
IV Det sande er det 
uforanderlige 

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

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

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

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

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

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

Disse ting skulle desuden som regel fremstilles af andre 
ting, før de var til brug for køberen, og købmanden, der 
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ofte selv var håndværker og producent, måtte derfor forstå 
sig på fremstillingsvirksomhed. Han måtte kende vævnin
gens, lerbrændingens og garvningens hemmeligheder. 
Hvordan tingene materielt bliver til, måtte derfor have hans 
allerstørste interesse. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aristotele/ kredsløb 

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

Aristotdes var enig i, at verden er kendetegnet ved en 
mangfoldighed af kvalitativt forskellige former. Men han 
fandt det himmelråbende, at Platon flyttede formerne op i 
himlen, og at de ·jordiske mennesker, heste, fugle, fisk, 

88 



DET SANDE ER DET UFORANDERLIGE 

træer, planter og mineraler blot skulle være falske kopier af 
de sande former i himlen. De virkelige former er netop 
dem, som vi møder i den materielle verden, sagde han. Man 
kan ikke have form uden stof. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hermed bringer Augustin den opfattelse til verden, at 
historien er en brudt cirkel. At der findes begivenheder, 
der ændrer historiens gang for altid. Kort sagt kvalitative 
spring. Og dem, der mener noget andet, giver han disse ord 
med på vejen: "Vore teoretikere fortjener, tror jeg, følgende 
vers, 'De ugudelige skal vandre i en cirkel' - ikke fordi 
deres liv vender tilbage i de omløb, som de tror på, men 
fordi deres vildfarelse, deres falske lære, går i ring." 18 
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