
II Mennesket som 
Prometheus 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hermed har vi endnu et eksempel på omeletten og æg
get, for den korrekte erkendelse, at verden udvikler sigma
terielt, gled AristoteJes af hænde, da han afviste sine for-

43 



MENNESKET SOM PROMETHEUS 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lader Augustins definition således noget tilbage at øn
ske, så er den imidlertid meget bedre end Disraelis pro
blemformulering. Denne forvandler problemets både-og 
form til en enten-eller form, og hvad enten man vælger abe
eller englesvaret, så har man tabt pointen. Det er grunden 
til, at vi måtte tilbage til Protagoras for at samle vores pro
blemstilling op: Gåden om dyret, der ikke er et dyr. 

4 Englen 49 



MENNESKET SOM PROMETHEUS 

Men der er endnu en grund. Med valget af tilblivelsesmy
ten gør Protagoras det nemlig stjerneklart, hvad det er for 
videnskabelige teorier, der er forudsætningen for løsningen 
af menneskets gåde. 

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

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

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

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

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

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

Opdagelsesrejsen til englen var ikke helt enkel, og stafet
ten skulle gå fra hånd til hånd nogle gange, før formlen var 
klar. Det skal vi beskæftige os mere med, når vi er klar. Men 
her kan vi godt røbe, hvad hemmeligheden i princippet var. 
Den havde Protagoras nemlig allerede afsløret med sin 
myte: Den fantastiske gudeverden er intet andet end en af
spejling af menneskeverdenen selv. Menneskelige forhold 
projiceret op på himlen som et gigantisk lysbilledshow for 
øjnene af en måbende menneskehed. Han sagde det ganske 
vist ikke direkte, men vi har ikke sværere ved at læse det ud 
af hans beretning end de aristokrater, der stræbte ham efter 
livet. Helt fremmed for grækerne på denne tid var den ma
terialistiske opfattelse ihvertfald ikke, at gudernes hemme
lighed er mennesket selv og må søges der. Allerede genera
tionen før var Xenophanes begyndt at pille ved gudefore
stillingerne, når han sagde: "Ethiopierne fortæller, at deres 
guder er stumpnæsede og sorte, thrakierne at deres har lysblå 
øjne og er rødhårede. Men hvis okser, heste og løver havde 
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hænder, og hvis de kunne tegne med deres hænder og gøre 
menneskers arbejde, så ville heste tegne guderne formet 
som heste, okserne ville give dem form som okser, og de 
ville give dem de kroppe, de selv har." 21 

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

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

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

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

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

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

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