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Kend dig selv! 

Da den unge svenske naturforsker Karl Linne i 1735 udgav 
sit berømte Systema naturae, i hvilket den kendte plante- og 
dyreverden blev beskrevet og klassificeret, skrev han ud for 
menneskets plads blot dette: "Kend dig selv!". 

Mente Linne, at det var overflødigt at skrive mere, for vi 
er jo alle mennesker og ved vel bedst selv, hvad et menne
ske er? Nej, det mente han næppe. Unnes tid kaldtes ikke 
oplysningstiden for ingen ting. I denne epoke, hvor den nye 
borgerlige verden kæmpede for at hæve sig over den gamle 
feudalverden, havde de progressive tænkere en urokkelig 
tro på, at oplysning og viden var vejen til vældige frem
skridt. Ikke mindst erkendelsen af menneskets sande natur 
karakteriseret ved fornuft og godhed blev opfattet som af
gørende. Vi må derfor tro, at Linnes "Kend dig selv!:' var 
ment som en opfordring til alle om at deltage i fremskrid
tet. 

I så fald er der grund til at gentage opfordringen. V ar 
Unnes år en brydningstid i menneskets historie, hvor ap
pellen til fornuft og viden var velanbragt, så er vores egen 
tid det nemlig ikke i mindre grad. Tværtimod befinder vi os 
i en helt uhørt situation i menneskehedens historie. Vi 
træffer ikke blot afgørelsen for os selv og den nærmeste 
fremtid. Vi træffer afgørelsen for al fremtid. Om årmillio
ners evolution og årtusinders samfundsudvikling skal gøres 
til intet, eller om den menneskelige civilisation formår at 
rejse sig til nye højder, er op til os. Og til vores evne til at 
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mobilisere den menneskelige viden og fornuft. En ny oplys
ningstid var derfor aldrig mere påkrævet end nu, hvor mæg
tige løfter overskygges af endnu mægtigere trusler. 

Hvad der bragte os frem til dette skæbnesvangre punkt, 
er velkendt. Den verden, der fødtes på Linnes tid, havde en 
skævhed, der bestandigt voksede: Evnen til at forstå og me
stre menneskelige forhold stod ikke mål med evnen til at 
kontrollere naturen og skabe materielle rigdomme. I dag 
hvor ingen teknologisk bedrift synes umulig, forstår vi såle
des os selv på væsentlig samme måde som for århundreder 
siden. Var der da ikke lige så meget at lære om mennesket 
som om den øvrige natur? Jo, selvføgelig. Men den opgave 
løste borgerklassen ikke. 

Hvad Linne ikke gjorde, er det derfor af største nødven
dighed, at vi gør. Menneskets tomme rubrik i naturens sys
tern må fyldes ud. Menneskehedens fremtid afhænger 
heraf. 

Denne bog følger opfordringen og deltager i dette ar
bejde. Men vi vil ikke forsøge at fylde rubrikken ud. Et
hvert stort projekt har en begyndelse. Før et problem kan 
løses, må det formuleres som problem. Og det er ofte det 
sværeste. Det er problemformuleringen vi i det følgende 
skal beskæftige os med. Det vil sige, at vi vil forsøge at stille 
den ramme op, som det bliver vor tids opgave at udfylde. 
Hvad er det, som vi skal forstå, når vi skal forstå menne
sket? Det er det spørgsmål, som vi vil stille. 

Ud fra den erkendelse, at nøglen til menneskets særegne 
væsen må søges i menneskets tilblivelseshistorie, vil proble
met om menneskets oprindelse have en fremtrædende 
plads. Og i behandlingen af dette problem vil vi hente 
hjælp fra mange tænkere i historien. Vi vil således ikke 
alene se, hvilke trin i menneskets evolution, som palæoan
tropologien har blotlagt. Vi vil også hente forbløffende ind
sigt fra antikkens filosoffer. Ligesom vi vil møde nogle af de 
vigtigste mennesketilblivelseshistorier eller antropogeneser 
i tænkningens historie. Først og fremmest vil vi imidlertid 
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beskæftige os med Darwins naturhistoriske og Marx' histo
riske teori, i hvis forening løsningen af gåden om menne
skets tilblivelse skal søges. Og her vil vor tids bedste fore· 
ningsforsøg være vores udgangspunkt. Nemlig Engels' 
artikel om Arbejdets rolle i abens foroandling til menneske, der 
både illustrerer styrken og svagheden i vores mest frem
skredne forståelse af menneskets væsen. 

Alle disse forestillinger, hvoraf vi skal smede problemstil
lingen om menneskets oprindelse og natur, er imidlertid 
selv smedede af forestillinger. Og disse forudsætninger kan 
vi ikke lade upåagtede, hvis vi vil trænge ind i menneskeli
vets problemstilling. I bogen har vi derfor gjort en del ud af 
at tegne et billede af den filosofiske og videnskabelige udvi
kling, der ligger til grund for vores menneskeerkendelse. 

Heller ikke tænkningens udvikling er imidlertid forud
sætningsløs. Den udspringer af det praktiske liv, som det 
udfolder sig i historien. Også dette har vi forsøgt at frem
drage. 

På den måde bliver bogen - som virkeligheden - flere 
historier i een. Og ved man det, så behøver den ikke blive 
en labyrint, selv om den foretager mange drejninger under
vejs. Springe over skal man heller ikke være bange for. 
Bogen er ment som en brugsbog. Derfor er der sidst i 
bogen såvel en personliste som en ordliste over tekniske 
begreber. 

Til sidst en stor tak til Gelius og Jens for mange værdi
fulde råd og til Beth, der oversatte de fremmedsprogede ci
tater til dansk. 

N. E. 
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I Fra Moses til 
Darwin 

Her møder vi historiens to vægtigste 
udlægninger af menneskets oprindelse og 
natur - Mosebogen og Origin of Species. 
Og her ser vi på to grundlæggende 
vanskeligheder den sidste havde med at 
overvinde den første. Nemlig tidens 
problem og problemet med menneskets 
egenart, der er uden sidestykke i 
dyreriget. Hvorfor vi også ser, at det ikke 
var uden grund, at fremragende 
videnskabsmænd nølede med som 
Darwin at gøre mennesket til et dyr. I 
den sammenhæng ser vi endelig, at den 
gamle forestilling om englen ikke var helt 
uden berettigelse. 
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I Fra Moses til 
Darwin 

En sejlivet myte 

"l begyndelsen skabte Gud himmelen og jorden. Og jorden 
var øde og tom, og der var mørke over verdensdybet. Men 
Guds ånd svævede over vandene." 

Sådan begynder skabelsen ifølge Mosebogen. Og den fort
sætter i de følgende dage med tilblivelsen af vækster og dy
reliv, hvorefter værket fuldendes på den sjette dag: "Derpå 
sagde Gud: 'Lad os gøre mennesker i vort billede, så de lig
ner os, til at herske over havets fisk og himmelens fugle, 
kvæget og alle vildtlevende dyr på jorden .. .' Og Gud 
skabte mennesket i sit billede." 

Allerede på den tid, da den blev nedskrevet, var Mose
bogen umoderne som te.ori betragtet. Der fandtes omkring 
år 600 f.v.t. langt tænksommere skabelsesberetninger i 
f.eks. Grækenland. Ja, den lader i den henseende tilmed en 
del tilbage at ønske i forhold til det langt ældre skabelses
epos Enuma Elis}, som jøderne har hentet den fra under 
deres fangenskab i Babylon. Alligevel har ingen skabelses
beretning spillet en større rolle i den europæiske forestil
lingsverden end netop Mosebogen, som vi ved historiens 
tilskikkelser har fået i arv med kristendommen. Fra kristen
dommen blev romersk statsreligion i det 4. århundrede og 
med feudalismen udbredt til hele Europa og helt frem til 
Charles Darwins Origin of Species i 1859, var det den, der var 
gældende. Og tog man den ikke ganske bogstaveligt i slut
ningen af denne periode, så gjaldt den ihvertfald på den 
måde, at man ikke havde andet at sætte i stedet. 
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At Mosebogen er levedygrig helt frem til 1859 er bemær
kelsesværdigt i betragtning af, at det er mindre end 50 år før 
Einsteins relativitetsteori, men det betyder ikke, at der ikke 
havde været forsøg på at erstatte den. Italieneren Giulio Va
nini foregreb således tidligt udviklingslæren og foreslog, at 
mennesket nedstammer fra aberne, men han blev brændt på 
kætterbålet i Toulouse for sin ulejlighed i 1619. Nævnes 
bør også den evolutionsteori, som den franske naturforsker 
Jean Baptiste Lamarck formulerede på et solidt videnskabe
ligr grundlag i 1800-tallets første år, og hvori han også rede
gør for en nedstamning fra aberne. Den teori blev dog ef
fektivt undertrykt og mangler endnu den dag i dag at 
komme til ære og værdighed. Før Darwin havde viden
skabsmændene derfor ikke den fjerneste ide om, hvordan 
mennesket kom ind i historien, hvis de ikke - ihvertfald i 
princippet - accepterede Mosebogens beretning. 

Karl Marx, der var så lærd som nogen, kan være et ek
sempel. I det skrift fra 1844, hvor han lægger grunden til 
sin kommende videnskabelige opdagelsesfærd, ved han 
ikke bedre end, at han må skrive: "Når du spørger om natu
rens og menneskets tilblivelse, så abstraherer du altså fra 
mennesket og fra naturen. Du sætter dem som ikke-væ
rende og vil dog, at de beviser sig for dig som værende. Jeg 
siger dig nu: Opgiv din abstraktion, så opgiver du også dit 
spørgsmål. Eller, hvis du vil fastholde din abs.traktion, så 
vær konsekvent, og når d u tænker naturen og menneskene 
som ikke-værende, så tænk også dig selv som ikke-værende, 
da du dog også er natur og menneske ... Eller er du en så
dan egoist, at du sætter alting som intet og kun dig selv som 
væren?" 1 

Man aner, hvilke problemer spørgsmålet om menneskets 
oprindelse må have voldt den unge Marx, når han for at 
undvige det må gribe til dette spidsfindige sludder. Men 
han kunne selvfølgelig heller ikke vide, at den unge Darwin 
allerede seks år tidligere havde fundet den nøgle, der i høj 
grad gjorde spørgsmålet meningsfuldt. Darwin skrev nem-

13 



FRA MOSES TIL DARWIN 

lig ikke noget om det, og der skulle gå endnu 15 år, før han 
blev tvunget til at udgive værket om arternes oprindelse. 
Han havde anfægtelser, fordi han godt vidste, at han med 
sin teori ville vælte hele det verdensbillede, der byggede på 
Mosebogen. "Hvilken bog kunne ikke en djævelens advokat 
skrive om naturens kluntede, ubehændige, frådsende, vul
gære og rædsomt brutale værk!" 2, betroede han botanikeren 
Hooker. Men Darwin ville altså nødigt være djævelens ad
vokat, og derfor måtte hans samtidige foreløbig stille sig til
freds med Mosebogen, som man altid havde gjort. 

Dårlig er den nu heller ikke. Den kunne ikke have virket 
så længe, hvis den ikke havde haft fat i det væsentlige, og 
det har den med sit billede af en vild og øde jord, hvor væk
ster og dyreliv begynder at pible frem efterfulgt af træer og 
de store hvirveldyr. Og hvor fremkomsten af mennesket 
som et væsen, der på en eller anden afgørende måde ad
skiller sig fra de andre levende væsener, afslutter skabelsen. 
Sådan må det være sket, man kan næsten se det for sig. 

Alligevel skal Mosebogens sejlivethed nok ikke søges så 
meget i dens egne dyder som i den vanskelighed, der mø
der videnskaben, når den skal begribe evolutionen og men
nesket. Nemlig problemet med den menneskelige erfarings
verden. 

Tidsbarrieren 
Skabelsen i Mosebogen følger en. menneskelig målestok, 
som alle kan forstå. Jorden, himmelen, skyerne, havet, fug
lene, væksterne, dyrene, manden og kvinden bliver til hen 
ad vejen og skridt for skridt ved en skabers indsats. Der er 
tale om' fremstilling, og den foregår dag for dag inden for en 
arbejdsuge, hvorefter skaberen holder sig en hviledag. Og 
er det foregået for lang tid siden, så er det dog ikke et tids
rum, som et menneske ikke kan overskue. Efter omhygge
lige bibelstudier når ærkebispen James Ussher fra Armagh i 
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Irland således i 1656 frem til det nøjagtige tidspunkt for 
skabelsen. Det var den 22. oktober kl. otte om aftenen i året 
4004 f.v.t. Og selv om den græsk-ortodokse kirkes teologer 
regnede skabelsen lidt længere tilbage, så var også året 5508 
f.v.t. inden for det menneskeligt fatbare. Og jublende fejl
agtigt. 

I dag ved vi, at Jorden blev dannet af stoffet fra eksplo
derede stjerner for ca 4700 millioner år siden. James 
Usshers regnestykke var altså næsten en million gange for
kert. Og det fortænker vi ham ikke i, for det er et tidsrum, 
som man er nødt til at billedgøre, hvis man vil fatte det. 

Vi kan billedgøre det ved hjælp af denne bog. Den inde
holder lidt mere end 300.000 bogstaver, og bruger vi den 
som kalender, vil det altså sige, at hvert bogstav svarer til 
et tidsrum på 15.000 år. Inden for bogens allersidste bog
stav finder vi således ikke blot os selv, men også vore forfæd
re helt tilbage til de nordtyske rensdyrjægere, der på et 
togt over den frosne tundra til isranden i Kattegat tabte det 
knivskæfte af rentak, som arkæologerne har fundet på Mid
delgrunden. 

Disse rensdyrjægere var selvfølgelig langtfra de første 
mennesker. Går vi tre bogstaver tilbage finder vi den fantas
tiske hulekunst hos de istidsjægere, der holdt til ved rener
nes, vildhestenes og mammutternes trækruter nord og syd 
for Pyrenæerne, og fortsætter vi baglæns gennem skiftende 
kolde og varme perioder, kan vi finde kultiske spor tilbage 
til det tiende-sidste bogstav. Følger vi de efterladte redska
ber og fossilerne i stedet for kult-sporene, så kan vi følge 
menneskelige væsener hele fire linier tilbage, før de bliver 
uskelnelige fra dyriske primater. Men selv om jægerstenal
deren eller palæolithikum ganske betragteligt øger menne
skehedens alder, idet den af varighed er 200 gange længere 
end bondestenalderen, bronzealderen, jernalderen, vikinge
tiden, middelalderen og den moderne tid lagt sammen, så 
ser vi ikke desto mindre, at menneskets tid på Jorden har 
været ufatteligt kort sammenlignet med Jordens egen tid. 
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Eller livets egen tid for den sags skyld. De første sikre spor 
af mikrobe-lignende liv på vores planet er mere end 3.000 
millioner år gamle, men da vi finder livssporene i vores æld
ste klipper, så må man formode, at Jorden blev boltreplads 
for livet, så snart den havde fået blot en nogenlunde fast 
form. At Jorden i princippet altid har været en levende pla
net. 

Den menneskelige lilleput-kronologi var en afgørende 
hæmsko for at begribe livet som en materiel udviklingspro
ces. Fra renæssancen skortede det ikke på viljen til at forstå 
naturens processer materialistisk, hvad den ulyksalige Va
nini bærer vidnesbyrd om. Men hvor store landvindinger 
den materialistiske naturvidenskab end vandt inden for fy
sik, kemi, fysiologi og anatomi, så stødte den på tidsbarrie
ren, når den forsøgte at begribe livets mangfoldighed viden
skabeligt. Der var simpelthen ingen naturlig forklaring 
mulig inden for de tidsrammer, som man overhovedet 
kunne forestille sig. Selv om det var tydeligt, at der var en 
slags udviklingslinie fra de simpleste til de højeste levende 
væsener, så kunne det ikke være en egentlig materiel udvik
ling. "Naturen er at betragte som et system af trin, af 
hvilke det ene nødvendigvis fremgår af det andet ... men 
ikke således, at det ene på naturlig vis skulle frembringes af 
det andet, men i den indre ide, der udgør naturens grund", 
skriver således Hegel i sin Encyklopædi over de filosofiske viden
skaber fra 1830 og fortsætter: "Sådanne tågede og i grunden 
sanselige forestillinger som planternes og dyrenes såkaldte 
opståen af vandet og derpå de mere udviklede dyreorganisa
tioners opståen af de lavere osv., må den tænkende betragt
ning undslå sig for."' 

Det kan meget vel have været Lamarck, som den belæste 
Hegel havde haft i tankerne, for gennem sit arbejde med de 
hvirvelløse dyrs klassifikation var Lamarck blevet overbe
vist om, at det tydelige system i naturen ikke kunne være 
andet end udtryk for en ægte materiel udviklingsproces. 
Men hans velargumenterede og principielt korrekte teori 
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blev mødt af et knusende modbevis. Hans ven og kollega 
Saint-Hilaire havde bragt et par balsamerede flamingoer 
med hjem fra Napoleons Ægyptensfelttog. De havde ligget 
urørte i en faraos gravkammer i to tusinde år og var derfor af 
enorm ælde. Men var de på mindste måde forskellige fra de 
flamingoer, som spankulerede levende rundt i den botani
ske have? N ej, ikke det mindste. Kunne man ønske sig et 
tydeligere bevis for, at arterne ikke udviklede sig? 

Ja, det kunne man nok, mente Lamarck, der bemærkede: 
"Det beviser kun, at de har eksisteret i to eller tre tusinde 
år; og enhver, der er vant til at iagttage og overveje de mo
numenter over naturens ælde, den fremviser for os, kan ube
sværet vurdere betydningen af en varighed på to eller tre 
tusinde år i sammenligning hermed."' Men Lamarcks flot
hed med tiden gjorde ikke indtryk på hans samtidige. De 
betragtede to tusinde år som en evighed og flamingoerne 
som et afgørende bevis. Og banen var derfor holdt fri for 
Darwins udviklingsteori halvtreds år senere. 

Darwin må imidlertid også have mødt tidsbarrieren. 
Hvordan knækkede han den? Ja, det gjorde han faktisk slet 
ikke. Den var brudt itu for ham, og evolutionslæren sprang 
nærmest frem af hullet som trold af en æske. 

Barrierebryderen var den skotske læge og gentleman 
John Hutton, der for Royal Society i 1785 fremlagde sin The
ory of the Earth, hvori han beskrev, hvorledes de geologiske 
landskaber bliver til gennem gradvise og kontinuerlige pro
cesser, som dem man kan iagttage hver dag i de skotske 
bjerge. Synspunktet var selvfølgelig kun muligt, hvis man 
forestillede sig meget, meget store tidsrum, og det gjorde 
Hutton. "Vi finder intet spor af en begyndelse - ingen ud
sigt til en afslutning"', sagde han, og kom dermed på kolli
sionskurs med Mosebogen og den geologiske videnskab. 
Den fulgte nemlig den fremragende franske palæontolog 
Georges Cuvier, der gennem en teori om skiftende skabel
ser og katastrofer havde forsøgt at bringe Mosebogen i 
overensstemmelse med de videnskabelige fund af fossiler 

2 Englen 17 



FRA MOSES TIL DARWIN 

efter uddøde fortidsdyr. Med mellemrum havde Gud sim
pelthen ryddet bordet for at begynde på en frisk. 

Det var Cuvier, der som fransk naturvidenskabs første
mand og indenrigsminister i den kontrarevolutionære rege
ring efter Napoleons fald havde sendt Lamarck ud i mør
ket, og meget bedre gik det ikke Hutton, der anklaget for 
ateisme fandt det klogest at trække sig tilbage fra slagmar
ken. Den engelske sagfører og geolog Charles Lyell fik 
imidlertid sagen genoptaget, og at han også vandt den, de
monstreres af den kendsgerning, at han i 1835 overtog for
mandskabet for London GeologicaJ Society efter katastrofetil
hængeren Buckland. 

Lyells mest begejstrede tilhænger var Charles Darwin. Da 
den 22-årige Darwin den 27. december 1831 afsejlede med 
orlogsfartøjet HMS Beagle, hvor han havde fået stillingen 
som skibsnaturalist, medbragte han første bind af Lyells 
Principles of Geolog;y. Og da andet bind var udkommet, fik 
han det eftersendt, og modtog det et par år senere ud for 
Sydamerikas kyst. Det kan derfor ikke undre, at det blev en 
opdagerfærd, hvor tingene blev set gennem Lyells briller. 
"Jeg er blevet en ivrig tilhænger af mr. Lyells anskuelser, 
som de fremstilles i hans beundringsværdige bog" 6, skriver 
han hjem til en ven i England. 

Da han år senere reflekterer over sin opdagelse, siger 
han: "Jeg har altid følt det, som om mine bøger halvvejs 
kom ud af Lyells hjerne"7, og det er meget præcist. For selv 
om hans store opdagelse endnu ikke havde taget form i 
hans hovede, da han afmønstrede i Falmouth fem år senere, 
så var ægget lagt. Og det var påstemplet Lyell. 

Sagen var uhyre enkel. Man kunne ikke på en gang ac
ceptere Lyells påstand om, at det geologiske landskab og 
dermed miljøet undergår en stadig og gradvis forandring, 
og den traditionelle forestilling om, at dyrene er skabt fær
dige af Gud. Ihvertfald ikke uden at rode sig ind i de rene 
uhyrligheder. Et uforanderligt dyr kan nemlig ikke til sta
dighed passe til et foranderligt miljø. Var dyret tilpasset, da 
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det blev skabt, så må det derfor være dårligt tilpasset nu. 
Men det går ikke, da alle var enige om, at dyrene nu er ek
semplarisk tilpassede deres miljø. Så måtte man altså i ste
det forestille sig, at dyret var utilpasset, da Gud havde skabt 
det. Men det var heller ikke til at sluge, for i århundreder 
var dyrenes tilpasning netop blevet brugt som argument for 
Guds visdom og forsyn. Og havde man tygget lidt på det, så 
skulle man være mere end almindeligt hårdnakket, hvis 
man ikke medgav Darwin, at dyrene måtte forandre sig i 
takt med det foranderlige miljø. I særdeleshed da han også 
kunne påvise de principper, der dikterede denne foran
dring. 

Darwins opdagelse er altså ikke særligt gådefuld. Den føl
ger princippet om, at har man sagt A, så må man også sige 
B. Eller har man sagt Lyell, så må man også sige evolutions
læren. Det gådefulde er derimod, hvorfor Lyell ikke selv 
drog den nødvendige konklusion af sin egen teori? 

Årsagen skal igen søges i den menneskelige erfaringsver
den. Lad os se hvordan og dermed bringe os frem til det 
grundproblem, der er vores ærinde i denne bog. 

Et forbløffende spørgsmål 
1864 var året, hvor den østrigske artilleriofficer von Luppis 
konstruerede den selvbevægelige torpedo, hvad østrig dog 
ikke skulle få megen glæde af mod Bismarcks og general 
Moltkes moderne hær, der netop det år bankede de danske 
landsoldater som en forberedende øvelse. Det var også året, 
hvor amerikaneren Pullman opfandt sovevognen, hvor ty
skeren Siegfred Marcus i Wien konstruerede det første kø
retøj med eksplosionsmotor, og hvor man ved Crystal Pa
lace i London efter rørpostsystemet byggede en pneumatisk 
jernbane, der kunne transportere mennesker med stor has
tighed og i skarpe vinkler. 
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Det, der gjorde størst indtryk på Benjamin Disraeli i 1864 
var imidlertid noget helt andet. I en tale i Oxford det år er
klærede den kommende britiske premierminister: "Hvad er 
det for et spørgsmål, der rejses over for offentligheden med 
en overbevisning så veltalende, at man må forbløffes? 
Spørgsmålet er dette: Er mennesket abe eller engel?" Be
svare spørgsmålet gjorde Disraeli også. Han sagde: "Min 
Gud, jeg er på englenes side." 8 

Anledningen til spørgsmålet var selvfølgelig evolutions
læren, der var kommet på alles læber. Den forsigtige Dar
win var ganske vist gået som katten om den varme grød. I et 
brev til en ung naturalist Alfred RusseJ Wallace med hvem 
han - i meget vage vendinger - korresponderede om sit ar
bejde, skrev han 22. december 1857: "De spørger, om jeg 
agter at diskutere 'mennesket'. Jeg tror nok, jeg vil undgå 
hele dette emne, som er så omgærdet af fordomsfuldhed; 
skønt jeg er enig i, at det er det højeste og det mest interes
sante problem for naturalisten".9 Darwin holdt næsten ord, 
for i Origin of Species, der kom på gaden to år senere, havde 
han kun skrevet een eneste sætning om mennesket. "Der 
vil blive kastet lys over menneskets oprindelse og histo
rie" 10, står der. Men det var alt rigeligt. Hverken videnskab 
eller offentlighed var et øjeblik i tvivl om, at teorien om ar
ternes gradvise udvikling fra tidligere arter gennem naturlig 
udvælgelse af små gunstige variationer også - i allerhøjeste 
grad - var en teori om mennesket. 

På trods af Darwins egen tavshed herom blev striden om 
evolutionslæren derfor fra første færd en strid om menne
skets oprindelse. Den berømte debat mellem den unge pro
fessor Thornas Huxley og biskop Wilberforce i Oxford i 
1860, hvor Wilberforce - endnu uvidende om sin tabte sag 
- foran en forsamling på 700 mennesker spurgte Huxley, 
"om det var gennem sin bedstefar eller sin bedstemor, han 
gjorde krav på at nedstamme fra en abe?" 11, fandt således 
sted hele 12 år før Darwin med Descent of Man selv ytrede 
sig om menneskets udvikling. 
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Duellen mellem Wilberforce og Huxley var naturligvis 
intet mindre end en duel mellem Mosebogen og Oligin o f Spe
cies, mellem teologien og naturvidenskaben, om det rette 
svar på spørgsmålet om mennesket er skabt af Gud eller ud
viklet fra dyrene? Eller i Disraelis formulering - Om men
nesket skylder engle eller aber sin oprindelse? Huxley 
havde ført darwinismens farver til sejr den dag, da han 
svarede Wilberforce, at han hellere ville nedstamme fra 
en abe end fra en opblæst biskop. Men det var selvfølgelig 
ikke frækhed, der først og fremmest afgjorde sagen i abens 
favør. Først og fremmest var det de videnskabelige vidnes
byrd, som Huxley på det anatomiske område selv i høj grad 
bidrog med i 1863 i bogen Man' s P face in Nature. 

Uden et bevis på sin side kollapsede Mosebogen som et 
korthus. Naturligvis gav engletilhængerne ikke op. De 
kunne f.eks. bringe sagen for en anden domstol, som det 
skete med den berømte 'abesag' i 1925, hvor den lovgi
vende forsamling i staten Tennessee forbød evolutionslæren 
ved lov. Men selv om denne fremgangsmåde stadig er ak
tuel i USA, så er den tid dog længst forbi, hvor kirke og for
mørkede fundamentalister kan byde naturvidenskaben lige 
kamp. Ganske vist kan sagen i Tennessee ses som en genta
gelse af paverettens sag mod Galilei i 1633, men den er også 
en bekræftelse af Marx' ord om historiske gentagelser: 
"Den ene gang som tragedie, den anden gang som 
farce." 12 

Ihvertfald forekom sagen klar allerede for mere end hun
drede år siden. Videnskaber som palæontologi, anatomi, 
embryologi og zoologisk taxonomi hobede vidnesbyrd op, 
der entydigt viser menneskets nære slægtskab med de øv
rige primater og pattedyr. Målt med den alen måtte forestil
lingen om menneskets slægtskab med engle komme til kort. 
Og er man ikke helt overbevist, burde den amerikan
ske zoolog W eston LaBarres håndfaste anatomiske analyse 
ihvertfald bortvejre enhver tvivl. Den lyder i let forkortet 
form: 
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"Den tradition, der ser mennesket som en falden engel, 
finder ikke støtte, hverken i palæontologien eller fysikken 
... Nu kunne et fjerløst, tofodet væsen som mennesket ud
mærket være efterkommer af en engel, hvis flyveevne er gået 
tabt. (Jvf. moa'en, rhea'en og strudsen, som ikke kan flyve) 
... Problemet vil i så fald være at finde forfædre til englene. 
Med to arme, to ben og to vinger må de forfædrene angloider 
have haft seks lemmer. Leddyr altså? Men krabbens gæller 
ville ikke kunne klare den udtørring, som flyvning afsted
kommer. Og insekter med seks ben plus et eller to par vin
ger har 8-10 lemmer - og vi skal kun bruge seks ... Engle
nes særegne historie lader formode, at de er varmblodige ... 
Men fuglenes forlemmer er der allerede disponeret over, og 
de kan ikke få både vinger og arme. Flagermus som forfæ
dre? Det giver samme problem som med fuglene: Vi skal 
bruge seks lemmer til engle, og det bedste flagermus og 
fugleefterkommere kan opvise er de banale ... fire. Følgelig 
er englene flyvende pattedyr (men ikke flagermus), afledt 
af en vandlevende form, der hverken var krebs, insekt eller 
padde. Hermed er vort sidste håb: hvalerne, svundet; dette 
det tungeste af alle væsener synes løvrigt heller ikke udpræ
get skabt til at flyve." Og efter yderligere en sides overvejel
ser slutter LaBarre med følgende konklusion: "Af tvingende 
tekniske grunde er denne traditionsrige opfattelse af men
neskets biologi derfor højst uholdbar."" 

Lyells problem 
Lyell har ikke kendt LaBarres analyse. Den er fra 1954. Jvfen 
det behøvede han heller ikke, for han kendte udmærket de 
vidnesbyrd, som Huxley havde lagt frem. Og i 1863 aner
kendte han med bogen Geologkai Evidences of tbe Antiquity o f 
Man, at også mennesket måtte anbringes i den udvidede 
geologiske tidsramme, som han selv havde bragt for dagen. 
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Det betød imidlertid ikke, at bogen fornøjede Darwin. 
Det værste var ikke, at Lyell i sin gennemgang af Darwins 
eyplutionslære kom til at omtale den som en "nyere modifi
kation af den Lamarck'ske teori om fremadskridende udvik
ling"", selv om det var slemt nok. Man vil jo gerne være 
den første, og retfærdigvis skal siges, at Darwin med det 
nye princip om naturlig udvælgelse er betydeligt mere end 
en modifikation. 

Det værste var, at Lyell undveg at erklære sig for evolu
tionslæren. Her havde Darwin skåret det simple udviklings
princip ud i pap, og så skriver Lyell, at den påviste udvik
ling må skyldes "en udviklingslov af så høj en orden, at 
den forholder sig til menneskets begrænsede erkendelse 
næsten som det guddommelige selv gør det." 15 

Kunne Darwin ikke være ligeglad? Når alt kommer til alt, 
så må pioneren jo være forberedt på at møde megen ufor
stand. Nej, det kunne han ikke. Han har utvivlsomt opfattet 
Lyell som sin lærer, og Lyell havde ikke alene tilvejebragt 
evolutionslærens teoretiske forudsætninger, han havde også 
støttet Darwin både praktisk og moralsk i mange år og der
med haft 'sin ikke ringe del i Darwins teori. Det var derfor 
meget vigtigt at overbevise Lyell. 

Hvorfor lod Lyell sig så ikke let overbevise? 
Det er selvfølgelig nemt at pege på det forhold, der også 

voldte Darwin store problemer. Nemlig tabet af anseelse i 
det gode selskab, der ofte var resultatet for den, der tilslut
tede sig evolutionslæren. Lyell kan også have været et ærligt 
troende menneske, hvad Darwin ophørte med at være, da 
han mistede sin lille datter. Men nu gælder det som regel 
for videnskabsmændene på den tid, at elskede de Gud, så 
elskede de videnskaben højere. Vi vil derfor mene, at Lyell 
så et reelt problem i evolutionslæren, og vi vil også mene at 
vide, hvad det var. Nemlig spørgsmålet om menneskets op
rindelse. 

Efter Lyells opfattelse adskiller mennesket sig så radikalt 
fra dyrene, at dets væsen umuligt lader sig forklare ved bit-
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tesmå, gradvise ændringer fra en dyrisk forfader. Han skri
ver om mennesker og dyr: "Som dyrene er ved fødslen, så
dan er det meningen, at de forbliver. Naturen har tildelt 
dem deres særlige rang og plads og sat ubrydelige grænser 
for deres muligheder og evner. Mennesket er fra naturen 
udstyret således, at det er forpligtet til selv at skabe sin 
egen plads og rang på det levendes stige - takket være den 
særegne gave, som fornuften er." 16 

Mennesket er altså kvalitativt forskelligt fra dyret, og har 
det udviklet sig fra dyret, så må det derfor være sket gen
nem et kvalitativt spring. Ikke ved en gradvis, kvantitativ 
forandring. Manden, der havde væltet alle geologiens 
springteoretikere af pinden og slået fast, at udviklingen i 
naturen er langsom, kontinuert, gradvis og ensartet, spørger 
således i Antiquity of Man, om det ikke er mere troligt, at 
mennesket "i et spring har tilbagelagt den afstand, som ad
skilte det højeste stade af begrænset intelligens hos de la
vere dyr fra den første og laveste form for ubegrænset for
nuft, sådan som man møder den hos mennesket!"." 

Og man forstår forsåvidt godt Darwin, da han ved læsnin
gen af dette udbrød, at det "får mig til at stønne!".18 For 
ham at. se slog Lyell sig selv for munden. 

Hvad englen står for 
Lyell var ingen tosse. Og når han med sin vrangvillige stil
lingtagen til Darwins abe-teori faktisk kommer til at holde 
med Disraeli i spørgsmålet om menneskets abe- eller engle
natur, så viser det, at dette spørgsmål ikke· må opfattes som 
tosset. 

Selvfølgelig troede Lyell ikke på engle i bogstaveligste 
forstand. Engang havde de lærde - for eksempel professo
rerne på Københavns Universitet - i fuldt alvor diskuteret, 
hvor mange engle der kunne sidde på et knappenålshoved. 
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Men de tider var længst forbi, og Disraeli har utvivlsomt 
også ment sin henvisning til englen billedligt. 

Hvad skulle den så billedliggøre? Jo, denskulle billedliggøre 
det, som denaltid havde billedliggjort. Historisk set er engle et 
levn fra meget gamle mytologiske forestillinger om en 
verden befolket med åndelige væsener, der uhindret flyver 
igennem luften. Det er derfor, at den menneskelige tanke 
har forsynet dem med vinger, omend det er en smule in
konsekvent, da englene som ikke-stoflige væsener ikke 
burde have brug for denne løftekraft. I Bibelen, hvor de op
træder sammen med de beslægtede serafer og keruber, tje
ner de som Guds sendebud til menneskene. Da de end vi
dere har menneskeskikkelse, kan man sige, at de 
repræsenterer den åndelige verden, som den kommer men
nesket i møde. Men de er mere end Guds repræsentanter i 
den menneskelige verden. De er Guds repræsentation i 
mennesket selv. For ifølge de gamle forestillinger bliver vi 
selv til engle, når vi dør og sjælen forlader sit stoflige hyl
ster. 

Disse forestillinger har tjent mennesket i tusinder af år, 
og man er ikke alene hovmodig men også uforstandig, hvis 
man tror, at det er sket uden god grund. Det er simpelthen 
utænkeligt, at forestillingerne om Gud, engle og sjæle ikke 
skulle have hold i virkeligheden. Bare at afvise dem som 
overtro vil derfor være tåbeligt. Man må spørge, hvad det er 
for et hold, de har i virkeligheden? Selvfølgelig kan vi ikke 
acceptere Gud og engle i bogstavelig forstand. Men de er 
bare en billedliggøreise af menneskelig erkendelse, og for
mens utilstrækkelighed bør ikke forhindre os i at søge efter 
indholdet. Vi må ikke smide barnet ud med badevandet. 

Problemet om det virkelige indhold bag engleforestillin
gen skal vi hen ad vejen beskæftige os mere med, men her 
kan vi fastslå, at den skal billedliggøre den erfaringssikre men
neskelige .overbevisning, at mennesket er et væsen, der har 
egenskaber uden sidestykke i den øvrige natur. At der er en 
afgrundsdyb forskel på dyret og mennesket, der beror på 
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noget andet end det legemelige. Hvilket man netop tilken
degav ved at kalde de særlige menneskelige egenskaber for 
ikke-legemlige eller åndelige, for ikke-naturlige eller over
naturlige. 

Hermed ser vi iøvrigt også, at Weston LaBarres lystige af
visning af menneskets formodede engleoprindelse faktisk 
er helt ved siden af. Som et billede til fastholdelse af men
neskets ikke-naturlige og ikke-legemlige side, kan englen 
ikke bortskaffes ved en analyse, der tager udgangspunkt i 
naturlige og legmelige biologiske egenskaber. Skal englen 
afskaffes, så må der andre midler til. 

Når Disraeli kastede sit Jod i vægtskålen til fordel for en
glene, så må vi tro, at det skyldtes, at han ikke ville give køb 
på den sandhed, at mennesket er kvalitativt forskelligt fra 
dyret. Ihvertfald var det Lyells grund til ikke at godtage 
Darwins uudtalte, men ikke desto mindre helt tydelige 
tanke, at menneskets egenskaber er produktet af gradvise 
naturlige og legemlige forandringer, der ikke på væsentlig 
måde adskiller det fra dyrene. 

Gjorde Lyell så ret eller uret heri? 
Svaret er både-og. For lige så korrekt det var at fastholde, 

at mennesket er et væsen af en kvalitativt særegen beskaf
fenhed, lige så ukorrekt var det ikke at vedkende sig evolu
tionslærens sandhed. Problemet var bare, at det var umuligt 
at få begge sandheder med på een gang. Den teoretiske 
tænkning tillod det ikke, og problemet blev derfor forvand
let til det enten-eller spørgsmål, som Disraeli stiller i sin 
Oxford tale. 

Nu gælder det også på erkendelsens område, at man ikke 
kan lave omelet uden at slå æg i stykker. Det kommer ikke 
sjældent til udtryk på den måde, at når erkendelsen løftes et 
trin op, som det f.eks. sker med evolutionslæren, så taber 
man indledningsvis indsigt, som man havde på det lavere 
trin. Ihvertfald har man meget langt tilbage i tænkningens 
historie haft en temmelig præcis forståelse af, hvad det er, 
som man skal forstå, hvis man vil forstå mennesket. Lad os 
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derfor gå et skridt tilbage for at samle problemet op. Og lad os 
gå et rigtigt langt skridt tilbage. Derved kan vi nemlig ikke 
blot vinde lidt respekt for fortidens tænkere, men også 
møde den bedste af alle historier om menneskets til b li
velse. 
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II Mennesket som 
Prometheus 

Her ser vi på de livsbetingelser og 
historiske forhold i oldtidens 
Grækenland, der danner forudsætningen 
for Protagoras' fremragende 
antropogenese, som kan bruges som 
nøgle til problemet om mennesket. Her 
ser vi, at der er tale om en gåde: dyret, 
der ikke er et dyr. Men vi ser også, 
hvorfor Augustins formulering, der gør 
mennesket til halvt dyr og halvt engel, er 
umulig efter Darwin. Endelig ser vi, hvad 
det er for en videnskabelig erkendelse, 
der skal erstatte engleforestillingen, og 
hvordan løsningen af menneskegåden 
rettelig må bestå i at forbinde Darwins 
naturhistoriske og Marx' historiske 
teori. 
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