
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. 
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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. 
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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. 
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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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