
IX Virkelighedens 
logik 

Her møder vi den revolutionerende 
dialektiske filosofi, som Hegel udvikler 
på den romantiske filosofis ruiner. Og 
selv om vi følger Hegel på hans egne 
idealistiske præmisser, forhindrer det os 
ikke i at værdsætte, hvilken omvæltning 
for erkendelsen, der her er tale om, Her 
ser vi også, hvad ungbegelianerne vandt 
og satte til, da de foretog det vigtige skift 
fra et idealistisk til et materialistisk 
erkendelsesgrundlag. Endelig ser vi, 
hvordan de to tidligere unghegelianere 
Marx og Engels lægger grunden til en 
begribelse, der på en gang er konsekvent 
dialektisk og materialistisk. I den 
sammenhæng ser vi også, hvordan 
"engleteorien" blev forvandlet til en 
videnskabelig forestilling om 
samfundet. 
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IX Virkelighedens 
logik 

Modsigelse og væren 
En af den tiljublede og succesombruste Schellings venner 
og beundrere var den fem år ældre Georg Wilhelm Frie
drich Hegel. Da Hegel som lavere ånd havde måttet accep
tere stillingen som gymnasierektor, og da han var et samvit
tighedsfuldt menneske, følte han imidlertid en forpligtelse 
til ikke ganske at lade forstandens lærdom erstatte af ro
mantiske følelsesstemninger. Eleverne skulle jo igennem et 
pensum. For Hegel blev den romantiske løsning derfor et 
problem, og det endte med, at han forkastede den. 

At udvikling og forandring kendetegner den virkelige 
verden, giver Hegel romantikerne helt ret i. Med sanselig 
vished ved vi, at udvikling eksisterer, "ligesom der eksiste
rer elefanter"', skriver han. Hvad han ikke giver dem ret i, 
er derimod, at dette må føre til en underkendelse af tænk
ning og videnskab. Det fremgår helt klart af følgende Goe
thecitat, som han bringer til belæring af sine studenter på 
universitetet i Berlin: "Kast på fornuft og videnskab foragt/ 
den største kraft, som i din hånd blev givet/ så har du givet 
dig til Djævelen hen/ og du må gå til grunde."2 

Logik og videnskab kan altså ikke erstattes med noget an
det, når verden skal erkendes, for "sandhedens sande skik
kelse, som den alene kan eksistere i, må være det videnska
belige system"', erklærer han. Men hvad så? 

Jo, det er ganske enkelt. Hvis der hersker modstrid mel
lem logikken og den konkrete virkelighed, så må det skyl
des, at logikken er uvirkelig. Den må derfor erstattes med 
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en virkelig logik. Det vil sige en logik, der svarer til den 
konkrete virkelighed. 

Den klassiske logiks hovedanke mod virkelighedens ver
den er, at den udvikler sig. Og dermed at A bliver til ik
ke-A, hvilket er den famøse og forbudte modsigelse. Men 
er udvikling og dermed modsigelse en lige så sikker ting i 
verden som elefanter, så må logikken nødvendigvis være en 
udviklingslogik. Og dermed en logik, der tager modsigelse 
som sit udgangspunkt. Det må være en dialektisk logik. 

Videnskabens opgave er at bestemme verdens fænomener 
på en sådan måde, at deres væsentlige træk er indeholdt i 
bestemmelsen. En sådan bestemmelse kaldes et begreb. "Når 
vi vil tale om ting, så kalder vi disse tings natur eller væsen 
for deres begreb"', siger Hegel i overensstemmelse med 
Aristoteles. 

Som den klassiske logiks fader forlangte Arisrateles imid
lertid, at begrebet skulle være modsigelsesfrit. Men det er 
Hegel ikke enig i. For i og med, at man bestemmer, hvad 
noget er, så bestemmer man også, hvad det ikke er. Bestem
mer man f.eks. nogen som mand, så er denne samtidig be
stemt som ikke-kvinde. Bestemmer man nogen som fattig, så 
er denne samtidig bestemt som ikke-rig. l selve begrebet lig
ger altså ikke alene en positiv bestemmelse men også en ne
gativ. Eller som Hegel siger: "Bestemmelsen er negationen 
sat som bekræftelse, - det er Spinezas sætning: Omnis deter
minaliv est negativ."' Enhver bestemmelse er samtidig en be
nægtelse eller negation. Det negative følger nødvendigt 
med det positive. Siger man mand, har man uomgængeligt 
også sagt kvinde. 

Man kan derfor sige, at ethvert noget er, hvad det er, 
præcis i kraft af, hvad det ikke er. Det negative - eller tin
gens andenværen som Hegel siger - er allerede indeholdt i 
det positive. Det vil sige, at enhver bestemmelse eller defi
nition indeholder såvel A som ikke-A. Og hermed følger, at 
begrebet er en enhed af modsætninger eller en mods i· 
gel se. 
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Dette er nemt at se, så længe vi holder os til papiret, hvor 
det ikke er svært at opstille modsætningsfulde begrebspar 
som A og ikke-A. Men vi spørger os, om sådanne dialekti
ske modsigelsesenheder også gælder uden for sprogets om
råde? Gælder de også i den konkrete, materielle virkelig
hed, eller er de blot tænkningens kunstprodukter? 

Bege! selv var ikke i tvivl. Begrebets dialektik gjaldt af
gjort også i den materielle verden. Det var grundlaget for 
hele hans filosofi. 

Alligevel er Bege! ikke det bedste vidne i det spørgsmål. 
For i overensstemmelse med den idealistiske filosofi satte 
Bege! begrebet over den virkelige natur og historie, der 
blot var det stof, hvorigennem begreberne kom til syne i 
deres udvikling. Tænkningen på papiret forblev derfor He
gels udgangspunkt, hvad der bestemt gjorde den dialektiske 
udredning lettere for ham, end hvis han som sit udgangs
punkt havde taget den forhåndenværende materielle virke
lighed. 

Hermed blev dialektikken i nogen grad en slags ordleg. 
Men det skal vi ikke beklage. For Begels geniale modsigel
sesfilosofi kunne næppe være blevet tænkt på noget andet 
grundlag. Og da en først var tænkt - om end idealistisk, så 
sporede den materialistiske tænkere frem til en ganske an
den dynamik og dybde i naturens og historiens processer, 
end de· mekaniske materialister havde kunnet forestille 
sig. 

Det skal vi høre mere om, men først skal vi gøre Bege! 
færdig på hans egne præmisser, der nok er kendetegnet af 
den idealistiske omvending og skematik men ikke desto 
mindre tydeligt lader os ane, at her er en tænker, der virke
ligt har set noget afgørende vigtigt. 

Lad os tage Begels grundforestilling om modsætnings
parret igen, og lad os denne gang illustrere det med neden
stående figur, der er hentet fra perceptionspsykologien. 
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Ser man nøje på figuren, så kan 
man få øje på profilen af et ansigt 
(A). Man kan også få øje på profi· 
len af et ansigt (B). Derimod er 
det vanskeligt at se begge ansigter 
på en gang. Ser man figuren A, så 
danner B det, man kalder grund. 
Og ser man figuren B, så er det A, 
der danner grunden. 

Det der har interesse for os er, 
at i og med at de to ansigter deler den samme grænse, så er 
de givet i og med hinanden. 

A. B. 

B er det, A ikke er, dets negation. Men samtidig er B præ· 
cis, hvad A er. Forholdet mellem A og B er således ikke et 
ydre og tilfældigt forhold, men et indre og nødvendigt for
hold, hvad man kan overbevise sig om, hvis man forsøger at 
skille A fra B, f.eks. ved omhyggeligt at klippe B fra. Man 
vil så opdage, at B stadig er der og ikke kan fjernes, 'fordi A 
er B - om end som negativt udtryk. Figuren udtrykker altså 
billedligt det, som Hegel mener er karakteristisk for begre
bers væsen. At A samtidig er ikke-A. 

I figuren er konturen det, der bestemmer, hvad A er (og 
hvad B er). Grænsen, hvor A på een gang er og ophører, er 
A's bestemmelse. Dette gælder også for begreber, for som 
Hegel siger om ethvert noget: "Dets grænse er - som det 
andets ophør - selv blot dets væren. Det er gennem grænsen, 
hvad det er. Har i i kraft af den sin kvalitet."' 

Tingene bliver dermed netop, hvad de er, der hvor de 
møder eller negeres af andre ting. Som ansigtet A netop bli
ver til, hvor det møder B og negeres, således bliver alle ting, 
hvad de er, der hvor de støder sammen med andre ting, der 
afgrænser dem. Hvilket kan illustreres ved et eksempel. 

En flod løber igennem en kløft, og en undersøgelse for
tæller os, at der er tale om en rivende og vild strøm. Dette 
er floden som et positivt udtryk. 

Lidt eftertanke viser os dog, at floden også har et negativt 
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udtryk. Strømmens vildskab, dens positive udtryk, er nem
lig præcis resultatet af dens møde - og begrænsning - af 
kløften. Vildskaben er således ikke noget, der tilhører flo
den isoleret. Den eksisterer alene i kraft af flodens bogsta
velige modsætning, kløften. Forsøger man at tænke kløften 
væk, så vil floden straks miste sin bestemmelse, for kløften 
er en uadskillelig del af flodens bestemmelse. 

Dette turde være nemt at indse, men indses alligevel 
sjældent. Den gale mand som positivt udtryk bestemmes 
nemt, men det negative udtryk - den opstemmende kløft 
der skaber galskaben - overses. Og galskaben ses da isole
ret som en mystisk egenskab, der alene tilhører det prote
sterende individ. Sygdommen som positivt udtryk bestem
mes nemt med sonder og apparater, men dens negative 
udtryk - det helbredsnedbrydende arbejde - forbliver 
skjult. Fattigdommen som positivt udtryk bestemmes nemt 
i rapporter og statistikker, men dens negative udtryk - få
tallets rigdom og privilegier - ignoreres. 

Tusinder af eksempler på ovennævnte overseelse kan 
nævnes. De skyldes, at det er nemmere at se det positive 
udtryk end det negative. Det første springer i øjnene, det 
andet kræver, at man ser bagom tingene. Men det skyldes 
også, at den videnskabelige metode i mere end hundrede år 
har været domineret af en positivistisk tænkning, der stædigt 
hævder, at kun de positive udtryk er gyldige data for erken
delsen. 

Uden dyder har den positivistiske metode naturligvis 
ikke været. Det er ikke mindst dens fortjeneste, at de prin
cipper om omhyggelig empirisk iagttagelse og efterprøv
bare eksperimenter, som Bacon og Boyle forfægtede, er ble
vet normen først og fremmest i natnrvidenskaben. Men 
uden for studiet af naturen har bindingen til det positive 
udtryk ligegodt været en høj pris at betale for erkendelsen. 
Som f.eks. når olielægerne med henvisning til hele arsena
let af positivistiske metoderegler ser årsagen til malerens 
hjernesvækkelse i - malerens svage mentale evner! Eller 
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når Darwin hævder, at kvindens underlegenhed skyldes 
hendes medfødte natur, og intet har at gøre med de ydre 
forhold, der negerer hende. Eller når fætter Galton erklæ
rer, at det forhold, at visse slægter altid besætter rigets høje
ste poster, skyldes disse personers medfødte egenskaber 
og ikke forhold, der ligger uden for disse personer selv. 
Man leder tydeligvis ikke efter ikke-A' et bag A, men vælger 
at acceptere den bekendte verden på dens "face-value". 

Og det var i øvrigt Auguste Comtes erklærede formål, da 
han først i 1800-tallet formulerede den positive filosofi. Pe
rioden kaldes restaurationstiden, fordi det gjaldt om at re
staurere den orden, der herskede før revolutionens krav om 
forvandling - men nu selvfølgelig med storborgerskabet på 
en fremskudt plads. Den franske Comtes filosofi var netop 
et ideologisk bidrag hertil. Nu skulle man ikke længere 
tænke negativt i revolution, men positivt i orden. De farlige 
og "absurde utopier", der havde skabt kaos under revolutio
nen, måtte forkastes, og i stedet måtte man gå ud fra den 
"positive. politik, der alene formår at gennemtrænge folket 
med den følelse, at ... ingen politisk forandring er af virke
lig betydning"', som Comte skriver. 

Den positive filosofi går naturligvis fint i spænd med den 
mekaniske materialisme, der jo netop isolerer ethvert fæno
men og gør det til et element, hvis egenskaber alene tilhø
rer det. Malerhjernens egenskaber er alene at henføre til 
malerhjernen. Kvindens alene til kvinden. 

Men ingen ting er en øde ø. Med Regels indsigt er den 
snarere et spejl, der får sit indhold i mødet med noget andet, 
som den ikke er. Får man ikke denne negative andenværen 
med, så når man ikke erkendelsen, men bliver hængende i 
det positive udtryk eller i det bekendte, der blot er det tilsy
neladende. I virkeligheden er enhver ting altid en enhed af 
modsætninger. Eller som Regel skriver: "Alle ting er i sig 
selv modsigende."' 
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Ophævelsen der bevarer 
Den modsigelse, som Hegel ser i alle ting, gør dem til uro
lige og dynamiske forhold, der ikke kan forblive, hvad de 
er. Det er fuldstændig ligesom i vores tegning med de to 
profiler. Prøver man at fastholde profilen A, så smutter den 
pludselig over og bliver sin modsætning B. Men heller ikke 
profilen B kan man fastholde, for pludselig kipper billedet 
igen, og det er profilen A, vi ser. Derfor kalder psykolo
gerne sådanne figurer for kipfigurer. 

Det kunne udmærket være kipfigurer, Hegel henviste til, 
når han taler om "nogets uro i dets grænser, hvor det er im
manent, - at være den modsigelse, der bringer det ud over 
det selv."9 

Men det er det selvfølgelig ikke. Hegels model var en an
den, nemlig erkendelsesprocessen. For romantikerne var 
verdens udvikling jo netop Anden, der kommer til erken
delse om sig selv. 

Ligesom Aristoreles forstod Hegel udvikling som en 
tings bevægelse fra noget muligt, men ubestemt, til det, som 
tingen i virkeligheden er. Man kunne således kalde udvik
ling for tingens definition af sig selv, hvorved dens sande 
begreb blev realiseret. Skal man definere, kan man bruge 
udelukkelsesmetoden. Det vil sige, at man kan gå fra den 
ubestemte ting til det, som tingen bestemt ikke er, og her
ved blotlægges, hvad tingen bestemt er. I så fald definerer 
man netop A gennem sin modsætning ikke-A. Det var præ
cis sådan, at Hegel forstod udvikling. Hvilket selvfølgelig er 

' i fin overensstemmelse med, at udvikling indebærer, at en 
ting på een gang rummer A og ikke-A. 

Hegel kalder dette udviklingsforløb for negationens nega
tion. Det ubestemte A bliver negeret til ikke-A, der igen bli
ver negeret, så A kommer tilbage. Men nu i sin sande skik
kelse. 

I den klassiske logik er frem og tilbage lige langt. Negerer 
man A får man ikke-A, og negerer man ikke-A, så får man 
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det oprindelige A tilbage, som om intet var hændt. Nu hen
ter al logik sin form fra den virkelige verdens forhold, og er 
i den forstand strengt formaliserede afbildninger af verden. 
Den klassiske logik henter sin form fra mekanisk bevæ
gelse, og ved mekanisk bevægelse er frem og tilbage vitter
ligt lige langt. Det gjorte kan altid gøres ugjort. Når keg
lerne er væltet af billardkuglerne, kan man rejse dem igen, 
og er tilbage i udgangstillingen. Al materiel bevægelse er 
imidlertid ikke mekanisk. Hælder man et glas koldt og et 
glas varmt vand i en skål, får man lunkent vand. Men man 
kan ikke få det kolde og varme vand igen ved at hælde skå
lens indhold tilbage i glassene. Frem og tilbage er ikke her 
lige langt. Noget uigenkaldeligt er sket. Det er sådan historie 
kommer ind i den fysiske verden. Hvilket i øvrigt var, hvad 
Augustin gjorde opmærksom på, da han på sit område på
pegede, at Jesu Kristi liv og død havde brudt grækernes 
evige cirkel. 

Det er fra de historiske forholds område, at Hegels logik 
henter sin form, der jo netop er funderet på modsigelsen i 
udvikling. For den klassiske og mekaniske logik må en dob
beltnegation nødvendigvis blive en march på stedet. For 
Hegel derimod er negationens negation formlen for al ud
vikling. Lad os illustrere det med et eksempel. 

Man kan godt sige, at den ugifte tilstand bliver negeret, 
når man bliver gift. Den gifte tilstand kan igen negeres. Så 
bliver man ifølge den klassiske logik ugift igen. Men alle 
der har prøvet, vil vide, at det ikke er rigtigt. Man bliver 
faktisk fraskilt! Og selv om man også her er ugift, så er det 
ikke den oprindelige tilstand. Den mellemliggende fase bæ
rer man i høj grad med sig. N egalionens negation ser altså 
ikke således ud: A-> ikke-A---> A. Den ser således ud: A---> 
ikke-A ---> ikke-ikke-A! Det vil sige, at dobbeltnegationen 
nok har ophævet den mellemliggende tilstand, men samti
dig har den bevaret denne tilstand i den nye tilstand. "Såle
des er det ophævede samtidig det opbevarede, som blot har 
mistet sin umiddelbarhed, men ikke derfor er tilintet-
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gjort"10, siger Hegel. Denne forståelse af ophævelse- "er af fi
losofiens vigtigste begreber" - er afgørende for forståelsen 
af det værende som udvikling. 

Men der er mere fra Begels model af udvikling som "er
kendelse", der er værd at få med. 

Udvikling som syntese 
I filosofien gives begrebsbestemmelsen helt abstrakt denne 
form: A = x. Det kaldes en logisk dom eller en subjekt-præ
dikat sætning, idet den tilskriver et subjekt et prædikat eller 
en egenskab. 

Ifølge den tyske idealismes logikere måtte man kun til
skrive A egenskaber, der i forvejen tilhørte A's begreb. El
lers ville det indebære den famøse modsigelse, idet man så 
hævdede, at A samtidig er ikke-A. Det vil sige, at egenska
berne måtte kunne udtrækkes ved en analyse af A. Sætnin
ger, hvor dette gælder, kaldes da også analytiske sætninger. 
Et eksempel kunne være: bolden er rund. Her er det nemlig 
klart, at egenskaben rundhed i forvejen er givet med begre
bet bold. 

Men der findes også sætninger af typen: bolden er blød. 
Blødhed er imidlertid ikke noget, der fremgår af en analyse 
af begrebet bold. Bolden kunne for eksempel lige så godt 
være hård. Denne sætning er altså ikke nogen analytisk sæt
ning. Man kalder det en syntetisk sætning, fordi den lægger 
noget til begrebet, der ikke i forvejen er indeholdt i det. 

Eksistensen af syntetiske sætninger måtte selvfølgelig 
drive de klassiske filosoffer til fortvivlelse. For de tillægger 
jo A en egenskab, der ikke hører til A. Hævder altså at A 
samtidig er ikke-A. Man kunne ganske vist gøre som vores 
ven Leibniz og uhæmmet hævde, at alle sætninger er analy
tiske. Men så kommer man også langt ud, som når Leibniz 
f.eks. hævder, at sætningen: "Cæsar gik over floden Rubi-
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con i år 49 f.v.t. og indledte dermed borgerkrigen i Rom", 
er en analytisk sætning. Det vil sige, at den historiske hæn
delsevarnoget, som man kunneanalysere ud af Cæsars begreb. 

Schelling udtrykte filosoffernes problem på denne måde: 
"Det er disse gåder, der tynger den kritiske filosof. Hans 
hovedproblem er ikke, hvordan der kan være analytiske 
sætninger, men hvordan der kan være syntetiske -., Det er 
det letteste i verden at forstå, at vi kan definere noget ud fra 
loven om identitet (A = A), og det mest gådefulde, at vi 
overhovedet kan definere noget som helst uden for denne 
lov."11 

For Hegel var den syntetiske sætning dog ingen gåde. El
ler hvis det var en gåde, så var det som den levende modsi
gelse, der er det værendes grundform. Hvordan kommer 
nemlig egenskaben blødhed til verden hos en bold? jo, den 
opstår, når noget udefra forsøger at negere bolden ved at 
trykke mod dens overflade eller grænse. Men bolden selv 
negerer negationen, idet den sætter sig til modværge ved et 
elastisk tilbagetog. Bolden vinder altså sine konkrete egen
skaber i kampen mod sine modsætninger. Ved en negatio
nens negation. 

Boldens konkrete egenskab er altså et resultat af boldens 
vekselvirkning med sin andenværen, ligesom flodens kon
krete egenskab er resultatet af dens vekselvirkning med 
kløften. At tro, at egenskaber alene tilhører den ene side af 
en vekselvirkende modsætning, er det samme som at tro, at 
lyden alene tilhører den ene af to klappende hænder. Alle 
egenskaber kommer netop til udtryk i og som grænsen mel
lem modsætninger. 

Det vil sige, at alle tings konkrete egenskaber skabes ved 
syntese. I mødet med sin modsætning vinder tingen nye 
egenskaber. Denne tilblivelse af egenskaber er tingens ud
vikling. Det er derfor, at man kan omtale den dialektiske 
udviklingsproces som tese, antitese og syntese, og det ud
trykker netop, at den dialektiske proces antager den synteti
ske sætnings form: A = ikke-A. 
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Konkrethedens metode 
Den analytiske sætning skræller alt overflødigt af A og når 
frem til A's minimale forudsætninger. F.eks. boldens rund
hed. Den syntetiske sætning, derimod, lægger bestandigt 
noget nyt til A. Blødhed og meget, meget andet. Den gør A 
rigere og rigere. 

At skrælle bort hedder på latin at abstrahere. Abstrahere 
er, hvad den analytiske sætning gør. Og hvad den mekani · 
ske filosofi gør, når den reducerer verdens mangfoldige 
egenskabsrigdom til partiklens næsten egenskabsløse 
form. 

At sætte sammen eller lægge til hedder til gengæld at kon· 
kretisere. Og det er, hvad den syntetiske sætning gør. Den 
føjer stadig nyt til tingene og åbner derfor op for verdens 
mangfoldighed i stedet for at lukke for den. 

Hermed også sagt, at konkrethed netop er essensen i den 
dialektiske forståelse. Abstrakt dialektik er en umulighed, 
og det var derfor, at Hegel blev så sur, når hans studenter 
anbragte dialektikken på den abstrakte formel med tese, an· 
titese og syntese. Dialektikken lever ikke uden for virke
lige, konkrete forløb. Af den grund kræver begribelse af et 
fænomen ifølge den dialektiske erkendelse, at man følger 
dette fænomen i dets konkrete tilblivelses- og udviklings
historie. "Det fremgår allerede heraf', siger H ege!, "at den 
ikke er noget fra sin genstand og sit indhold forskelligt; -
for det er indholdet i sig selv, den dialektik, det har i sig selv, 
som bevæger det fremad." Og, tilføjer han: "Det er klart, at 
ingen fremstilling kan regnes for videnskabelig, som ikke 
går denne metodes vej og bringer sig i overensstemmelse 
med dens enkle rytme, for det er selve sagens egen 
gang."12 

Hegel levede da også selv op til dette videnskabelige 
krav. Det var verdens sammenhæng og ikke dens sammen
sætning, han var ude efter. Men sammenhængen kunne 
kun begribes, hvis den rummede sammensætningen, det vil 
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sige den videnskabelige erkendelses analytiske begreber, og 
hvis sammenhængen blev forstået som en dialektisk udvik
lingsproces. I en fantastisk rig beskrivelse af hele verdens 
udvikling - modelleret som den romantiske Verdensånds 
voksende selvbevidsthed fra sten over planter og dyr og til 
mennesket og den menneskelige historie - inddrog han 
næsten ethvert emne, som menneskeheden havde beskæfti
get sig med, naturvidenskab, historie, filosofi, kunst, reli
gion, økonomi og politik. Og var det en gigantisk idealistisk 
konstruktion, der aristotelisk opfattede udviklingen som 
Verdensåndens selvudfoldelse og selvrealisering, så blev 
den i kraft af dialektikken på en måde også til det modsatte. 
Anden kunne nemlig kun blive, hvad den i virkeligheden 
er, ved at gå igennem sin modsætning. Det er det mate
rielle, og Hegels historie blev derfor i høj grad en fremstil
ling af det materielle, praktiske liv som forudsætningen for 
udviklingen af det åndelige liv. Det vil sige en udførlig hi
storiematerialisme i en vældig historieidealistisk indpak
ning. 

Her er det imidlertid Hegels metode snarere end hans 
system, vi vil koncentrere os om. Og der er endnu et dialek
tisk forhold, som vi skal se på. 

Kvalitative spring 
I en verden kendetegnet ved modsætningernes tryk og 
modtryk ændres balancen mellem de kæmpende modsæt
ninger til stadighed. Relationen kan dog som oftest tåle be
tydelige forskydninger, før den bringes ud over balance
punktet. Den bløde bold kan tåle en stor forøgelse af 
trykket mod den, før den ikke længere evner at trykke til
bage og brister. Og lægger vi strå på strå på kamelens ryg, så 
vil den længe være i stand til elastisk at modsætte sig den 
voksende belastning. 
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Bliver vi ved, så kommer dog på et eller andet tidspunkt 
det strå, der knækker kamelens ryg. Ikke fordi dette famøse 
strå adskiller sig fra de andre strå. Men fordi det udgør den 
lille yderligere gradvise tilføjelse, der bringer det spændte 
forhold mellem ryg og last udover balancepunktet, og får 
det til at ændre sig drastisk. 

Enheden af to kæmpende modsætninger kan opfattes 
som en ramme, der fastholder to poler, som en boksering fast
holder to boksere. Holder tryk og modtryk sig inden for 
denne ramme, opretholdes enheden, og relationen forbliver 
stabil trods sine indre omskiftelser. Den opretholder sin 
kvalitet gennem de kvantitative forandringer, som Hegel ville 
sige. 

Rammens gennembrydning er imidlertid det samme som 
enhedens ophør, og dermed den hidtidige relations tilintet
gørelse. Når kamelens ryg knækker, og når bolden punkte
rer, så er der sket noget kvalitativt nyt, ligesom en bokse
kamp uden for bokseringens rammer ikke længere er en 
match men et slagsmål, for hvilket der gælder helt andre 
regler. 

Med sin billardforståelse kan den mekaniske filosofi godt 
forstå, hvad der sker, så længe ballerne bliver på bordet eller 
bokserne i ringen. Altså de kvantitative forandringer. Der
imod forstår den ikke de kvalitative skift, når rammerne 
brydes. Ja, den benægter, at sådanne skift overhovedet fin
der sted. 

Dialektikken derimod påpeger, at der findes såvel kvanti
tative som kvalitative forandringer. De første er dem, der 
forbliver inden for relationens enhed. De sidste er dem, der 
bryder relationens enhed. De første foregår gradvist, men 
ikke de sidste. For brydes en relation, ophører den med at 
eksistere, og en ny og kvalitativt anderledes relation bliver 
til i samme bevægelse. Lige så lidt som sæbebobler kan 
briste gradvist, kan en relation gradvist blive til en helt an
den relation. Relationsskift antager altid karakter af kvalita
tive spring. "Fødsel og død udgør ikke en gradvis fremadskri-

188 



VIRKELIGHEDENS LOGIK 

den, de udgør snarere en afbrydelse heraf, de er springet fra 
kvantitativ forandring til kvalitativ."" 

F arestillingen omkvali tative spring er hel t afgørende for be
gribelsen af udvikling; I hvert fald hvis man ved udvikling 
forstår tilblivelsen af nye og hidtil ukendte former. Det er 
nemlig klart, at noget nyt ikke kan blive gradvist til. Der må 
være en første gang, ellers er det ikke nyt. Denne første 
gang er det kvalitative spring. Ved at benægte eksistensen 
af kvalitative spring og hævde, at Natura non facit saltus, ude
lukker de forudgående filosoffer derfor præcis udvikling. 
Aristoteles' udfoldelse lader intet kvalitativt nyt blive til, og 
mekanisternes kvantitative forandring gør det heller ikke. 
Formerne forbliver de samme. Partiklerne forbliver de 
samme. A forbliver A. Eller som Hegel beskriver det, og 
her lader vi ham selv føre ordet: "Naturen kender ikke til 
spring, siger man; og den gængse forestilling om opståen og 
forsvinden mener ... at måtte forstå dette sådan, at tilblivelse 
og bortdøen foregår gradvist. Det har imidlertid vist sig, at 
ændringer i det værende aldeles ikke blot er overgang fra 
en størrelse til en anden, men overgang fra det kvalitative 
til det kvantitative og omvendt; en anden-væren som afbry
der det gradvise og er noget kvalitativt andet, end det, der 
gik forud. Vandet bliver ikke ved afkøling lidt efter lidt 
hårdt, - først grødet og efterhånden hærdet til isens konsi
stens; det bliver på en gang hårdt ... Begrebsliggøreisen af 
en tilblivelse eller bondøen ud fra tanken om gradvis foran
dring har tautologiens særegne kedsommelighed; den har 
allerede på forhånd det tilblivende og det bortdøende fuldt 
færdigt og gør forandringen til den blotte ændring af en ud
vendig forskel, hvorved den i virkeligheden kun er en tau
tologi. Denne tænkemåde kan i det hele taget vanskeligt be
gribe nogets overgang i sin anden-væren og modsætning; 
den foregøgler sig at kunne begribe identitet og forandring 
som det udvendige og ligegyldige, der hører til det kvantita
tive."14 
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Lær gennem brug 
Er Hegel svær at forstå? Som vi her meget skematisk og ab
strakt har fremstillet hans dialektik, er han det måske nok. 
Dialektikken lever som nævnt først rigtigt i det konkrete 
udviklingsforløb. Rigdommen i hans tænkning får man da 
også bedst indtryk af, hvis man følger ham i hans systemati
ske gennemgang af verdens former på rejsen med Verdens
ånden, der "har haft den tålmodighed at gennemgå alle 
disse former i tidens lange udstrækning og at overtage ver
denshistoriens uhyre arbejde, i hvilken den på ethvert trin 
har udformet den gehalt, som der var mulig."15 Men også 
den lange vej ville have budt os vanskeligheder. Hvad der 
er umuligt med vores nuværende viden - at fremstille ver
dens udvikling i alle dens konkrete forløb - var selvfølge
ligt også umuligt for Hegel. Og fik han med ekvilibristisk 
mesterlighed et overmåde fascinerende tankeslot op at stå, 
der bjergtog en hel generation af tyskere, så kunne det dog 
ikke skjules, at Hegel for at holde sin vision luftbåren måtte 
ty til illusionistens tricks. Mange af Verdensåndens spring 
måtte trækkes ud af ærmet, og tankeslottet fik herved et 
skær af luftkastel over sig. 

Disse vanskeligheder må imidlertid ikke få os til at un
derkende dialektikken. Det er dens metode, som vi skal 
lære at mestre på erkendelsesudviklingens nuværende trin, 
og i forhold til den mekaniske tænkning er den et kæmpe
fremskridt, som Lenin opdagede, da verdenskrigen isole
rede ham og gav ham tid til at studere Hegel. I sin notesbog 
skriver han: "De to grundlæggende ... opfattelser af udvik
lingen (evolutionen) er: ndvikling som formindskelse og 
forøgelse, som gentagelse, og udvikling som modsætninger
nes enhed (spaltningen af det udelte i hinanden udeluk
kende modsigelser og vekselvirkningen imellem dem) ... 
Den første opfattelse er død, farveløs, tør. Den anden livs
kraftig. Kun den anden giver nøglen til alt eksisterendes 
'selvbevægelse'; kun den giver nøglen til 'springene', til 'af-
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brydeisen i kontinuiteten', til 'omslaget i modsætningen', til 
det gamles tilintetgørelse og det nyes opståen."16 

Hvad gør man så, når hverken det abstrakte skema eller 
Hegels konkrete system er måden at tilegne sig dialektik
ken på? Jo, man prøver at anvende Hegels kategorier mod
sigelse, andenværen, negationens negation, ophævelse og 
kvalitative spring på et konkret materiale fra sin egen virke
lighed. Gør man det, så vil man opdage dialektikkens bety
delige rigdom og styrke og samtidig opdage mere end en ny 
dimension i de konkrete hændelser, som man beskæftiger 
sig med. Det var i hvert fald, hvad der skete for Karl Marx og 
hans ven Friedrich Engels, da de bragte Hegel ud i den vir
kelige og praktiske verden og derved brød seglet på en af 
menneskehedens bedst bevarede hemmeligheder. 

Metoden vipper systemet 
Mens Schelling var et stjerneskud, var Hegel nærmest en la
vine, der voksede og voksede. Da han efter professorater i 
Jena og Heidelberg i 1818 blev filosofiprofessor i Prøjsens 
hovedstad Berlin, havde han revet alle med sig. Begejstrede 
studenter, videnskabsmænd, embedsmænd og politikere 
samlede sig omkring ham, og begejstringen overlevede He
gel med mange år. Han blev selv revet væk af en koleraepi
demi i Berlin i 1831. 

Tilhængerne delte sig i to lejre. De konservative elskede 
hans JyJtem. Hegel havde nemlig været af den overbevis
ning, at Verdensånden på sin lange rejse igennem verdens
historien faktisk var nået frem til sit endelige mål. Verdens
åndens sande og højeste skikkelse var simpelthen den 
prøjsiske stat! Til gengæld elskede de unge revolutionære 
studenter hans metode, ifølge hvilken revolutionære om
brydninger hørte til tingenes dynamiske natur. 

Ifølge metoden. er - som Hegel skriver - "den højeste 
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modenhed eller det højeste stade, noget kan nå . . . det, 
hvori det begynder at gå til grunde"17 og dermed føde noget 
nyt. Dette var selvfølgelig ikke ganske foreneligt med den 
forestilling, at Verdensånden nu havde lagt sig til hvile hos 
den prøjsiske konge og embedsstand. Der var derfor rig an
ledning til konflikter mellem studenterne og de mere satte 
borgere udi det filosofiske spørgsmål. 

De prøjsiske magthavere var benhårde, men de var ikke 
dumme. De forstod godt, at studenterungdommen skulle 
have lov til at rase ud, inden den blev indlemmet i embeds· 
mandsapparatet og sat til at forvalte det bestående. I hvert 
fald holdt kulturminister Altenstein hånden over de rebel
ske unghegelianere i universitetsbyerne og lod dem mødes i 
klubber, hvor samfundet blev kritiseret og omvæltet i ånd· 
rige nattediskussioner over utallige krus øl i røgtågede loka· 
ler. 

Sådan var situationen, da Marx i 1836 og Engels i 1841 
kom til Berlin. Embedsmandssønnen Marx for at studere 
retsvidenskab og fabrikantsønnen Engels for at aftjene vær· 
nepligt ved 12. Gardefussartilleriekompagni. 

Både Marx og Engels kom fra Rbinlandet, der var langt 
fremme i udviklingen af handel og industri, og derfor 
havde været meget lydhørt for de liberalistiske tanker, som 
det franske styre havde ført med sig. Efter Wienerkongres
sen i 1814 var Rhinlandet imidlertid kommet under Prøj
sen, der i altdominerende grad var et landbrugsland do mi· 
neret af de store jordejeres autoritære og feudale 
junkervælde. Rhinlandet følte sig derfor nærmest okkupe· 
ret og undertrykt under det prøjsiske styre. Frihed, lighed 
og broderskab blev trådt under fode og det frie initiativ 
blev indsnævret af alle hånde former for bureaukratiske for· 
ordninger. Som en reaktion mod Prøjsen blev den franske 
revolutions idealer derfor holdt i live i de tyske rhinprovin· 
ser. 

Som børn af denne tradition sluttede embedsmandssøn· 
nen og fabrikantsønnen sig selvfølgelig straks til unghege· 
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lianerne og kastede sig ind i tidens filosofiske opgør. En
gels ved at skrive pamfletter mod Schelling, der af 
regeringen var blevet sendt til Berlin for - med ringe held 
- at dæmpe det røre, som Begels filosofi havde foranstaltet. 
Marx ved helt at droppe de retsvidenskabelige studier til 
fordel for filosofien, hvor han gik i gang med et større ar
bejde til tilbagevisning af Hegels retsfilosofi, dvs. Hegels te
ori om staten. 

Når regeringen var en lille smule bekymret over unghe
gelianerne, så skyldtes det en ide, som de var begyndt at ar
bejde med. Det var David Strauss, der med sin Dm Leben 
Jesu i 1835 havde givet bolden op. Ifølge Hegel kommer ån
den til udtryk og erkendelse gennem materien. Nu opfat
tede man Verdensånden og Gud som noget nær det samme, 
og Strauss foreslog derfor, at hvis Guds ånd er levende i na
turen, og hvis mennesket selv er en del af denne natur, såle
des at Guds ånd lever i det enkelte menneske, så er der ikke 
noget i vejen for at hævde, at guddommen har meddelt sit 
hellige budskab igennem et eller flere mennesker og ikke -
som hidtil hævdet - direkte gennem åbenbaring. Strauss fo
reslog med andre ord, at de hellige skrifter i virkeligheden 
er menneskeskabte! 

For den ortodokse kristendom måtte dette opfattes som 
det farligste kætteri, og - uanset at Strauss sikkert har haft 
de frommeste hensigter - med rette. For dette er første 
skridt i engleteoriens forvandling til samfundsteori, og det skulle 
da også hurtigt vise sig, at han med sit uskyldige bidrag 
havde lukket katten ud af sækken eller løftet barnet ud af 
badevandet. 

Hans initiativ blev fulgt op af Bruno Baner, der ved kilde
kritiske evangeliestudier faktisk viste, at de måtte være 
menneskeskabte. Men det blev en tredje tysker - Ludwig 
Feuerbach - der drog den endelige konklusion. I sin reli
gionsfilosofi havde Hegel skrevet, at "menneskets viden om 
Gud er Guds viden om sig selv"18• Det følger af hele teorien 
om Verdensåndens vej mod selverkendelse. Hertil sva-
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rede Feuerbach imidlertid nej! Det er præcis omvendt: 
"Menneskets viden om Gud er menneskets viden om sig 
selv."19 

Eller udtrykt med Mosebogens sprog, det er ikke Gud, 
der har skabt mennesket i sit billede, men derimod menne
sket, der har skabt Gud i sit. 

Med denne omvending forvandler Feuerbach den tyske 
idealisme til en materialisme. Omvendingen der blev for
muleret i Kristendommens væsen fra 1841 tog de tyske intel
lektuelle med storm. "Med et slag bortfejede han modsigel
sen, idet han uden omsvøb igen satte materialismen på 
tronen. Naturen eksisterer uafhængig af al filosofi; den er 
det grundlag, som vi mennesker - der selv er naturproduk
ter - er vokset op på; uden for naturen og menneskene ek
sisterer der ikke noget, og de højere væsener, som vor reli
giøse fantasi har skabt, er kun fantastiske genspejlinger af 
vort eget væsen. Trolddommen var brudt; ... Man må selv 
have oplevet denne bogs befriende virkning for at gøre sig 
forestilling om den. Begejstringen var almindelig: vi var alle 
feuerbachianere med det samme"20

, skriver Engels se
nere. 

Får Feuerbach med sin saltomortale anbragt det på be
nene, der førhen var anbragt på hovedet, så lander han dog 
på nogenlunde det samme sted, hvorfra han sprang. Ganske 
vist forvandler han idealismen til materialisme ved at for
vandle det åndelige til det menneskelige, men hans opfat
telse af det menneskelige væsen forbliver ligegodt temme
lig åndelig. "Men hvad er så menneskets væsen, som det er 
sig bevidst; eller hvad konstituerer arten, det egentligt men
neskelige i mennesket?", spørger han. Og svarer: "Fornuften, 
viljen, hjertet." 21 Og hermed forbliver det menneskelige og 
det menneskeliges frigørelse noget åndeligt og ikke noget 
praktisk. Unghegelianernes kritik forbliver en kamp på be
vidsthedens og ideernes område. Og med Feuerbachs ab
strakte menneskelighed har man tilmed sat Begels vældige 
konkrethed over styr. Ikke med urette taler Engels om "Feu-
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erbachs forbavsende fattigdom sammenlignet med Regel." 
Hos Regel gælder, at "lige så idealistisk formen er, lige så 
realistisk er her indholdet ... Hos Feuerbach er det lige om
vendt."22 

Men når det er tilfældet, tegner der sig naturligvis den 
opgave at forene det bedste i Feuerbachs abstrakte materialisme 
og i Regels konkrete idealisme, så man kan nå frem til en 
konkret materialisme. 

Det var Marx og Engels, der løste denne opgave. Det var 
ikke gjort med et snuptag, men den afgørende begyndelse 
var gjort med Marx' kritik af Feuerbach fra foråret 1845, 
hvori han gør opmærksom på, at det Feuerbach ikke har 
forstået, er "at det 'religiøse sind' selv er et samfundspro
dukt", og at "samfundslivet er væsentlig prakti.rk. Alle myste
rier, der forleder teorien til mysticisme, finder deres ratio
nelle løsning i den menneskelige praksis og forståelsen af 
denne praksis."23 På sin egen omvendte måde havde det 
faktisk været Regels indsigt. Det storslåede i hans "negati
vitetens dialektik som det bevægende og skabende princip" 
er netop, "at H e gel opfatter menneskets frembringelse af 
sig selv som en proces ... , og at han derfor begriber arbejdets 
væsen og opfatter det objektive menneske (det reale og der
for sande menneske) som resultatet af dets eget arbejde"24, 

s kr i ve r Marx. 

Fra fortolkning til forandring 
At ungbegelianerne Marx og Engels var begyndt at interes
sere sig for arbejdet og det praktiske, havde sine gode 
grunde. Marx var blevet ven med Bruno Bauer i den unghe
gelianske doktorklub, og det havde været meningen, at han 
skulle have været filosofilærer ved Bonns universitet sam
men med Bauer. Da han endelig havde fået sin disputats 
om Epikur godkendt i Jena, var Altensteins protektion 
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imidlertid sluppet op, og ikke alene var Bauer sat i skamme
krogen, men Feuerbach var blevet berufsverbotet, Marx 
måtte derfor søge en stilling i det virkelige liv. 

Gennem en anden bekendt fra doktorklubben blev han 
så medarbejder - og snart chefredaktør - ved RheiniJche 
Zeitung fiir Politik, Handel und Gewerbe, der var grundlagt af 
rige fabrikanter og bankierer i Koln. Og Marx opdagede 
hurtigt, at verden så anderledes ud fra den travle avisredak
tion end fra studenterknejpen. Men den nye synsvinkel 
gjorde ham ikke mindre kritisk. 

Som talerør for Rhinlandets liberale borgerskab var 
avisen i en slags opposition til regeringen i Berlin. Af den 
grund åbnede avisen fra tid til anden sine spalter for mere 
eller mindre revolutionære artikler. Da en af medarbej
derne, Moses Hess, havde skrevet en artikel om den franske 
kommunisme, førte det til en anklage for statsfjendtlig virk
somhed. Chefredaktør Marx lovede bod og bedring, men 
han begyndte også at sætte sig ind i de politiske teorier, 
som Hess havde skrevet om. Hermed blev kommunismens 
politik podet på den begelske filosofis træ, hvad der skulle 
komme meget ud af senere. I Koln førte det dog kun til, at 
avisen snart blev lukket af den prøjsiske censur, og Marx 
mistede hermed sit livs første og sidste borgerlige er
hverv. 

Engels' karriere havde været forudbestemt. Hvad enten 
han brød sig om det eller ej, skulle han ind i faderens firma. 
Han blev derfor sendt til familiefirmaets filial i Manchester. 
Da han ikke af den grund ville lægge sin samfundskritiske 
interesse på hylden, rettede han på vejen henvendelse til 
RheiniJche ZeitungJ redaktør og tilbød at sende avisen artikler 
fra England. Marx modtog ham køligt. "Send mig Deres ar
tikler og korrespondancer. Er de brugbare, kommer de i 
RheiniJche Zeitung, duer de ikke, går de i papirkurven. Manu
skripter tilbagesendes ikke."25 Det var deres første møde. 

Moses Hess havde været mere opmuntrende. Han havde 
opfordret den unge mand til nøje at studere det engelske 
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samfund, hvor den industrielle revolution var ved at ind
føre revolutionerende forandringer. Engels fulgte opfor
dringen, og avisen optog da også hans artikler. 

I England studerede Engels regeringsrapporter om øko
nomi og arbejdsforhold, og under anførsel af revolutionære 
irske arbejdere - ikke mindst Mary Bums, der blev hans 
livsledsager - gennemstrejfede han London og Manchester 
og gjorde forstudier til den bog om Den arbejdende klasses vil
kår i England, der udkom i 1845. Samtidig opdagede han no
get. Som han tilbageskuende skriver år senere, var "hans 
opmærksomhed i Manchester blevet henledt på det for
hold, at de økonomiske kendsgerninger, som i den hidti
dige historieskrivning ingen - eller kun en foragtet - rolle 
spiller, i det mindste i den moderne verden er en afgørende 
historisk magt."26 

En artikel skrev han også om det, hvori han viser, at be
greber som handel, værdi, bytteværdi, arbejde, grundrente, 
konkurrence og monopol; der alle logisk kan udledes af den 
private ejendom, er nøglen til en materialistisk forståelse af 
historiens udvikling. Engels' Omrids til en kritik af national
økonomien udkom i det dobbeltnummer af Tysk-Franske Arbø
ger, som Marx udgav i Paris, hvortil han var draget i eksil. 
For at lukke munden på kritikeren havde Prøjsen tilbudt 
Marx statsansættelse. Men han havde takket nej, og måtte 
så flygte. Kunne Prøjsen ikke stoppe Marx, så kunne det 
dog stoppe det nye tidsskrift. Det blev beslaglagt ved græn
sen og måtte gå konkurs. Der udkom kun det samme num
mer. 

I sin artikel havde Engels gjort opmærksom på, at den 
private ejendom fører til en "spaltning af menneskeheden i 
kapitalister og arbejdere, en spaltning som dag for dag b li
ver stadig skarpere ... og som stadig må øges." Og en over
vindelse af denne splittelse i samfundet kan kun ske', siger 
han, "ved at privatejendommen ophæves."27 

Denne konklusion var Marx selv kommet til i en artikel i 
tidsskriftet. Både de borgerlige materialister og Hegel 
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havde været overbevist om, at staten ophæver splittelsen i 
menneskeheden. Men landdagens vedtagelse af trætyveri
loven, der ophævede Moselbøndernes ældgamle ret til at 
samle brænde i skovene, havde overbevist Marx om, at sta
ten blot er et redskab i de besiddendes hænder. Menne
skets frigørelse finder ikke sin form i staten, her realiseres 
kun det borgerlige samfunds friheder, det vil sige friheden 
til at eje, der er den yderste ufrihed for de ejendomsløse. 
Inspireret af de franske kommunister, som han mødte i Pa
ris, skrev Marx endnu en artikel, hvori han beskriver, hvor
dan friheden i virkeligheden må realiseres. Det må nemlig 
ske ved en praktisk anstrengelse efter fransk forbillede. En 
proletarisk revolution. "Når alle indre betingelser er op
fyldt, forkyndes den tyske opstandeises dag af den galliske hanes 
galen"28, skriver han. 

Men hvad var nu disse betingelser? Det havde den poli
tisk-filosofiske Marx været i vildrede med. Men da han 
læste Engels' artikel, indså han, at netop den konkrete øko
nomiske udvikling var nøglen. 

Herefter blev Marx og Engels samarbejdspartnere for li
vet. Først udgav de kritiske skrifter mod de idealistiske 
unghegelianere. Men så skiftede de kurs med bogen Den ty
ske Ideologi fra 1845. Alle de åndelige forestillinger fra Tysk
land blev fejet til side til fordel for den benhårde franske 
materialisme, som de havde lært at kende i Paris og Bruxel
les. "De herskende tanker er ikke andet end det ideelle ud
tryk for de herskende materielle relationer"29, slår de fast, 
for "produktionen af ideerne, forestillingerne, bevidsthe
den er fra første færd sammenfaldende med menneskenes 
materielle virksomhed og deres materielle liv."30 Og med 
denne erklæring om, at "ikke bevidstheden bestemmer li
vet, men livet bestemmer bevidstheden"", føder de deres 
materialistiske historieopfattelse. 

På grund af dette arbejde med at skabe en syntese af tysk 
idealistisk filosofi, fransk materialistisk politik og engelsk 
nationaløkonomi, var revolutionære arbejderkredse i Paris 
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blevet opmærksomme på Marx og Engels. "Det er på høje 
tid, at kommunisterne udruster sig med en videnskabelig 
teori og åbent lægger deres anskuelser og mål frem for al
verden"", havde Marx udtalt, og så tog man ham og Engels 
på ordet. Resultatet blev Det kommunistiske partis Mtmifest, 
der efter en del rykkere udkom i 1848. Og selv om Marx 
samme år måtte flygte videre til England, så forblev han og 
Engels resten af livet aktive medkæmpere i den voksende 
arbejderbevægelses praktiske politiske organisering. For 
som Marx skrev i kritikken af Feuerbach: "Filosofferne har 
kun fortolket verden forskelligt, hvad det kommer an på, er 
at forandre den."33 
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