
VII Borgerklassens 
filosofi 

Her tager vi os tid til at beskrive det 
vældige skift i verdensbilledet, som den 
nye borgerlige verden afføder. Vi følger 
udviklingen i den nye videnskabelige 
tænkemåde, der er borgerklassens 
enestående bidrag til historien. Men vi 
ser også, hvor borgerklassen stopper op. 
Her ser vi endvidere, hvordan den 
videnskabelige tænkning antager den 
mekaniske materialismes form, der - i 
harmoni med de borgerlige 
produktionsforhold - forstår verden som 
en udvendig sammensætning af isolerede 
partikler. Og denne tankegang følger vi i 
tidens politiske doktriner om det 
naturlige menneske og i dens forståelse 
af samfundet. Endelig møder vi her 
Rousseans antropogenese med hvilken 
den klassiske materialismes 
menneskeopfattelse kulminerer. 
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VII Borgerklassens 
filosofi 

Den moderne videnskabs fødsel 
Om bord på skibet, der bragte den nye tronfølger fra Hol
land, var også en engelsk filosof, der vendte hjem fra land
flygtighed. Hans navn var John Locke, og i hans bagage var 
der manuskripter til to værker, der skulle markere begyn
delsen på en helt ny periode. Eftertiden daterede nemlig 
oplysningstidens begyndelse til året 1690, hvor såvel Loc
kes An Essay Concerning Human Understanding som hans Two 
Treafises on Government udkom. 

Den historie, vi just !)ar skitseret, er historien om borger
klassens frembrud og dermed vor egen tids fødsel. Meget 
vand er løbet i åen siden, men forholdene i dag må ikke få os til 
at glemme, at borgerklassen dengang var en mægtig progressiv 
kraft i udviklingen. Og mindst af alt må vi glemme, at det 
var borgerklassen, der bragte den moderne videnskab til 
verden. Videnskab havde tidligere været en syssel for skola
rer, der vendte og drejede verden ved deres skrivepulte. 
N u blev det en sag for dagligdagens praktiske mænd, der i 
produktion og fremstillingsvirksomhed fik syn for mange 
nye sider af naturen. Englænderen Thomas Sprat giver et 
levende indtryk heraf, når han i 1667 skriver: "Alle steder 
syder nu af travlhed med dette arbejde, og vi ser, hvordan 
der hver dag bringes mange ædle rariteter ind, som ikke 
blot kommer fra lærde mænd og erklærede filosoffer. De 
kommer fra mekanikernes værksteder, fra købmændenes rejser, 
fra landmændenes plove, fra adelens idrætter, fiskedamme, 
parker og haver." 1 
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Det er netop udbredelsen af det videnskabelige verdens
billede, der kendetegner de hundrede år, som allerede den
gang blev kaldt for oplysningstiden, fordi borgerskabets intel
lektuelle havde sat sig for at oplyse menneskeheden. Hvor 
troen havde regeret, skulle nu viden og erkendelse være 
herre. Og propagandaen var så vellykket, at politisk filosofi, 
materialistisk naturvidenskab og tekniske opfindelser stod 
højest på dagsordenen, ikke blot i de lærdes forsamlinger 
men også i paladser og hytter. I Augustins verden havde det 
alene gjaldt om at kende Gud, nu skulle man kende natu
ren, samfundet og mennesket. "Kend dig selv!", skrev sven
skeren Karl Linne ud for menneskets plads i Systema Naturae, 
den klassifikation af mineraler, blomster og dyr som han 
udgav i Holland i 1735, og som efter præsentationen i Lon
don året efter gjorde ham verdensberømt. (Og berygtet -
Skt. Petersborgs universitet anklagede ham for usædelig
hed, fordi han havde klassificeret blomsterne efter deres 
kønsorganer.) 

Den videnskabelige tænknings gennembrud havde natur
ligvis været undervejs i nogen tid, da Locke vendte hjem fra 
sit hollandske eksil. Man var godt i gang med at flytte søge
lyset fra den åndelige til den materielle verden eller Bijbe! 
der Natur, som den hollandske mikroskopiker og anatom 
Swammerdam, der i 1658 havde opdaget de røde blodlege
mer, kaldte sit studie af biernes anatomi. Og mon ikke 
Locke - da han stod ved skibsrælingen og så Dover dukke 
op i morgentågerne - har ladet tankerne glide tilbage til 
studenterårene, hvor han fortvivlet over skolastikkens ste
rile lærdom havde søgt tilflugt hos forfattere som Descattes 
og Bacon. 

Descattes - en fransk filosof bosat i Holland i første del 
af 1600-tallet - var den første, der systematisk lagde den 
mekaniske materialisme til grund for sin filosofiske lære
bygning. Men da han levede i overgangsperioden - og i øv
rigt var from katolik - så konstruerede han et dualistisk 
kompromis. Verden består af to helt forskellige substanser: 
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materie og ånd. Eller res extensa og res cogitans, som han 
sagde. Descartes havde set de mekaniske dukker i slotspar
ken i Versailles, og var overbevist om, at dyr og mennesker 
også kunne forklares som mekaniske maskiner, der virkede 
ved hjælp af reflekser. Det vil sige udefra kommende mate
rielle påvirkninger, der sætter maskinen gang. Mennesket 
adskiller sig imidlertid fra dyrene ved at kunne tænke. Det 
har altså også del i res cogitans. Vekselvirkningen mellem ån
den og det materielle legeme sker gennem hjernens kogle
kirtel, sagde Descartes, der havde god forstand på anatomi. 
Hvordan noget ikke-materielt kan indvirke på noget mate
rielt, skulle dog volde hans efterfølgere det allerstørste ho
vedbrud og føre til mere og mere absurde løsningsforsøg. 
F.eks. skulle den tyske professorsøn Leibniz foreslå, at den 
åndelige og den måterielle verden forløber parallelt som to 
ure, der var trukket op, så de altid var i overensstemmelse 
med hinanden og dog på ingen måde bavde indbyrdes for
bindelse. 

Descartes' og Leibniz' filosofiske metode var at udlede 
verdens sande orden fra uomgængeligt sande grundsætnin
ger. Det havde også været skolastikkens metode, blot havde 
skolastikerne fået grundsætningerne overleveret i de hellige 
skrifter. Men det var lige det, som de nye filosoffer afviste. 
Man må tvivle om alt, sagde Descartes og nåede ad den vej 
frem til sin første grundsætning: "Cogito ergo sum"- jeg tæn
ker, altså er jeg til. Og herfra kunne hele systemet så udle
des eller deduceres, som man kender det i matematikken. 

Opfattelsen af, at .verden logisk kan deduceres fra over
ordnede grundsætninger i lighed med matematiske syste
mer, kaldes rationatisme efter det latinske ratio, der både be
tyder orden og fornuft. Man kan sige, at rationalismen er en 
verdsliggørelse af den vigtige skolastiske erkendelse, at 
Guds verden er lovbunden og ikke tilfældig. Benediktiner
munken Abelard udtrykker det således i 1100-tallet: "Alt 
hvad der bliver til, bliver til af en eller anden nødvendig år
sag - for intet opstår, uden at den rette årsag eller grund 
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går forud for det" 2, og denne forestilling er al videnskabs 
forudsætning. For det er videnskabens opgave at søge orde
nen i verden, og det kan den kun, hvis der faktisk råder 
lovmæssighed og ikke blot tilfældighed. I den forstand er 
middelalderens progressive kirkefilosofi en slags fødsels
hjælper for den moderne videnskab. Dog var det naturligvis 
ikke meningen, at lovmæssighedstanken i den grad skulle 
verdsliggøres. Men selv om italieneren Bruno i år 1600 
måtte lade livet på det flammende kætterbål i Rom, fordi 
han som en af de første identificerede Gud med natur
loven, så blev en sådan identifikation netop reglen for den 
rationalistiske filosofi. 

Det var imidlertid ikke Bacons program. Bacon havde væ
ret lordkansler i England, men var blevet afsat fra embedet i 
1620, fordi han havde været for ukritisk med de bestikkel
ser, han modtog. Men hvad betød tabet af verdslig og poli
tisk magt, synes Bacon at have sagt, for scientia est potentJa! 
Og i overensstemmelse med denne opfattelse, at viden er 
magt, kastede han sig ud i et videnskabeligt studium of for
fatterskab. 

Med Bacons hamskifte fra lordkansler til videnskabs H
losof kom den puritanertænkning til sin ret, som han havde 
fået i arv fra sin moder. Som i religiøse spørgsmål måtte 
man i videnskaben se for sig selv i stedet for at stole på høj
ere autoriteter og overleveringer. Noget lignende kom gan
ske vist til udtryk i Descartes' tvivl, men som puritaner 
måtte Bacon være mistroisk over for rationalisternes over
ordnede grundsætninger, hvoraf alt kunne udledes. Havde 
deres fornuftssystemer ikke en umiskendelig lighed med 
den feudale orden, og var henvisningen til fornuften i vir
keligheden ikke blot et skalkeskjul for alle mulige for
domme og udemokratiske klasseinteresser? 

I hvert fald anbefalede Bacon i sin Novum Organum viden
skaben en anden metode end fornuftens overordnede 
grundsætninger. Erkendelsen måtte bygges op fra neden 
gennem prøvbare enkeltiagttagelser. Eksperiment og erfa-
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ring (empiri) måtte være dens ledetråd. Og hermed søsatte 
han den engelske empiriJme eller erfaringsfilosofi, der skulle 
brydes mod den kontinentale rationalisme eller fornuftsfi
losofi i de kommende århundreder. 

Da Locke som ung kom til universitetet i Oxford, havde 
Bacon været død i 25 år, men det var hans program, som var 
ved at blive realiseret af en gruppe unge forskere af puri
tansk levellerobservans, der havde slået deres hovedkvarter 
op i Oxford lige bag parlamentshærens frontlinie. Som et 
spejlbillede af revolutionens mål, der var at lade politikken 
bestemme demokratisk fra neden i stedet for autokratisk at 
blive dikteret af kongen fra oven, insisterede de med Bacon 
på, at også den videnskabelige erkendelse måtte bygges op 
på grundige sanseiagttagelser og empiriske undersøgelser 
fra neden. 

"Det usynlige Selskab" kaldte gruppen sig dengang af 
frygt for de endnu ikke helt besejrede feudale kræfter. Si
den skulle det komme til ære og værdighed som Royal So
ciety, verdens første videnskabelige selskab. Her mødte 
Locke lægen Sydenham, der med held behandlede kopper, 
arkitekten Wren, der skulle bygge London op fra neden 
med mursten efter hollandsk mønster efter branden i 1666, 
og astronomen Robert Hooke, der vendte kikkerten om og 
åbnede mikroskopets levende mikrokosmos for samtiden. 
Han skulle også møde lægen William Petty, der siden kom i 
selskabets miskredit, fordi han lidt for godt forstod at ud
nytte tidens nye muligheder. Det begyndte med, at han 
kom på avisernes forsider. Han oplivede nemlig en hængt 
forbryder, som han til brug for undervisningen i anatomi 
havde hentet hos bødlen. Forbryderen var en ung fattig 
bondepige, der var blevet voldført af en adelsmand og dømt 
for at have ombragt kærlighedens bitre frugt. Da Petty skaf
fede pigen oprejsning, blev han berømt, og berømmelsen 
blev springbræt til stillingen som generallæge ved parla
mentshæren i Irland. Og det blev igen springbræt til stil
lingen som hærens cheflandmåler. Petty havde nemlig væ-

136 



BORGERKLASSENS FILOSOFI 

ret landmåler som ung, og da Cromwell havde afledt 
revolutionen ved en blodig undertrykkelse af Irland, og den 
irske jord nu skulle udloddes i krigsbytte til hærens office
rer og soldater, var der god brug for Pettys praktiske mate
matiske talent. 

Han havde imidlertid også andre talenter. Gennem et 
skandaløst misbrug af sin stilling, lykkedes det borgeren 
Petty at blive en af Englands rigeste jordejere. Det var så 
stærkt, at der blev nedsat en regeringskommision. Og fri
kendte vennerne her ham, så rynkede vennerne i Royal So
ciety på næsen. 

Det gjorde Marx og Engels til gengæld ikke, da de siden 
fiskede Petty frem fra glemselen. "Vor ven Petty"3, kalder de 
ham, for ubemærket af samtiden havde den frygtelige profi
teur formuleret grundprincippet i værdiloven, der siger, at 
en vares værdi er bestemt af den mængde arbejde, der er 
nedlagt i den. Og hermed havde han lagt den første grund
sten til den moderne politiske økonomi. 

Vigtigst af alt, var imidlertid Lockes møde med 
Robert Boyle, der var Royal Societys drivende kraft og 
leder. 

Den mekaniske verden 

Fysikeren og kemikeren Boyles navn er de fleste bekendt 
fra skoletiden. Det var ham, der formulerede loven om den 
omvendte proportionalitet mellem en luftmængdes tryk og 
rumfang ved konstant temperatur. 

Boyle havde studeret i Italien, hvor den eksperimentelle 
naturvidenskab først havde set dagens lys og fejret triumfer 
med Galilei. Han insisterede derfor på Bacons metode med 
empiriske iagttagelser og praktiske eksperimenter og gjorde 
den til program for Royal Societys medlemmer. Men Boyle 
havde mere på programmet. Efter at have henvist til Demo-
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krit og de græske materialister, hævdede han, at en viden
skabelig forklaring må bestå i "at redegøre for naturens fæ
nomener ved hjælp af bevægelsen og ... materiens mindste 
bestanddele".' Naturen må forstås som faste og uforander
lige elementer, der påvirker hinanden ved ydre sammen
stød. "Hvilket jeg undertiden - fordi det er så åbenbart i 
mekaniske maskiner - kalder for den mekaniske hypotese", 
tilføjer Boyle. 

Det er herfra, at den mekaniske materialisme har fået sit for
navn, for sammenligningen med maskinen hidrører ikke fra 
Demokrit. På grækerens tid var der kun få mekaniske ma
skiner, de er et produkt af den nye tid. Men det er ikke 
svært at se, at den mekaniske maskine svarer nøje til den 
græske elementlære. En mekanisk maskine er jo netop en 
sammensat struktur af faste og uforanderlige stoflige dele, 
der bevæger hinanden ved ydre påvirkning. Tandhjulene i 
uret, f.eks., er uforanderlige, men deres indbyrdes bevæ
gelse får uret til at gå. 

For Dernokrit kunne alt i verden forklares ud fra atom
erne og deres bevægelse. 1600-tallets tænkere var ikke min
dre optimistiske. Er princippet i den mekaniske maskine 
faste dele plus bevægelse, så kan alle verdens ting efter 
deres opfattelse forstås som mekaniske maskiner. Selv de 
mest komplekse, for som Boyle skriver: "Når man behørigt 
overvejer stoffets uendelige delbarhed, bevægelsens under
fulde virkemåde, og den næsten endeløse mangfoldighed af 
sammensætninger og strukturer, som kan frembringes af 
uendeligt små korpuskler, indser jeg ikke, hvorfor filosof
fen skulle anse det for umuligt tid fra dem at fastslå en hvil
ken som helst legemlig størrelses mekaniske mulighed, 
hvor fin og diffus eller aktiv, den end er".5 

Men der var dem, der protesterede. F.eks. den fremra
gende engelske botaniker og naturhistoriker John Ray, der 
advarer mod Descartes og de andre "mechanick Philosop
hers", der søger at forklare "alle naturens fænomener ... de 
være sig levende eller livløse, og dyrene selv undtages ikke, 
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med en spinkel hypotese om stof, der består af de og de dele 
og bevæger sig sådan og sådan.'' 6 

At man skulle kunne forklare den levende organisme ud 
fra partikler i bevægelse, måtte Ray benægte, og noget ufor
sigtigt skrev han derfor hånende, at "disse mekaniske filo
soffer, som på ingen måde er i stand til at redegøre herfor ud 
fra materiens nødvendige bevægelse, uden en målrettet be
vidstheds styring, afbryder derfor klogeligt deres system, når 
de kommer til dyrene." 7 

Det var uforsigtigt, fordi Boyle i den efterfølgende dis
kussion i Royal Society, hvor også Ray var medlem, meget 
fikst gjorde opmærksom på, at da jesuitterne havde bragt 
uret til Kina, så troede de uvidende indfødte, "at uret er et 
dyr fra Europa, en levende, besjælet, krop."8 Der fik Ray 
den! 

Disse løjer i Royal Society er en udløber af Galilds opgør 
med det aristoteliske verdensbillede, i hvilket alle naturens 
mangfoldige former - sten, planter, dyr og mennesker - i 
deres udfoldelse og forandring var bestemt af deres ibo
ende princip, form eller sjæl, der stræbte efter af virkelig
gøre sin forudbestemte natur. Ifølge Aristeteles falder ste
nen derfor til jorden på grund af sin egen indre stræben. 

Det var denne tanke, som den italienske fysiker Galilei 
fandt oprørende, og ved en række eksperimenter med fal
dende legemer kunne han vise, at faldhastigheden ikke 
kunne forklares ud fra legemets egen beskaffenhed. Det, 
der bestemte faldhastigheden, var ydre faktorer som læng
den og varigheden af faldet og ikke legemets indre natur. 
Den matematiske beskrivelse af disse bestemmende fakto
rer formulerede han som de mekaniske bevægelseslove. Og 
de var så indlysende rigtige, at de tog tidens tænkere med 
storm. Og så blev Aristoteles, der havde domineret tænk
ningen i hele senmiddelalderen, afskrevet af de progressive 
lærde. 

Inden vi gør ligeså, må vi dog lige stille et spørgsmål. Det 
var klart urimeligt at hævde, at sten falder til jorden på 
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grund af deres iboende stræben. Men var det også urimeligt 
at hævde, at agern udfolder sig på grund af en indre stræ
ben mod at blive egetræer? Nej, det var det ikke. Botanike
ren Ray, der blev kaldt Englands Aristoteles, gjorde derfor 
ikke uret i at insistere på, at den levende organismes lov
mæssigheder ikke kan reduceres til fysikkens mekaniske 
love. For selv om det er rigtigt nog, at uret ikke er et le
vende væsen, så betyder det jo ikke dermed, at det levende 
~æsen er et ur. Men det overså man altså, beruset af den 
mekaniske filosofis succes som man var. N u var det fysi
kerne og ikke naturhistorikerne, der skulle bestemme ver
densbilledet, for de havde virkeligt noget at byde på. På 
grundlag af et enormt beregningsarbejde på den danske 
astronom og bondeplager Tycho Brahes store observations
materiale kunne hans tyske assistent Kepier f.eks. vise, at 
planet~rne bevægede sig omkring solen i ellipser, og at det 
skete, fordi de blev påvirket af en ydre kraft og ikke - som 
han havde lært i sin ungdom - af planeternes iboende 
sjæl. 

Den endelige kulmination på denne udvikling kom med 
Newtons Principia Mathematica i 1687. Heri lykkedes det 
nemlig Newton, der også var medlem af Royal Society og 
Lockes ven, at forene Galileis og Keplers love i en matema
tisk teori, der rummer lovene for al mekanisk bevægelse. 
Det er det, man kalder den klassiske fysik, og dens gyldig
hed har stået urokket siden. Også selv om den einsteinske 
fysik i vort århundrede har vist, at Newtons love ophæves 
ved meget store hastigheder. 

Så overvældende var den makaniske fysiks gennembrud, 
at selv de idealistiske rationalister på kontinentet tog den til 
sig. Descartes er et tidligt eksempel, Leibniz et lidt ·senere. 
Leibniz blev i øvrigt medlem af Royal Society, da han i 1673 i 
London havde vist Boyle den regnemaskine, som han havde 
opfundet. Senere skulle forholdet til englænderne dog køl
nes, for Leibniz blev inddraget i en uskøn strid med New
ton om, hvem der først havde opfundet differentialregnin-
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gen. Det forhindrede dog ikke, at Leibniz forsøgte at 
kombinere platonismen med mekanikken, hvad der kom
mer til udtryk i hans udsagn om, at "Naturen er Guds ur!". 
Ja, selv atomlæren fik Leibniz med i sin meget indviklede 
tankebygning, om end på den måde, at han gjorde atom
erne til sjæleenheder, som han kaldte monader. Den mate
rielle verden består altså af en slags bevidsthedspartikler, og 
heri er han nok blevet inspireret af den jødiske linsesliber 
Spinoza, som han havde mødt i Amsterdam. Spinoza havde 
nemlig søgt at løse Descartes' dualistiske vanskeligheder 
ved at foreslå, at verden er en panteistisk enhed af det ma
terielle og det åndelige, der blot er to sider af samme sag. 

Individ og samfund 

Æren for de nye tankers gennembrud i England må Boyle 
imidlertid dele med den engelske filosof Thomas Bobbes, 
som Petty havde været sekretær for i Paris. Bobbes var 
nemlig også drevet i landflygtighed under borgerkrigen, 
om end det var parlamentet, han frygtede. Men det betød 
ikke, at Bobbes var modstander af den nye tænkning. Tvært
imod havde han mødt Galilei i Italien og var blevet en be
gejstret tilhænger. Det filosofien skal beskæftige sig med er 
udelukkende legemer, "som kan sammensættes og opløses", 
erklærede han. Og det udelukker Gud "i hvem der intet er, 
som kan deles eller sammensættes", og "engle og alle så
danne ting, som formodes at være hverken legemer eller 
egenskaber ved legemer.'' 9 

Det var imidlertid ikke almindelige legemer, som Bobbes 
ville forklare mekanisk. Det var selveste samfundslegemet. 
Men det skulle heller ikke være så svært. Samfundet er jo 
sammensat af individuelle partikler, og det er derfor blot 
nødvendigt at forklare enkeltindividernes "anlæg, indstillin-

141 



BORGERKLASSENS FILOSOFI 

ger og vaner", ligesom man for at forklare billardet blot be
høver beskrive ballernes fart, retning og skruning. Også en
keltindividernes dispositioner kunne forklares mekanisk. 
Sansning, forestillinger, og hukommelse er blot meget sam
mensatte partikelbevægelser i kroppen sat i gang af sam· 
menstød med udefrakommende partikler, forklarer Hobbes. 
Noget åndeligt er der overhovedet ikke tale om. Tværtimod 
er adfærden dikteret af hedonismens simple princip, der 
driver individet til at opnå den størst mulige lyst og den 
mindst mulige ulyst. 

Og således får vi serveret et billede af samfundet, der er 
kendetegnet ved individernes uberegnelige sammenstød, 
når de selvisk følger deres egen kurs og alene lytter til deres 
egennyttige drifter. 

Men hvor enhver fremmer sit eget egoistiske formål 
uden hensyn til andre, opstår der snart konflikt. Samfundet 
bliver derfor "en alles krig mod alle", som Hobbes siger, og 
det er netop denne ulykkelige tilstand han på side 110 har gi
vet et dystert billede af. Hvad værre er, det er heller ikke 
den tilstand, der er mest begunstigende for enkeltindividets 
egennyttige formål. Alle taber ved krig, og det vil derfor 
være til fordel for enhver, hvis man i enighed kan lægge 
nogle begrænsninger på sin fri udfoldelse og indføre visse 
samfærdselsregler. Hvis man i enighed kan indgå en social 
kontrakt, så vil det i virkeligheden tjene den individuelle 
selviskhed bedst! Og hermed lægger Hobbes grunden til 
det, der skal blive den borgerligt materialistiske samfunds
forståelse helt frem til i dag. 

At Hobbes også mente, at borgerne måtte indsætte en 
enevældig monark, der som en overordnet instans kunne 
sikre, at samfundskontrakten også blev overholdt, genspej· 
ler tiden, hvor borgerklassen netop havde brug for en stærk 
stat, der kunne sikre regulerede forhold for handel og er
hvervsliv på et marked, der var uberegneligt nok i forvejen. 
Og hvor de netop opfundne aktieselskaber ikke havde gjort 
problemet med kontraktoverholdelse mindre. Og misbilli-
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gede parlamentet i sin mest revolutionære periode sådanne 
tanker, så indbragte de dog Hobbes en årlig pension på 
S: 100 fra Karl IL 

Samfundsteorien er udviklet i værket Leviathan fra 1651, 
og det er dens forestillinger om en social kontrakt mellem 
frie og uafhængige individer, der går igen i Lockes to af
handlinger om det borgerlige styre fra 1690. Den første er 
en afvisning af deQ samtidige teori, at regeringsmagten er 
en gudsgave, der er gået i arv til monarkerne fra Adams 
dage. Den anden er en fremstilling af, hvordan det i virke
ligheden forholder sig. 

Ifølge den mekaniske materialisme består verden førJt af 
de enkeltstående elementer - eller som Newton skrev i Op
ticks: "l begyndelsen skabte Gud stoffet i faste, træge, hårde 
uigennemtrængelige, bevægelige partikler" 10• Og Jiden fører 
elementernes indbyrdes bevægelse til komplekse sammen
sætninger. "Materien, som er alle tings grundlag, er ... bun
det til visse love, og overlades den frit til disse love, må der 
nødvendigvis frembringes smukke kombinationer"", skri
ver den unge tyske filosof Immanuel Kant i 1755. 

I denne totrinsmodel, som vi kan skrive element + bevægei
Je = Jammensætning, er det elementet, der er det primære og 
afgørende, sammensætningen er blot sekundær og afledt. 
Hvis man vil begribe noget, så må man altså have fat i ele
menterne eller det elementære, som man siger. Og det gør 
man selvfølgelig bedst, hvis man ser på begyndelsestilstan
den, inden sammensætningen er begyndt. 

Det er præcis det, John Locke gør i sit forsøg på at blot
lægge menneskets og samfundets sande væsen. Ligesom 
Dernokrit og Lucretius begynder han med mennesket eller 
enkeltindividet i den oprindelige naturtilstand, som han be
skriver således: "Her har de for det første fuldkommen ret 
til at bestemme over egne handlinger, ejendom og person, 
som de selv finder for godt. De er kun begrænset af natu
rens love og behøver ikke at bede om tilladelse eller være 
afhængig af noget andet menneskes vilje. De er endvidere 
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fuldstændigt ligestillede i denne tilstand, ... for intet er vel 
mere indlysende, end at skabninger af samme art og rang 
født med lige stor ret til alle naturens goder, skulle være 
indbyrdes ligestillede." 12 

Naturtilstandens ret er menneskets naturlige ret, og med 
denne forestilling om naturretten, ser vi netop noget karakte
ristisk for oplysningstiden. De menneskelige forhold havde 
hiqtil været begrundet med Guds vilje, nu bliver de begrun
det med naturen. Dette er et klart udtryk for tidens materia
listiske tænkning og begyndelsen til videnskabens sejr over 
det teologiske - og feudale - verdensbillede. 

Naturtilstanden så Locke dog lidt blidere på end Bobbes, 
der kaldte mennesket for "menneskets ulv". Også fornuften 
er nemlig naturlig, siger Locke, og skriver: "Naturtilstanden 
styres af en naturens lov, som forpligter alle; og fornuften, 
som er denne lov, lærer enhver, der blot villytte til den, at 
da vi alle er lige og uafhængige, bør ingen, skade en anden 
på liv, helbred, frihed eller ejendom."" 

Ikke alle rådfører sig imidlertid med fornuften, og derfor 
er det nødvendigt, at nogen håndhæver naturens lov. Det er 
først herved, at samfundet opstår. Locke skriver: "Menne
skene træder således ud af naturtilstanden og danner stats
samfund, når de udpeger en dommer ... og giver ham auto
ritet til at afgøre alle de stridigheder og råde bod på på al 
den uret, som kan opstå blandt samfundsmedlemmerne. 
Denne dommer er den lovgivende myndighed eller den øv
righedsperson, denne myndighed har udnævnt." 14 Dette er 
imidlertid kun gyldigt, hvis det er i overensstemmelse med 
naturretten, det vil sige, hvis det er sket frivilligt og menne
skene "er blevet enige om at opgive den ret, de oprindeligt 
havde til at håndhæve naturens lov, og overdrage den til det 
offentlige." 15 Regeringen, der sidder på folkets vilje og ikke 
Guds nåde, kan således fratages sit mandat igen af folket. 

Dette er selvfølgelig princippet for det borgerlige demo
krati, der opfatter det ideelle samfund som en frivillig sam
mensætning af frie og ukrænkelige individer med det for-
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mål at varetage individets naturlige ret. Eller som Locke 
skriver: "Et almenvellets samfund opfatter jeg som et sam· 
fund, der er opbygget for mennesker, der vil fremskaffe og 
bevare livets fornødenheder og varetage deres egne borger
lige interesser. Ved borgerlige interesser forstår jeg liv, fri
hed, helbred og kroppens magelighed; og besiddelsen 
af ydre ting såsom penge, jord, huse, møbler og lig
nende."16 

Var det også Lockes hensigt tilbagevirkende at begrunde 
de principper om individets naturlige ret, der året før var 
blevet lovfæstet i England med Declaration of Rigbts, så 
skulle hans synspunkter ligegodt få en fremadrettet virk
ning. Det er således Locke, der kommer til orde i de rebel
ske kolonisters Amerikanske Uafhængigbedserklæring af 4. juli 
1776 og - med den samme forfatter - i den Menneskerettig
hedserklæring, som den rebelske franske nationalforsamling 
vedtog 26. august 1789 på hundredeåret for Deelaradon of 
Rights. Og hermed fejrede den mekaniske materialisme sin 
endegyldige politiske triumf. Atomet eller individet er alt, 
samfundssammenhængen er intet. Eller som englænderen 
Bentham skriver i 1780: "Fællesskabet er et fiktivt legeme, 
sammensat af individuelle personer, der betragtes som dets 
lemmer. Hvad er da fællesskabets interesse? - Den er sum
men af de mange enkeltmedlemmers interesser, hvoraf det 
består." 17 Hvad det var for interesser, er selvfølgelig også 
klart, for hedonismen følger med individualismen. "Menne
sker elsker sig selv" 18, skriver franskmanden Helvetius i 
1772, og Bentham er enig. Det er lyst og ulyst, der driver 
værket. "Det er op til dem alene både at pege på, hvad vi 
burde gøre, og at bestemme, hvad vi gør." 19 

Under feudalismen havde det stort set været omvendt, 
her havde sammenhængen været alt og individet intet. Man 
går derfor fra en yderlighed til en anden. Og individualis
men - eller liberalismen som Lockes samfundsfilosofi skulle 
komme til at hedde - blev virkeligt yderligtgående. Kulmi
nationen kom med de engelske fabrikanters Manchester-li-

10 Englen 145 



BORGERKLASSENS FILOSOFI 

beralisme, som Engels kaldte "det mest fuldkomne udtryk 
for den alles kamp mod alle, der råder i det moderne bor
gerlige samfund".20 Det eneste gode, man kan sige om den, 
er, at den inspirerede Darwin til hans teori om den univer
selle kamp for tilværelsen. 

At gå fra yderlighed til yderlighed eller at skifte tese ud 
med antitese er imidlertid noget, som vi har set tidligere. 
Man kan derfor også sige, at feudalismen og liberalismen 
har fat i hver sin halve sandhed. De har hver for sig opdaget 
henholdsvis, at samfundet er en sammenhæng, og at sam
fundet består af individer. Begge dele er vigtigt. Opgaven 
er blot at få det med i et helt billede eller en syntese. Men 
denne opgave er endnu i dag ikke fuldstændig løst. Det er 
stadig et problem, hvordan man får det individuelle og det 
samfundsmæssige til at gå op i en højere enhed. 

Homo sapiens 
Men hvad er nu den fornuft for noget, som Locke henviser 
til? Jo, der er menneskets afgørende og definerende træk, 
hvad Erasmus havde udtrykt på denne måde: "Det er besid
delsen af fornuften, der udmærker mennesket." 21 Da Unne 
skulle placere mennesket i Systema Naturae, gjorde han da 
også fornuften til selve artstrækket. "Det er fornuften, der 
gør mennesket enestående" 22, skriver han, og efter at han i 
1753 havde opfundet det to-leddede artsbetegnelsessystem, 
som vi anvender i dag, gav han mennesket den videnskabe
lige betegnelse Homo sapiens - det forstandige menneske. 

Men hvad er så fornuft? Er det Guds lys, som Ray beskri
ver således: "Legemet er blot den mørke lanterne, sjælen 
eller ånden er Herrens lys, der brænder i den." 23 Nej, det er 
det ikke. Følelsen af spirituel enhed, sammenhæng og fæl
lesskab, der er grundlaget for forestillingen om det ånde
lige, er ikke fornuft. Fornuft er et andet ord for intellektet, 
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og ånd og intellekt er ikke det samme. Det er det, som Pico 
har fat i, når han skelner mellem det at være intellektuel og 
det at trække sig tilbage "ind i midtpunktet af sin egen en: 
hed, sin egen ånd, et med Gud." 24 Men Pico er en undta
gelse, for denne vigtige skelnen har man aldrig været flink 
til at foretage. Dengang som nu har man gerne ladet det ån" 
delige og det intellektuelle være synonymer. Derfor må vi 
grave lidt, hvis vi vil forstå, hvad forestillingen om fornuf
ten egentlig dækker over. 

Men det er nu heller ikke så svært, hvis vi husker, hvad 
Pico, Erasmus og Lyell gjorde til menneskets særkende. Vi 
tager det igen. Men for ikke at gentage os selv, så citerer vi 
denne gang fra Rousseau, der skriver: "Dette er evnen til 
selvforbedring, som hjulpet af omstændighederne udvikler 
alle vore øvrige evner, og som er nedlagt såvel i arten som i 
individet: hvorimod dyret efter nogle få måneder er blevet 
alt, hvad det overhovedet kan blive for livet, og dets art vil, 
når der er gået tusind år, være præcis hvad den var ved det 
samme årtusinds begyndelse." 25 

Fornuft og selvforbedringsevne er altså det samme. Lad 
os nu se, hvad den skotske sagfører John Burnet - senere 
Lord Monboddo - siger om det samme. Han skriver: "Det 
er vor arts særtræk og kapital, at vi kan skabe os selv om igen 
så at sige, så den oprindelige natur i os næppe kan ses." 26 

Hvad er nu det for en proces, der omskaber naturstof, så 
råmaterialet næppe kan ses? Jo, det er naturligvis fremstil
lingsvirksomhed, hvor naturgenstande bliver bearbejdet, for
bedret eller forædlet til menneskelige brugsting eller varer. 
Det nye menneskebillede er altså modelleret efter produk
tionen, og selv om Protagoras ville have nikket, så ville Au
gustin og feudalherrerne bestemt have rystet på hovedet. 
Det var ikke det, de mente med det åndelige. 

At det er evnen til fremstilling, der ligger til grund for 
den menneskelige fornuft, bærer også Locke vidnesbyrd 
om, når han skriver: "Naturen tilbyder os kun materialet, 
som for det meste er groft og uegnet for vore formål; det 
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kræver arbejde, snilde og omtanke at tilpasse dem til lejlig
heden , , . Her er altså et vigtigt erkendelsesområde, der er 
nyttigt og fordelagtigt for mennesket i denne verden, nem
lig at gøre nye opfindelser, der mindsker eller letter vort ar
bejde, eller på skarpsindig vis at kombinere diverse ting og 
materialer og herved frembringe nye og fordelagtige brugs
genstande. Herved øges vore rigdomme, eller de bevares 
mere effektivt. Til opdagelser som disse er menneskefor
standen særdeles velegnet."27 

Til fornuften som fremstillingsevne kommer endvidere 
fornuften som evnen til at samarbejde, som vi allerede har 
set Locke forklare det i sin samfundsteori. Fornuften er 
altså den tænkning, der kommer fra fremstilling og samar
bejde, og det er netop, hvad den moderne psykologi kalder 
intellektet. 

Selv om intellektet ikke er ånden, så gentager den deling 
i "håndens og åndens arbejde", som vi så i Grækenland, sig 
imidlertid også her. Fornuften hører til på den teoretiske 
ideside, ikke på det fysiske arbejdes udførerside. Det er fa
brikanten, købmanden og den store håndværksmester, der 
er idealet, og ikke deres arbejdere. Selvforbedringen sprin
ger af de tanker og planer, der udvikler produktionen, ikke 
så meget af produktionen selv. Og her forbigår det ikke vo
res opmærksomhed, at ordet kapital dukkede op i Burnets 
beskrivelse. For selv om glosen er bredere på engelsk, så er 
det næppe noget tilfælde. Kapital er jo netop penge, der in
vesteres med det formål at vokse eller at forbedre sig selv! 
Selvforbedringsforestillingen er derfor også en nøje model 
af den kapitalisme, der er selve grundlaget for det borger
lige samfund: Endnu engang ser vi, hvor smukt tænknin
gens forestillinger føjer sig efter den herskende virkelig
hed. 
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Det gamle hænger ved 
Lockes Essay om den menneskelige erkendelse, der var en del af 
pakken fra 1690, følger også den mekanisk-materialistiske 
model med element og sammensætning. Erkendelsen op
står ved påvirkning udefra og kan deles i primære og sekun
dære kvaliteter. De primære er selvfølgelig dem, der hidrø
rer fra stoffets fysiske egenskaber, .de sekundære den 
afledte sammensætning, de fører til i hjernen - farver, lyde 
og billeder af huse, heste og roser. Og det er kun de første, 
der er de virkelige. De sidste er, som allerede grækerne 
gjorde opmærksom på, en slags illusioner. "Det store 
sansebedrag", 28 som Hobbes sagde. 

Leibniz protesterede mod denne erkendelsesteori, der 
fra fødslen lader sindet være en ubeskrevet tavle, som erfa
ringen siden grifler på. Hvor Locke havde sagt, at alt, hvad 
der er i sindet, kommer fra sanserne, tilføjede Leibniz 
"Undtagen sindet selv!". Sindet udgør altså i forvejen sin 
egen sammenhæng, der går forud for erfaringen. Den arv 
og miljø diskussion, som vi har set Luther og Erasmus ud
kæmpe i prædestinationsspørgsmålet, gentager sig hermed. 
Men denne gang på erkendelsesteoriens kampplads. 

At Leibniz måtte opfatte sindet som noget overordnet og 
prædetermineret, forundrer ikke. Han opfattede sig jo som 
Piatons moderne arvtager, og hylder i sin filosofi forestillin
gen om Scala naturae, der lader alle ting flyde kontinuerligt 
ud fra Gud. Og hvilken vægt han tillægger denne forestil
ling, fremgår netop af forordet til hans Nye essays om den 
menneskelige erkendelse fra 1703, der kritiserer Locke. Heri · 
skriver han: "lnæt sker med et slag, og det er en af mine 
vigtigste og bedst bekræftede grundsætninger, at naturen 
aldrig gør noget spring. Dette kalder jeg kontinuitetslo
ven."29 

Dette er det samme som tesen Natura non facit saltus, som 
vi tidligere har identificeret med herretænkningen. Og det 
er virkelig herretænkning, der kommer til udtryk i Leibniz' 
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filosofi. Med henvisning til naturstigen erklærer han den 
eksisterende verden for den bedste af alle tænkelige verde
ner og benægter, at verdens iøjnefaldende mangler skulle 
dementere dette. Ifølge naturstigedoktrinen er manglerne 
jo netop nødvendige i en fuldendt verden! For, som rome
ren Piotin havde skrevet, "hvis der skal være en mangfoldig
hed af former, hvordan kan da en ting være ... bedre, med
mindre en anden er ringere?" Og den, der mener noget 
andet, "er som en person, der beklager sig over en tragedie, 
fordi der optræder ikke blot helte i den, men også slaver og 
bønder, som fører ukorrekt tale. Men fjernes disse lavtstå
ende personer, berøver man helheden dens skønhed; og 
det er takket være dem, at den bliver fuldkommen." 30 Og 
heri er Leibniz helt enig, når han 1500 år senere skriver: 
"Ulighed i vilkår skal ikke regnes for et onde, og M. Jaque
lot kan med rette spørge dem, der vil, at alle ting skal være 
lige fuldkomne, hvorfor klippen ikke er prydet med blade, 
og hvorfor myrerne ikke er påfugle?" Og for at lægge et 
praktisk argument til det teoretiske tilføjer Leibniz: "Hvis 
lighed var fornøden overalt, så ville den fattige mand rejse 
krav herom over for den rige mand, tjeneren over for her
ren."31 

Denne aristokratiske lære, der er dybt forankret i den neo· 
platoniske forestilling om Sca/a naturae, måtte Locke natur
ligvis være dybt uenig i. Han mente jo faktisk, at "lighed var 
fornøden overalt." 

Det betød imidlertid ikke, at han afviste forestillingen 
om Sca/a naturae som det værendes endeløse kæde fra det 
høje til det lave. Han var helt enig med Leibniz, når denne 
skrev: "Således er menneskene forbundet med dyrene, 
disse med planterne og disse med fossilerne."" (Fossiler 
blev netop opfattet som mellemformen mellem mineralri
get og plante- og dyreriget.) Locke skriver således: "I hele 
den synlige, legemlige verden ser vi ingen klØfter eller 
tomrum; hele vejen fra mennesket og nedefter foregår ned
stigningen i lette trin og i en stadig ubrudt række, hvor det 
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ene trin kun er en anelse forskelligt fra det næste. Der fin
des dyr, som er så nært beslægtede med både fugle og dyr, 
at de er mellemleddet mellem dem; padderne knytter de 
vandlevende dyr til de landlevende." Og så tilføjer Locke: 
"For ikke at tale om, hvad der pålideligt berettes om hav
fruer og havmænd!" 33 

Spørgsmålene stiller sig straks i kø. Det kan nemlig ikke 
undgå at forundre os, hvordan den an ti -feudale Locke 
kunne gå ind for naturstigetanken? Talte han med to tun
ger? Ja, selvfølgelig gjorde han det. Det nye kan ikke med et 
slag frigøre sig fra det gamle. Og trods sine strålende sue
cesser, så havde den mekaniske videnskab faktisk en del 
sværere ved at forklare den levende natur end den havde 
ved at forklare de livløse planetsystemer. Heri havde John 
Ray ganske ret. De fleste mekaniske filosoffer holdt sig der
for fornuftigt nok til den gamle forståelse af naturens sy
stem. På Lockes tid var det således stadig "højdepunktet for 
den menneskelige fornuft at følge alle leddene i denne 
kæde, indtil alle deres hemmeligheder ligger åbne for vor 
tanke" 34, som Sprat fra Royal Society skriver i 1667. Hertil var 
erkendelsen kommet, det var ikke fordi, at Locke var be
gyndt at trække i land. Og det ved vi, for i Den store franske 
Encyklopædi, der hundrede år senere opsamlede og populari
serede samtidens videnskabelige og tekniske viden og må 
ses som et monument over oplysningstiden, står der præcis 
det samme. Først med Darwins Origin of Species fra 1859 bry
der de.n mekaniske materialisme igennem til erkendelsen af 
den levende verden. 

V el, vel. Men hvordan kunne en tænker med en så mo
derne samfundsopfattelse tro på havmænd og havfruer? 
Det spørgsmål står stadig tilbage. For forestillingen om for
bindelsesleddet mellem menneske og dyr som i bogstavelig
ste forstand halvt menneske og halvt fisk forekommer os 
utrolig. 

Ja, det er altid svært at sætte sig ind i fortidens forestillin
ger, for bagklogskabens briller kan vi jo ikke lægge fra os. 
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Men for en erfaringsfilosof som Locke var der den vældigt 
gode grund til at regne med havmænd og havfruer, at man 
faktisk havde set dem. 

I generationen efter Locke skriver den franske naturfor
sker Robinet i hvert fald, at "der er så mange autentiske vid
nesbyrd om havmænd og havkvinder (som har en menne
skelig overkrop), at det vil være stivnakket at betvivle 
dem." 35 

Blandt sine autentiske vidnesbyrd nævner Robirret en le
vende havfrue, der var udstillet i Paris i 1758, og en anden, 
der var blevet indbragt til Edam i Holland, hvor hun blev 
påklædt og lærte at sy, men aldrig at tale, og "altid bevarede 
en instinktiv dragning mod vandet." Hertil kom et væld af 
vidnesbyrd fra søfarende. F.eks. den engelske skibskaptajn 
Schmidt, der i 1614 ud for New England havde set en si
rene "af overmåde skønhed og på ingen måde ringere end 
de smukkeste kvinder". En sirene er et væsen, der er halvt 
fugl, halvt kvinde, og en sådan var også ifølge troværdige 
personer set i Københavns havn i 1669. Rapportøren var 
Thomas Bartholin, hvilket borger for den videnskabelige lø
dighed, for det var Bartholinfamilien, der i 1600-tallet 
havde monopol på professoraterne på Københavns Univer
sitet. 

Havmænd, havfruer og sirener var imidlertid ikke de 
eneste mellemformer, der blev præsenteret for den videns
tørstende offentlighed. Tiden var grebet af den nye viden
skabelighed, og lærd og læg, høj og lav deltog i jagten på na
turstigens missing !inks. Der var også penge i det, og der var 
derfor dem, der ikke undså sig for at svindle. Det var i øv
rigt en strid om ægtheden af et sådant monster, der kostede 
vor norske søhelt Peter Wessel livet. Han blev fældet i en 
duel på blanke våben på Luneburger Hede i året 1720. 
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Den subjektive idealisme 
I øvrigt var englænderne ved at trække i land. Borgernes vi
denskabelige materialisme havde vist sig som et fantastisk 
våben i fremskridtets tjeneste. Men nu var man jo efter 
1688 nået frem og kunne ikke forestille sig noget yderligere 
fremskridt. Det var derfor nok bedst ikke at lade materialis
mens sværd ligge og flyde men at sætte det ind i skabet. 

Selvfølgelig kunne tiden ikke skrues tilbage. Men det var 
heller ikke nødvendigt. Havde den mekaniske filosofi været 
fremragende til at åbne nye fronter for erkendelsen, så 
skulle den vise sig lige så fremragende til at lukke dem igen. 
Den var nemlig et tveægget sværd, der ikke alene kunne 
blotlægge verdens hemmeligheder for videnskaben, men 
også uden vanskelighed kunne kappe hovedet af erken
deren, som en ung irer ved navn George Berkeley fermt 
skulle demonstrere. 

Fra de græske materialister husker vi, at den verden vi 
oplever, og den verden der virkeligt er, er to helt forskellige 
ting. Den sidste er den materielle partikelverden, der alene 
besidder egenskaberne masse og udstrækning. Den første 
er med sine farver og former et mentalt kunstprodukt, en il
lusion eller et stort sansebedrag, som Hobbes sagde, for 
denne konsekvens af den mekaniske materialisme måtte 
også englænderne drage. 

Tvedelingen af verden i det oplevede og det materielle 
må skabe alle hånde filosofiske vanskeligheder, men Hobbes 
havde været flintrende ligeglad. Locke derimod havde taget 
det erkendelsesteoretiske problem op og forsøgt at løse det 
ved at give visse egenskaber fra den materielle verden ad
gang til oplevelsesverdenen. N u kunne filosofpræsten Ber
keley imidlertid korrekt vise, at Lockes skelnen mellem pri
mære og sekundære kvaliteter i oplevelsen ikke var 
holdbar. På den måde kunne man ikke få forenet den mate
rielle verden med oplevelsesverdenen. Og hermed var tin
gene lagt til rette for Berkeleys kup. 
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I virkeligheden findes der ikke to verdener, siger han. 
Der findes kun en. Og det er oplevelsesverdenen. Den ma
terielle verden eksisterer overhovedet ikke! Det værende er 
det oplevede. 

Hermed er materialismen med et snuptag blevet forvand
let til idealisme. Subjektiv idealisme kalder man det, fordi op
levelserne er knyttet til enkeltindividet og i den forstand 
subjektive. Hermed ser vi også, at den mekaniske atomi
sering er bevaret. For hvert enkelt individ lever i sin egen 
oplevelsesverden og kan for den sags skyld ikke vide, om 
han ikke er helt alene i verden. 

Det var naturligvis umiddelbart svært at forstå for folk, at 
deres koner f.eks. blot skulle være fantasiprodukter. Hvor
dan kan det være, at vi oplever en sådan orden og sammen
hæng i verden, når det hele er noget i vores hoved, spurgte 
de? Men det kunne Berkeley godt svare på. "Den faste sam
menhæng mellem disse iagttagelser og den lovmæssighed, i 
hvilke de optræder, viser os deres ophavsmands visdom og 
velvilje" 36, siger han. Og ophavsmanden er naturligvis 
Gud. 

Berkeleys erklærede formål var at rette et stød mod den 
farlige materialisme, og han var sikker på, at han med sit ju
dogreb havde vundet den "mest komplette og lette triumf i 
verden" over "hver eneste elendige sekt af ateister" 37• Og 
det havde han faktisk, så på den måde fortjente han det bi
spesæde, der blev hans belønning. 

De efterfølgende filosoffer arbejdede videre på Berkeleys 
konsekvente udnyttelse af hullet i den mekaniske materia
lisme. Skotten David Hume trak f.eks. også Gud ud, heller 
ikke Ham kunne man vide noget om, og således anbragte 
man individet i en aldeles subjektiv og privat verden, der 
var berøvet enhver materiel forankring og lovmæssig sam
menhæng. Men denne endegyldige subjektive individualis
me må have passet borgerne godt, for det har været borger
klassens fremherskende filosofi lige siden. 
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Den franske offensiv 
Var det i det engelske borgerskabs interesse at nedruste er
kendelsen, demontere materialismen og bringe Gud ind ad 
bagdøren på Berkeleys måde og på andre måder, der gjorde 
videnskaben forenelig med Mosebogen, så havde den fran
ske borgerklasse helt andre interesser. I Frankrig herskede 
det absolutte enevælde. Enkelte storkøbmænd og fabrikan
ter havde adgang til det prangende adelshof i V ersailles, 
men klassen som helhed blev holdt hårdt nede. For borger
klassens intellektuelle talsmænd var parolen derfor oprust
ning og mobilisering af materialistisk filosofi og videnska
belig erkendelse. I den forstand var oplysningstiden først 
og fremmest en fransk kampagne. N år den alligevel regnes 
fra Lockes udgivelser i 1690, så er det fordi, at franskmæn
dene forlangte Lockes ideer realiseret i Frankrig. Hvis sty
ret ikke er i overensstemmelse med menneskets naturlige 
ret, sagde de, så er det folkets pligt at styrte det. 

Hvad Royal Society havde været i England, blev Den store 
Encyklopædi i Frankrig. Dette leksikon over samtidens vi
denskab og teknik, som Diderot og d' Alembert begyndte at 
redigere i 1745, og som udkom i 35 bind, blev nemlig sarn
Jingspunktet for de franske materialistiske tænkere. Blandt 
medarbejderne møder vi således Voltaire, der var en af de 
førende lockeanere, og som i romanen Candide gjorde for
færdelig grin med Leibniz' forestillinger om den bedste af 
alle verdener. Vi møder Helvetius, der henfører enhver in
dividuel forskel i de intellektuelle evner til forskel i opdra
gelsen, og i overensstemmelse med den klassiske materialis
me gør mennesket til en egoistisk lystmaskine, hvorfor sam
fundet må organiseres, så det skaber den størst mulige 
nytte for det største antal mennesker. Men hermed må folk 
også opdrages til at forstå, at den sociale nytte er nok så vig
tig som egennytten. For "ingen har nogen sinde til egen 
skade bidraget til det offentlige vel"", siger han. Endvidere 
møder vi Montesquieu, der i bogen Lovenes And fra 1716 
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havde forklaret, at et samfunds love udspringer af skjulte 
sociale kræfter, der både har materielle - f.eks. klimaet -
og historiske årsager. Hermed lægges den første sten til den 
historiematerialistiske tænkemåde. Den tyske baron Hol
bach møder vi også. Det var i hans hus, at tænkerne mødtes, 
og Holbach var så kompromisløs materialist og ateist, at 
man kaldte ham Guds personlige fjende. Og det forstår 
man, når man hos Holbach læser, at "naturen siger til men
nesket: Du er fri, ingen magt på jorden kan lovligt und
drage dig dine rettigheder; religionen forkynder ham, at 
han er en slave, fordømt af sin Gud til hele sit liv at stønne 
under sine foresattes jernstav." 39 

Ordene står i Holbachs Naturens System fra 1770, der blev 
kaldt materialismens bibel, idet den aldrig vaklede i det 
standpunkt, at "Universet, denne enorme ansamling af alt, 
hvad der eksisterer, frembyder kun stof og bevægelse." 40 

Selv den levende organisme er blot at sammenligne med et 
mekanisk ur. Og det var feltlægen La Mettrie helt enig i. 
Han var en begejstret tilhænger af Descartes, men måtte gå 
i rette med mesterens tilføjelse af den tænkende materie for 
at skille de menneskelige fra de dyriske maskiner. Hertil be
høves ingen ånd, skriver La Mettrie i bogen Det maskinelle 
Menneske fra 17 48. Det, der kendetegner mennesket, er "lidt 
flere hjul, lidt flere fjedre end de mest fuldkomne af d y
rene."41 

Endelig møder vi blandt Encyklopædiens medarbejdere 
den svejtsiske urmagersøn Jean Jacques Rousseau, der før 
var i lære som skriverdreng hos en sagfører og siden i hånd
værkerlære hos en gravør, men som stak af fra begge 
pladser og siden forsøgte at leve af sine skriverier som fri 
intellektuel i Paris. 

Borgerklassens opfattelse af den rådende samfundstil
stand udtrykkes meget præcist med Rousseaus ord fra Den 
sociale Kontrakt fra 1762: "Mennesket blev født frit, men er 
overalt i lænker" 42• Hvordan kom det dertil? Ja, det forsøger 
Rousseau at udlede i en Afhandling om ulighedens oprindelse og 
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grundlag fra 1755, der er fuldstændig mage til Lucretius' hi
storie. Det forbavser naturligvis ikke, for i begge tilfælde 
forstås udvikling efter den mekaniske model med element 
+ bevægelse = sammensætning. For at finde det naturlige 
eller sande menneske må man derfor gå tilbage til den op
rindelige naturtilstand, inden udviklingen "gjorde menne
sket ondt, mens den gjorde det socialt". 

Mennesket i Rousseans naturtilstand lever som hos De
mokrit og Lucretius isoleret fra sine artsfæller og prøver ef
ter fattig evne at fægte sig frem for sig selv i naturen. "Men 
der viste sig snart vanskeligheder, som det blev nødvendigt 
at lære at overvinde: træerne var høje og dets frugter derfor 
uden for rækkevidde. De andre dyr var konkurrenter" o.s.v. 
Vanskelighederne mødte imidlertid ikke mennesket ufor
beredt. Vi har allerede set Roussean forklare, at mennesket 
adskiller sig fra dyret ved sin selvforbedringsevne, dvs. sin 
særlige intelligens. Ved hjælp af formlen intelligens x vanske
ligheder finder det hurtigt midler til at forbedre sine vilkår: 
"Naturlige våben som sten og stokke var lette at finde ... 
men ufrugtbare år, lange og hårde vintre, brændende 
somre, der afsved jordens frugter, krævede en ændret leve
vis." Mennesket ved søen skaffede sig derfor krog og line, i 
skoven opfandt det pil og bue. I kolde egne fandt de på at 
iklæde sig skindet fra dræbte dyr, og "lynet, en vulkan - el
ler et lykkeligt tilfælde, lærte dem ilden at kende." 

At borgerne elskede denne historie om det ensomme in
divid, der ved sin energi og intelligens forbedrer sine mate
rielle kår og muligheder i en ugæstfri verden, hn der ikke 
være tvivl om. Det er jo netop historien om Robinson Crusoe, 
og den roman, som Daniel Defoe skrev om sømanden på 
den øde ø i 1719, blev simpelthen tidens mest populære 
fortælling. 

Men også Robinson må have en Fredag. I hvert fald lader 
Roussean til sidst sit ensomme individ begynde at interes
sere sig for sine medskabninger. For "belært af den erfaring, 
at kærligheden til eget velvære er de menneskelige handlin-
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gers eneste motiv, blev han dog i stand til at skelne enkelte 
tilfælde, hvor en gensidig fordel berettigede ham til at fæste 
lid til sine fællers hjælp." Meget, meget længe var dette blot 
sporadisk og gik ofte galt, men til sidst førte det til fastere 
sociale forbindelser. Ikke mindst det stabile forhold mellem 
manden og kvinden var et lille gennembrnd. For "med sarn
livsvanen opstod de ædleste følelser, menneskeheden ken
der, den ægteskabelige kærlighed og forældrefølelsen. Hver 
familie blev et lille samfund ... De to køn, hvis levevis hid
til havde være ens, begyndte nu at leve på hver sin måde. 
K vinderne blev fastboende og tog sig af hjem og børn, 
mens mændene drog vidt omkring i søgen efter de fælles 
subsistensmidler." 

Længe var alt nu en paradisisk idyl, hvor folk boede i 
deres primitive hytter, pyntede sig med fjer og farver og 
spillede på deres klodsede musikinstrumenter. For - læser 
vi - "så længe de kun påtog sig, hvad en enkelt person kan 
udføre, og begrænsede sig til sådanne arbejder, som ikke 
kræver mange hænders forenede indsats, levede de deres 
liv frit, sundt, ærligt og lykkeligt." 

Men så dukkede slangen op. En mand fandt på at ind
hegne noget jord og sige "Dette er mit", og da han "fandt 
folk, der var enfoldige nok til at tro ham", blev han "det ci
viliserede samfunds faktiske grundlægger". Da indhegneren 
nu kunne få andre til at arbejde for sig mod løfte om mad 
eller andre goder, var fanden løs. "Fra det øjeblik, da det 
faldt et menneske ind, at det ville være fordelagtigt at have 
forsyninger til to, forsvandt ligheden, ejendommen indfør
tes, arbejdet blev uundværligt, og kæmpestore skove blev til 
smilende marker, som mennesket måtte vande med sit an
sigts sved, og hvor trældom og elendighed snart skulle spire 
og gro sammen med afgrøderne. De riges udsugning, de fat
tiges røveri og de utøjlede lidenskaber . . . fyldte menne
skene med misundelse, ærgerrighed og last ... Af den ny
fødte samfundstilstand opstod således en rædselsvækkende 
tilstand af krig." 
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Både Hobbes, Locke og Lucretlus havde set den konstitu
tionelle stat som den endelige løsning på denne tilstand. 
Men Roussean så den som Thomas More som de riges kom
plot mod de fattige. "Sådan var, eller kan oprindelsen have 
været til samfundet og loven, som lagde nye lænker på de 
fattige og gav de rige ny magt; som uigenkaldeligt tilintet
gjorde den naturlige frihed og for evigt fastlagde lovene for 
ejendom og ulighed; som gjorde kløgtig udbytning til en 
uforanderlig rettighed, og som for nogle få ærgerrige indivi
ders fordels skyld nedstyrtede hele menneskeheden i evigt 
slid, slaveri og elendighed." 43 

Der var selvfølgelig kun een løsning. Staten måtte om
styrtes ved en revolution, hvis mennesket igen skulle blive 
frit og i overensstemmelse med sin natur. 

Alle de kritiske og rebelske skriverier fik imidlertid ikke 
den franske enevoldsstat til at blinke med øjnene. Og så 
skete der det, at et vist mismod bredte sig blandt de pro
gressive intellektuelle. Ikke mindst den meget radikale 
Roussean blev desillusioneret. Hans parole om tilbage til na
turen begyndte derfor at tage en ny drejning. Hvis staten 
ikke lod sig vælte, anbefalede han som engang kynikerne i 
Grækenland, at man vendte samfundet ryggen og i stedet 
helligede sig naturen. Så lidenskabeligt agiterede han her
for, at Voltaire skrev til ham, at "aldrig har man anvendt så 
megen ånd på at forsøge at gøre os til dyr igen, man får or
dentlig lyst til at gå på fire, når man læser Deres bog" 44 Det 
var selvfølgelig ondskabsfuldt, men brodden havde sin 
grund. Overbevist om, at følelserne er det naturlige i men
nesket, havde Roussean sagt: "Jeg vover at hævde, at efter
tanke er imod naturen; et tænkende menneske er et fordær
vet dyr." 45 Og hermed havde han i sin desperation vendt 
sine våben mod oplysningstiden selv, og alt hvad den stod for. 

Sin straf fik han også. Det kan ikke have været sjovt for 
ham at se den begejstring, med hvilken hoffet gik ind for 

·tilbage-til-naturen-parolen. Man byggede primitive hytter i 
slotsparken i Versailles, hvor dronningen og hofdamerne 
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morede sig med at klæde sig ud som naturens simple hyrd
inder. Så måske har det været en trøst, at hans bog Emile 
blev forbudt og beordret offentligt brændt. Også selv om 
det betød, at Roussean måtte flygte· over til David Hume i 
England. Emile var i øvrigt en væsentlig bog. Heri hævdede 
Rousseau, at barnet er det naturlige menneske, og at man 
ikke i opdragelsen må gøre vold mod barnets natur. Man
den, der anbragte sine egne børn på et hjem for hittebørn, 
bidrog hermed betydningsfuldt til pædagogikkens teoreti
ske udvikling. En af de første til at nyde godt heraf var i øv
rigt Thomas Malthus, hvis far havde kendt Roussean per
sonligt og opdrog Thomas efter retningslinierne i Emile. 
Måske var det på grund af den fri opdragelse, at Malthus 
ikke var bange for at kritisere sin fars oplysningsidealer og 
tro på mennesket. Det var et held for Darwin men ikke for 
de irske fæstebønder. Da der udbrød hungerkatastrofe på 
grund af kartoffelpest i Irland i 1845-47, lod den engelske 
regering uhindret godsejerne eksportere store mængder 
korn fra øen. For som Trevelyan, direktør i det engelske fi
nansministerium, sagde med henvisning til Malthus' opfat
telse af befolkningsproblemet: "Da det alt i alt ikke er men
neskeligt muligt at løse det, har det alvise forsyn grebet ind 
med en kur, der var lige så uventet og uforudset, som den 
formentlig vil vise sig effektiv."" Sandt nok. Øens befolk
ning blev halveret. 
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