
III Anden og hånden 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Det var læsningen af dette, der fik brikkerne til at falde 
på plads i Darwins hjerne. I sin selvbiografi skriver han se
nere: "I oktober 1838, det vil sige femten måneder efter at 
jeg havde indledt min systematiske undersøgelse, læste jeg 
ved er tilfælde og for min fornøjelses skyld Malthus' On Po
pulation. På baggrund af mine langvarige iagttagelser af dyrs 
og planters vaner var jeg fuldt ud rede til at anerkende, at 
der overalt foregår en kamp for eksistensen. Og det slog 

61 



ANDEN OG HANDEN 

mig straks, at under disse omstændigheder ville tendensen 
være at lade fordelagtige variationer bestå og ufordelagtige 
gå til grunde. Resultatet heraf ville være dannelsen af nye 
arter. Her havde jeg omsider en teori, jeg kunne arbejde ud 
fra .. .'' 8 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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