
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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XII Dialektikkens 
problemer 

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 
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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-
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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, 

250 



DIALEKTIKKENS PROBLEMER 

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 
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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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