vari
ant af den JUbjektive idealiJme (s.d.) · 

PRAKSIS/TEORI: Gr. for henholdsvis gøren og betragtning. Om sammen
hængen mellem praksis og teori i erkendelsen se s. 83f 

PROFIT: Kapitalistens overskud ved produktion efter fratræk af arbejds· 
løn, arbejdsmidler og -genstande. Den kapitalistiske produktionsmådes 
singulære og ensidige motiv. Se s. 121-127. Se også kapitaliJme 

PROMETHISKIEPIMETHISK: Med henvisning til Protagoras historie om 
titanerne Prometheus (den forudseende) og Epimetheus (den bagkloge) -
se s. 36f - brugt som betegnelse for henholdsvis de egenskaber, der er 
særegent menneskelige, og de egenskaber, som mennesket har fælles med 
dyrene. Synonymt med henholdsvis menneskets historiske og naturhisto
riske egenskaber og evner. Hermed knyttet til henholdsvis Marxs opda
gelse af menneskets historiske lovmæssigheder og Darwins opdagelse af 
dets naturhistoriske lovmæssigheder. Se s. 45, 50, 53, 211 

PRÆDESTINATION: Lat.: forudbestemmelse. Teologisk stridsspørgsmål 
om, hvorvidt menneskets skæbne er forudbestemt af Gud eller, om det Jig
ger i dets egne hænder. Se s. 120. Se endvidere humanisme og oply.rningstid 

PSEUDOKONKRET: Sammensætning af gr.: pseudo- = falsk og konkret 
(se abJtrakt!konkret). Anvendes om den konkrete virkelighed, som erken· 
delsen har som sit udgangspunkt, for at tilkendegive, at den er anderledes 
beskaffen end den konkrete virkelighed, som erkendelsen vender tilbage 
til efter den abstrakte analyses arbejde. Først den sidste er - beriget med 
erkendelsens analytiske begrebsbestemmelser - den virkeligt eller ægte 
konkrete verden. Den oprindelige og umiddelbare konkrethed er overfla
disk eller falsk konkret. Trinrækken fra det pseudokonkrete over det ab
strakte til det ægte konkrete udtrykker en dialektisk udvikling. Se endvi~ 
dere teselantitese/ryntese og negationem negation. Se s. 88, 168-169 

RENÆSSANCE: Fr.: genfødsel. Kulturperioden, der i det 15. og 16. år
hundrede afløste den feudale middelalder. Sammenfaldende med borger~ 
klassens og hindelskapitalismens opkomst. Kendetegnet ved en renæsH 
sance for antikkens filosofiskwmaterialistiske temaer. S. 98. Se også 
humanimæ 
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REFORMATION: Kirkeligt opgør i den katolske kirke i det 16. århundre
des Europa. Identisk med en individualisering (af-feudalisering) af men
neskets forhold til Gud. Et tidligt udtryk for borgerklassens ideologiske 
gennembrud. Deler sig i de nordeuropæiske fyrsters reformation: protes
tantismen, og borgerklassens reformation: calvinismen. S. 109 

ROMANTIKKEN: Idealistisk filosofi og litterær retning, der opstår på 
overgangen til det 19. århundrede som en reaktion på den europæiske re
volutionsepokes frustrationer. Vender sig væk fra oplysningstidens (s.d.) tro 
på fornuft og videnskabelig logik og hylder isterlet kunsten og poesien; 
forkaster oplysningstidens samfundsinteresse og he1liger sig i stedet natu
ren. Ser individet som skabende subjekt i stedet for materielt objekt og ser 
naturen som en stor skabende, åndelig sammenhæng. Fungerer som affy
ringsrampe for Regels dialektik. Se s. 166-174 

ROYAL SOCIETY: Verdens første moderne videnskabelige selskab stiftet 
i Oxford i forbindelse med den engelske revolution i det 17. århundrede. 
s. 136 

SCALA NATURAE: Lat.: Naturens stige eller trappe. Verdensanskuelse 
der opfatter det værende som på en gang hierarkisk pyramide og absolut 
kontinuerlig sammenhæng, hvor det værende udbreder sig nedad fra Gud 
som det øverste og mest omfattende princip til det simple, materielle stof 
nås i bunden. Anbringer mineraler, planter, dyr, mennesker, engle og an
dre åndelige væsener og Gud i en omvendt udviklingsrække. Anbringer 
bønder nærmest dyrene og fyrsterne nærmest englene inden for menne
skets trin. Er udviklet i antikkens Grækenland, men tjener som sindbillede 
på feudalismen (s.d.). Se s. 103. Se også Hegel s. 16. Aristotdes s. 43, Platon 
s. 76-77, Leibniz og Locke s. 150 

SOCIALDARWINISME: Borgerlig lære med særlig tilknytning til imperia
lismen. Ser Darwins survival of the fittest (se naturlig udvælgelse) som sam
fundsudviklingens grundprincip. Se s. 60-61. Se også liberalisme 

SOCIAL KONTRAKT: Opfattelse af samfundet som et udvendigt for
bund mellem uafhængige individer - se element/moment. Kendetegnende 
for den mekaniske materialismes (s.d.) samfundsforståelse - se antropogenese. 
Se s. 142-145. Se endvidere liberaliJme. 

SUBJEKTIV IDEALISME: Idealistisk filosofi (se materialisme/idealisme) der 
afviser viden om verdens objektive eksistens uafhængig af iagttageren (ma
terialitet) og hævder, at individuelle, subjektive oplevelser er det egentligt 
værende og sande. Den. sUbjektive idealisme er et barn af den mekaniske 
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materialisme (s.d.), idet denne p.g.a. sin reduktion til mindste elementer (se 
element/moment) indfører et absolut skel mellem den materielle virkelighed 
og den verden, vi kan erkende med sanserne. Se s. 153. Se også s. 80. Se 
endvidere Ding an sich & Ding fir um 

TAXONOMI: Naturhistorisk slægtsbestemmelse og klassifikation 

TESE/ ANTITESE/SYNTESE: Gr.: sætninglmod~sætning/sam~sætning. 

Skema for dialektisk udvikling rummende de tre dialektiske love (s.d.), 
idet det udtrykker, at sammenstød mellem modsætninger (tese og anti
tese) kendetegner det værende i sin udvikling og resulterer i nye sam
sætninger, forhold eller synteser (loven om modsætningernes enhed og 
kamp), Forvandlingen til syntese markerer et nyt forholds tilblivelse og 
dermed et kvalitativt spring (s.d.) (loven om kvantitetens omslag i ny kva
litet). Samtidig er de tidligere trin ophævet i syntesen i betydningen be
varet (negationens negation- s.d.). S. 87-88. Se også pseudokonkret og udvi
kling 

UDVIKLING: Fællesbetegnelse for tre helt forskellige materielle æn
dringsprocesser: 
- Udvikling som forandring. Grundforestilling i den mekan;ske materialisme 
- Udvikling som udfoldelse. Grundforestilling i Aristotdes materialisme 
- Udvikling som forvandling. Grundforestilling i dialektisk materialisme 
A. Ved udvikling som forandring forbliver det grundlæggende - elemen
tet (se element/moment)- selv uforandret, men sammensættes blot på kvanti
tativt forskellige måder. Skifter alting således bestandigt kvantitativt, så for
bliver det dog hele tiden kvalitativt det samme. (Se natura non facit saltus, 
uniformitarisme og kvalitet/kvantitet) 
B. Ved udvikling som udfolqelse (som i organiske vækstprocesser) forbli~ 
ver det grundlæggende - formen (se formlsto/), formlen eller bevægeprin
cippet - selv uforandret, idet det blot udfolder eller realiserer sig selv 
igennem sine stoflige (kvantitative) forandringer, Alting er under stadig 
udvikling mod et bestemt mål (nedfældet i formen), men målet har eksis
teret hele tiden og forbliver uforandret. Se s. 88-91 
C. Ved udvikling som forvandling er det det grundlæggende selv - for
men, formlen, bevægeprincippet, kvaliteten - der bliver forvandlet, 
hvorved en ny og kvalitativ anderledes form opstår. Kun her sker altså 
noget kvalitativt nyt. Se s. 188-189. Se også dialektik og kvalitative spring. 
I bogen er betegnelsen udvikling fortrinsvis brugt i denne sidste betyd· 
ning. Er opfattelsen af udvikling som forvandling grundlæggende for 
den dialektiske materialisme, så underkender denne imidlertid ikke, at 
udvikling også kan eksistere som forandring og som udfoldelse. Se iøv· 
rigt s. 93, 190-191 
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UNGREGELIANERE: Betegnelse for de af Regels efterfølgere, der lagde 
vægten på Regels revolutionære metode og derfor måtte bestride hans 
konservative system. Kom i konflikt med de af Regels efterfølgere, der 
valgte systemet på bekostning af metoden. Det er gennem ungbegelia
nerne (først og fremmest Marx og Engels), at Hegels indsigt har beriget 
den moderne filosofi. Se s. 91f. Se også dialektisk materialis1ne 

UNIFORMITARISME: Eng.: uniform = ensartet. Den mekaniske materialis
mes udviklingslære, som den blev formuleret inden for den nye videnska
belige geologi. Hævder at alle naturprocesser er kontinuerte (se kontinuitet! 
diskontinuitet) og gradvise eller kvantitative (se kvalitet/kvantitet) og hævder 
at de bevægeprindpper, der gælder idag, er dem, der altid har gjaldt. Iden
tisk med tesen om at natura nonfacit saltus (s.d.), der er aldrig sket og kan al
drig ske kvalitative spring (s.d.). Udgør det teoretiske grundlag for Darwins 
evolutionslære. Se s. 17-19, 269. Se også udvikling 
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