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OM DEN POLITISKE NATUR 

en komnentar foranlediget af 

socialdarwinismens nyeste 

variant: sociobiologien. 

Niels Engelsted, 1979. 

SkØnt marxismen i sin fonuulering 
var al uvidenhed.s og overtros fjende, 
har den svigtet denne forpligtelse, 
i den udstrækning den er blevet 
dogmatisk, og den trues nu på livet 
af den mermeskelige s6ciobiologis 
opjagelser. 

Wilson, 1978. 

Intet er lettere end at klæbe en ••• 
"biologisk-sociologisk" etikette 
på fanemener som kriser, revolutio
ner, klassekamp og lignende, men 
ej heller er der noget mere ufrugt
bart, skolastisk og dØdt end en 
sådan beskæftigelse. 

Lenin, 1908. 



l. 

Forord til fØrste udgave 

Den umiddelbare anledning til dette arl:.:ejde er fremkomsten af en gren af 

biologien, der kalder sig sociobiologi. Iklæ:.'lt videnskabelig terminologi frem

sætter sociobiologien nemlig så hårrejsende };åst.ande om mennesket og dets 

samfundsnæssige liv, at ethvert rettænkende menneske må udtale en indigneret 

protest. Og en psykolog så meget desto mere, som sociobiologien som eksplicit 

programerklæring har den fuldst.a>.ndige Ausradierung af psykologien som videnskab. 

Arl::>ejdet er således et stridsskrift, der tager et p::>lellisk livtag med socio

biologien, og prøver at vise, at sociobiologien snarere end at være et resultat 

af uhildet videnskabelig udforskning er udtryk for et reaktionært. ideologisk 

felttog. 

Men selv om det er sociobiologien, der er i arbejdets fokus, så er det 

ikke scx::iobiologien, der er dets egentlige ærinde. Det egentlige æ.t"inde er 

psykologien, eller rettere det for psykologien afgørende spørgsmål am, hvad 

der udgør psykologiens genstand. 

Det er ingen herranelighed, at psykologien har svære teoretiske problemer. 

Delt i uforenelige fraktioner og skoler er den splittet for alle vinde og et 

offer for såvel egne vildfarelser san for andres anslag. 

Men som det i den græsk-romerske askep:rtmyte gik Psyche, der efter den første 

lovende affære måtte gå så jiUeligt meget igennem p.g.a. sine søstres nid, for 

dog til sidst at blive forlØst for sine træng9ler, således vil det selvfølgelig 

også gå psykologien, der efter den første lovende affære med Aristeteles er 

blevet gjort til kastebold for sine søstervidenskabers nid og imperialistiske 

tendenser. Også psykologien vil blive forløst og k<:mne til fuld udfoldelse på 

sine egne - eller rettere på sin ægte genstands betingelser. Blot kræver det, 

at spørgsmålet om denne agte genstand rejses. Det er det, der fØrst og fremnest 

er dette arbejdes fonnål. 

Umiddelbart kan det imidlertid være svært at se, at dette spørgsmål om psy

kologiens genstand er arbejdets formål, for det meste af vejen beskæftiger 

arbejdet sig eksklusivt med. sociobiologi. Det beskæftiger sig altså tilsyne

ladende slet ikke med sit erklærede formål. 

Dette er dcg knn tilsyneladerrle, for under overflade!). er sociobiologien i 

virkeligheden uløseligt bundet til psykologien~ Dette forhold, der er grund

læggende for arbejdets argumentation, kan imidlertid nok fortjene nogle forkla

rende bema:dminger. 

En grundlæ:jgende tanke for den tyske filosof Hegel var, at ethvert fanomen 

og erlh.ver ting er defineret gnenem sin rrodsætning. Forholdet kan illustreres 

ved de fra perceptionspsykologien kendte figur-grund tegninger. Her er figuren 
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netop defineret ved sin m::dsætning, grunden, og grunden ved sin m::dsætn:ing, 

figUren. 

Det er imidlertid ofte sådan, at en iagttager alene er op:rrerksam på figuren. 

Men der kan da ske det, at forholdet rrellem figur og grund svinger eller "kipper", 

således at grunden forvan::lles til figur og figuren til grund. 

På præcis denne måde forholder det sig med sociobiologi og psykologi. Det er 

alene på psykologiens grund, at scciobiologien kan franhæve sin teori som figur. 

Sociobiolog:ien er også defineret af sin m::dsætning 1 og denne rrodsætning er 

psykologien. 

SOCiobiologien erkender, at psykologien er dens rrodsætning, og vil derfor 

eliminere den, Men dette svarer til, at man ville fastholde en figur og eliminere 

dens grund. Det er ikke muligt, 

Når man derfor taler sociobiologi, så har man altid - orrend måske skjult for 

øjet - psykologien ned. Selv om scciobiologien er figur i dette skrift, så 

handler det altså fuldt så meget om psykologi. 

Men hvis sociobiologien skjult er l::estemt af psykologien, så gælder det m::d

satte også. Sociobiologien definerer på. en skjult måde psykologien, og dette 

kan vi benytte os af, hvis vi vil søge efter en definition af psykologien. 

Vi kan ganske enkelt lade figur-grund forholdet nellem sociobiolcgi cg 

psykologi "kippe". Så udspringer psykologien som figur af diskussionen af socio

biologien. 

SOciobiologiens erklærede fornål er med Regels sprog at negere psykologien. 

Vores bestra:belse i dette skrift er imidlertid at negere sociobiologien. At 

negere negationen. Og som resultat af denne dobbelte negation tegner der sig 

eanridset af en bestemnelse af psykolcgiens ægte genstand. Sociobiologien kaster 

psykologien på bHet, men af asken opstår den san en anden fugl PhØnix, 

Dette er gangen og intentionen i arbejdet. cm det øger eller mindsker psy

kolcgiens forvirring er læserens afgørelse. 

Ansvaret for de fransatte synspunkter må jeg selv påtage mig, men det var 

næppe blevet til uden frugtbare diskussioner med venner og kolleger. Især vil 

jeg her takke Johs. MØrk Pedersen og Bette Mia SØgaard, fordi de både har lyttet 

og sagt im::ld. Bette Mia SØgaard har endvidere påtaget sig det store arl:ejde at 

oversætte de frem:nedsprogede citater til dansk. 

Firm Ejnar Madsen og Gunilla Oberg skal have tak, fordi de stillede nateriale 

an sociobiologien til min rådighed. Benny Karpatschof og Jan Ratleff skal have 

tak for deres pionerindsats som forlæggere, og endelig skal Kirsten Brøste ha.ve 

tak for arbejdet ræd at gøre manuskriptet reproduktionsklart. 

N,E., 1981 
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Forord til anden udgave 

Harme over sociobiologernes agressive uforstand var drivkraf

ten bag denne lille bog. Nedtromle psykologien som et andet 

u-land skulle de ikke have lov til, i hvert fald ikke uden et 

protesterende pip fra Danmark. Dette gav anledning til nogle 

betragtninger vedrørende både psykologiens genstand og den vi

denskabelige erkendelse, som man her på instituttet .nu har 

fundet værd at genoptrykke, hvilket selvfølgelig glæder en 

forfatter. 

En genoptrykning rejser imidLertid altid det problem, om man 

skal korrigere i den gamle tekst, fordi man i mellemtiden er 

blevet klogere med hensyn til dette eller hint? 

Jeg har valgt ikke at rette. Ændrede forestillinger må komme 

til udtryk i nye bøger, ikke i allerede udgivne bøger. I hvert 

fald bør stridsskrifter som det foreliggende have lov til at 

blive stående, som de blev skrevet. 

Niels Engelsted, 1985 
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THUS OOES IDEDIDGY F!I:M 

TO ITS BIDDEN" MASTERS: 

THE GENES 

Wilson, 1978 

l~ Truslen fra fremtiden 

l 

Edward O, Wilson, kurator i insektlære ved Ha:rvard Museum of Comparative ZOo

logy, USA, er alvorligt bekymret for menneskehedens fremtid, 

I en tidsep?ke pr<e:Jet af en garrmel samfundsordens gradvise forfald må 

en sådan bekymring siges at være velanbragt. Her er brug for alle gcde kræfters 

bekymred.e bestræl:.::else, så den udlevede samfundsorden kan få en stille cg rolig 

bortgang uden tumult og kaos. 

Edward o. Wilson indser forandringens uundgåelighEd, men når han fØler sig 

kaldet, er det, fordi han har set dybare i tingene end den almindelige, jævne 

fork<arq)er for samfundS1'\1i:!Esige fremskridt. 

U:i fra et vældigt ma.teriale strækkende sig fra biokemi over de fleste af 

biologiens discipliner til sociologi udvikler Wilson i marrmutværket Socio

bioloqy: The new Synthesis (l) sine tanker og synspunkter. 

Her er tale om en encyklopæ::lisk ambition, hvor intet synes for stort og 

intet for småt. Selv den provinsielle danske humlebi er ikke gået forfatterens 

Øje forbi. I den over totusindefemhundrede titler lange referenceliste finder 

nan således: E. Lindhard, "Humlebien som Husdyr, Spredte Traek af nogle danske 

Humlebiarters Biologi", Tidskrift for I.arrlbrukets PJ,anteavl, 19, 335-352, 

Copenhagen 1912 (2). 

Med en sådan cmhu forstår ma.n, hvorfor dette arbejde har kravet Wilsons 

indsats 90 tiner om ugen i tre år (3), !>En hvorfor nu dette ~nhørlige hast

værk? 

IfØlge Wilson og de øvrige sociobiologer - for der· er tale cm en bevæ:Jelse -

er menneskehedens udvikling nøje, hvis ikke entydigt, knyttet til d~ makro

molekyler, der kaldes gener, c::g- san er ansvarlige for styringen af repreduk

tionen af nye individer generation efter generation, 

Disse gener, som de i forskellige varianter og kombinationer er udbre:it 

i menneskearten, udgør et meget fint afbalanceret system, der har udviklet 

sig gennem menneskeartens årmillion lange historie. Til dette system er al 

menneskelig adfærd i sidste ende bundet, såvel "gcde" egenskaber san samar

bejdsevne, selvop:Jfrelse og kiet:"lighed som "mindre gcde" egenskaber som aggres

sion, territorial adfærd, undertrykkelse og udbytning, 

De fleste af os er af den opfattelse, at vores liv ville være lykkeligere, 

hvis vi var disse sidste egenskaber foruden. Hvis der var mindre undertrykkelse 

og udbytning, end der er. Men Wilson har indset, at en sådan betragtning er 
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overfladisk og uvidenskabelig. 

Den naive forestilling, at samfundslivet kan organiseres, således at disse 

træk hindres 1 deres udfoldelse, rurrmer i virkeligheden en vældig fare. Lyk

kes det os nemlig at gribe ind i samfundsforholdene på en sådan måde, at 

adfærdstræk san de ovennævnte bliver udryddet, så forstyrrer vi den genetiske 

l:;alance ned alvorlig risiko for, at det genetisk bastante adfærdssystem bryder 

saiUY~e;ll med hel t katastrofale konseJ.;.venser, 

Dette skyldes, at l::åde gode og dårlige egenskaber med· stor sandsynlighe::l 

er bundet genetisk sammen i uløselige kombinationer: 
Sanarl::.>ejdsånd over for gruppemedlenmer kan meget vel tænkes at være koblet 
med aggressivitet over for fremmede, kreativitet med en trang til at besidde 
og dcminere, atletisk iver med en tenelens til voldsbetoneCl.e reaktioner, o,s,v. 
(4). 

At sådanne blandinger er hØjst sarrlsynlige i Jrenfleskets gensystan, er Wil

son overbevist om. Med henvisning til Keith, Bigelow- og Alexander 1 der alle 

forestiller sig, at menneskets oprindelse er testerot af krigeriskhed, giver 

han os årsagen: 

Disse forfattere forestiller sig, at nogle af menneskehedens "ædlere" træk, 
såsom team-play, altruisme, patriotisme, taPl?EJrhed. på slagmarken, o.s.v., 
er det genetiske resultat af krig (5), 

Når de "humane" træk således må ses som udviklet i nøje sammanhæng med de 

"inhumane" i artens darwinistiske "struggle for life" 1 så inclebærer social 

forandring rettet nod undertrykkelsen af de inhumane træk i virkeligheden en 

trussel om rrenneskesla::gtens endeligt, som vi kender den: 

Hvis det planstyrede samfund - som tilsyneladende uundgåeligt Vil blive 
skabt i det århurrlrede, der komner. - med overlæ;:~ skulle holde sine m:.;rllerrmer 
klar af de pres og- konfljj(ter, som i sin tid gav de destruktive fænotyper 
deres darwinistiske bid, risikerede man, at de andre fænotyper ville dØ 
l:.:ort sanmen med. dem. I derme ultimative genetiske forstand ville social 
kontrol altså berØve mennesket dets menneskelighed ( 6) • 

De kræfter, der kamper for fred og nod udbytning og undertrykkelse, er med 

andre ord uafvidende ved at forgifte deres egen brønd. I den udstrækning deres 

forehavende lykkes, ansp::>rer de til en økologisk katastrofe i gen-adfærds

komplekset, der kan frarøve mennesket dets sande humanitet. 

Forkæmperne for menneskeværdige tilstande og humane forhold er i virkelig

heden anli-humanister, der i modstrid med deres go::le vilje er på vej til 

at Ødelæ:;rge menneskeheden. Det viser, hvor kringlet virkeligheden faktisk er, 

og hvorfor det måske jj(](e burde være enhver beskåret at blande sig i den. 

Det. t'l;uena.e bortfald af menneskelige egenskaber, scm et planstyret samfunds

system risikerer, hvis det piller ved de umenneskelige, kan ifØlge Wilson 

og den genetiske videnskab finde sted inden for blot ti generationer eller 

ikke meget over to hundrede år. I betragtning af, at denne an ti -hl.lTMniserings-
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proces faktisk har stået på i ncgen tid, regner Wilson selv med, at den 

omtalte katastrofale udvikling maget vel kan kulminere om ca. ~00 år. Med 

et Camus-citat frerrmaner han den verden, der kan blive virkligheden for 

vore bØrnebørn: 
••• i et univers, der har afklædt sig enhver illusion og ethvert lys, føler 
mennesket sig i udlændighed, en -fremned, og intet kan afhjælpe dette eksil, 
da al erindring cm et tabt hjem eller håb om et forjættet land er det be
røvet (7). 

Disse dystre udsigter konmer som lidt af et chok for en l.a:gmilld, der nok 

vidste, at fremtiden tegne:ie mØrk, men dog kun det mØrke, man finder lige 

inden daggry. Er alt vlrkeligt fortabt, spørger man uvilkårligt $ig selv? 

Det er det gudskelov ikke. I bogens allersidste sætning 1 der ~nd fattet 

alligevel lader et håb ane, skriver Wilson: "Men vi har stadig hundre:J.e år 

at lØbe på (8)" Den skrænte læser kan dulrre sin frygt i forvisningen om, 

at videnslæbsmanden ser en udvej , 

2. Wilsons redningsprCXJXam 

IfØlge videnskabsmarden Wilson er redningen videnskal:::en, eller helt præ::ist 

den videnskab, der undersøger menneskets sociale adfærd ud fra dens afgørende 

besterrmelse, der er nedfældet i det genetiske materiale. Kun ved en hurtig 

udvjkling af denne videnskab, sociobiologien, bliver det muligt at indhente 

og styre den løbske sarnfundsudvikllng, der gør vold mocl selve naturens 

orden. 

Hvad er det da for et videnskabsprogram, der er udset til· at redde os? 

Hvad er det for en plan, som Wilson har klar? Vi læser: 

Skal vi bevare art<?n på ubest6nt tid, tvi11ges vi til at stræbe :i.mcd. fuld
stændig erkendelse, hel t ned til neuron- og genplan. Når vi er nået så 
vidt, at vi kan forklare os selv i disse mekanistiske termer, og de sociale 
v.i.dens~r står i fuldt flor, kan resultatet blive svært at acceptere (9). 

Vi advares med andre ord om, at hvis videnskaben skal redde os fra kata-

strofen, så må vi også acceptere videnskabens medicin. Videre hedder det: 

••• en grundlæggende sociologtsk teori må afvente en fuldstændig neuron
forklaring af menneskehjernen. FØrst når vi på papiret på cellens niveau 
kan skille maskineriet ad og samle det igen, får vi klarhed over fØlelsens 
og den moralske doms egenskaber (lO l . 

At såvel en fundamental samfundsteori som en egentlig samfundsetik må søges 

inden for cellemembranen kan ved første Øjekast forekcmme overraskende 1 rren 

det er egentlig ret indlysende. Vi så jo, hvordan en almindelig humanistisk 

noral i virkeligheden viste sig at være den rene anti-humanisme, der kurme 

fØre mennesket i Ødel<ø'3"gelse. En sådan humanistisk humaniarre må derfor 
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nø::Ivendigvis erstattes af en biolog-isk humanisme baseret på fysiologi og 

genetik. Wilson forklarer: 

Biologen, scm beskæftiger sig med fysiologiske og udviklingsteoretiske 
sp;Drgsmål, er klar over, at selverkendelse begrænses og fol:'Ires af de 
errotionelle kontrolcentre i hjernens hypothalamus og lilnbiske system. 
Disse centre oversv~r bevidstheden med alle de følelser - had, kær-lig
hed, skyld, frygt, o,a. - som moralfilosofferne spPrger til råds, når 
de umiddelbart sØger at erkende nornerne for godt og ondt. Men hvorfra 
starrmer, må vi sp;Drge, hyp:>thalamus og det lirnbiske systan? ~ udvikledes 
gennem naturlig udvælgelse. Det er dette simple, biol99iske udsagn, man 
må forfØlge til bunds, hvis man vil forklare morallære og moralfilosoffer, 
hvis ikke ligefrem erkendelsesteori og erkendelsesteoretikere (11). 

Etik og rrorallære.- nedsamt deres udøvere - kan med andre ord kun forstås, 

og derrne:i styres, ved hjælp af fysiologi og evolutionslære. Konsekvensen 

heraf må ufortrØd.ent drages: 

Naturvidenskabsmænd og humanister burde i fællesskab overveje den mulighed, 
at tiden er inde til at morallæren midlertidigt tages ud af filosoffernes 
hamder og biologiseres (12). 

Biologerne er nanlig ifølge Wilson langt de mest velkvalificerede til at 

tage sig af disse problemer, fordi "studiet af noraludvikling blot er en mere 

kcropliceret og mindre medgØrlig version af det genetiske variansproblem." (13) 

Det vil sige, at fordi moral,ske nonner og denned politiske opfattelser 

udvikler sig i menneskets evolutionshistorie på sanroe måde som andre triEk., 

det være sig organer eller adfærdsmønstre, nemlig gennem naturlig udvælgelse 

af de mest favorable genotyper blandt utallige S];X)ntane variationer, så er 

videnskaben an genetisk variation og udvælgelse også den rette til at forstå 

og styre disse tr<rl<., og ikke, san nu, snart sagt alle og enhver. Når alt konmer 

til alt, så er det de samne mekanismer, der gør nogen til socialister og andre 

til konservative, som dem, der giver nogle blå og andre brune Øjne. Det 

første er blot et mere kompliceret tilfælde af det sidste, og sociobiologien 

har ræto:ien, der kan overvinde vanskelighederne. Med udgangspunkt i eksemplet 

Øjenfarve fortaUler Wilson i On Human Nature hvordan: 

.•• data sanmenholdes med den allers:i.rrpleste mcxlel for mendelsk arvelighed, 
som ifØlge vor forståelse af celledeling og kØnnet formering blot involve
rer to geners virksomhed. Hvis vore data passer 1 fortolkes forskellene 
som hidrørerrle fra to gener. Hvis ikke bringes rrere komplicered.e skemaer 
i anvendelse. Der antages et stadigt stigerrle antal gener og interaktions
mØnstre, indtil en rimelig overensstEm.Uelse er bragt til veje. I det netop 
citerede eksempel er de afgØrende forskelle mellem blå og brune øjne rent 
faktisk baseret på to gener. • • For de mere komplekse træk kan der under
tiden være hundredevis af gener indblandet, og som regel kan deres ind
flydelsesgrad kun afgøres i grove triEk. og under anvendelse af avancerede 
matenatiske teknikker. Ikke desto mindre lader en grundigt udfØrt analyse 
kun ringe tvivl om den genetiske indflydelses tilstedeværelse og tilnær
melsesvise størrelse (14), 
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Når etikkens grundlag og bestemmelse således er blotlagt i neuroner og 

gener, skulle det ifØlge Sociobiology være muligt at skab3 en "genetisk præcis 

og fØlgelig fuldkanmen retfærdig rroralkod.eks" (15), hvis l.'l"Ø.l1 har held til 

at indse, at "nogle adfærdsformer kan ændres, uden at der sker arotionel skade 

eller tab af kreativitet. Andre kan ikke." (16) FØrst når sociobiologien i 

samarbejde med neurobiologien har løst denne opgave, vil "Skinners drØm an 

et samfund, der er forudbestemt til lykke" (17) kunne realiseres. 

Endvidere må det være sociobiologiens opgave at uføre tilsyn me::1 det gene

tiske grundlag for social adfærd" {18), og såle::les gennem nØje kontrol med 

eventuelle overgreb mod gen-adfærdskomplekset uqgøre et instrument, der kan 

muliggØre udvik]jngen af mere "optimale socio-"Økonomiske systemer", selv cm 

disse aldrig kan blive pzrfekte. 

Det sidste skyldes ikke mindst, at da genetisk varians i ~eskearten ikke 

kan u~es, så kan ensartede normer vanskeligt realiseres. Wilson skriver: 

••• vi f\t.des med pluralistiske ooralnonner (19). 

Det skulle også stå klart, at intet enkelt sæt af ooralske normer kan 
bringes i anvendelse over for alle menneskelige populationer, eridsige alle 
kØns- og aldersgrupper inden for en population. At påtvinge en ensartet 
kodeks er derfor at skabe katplicerede og genstridige moralske dilemna.er -
dette er naturligvis menneskehedens nuværende vilkår {20), 

Tager den genetisk retfærdigt udarbejdede, etiske kode imidlertid hensyn 

til denne kendsgerning og tillader sameksistensen af en sand forskelligartet

hed af ooralopfattelser, der jo er ligeværdige, fordi de er genetisk givne 

evolutionsprodukter, så vil man kunne skabe de forholdsvis optimale socio

Økonomiske systE>J'f!E!r og samtidig tilvejebringe en slags Økologisk "steady state" 

i genadfærds-komplekset. 

Henned skulle menneskeheden være reddet frelst igennem den truende kata

strofe. 

3. Sisyfos 

Den franske eksistentialist Al~-rt camus har tydeligvis ~et en stor inspi

ration for Wilson. Wilsons lx:g både begynder og slutter med betragtninger eller 

passager fra Camus 1 bog Sisyfosmyten, efter den mytologiske beretning om 

S isyfos, der af guderne for evigt var dØmt til at skubbe en stenblok op ad 

et bjerg, for blot derefter at se den rulle ned igen, så han atter kunne be

gynde forfra. 
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Dragningen, Wilson nærer for Sisyfosmyten, får et særligt perspektiv, når 

man indser, at scx::iobiologiens bestræbelse er endnu et tilfælde af en repetitiv 

sisyfosagtig bestræbelse i videnskabshistorien! 

Dette er ikke en anmeldelse af Wilsons l::og, og vi er derfor fri til at 

sØge en forståelse af den sociobiologiske l:.lestræbelse uden for bogens væld 

af data og tekniske detaljer, der i hØjere grad er det sociobiologiske bud

skabs videnskabelige iklarlning, end det er budskabet selv. Det historiske 

perspektiv er her ikke noget dårligt valg, og vi vil derfor SØge kernen i 

sociobiologien ve::l at se den som netop en sisyfosagtig gentagelse af et bud

skab ligeså ganmelt scm civilisationen selv. 

4. Platon, 4, århundrede f.v.t. 

Platon blev fØdt ind i en af Athens mest betydningsfulde adelsfamilier på 

fjerdeåret for den peloponesiske krig, der fØrst skulle slutte i år 403 f.v.t. 

med spartanergeneralen Lysanders indtog i Athen. Da var Platon 24 år garrmel, 

og han må således siges at være et barn af denne krig. 

Den peloponesiske krig var ~ørst og fremmest en strid mellem to Økonomiske 

systemer, aristokratiets agrarØkonomi baseret på selvforsyning og slaveri 

og livegenskab, og borgerskal::>ets hardelsøkonomi baseret på storproduktion og 

udenrigshandel, der ikke var til at forlige, for hvad der gavnede den ene, 

måtte skade den anden. 

For Athens aristokrati var det en særlig vanskelig situation. Deres by var 

bannerfører for OOrgerskabet eller derrokraterne mod Sparta, der forsvarede 

aristokratiet eller oligarkemes sag, og de måtte således blive splittede i 

deres loyalitet, hvis de ikke, som det skete i krigens sidste år, faktisk g·ik 

over til fjenden. 

Den peloponesiske krig var således også en mere eller mindre åben J::orgerkrig 

mzllan Athens oligarker og derrokrater 1 hvor de sidste var delt i en rn:Jd.erat 

flØj hovedsageligt bestående af kØbTænd og fabrikanter og en radikal flØj 

hovedsageligt bestående af Athens besiddelsesløse proletariat. 

Den indre splittelse var den måske afgørende årsag til Athens nederlag, 

der fØrte til, at spartanerne indsatte 30 atheniensiske aristokrater scm Athens 

regenter under ledelse af Critias, Platons onkel. 

De 30 tyrarmer, som de blev kaldt, tog imidlertid en så blodig hævn over 

deres m:::dstandere, at Athens borgere benyttede den første lejlighed til at 

styrte deres terrorregime og drive tyrannerne i landflygtighed. 
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Sparta accepterede nv en rroderat derrokratisk regering på betingelse af, 

at de radikale dernokrater blev holdt ude fra magten, og at et retsopgØr med 

oligarkpartiet og dets støtter ikke blev indledt, 

At disse betingelser alligevel blev omgået, har vi et v~esbyrd om i 

processen og henrettelsen af Critias' og Platans lærer, Sokrates, der var 

blevet sat urrler anklage for at have fordætvet byens ungdom. 

Dette forfærdede i den grad Platon, at han flygtede fra Athen og endvidere 
viede resten af sit liv til en filosofisk gerning, hvis hovedformål var at 

opstille retningslinierne for et fuldkorrmzmt samfund, hvor begivenheder, 

som dem der havde fundet sted. i Athen, ikke kunne forelc~, cm dette virke 

skriver han i et brev fra ankring 353 f. v. t.: 

Da jeg nu betragtede disse forhold og de mennesker, der gav sig af med J?C>litik, 
og lovene og traditionerne, gik det mig således, at jo mere jeg betragted.e 
dem, og jo ældre jeg blev, desto vanskeligere forekom det mig at forvalte 
statens anligger.der på rette måde, For det første var det nemlig ikke muligt 
at udrette noget uden venner og pålidelige fæller, og dem var det ikke let 
at finde, selv om de var der - for vor stat blev ikke længere forvaltet i 
overensstenruelse med forfædrenes tankegang og sympatier -, og at skaffe 
andre i deres sted var ikke muligt med nogen l~thed; og dertil kom så, at de 
skrevne love og traditionerne blev fordærved.e, og fordærvelsen bredte sig 
i forbavsende grad, så at jeg, der i begyndelsen havde været grebet af en 
st:æt'"k drift til at virke i det offentlige liv·,. nu, når jeg vendte mit blik 
imod disse forhold og så, at de på alle måder var i uro, tilsidst blev be
taget af svimmelhed. o:r skønt jeg ganske vist ikke kwme holde op med at 
tænke over, hvorledes det engang skulle komne! til at gå bedre så vel med 
selve disse forhold scm med statsordningen overhovedet, holdt jeg mig til-
bage og afventede en lejlighed til at handle (21) . 

Bortset fra et mislykket forsØg på Sicilien kom Platon aldrig til at handle, 

men i sin lærergerning og i sine skrifter opstillede han sin opskrift på det 

perfekte samfund baseret på en diagnose af det eksisterende samfunds sygdan, 

I Staten li.F.!Ser vi: 

Når nu hellenerne kærper mcxl barbarer, og barbarer rrod hellenere, så vil 
vi sige, at de fører krig og er fjender af hinanden af naturen, og den uenig
hed. vil vi kalde krig; men når hellenere gør noget sådant mod hellenere, 
så vil vi sige, at de nok af naturen er venner af hinanden,. men at Hellas 
i den henseende lider af en sygdom og splittelse, og en sådan uenighed. !::ør 
man kalde partistrid (22) • 

Partistriden - eller klassekampen som vi ville sige idag - er altså natur

stridig og fØrer til samfundets fordærv. Ofgaven må derfor være at genoprette 

samfundets enhed og harrroni, Men h~ i adskiller samfundsorganismen sig ikke 

fra det enkelte menneske, for også dette fordærves, hvis det ikke indeholder 

en sund balance mellem dyderne visdom, mod og mådehold. Og vel at mærke en 

balance, hvor visdonmen er den dominerende, for ellers vil der opstå uretfær

dighed, og cm uretfærdighed siger Platon: 
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Må den så ikke ••• bestå deri, at der hersker strid m2llem disse dele, som 
er tre, og at de giver sig af med m:mge og uvedkommende ting, og at en enkelt 
del gør oprør rrod sjælens helhed, for at den kan have herredørroet i den, 
uagtet det ikke tilkommer den, ræn den af naturen er således beskaffen, at 
det sørrmer sig for den at trælle, medens det ikke sørrner sig for den anden 
del, som hører til den herskende klasse (23). 

Men når der er dette sarrrnenfald rællem statens natur og individets natur, 

for "det ville jo være konisk, an nogen skulle mene, at medet i staterne ikke 

er korrroet fra de enkelte personer" (24), så må den statskyndige også være den, 

der er kyndig i sjælens harlroni, det vil sige filosoffen·. 

Og da det endvidere er sådan, at "forandring i ethvert samfund begynder med 

strid i den herskende klasse; så længe den herskende klasse forbliver forenet 

••• er ingen forandring mulig" (25), så er det klart, at det er filosofferne, 

der må udgØre den herskende klasse, hvis sarnfund.et skal være perfekt og denne::l. 

evigt uforanderligt: 

Dersom ikke ••• enten filosofferne bliver konger i staterne, eller de, som 
nu bærer navn af konger og herskere, begynder at give sig af med filosofi 
på ægte og fyldestgørende måde, og dersom ikke denne forening af r:olitisk 
magt og filosofi kommer i stand, og de mange naturer, som nu for tiden 
vender sig i den ene retning alene, tvinges til at opgive dette, så er der 
ingen mulighed , • • for, at det onde kan bringes til ophØr i staterne, og 
jeg tror heller ikke i rnenn~keslægten •.• {26). 

Filosofkongens indsigt i sammensætningen af den menneskelige sjæl i dyderne 

visdom, m:::d og mådehold dikterer naturligvis den sanroe inddeling i samfundet, 

nemlig i tre klasser svarende til hver af dyderne. 

Filosofferne, lederne eller vogterne, som Platon mener, at de skal kaldes, 

skal repræsentere visdemmen og være den herskende klasse, mens klassen af 

krigere - kaldet ·hjælperne - skal repræsentere rrodet og forsvare samfundet efter 

vogternes retningslinier, Endelig skal det arbejdende folk repr<.esentere måde

holdet i det harmoniske fællesskab. 

Af afgØrende betydning for fællesskabets succes er, at de af naturen viiseste 

kCilll.iler i vogternes klasse og de m:::dige i hjælpernes, for, hvis "disse tre klas

ser giver sig af med uvedkarmende ting og bytter cm på dem indbyrdes, så er 

det til den største skade for staten" (27). Den arbejdende klasse skulle jo 

ikke gerne vae hverken modig eller viis, og herskerklassen ikke mådeholden. 

Platon var i tvivl cm, at den indlysende rigtighed i denne ordning også 

ville være indlysende for den arbejdende klasse, så han foreslår af pædagogiske 

grunde følgende fabel til folkets oplysning: 

Men da gud skabe dem (menneskene,N.E.) blandede han ved deres fødsel guld i 
alle dem af jer, der er skikkede til at herske, og det er grunden til, at 
de er mest værd; men i dem, der er hjælpere, blarrlede han SØlv; jern og kobber 
derirrod i landmændene og de øvrige arbejdere, Siden I nu alle er i slæ:;Jt med 
hverandre, så fØlger deraf, at selv cm I i reglen vil sætte tørn i verden, 
der ligner jer selv, kan det dog hænde, at der af guld fremkorrmer et afkcrn, 
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som er af sølv, og af sØlv et afkom, der er af guld, og alle de andre arter 
kan på sarrnne måde afløse hverandre. Til herskerne giver gud nu allerførst 
og i særlig grad den fornaning, at de ikke på noget punkt må være så gode 
vogtere el~er med så stor energi vogte på noget andet som på deres eget 
afkom, for at de kan se, hvilket af disse stoffer 1 der er blandet i deres 
sjæle, og hvis der af dem fremkarroer en æd ing, i hvilken der firides kobber 
og jern, så må de på ingen måde vise barmhJertighed im:::d dem, men de skal 
vurdere dem således, scm det passer for deres natur, og forst.Øde dem, så 
de bliver arbejdere og bØnder, og hvis der omvendt fremkorrrner nogen, i hvan 
der findes guld eller sølv 1 så skal de hæ:lre dem og forfrernrre dem, så at de 
første bliver vogtere, og de andre hjælpere; det er nemlig spået, at samfundet 
vil gå til grurrle, når jern og kobber kommer til at vogte det (28). 

Men når nu filosofkongen har fået anbragt de af naturen bedste indivtder 

i den herskende klasse og placeret mængden af mindre ædle individer iblandt 

tøndernes og arbejdernes klasse, så melder den tank:e sig, at fremkomsten af 

individer af guld, søv og de uædle metaller jo ikke behøver at blive overladt 

til tilfældet. Platon forklarer sig på sin vanligt snedige måde, her· lagt hans 

talerør, Sokrates, i munclen: 

Men så er der en ting til, Glaukon: at have samleje med hinanden eller gøre 
hvadsomhelst andet uden nogen orden, det er ikke stemnende med gudsfrygt i 
en stat, der består af lykkelige mennesker, og det vil lederne ikke give dem 
lov til. 
- Nej, for det ville ikke være retfærdigt, sagde han. 
- Så er det altså klart, at vi derefter må indrette hellige a:gteskaber, så 

vidt det da på nogen måde er muligt; og hellige ægteskaber, det vil sige 
de gavnligste. 

- Det er ganske rigtigt. 
- Hvordan skal de da så være mest gavnlige? Sig mig en ting, Glaukon. Jeg ser 

jo, at du i dit hus både holder jagthunde og fil)t fjerkræ i stor mmgde. 
Sig mig nu i himlens navn, har du på nogen måde givet agt på disses parring 
og avl? 

- Hvorledes mener du? 
-Er der nu for det første ikke inden for selve disse racer, selv om de er 

nok så fine, nogle, som er bedre end andre, cg som fødes bedre? 
- Jo, det er der. 
- søger du nu at få afkom af dem alle på sarrme måde, eller gør du dig umage 

for så meg-et som muligt at få det af de bedste? (29) 

Hermed var Glaukon ledt ind på sp:>ret i Platons genetiske tænkning, cg via 

avl af heste og ardre dyr, når vi endelig frem til POinten. Platon/Sokrates: 

- Det er en nødvendig følge af det, som vi er blevet. enige cm, sagde jeg, 
at de be1ste l1'æfld indgår forbindelser nl?d de J:.:edste kvinder så ofte som 
muligt, og crnvendt de dårligste ma:nd med de dårligste kvinder så lidt som 
muligt, og at vi lader de førstes afkom leve, de andres ikke, dersom 
hjorden skal være så fuldkarmen som muligt. 

Heller ikke dette er Platon sikker på, at den mindre viise del af bElfolk

ningen er i stand til at indse visdonmen i og acceptere nødvendigheden af, så 

han fortsætter; 

- Og at alt dette går for sig, det skal forblive skjult for alle, lilldtagen 
for selve lederne, hvis hjælpernes masse så lidt som muligt skal være til
bøjelig til at rejse sig imcd dem. 

- Det er ganske rigtigt, sagde han { 30) • 
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- Jeg mener, sagde jeg, at megen usandhed. 09" list lader det til at vore 
ledere bliver nØdt til at betjene sig af til gavn for dem, scrn de leder, 
Og vi sagde jo fØr, at al den slags var nyttigt som lægemiddel betragtet. 

- Og deri havde vi ret, sagde han (31) . 
- Så må vi altså anordne nogle fester 1 hvorved vi kan føre brudene og brud-

gcmnene sam:nen • , • Men brylluppernes antal IPå vi lade bero på lederne, 
for at de så vidt muligt kan holde m:m.denes antal konstant ••• 

- Det er rigtigt, sagde han. 
- Så ~ vi vist altså til at holde en slags kunstig lodtrækning, så at 

den dårlige mand ved hver enkelt forbindelse kan kaste skylden på tilfældet 
09" ikke på lederne. 

- Ja, sådan må vi virkelig gøre, sagde han , •• 
- Og når så !JQ:lrnene fØdes, så skal de øvrighedspersoner, der har med det at 

gØre •• • i hvert enkelt tilfælde tage b;Drnene af gode forældre, synes jeg, 
og bringe dem ind i aflukket til nogle plejersker, der tor for sig selv 
i en bestemt del af byen, men b;Drnene af dårligere forældre, såvel scm 
hvis der af arrlre fø:ies nogle, som har en legemsfejl, dem skal de gem:ne 
på et hermeligt og skjult sted; sådan er det passende. 

- Ja, sagde han, det er I:.Btingelsen for, at vegternes klasse kan forblive 
ren (32). 

5. Malthus, 1798 

Platens hannoniske idealsamfund blev aldrig realiseret, og vi bevæger os nu 

over totusinde år frem i historien til året 1798, hvor englænderen Thomas 

Robert Malthus anonymt udgiver en pamflet ned titlen An Essay on the Principle 

of Population as it effects the future Improve:nent of Society, with renarks 

on the Sp?CUlations of Mr. G::xlwin, M. Corrlorcet, and other Writers. 

Generationen fØr Malthus tilhørte oplysningstiden med dens trd på, at menne

sket af naturen ikke er ondt, og at det ved sin fornufts hjælp er i stand til 

at framne sin egen fuldkarmengørelse gennem en tilrettelæggelse af samfundslivet 

efter rationelle og retfærdige principper. 

I overensstemmelse med denne optimistiske opfattelse måtte oplysningstidens 

tælkere se menneskelig ulykke og fordærv som. udtryk for utilstrækkelige og 

uretfærdige sociale institutioners virke. Og fornuften måtte derfor diktere 

omstyrtelsen af disse institutioner. 

Malthus' far, Daniel Ma.lthus, var selv en stor tilhænger af disse kritiske 

ideer, og da han var en personlig ven af Jean-Jacques Rousseau, lod han Thorras 

Robert qx1rage efter principperne i dennes l:xJg Emile. Thomas Robert vendte 

imidlertid sin der igennem erhvervede kritiske sans mod oplysningsfilosofiens 

antagelser. 

Anledningen var den franske revolution i 1789, der var oplysningsidealernes 

kulmination. Oprindeligt havde det intellektuelle rorgerskab i England set på 

revolutionen med begejstring: var dens mål trcds alt ikke de sanme, san eng

lænderne tidligere havde opnået gennem deres rorgerlige revolution hundrede år 
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tidligere? Men da revolutionen i 90'erne udviklede sig til et blodigt opgør 

mellem rroderate borgerlige, der ønskede at bsgrænse revolutionen, og jakobiner

nes radikale flØj 1 der stØttet af de mindre håndvæt:kere cg Paris' proletariat 

ønske:.'le revolutionen gennemført tilbunds, forfærdedes englænderne. Og efter 

jakobinernes magtovertagelse i det, vore skolebøger betegner san "ratlsels

perioden", er man mest till::Øjelig til at se den franske revolution som en 

gendrivelse af oplysningstidens idealer, Så var de trods alt falske! 

Thanas Robert Ma.lthus var en af penneførerne i denne gendrivelse. Måske den 

betydeligsterfar han lagde videnskabelighed "i Newtons ånd" til grund for sin 

forkastelse af muligheden for samfundets forarrlring til det bedre. I ):;egyndel

sen af An Essay on the Principle of Population skriver han om hele problem

stillingen: 

Man har sagt, at det brændende spt>rgsrnål nu er, -cm mennesket frem::Ner med 
Øget hastighed skal bevæ:.;re sig rrxX.I en grænseløs og hidtil utænkelig udvik
ling til det bedre, eller om det skal dømnes til en evig svingen mellem 
lykke cg ulykke, og efter hver eneste indsats stadig finde sig på umådelig 
afstand af ønskemålet (33), 

Fortalerne for det ubegra:nsed.e fremskridt, som Malthus havde sat sig for at 

tilbagevise, var, som den fulde titel på essayet viser, den franske Marquis de 

COndorcet, der mistede livet under revolutionsstridighederne, og den engelske 

kommunist William Godwin. 
I sit arbejde Esquisse d'un Tableau Historigue des Progres de l'Esprit Huma.in, 

der udkom posthumt i Paris i 1794, hvade COndorcet udtrykt den tanke, at de 

tekniske fremskridt - i særdeleshed trykpressen og skydevåbnene - havde gjort 

en ende på århundred.ers adelig undertrykkelse og kirkelig. fordom og åbnet op 

for en moderne verden med mulighed for uendelige fremskridt: 

(Mit) arbejde ... vil påvise, ad tankens og ad kendsgerningernes vej, at der 
ikke er sat nogen grænse for de manneskelige evners fuldkommengørelse, at 
rrenneskets evne til at blive fuldkemment i virkeligheden er grænseløs; at 
dens fremadskriden, som i fremtiden er uafhængig af hvilken magt, der end 
måtte ønske at standse den, ikke har anden grænse end varigheden af den 
klode, hvortil naturen har hensat os. Utvivlscmt vil dette fremskridt kunne 
tage en mere eller mindre hurtig vej, men det vil aldrig kunne gå til-
bage (34). 

Og William Gcrlwin, hvis arbejde Enquiry concerning P?litical justice fra 

1798 er et svar til den eneste tidlige ~1gelske advarsel mod revolutionens fa

rer, Ekkmxnd Burkes Reflections on the revolution in France fra 1791, mener, 

at intet mindre end udryddelsen af enhver herskende klasse er en nltdvendighed, 

hvis menneskeheden skal udvikle sig i en lykkelig retning: 

Ved privilegium er et begunstiget fåtal berettiget til at lagge beslag på 
belømllnger, som universet har overladt alle sine sønner scm helhed; i ban
derne på disse få har det lagt midler til undertrykkelse af resten af arten; 
det fylder de:n med forfængelighej og pragtsyge og byder dem enhver tilskyn
delse til hovmed og ophØjet ligegyldighed for andres følelser og inter
esser (35). 
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Den fØrste følelse, som opstår i en ufordærvet sjæl, når den tra:der ind i 
menneskelivets teater, er denne: Fjern fra mig og mine frænder alle vilkår
lige hindringer; giv os en retf~dig start; stil alle samfundsinstitutioner
nes fordele og hæ:ierstegn til rådighed for hver eneste een ••• (36), 

Maltbus er lutter sympatisk indstillet over for disse høje mål, men også 

han har set dybere ind i tingene: 

Jeg har læst en del af de spekulative overvejelser over rænneskets og sam
fundets fuldkonroengørelse rn:ad stor glæ:J.e. Det fortryllende billede de frem
holder har varmet og henrevet mig. Jeg ønsker brændende sådanne lykkelige 
forbedringer, men jeg ser store, og efter min opfatte1se, uovervindelige 
hindringer ligge dem i vejen (37). 

Vi skal straks se, hvad det er for uomgåelige vanskeligheder, Malthus har 

op:.laget, men lad os først se på hans opfattelse af fremsk:ridtstænkerne. Con

doreet og den franske revolution får således disse ord med på vejen: 

Det er et enestående eksempel på en mands troskab imcd principper, som, så 
skæJjnesvangert for ham selv, blev nodsagt af hver eneste dags erfaring, 
At se menneskeånden i en af verdens mest oplyste nationer ••• fornedret af 
en sådan heksekeddel af afskyelige lidenskaber, af frygt, grusomhed, ondskab, 
hævntØrst, ærgerrighed, vanvid og dårskab, sa:n ville have bragt vanære over 
den mest pr:imitive nation i den rrest barbariske tidsalder, må have været 
så overvældende et chok for hans ideer on menneskeåndens nØdvendige og 
uundgåelige fremskridt, at intet anden end den fasteste overlYavisning an 
hans princippers sandhed kunne have holdt stand over for alle ydre tilskik
kelser {38). 

Og den analyse af miseren i samfundet, san William Godwin lægger til grund 

for sin kcmm.mistiske drøm, er ifØlge Malthus si.rofelthen forkert: 

Den alvorlige fejltagelse, Mr. Gcdwin dØjer med gennem hele sit arbejde, 
består i at tilskrive al den last og elendighed, man finder i det borgerlige 
samfund, til de menneskelige institutioner. Politiske reguleringer og den 
herskende administration af ejendomnen er i hans Øjne det frugtbare udspring 
for alt ondt, de er arnestedet for alle de forbrydelser, der nedværdiger 
menneskeheden. Hvis denne fremstilling af sagen virkelig var sand, ville 
det ikke forekorrm.!! en håbløs owave til fuldkornnenhed at fjerne det onde 
fra denne verden ••. Men sandheden er, at omend menneskelige institutioner 
synes at være den irrllysende og påtrængende årsag til megen af menneskehedens 
fortræ:i, så er de dog i virkeligheden lette og overfladiske, kun for fjer 
at regne, der flyder på overfladen i s~igning med de dybere liggende 
årsager til urenhed, der tilsmudser kilderne og gør hele menneskelivets 
str<t:m grumset og uklar { 39) , 
At gøre menneskekærlighed til samfundets hoveddrivfjeder og beva;qende prin
cip, istedet for egenkærlighed, er en fuldbyrdelse, man inderligt kunne 
ønske sig ... Men ak~ det Øjeblik kan aldrig indtræde. Let hele er ikke 
meget andet end en drøn, et skØnt fantasifoster ( 40) • 

Men hvorfor nu egentlig? Det derronstrerer Malthus med sin overbefolknings

teori, der for ham umuliggØr, at samfund baseret på lighed og retfærdighed 

nogensinde kan virkeliggØres. Argumentationen bagynder således: 

Jeg tror, jeg har ret til at fremsætte to p:>stulater. For det første, at 
fØde er en nØdvendighed for rrenneskets eksistens. For det and.et, at liden
skaben mellan kørmene er en nØdvendighed, og at den vil bah::.>lde sin nu
værende skikkelse ( 41) . 
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Idet jeg tager mine J.X>Stulater for givet, vil jeg hi.wde, at befolknings
evnen er uendeligt meget stØrre end jordens evne til at frembringe menneskets 
subsistensmidler. 
Befolkningen vokser, med mindre den hamnes, i et geometrisk forhold, Sub
sistensmidlerne vokser ktm i et aritmetisk forhold (x) • En smule ken:lskab 
til tal vil vise den fØrste krafts umådelighed i forhold til den anden. 
Takket være den del af vor natur, der gØr føde til en nødvendighed for men
neskelivet, må virkningerne af disse to ulige kræfter holdes lige. Dette 
indebærer, at selve vanskeligheden ved at opretholde eksistensen må udØve 
en stærk og stadigt virkende kontrol på befolkningen. I:enne vanskelighed skal 
rarrme et sted og må med nødvendighed fØles tungt af en stor del af menneske
heden (42), 
Tidlig d9X{ må und.er den ene eller anden form hjemsøge menneskeracen. Meti
neskehedens laster er aktive og kyndige redskaber for,, Ødelæggelsen og 
fuldfØrer ofte selv det rædsomme værk. Men skulle de fejle i denne udryddel
seskrig, skrider misvækst, epidemier, farsot og pest frem i ræ:lselsfuld 
slagorden og fejer tusinder OJ titusinder l:::ort. Skulle sejren endnu være 
ukorrplet, lurer den vældige, uundgåelige hungersnød. i deres bagtrop og udligner 
med et enkelt In'l.Ogtigt slag forskellen mellem den befolkning og den fØde, der 
er i verden (43). 
Jeg ser ingen måde, hvorpå mennesket kan unddrage sig denne lov, san gennem
trænger hele den an.inalske natur. Ingen indbilQ.t lighed, ingen nok så vidt
gåerrle landbrugsregulationer kunne fjerne dens tryk i blot et enkelt århund
rede. Og den synes derfor at tale afgørende irrod den mulige eksistens af et 
samfund, hvor alle rredlenuner lever i tvangfrihed, lykke og forholdsvis mage
lighed; cg uden at nære ængstelse for at kunne skaffe midler til livets 
opretholdelse for sig selv og deres familier. 
Hvis prænisserne derfor er rigtige, så taler argurrentet afgørende :im::xi fuld
komnengørelsen af menneskehedens store masser (44). 

Skulle man dette tiltrods alligevel i sin uforstand SØge at gennemfØre et 

samfundssystem bygget pa G:Xiwins ideer, så er Malthus ikke i tvivl om, hvad 

resultatet i lØbet af kort tid ville blive: 

Et samfund, som er opbygget på grundlag af den smukkeste form, fantasien kan 
optmke, hvor rærmaskekærligheden og ikke egenkærligheden er det bevægende 
princip, og hvor hver en slet tiltØjelighed hos medlemneme rettes ad fornuf
tens og ikke ad nagtens vej, ville takket væce naturens ufravigelige love, 
men ikke takket være menneskets oprindelige fordærvethed, i lØbet af meget 
kort tid forfalde til et samfund, hvis grundplan 'ikke er væsensforskellig 
fra det, der er frewherskende i Øjeblikket i alle kendte stater; jeg mener 
hermed et samfund, som er delt i en klasse af ejere og en klasse af arbejdere, 
og med egenkærligheden som den store maskines vigtigste drivfjeder (45). 

Gcdwins korrrnunistiske samfund er ffi2d an::lre ord naturstridigt. Fordelingen 

med en lille klasse rige,· der ejer, og en stor klasse forarmede, der arbejder, 

er simpelthen naturens lov, og at tro, at den kan omgås ved selv den aller

mindste omfordeling af goderne, er en alvorlig fejltagelse. Fattiglovene i 

England er et nærliggende eksempel, som Malthus viser os: 

For at afhjælpe det jævne folks lidelser har England indført sine fattiglove; 

(x) Et aritmetrisk forhold, eller en differensrække, betyder en va:kst som 
2, 4, 6, 8, 10 ••••• 
Et gecmetrisk forhold eller en kvotientrække, betYder en vækst som 2, 4, 
8,16,32 ••••• 



14 

men det er at frygte, at mens de måske har mildnet intensiteten af den enkel
tes vanskæbne en smule, så har de også spredt det alrrene onde over en langt 
større overflade •.• Sæt man ved en udskrivning fra de rige hævede de 18 pence, 
en mand nu tjener, til 5 shilling. Mange ville måske forestille sig, at 
folk så kunne leve godt og spise kø:l hver dag. Men dette ville være en i hØj 
grad fej lagtig slutning. Overdragelsen af 3 shilling og 6 pence om dagen til 
hver arbejder ville ikke øge landets kØdrrængde. Der er .ikke i dag nok til, 
at alle kan få en anst.andig andel. Hvad ville konsekvensen derfor blive? 

Malthus viser dernæst, at konsekvensen ville blive inflation, der hurtigt 

ville a:de de ekstra shilling, og at det fortsat ville være ham "der kan tilbyde 

flest penge, der bliver besidderen " (47). PengeforøgeJ,sen ville altså gavne 

ingen, derirro::l ser Ma.lthus, at den ville skade mange: 

M:X:ltagelsen af 5 shilling om dagen isterlet for 18 pence, ville få enhver til 
at drØrmie om neilge timers daglig fritid. Dette ville medfØre en stærk cg 
umiddelbar bremse på den prcduktive industri, og efter en kort tid ville iJcke 
blot nationen være fattigere, men de lavere klassers nØd- ville være stØrre, 
end da de kun fik 18 pence om dagen ( 48) . 
Jeg nærer ikke den ringeste tvivl om, at Englands sognelove har bidraget til 
at ha:ve fø:levarepriserne og sænke arbejdslønnen. De har derfor medvirket til 
at foranne den klasse af rrennesker, hvis eneste ejendom er deres arbejds
kraft (49). 
At mildne de lavere samfundsklassers n\td er i sarrlhed en vanskelig owave. 
Sandheden er 1 at lidelsens tryk på derroe del af samfundet er et onde med så 
dybe rØdder, at ingen rrenneskelig snildhed kan nå det. Skulle jeg foreslå 
et lindrende middel, og i sagens natur kan kun lindring kcmne på tale, ville 
jeg foreslå •.. total afskaffelse af alle nugældende fattiglove (50). 

Efter at Thcmas Robert Ma.lthus, universitetslærer fra Cambridge, således har 

denonstreret de herskende forholds naturlovsm:essige n\tdvendighed, træ::ler 'Ihomas 

Robert Malthus, præst i Albury, til og forklarer for os den hØjere mening og 

retfærdighed i denne tingenes uretfærdige tilstand: 

Lad os ikke klynkende klage over 1 at ikke alle kLimaer er lige gavmilde 1 

at der ikke året rundt hersker evig vår, at ikke alle Guds skabninger besid
der de 5aiTliB fordele, at skyer og storme w'!dertiden fornØrker naturens verden 
og last og nØd- den rroralske verden, og at ikke alle skal::eJ.sens værker er 
fo:r:root med sarrme fuldkanrænhed. Både fornuft og erfaring synes at vise, at 
naturens uendelige rrangfoldighed (og mangfoldighed kan ikke eksistere uden 
laverestående dele, eller tilsyneladende mislyde) på beundringsværdig vis 
er tilpasset til skabalsens hØjere formål og til at frembringe så meget 
godt, som tænkeligt muligt (51) . 
En brændende kærlighed til og beundring for dyden synes at indebære eksi
stensen af noget m::dsat, og det forekanroer højst sandsynligt, at den sam:ne 
fonnens og indholdets skØnhed, den sanroe karakterens fuldk('.tmlenhed, ikke kan 
frembringes uden det indtryk af misbilligelse, som opstår ved synet af 
det moralsk slette. 

Eller sagt helt enkelt: "Det forekomner højst sandsynligt, at det rroralsk 

slette er absolut nødvendigt for frembringelsen af rroralsk fortræffelighed" (53). 
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6 Bvolutionslære og socialdarwinisme 

Malthus' teori vandt stor genklang i hans samtid, såvel praktisk som teoretisk. 

Det skyldtes ikke mindst, at den på så enkel en nåde fo:r:måede at udtrykke 

den hastigt fremvoksende kapitalistklasses selvforståelse. Det menneskelige 

samfunds vrangside, fattigdom, sygdom, nød og. elendighed er naturens nødven

dighed, og søger vi at afhjælpe den, bliver det om muligt endnu værre. Naturen 

må gå sin gang. Eller som Trevelyan, direktør for det br,itiske finansministerium, 

sagde om den hungerkatastrofe forårsaget af kartoffelpest, der på rnalthusiansk 

vis brød ud i Irland i årene 1845-47, og som uh.indret fik lov at gå sin gang 

med det resultat, at øens befolkning blev halveret: 

Da det alt i alt ikke er menneskeligt muligt at lØse det, har det alvise 
forsyn grebet ind ræd en kur, der var lige så uventet og uforudset, som 
den formentlig vil vise sig effektiv (S~). 

I hvert fald nB. rrøn forrrode, at Malthus' videnskabelige påvisning af for

armelsens naturnØdvendighed er karmret de engelske godsejere svært tilpas, hvis 

eks];X)rt af kom fra den hungersramte ø på intet tidspunkt under katastrofen 

blev forhindret. 

cm et af de berømteste resultater af Malti-J.us' teori kan vi læse i Charles 

Darwins selvbiografi: 

I oktober 1838 ... læste jeg tilfældigvis for min fornøjelses skyld Halthus' 
On fX?Pulation, og velforberedt ~ jeg var, fra langvarige iagttagelser af 
dyrs og planters vaner, på at anerkende eksistenskampen, som den foregår 
overalt, slog det mig straks, at under disse omstændigheder ville der være 
en tendens til at bevare fordelagtige variationer og udslette ufordelagtige. 
Hesul tatet ville være dannelsen af nye arter. Her havde jeg omsider en teori 1 

jeg kunne arbejde udfra, men jeg var så ængstelig over faren for fordc:ft'ITe 
og forhastede slutninger, at jeg besluttede at vente nogen tid med at skrive 
så meget sam den korteste skitse til den (55) • 

Endnu tyve år efter var Darwin ikke komnet neget længere 1 og det havde nær 

kostet ham faderskabet, da en anden Malthuslæsende engelsk natur9.-list, Alfred 

Russel Wallace, i 1858 kom ham i forkØbet ræd evolutionsteorien.i skitseform. 

Wallace sendte skitsen til Darwin og bad denne sikre dens offentliggørelse: 

Enden på disse forviklinger blev dog - nB.ske noget i strid mad teorien om 

struggle for existence - en fælles præsentation i al fordragelighed for 'l'he 

Linn.ean Society i London den l. juli, 1858. Således tVilllget færdiggjorde Darwin 

sin Oriqin o f the Srecies, der udkom året efter. 

Essensen i evolutionslæren ·er 1 at i den rnalthusianske eksistenskamp må det 

være de bedst egnede, der overlever per definition. LigesOm det per definition 

rrå være de mindst egnede, der bukker under. Det betyder, at de variationer, 

som de bedst egnede er bærere af, i løbet af et vist tidsrum bliver mere hyppige, 

trens de variationer, der bæres· af de mindre egnede, bliver mindre hyppige. 

Hvilket igen betyder, at en plante- eller dyreart over tid vil undergå for-
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andring l:::estemt af artens mest succesrige medlemmer. Arten udvikler sig og 

bliver til noget andet, end den tidligere var. I)l.:;nne forandring, der er kontinu

erlig, fordi eksistenskampen er kontinuerlig, gælder alle arter, hvis egnethed 

til stadighed prøves m:x1 det miljØ, som de lever i. I takt med de miljønæssige 

forandringer forandres arterne, således at nye arter opstår. Denne forandrings

proces er den organiske evolution. 
Teorien slog straks igennan, og ikke kun inden for biologien, som den re

volutionerede, men også uden for denne. Malthus havde givet en videnskabelig 

forklaring på, hvorfor der naturnødvendigt altid måtte være en stor masse af 

forarmede, nu gav .Darwins teori den videnskabelige begrundelse for, hvorfor 

der som en ø i de foranredes hav også måtte være en gruppe succesrige, For den 

fuldvoksne og kraftigt ekspansive kapitalistklasse var det manna fra himlen. 

Den lille klasse, rige - ofte overdådigt rige på succes, rigdam og magt, 

var simpelthen evolutionens avantgarde, de bedst egnede, der skulle føre menne

skearten rrod nye højder, Eller som Yaleprofessoren, William Graham Surrrner, 

kunne udtrykke det: 

Millionærerne er prcd.ukt af naturlig udvælgelse •.• Cet er fol:di, de er udvalgt 
således, at rigdcmme -både deres egne og dem, de får betroet-, vokser i 
deres hænder ..• Cet er rimeligt at betragte dem som naturligt udvalgte sam
fundstjenere, egnede til særligt arbejde. D2 får høje lØnninger og lever i 
luksus, men det er en god handel at slå af for samfundet (56), 

7 Galton, 1869 og 1883 

En af de mange, som evolutionslæren greb ræd begejstring, var Darwins halvfætter, 

Francis Galton. Ifølge alle kilder skal Galton have været et geni - 'l'e.tman har 

endog målt hans intelligenskvotient p?sthumt! (57) - og netop genialitet og 

fremragendehed var det, Galton så forklaret i evolutionslæren. 

FØdt ind i den engelske landadel under victorianismen og imperialismen levede 

Galton fuldt ud op til fordringen i Kiplings digt: så løft en hvid mands byrde/ 

send ud den bedste søn. Uddannet som rrediciner og netematiker kastede han sig 

over opdagelsesrejser i det mØrke Afrika efter, at faderens dØd havde gjort 

ham Økonomisk uafhængig. Efter at have indlagt sig fortjeneste som geograf 

kastede han sig dernæst over rreteorologi, som han bidrog vægtigt til, samtidigt 

rred at han gjorde en række opfindelser, bl.a. en fjernskriver. Man kan vel 

sige, at Galton i den grad var en udfordringernes nand, at det rreget vel 

kunne være sig selv, han beskriver i fØlgende passage: 

Når en mand af geni har udvalgt sig sin hobby og tilpasset sig i den grad til 
den, at han synes uegnet til nogen anden beskæftigelse i livet, og kun er i 
besiddelse af en speciel f.:erdighed, så berrærker jeg ofte med beundring, hvor 
godt han står sig, når han af omstændighederne phrlselig hensættes i en 
fremmedartet situati<>~:. Han vil udvise en indsigt i nye betingelser og en evne 
til at hårrltere dem, d.:.Jm selv ikke hans rrest fortrolige venner tiltroede 
ham (58). 
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I slutningen af 1860'erne opstod der omstændigheder, der tvang Galton ind 

på nye baner. Anledningen var, at Gladstones regering havde til hensigt at 

gennemføre en skolereform, der skulle udstrække den elanentære skoleundervis

ning til en større del af befolkningen, Var dette ikke ligeså skadeligt som 

de fattiglove, Malthus havde advaret im::d, så var det efter Galtons opfattelse 

ihvertfald temneligt overflødigt: 

Hvis et menneske er bagavet ræd stor intellektuel kapacitet, arbejdsiver og 
styrke til at arbejde, kan jeg ikke forestille mig, hvorledes et sådant 
rrenneske kan undertrykkes {59). 

Det er ned andre ord begavelsen eller de nedfø:lte egenskaber, der bestenl.'ll:..lr 

et menneskes succes, og~ opdragelsen eller de omstandigheder, individet 

fødes ind i: 

Jeg har ingen tålrrodi.ghed med den lejlighedsvis udtalte og ofte - især i 
beretninger som er skrevet ræd det forrrål at lære tøm at blive gcde bØrn -
underforståede antagelse, at bØrn fra fØdslen er nogenlunde ens, og at de 
eneste kræfter, scrn aktivt skaber forskelle mellem dreng og dreng og mand 
og nand er den stadige noralske urrage . . • Jeg vender mig inod fordringer 
på naturlig lighed. Erfaringen fra barnekarrmer.St, skolen, universitetet 
og de professionelle lØbebaner er en eneste kæ::le af beviser på det ned
satte {60). 

For at underbygge disse synspunkter udgav G:>.lton derfor i 1869 - sarrme år 

som Suezkanalens åbning og Jules Vernes En verdenskomsejling under havet -

sit studie over genialitetens arvelighed, Hereditary Genius, hvorfra ovenstående 

citater er hentet, og hvis konklusion killiDe være: 

Ingen •. kan betvivle eksistensen af storslåede dyr af rænneskearten, som af 
naturen er i fremragende grad ædle, individer som fØdes til at blive konger 
over mænd (61) • 

M8d dette arbejde, og hvad der siden fulgte, blev Galton nu banebl:yder inden 

for antrO};:ologien og medstifter af den helt nye videnskab, der netop så dagens 

lys i disse år, psykologien. 

Foreningen af Malthus og Darwin som a],X)logi for de herskende klassers "natur

mæssige" særret, var .imidloz:rtid ikke uden problemer. Generende var f .eks., at 

det var vanskeligt at forstå evolutionsteorien på anden måde, end at det i sidste 

ende var mængden af levedygtigt afkom, der per definition bestemte en arts

gruppes egnethed, Egnethed kUliDe svært dårligt betyde andet end evnen til suc

cesrig fennering. Eetø:i intelligens, styrke, skØnhed og æ:lelhed derfor ikke i 

sidste ende en øget rrængde afkom, så talte de slet ikke som værdifulde egen

skaber i evolutionen. For den, der ville gøre den herskende klasse til evolu

tionens fortrop, var det derfor en kedelig ken:isgerning, at det først og frem

mest var de foranrede masser med deres mindæ æ.:lle individer, der bidro:; til 

formeringen i England, og ikke herskerklassen. 
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Galton var ikke blind for denne vanskelighed. I sit arl:ejde Inquiries into 

Hurran Faculties fra 1883 udtrykker han det således: 

Midlet til befolkningskontrol, som overvejende er ført i marken af Malthus, 
er en klogelig udsættelse af æJteskabsindgåelse; men en sådan læ.t:"esætning 
ville afgjort kun finde ~et udbvedelse, den ville være i hØj grad 
skadelig for racen •.• D~t ville kun l::live efte:-levet af de mest 
ferudseende cg selvf::n:rEZgte.'1de; de .i.npulsive og selvSØgende ville lade hånt 
om den. r.:e, hvis race vi især ønsker at bevare, ville kun efterlade sig få 
efterkommere, mens de, hvis race vi i særlig grad ønsker at være fri for, 
ville fylde den ledigblevne plads med deres yngel o. . D:m nationale race 
ville være blevet forringet. Den praktiske anvendelse af doktrinen om det 
sene agteskab ville derfor indirekte føre til skadelige resultater, som 
blev overset, fordi man forsømte at gøre sig overvejelser om de racern:æsige 
konsekvenser (62) , 

England løb med andre ord en alvorlig risiko for, at de bedst egnede -eller 

rettere deres arveanlæg - helt forsvinder til fordel for de mindre egne:le, fordi 

det synes at være naturens gang, at de sidste fonærer sig mad større hastighed 

end de første. I sandhed en interessant fortolkning af evolutionsteorien. 

Ifølge Galton lå den engelske race stadig to grader over negeren, hvad angik 

v<.erdifulde egenskaber, rren to grader under antikkens græker fra Athen (63), men 

det kunne hurtigt ændre sig i negativ retning, Degeneration truede altså im

periet, men hvad skulle der gøres? Galton har imidlertid en lØsning, Vi læser: 

Derefter opstår spØrgsmålet om, på hvilken måde mennesket kan give l:.egiven
hederne en håndsra:kning, Mit svar er, at det gør man ved at fremæ evolutio
nen. Vi kan bruge vor intelligens til at opdage og fremskynde de forandringer, 
der er nØdverrlige for at tilp3.sse omstændighederne til racen og racen til 
omstærrlighederne ( 64) , 
Mit almene formål har været at hæfte mig ved forskellige ~eskers forskel
lige nedarvede evner, de store forskellige familier og racer, at undersøge 
i hvilken grad historien har vist det praktisk muligt at erstatte unyttige 
~eskelige racer med bedre, og overveje om det ikke er vor pligt at sætte 
ind med rimelige l:::estræt:elser og således anstrenge os for at fremme evolu
tionens fonrå.l hurtigere og under mindre lidelse, end hvis begivenhederne 
var overladt til deres eget forlØb (65), 

Naturen må altså hjælpes på vej 1 således at det er dens bedste sønner, der 

også bliver de udvalgte. Overladt til sig selv synes den jo ikke helt at leve 

op til evolutionsteorien. 

Galtons forslag til en sådan håndsrækning til naturen er en ny videnskabelig 

disciplin, eugenikken eller raceplejen, der ifølge Gctlton består i "være på 

udkig efter tegn på overlegne stanroer eller racer og b9gunstige dan, sådan at 

deres afkom bliver den gamle race talmæssigt overlegen og gradvist helt erstatter 

den." (66) 

Eugenikkens første opgave må være at undersøge, hvilke egenskal::er i befolk

ningen, det er værd at samle på, og hvilke man tør skille sig af med, Til dette 

formål opfandt Galton en lang række statistiske og antrot:ome-triske måleme.toder. 
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For at få et indtryk af Galtons eugeniske videnskab vil vi se p3. en af disse, 

der går ud på at eksponere fotografiske p::>rtrætter oven i hinanden, således at 

forskellige 11rene" typer toner frau. Cm en af de mere værdifulde af disse typer 

skriver Galton; 

Jeg har kombineret portrætterne af tolv officerer fra Royal Engineers med 
det sarrme antal menige , •• Resultatet er et sanmensat billede, hvis udtryk 
viser en becydelig styrke, intelligens, beslutsomhed og oprigtighed • , • 
Dette ansigt og de egenskaber, det vidner om, giver sandsynligvis et finger
peg om den retning, i hvilken den engelske race lettest vil kunne forbEd
res (67), 

Men eugenikken må ikke kun være ot,:mærksom på gunstige egenskaber, som dan 

der konmer til udtryk hos de r<td:mossede irnperiebyggere i Royal Engineers-regi

mentet, for det er fØrst og frenmest de urrlerlØdige træk, der truer 'racen: 

Der optrarl.er hos alle racer af domesticerede dyr, og ganske særligt i den 
menneskelige race, fordi den forandrer sig me'get hurtigt, elementer - hvoraf 
nogle er oprindelige, andre et resultat af degeneration - SOin er af liden 
eller ingen værdi, eller san er positivt skadelige (68), 

Eksemp.:.:!lViS: 

Som modsætning til det sammensatte billede fra Royal Engineers kan jeg frem
vise billeder af to af de grove og lavtstående ansigts~, rran mø:ier i de 
kriminelle klasser. , , De frembringer ansigter med et middelmådigt· præg t men 
uden skurkagtighed. Enkeltvis er ansigterne skurkagtige nok, men på vidt 
forskellige måder t og når de kombineres forsvirrler de individu~lle ejendcxn
melighedert og alt hvad der står tilbage, er en lavtståerrle··types jæme 
præg (69), 

Men at arb:::Jjde med· disse pJrtrætter "of a low tY:J,?a" undgår ikke at slide på 

eugenik.eren. Galton giver her en interessant l:.leskrivelse af atlk.ostningssiden 

ved den eugeniske videnskab: 

I de cmfattende erfaringer t jeg har gjort med sortering af fotografier • • • er 
der visse almene irrltryk, der har slået mig •• , Jeg kunne dag efter dag vende 
tilbage til mit nøjscm:melige klassifikationsarbejde med en fØlelse af behag 
ved mit materiale. Med forbryderne havde jeg det anderledes~ I nogen tid 
kunne jeg ikke på fyldestgØrende måde få fat i degraderingen i deres udtryk; 
til sidst fik fornermnelsen af den et fast tag i mig, og selv nu kan jeg ikke 
arbejde rred disse p.')rtrætter uden bevidst at overvinde den afsky, de vak-
ker (70). 

Galtons arOOjde med den antropc:metriske beskrivelse af kriminelle førte ham 

til flere opjagelser, scm kriminologien drog nytte af. Blandt aridet opjagede 

han fingeraftrykkenes anvendelighed til sikker identifikation, hvad der fik 

Scotland Yard til at gå over til denne roetede. Der var imidlert..;i,.d mange andre 

negative arvetræk end de til kriminalitet knyttede. Qn et af de mere un::lerlØdige 

skriver Galton: 

Jeg agter nu . • • at diskutere en m:erkelig og tilsyneladende afvigende gruppe 
rroralske instinkter og intellektuelle mangler, der er nedarvet snarere end 
erhvervet ••• Det er de slaviske till:Øjeligheder, scm. lederne iblarrlt os er 
forskånet for, men som udgØr et karakteristisk element i jæme personers 
anlæg. Det store flertal af personer af vor race har en naturlig 'tiJ.b;Djelig
hed til at vige tilbage for det ansvar 1 der følger med at stå alene og handle 
alene;: de ophøjer vox p.)puli til vox Dei (x) selv når de ved, den ytres 

(x} Vox pJpuli: folkets røst, vox Dei: Guds. staroue. 
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af en p;til::el af nulliteter, og de er villige slaver af tradition, autoritet 
og sæ:ivane. De irrtellektuelle defekter, som mo::lsvarer disse moralske brist, 
frenqår af den sjældenhed, hvormed fri og original tænkning optræ:.'ler •• , (71). 

Når disse mangler er. medfØdte, er det klart, at de ikke kan imødegås gennem 

undervisningsreforrrer, man må gå til problenets kerne: arveanlæggene, 

Eugenikken må med andre ord skride til praktisk handling, når den tilbunds 

har undersøgt, hvilke træk der er Ønskelige og hvilke ikke. Hvordan m:m kan 

tænke sig derme frerrrnen og hamnen af arveanl<83" ført ud i praksis, beskriver 

Galton således: 

Endemålet ville ~e at anvise midler til at ~stige individer, der viser 
tegn på at tilhØre en højere race, . , • Tegnene på hØjere byrd er til dels 
personlige og til dels slægtsmæssige. Den personlig~? side l:::ehøver vi ikke 
bekymre os om, da den allerede tilgodeses fuldtud i den karrierem.:essige 
konkurrence. Energi, hjerne, rrcral og helbred spiller en hævdvunden rolle 
for succes, og der gives nappe bedre vidnesbyrd om, at en person er tilpasset 
sine omgivelser, end netop succes. Det er den slæjtsmæssige side, der overses, 
og hvis rette værdi endnu ikke har vundet anerkendelse. 

Et Sf:Ørgsmål, som nu stadig rejser sig, er dette: en yngling aspirerer 
til et varigt embede, hans nuværende kvalifikationer er kendt, men hvordan 
vil det gå ham senere hen? •.• Jeg er ikke i tvivl om, at hvis to unge mænd 
er lige fortjenstfulde, men den ene tilhØrer en blomstrende og garrmel, lang
livet familie, den anden en kortlivet familie i forfald, så vil man ufortØvet 
sige, at den første af de to havde stØrst chance for at blive den værdi
fuldeste offentlighedens tjener af de to. At en familie er bl~ende kan 
defineres eller udledes på fyldestgørende måde ved dens mange mandlige med
lemmers successive lØbetener i den foregående generatiOn, samt de to br:::dste
farlres. (72). 

lad os nu antage, at der kunne f.i.riies udvej for at cmsætte en tanke sorn derme 
i praksis, og at familiefortjenstfuldhed, hvordan man nu end ville definere 
den, fik lov til at tælle, med nok så lille en vægt, i konkurrencebestemte 
eksaminer, Virkningen ville være omfattende; den ville tilskynde til at indsamle 
familiernes historier. Det ville åbne Øjnene hos hver enkelt familie og hos 
samfundet san helhed for vigtigheden af at indgå ægteskabsalliancer med en 
god slæjt. Det ville gøre racespØrgsmålet til et emne, der til stadighed måtte 
tages under overvejelse, hvilket ••• erfaringen rigeligt ville refærdiggøre, 
En handling, der for første gang officielt påstempler den naturlige adel 
dens sand.e værdi, kan meget vel starte en social lavine (73). 

l:>i::!t står endnu tilbage at udforske den engelske race og opregne dens vældige 
nedarvede rigdom, så at de, som besidder en sådan fædrenearv kan komne til 
kundskab om den. Menneskehedens naturlige impulser ville da være nok til at 
sikre, at sådanne rigdomme ikke længere fik lov til at ligge forsømt hen, 
lige så lidt som eksistensen af nogen anden af mennesket kendt rigdom. Aristo
krater indgår sjældent alliancer uden for deres rækker, undtagen for at vinde 
rigdom. Er det i mindre grad at vente, at de, scm bliver klar over, at de er 
udrustet me:1 evnen til at videregive værdifuldt arvegcds, ville afstå fra at 
J.::or~e deres fremtidige bØrns fædrenearv ved at gifte sig med personer af 
mindre naturlig lØdighed? (74) 

Galton slutter med at fremhæve betydningen i den eugeniske bestræb'=lse, sam

tidig med at han- hvis nogen da skulle have været i tvivl herom- forsikrer, 

at l::estrai:lelsen på ingen måde vil rokke ved den eksisterende samftmdsorden: 
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Lad mig kort resurrnuere~ Det afgØrende resultat af disse Inquiries har været 
at bringe udviklingslærens religiøse betydning for en dag. Det peger i retning 
af en ændring i vor årrlelige indstilling og pål~ger os en ny m:::>ralsk for
pligtelse. Den nye åndelige indstilling må være en stærkere følelse af moralsk 
frihed, ansvarlighed og l::etimelighed. Den nye forpligtelse, som foreslås 
efterlevet, ikke i modsætning til, men side om side med de gamle forpligtel
ser, hvoraf det sociale system afhænger, er en l:::>estræbelse på at frerme 
evolutionen, især den menneskelige races evolution (75). 

8 IDrenz, 1940 

Selv om det synspunkt Galton repr<esenterede vandt vid QObred'else i Europa og 

USA, blev eugenikken aldrig - ihvertfald hverken officielt eller systematisk -

bragt til anvendelse i hans levetid. En lærestol i eugenik ved Londons Univer

sitet, der gik til Karl Pearson, og et eugenisk selskab med deltagelse af bl.a. 

Thorndike, en af psykologiens pionerer 1 i USA, var alt, hvad det blev til. 

Malthus' overbefolkningsproblem og G:lltons raceforringelsesprOblem blev 

derfor ikke irø:legået, cg måtte derfor vokse med det forudsigelige ragnarok 

son resultat. Og ragnarok indtraf da også, Ganske vist·var l. verdenskrig først 

og frenmest en krig mellem kolonimagterne om fordelingen af verdens ressourcer 

og markeder og ikke en eksistenskamp mellem forannede ma.sser, roen alligevel, 

Verdenskrigen løste imidlertid ikke problemet. For taberen, Tyskland, måtte 

det ydre ne:ierlag vende sig til en alvorlig indre krise, og krisen blev yder

ligere skærpst derved, at verdens fØrste socialistiske stat opstod af krigens 

bug. Det, scrn Platon og Galton havde advaret imod:, og ~om Malthus havde påvist 

som en l1ll1Ulighed, var sket. 

Henned skærp:rles også striden rrellem dem, der SClffi oplysningstidens tænkere 

mente, at det er det enkelte menneskes livsomstændigheder, der best.ermer, hvor 

heldigt det udvikler sig, og at manneskeheden derfor kan styre Sin fremtid ved 

at gribe ind over for livsomstændighederne, og dem, der havde indset, at menne

skets fremtid snarere var bestemt af en darwinistisk kamp på liv og dØd mallem 

hØjere og lavere racer, og at forfæ;rtelsen af oplysningsti,dens idealer i vir

keligheden var et snigløb fra sådanne lavere racer, der i sidste ende kunne 

føre til unelergang for det rrest værdifulde i menneskeheden. 

M::x1 sådanne sniglØb krævedes den yderste beslutsomhed. Den fØlsomhed, G:llton 

havde kunnet tillade sig at give udtryk for, når han om de eugeniske bastræbel

ser havde sagt, at "venlig sympati vil ansr;ore , , • til at de gennemføres med 

bannhjertighed" (76), hØrte en bedre tid til. 

Det nationalsocialistiske parti i Tyskland havde en sådan OOslutsomhe:l, og 

ingen kunne være i tvivl om, at det stod vagt om blod, race og folk i eksistens

kampen lTlOd. i særdeleshed jø:Ier og bolschevik.ker, I Die geistiqen Grundlagen 

des Nationalsozialismus fra 1933 udtrykker Karl Z:lmnermann bevagelsens verdens-
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anskuelse på fØlgende måde, lwis malthusianske og darwinistiske inspiration er 

tydelig: 

Livets mest almene, ubØnhørlige lov er jo kampen for tilværelsen og den fort
satte udvikling, racernes kamp for deres lebensraurn, dvs. også når det drejer 
sig om folkenes kamp m:::d naturen og, om så må være, mcx'i andre folkeslag, som 
står i vejen for ens eget folks livsudfoldelse (77) ". 

Ingen by i Europa var i højere grad arnested for disse tanker end Wien, og 

her fØdtes i 1903 Konrad I.orenz. Oprindeligt blev han uddannet til l<SJe, men 

en interesse for naturen fik ham til at skifte over til zoologien. Fra midten 

af tyverne gennemførte han en række studier af adfærdsfonneme hos fugle, i 

særdeleshed skader. og alliker, der udover i 1933 at give ham den afsluttende 

grad i zoologi også gjorde ham til stifteren af en ny videnskabelig disciplin, 

etologien, hvis fonnål er at tmdersøge dyrs og menneskers artsspecifikke adfærd 

udfra en evolutionshistorisk synsvinkel, 

Lorenz var ikke uberørt af sin tids problemer. Tværtirted ser vi med hans 

afhandling. Durch Dcmestikation verursachte stOrungen arteigene V er hal tens fra 

1940, sarrme år som han blev professor i KOnigsberg, at han i lighed med Wilson, 

Malthus og Galton er stærkt opsat på at finde en løsning på dem gennem sin 

videnskab. 

I lighed med Galton i Hereditary Genius indleder Iorenz sin afhandling med 

en afvisning af det synspunkt, at mennesket er et produkt af sine livsomstæn

digheder, og at forskelle mennesker imellem derfor i vid udstrækning skyldes 

forskellige livsomstærrligheder. Men hvor Galton sandsynligvis havde Gladstones 

skolereform i tankerne, er det den marxistisk-leninistiske verdensopfattelse og 

Pavlovs teorier, san Lorenz gØr front im:::d: 

En verdensanskuelse, sa:n er forudfattet materialistisk og dognatisk mekani
cistisk, har fØrt til en unådeholden, falsk, almengørelse af Pavlovs syns
punkter (78). 

Denne • • • kan føre til synspunkter, hvis praktiske anvendelse på menneskers 
samfundsmæssige liv på ingen måde er harmløs. Holdes det individuelt erhver
vede for almægtigt, føres man til at undervurdere, ja ofte til helt at forbi
gå de arvelige adfærdsformer hos dyr og mennesker, adfærdsformer, som er højt
differentierede og scm er upåvirkelige af indlæring. Denne grove tilside
sættelse af vigtige keritsgerninger forleder nemt til den farlige slutning: 
at "alle mennesker er lige" .•. (79). 

Antagelsen om, at det er muligt at styre m8lmeskehedens udvikling gennem 

opdragelse og en retfærdig tilrettela:ggelse af livsvilkårene, er med andre ord 

falsk. Virkeligheden er en ganske anden, san den nye zoologiske disciplin og Lo

renz har indset, og det er derfor fra denne side, at man må hente en sand for

ståelse af rænnesket og dets vilkår. Lorenz skriver: 

Først i nyere tid l:egynder den erkendelse at bryde igermem, at urderSØgelser 
over den medfØdte adfærd hos dyr kan berettige til umiddelbare slutninger 
til det menneskelige • , , Det foreliggende arl:::ejde vil, på baggrund af dyrenes 
adfærd, SØge at bringe visse af de !::€gi venheder, der udspiller sig i det men
neskelige sjælelivs dtbeste lag, nærmere en forståelse (80). 



23 

Me::l den foreliggende underSØgelse håber 
der af en i biologisk betydning 
dyr til memnesker, ing"enlunde er 

håber at løse den 

er 

at vise, ikke blot at slutninge+, 
' adfærdsforskning fra 

eller 

UnderSØgelsen er måske ikke ganske tilendebragt, men Lorenz har vægtige 

grunde til at fremskynde offentliggørelsen af sine resultater: 

RetfærdiggØrelsen for at fremlægge en hyp:>tese, hvis bevislighe1 er så ringe, 
ser jeg alene deri, at skulle fremtidig forskning blot tilnævmelsesvis efter
vise dens rigtighed, så ville den få overordehtlig vidtrækkende betydni.ng med 
hensyn til det praktisk racehygiejniske (82). 

Som titlen viser, beskæftiger afhandlingen sig med forstyrrelser i den arts

specifikke adfærd, der er forårsaget af det fa::naren, man hos husdyr kalder 

damestikation, det vil sige de forandringer, som mennesket har bibragt dem ved 

at tamne dem. 

Vi så tidligere, at Galton mente, at damestikation kunne forårsage degenera

tion. Heri er Lorenz helt enig, ja, han mener nærmest, at donestikation er de-

generation. Efter hans opfattelse urrlergår den ~tinktive adfætd hos husdyr 

således en degeneration, der er utænkelig hos vilde dyr p.g.a·. den naturlige 

udvælgelse, der ville luge degenererede individer l::ort •. Den naturlige udvælgelse 

er imidlertid sat ud af kraft hos tanrlyrene og nænrest erstattet af det m:::d

satte: 

Mens det hos vilde dyr gauder, at en arvelig ændring i de til bestemte funk
tioner nøje tilpassede farve- 1 form- eller adfærdstræk så godt som altid vil 
føre til udskillelse af det ramte dyr 1 så forholder det sig ved dcræstikation 
nærmest anvendt. Hos praktisk taget alle dyreopdrættere batragtes et dyr, 
der adskiller sig fra sine artstauler som specielt værdifuldt (83). 

Disse forardringer af arterne, som mennesket afsted.kcmner, må imidlertid 

ikke forveksles med udvikling, siger Lorenz. Man må skelne mellem egentlig 

udvikling og blot forandring: 

Meget hyppigt anvender man artsdannelse og evolution synonymt. Men rran skal 
her sondre mellan to ting: l) spØrgsmålet om årsagerne til den sidstnævnte, 
om den udvikling mo::l stadig nere differentierede, komplicerede, kort sagt 
hØjere fonner, vi mØder overalt i alt levendes u::lvikl.ingshistoriel og 
2) sp/lrgsmålet cm arvelige ændringer slet og ret (84). 

De arvelige forandringer kan med andre ord have to retninger: en der er ud

tryk for udvikling !rod noget højer~ 1 og en der er udtryk for forfald. Hos hus

dyrene er det sidste som oftest tilfældet: 

Mange af de mutationer, der kendetegner husdyret, bærer entydigt en medsat
rettet udviklings sternpal, dvs. en fortabelse af allerede opnået differentie
ring, en involution af specialiserede egenskaber og færdigheder, kort sagt 
forfald. Det er i det væsentlige sådanne forfaldsfæn::>mener, som skal beskæf
tige os her (85). 
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Betydningen af op::lagelsen af denne negative udviklingsretning bliver tydelig, 

når vi sanmenligner husdyrene med visse varianter af menneskearten: 

Når vi således fra et hØjere stade stiller menneske og husdyr side om side 
og retragter dem fordomsfrit, så finder vi hos det overciviliserede storby
menneske en lang række arvelige egenskaber, som - hvis vi fandt dem hos en
hver anden dyrisk livsform - ville få os til at stemple den som et typisk 
husdyr (86), 

Måske vil man være tilbØjelig til at opfattB en sådan lighed mellem storby

mennesket og husdyr med hensyn til degenerationstræk som overfladisk, men det 

vil være en alvorlig fejltagelse: 

Dette bØr indtrængerile advare os irrod at affær:dige p::irallellerne mellem 
visse uønskede civilisationsfølger og de mange dC'!I"estikationsfænomener som 
blot overfladiske analogier, Dc:roesticering af vore husdyr er det ældste og 
mest storslåede biologiske eksperiment, mennesket har gennemført, Måske kan 
dette eksper~t lære os, hvordan det lader sig gøre at imØdegå de særlige 
forfaldsfænomener, som er blandt de mest påtrængende af de farer, der truer 
folk og rrenneskehed. (87). 

Under alle anstændigheder vil den ••• manglende syntese af husdyrforskning 
og genetik være en racep:;>litisk or:gave, hvis vigtighed, håber jeg, nan meCl 
nogen tydelighed. vil iriise på grurrllag af det foreliggende arbejde (88). 

lklover kropslige abnormiteter er forfaldstegnene, der vidner cm truslen nod 

folk og menneskehed, udfaldet eller slapheden af de instinktive reaktionsmønstre, 

slæmata, over for artsfæller:· 

En særlig betydning synes her at tilkarme den afsvækkelse af skemata, som ned
bryder vor fØlelsesmæssige reaktion på de etiske og æstetiske idealer, som 
for størstedelens vedkortroende er forankret i racebundne medfØdte skernata. 
De karakteristika ,der kendetegner racens idealt:;per, er betegnende nok netop 
sådanne, som kendetegner vildfennerne og mangler hos tamformerne (89). 

Et af resultaterne af dette damestikations- eller civilisationsforårsagede 

forfald i racen' er, at den nØje sammenhæng mellem, hvad vi betragter som god.t 

og hvad vi betragter som smukt, ifctr i stykker: 

Hos renblcdede vildgæs har således de gamle grækeres anskuelse, at en smuk 
mand aldrig kan være ond, og en gr:i.m nand aldrig ged, fuld gyldighed. Be
klageligvis er dette i dag ikke mere tilfældet hos de europæiske folk, end 
ikke hos de racernæssigt mest ensarted.e (90). 

Forfaldet har :imidlertid endnu ikke bred.t sig lige vidt i alle racer, nogle 

af os er stadig i basiddelse af den surrle, biologiske, instinktrr>'J?Ssige reaktions

fonn: 

Sålange en stamne eller et folk har en høj grad af ensartethed i racerræssig 
henseendP., vil det vær-e muligt at bedl{mne individet alene på de ydre egen
skal::::er ,og man vil be:ettiget kunne slutte fra disse til lØdigheden af de indre 
adfærdsnormer (91). 

Det betyder 1 at "sanrnenhængen mellan adfærdsforstyrrelse og legemlig defekt 

nu som fØr uden videre kan erkendes af en kender af disse forhold (92) ". Wrenz 
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er en sådan kender, enten som bioleg eller som raceren, og han kan bekræfte 

den afsky, som vi tidligere har set Galton nære ved synet af de lavere typer: 

Sygdan, forfald og død hos selv lavtstående dyr og planter vækker vor afsky ••• 
Men i et speciel t tilfælde når vor fØlelsesrra:ssige dom over forf8.ld i orga
niske systemer sin maksimale intensitet, nemlig, når dette forfald vedrØrer 
det artsspecifikke systern af sociale adfærdsforrrer hos mennesl<er (93). 

Denne afsky er naturligvis vores instinktive reaktion mod domestikations-

forfaldet: 

I.Drenz går nu igang med at uddybe forfaldssymptcmit'ne. Cm de individer, der i 

særlig grad udviser adfær.dsforfald, og om de vanskeligheder de bibringer mere 

sunde individer, skriver han: 

En vis 11 fØlelsessvaghe:'l", et svind i alle de fØlelser og aft:ekter, som udgØr 
oplevelsessiden af de forfaldspræ::Jede sociale inqtinkter og taxier, er et af 
de mest udbredte kendetegn på det "dcmesticerede" storbymenneske, En rigtig 
forelskelse, et rigtigt venskab eller rigtige yngc!lplejereaktioner er ufor
ståelige for individer med en sådan defekt ••• D9. som bekendt mennesket for
falder til spot over for det, det ikke forstår, fir:d& denne mangel mest ud
tryk i en stærk hang til intellektualistisk urilergravning og til latterlig
gørelse af disse det fuldværdige menneskes artsspecifikke reaktioner (95). 

Hvor lettere forfaldstyper forefindes i nogenlunde stort tal kan den fuld
værdige, som står over for dem og afviser dem, glæle sig ved grænseløs 
upopularitet, De hØje biologiske og rroralske krav, der stilles ham af hans 
ufordærvede medfØdte skemat.a, udl<'l):Jges som hovmcd, hans afvisning af mindre
værdige som mangel på fællesskabsfølelse (96), 

På baggrund af disse iagttagelser og måske personlige oplevelser, når Lorenz 

frem til fØlgende rimelige konklusion: 

Hvor, som i storbyen, Paumkonkurrenz mellem artsfæller er den afgørende 
fjendtlige faktor, har "anstændighed11

, dvs. fuld tilstedeværelse af samtlige 
artSSPeCifikke sociale reaktioner, en mærld:.:ar negativ selektionsværdi (97). 

Denne ulykkelige tendens har ane chancer for at forværres drastisk, for "de 

overmåde store formeringstal for rroralsk evnesvage er en forlængst fastslået 

kendsgerning (98) ". Arsageri til dette forhold, som vi kender fra Gal ton, er 

irrllysende: 

Vi kan således tænke os en mængde mulige livssituationer, hvori et fuldvær
digt menneske farbliver barnlØst, mens forfaldstypen i objektivt samme si
tuation netop på grund af udjæmingen af de udlØsende skemat.a sætter mange 
efterkommere i verden (99), 

Det er altså fordi de er udviklingsrræssigt underlØdige, at de defekte indi

vider har avlsma:ssige succes, mans de udviklingsnæssigt fuldværdige netop på 

grund. af deres hØjere udviklingsræ::ssige stade bidrager langt mindre til forme

ringen. Med andre ord Galtons problem. ~ i lyset af denne opfattelse, der 

tilsyneladende er i direkte m:::dstrid med den darwinistiske teori, forstår vi 

betydningen af Lorenz' sonciring mallem positiv udvikling og negativ forandring. 
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Det scm evolutionen skulle forkaste trives, cg det som evolutionen skulle be

lØnne, de rene, instinktive reak.tionsmønstre, som vi har med os fra vores for

historie, er truet med udslettelse: 

I intet, ej heller i skønheden, er roden til racens sundhed og kraft til 
fremtidig artshistorisk højereudvikling så umiddelbart forankret som i den 
nedarvede artsspecifikke sociale adfæt:d. Intet kan true den fortsatte beståen 
og videre udvikling af alt, hvad vi lever og kælpar for, så alvorligt som 
selv det mindste forfald i dette blod.ets arvegods (100), 

"Kultunnennesket trækker i denne henseende på en kapital, scm er erhvervet, 

eller bedre sagt udviklet, af forfa:drene (l Ol)", og de" fuldværdige er nu truet 

rred at blive berØvet denne kapital af storbyernes degenererroe masser, fordi 

civilisatibnen har sat den naturlige udvælgelse ud af funktion og den darwi

nistiske udvælgelse i bakgear, 

Hvor naturen således svigter, der må mennesket træde til, cg Lorenz er ikke 

i tvivl an løsningen, når derme erkendelse først slår igennem. 

Så måtte raceplejen dog være indstillet på en endnu skarpere udskillelse af 
rroralsk mindreværdige, end den er idag, thi den måtte i så fald erstatte 
J::ogstavelig talt alle de selektionsfaktorer, scm den naturlige udvælgelse 
sørger for under frie forhold (102), 

Vi må - cg vi bØr - her forlade os på vore bedste mmds sunde fØlelser og 
OOtro dem den udvælgelse, der OOsterrmer vort folks trivsel eller fordærv. 
Forsager vi denne udvælgelse, mislykkes udskillelsen af forfaldsramte ele
menter, så vil disse gennemtrænge folkelegemet på helt analog biologisk vis 
og af ligeså analoge årsager, som når cellerne fra en ondartet svulst breder 
sig i det sunde legeme,,, (103), 

Dette er ikke noget tilfældigt billede, Lægen, zoologen og dyrepsykologen 

Konrad Lorenz har indset, at det er præ;::)ist de sanroe processer og mekanismer, 

der er på spil. ved samfundssvulsten som ved kræftsvulsten: nemlig opløsning af 

den differentierede og sanordn€de styring knyttet til et fælles mål, Cg begge 

svulster breder sig på samme snigende måde i de respektive organismer, der alt 

for ofte ikke opjager det, og derfor ikke sætter modforholdsregler ind, Dette 

er den egentlige fare, og Lorenz' vigtigste mission synes da også at være at 

råbe vagt i gevær. Hvis blot den overhængende fare erkendes tidsnok, så er alt 

:ikke fortabt. For kræftanalogien fortæller os også, hvilke rrodtræk der må fore

tages: 

Af den vidtgående biologiske analogi mellem på den ene side legemet og kræft
svulsten og på den anden side et folk og dets forfaldsramte, asociale, med
lemmer fØlger også vidtgående paralleller med hensyn til de nødvendige for
holdsregler, San man i tilfælde af kræft , , , kun kan råde den lidende menne
skehed til så betids som muligt at erkende og udskille ondet, således ind
skrænker også det racehygiejniske forsvar mod elementer med forfaldssymptomer 
sig til lignende primitive modforholdsregler. Grunden til, at en egentlig 
behandling må slå fejl, til at alle "forbedringsforSØg" over for de skadede 
elementer er cmsonst, er den sanroe i de to tilfælde: at vende forfaldet om, 
at vende de om, som både i cellestaten og i den 

ville i bagge tilfælde næsten 
væ:e lig den skabervirksanhed , , , , som naturen hru. brugt å:rmilliarder på at 
fuldbyrde, - en på h'_:lånd uløselig owave, 
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Ethvert forsØg på at genopbygge elerrenter, der således er faldet ud af hel
heden, er fØlgelig Mbløs. Lykkeligvis er udskillelsen lettere for folke
læ:Jen og mindre farlig for den overindividuelle organisme end de kirurgiske 
indgreb for enkeltlegemet. Den store tekniske vanskelighed ligger.i erkendel
sen. I denne forbindelse kan vi imidlertid i hØj grad hente hjælp i plejen af 
vore egne tredfø:ite skemata, med. andre ord i vores fØlelsesmæssige svar på 
forfaldssyrrptomerne~ Et gcdt mermeske rt"æ~.:"ker det i sine dunkle trange, an en 
fælle er en sjover eller ej (104). 

Efter således at have demonstreret den fare, der truer os, og de modforholds

regler, der vil være nødvendige for at redde os, -hvis vi altså tilhører de 

fuldværdige -, slutter Lorenz sin afhandling på fØlgende måde: 

D::>g må denne rolle (ansvaret for en genoprettelse af den naturlige udvælgel
se, NEJ overtages af en eller anden nenneskelig korporation, hvis ikke men
neskehe:len af mangel på selektionsfaktorer skal gå til grunde i danestika
tionsbetinget forfald, Racetanken, som den danner grundlag for vor statsfonn 
har allerede udrettet uendeligt meget i denne retning, Den nordiske bevægelse 
har fra tidernes rrorgen vendt sig .im:.::d menneskets "Ve.rhaustierung" (husdyr
gørelse), alle dens idealer er af en sådan art, at de ville blive tilintet
gjort af de her cmtalte biologiske følger af civilisation og domestikation, 
den kamper for en udvikling"sretning stik m::dsat den, hvori nuticlens civili
serede storbymenneske bevæ;;er sig. Ingen, der har biologisk fornemnelse, kan 
være i tvivl om, hvilken af disse to veje, der. er den egentlige evolutions 
vej, vejen "opad" (lOS). 

Det store darwinistiske eks)?E!riment i Tyskland blev sotn bekendt bragt til 

ophør i 1945, men sin overbevisning tro har I<onrad I;;Nrenz genrtem et omfattende 

forfatterskab fortsat sine etologisk begrundede advarsler m::d det, scm han 

ser scm menneskehedens truerile undergang. 

I 1949 grundlagde han instituttet for sammenlignende adfærdsforskning" i Al

tenberg under det østrigske videnskabsakademi. I 1957 blev han ~t til 

æresprofessor ved 1'4.lnchens Universitet, og fra 1961 har han været direktør for 

det vesttyske Max Planck Instituts afdeling for sammenlignende fysiologi. I 1973 

blev han hædret med Nol::elprisen for sit videnskabelige pionerarbejde.+} 

+)Ikke alle har været opnærksan på det centrale tena i Lorenz' forfatterskab. For 
at råde J:x:;d på denne uopra:rksanhed tager vi et enkelt eksempel, nemlig I.orenz' 
foreLæsningsrække ved HarVard University 1966-67, Innate bases of Learning, trykt 
i Karl H. Pribram (ed.): On the biology of I..earning, 1969, hvori det bl.a. hed
der: 

Det kan ikke være min opgave her at overbevise læseren cm den kendsgerning, 
at vor kultur står i overhængende fare for at uddø. Til det formål henviser 
jeg til værker af Max Born, Kurt Hahn, John Eecles og andre, Mit problem be
står i at forklare nogle af disse opløsningsfænomener på grundlag af pato
logiske funktionsfejl i visse kognitive makanismer, som jeg har diskuter~t i 
denne artikel. Det, der er så alarmerende ved denne Ødelæggelse, er, at af 
alle de værdier, den menneskelige kultur har skabt, er de rrest sårbare dem, 
der nå betragtes scm de højeste og mest væsentlige for vor art, Det er derfor 
helt korrekt at samle de processer, der her er tale cm, under begrebet dehu
manisering (106) --

I virkeligheden er den sociale adfærd i de m:derne vestlige kulturer så dybt 
infiltreret me:i patologiske forstyrrelser, at kun medicinerens eller patolo
gens angrebsnåde kan give os håb an nog,en sinde at nå en sand forståelse 
heraf (107). 
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Pludseligt tab af genetisk viden resulterer uundgåeligt i patologiske fæno
mener, Sker der et tortfald af detaljer i det genetiske blåtryk for organis
mens og dens organers generelle struktur, bliver misdannelse konsekvensen, 
Hvis l:ortfaldet ranmer de fine Væ\lSStrukturer er resultatet alt for ofte 
tilbagefald til ontogenetisk eller fylogenetisk mere primitive struktur
typer (108) • 

Individer eller grupper kan så opføre sig over for det levende system, vi 
kalder en kultur, på nøjagtig sarrrne måde som en ondartet SVUlst opfører 
sig inden for individets indre system (109). 

Jeg har ingen tålm::Jdighed. med de sløve, interesseløse, kedscmuelige, uvaskede, 
usexede, unyttige hashrygere. Det påstås af folk, scro har nogen sympati for 
dem, at de i det mindste er harmløse. Det kan være sandt, men den social
patologiske tingenes tilstan:l, de er et symptom på, er det ikke: forgæves 
længsel efter en sag at hengive sig til udgØr ~med den ledsagende 
sænkning af tærskler, som begunstiger den villige accept af falske idealer, 
en frugtbar grobund, hvor denagagernes farlige sarl vokser og trives aller
bedst. Den veneration, nutidens tyske studenter na::rer for M:to-tse-tung, 
er et groft eksempel herpå. Vi har her med dynamit at gøre (110). 

Afhandlingen slutter med fØlgende konklusion: 

Skal vi nå vort mål, må vi kende den fylogenetiske progranmering, der ligger 
til grund for den særlige form for indlæring, Iwarigennen traditionsviden 
overføres fra en generation til den næste. cet problem vi må løse, hvis vi 
skal kunne frelse vor kultur, vedrører det medfØdte ~lag for indLæring 
(111). 

De, der måske føler sig fristet til at undskylde 1940-afhandlingen san oppor
tunistisk bestemt, snarere end oprigtigt ment, tvinges hermed tydeligvis også 
til at konkludere, at disse synspunkter - for de er fuldstændigt ufor~e -
stadig er opportune. 
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9 Biologismens offensiv 

Den videnskabelige hyldest af etolcg-ien - hvis jeg erindrer rigtigt begrundet 

me::1 dens værdifulde bidrag til psykiatrien - san Nobelpristildelipgen er udtryk 

for, genspejler den betydelige renæssance, som den biologistiske menneske-

og samfundsopfattelse har haft i det sidste tiår. 

Eller måske skulle man snarere tale om offensiv end renæssance, for dels har 

den biologistiske tænkning aldrig været henvisnende, endsige dØd., 0:J betegnelsen 

genf\1'ldsel kan derfor være vildledende, og dels har biologismens nye !:::>øl g e nær

mest antaget karakter af en bredt anlagt kampagne, der ikke kun henvender sig 

til fagfæller, men tværtilrod sigter mod en bredere offentlighed. 

Gennem værker som Lorenz' !).et såkaldte onde, Spejlets Bagside, og Menneskets 

otte Dtdssynder, I)oesnond Morris 1 Den nøgne Abe og Den menneskelige zoo, Eibl

Eiblsfeldts Det præprcgrammere::le Menneske og Kærlighed. og Had, Arbreys Naturens 

IrN, for at tage et tilfældigt håndpluk, hvor alene titlerne taler for sig selv f 

har denne tænkning fået en meget betydelig udbredelse, 

Det vil faktisk ikke være forkert at sige, at biOlcx::Jisrren i de vestlige lande 

antager karakter af en dominerende tænkefounf der energisk bliver fremfØrt såvel 

i den offentlige debat som in::len for videnskaberne, 

Dette gælder også Danmark, hvor vi som et eksempel kan l'\ilM1e disse års 

populæreste indlag i samfundsdebatten Oprør fra Midten forfattet af Niels ~yer f 

Villy SØrensen og Helveg Petersen. Her kan vi således læse følgen:;le passager, 

hvis tankegods allerede vil være os bekendt: 

Hvis man nemlig erkender f at mennesket er et biologisk væsen, må man erkende, 
at det, ligesom alle andre væsener, er præ;,et af sin biologiske arv: de træk, 
der nedarves, er dem, der har overlevelsesværdi for arten, men disse træk 
er erhvervet under helt andre anstændigheder end dem, mennesket har levet 
under i de moderne samfund. Menneskearten har levet 99% af sin tilværelse i 
sm9. stenaldersamfund og må være fØdt med behov cg- dispositioner, som van
skeligt kommer til deres ret i et massesamfund. 

Ideologiske teorier og politiske meto:ier, der slet ikke anerkender natur
lige behov og rettigheder, øver derved vold mod menneskets natur og skaber 
frustration og aggression (112). 

Og hvem det bl.a. er, der ikke anerkender menneskets natur og behov før eller 

fra stenalderen, kommer heller ikke bag på os efter vores historiske ekskursion 

i den biologistiske tænkning: 

Selvom det burde sige sig selv, at samfundsi.rrlretningen bØr tilpasses menne
skets behov, forholder det sig omvendt i •• , den ~xistisk-leninistiske teori. 
Mennesket opfattes som et prcdukt af samfundsudViklingen; marxismen-leninismens 
psykologi er stadig præget af I.P. Pavlovs lære an miljøets betydning for 
dyrs og menneskers adfærd: "Alt kan forandres til det bedre, når blot pas
sende betingelser virkeliggøres" (113), 

Og oprørsforfatterne slår som en afvisning af dette syn fast, at "hvis alt 

er samfundsbestemt, er der ingen selvbestemnelse (114) " 1 og synes således at mene, 

at den egentlige selvbestemnelse har sin red i den dyriske naturtilstand. 
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Eller for at tage det tilfældigt nærmeste i skrivende stund: SØndag d. 18. 

februar udtaler danskeren Sven Burmeister, direktør i Verdensbanken, til Berling

ske Tidende: 

M3.rxisterne har i Da.nrrerk fØrst og frem.nest koncentreret sig om ligheden 00-
folkningsklasserne imellem, Jeg finder, det er en utrolig naiv - og farlig -
tankegang, at vi skulle være fØdt lige eller - værre - gøres lige i samfundet. 
r~ighed for loven, lige adgang til undenrisning absolut ••• Men at vi på nogen 
måde skulle kunne gøres ens - eller at noget sådant endda skulle væve ønsk
værdigt - strider mod både biologi og sund fornuft og kan utvivlsomt kun for
sØges gennemført under den bestialske tvang og åndelige nedbrydning, som Sol
sjenitsyn har været udsat for - uden at magthaverne· opnåede deres hensigt, 

Disse eksanpler fra dagens deba.t er .ikke udvalgt på grund af deres ekstra-

ordinære karakter :- de er meget ordinære -, roen alene på grund af deres almin

delighed.. Mmge lignende kunne således være fundet uden J:.:esvær 1 hvad der netop 

viser, hvor udbredt og alment accepterede de biologistiske forestillinger er. 

S<.x:iobiologien er derfor ikke et isoleret fæncm.:m, hverken i sted eller tid. 

I:en kan både ses scrn et af flagskibene i en stor international flåde af fartøjer 

fra pramstØrrelse og ope-fter, der dcminerer dagens trafik, og samtidig som den 

seneste udlØber af en tradition i samfundst:æ"lkningens historie, der rækker til

bage til ihvertfald Platon. 

D::::!nne tradition overses imidlertid ofte i den videnskarelige og offentlige 

debat til fordel for de former, den antager i Øjeblikket. Således får man nemt 

det indtryk, at den biologistiske menneskeopfattelse er et helt nyt resultat 

af de seneste videnskal::elige landvindinger 1 fordi den iklarles en stadig ændret 

sprogbrug og terminologi alt efter fremsætterens spe-ciale. De forskellige for

fattere og forskere er selv i hØj grad medvirken::le til denne tilslØring af tra

ditionen. au det er en forståelig till::øjelighed til at se egne resultater som nye 

og enestående, eller om det er et æ:;Jte ukerrlskab til den grund, de springer af, 

skal jeg lade være usagt, erkendelsesfremmende er det imidlertid ikke. 

Ønsker man at gØre de grundlæJgende og vedvarende træk tydelige, sa:n det el

lers kan være vanskeligt at få Øje på, når Øjeblikkets formuleringer i al deres 

detailrigdem betragtes på klcds hold, er en videre synsvinkel nØdvendig. Den 

historiske perspektivering er her ikke noget dårligt valg. 

En teori som sociobiologien, scm den kamler til udtryk hos Wilson og andre, 

er således ikke historiløs. Den indgår i en endog meget lang historie, der 

fortjener at blive kendt, og sa:n ikke er irrelevant for en forståelse af socio

biologien. Tværtim::d kan man sige, at man ved at sanmenholde sociobiologien med 

tidligere væsentlige bidrag til den biologistiske menneske- og samfundsopfattelse 

bliver i star>.d til at uddrage dens væsenskerne. 



10 Den politiske Natur 

Samnenholder vi vore fem bidragydere, Platon, M3.lthus, Galton, I.orenz og Wilson, 

bliver visse væsentlige træk i den biologistiske menneske- og samfundsopfattelse 

tydelige. 

Det fØrste vi bemærker, er den grundlæ:;rgende enighed om at referere tilb::Lge 

til Naturen. Dette forekanroer de fleste af os naturligt, for b=grebet natur er et 

grundlæ;,Jgende elemant i vores tænkning. Så grundlæggende, at de fleste af os har 

svært ved at gøre re:le for, hvad vi egentlig mener tred dette begreb. Meget læn

gere end, at naturen er det, der ligger uden for menneskets sfære, det, der er, 

sådan som det altid har været, og sådan som det skal være, kort sagt ordenen 

i det bestående, er det vanskeligt umiddelbart at komne. 

Vi skal ikke her forsøge os med en analyse af tegreberne Natur, Naturen og 

det naturlige, men vil p::.!ge på en historisk l::etinget, men som regel upåagtet 

anvendelse af naturforestillingen. 

I videnskaben udtrykkes orden. og regelmæssighed ofte sor:n J_ove. Naturens love 

er såle:les de principper, som naturprocesserne fØlger, sådan som vi kan iagt

tage dem. 

Naturlove kan per definition ikke overtrædes, for hvis en overtrædelse kan 

påvises, så er det ikke en overtræ:ielse men en overskridelse, der indskrænker 

den pågældende lovs gyldighedsområde, 

Herved adskiller naturlove sig fra juridiske love. De sidste mister ikke deres 

gyldighed ved at blive overtrådt, De er faktisk kun gyldige, fordi de kan over

trædes og bliver overtrådt, idet hele deres formål er at straffe overtræ:ielse 

med sanktion. Naturlove og juridiske eller samfundslove rnå derfor ikke for

veksles. 

M2ns naturloven er noget af mennesket uafhængigt, noget givet så at sige, så 

er samfundsloven skabt af mennesker, noget vedtaget, En lovs tilhængere vil 

imidlertid ofte nære et vist Ønske om at knytte den til noget mere ukrænkeligt 

eller ul::;etvivleligt end en vedtagelse, hvis J:.:erettigelse jo altid kan di-ages i 

tvivl. I tidligere tider, hvor lovgiverne hældedes indsat af Gud, kom Gud såle:les 

til at tjene som garanten for lovens ukrænkelighed og ubetvivlelighed, 

Da borgerskabet indledte sit owør roc:d den feudale orden anført af sine filo

soffer i det, rran har kaldt oplysningstiden, måtte det derfor sætte noget ind 

rrod de feudale love, der var ligeså absolut som disses gudelige garant, Valget 

faldt her på Naturen, hvis udforskning i denne periode netop havde taget et 

vældigt opsving, M:d feudalismens påkalden sig en guddcmnelig ret, hævdede op

lysningsfilosofferne, at de juridiske love og denned samfundsordenen skulle være 

i overenssterrmelse med Naturen, hvis de skulle have gyldighed, bg' var de ikke 

i overensstemnelse hermed, så var folket J:.:erettiget til at gØre oprør· med dem. 



Forestillingen om den nat-urlige ret eller naturretten, der i vore dage er 

hibevaret i menneske:rettighedsforestillingerne, er naturligvis i et og alt en 

p:Jlitisk doktrin og ikke en naturvidenskal.:elig erkendelseo 

Men ligesom feudalfyrsterne faktisk selv troede, at deres styrelse var be

grundet i en guddcmnelig ret, således var oplysningsfilosofferne faktisk også 

af den opfattelse, at deres p:Jlitiske synspunkter havde fundet deres begrundelse 

i studiet af naturen. 

At det frenwoksende J:::orgerskab selv mente, at deres p::>litiske ambitioner var 

naturlovsnæssige og derfor ukrænkelige, gav dem en ideologisk styrke, der bidrog 

væsentligt til cmstyrtelsen af feudalsarnfundet. En konsekvens heraf var natur

ligvis også, at den erkendte forskel - men selvfølgelig ikke den reelle forskel -

mellem naturlovene og samfundslovene blev udvisket, med det resultat at fore

stillingen om den naturlige orden eller Naturen blev en cmskrivning slet og ret 

af forestillingen om den politiske orden. 

11. Naturens funktion i klassekampen 

Naturretsfilosofferne var alle lighedstænkere, idet den centrale tese i fore-

stillingen om den naturlige ret er, at alle mennesker af naturen er fØdt lige. 

Den nodsatte opfattelse, at alle m.:mnesker af naturen er fØdt ulige, der be

gyndte at vinde udbredelse efter torgerskabets p:llitiske oogtovertagelse i be

gyndelsen af det 19. århundre::le, men som hele tiden havde haft sine tilhængere, 

markerer nok et brud med visse af oplysningstidens idealer, men - og det er 

værd at bemærke ·sig - den narkerer intet brud med anvendelsen. af Naturen som 

legitimering af p:llitiske opfattelser. Doktrinen om den naturlige særret, at 

alle mennesker af naturen er forskellige og derfor ulige,og at det er· samfundets 

or;;gave at tilgodese denne forskelligartethe::l, er præ::::is så politisk, som 

doktrinen om den naturlige lighed er det. At dens videnskal:JE!lige ikla:iining -

i de sidste hundrede år - DarWins teori cm de l:edst egnedes udvælgelse i kampen 

for overlevelse - også repræsenterer egentlig videnskabelig erkendelse, for

andrer ikke dette faktum. Men det betyder, at den p::>litiske doktrin er blevet 

biologiseret i en grad, som slet ikke var tilfældet ved teorien om naturretten. 

Hvor sidstnævntes anvendelse af begrebet natur hele tiden var klart genkendelig 

som p:>litisk-filosofisk, der fører tilh.ængerne af den naturlige særret nu deres 

doktriner frem san ren videnskab, og bsnægter teoriernes politiske karakter. 

Konsekvensen heraf er, at det kan være n.:.esten umuligt at afgøre, hvor biologien 

holder op og politikken begynder, og vi får denned at gØre med en biologi, 

der er genneJ:lBribende :r;olitisk, og en p:Jlitik, der er gennemført biologistisk. 



Såvel naturretstanken som forestillingen om den naturlige sæt:Tet, hvad vi 

kan kalde natu.nnagtstanken, idet den ist€det for alles lige ret docerer den 

stærkes ret, er en overfØrsel af den politiske kamp i samfurilet over på natur

teoriernes cmråde. I denne kanq? står Platon, Malthus, Galton, Lorenz og Wilson 

alle på privileqiesamfundets side og bliver derfor nattl.!m3.gtstænkere, idet 

naturmagtstankens ide og. kampen for ulighedssamfurrlets fortsatte beståen er 

uløseligt forbundne. I Platons advarsel mod. "partistriden" eller det, vi idag 

kalder klassekampen, i Malthus' advarsler mod. Condorcets og Gcxiwins visioner, 

i Galtons advarsel mod den "ptJl:el af nulliteter 1 der ophøjer vox populi til 

vox Dei" 1 i Lorenz' advarsel mod. "den farlige slutning "at alle mennesker er 

lige"" og i Wilsons frygt for, at "social kontrol vil frarøve menneskehed.en 

dens menneskelighed" 1 kcmner det tydeligt til udtryk, at de har taget stilling 

for de priviligerede og mod de upriviligerede. 

Politikkens forskydning fra den politiske sfære til den videnskabelige gør 

den selvfØlgelig ikke min::lre politisk, men det har den fordel, at den kan ha::vde 

-og blive troet-, at den er upartisk videnskabelig erkepiielse, og. derfor som 

en anden danmer uvildigt kan tage stilling pro et con. Malthus er her et skole

eksempel. Der er int~t han mere Ønsker errl realiseringen af li-qhedssamfundet1 

men desværre må han erkende, at det er umuligt. Videnskabelig ·tænkning viser, 

at det strider mod "naturens ufravigelige love", og det er derfor I>ålthus' 

sørgelige pligt at advare m:::d ethvert forsøg på at udligne den sociale ulighed 

i samfundet. 

Henvisningen til en truende krankeise af Naturens lov gælder alle vore fem 

forfattere. De synes alle at se et naturlovsbrud - som havde naturlovene været 

samfundslove - i deres samtids politiske l:egivenheder, Hvor de U1'l'iviligerede i 

kraft af deres mængde eller deres organisation foDffiår at true de priviligerede, 

- scm i den pelop:.mesiske krig, ved den franske revolution, ved oprør i det 

britiske :imperiums kolonier, ved dannelsen af den fØrste socialistiske "stat, ved 

USA' s nederlag i Vietnam - d8r bliver na.turloven om den naturlige særret alvor

ligt kr~cet med de følger det kan have for Naturen. 

I<lassekanpen er derfor selve anvendelsesanrådet for den biologistiske men

neske- og samfundsopfattelse. Hvad enten dens taalkere erkender det eller ej, 

så er det først og fremmest en politisk doktrin, der har taget Stilling i klasse

kampen, og det kan ikke være anderledes. Man bedes derfor: berrærke, at det vil 

være en fejl at l:>ebrejde biologisterne, at de sammenblander videnskab og f'Olitik. 

Derme sanmanblanding er helt logisk og legitim, for de "socio-biologiske" 

teorier er''videnskab'fan samfundet og deres praksis er ];'.Olitikken. 



Den biologistiske rrenneske- og samfundsopfattelse, som den kærner til u::ltryk 

i de her .behan:Uede opfattelser og teorier, er altså kort og godt teorien om 

klassesamfundets naturlighed og dermed ukrænkelighed. Nogle steder er dette 

eksemplarisk tydeligt, andre mere eller mirrlre udvisket. Hvor M:llthus siger, 

at det hØrer til "naturens ufravigelige love , at samfurilet er delt i en klasse 

af ejere og en klasse af arbejdere", der siger Wilson f.eks., "at etiske normer 
er medfØd.t pluralistiske og ingen fællesnorm kan anvendes på alle 1 populationer 1 ". 

Og hvor M:llthus siger, at "det forekOmmer hØjst sandsYfi:iigt, at det rroralsk: 

slette er absolut nØd.vendigt for frembringelsen af moralsk fortræffelighed", 

hvad der vel må betyde, at en forannet klasse er den absolutte forudsætning for 

en velstående, dik Siger Wilson, "at de 'dårlige' genetiske træk lever og dør 

med de 'gcrle 1
." 

Sådanne variationer til trods er den egentlige kerne ligegodt den samme, 

nanlig den, som vi kunne udtrykke ved Platans spådan om, at samfundet - og 

denned Naturen - vil gå under, når jern og kobber kommer til at vogte det. Det 

vil sige, når et samfunds i naturlig henseende mindre egnede medlerrrner tilkæt1per 

sig et råderum, der begrænser de i naturlig henseende mere egnede medlerroers 

udfoldelse, eller i værste fald, realiserer lighedssamfundet. 

12 Det tidsbundne aspakt 

Hvis det er korrekt, at vore fem ·forfattere har det tilfælles, at de oversætter 

klassekamp i den priviligerede klasses tjeneste til naturteori eller biologi, 

så må de netop på grund af denne fælles samnenhæng med deres tids klassekartp 

adskille sig indbyrdes i den udstrækning, klassekampens vilkår i de forskellige 

perioder er forskellige. 

Dette er også tilfældet~ idet forfatterne repræsenterer variationer over 

fællestanaet om ulighed.ssamfundets naturlighed, der er udtryk for æ;;te forskel

ligheder svarend.e til klassernes indbyrdes styrkeforhold og klassekonfliktens 

intensitet på det pågældende tidsp~t. 

Sådanne variationer kom:ær f.eks. til udtryk dels i stØrrelsen af den trussel 

forfatteren ser m::x.'l den naturlige orden, dels i karakteren af de praktiske 

m.:::dforholdsregler, han finder nØdvendige for at imtdegå truslen. 

Den vækst i trusiens omfang, som vi kan fØlge fra Malthus' tillidsfulde 

laissez-faire til G3.ltons forjagede bekymr:in;J over en uheldig udvikling for den 

engelske race, der IÆ:!d Lorenz bliver til en frygt for, at den nordiske race vil 

bukke under i eksistenskarrp9n mod mindreværdige folkeslag, og hos Wilson bliver 

til en ræ::lsel for, at menneskeheden/ scm vi kender den, vil gå under in:ien for 
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100 år, er således en gensr;ejling af det pres, som ulighedssamfundene i stigende 

grad har været udsat for, og scm vel idag synes at love en fuldstændig afskaf

felse af denne samfundsfonn inden for en ikke alt for uoverskuelig frentid. 

Mriske er det dette r:erspektiv, der er den egentlige årsag bag det gehØr, som 

biologismen vinder i vort kriseramte samfund, fordi den tilvejebringer det 

"videnskabelige" argumen.t for nØdvendigheden af status quos opretholdelse. 

Vender vi os m::d de modforholdsregler, som alle f8Tl er enige cm er nØdvendige, 

finder vi lignende forskelligheder. Malthus, f.eks., mener, at sådanne indgreb 

bør bestå i at ~ at søge situationen forbadret for de ringe still€de 

gennem f .eks. fattiglove, men de øvrige kræver aktive medforholdsregler til 

fordel for de i forvejen begunstigede. Denne forskel skyldes givetvis, at 

arbejderklassen på Mllthus' tid endnu ikke repræsenterer nogen trussel m:rl 

rorgerskabets ambitioner. Industrialiseringen med dE>n resulterende fremvækst af et 

meget stort antal lønarbejdere var trcds alt på dette tidspunkt na:ppe endnu 

begyndt. 

Malthus mener derfor, at vi må lade naturen gå sin gang. De Øvrige derim::xl 

ræner, at menneskelige indgreb til fordel for naturen er en bydende nØdvendighed. 

Dette synspunkt, scm deles af Platon, Ga.lton, Lorenz og Wilson, viser måske 

mere end noget andet, at de sociobiologiske teorier i virkeligheden er p:>litiske, 

Den darwinistiske grundsætning er, at ethvert biolc:g-isk fa:.ncmen, der vinder frem, 

per definition er bedst egnet, Skulle denne sætning anvendes på samfundslivet, 

og vore biologister er enige om, at darwinismen kan og skal anvendes på samfunds

forhold, så betyder det, at hvis arbejderklassen vinder fren på de herskende 

klassers bekostning, så er den bedst egnet. Denne argumentation accepteres imid

lertid ikke af socialdarwinisterne Galton, Lorenz og Wilson. Vinder lighedstanken 

frem, så må det skyldes, at der er blevet gjort vold rrod naturen, hæ.rder de. I

stedet argumenterer de på fØlgende måde: Varians og dermed en fordeling på gode 

og mindre gcxie varianter er en afgØrende forudsætning i Darwins teori for den 

naturlige udvælgelse og dermeo. udviklingen, Enhver nivellering af ulighed inden 

for menneskearten virker dermed hindrende på udvikling og er derfor unaturlig, 

Dette er Wilsons argument, Galton og Lorenz går et skridt videre og siger, at 

under de eksisterende tilstande selekteres rent faktisk de rrdixtre egnede på bekost

ning af de mere egnede, Dette er natl,lXligvis en darwinistisk umulighed, ræn 

synspunktet bliver imidlertid meningsfyldt, når vi indser, at såvel Galton som Lo

renz; på forhånd anser visse grupper som de egnede og andre som uegnede, Accepteres 

denne forudsætning,, så bliver det nemlig muligt at hævde, at der gØres vold rrod 

naturen, eller at naturen gØr vold rrod sig selv, Men det betyder også, at udgangs

punktet fo~ Galtons og I.orenz' teorier, nemlig hvem der er de gode og hvem de onde 

i denne verden, er noget, der ligger uden for og før den videnskabelige biologi. 
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Men hvad er det, der må til for at forhindre, at Naturen udvikler sig i en 

unaturlig retning? Det første, vi lægger rrærke til, er at alle er enige cm, at 

samfundets udvikling må styres efter videnskabelige forskrifter og helst af eks

perter. Platons filosofkonge, Lorenz' folkepatolog og Wilsons genkontrollerende 

sociobio-fysiolog er tydelige eksempler. 
At lægge videnskabelig erkendelse til grund for samfurrlsudviklingen er i sig 

selv et helt igennan rircle!ligt krav, og heller ikke ekspertvældet er noget, man 

skal afvise, for er der noget i vejen for, at alle samfurrlsborgere kunne vinde 

en sådan ind.sigt i samfurrlsforhold, at de kunne gælde for eksperter? Det er imidler

tid ikke ganske det, biologisterne har i tankerne. Tager vi f .eks. Wilson, så 

mener han, at de videnskabelige discipliner, der skal løse vores samfundsproble

mer, er genetik, fysiologi og evolutionslære. Tilsarrroen udgØr de sociobiologien, 

"hvis udvikling en teori an samfundet må vente på". 

Wilson mener altså, at den j_X)litiske beslutningsproces må flyttes til det 

videnskabelige lal:::oratorium. Men en sådan yderligere begrænsning af denokratiet, 

som overdragelsen af den politiske nagt til videnskabsrranden Webærer, nå in

spirere til nogen interesse hos offentligherlen for den medicin, som videnskaben 

f:inder det fornødent at ordinere samfundsorganisrren. Wilsons eget udsagn cm, at 

den nok vil være svær at acceptere, gør næppe denne interesse mindre. 

Vi husker, hvordan Platon med bedrag og Galton med sympatisk finfØlelse ville 

tippe den truede balance mellem egnede og uegnede irrlivider i samfun:let til fordel 

for de fØrste ved at begra:nse de sidstes fennering p3.ssivt og aktivt. De meget 

ynglenie, på latin: proles, eller scrn det hedder i dag, proletariatet, nå holdes 

nede gennem selektiv avl og andre eugeniske foranstaltninger. 

Lorenz går et skridt videre. Under den alvorlige krise, der karakteriserede 

hans tid, blev en egentlig fysisk udryddelse af undermenneskene som J::.ekendt be

tragtet som en nødvendighed. Med. sin opfordring til en yderligere radikalisering 

af denne udskillelse, til at folkelagen skulle udskære kræftsvulsten af det 

sunde folkelegare, tilslutter Lorenz sig denne nødvendighe:l. 

Wilson, der ikke i udtalt grad lØfter sløret for sin nødvendige politik, og 

måske endnu ikke er komnet til fuld klarhed cm, hvad situationen vil kræve af 

indgreb, synes umiddelbart rn:i.Jrlre rabiat. 

Wilson vil ihvertfald ikke løse samfurrlsbalanceproblemet ved at reducere væ:,rten 

i den ene skål og Øge den i den anden. Han vil s:impelthen låse vægten fast og 

gennem en række forholdsregler, hvis natur han ikke afslØrer, sikre den i dens 

nuværende stilling for evigt. Det insektbo, som Wilson er ekspert i, og som han 

betragter san et af naturens nest perfekte samfundssystemer cmend. lidt mindre 

perfekt end korallernes og va.rrlrnmdenes (115), har jo eksisteret nærræst ufor

andret i flere hundrede millioner år, så hvorfor ikke? 
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MåSke har han i lighed med Malthus Wset - en indsigt der mærkværdigvis fattes 

Platon, G:tlton og I.orenz - at et samfund ikke kan renses for sine underprivilige

rede uden, at de priviligerede samtidig fratages deres subsistens~lag, I så 
fald kan det skyldes, at'han lever i den industrielle kapitalismes afslutnings

e};X)ke, hvor Malthus levede i dens begyndelsesepoke, C>9" at de væsentlige samfunds

realiteter i disse overgangszoner er lettere at få øje på. 

Det kan imidlertid også skyldes, at Wilson har an ikke irrl.set så fomerrmet, 

at den kapitalistiske samfudnsform er for hastigt nedadgående ideologisk, poli

tisk og Økonomisk, og at det bedste, den kan håbe. på, er en udsættelse af sin 

undergang. I det tilfælde vil en fastfrysning af status quo være mere end en 

halv sejr, 

Hvad end grunden kan være, så er Wilsons forestilling on: et bikubeagtigt sam

fund med et nøje afstukket og uforariler ligt antal droner, soldater og arbejdere 

tilvejebragt gennem en genetisk steady-state tilstand under kompetente biologers 

årvågne kontrol, intet andet end den biologiserede v~sion af den korporative 

stat, som den kriseramte kapitalisme styrer frarl mod med hastige skridt. 

At denne samfundsforestilling også er meget lig Platens tusinde år gamle drØJt 

om en samfundspyramide af mere og mindre æ:Ue metaller, viser blot, at socio

biologien på een gang tilhØrer den biologistiske menneske- og samSundsforståelses 

århundreder gamle tradition og samtidig, at den er en fuldt.m:Jderne og tidsvarende 

variant i denne tradition, nanlig en politisk doktrin forklæ::lt som biologisk 

videnskab. 

13 Samfundsproblemet 

Menneskehedens truende naturstridighed, der varsler katastrofe, og de m:.::dforholds

regler, det gennem videnskaben er n!tdvendigt at iværksætte, er det faste inventar 

i den biop::>litiske tænkning'· men derudover har hver teori sit særlige problem 

eller sine særlige problemer at arbejde med. På disse områder er det, at de 

biologistiske teorier ofte bidrager med reel viQ.anskabelig erkendelseo F.eks. 

Malthus om befolkningsproblemer, Galton cm statistiske fordelinger af forskellige 

antropometriske træk og Lorenz an attsspecifik adt:ærd hos fugle, 

At reel videnskabelig erkendelse således knyttes til eller blandes samnen med 

biop.::llitiske spekulationer, der intet med videnskab har at gØre,har to konsekven

ser, Den ene er, at de politiske spekulationer for:lenes me::1 den videnskabelighed, 

der er nØdvendig for at tilslØre teoriens egentlige karakter. Den tjener kort 

sagt san bOOskabets videnskabelige alibi og formår· i forbavsende mange tilfælde 

at narre såvel forfatteren selv, som hans liBSere, 
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D:3n anden konsekvens er imidlertid, at de egentlig videnskabelige resultater 

ikke går fri af forfatterens r:olitiske ærin:le, Iren forvrides af den ranme, lwori 

han anbringer dem, og i sidste errle også rarornes i selve deres indhold. Hvor for

fatteren tror, at hans videnskab sikrer hans politiks troværdighed, der gØr i 

virkeligheden hans [Xllitik hans v:l.denskab utrova:!t:'dig. 

Denne sammenhæng fornæ;,rter sig ikke, hvis vi vender os rocxl sociobiologiens 

særlige problem: problemet om samfundet. Hvorfor det dannes, og hvorfor det over

hovedet er muligt at danne det? 

Forudsætnir:tg"en for at se et grundlæggende problem heri, er, at man betragter 

individualitetsfennen som mere grundlæ:Jgende en::1 den samfundsmæssige form. Denne 

foruiUxetning blev fØrst for alvor opfyldt med feudalismens opbrud og fremkamsten 

af handelskapitalismen under og efter renæssancen. Fra da af bliver samfundspro

blemet imidlertid noget, der i hØj grad optager sindene. 

Th:Jroas Hohbes' værk Leviatban fra 1651 er oplysende for, hvad det er, man 

mener, problaæ.t består i. Det er Hol::k:es' opfattelse, at menneskets naturlige 

disposition er at hævde sig på andres bekostning på enhver måde. At rane til sig, 

osv. Mennesket er menneskets ulv, siger han. 

Denne individuelle bjergsomhed, scm menneskets indre drifter og instinkter 

dikterer, medfØrer en almindelig alles krig mod alle i samfundet. Men ingen 

enkeltperson eller gruppe er stærk nok til at sætte sin vilje igennem over for 

de øvrige, og det betyder, at det indbyrdes slagsmål i denne enhver-for-sig-selv

tilstand er til stor skade for alles velfærd. 

I::IE!t er for at lØse denne ulykkelige situation, at samfundet dannes. Det sker 

ved, at man i fællesskab slutter en social kontrakt, der læ3'ger b9.nd på den frie 

udfoldelse og k<inaliserer den ad regulerede baner. Denne selvbegrænsning sker 

imidlertid ikke af hensyn til de andre, men alene af hensyn til sig selv. Den 

samfundsmæssige regulering er med arrlre ord i sidste ende det, der tjener den 

selviske egeninteresse bedst. 

SamfundsproblE:tæt, som Hobtes henned finder en lØsning på, er med andre ord, 

hvorle:ies hensynet til fællesskabet - også kaldet samfundsroralen - kan forenes 

med den egeninteresse,. der karakteriserer alle iril.ivider fra naturens hånd. Og 

vi bemærker her, at problenet cm samfundet bygger på en nodstilling mallem in

divid og samfund, der ved at betragte individet som natur gør samfundet til noget 

potentielt unaturligt. 

Ad disse linier fortsatte diskussionen om samfundsproblemet op gennan oplys

ningstiden. Særlig kendt er her Adam Srniths version, der siger, at den mest 

lykkelige tilstarrl for alle netop opnås ved, at den enkelte forfølger sine egne 

mål. På den måde finder enhver tilsidst sin naturlige plads i helheden, og på 

den måde bliver helheden mast hanrPnisk og lykkelig til fOrdel for alle dens 
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medlenroer. Denne forestilling kaldes liberalismen; den darmede det filosofiske 

grundlag for den tidlige kapitalistiske udvikling. 

Med den industrielle revolution blev det fmidlertid i stigende grad vanskeligt 

at hævde, at den individuelle egeninteresse førte til den største lykke for alle 
samfundets medlemner, og den liberalisme, der med Adam Smith lagde vægten på 

optimistiske forestillinger om det fælles bedste, blev derfor· i. midten af 

forrige århundrede erstattet med en liberalisme ildæ:lt darwinisnens 'forestillinger 

om udvælgelse af de bedst egnede gennem kampen for tilværelsen. Tennysens ofte 

citerede verslinie "nature red in tooth and claw", der betyder noget i retning 

af naturen som blcddrypperrle tænder cg kløer, J:::eskriver således den kapitalistiske 

samfundstilstarrl i denne periode nok så meget, som den måtte be.'!skrive naturen. 

IndfØrelsen med darwinismen af en naturopfattelse, der ser dyrs og planters 

naturlige liv san en penranent krigstilstand på liv og dØd mellem individer og 

arter, kom kapitalismens samfundstænkere godt tilpas i og med, at den kunne over

føres til samfundslivets område, og d&r videnskabeligt begrunde de forhold, der 

så vanskeligt lod sig moralsk begrunde. Nemlig de store massers for~e liv 

og undergang over for en lille elites overdådige velstand og trivsel. 

Men også deru1e medalje havde en bagside. Ved at gØre den selviske egeninter

esses udfoldelse på bekostning af alle andre til Naturens lov, så blev samfundet 

scm et system af gensidig assistance igen uforklarligt. Og op:lagelsen af eksi

stenskampen kunne trods alt ikke skjule, at der såvel i dyrenes verden som i det 

menneskelige samfund faktisk forekom social adfærd, der uegermyttigt og ofte 

selvopofrende tjente til at hjælpe andre. 

En tid lang fonnåede rran at skubbe dette udarwinistiske træk ind under gulv

tæppet ved at forestille sig, at den egentlige enhed i udvikl ir igen var gruppen 

og ikke in:lividet, hvad der tillod, at individer kunne udvise uegennyttig adfærd 

samtidig med, at grundreglen om udvælgelse af de bedst egnede blev bibeholdt, 

En gruppe, hvori nogle nedlerarrer udviste uegennyttig adfærd, ville i en lang 

række tilfælde nemlig klare sig bedre i eksistenskampen - målt i mængden af 

levedygtigt afkom den prcducerede - end grupper, hvor individerne af konkurrence

hensyn var afskåret fra at hjælpe hinanden, 

Disse gruppeselektionsteorier, son bl.a. Konrad Lorenz og Wynne-Edwards gjorde 

sig til talsmænd for, havde imidlertid en enkelt skavank: de var vanskeligt 

forenelige med genetikkens kendsgerninger, I særdeleshed med det faktum, at der 

overhovedet ingen tvivl kan herske om, at det genetiske materiale alene kan for

midles fra individ til individ, og at derfor kun individer, der fornri,dler genetisk 

mate.J.:'iale kan siges at bidrage til den fortsatte artsudvikling. 
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Hvis artsudvikling re:iuceres til genetisk transmission alene, og det er bio

logisterne grundlæggende enige cm, så er det uigennemskydeligt logisk, at enhver 

social han:l.ling, der froen:urer den hjulpnes chancer for at videregive sit genetiske 

ma.teriale på bekostning af hjælp::;rens tilsvarende chance - og det må altid blive 

på bekostning af, da ydelse af hjælp til en anden både er hjælp til en konkur

r~t og samtidig repræenterer et vist energitab - må virke selektivt till::age 

m:x1 det at udføre uegennyttige handlinger. Hjælperne mister simpelthen en lille 

smule terræn i forhold til de hjulpne ved hver uegennyttig handling, og selv den 

mindste forskydning af overlevelseschance mellem individer vil i længden være 

rigeligt til at afstedkomne kraftige resultater i evolutionsprocessen. Kort sagt: 

uegermyttig eller altruistisk adfærd, scm sociobiologerne kalder det, nå haVe 
negativ selektionsværdi, den må v<:ere naturstridig, 

Denne naturstridighed til trOO.s, er det alligevel en enpirisk keirlsgerning, 

at dyr hjælper hinanden i småt og stort, ja, faktisk i visse tilfælde er i stand 

til at ofre livet for hinanden. Hobbes' problem om, hvordan samfund i ordets 

bedste betydning overhovedet er mulig 1 når man samtidig vil fastholde, at .indi

videt grundlæggende og ufravigeligt er selvisk, bliver hermed igen brændende 

aktuelt, men denne gang på den biologiske videnskabs crnråde. 

Det er præ::is dette problat"\, sociobiologien har sat sig for at løse. Hvordan 

er det muligt på en gang at konstatere, at sc.x.Jial og uegennyttig adfærd faktisk 

forekonmer i naturens verden, og samtidig fastholde tesen om, at individet er 

gennanfØrt selvisk? Hvordan forbinder man det sociale med det naturlige trod.s den 

modstrid, der synes at være i.mellem dem, hvordan skaber rran en socio-biologi? 

Selve den nye bestræbelses navn udtrykker altså bastræbelsens hovedproblem, 

men den udtrykkei: samtidig 1 at denne biologiske retning også har et svar på pro

blemet, et svar der er essensen af den sociobiologiske tænkning. 

Der er naturligvis kun en løsning på samfundsproblemet, san det her er fonnu

leret, og det er Hobbes' løsning, at det er selve selviskhed.en og egeninteressen, 

der skaber socialiteten cg fællesinteressen. Eller i sociobiologiens formulering, 

der er lige så raffineret, som den er sirl"lpel: I naturen hjælper individerne 

siJ!!pelthen hinanden i den udstrækning, de har gener tilfælles! 

14, Det beregnende gen 

LØsningen hviler på to kendsgerninger. Nemlig, at genrrolekylerne, der er grund

laget for fænotypernes eller fremtrædelsesformernes forskelligartet:he::l, eksi

sterer i mange indbyrdes forskellige variationer, og, at individerne i en art 

besidder en vis fælleSITI32llgde af ens gener, hvis stØrrelse afhænger af deres 

teslægtethed jvnf. Mendels love. BØrn har således halvdelen af hver af deres 

forældres genvarianter, og det samrre gælder for søskende, der har halvdelen af 
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deres genvarianter tilfælles, Med undtagelse, naturligvis, af enaggede tvillinger, 

trillinger 1 etc. , der besidder identiske gensæt. BørnebØrn besidder 25 procent 

af bedsteforældrenes varianter, og fætre og kusiner har 12,5 procent tilfælles, 

For hver generation, individerne er adskilt, halveres fællesrrængden, og bliver 

på den måde mindre og mindre, jo mere slæqten bredes ud, I enhver nogenlurde 

begrænset dyreflok vil der imidlertid altid være en vis fællesnængde af identiske 

genvarianter. 

Disse kendsgerninger udnytter sociobiologien til sin løsi'iing~Den konstaterer 

nemlig, at det, der er eliminerende i evolutionens naturlige udvælgelseskarnp, 

er tabet ikke af individer, men af k:estErote genvarianter, Det er således hverken 

arten, gruppen eller individet, der er evolutionshistoriens subjekt, men derirrod 

de enkelte gener! 

Indser man dette, så kan nanogså indse, at det er udviklingshistocisk lige

gyldigt, om disse specifikke varianter viderebringes af mig. eller min bror. Jeg 

bliver derfor ikke straffet selektionsmæssigt - eller rettere mine genvarianter 

bliver ikke elimineret -, hvis jeg i en peniJ::lel situation hjælper min bror, selv

om det eventuelt reducerer mine personlige overlevelseschancer, blot det forhØjer 

hans tilsvarende eller mere. Det er kort sagt den kombinerede chance for vores 

fællesgener, der er afgØrende. Hermed bl.i..ver uegennyttig adfærd og samtidig ab-

solut selviskhed igen forenelig. Jeg er uegennyttig, når jeg hjælpar min bror, 

lTIE:ln mine gener, der dikterer min handling, er selviske. De hjælper sig selv i 

og med, at de hjælper deres identiske medgener, der er indeholdt i min brors krop. 

Generne kan med andre ord vurdere 1 eller lade deres værtsorganismer vurdere 

for dem, hvornår det ud fra egennyttige rroti ver kan betale sig at udføre uegen

nyttig adfærd og hvornår ikke, I sin bog Det selviske qen opstiller den engelske 

etolog Richard Dawkins et regneeksempel, der viser, hvorledes man kan forestille 

sig, at sådanne vurderinger foretages: 

Jeg er et dyr, der lige har fundet otte svamJ?8, Efter først at have bedømt 
deres næringsværdi og trukket neget fra for at dække den lille risiko, der er 
for, at de er giftige, vurderer jeg dem til hver at være +6 enheder ... Svampene 
er så store, at jeg selv kun kan spise tre af dem. Skulle jeg nu ved hjælp af 
et 'madsignal' fortælle andre om, hvad jeg har furxiet? Hvem er inden for høre
vidde? Min bror B (hans slægtskab med mig er 1/2), min fætter C { slagtskab lig 
l/8) og D (intet særligt· slægtskab - hans forhold til mig udtrykkes i et tal, 
der er så lille, at vi i praksis l:ehand1er det san et 0). Hvis jeg holder min 
mund med mit fund, vil min nettofordel udgøre +6 for hver af de tre SVamJ?8, 
jeg kan spise - altså +18 ialt. Det er lidt vanskeligere at finde frem til min 
netto--fordel, hvis jeg giver et madsignaL Jeg regner med, at vi vil dele de 
otte svanpe lige imellem os, således at mit eget udbytte af de to, .jeg får at 
spise, er deres fulde +6 enheder hver, altså i alt +12. Men på grund af de gener, 
vi har tilfælles, in:::1kasserer jeg også et vist udbytte, når min bror og min 
fætter hver spiser deres to svampa. B.esultatet bliver derfor (l x 12) + (1/2 
x 12) + (1/8 x 12) + (0 x 12) lig+ 19 l/2. Det tilsvarende nettoudbytte for en 
selvisk adfærd var + 18. Det var lige ved at bli"le død-t lØb; men kendelsen er 
klar nok. Jeg skal give et madsignaL I dette tilfælde vil den uegennyttige ad
færd være til stØrst gavn for mine selviske gener (116) . 
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Det vil naturligvis denonstrere en nanglende indsigt i evolutionsprocessen, 

hvis~ til dette spØrger, hvad dyrene gjorde før opdagelsen af Mendels love? 

De nødvendige beregninger, der afgØr nettofordelen af henholdsvis selvisk selvisk 

adfæ::d og selvisk uselvisk adfærd, bliver ikke gennemfØrt ved hjælp af indsigt 

i intellektuel forstand, msn gennem en biologisk-organisk 1 indsigt', der er 

udbredt i selve det genetiske materiale, fordi alle gener, der har været i stand 

til at foretage sådanne beregninger korrekt er blevet selekteret på bekostning 

af dem, der ikke har været i stand til det. I løbet af udviklingshistorien er 

generne således konmet til at besidde en computers egenskaber, og de beregninger, 

som de l<on'mer frem til, overfører de til deres m::x'l.erindivid, der så reagerer 

fuldstændigt indsig\:.slØst, msn helt igennem korrekt og adækvat i enhver given 

situation. 

15 Arqur!lE:ntets svagheder 

En stor del af de fænomener, vi kalder sociale, forlener det sociale kollektiv 

med egenskaber og muligheder, som enkeltindividet ikke besidder. Ulve, der jager 

i kobbel, har f.eks. mulighed for at nedlægge byttedyr, som den enkelte ulv ikke 

selv kan fange. Sådanne adfærdsfenner er ikke svære at begrunde ud fra genetisk 

selektion, og vi vil heller ikke kalde dan uegennyttige. 

Tilbage er der imidlertid en række sociale adfærdsfonnar, der ikke indebærer 

nogen selektionsmæssig gevinst for det ydende dyr, men tværtim:::xl ofte en lille 

eller stor risiko. Det er først og fremmest denne tilsyneladende ægte form for 

uegennytte, scrn sociobiologerne interesserer sig for 1 fordi den synes at stride 

nnd selviskhedens naturlov 1 der siger: ingen investering uden personlig gevinst. 

Sociobiologiens teoretiske bestræbelser synes da også at væce dikteret af ønsket 

om at redde denne naturlov, og dermed beslægtet med de løsningsforSØg på sarnfunds

problenet, der har karakteriseret kapitalismens epoke. 

Dette til trcds er lØsningen med, at gener i det ene dyr hjælper de gener i 

det andet dyr, som de er identiske med, ikke ganske uden problemer. For kort at 

skitsere dette kan vi tage Dawkins eksemp€!1 med de SVart1J?8-findende dyr. 

Dawkins denonstrerede 1 at dyret, hvis det havde været selvisk selvisk ville 

have gavnet sine geners livssucces med +18 !,X)int, men at det ved at dele med tre 

mere eller rnirrlre l::eslæ:Jtede artsfæller kunne vinde yderligere l 1/2 plus!,X)int, 

Uegennytten gav altså finderdyret den stØrste fordel og var altså i virkeligheden 

det mest selviske. Eksemplet indbyder imidlertid til visse spørgsmål med hensyn 

til det svampefirrlen:1e dyrs strategi og beregning. 

FØrst må vi gøre os klart, at det, der er afgØrende i udviklingshistoriens 

selektionskamp ikke er absolut egnethed, men relativ egnethed. Det hjælper ikke 

et dyr noget, at det er egnet til UG-:-, hvis de dyr, det konkurrerer med, er l:::r:adre 
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egnede. Der.imod gør det ikke noget, at det kun er egnet til Godt +, hvis blot 

konkurrenterne er mindre egnede. 

Samnenholder vi denne kendsgernlng med den sociobiologiske teoris f1..l.rldarrentale 

antagelse cm, at den naturlige udvælgelse bestemnes af en konkurrence mellem 

forskellige gener, samtidig na:l, at vi holder os den mendelske kendsgerning for 

øje, at ethvert individ, der er blevet til ved kønnet formering, er mindst lige 

så forskellig fra ethvert andet individ i genetisk henseende- enæggede tvil
linger scm en undtagelse -, scm det er lig det, og i langt de fleste tilfælde 

vil være~ forskellig fra det end lig det, så-kan fornuften i det svampe

findende dyrs overvejelser berettiget drages i tvivl, 
Betyder den metcde, som det anvendte, ikke, at det ved at hjælpe en J:::eslæ;rtet 

samtidig hjælper en konkurrent? Og at det be:lste, det overhovedet kan håbe på, 

er, at regnestykket går lige op, hvilket kun sker, hvis dyret alene udstrækker 

sin hjælp til si t afkom, til sine forældre eller til sine søskende, og afholder 

sig fra at hjælpe enh.ver anden. 

Burde det svampefindende dyr - eller dets gener - ikke have ræsormeret således: 

Hvis jeg spiser de tre selv, gavner jeg ikke nogen konkurrerende gener, Afgiver 

jeg derilrod madsignal, giver jeg - udover det at afgive en svamp f som jeg god.t 

selv kunne have spist - konkurrerende gener fØlgende fordel, newlig min bror 

2 x 6 x 1/2, min fætter 2 x 6 x 7/8 og den ubeslagtede 2 x 6 x 1/1, ialt 28 1/2 

negative r:oint rocd de 19 l/2 J:XlSitive, Et regnestykke, der tydeligvis taler irrcd 

at udvise uegennyttig adfærd. 

Det er således svært at se, at altruisrre på denne måde kan påstås at være sel

viskhErl i hØjere p::.-tens. Et dyr, der opførte sig scm f)a!...!kim; Svampefinder, måtte 

efter de principper, sociobiologien selv hylder, være d)tmt til undergang, med 

mindre man forudsætter, at gener ikke er i stand til at regne med negative tal. 

Og selv om vi medgiver dette, et eller andet sted m8. der jo trækkes en grænse 

for genmolekylernes formåen,, så kunne rran stadigvæk sp;lirge, hvorfor dyret ikke 

først spiste de tre svampe, det havde appetit til, for fØrst derefter at afgive 

madsignal? I så fald ville det efter Dawkins regnemetode have fået ikke rrdJulre 

end 24 1/2 pluspoint! Men så havde man selvfØlgelig ikke kunnet betegne dets 

adfærd som uselvisk . 

.M:m må derfor konkludere, at hvis udviklingen virkelig foregår som en eksi

stenskamp mellem forskellige genvarianter, og hvis disse gener faktisk på deres 

egen sære måde er i stand .til at l::eregne, så tyder det på., at ingen. gener på det 

foreliggende grun::Uag ville være så tåbelige at diktere deres.m:::derOrganismer at 

udføre uselviske handlinger. Det er ilivertfald teoriens logiske konsekvens. 

Men så tilbagestår imidlertid også problemet, at de faktisk fra tid til anden 

synes at foretage uselviske handlinger, den ubehagelige empiriske kendsgerning, 
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16 SOlidaritet contra konkurrence 

En mulig udvej af denne suppedas er at antage, at det ikke er pointenes stilling 

i ethvert givet Øjeblik, der er best:errrrende for udlØsningen eller tilbageholdel

sen af uselvisk adfærd, men derim::d beregninger der inddrager større tidsforløb. 

Jeg hjælper dig idag, og kan forvente at du hjælp:.rr mig i rrorgen. Altså en slags 

gensidig forsikring. Denne udvej foreslås da også af Harvardbiologen Richard 

Trivers, der er en af scciobiologiens førende teoretikere. 

Udveksling af gensidige hjælpeforanstaltninger over tid, der hele tiden 

skaber debitorer og kreditorer, der blot i sidste ende skal have regnskaberne til 

at gå op, synes at være en mere plausibel baskriveise af det sociale systen end 

Dawkins kalkulerende gen, der kun iværksætter social adfærd, hvis den er øje

blikkeligt profitabel. 
Hvis ydelse og m::xlydelse imidlertid er lige store, og man må gå ud fra, at 

intet gensysten vil låne uden at forvente tilbagebetaling af det investerede, 

så skaber det ingen forskydning af individernes relative overlevelseschance, selv 

om det måske Øger deres absolutte- overlevelseschance. 

Hvis ydelse og rrodydelse ikke er lige store, men fØlger et egentligt forsik

ringsprincip, hvor den enkel~ til stadighed yder lidt mod til gengæld i en prekær, 

men sjælden si_tuation at kunne forvente en betydelig modydelse- hvis det f.eks. 

sarrmen med flokken komner til hjælp, hver gang en artsfælle er alvorligt truet, 

den mindre risiko, med garanti for at hele flokken cg så vil kcmne det til hjælp, 

hvis det bliver nødstedt, den store risiko -, så gælder det sairnle. Det skaber 

ingen forskydning i den relative overlevelseschance, men kt.m i den absolutte. 

Forsikringsprincipr:;et giver derfor intet dyr et forspring i konkurrencen med arts

fællerne. Tab og gevinst går i dette tilfælde ikke helt lige op for det enkelte 

individ, men for helheden gør den det utvivlsomt, og da sociobiologien netop 

ser på helheden af gener uden hensyn til i hvilke tilfældige individer, de i Øje

blikket måtte befinde sig, så betyder det, at forsikringsprincippet ikke kan 

komne enkelte gengrupper til gcde på bekostning af andre. 

Der er !!'led andre ord tale om solidariske foranstaltninger og ikke omstændig

heder, der f renroer konkurrencen. Men det betyder, at dette gensidighe::ls- eller 

forsikringsprincip ikke kan læ;;ges til grund for en teori om social adfærd, hvis 

hovedantagelse er, at uegennyttig adfærd altid er udt:cyk for selvisk konkurrence, 

hvor det med andre ord altid er den relative overlevelseschance, der er den 

afgØrende i naturens spil. 

Dette indser Trivers, men han har også indset, at nok kan ingen gengruppe drage 

fordel af denne gensidige solidaritet, hvis alt går rigtigt til, fordi det i så 

fald kun betyder lige udveksling af ydelser, men hvem har sagt, at alt går rigtigt 

_'2.!? 
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17 Kønnenes kamp 

IfØlge Trivers rucdel (117) behøver det overhovedet ikke at gå rigtigt til. Hvis 

enkelte individer i et gensidigt forsikringssystem, f.eks., nok modtager hjælp, 

men snyder sig fra at yde en tilsvarende hjælp tiJ.b::.tge, så er ligheden brudt, og 

snyderen har da Øget sine geners fordel på bekostning af yderen. 

Den mest grundliJ39'gende form for social adfærd er det san-arbejde om den gene

tiske formidling, scro en han og en hnn tvinges til at indgå hos dyr med kønnet 

formering. Og allerede her tvinges de to deltagende gensystemer ind i en lang 

række beregninger om, hvordan de kan begunstiges mest af sarnarbaj det. W il son 

ridser situationen. op på følgende måde: 

Når den kønnede fornering komuer ind i billedet. bliver gruppemedlEli'l'mel"ne 
genetisk forskellige. Forældre og afkom skilles nu mindst ved en halvering 
i antallet af gener, de har til fælles i kraft af fælles herkomst, afstanden 
mellem IWger bliver eP.dnu stØrre, Det uundgåelige resultat heraf er interesse
konflikt. Hannen vil kunne drage en større fordel, hvis han kan befrugte flere 
hunner selv med risiko for at tabe den portion gener, han har investeret i sin 
første mages afkcrn. anvendt vil det være til hunnens fordel, hvis hun kan sikre 
sig harmens fulde støtte, uanset den genetiske omkostning, han må betale, når 
ekstra mager .næ;Jtes ham ( 118) • 

Dette skyldes naturligvis den ~læggende funktionsforskel, der skiller de 

to køn - eller rettere ~ de to kØn, ihvertfald i dyreverdenen - med hensyn til 

deres genetiske investering i afkanmet, Det, hannen investerer 1 et formerings

forlØb, er energien forbrugt i kampen m:.:d andre hanner om hunnen, samt en sad

celle, af hvilke han har mange til Øjeblikkeligt brug, samt eventuelt den energi, 

der går til at sikre hunnen i gravidi tetspericden og til a,rbejdet med at sikre 

de nyfØdte ungers første opvækstperiode. Hunnens investering derirrcd er et æg, 

af hvilke hun kun kan producere et eller ganske få per perio:ie, dernæst beslag

læggelsen af hendes krop og energi til fostrets eller fostrenes vækst, Efter ungens 

eller ungernes fØdsel skal hun endelig prcxlucere mælk til dem over en lang pericxle 

udover at afgive energi til en cmfattende yngelpleje. 

Eller man kunne sige, at 'interessekonflikten mellan de to køn simpelthen bunder 

i, at hunnen funktion81Tl'f'Ssigf:\J~r~UfJJ1g=t:il et sæt afkcm, hvor hannen er i stand 

til i sarmne period.e at sætte et principielt ubegrænset sæt afkom i verden, 

hvis han blot kan skaffe sig adgang til et tilstrækkeligt antal hunner. 

Den indbyggede interessekonflikt må naturligvis bryde ud i en egentlig køns

~' det vil sige en kamp cm genetiske fordele dikteret af den genetiske selek

tionskonkurrence, hvis logik tvinger hannen til at udvide sine seksuelle udfol

delser mest muligt og hunnen til at sØge dem begrænset. 

Trivers er en af de sociobiologer, der har ~bejdet crnhyggelige analyser 

af. de beregninger og strategier, der i virkeligheden foregår under familielivets 

idylliske overflade, Her f.eks. i Wilsons fortolkrting: 
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Trivers analyse kan u:.'lstrækkes til at gælde for en vurdering af forældre
investering over tid, hvorved vi bliver i stand til at tolke mØnstret i den 
kØnnede forrrerings forandringer ••• Det princip, den illustrerer, kan uden 
større vanskelighed udvides til at omfatte et hvilket som helst dyr, såvel 
som mennesket. På ethvert tidspunkt vil der for den part, hvis akkumulerede 
interesse er mindst, foreligge en fristelse til at svigte den anden. Dette 
gælder i særdeleshed hannen umiddelbart efter befrugtningen, Hunnens investe
ring har taget et opsving, mens hannens forbliver beskeden. Efterhånden som 
begge køns forældrecmsarg hober sig op, vil tendensen til at svigte ikke blot 
afhænge af investeringens omfang, rren også af parternes evne til alene at sørge 
for afkanmet. Hvis den ene part svigtes, vil den uden tvivl forsøge at gøre 
ar!:.:ejdet færdigt alene, da den allered.e har satset så meget, , , 

Som påpeget af Trivers, kan der komme et tidspunkt, hvor J:::egge parter har 
investeret så meget, at den enes svigt favoriseres i lige så høj grad som den 
andens af den naturlige udvælgelse ••• Dette skyldes, at svigtet bringer den 
trofaste part i et grusant dilemna: den har investeret så meget, at den ikke 
kan opgiVe sin irivestering, uanset de vanskelighed.er der venter. Under de an
stændigheder kan forholdet mellem parterne udvikle sig til et spil om, hvem 
der kan svigte først ••. 

Af denne usentimentale kalk.yle over ægteskabelig konflikt og bedrag kan der 
drages en ny opfattelse af hanrejens problem. Når befrugtningen foregår ved 
insemination, hvilket universelt gælder for reptiler, fugle og pattedyr, kan 
hannen ikke altid være fuldkamlen sikker på, at magens æ::J er blevet befrugtet 
af lige petop hans spenn. For så vidt han investerer i omsorgen for ynglen, 
vil det være til hans genetiske fordel at sikre, at han alene har adgang til 
hurmens ubefrugtede æ::f· Ofte komner forretten i stand scm et bonusresultat af 
andre former for adfærd. Hanner, der udelukker andre harmer fra deres terri
torier eller som kontrollerer den ind.en for et dominanssystem, undgår spemn
konkurrence ••. Teorien antager, at der findes en sær-lig alvorlig form for ag
gressivitet som kun tages i anvendelse ved mistanke an troløshed, I ma.nge 
menneskelige samfund, hvor den seksuelle pardannelse er tæt, og hvor det per
sonlige kendskab til andres adfærd er detaljeret, får agteskabsbrydere en hård 
medfart. Forseelsen er så meget alvorligere, hvis den resulterer i afkom , , • 

Den principielle betydning af Trivers analyse ligger i dens påvisning,at mange 
af parringsspillets detaljer også kan fortolkes under henvisning til de mange 
muligheder for at blive ilde behandlet af magen. Den vurdering, et individ 
foretager, bygger på regler og strategier, der er blevet til i den naturlige 
udvælgelse. Socialvidenskaberne vil måske finde denne fortolkning alt for ge
netisk eller endog alt for amoralsk efter deres smag, men implikationerne for 
studiet af mermeskelig adfærd er potentielt meget store (119). 

Hvis videnskabens opgave er at forklare, hvorfor eksisterende fæncmener er, som 

de er, og ikke kan være anderledes, dvs. blot at oversætte fænaneneme til et 

videnskabeligt forklaringssprog, så lever sociobiologien konsekvent op til denne 

opgave. Så konsekvent, at det næsten nærmer sig skadefryd, når de begrunder det 

son naturligt, som andre rråske mindre konsekvente videnskabsudøvere har moralske 

antagelser om. 

Men som tidligere sagt, så er det netop cgså biolcgismens mission at begrunde 

det videnskabeligt, som vanskeligt lader sig begrunde moralsk. Ihvertfald er de 

ovenstående betragtninger et gcdt eksenpel på den meget nøje overenssterroelse 

rrellem fremherskende samfun:1sfananener og biologisk teoretisering, der er - og 

altid har været - den biologistiske menneske- og samfundsopfattelses kendetegn. 

Hvilken berettigelse der end tilkarrner dens genetiske betragtninger, så er socio

biologien først og frerrmest en biologiseret teori om det menneskelige samfund. 
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18 Bedragets grundlæggende naturlighed 

Svig begranser sig imidlertid ikke til den gensidige udveksling, der karakteri

serer det yn:rlende par. I enhver udveksling, der principielt skulle være gensidig 

enten Øjeblikkelig eller over en vis tid, vil det være en fordel for den nydende, 

hvis den undlader at gengælde ydelsen. Ja, det er na:sten en nØdvendighed, for kun 

derved kan dyret eller mennesket opnå den relative fordel, der er alfa og omega 

i udviklingshistoriens eksistenskamp. 

Blot at undlade at gengælde en rncxltaget ydelse, er imidlertid en meget kort

sigtet strategi, for de andre vil i egen interesse snart ophøre med at hjælpe 

sådanne individer, og så bliver de t" sidste ende dårligere stillet, end hvis de 

havde deltaget i den sociale udveksling på en regulær måde. At ~te at hjælpe 

giver derfor i længden ingen udviklingsmæssige fordele. 

Men, som vi allere:.:le har fundet ud af, så giver det heller ingen udviklings

mæssig gevinst i forhold til artsfællerne at fØlge spillets regler. Altså er noget 

tredje påkrævet, hvis man vil - eller vil have sine gener - frem i verden. 

lØsningen er enkel. Kan man ne:nlig medtage hjælp samtidig ID2d, at man selv 

foregiver at yde andre en tilsvarende hjælp. men uden i realiteten at yde den, 

så er der virkelige og varige gevinster at hente i den genetiske eksistenskamp, 

for så kan man på en gang forblive i det sociale udvekslingssystem $om lll<':dtager 

og samtidig spare sine kræfter til egne behov alene, 

Efter sociobiologernes opfattelse har denne givtige strategi, da også udviklet 

sig hos alle dyr med social adfærd, og de ser faktisk først og fremmest det sociale 

gensidigbedssystems evolutionære betydning deri, at det danner det nØdvendige 

udgangspunkt eller den nØdvendige forudsætning for udviklingen af bedrageriske 

adfærdsstrategier med det fonnål at nyde, men ikke at yde. Eller sagt med andre 

ord, at det sociales betydning i evolutionshistorien fØrst og fremmest er den 

mulighe:J. for asocialitet, sau det frembyder, Hermed er det igen lykkedes at knytte 

de sociale fæn()J'æner sarrunen med grundreglen om den naturlige selviskhed. 

IfØlge sociobiologerne er der med denne mulighed hurtigt opstået et heftigt 

selektionspres til fordel for evnen til bedre og bedre at snyde, men samtidig 

naturligvis et tilsvarende pres til fordel for evnen til hurtigere og hurtigere 

at op::lage snydere. Dette kapløb er blevet en primæl:' evolutionær kraft, og har 

bidraget væsentligt til udviklingen i dyreriget. 

Som et af de seneste resultater af det asociale snyderis rolle som en slags 

primus rrotor i evolutionshistorien n.ævner de, at det er denne prOces - snydere 

jagtet af deres ofre - der har fØrt til den hurtige og voldsomne hjerneudvikling 

i menneskets forhistorie. Således må menneskets psykologi ifØlge Trivers ses i 

dette lys, og fØlelser som indignation, skyld, taknemlighed, sympati og rroralisrre 
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må ses som fa:nomener, der er udviklet for at OOskytte arten med snydere. Da er så 

at sige indlejret i dem af genernes fællesskab for at rrcdvirke, at de fristes 

over evne til at snyde. 

Sådanne modforholdsregler m:x:l snyderi er så naturligvis igen blevet .im;tdegået 

i kaprustningens næste run:le til fordel for snydeevnen. Hvis "dårlig samvittighed" 

skal beskytte mod fristelsen til at snyde, så udvikles til gengæld selvbedraget 

for at forhindre, at den dårlige samvittighed skal være effektiv. Eller som 

zoologen Richard Alexander udtrykk.er det: 

U1vælgelsen har antageligt m:::darOOjdet, at forståelse af en sådan selvisk 
motivation blev ~n del af den menneskelige bevidsthed (120). 

Evolutionen har med andre ord i sin visdan fundet ud af, at en snyder er langt 

rrere overbevisende, hvis han selv tror sig ærlig og i god tro. ();jså i naturhi

storien synes vejen til helvede at være brolagt med gode forsætter, 

Sociobiologien bevæger sig hermed ind på erkendelsesteoriens område, idet den 

gØr o~ksan på, at vores erkendelse af vor omverden ikke først cg frerrrnest er 

styret af det fo:rmå.l at give os et så sandt billede af crnverdenen som muligt, 

men snarere er underordnet de selviske geners formål. Trivers udtrykker det så

led.es: 

Den konventionelle anskuelSe, at naturlig udvælgelse begunstiger nervesystemer, 
som frembringer stadig mere akkurate afbildninger af verden, må være en meget 
naiv opfattelse af den mentale evolution (121) • 

SOciobiologerne rrangler heller ikke i denne henseende m::d og mandshjerte. For 

når en videnskab når frem til den erkendelse, at selvJ::.edrag og ønsketænkning 

snarere end objektiv erkendelsesformåen er blevet udvalgt i artens udviklings

historie, så kan videnskaben jo ikke selv sige sig fri af denne kendsgerning. 

Dens erkend.elsesresultater - f.eks. den erkendelse, at megen erkendelse er selv

bedrag cg ønsketænkning - kunne således meget vel selv være udtryk for selvbedrag 

og Ønsketænkning. Det fremgår dog iXke, at dette skulle have bekymret socio

biologerne. 

Fremkomsten af mennesket med dets særlige træk og dets store potentiale for 

socialt liv skyldes altså i sæLdeleshed evolutionens belØnning af den bedrage

riske udnyttelse af artsfæller, Mennesket er blevet til gennem bedrag, og bedrag 

må således være noget centralt for den menneskelige natur. At bedraget derfor 

fortsat udgØr sjælen i det sociale liv, ikke scrn noget man !::Ør beklage, men 

son noget naturligt, konstaterer Wilson: 

Bedrag og hykleri er ikke noget absolut dårligt, som den dydige undertrykker 
mest muligt, ej heller er de levn af dyriske træk, sc:m vil blive fjernet gennem 
videre social udvikling. De er såre menneskelige indretninger, ved hvis hjælp 
det sociale livs indviklede daglige affærer kan gennemføres. Deres niveau i 
det enkelte samfund repræsenterer muligvis et kompromis, der afspejler samfundets 
størrelse Og kompleksitet. Er niveauet for lavt, vil andre gribe chancen og 
vinde, Er det for højt, bliver ostrakisme resultatet. Fuldkarmnen ærlighed hos 
alle parter er ikke s-.,n·et, Den gamle primat-åbenhjertighed ville tilintetgøre 
det sociale livs fintfølende struktur ... (122). 
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Bedraget og udbytningen skal derfor udføres med en vis rn:xleration og finesse, 

hVis den i længden skal l.::egunstige snyderen. M9n gener, der formår at finde den 

rette, klogt balancerede strategi, vil i det lange lØb blive sin arts foretrukne, 

Når sådanne gener dukker op i populationen, så lover de deres heldige bærer 

succes, og anvendt, individer med succes må naturligvis vær:-e bærere af et sådant 

forgyldt genetisk materiale. Den klassedarmelse, rran kan iagttage i mange sam

fund, har derfor et genetisk grun:.ilag, Wilson udelukker det ihvertfald ikke: 

Et nøgleproblen i humanbiologien er spØrgsmålet om, hvorvidt der eksisterer 
en genetisk forhånds-disposition til at indtræde i bestemte klasser,., Der 
kan let tænkes cxnstandigheder, hvorunder en sådan genetisk differentiering 
kunne optræ:ie, •• Dahlberg viste, at hvis der optræder et enkelt gen, som er 
ansvarlig for succes og statusskift til det bedre, kan det hurtigt koncentre
res i de øverste socio-økonaniske klasser, Antag f.eks., at der er to klasser, 
som hver l:;egynder med en hyppighed på l :pct. hanozygote statusforbedrings
gener, Antag derefter, at 50 :pct af de h:mozygote gener videregives opad i 
hver generation. I løbet af kun lO generationer •• , vil overklassen være 
cmfattet af så meget som 20 pct homozygote og de lavere klasser af kun O, 5 
:pct eller mindre (123), 

Selv om det er af en lidt teknisk karakter - der er txcds alt tale an viden

skab - så undlader argunentet ikke at gØre indtryk også på ikke-specialisten, 

for det er en kendt sag, at fonnuefordelingen mellem det kapitalistiske samfurris 

klasser faktisk opfører sig på denne måde. At dette kunne skyldes en slags 

Joakim von And-gener er en perspektivrig id€, der åbner op for klassesamfundets 

genetiske grundlag som et lovende forskningsfelt for videnskabelige.·tmdersøgelser 

i Williarn Graham Sumners ånd, Intet menneskeligt synes i det hele taget at være 

sociobiologien fremmed. 

19 Bio-økonomi 

Sådanne perspektiver sarrmenhollt med en videnskabeligt begrundet teori om udbyt

ningens og svindelens grundlaggende naturlighed og udvilclingsmæssige betyd

ningsfuldhed må begribeligvis vække interesse hos forretningsverdenens teoreti

kere. 

Det forekornnE:!r derfor naturligt, at de arnarikanske økonom=rs organisation, 

Arnerieau Economics Association, på sit årsmtde i deceml:::er 1977 havde socio

biologien på programnet under titlen 'biOØkonomi'. 

I overensste.rt~ælse med forlaggets intentioner gav bioøkoncmerne ifØlge tid

skriftet Business Week (124) på dette m;tde udtryk for, at regeringsprograrrmer, 

der tvinger irrlivider til at være mindre konkurrence-minded.e og mlndre selviske, 

end de er genetisk prograrrmeret· 'til at være, er forudbestemte til at slå fejl. 

Og som et ekko af Malthus konstaterede de endvidere( at et soc.i;..alistisk samfund 

baseret på uegennytte og hengivelse til et fælles ideal aldrig kunne bestå i 

længden, Jack Hirschleifer, Økonom ved ucr.A, Univer:sity of California Los Angeles, 

karakteriserede socialignens naturstridighed sål €!des: 
11 

SCx::iobiologien Webærer, 
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at individer ikke kan formes, så de passer ind i socialistiske samfund som f.eks. 

SOvjetunionen uden et enonnt tab af effektivitet " {125). 

Man må forrro:J.e, at dette har fremkaldt applaus. Men sociobiologien skal ikke 

kun ses son de betrængtes fortrØstning i kappestriden mellem den SCX.!ialistiske 

og den kapitalistiske verden. Gc.xit er det, at den lover socialismen kollaps, fordi 

den strider m::x:1 naturen, men mens vi venter på denne l:::egivenhed, skal vi ikke 

sidde ned hænderne i skødet. Sociobiologien skal også bruges til at fo:r:rt'll.':! fremtiden 

med, eller san Gary Becker, Økonan ved. University af Chicago, udtrykker det: 

Den giver økonomisk teori en helt ny dimension. Kender vi først de menneskelige 
ønskers genetiske grundlag, kan vi hestemne hvilke p::>litiske strategier, der 
vil virke, og hvilke der ikke virker (126). 

Becker anviser selv vejen, og det han slår ned på er i overensstemnelse med den 

logik,der er os bekendt fra Galton og Malthus, den ringe hensigts:ma:ssighed i under

visningsreformer og i forøgelse af den sociale sikring af svagtstille:ie sam

furrlsmadlamner. 

IfØlge Becker er det ud fra sociobiologien sålErles ret klart, hvorfor det ame

rikanske Head Start-program, der gik ud på at forberede børn af fattige forældre 

på den kcm:nende skolegang, så de ikke på forhånd var dØmt til at sakke agterud 

i forhold til de bedre stillede børn, måtte blive en fiasko, 

De forældre, der havde !:;Ørn i programnet flytted.e nemlig deres interesse og 

penge over på deres arrlre børn for, at alle deres investerede gener kunne nyde 

frermne, og tabet af forældrenes interesse kunne ikke opveje de fordele, Head Start 

programnet tilbØd det deltagende barn. Det blev i virkelighed.en stillet ringere, 

end det ville have været uden Head Start-prograrrn:nE!ct, 

Havde man ved planlægningen af Head Start haft den sociobiologiske teori, kunne 

man på forhånd have sagt sig dette, og ville selvfølgelig aldrig have givet sig 

i kast med projektet, 

På lignende måde forklarer Becker, hvorfor der antageligvis ikke kan komne 

noget ud af, at hæve pensionerne for de dårligst stillede pensionister, GØr man 

det, må man nemlig også hæve de skatter, deres l::ørn skal betale, og da forældrene 

hellere vil lide nød end reducere chancerne for den gen-investering, de har fore

taget i deres børn, så betyder det, at de ud af de højere pensioner vil overlade 

deres bØrn flere pengeværdier, så at man i realiteten vil være lige vidt. 

Sociobiologien viser sig altså at være et skarpt redskab til at afgøre, hvilken 

politfr, der er udsigtsløs, cg hvilken der ikke er det. BiOØkonomien viser, at 

efterhånden som samfundets planlæggere og politfrere får øjnene op herfor, så vil 

sociobiologiens anvendelsesmuligheder kunne udvides ruesten i det uendelige. 

Men selv cm dette er tilfældet og selv cm biOØkonomi er dukket op som en socio

biologisk underdisciplin, så skal man ikke forvente flere bio-urilerdiscipliner, 

bio-politfr, f.eks. De er nenlig overflØ(iige, for de er allerede indeholdt i so

ciobiologien, som den e-. 
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I selve sit væsen er sociobiologi nemlig en politisk samfundsteori baseret 

på det biologistiske menneske- og sarnfundssyn. Og det biologistiske menneske-

og samfundssyn er i sig selv en p:>litisk doktrin, der har sin egentlige red ikke 

i naturens forhold, men i det menneskelige samfundsliv med dets skarpe interesse

konflikter. 

20 Sociobioloqien skal tages alvorligt 

På dette tidspunkt er der måske enkelte blandt læserne, der ikke l.:engere er i 

stand til at tage sociobiologien alvorligt. Det er afgjort en fejl. 

Spørgsmålet om naturgrundlaget for menneske- og samfundslivets foreteelser 
er m9.ske videnskabeligt, men det er først og franmest Samfundsp:>litisk. Den 

videnskabelige diskussion an sociobiologien er derfor ikke klm et bidrag til den 

videnskabelige erkerrl.elses fraume, den er miOO.st i samne grad en del af kampen 

om samftmdsudviklingens retning. Det er i afgØre.r:de grad· et politisk sptirgsnål. 

cm det også er et p:llitisk afgØrende sp:l}rgsmål, eller om det tilhØrer et 

perifert og måske lidt verdensfjernt hjørne af klassekampen, kan ikke uden videre 

besvares, Det afhanger af tiden og situationen. 

Man kan således ikke uden videre affeje tænkere, der agiterer for, at menne

skelig lighed er naturstridig og farlig, selv om deres argumenter er·ba.seret 

på iagttagelse af alliker, tennitter eller andre af zoologiens lavere lag, og 

selv om den synes hannløs og latterlig. 

Den tid kan kcmme - og biolo;Jismens tænkere mener jd o;JSå, at den så hurtigt 

sau muligt bØr konme -, hvor ma.gthavere, der ser den ret, de har vænnet sig til 

at betragte som naturlig, truet, og hvor de nødvendige p:::>litiske modforholdsregler 

med denne trussel har en "videnskabelig" begrundelse nØdig, Da kan.selv elfen

benstårnets tanker blive praktisk realitet. Historien viser det, og kan komne 

til at vise det igen. 

Et eksenpel, der lmytter vores nærmeste fortid til idag, kan vi finde i dag

bladet Politiken fra den 23. november, 1975. Her udtaler Poul Heinrich Riis

Knudsen, leder af det danske nazistparti, Danmarks Nationalsocialistiske Ung:iom, 

og ideologisk chef for de europæiske nazistgrupper under W'.:>rld Union of National 

SOcialists: 

Den nationalsocialistiske id€ kan ikke ændres. Hitler var verdenshistoriens 
største geni, og hans id€ ·var helstØbt. Det biologiske menneskesyn er det 
essentielle i Nationalsocialismen. 

uanset at Ries-Knudsen ikke helt har ret, for der indgår et par nok så vægtige 

faktorer i fascismen udover det biologiske menneskesyn, så Viser det faktum, at 

han selv opfatter den biologiske rænneskeopfattelse scm fascismens væsen, at 

videnskabelige teorier - eller teorier fra videnskaben - i afgørende grad kan 
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spille en rolle i samfundskampen som en integreret del af en J.?Olitisk bestræ

belse. 

At det biologiske menneskesyn er centralt for fascis:nen, betyder ikke, at det 

am.rendte også er tilfældet. Jeg mener således ikke, at det biologiske menneske

og samfundssyn er fascistisk. Naturmagtstanken med dens tro på den naturlige 

særret og på den naturnødvendige eksistenskamp, der fører til de bedst egnedes 

velfortjente succes, er ikke i sig selv fascisrre. Det er rorgerskabets og kapi

talismens selvforståelse, og borgerskab og kapitalisme har og har haft mange 

andre ansigter end faseisnens. 

Men skærpas OOrg,erskabets truede situation, hvad den må, når lighedssamfundet 

nærmer sig, så melder fascisræn sig uhyre let scm den logiske nØdværgeløsning, 

Og uanset om de samfurrlsbiologiske tankere har indset det eller ikke, så er den 

biologistiske samfundsteori den vej, ad hvilken fascismen ideologisk må tevæ:re 

sig. 

Naturfilosofien, der hylder den menneskelige uligheds fundamentale karakter, 

er derfor nok ikke fascistisk, men den er p:>tentielt fascistisk. Og spørgsmålet 

er, om natunnagtstankens realisering, ad de baner biologisterne forestiller sig, 

i vor ep::Jke overhovedet kan b:enkes scrn andet end fascisme? 

. Så~~es er der ingen grund ·til at tro, at Lorenz skulle have haft lavere 

motivei end Wilson, eller til at tro, at nogen af dem har haft mindre end de Illl':':st 

æ:Ue rrotiver. Historien ville, at Lorenz' forestillinger blev omsat i praksis. 

Wilsons kunne også blive det. Hvorfor ikke? Når alt konmer til alt, var der jo 

heller ingen, der troed.e på den tyske nazisme, fØr den stod i døren. 

Derfor er sociobiologien ikke kun en ligegyldig teori om gener, lavere dyr 

og en Videnskabsmands frygt over, at den verden han kender synes at snuldre, 

uanset dens fonn, må den tages alvorligt, 

21 Den amerikanske strid 

Det tjener det arnerikanske videnska.bE';lige samfund til ære, at det har taget 

sociobiologien så alvorligt, at der udover en begejstret tilhængerskare også 

har kunnet mobiliseres en energisk opposition. 

Efter at Wilsons Jx:g indledningsvis havde fået en meget fin modtagelse af de 

videnskabelige anmeldere, meldte også medstanden sig, Den var især centreret 

omkring Wilsons eget universitet, Harvard, men siden har den bredt sig til de 

fleste af USA' s universiteter, hvor den har delt fakulteterne i to lejre, en for 

og en im::x:1 sociobiologien. 
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Diskussionen har været hed, langt mere end vanligt i videnskabelige uoverens

stanmelser. En gruppe narvardstudenter, Komiteen .roc:d Racisme, der karakteri

serede Wilsons arbejde som "faretruende racistisk (127) ", har sålErles daronstre

ret m:xl Wilson og delt lØbesedler ud, hvor Wilsons studenter blev opfordret 

til at diskutere sociobiologiens implikationer med ham under hans forelæsninger. 

Wilson siger selv om derine situation: 

Jeg har vaklet med bensyn til at gå til adskillige forelæsninger. Der har 
væcet en tydeligvis veltilrettelagt fjendtlig udspØ~gen. Måske ville en modigere 
sjæl ikke have ladet sig afficere, men jeg finder det skrænnende (128). 

Bedre blev det naturligvis ikke, at en større gruppe videnskabelige rædarbej

dere - inklusive professorer i biologi, medicin, psykologi og antropologi - ved 

Harvard dannOOe en 'Sociobiology Study Group', der endevendte og kritiserede 

sociobiologien i artikler, trltalelser, forelæsninger og på videnskabelige mtder, 

Gruppens konklusion var, at der er tale om misbrug af videnskab, og at sociobio

logien gennem løse antagelser fremsat mere ener mindre som videnskabelige 

kendsgerninger alene tjener til at frE!'lll'le en reaktionær ideologi. Gruppens tals

nand, Richard Levontin, professor ved Wilsons eget institut, siger såled.es om 

scx:iobiologiens opfattelse af den menneskelige natur: 

Det er ikke noget tilfælde, at beskrivelsen af denne b:igvedliggende natur har 
en bemærkelsesværdig lighed med det samfund, som teoretikeren selv tilhØrer. 
I Wilsons tilfælde er det USA' s m::x:lerne markeds-, industri- og management
samfund (129). 

Wilson finder kritikken både uventet og uretfærdig og siger om 'Scx:iobiology 

Study Group', at den har "givet en yderst forvansket fremstilling af l::ogens ånd 

og indhold". Og videre: 

De bringer det ene fejlagtigt gengivne citat efter det andet, eller bringer 
den uden for deres samnenhæng, og tilfØjer så deres egen komnentar for at 
udstyre mig rred en I,X.>litisk holdning, jeg ikke har, og l:ogen med en alm:m 
konklusion, som ikke er der (130). · 

Hertil svarer Levontin, at "scm de fleste videnskabsmænd forventer Wilson at 

kunne fremfØre en masse bræk om samfurrlet, uden at blive krævet til regnskab for 

det (131) ". Levontin er selv genetiker, og hans konklusion er klar og tydelig: 

Al forskning i genetisk kontrol med menneskers adfærd vil uva:gerligt frembrin
ge en pseudo-videnskab, som uundgåeligt vil blive misbrUgt (13'2). 

Wilson opfatter imidlertid hele diskussionen som p:Jlitisk bestemt og helt 

blottet for ·videnskabelig intention. cm en anmeldelse af Jerry Iiirsch fra Uni

versity of Illinois, der havde karakteriseret Wilsons l:og som "det·mest formidab-

le, og i sine overtalelsesmidler farligste forsvar for socialdarwinismen, jeg 

som amatØr-connaisseur af emnet endnu er stØdt på' (133) " 1 siger ·han sålOOes, at 
11i denne anmeldelse .•• blev videnskab bed!l'mt ud fra p::>litiske kriterier (134) ", 
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For Wilson hØrer politiske kriterier altså på fugen måde sanmen med videnska

balig vurdering, O:J når det forekomner, så er det et angreb på den frie forskning 

slet og ret. Den politisk bestemte kritik, der har været rettet ITKXl. ham, karak

teriserer han derfor på fØlgende vis: 

Den form for selvretfærdig og selvbestaltet ordenshåndhævelse, scm ikke blot 
avler usandfærdighed, men som tillige sårer enkeltpersoner og gennem denne 
fonn for intimidering svækker den frie forskerånd og den diskussion, san er 
vital for det intellektuelle samfunds sundheri (135), 

I kampen for disse idealer har Wilson imidlertid ikk'e måttet kætq?e alene. 

Kritikken og dens f:Olitiske form har chokeret mangen en skolar, der derfor er ilet 

Wilson og sociobiol-ogien til undsætning i de videnskabelige tidsskrifter. J.F. 

Eisenberg fra Smithsonian Institute, USA, skriver således i Animal Behaviour: 

Jeg • • • ønsker på det bestemteste at tilslutte mig den lejr, der ser Wilsons 
tekst scm et værdifuldt intellekb.lelt arbejde ••• Hvis sociologi og antropologi 
skal rrKX!nes til discipliner, der helliger sig studiet af ~esket som en 
biologisk enhe::i, så vil intellektuelle reStræbelser, som dan, der vises i 
'Sociobiology' 1 være et nødvendigt skridt på vejen til en moderne videnskab 
om rrenneskeheien {136). 

Og i Nature udtrykker Robert M. May håb cm, at sociobiologien selv vil blive i 

stand til at tage hånd i hanke med kritikerne: 

Når den menneskelige scx::iobiologi ansider karroer til skelsår og alder, håber 
jeg, den vil forklare, hvorfor folk, der bevæges til en lidenskal:::elig _ anserg 
for menneskehedens ve og vel {det være sig i små disputer sa.n derme eller store 
revolutionære eller religiøse revæ:Jelser), farer så hårdhændet frem imod 
enkelbuedlaurær af arten {137), 

På lederplads i Science finder vi fØlgende belærende i.ndlæ;J fra Bernard D, 

Davis, Harvard M':rlical School: 

Ironisk nok er denne OJ?FOsition et sidestykke til teologerne for et århunired.e 
siden: begge ser de grundlaget for den officiellenoral truet af udviklings
læren, Man hverken religiØs eller politisk glØd påvirker naturens love,,, 

Såle:ies kan man let forestille sig en amerikansk lysenkois:ne, der foreskriver 
eller forbyder forskning i adfærdsgenetik.. Men en sådan udvikling ville berøve 
os en viden, som på mange måder kan hjælpe os: for eksempel til at forædre 
vort uddannelsesvæsen (ved at bygge på en rnangfoldighe::!. af individuelle po
tentialer og indlæringsrrønstre) , og til at dampe konflikter, forebygge og be
han::lle psykisk sygdan, og til at afskaffe den skyldfØlelse, sa:n udspringer af 
overdrevne forestilLinger om rækkevidden af forældres ansvarlighed. og ind
flydelse •.• 

I den fortsatte kamp for at udskifte de traditionelle reyter med kundskaber 
an evolutionen, kan striden om menneskers forskelligartethed gå hen og blive 
endnu mere skarp og langvarig end striden om skal:else~: kritikerne er 
ikke mindre rethaveriske end dengang, og problemerne ligger om muligt endnu 
nænner-e det politiske, og skyldfølelsen over massive sociale ulighe:ier umulig
gør objektiv diskussion. Hvad det videnskabelige samfund. ~r gøre, står ikke 
klart, I det mindste kunne vi prøve at hjælpe offentligheien til at indse 
værdifuldhroen af den videnskabelige objektivitet, fri af r:olitiske overbe
visninger, i spørgsmålet cm at forstå rænneskers forskellighed. {138). 
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Og der er næppe tvivl om, at Daniel E. Atkinson fra det kemiske institut ved 

University of California Los Angeles, har talt for mange, da han i Science 

lod denne advarsel og opfordring lyde: 

Så godt som alle videnskabsrrænd har altid betragtet en religiØst, r:olitisk 
eller ideologisk begrundet indskrænkning i den videnskatelige forskning som 
skadelig for videnskaben. Jeg håber, at de fleste samftindslx>rgere, lærde som 
læ::.:re, vil være enige, når jeg fransætter den værdidom, at den også er skade
lig for et frit samfund. 

At lægge sådanne l::egrænsninger på forskningsfrihe:len er ikke indlysende 
forskelligt fra at la;g-ge den sanroe slags begrænsninger på, hvad der siges 
eller tænkes. tkien at bel"Vivle oprigtigheden hos de forskere, der vil begrænse 
andre forskeres frihed til at undersøge, tanke, offentliggøre og debattere, 
fastholder jeg dog, at de frembyder en alvorlig udfordring, og at videnskabs
mænd, san enkeltpersoner og genni2IIl deres organisationer, bØr rejse sp;tirgsmålet 
og gøre deres stillingtagen kendt, (139). 

22 an værdifrihed og parti tagen i videnskaben ' 

Sociobiologiens kritikere er altså blevet fordØmt, fordi de har lagt politiske 

kriterier til grund for vurdering af videnskab, Den sanme fordØmnelse kan med 

sarrane ret rettes m::::d denne fremstilling, for den har også vurtieret sociobiologien 

ud fra politiske kriterier. Hvordan skulle rtBn iøvrigt ellers vurdere en teori, 

der i sin kerne er først og fremmest politisk? 

Men det er selvfØlgelig karakteristikken af sociobiologien san politisk, som 

Wilson og hans forsvarere finder fejlagtig, ja, nærmest ondsindet, for politiJ<;: 

og videnskab er to adskilte sfærer, der intet med hinanden har at gØre. En sådan 

uvedkorrrnerrle samnenblanding er utilstedelig, og interessant hak, la:gger vi mærke 

til, derfor en trussel m::::d den frie forskning, ytrings- og tankefriheden og den 

frie verden. 

Overbevisningen om, at videnskab er noget, der er hæ.ret over verdens Øvrige 

fænomener, er en udbredt opfattelse ikke blot indenfor videnskaben se l v, ræn 

også i offentligheden, Lad os derfor se lidt på denne tro. 

Den mest fremherskende videnskabsteoretiske tradition i de. sidste hundrede år, 

det vil sige i den pericde, hvor videnskaben har haft sin ekSplosive vækst, har 

været den, vi bredt kan kalde positivismen. 

Positivismen er bannerfører for dogmet om videnskabens· uafhængighed, idet en 

af dens mest ufravigelige grundregler er reglen om, at videnskab er og skal være 

værdifri, dvs. uafhængig af personlige, politiske og religiøse interesser, Kun 

hvis dette er tilfældet, vil erkendelsen kunne være objektiv. Positivismen sætter 

hermed lighedstegn mellem videnskabelig sandhed og va:rdifrihed. San vi har set, 

er det præ::is denne opfattelse Wilson og hans forsvarere hYlder, 
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At videnskabelig sandhed er værdifri, at objektiv erkendelse er erkendelse, 

der ikke tager parti, er så grundigt indlært, at de fleste af os tnniddelbart 

finder det indlysende, Videnskaren synes at kurme sammenlignes med en fodl:old

dorrmer, hvis domne netop skal være objektive, dvs. at de ikke må tage parti for 

det ene eller det ar>.det hold. Tager donmaren parti, er han ikke længere objektiv, 

men har ladet uvedkanrænde interesser spille ind. 

OVerført til videnskabens spil kunne man også sige, at videnskabsudøverens 

fQlitiske interesse, f.eks., er hans videnskab uvedkcm:nende. Skulle hans J:?er

sonlige værdier måske spille en rolle for hans erkendelse af afstanden nellem 

jorden og månen, eller hans pJlitiske for antallet af protoner i et kvælstofatcm, 

eller hans religiøse for sammensætningen af en zebras fordøjelsessystem? Nej, 
naturligvis ikke, vil vi svare - selvcm historien i mange tilfælde vidner mod os 

-, men erkendelse er an:iet end at tælle, veje og måle, selv cm det netop er 

positivisrnens mål at reducere den til sådanne operationer, 

At erkende er først og fremmest at skabe et så sandt billede af verdenssammen

hængen som overhovedet muligt på et givet tidspunkt, Det er det, der er den 

videnskabelige erkendelses egentlige opgave, Og skulle forskellige væ~:diopfat

telser ikke hindre, at to mennesker nåede frem til enighed om en syres pH-væ~:di, 

så er det umuligt, at forskellige værdiopfattelser ikke skulle give sig udslag 

i forskellig vurdering af en større verdenssammenhæng. At hævde noget andet 

ville stride nod videnskabens samlede erfaring og iØvrigt gØre de videnskabelige 

stridsrnål, der ligger til gnmd for videnskabens udvikling, komplet uforståelige. 

Når positivistiske videnskabsmænd derfor hævder sig hævet over bestemte inter

esser og værdier, så er det ikke sandt. Hvor de sigter merl stØrre sanme.nha:nge 

inden for natur og samfund, kan det simpelthen ikke være sandt, og hvor deres 

erkendelsesvirksomhed l::€gr<mser sig til den blotte konstatering af mere eller 

mindre tilfældige fremtræ:lelser, hvor ligegyldigheden kunne være værdifrihedens 

garanti, er antagelsen om værdifrihed alligevel uopretholdelig. 

Sandhedsværdien af det erken::lelsesbillede, en videnskab skaber, er nanlig 

bestemt i lige så hØj grad af det, der ikke medinddrages, som af det, der mecl

inddrages. Uanset, hvor korrekte iagttagelser, der gøres af et fæna:nen, så vil 

erkendelsen af fænomenet alligevel blive usaud, hvis videnskaban undersøger det 

isoleret fra væsentlige omliggende faktorer og forhold. Iagttager vi en vogn 

bevæ:Je sig, men udelukker hesten, så slutter vi måske fejlagtigt, at vognen er 

selvbevægelig. Og når det er fastslået sa:n en kendsgerning, kan det siden fØre 

til den opfattelse, at det i virkeligheden er vognen, der skubber på en hest. 

Selv om ingen formentlig vil forveksle netop en hest Og en vogn, så er det 

alligevel typen på en af de almindeligste erkendelsesfejltagelser, fordi udvælgel

se af det formodet væsentlige på bekostning af det formodet uvæsentlige altid 
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indgår i forskningsprOCe!;;sen. Bestente spørgsmål stilles og andre llU.llige spørgs

mål stilles ikke. Og uanset au det skulle være sandt - hvad r:ositivisrnen hævder -

at metoderegler kan opstilles, der sikrer, at vi får værdifri svar på vore 

spørgsmål, så kan der ikke opstilles regler, der sikrer værdifri valg af spørgsmål, 

At vælge er at prioritere, og enhver prioritet er rrotiveret, erkendt eller 

ikke-erkendt, Dette gælder i videnskabelig erkendelse som i al anden menneskelig 

aktivitet. Og som alle andre menneskelige handlinger er forskerens valg motive

ret af hans eller hendes situation og samfundsmæssige placering, hvad enten 

vedkcrrrnende vælger ræcl den eller imod den. Noget er vigtigt og problematisk og 

kræver, at man vender sin aktivitet imod det, andet er uvigtigt eller selvfølge

ligt og påkalder sig ingen op;n:erksomhed. 

Etlwert videnskabeligt erkerrlelsesbillede er således et fundamentalt priori

teret og rrotiveret verdensbillede og kan ikke være andet. 

I sidste ende er det derfor videnskabsma.ndens samfunds og samtids grundlæ;r

gende problemer, der kamner til udtryk i prioritering og motiver. Dette gælder 

al videnskab, men korrmer mest direkte til udtryk inden, for human- og samfunds

videnskaber, hvis erklærede owave det jo ligefrem er at beskæftige sig med 

samftmdsproblemer. I denne sarmnenhæng kan vi blot henvise til de tænkere, som vi 

har beskæftiget os med i denne fr~tilling. AfgØrende for deres valg af filo

sofisk eller videnskabelig problemstilling har i alle tilfælde explicit været, 

hvad de har set som påtrængende samfundsproblaner i deres samtid. 

Forslmingsprocessen er således ikke forudsætningsløs. Dens forudsætninger, 

der gennen prioriteringen af valg af spørgsmål Cx:J problemstillinger i afgørende 

grad er bestenrrerrle for det erkendelsesbillede, forskeren når frem til, er netop 

hans samfundSffi'.l'Ssige forudSætninger, der består af grundlæggende antagelser, 

normer og værdier. Ingen forskningsmetodologi vil være i stand til at filtrere 

disse forudsætninger ud af forskningsprocessen, Skulle positivismen måske selv 

være forudsætningsløs og værdifri? Hvor kcmner f.eks. den antagelse fra, at 

objektivitet er identisk med værdifrihed? 

Men har vi indset, at samfundsm.essige forudsætninger altid må indgå i det 

erkendelsesresultat, videnskal:x:m når frem til, så melder det problEiTI sig, at 

der i de samfund, der som f.eks. Platons græske bystat eller Malthus' kapitali

stiske samfund er klassedelte, vil eksistere grundlæggende modstridende anta

gelser, normer og værdier mellaTI de to klasser svarende til ·deres respektive 

og tilsvarende m:::dstride.rrle interesser. Hermed er den videnskabelige erkendelse 

bragt i den situation, at den gennem sine grundlæggende forudsætninger enten 

må være knyttet til den ene eller til den arrlen klasse. Deri kan denned ikke være 

upartisk, men dens valg af spørgsmål og prioritering af problaT~stillinger må 

nØdvendigvis af spe j le den ene. eller den anden klasses antagelser og forudsæt

ninger, eller det vi kalder deres ideologi. 



Videns~ har derfor altid et ideologisk indhold, der bliver stedse tyde

ligere, jo nærmere den enkelte videnskabs genstandsanråde nærmer sig klassernes 

vitale interesseområder, 

Inden for de tekniske videnskaber og inden for naturvidenskaberne kcmner 

ideologiske forudsætninger kun mindre tydeligt til udtryk i selve erkendelses

resultatet, derimed vil udvælgelsen af videnskabelige problemstillinger gennem 

bevillinger - i USA kamter en væsentlig del af bevillingerne fra forsvarsmini

steriet - i hØj grad af spe j le Væ;Jtige samfurrlsinteresser. De værdier, der eksem

pelvis anvendes på fannaceutisk forskning til fordel for medicinalindustrien 

er således mangefoJ,_d større end de midler, der anvendes til f.eks. arbejdsmedicinsk 

forskning. 

Inden for human- og samfundsvidenskabernes o:nråde der.im::xl kcm:ner de ideologi

ske forudsætninger til fuld udfoldelse, såvel i udvælgelsen af forskningsprojek

ter, som i det erkendelsesresultat, de når frem til. Faktisk vil det ofte være 

svært at afgøre, hvor gransen mellan ideologi og videnskab går, og måske kan 

grænsen overhovedet ikke trækkes. En klasses antagelser og værdier - dens ideo-

logi - er imidlertid i en vis udstrækning også udtryk for dens erkendelse. For

eningen af ideologi og videnskab er derfor ikke noget beklageligt. Tværtim:::x.'l 

nå man sige, at i den udstrækhing en klasses forudsætninger og antagelser bliver 

gjort til genstand for en systanatisk teoretisk og praktisk tmderSØgelse, der 

bringer dem på videnskabelig fonn, så må det alene anses for at være en erken

delsesfrenmende og gunstig udvikling. 

Hvis man imidlertid istedet for at søge de ideologiske forudsætninger explicite

ret og videnskabeliggjort, SØger at skjule dem, fortie dem, benæ:]te dem, hævde 

deres ubesmittede objektivitet eller lignende, så udøver man en erkendelsesblo

kerende virksanhed, der giver en mistanke crrn, at ideologien ikke tåler dagens lys. 

Kun hvis videnska.bans egne forudsætninger også bliver gjort til genstand for 

kritisk undersøgelse, bliver man i stand til at nænme sig et stadigt sandere 

billede af virkeligheden. At videnskaben så må erkerrle, at den faktisk tager 

parti i den samfurrlsm:essige strid på den ene side eller den anden, og ikke scm 

i mange tilfælde idag kan havde sig hævet over den virkelighed, den udspringer 

af, er den pris, den må betale. En ringe pris iØvrigt. 

Al videnskab er utmdgåeligt partisk. Sociobiologiens kritikere nøjes imidler

tid ikke ned at være partiske, de tager parti. En del af dan er således tilsluttet 

en bevæ:Jelse, der kalder sig 'Science for the People'. Wilson er også p:trtisk, 

som vi har set, men han har ikke taget parti. Han og hans forsvarere betragter 

ham derfor som hævet over p:.llitik og hans forskning som objektiv og upartisk. 

Skulle studiet af dyr måske have noget som helst med politisk stillingtagen at 

gØre? Det er helt hen i vejret. 
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Dat er imidlertid hinmelråberrle urimeligt at hævde, at hans arbejde ikke er 

partisk. Ganske vist har han ikke taget pa.rti som en bevidst handling, men det 

gør ham H:ke mindre partisk. Det betyder alene, at han muligvis selv tror, at 

han udfører et objektivt stykke forskningsarbejde. Men det er ret ligegyldigt, 

hvad Wilson selv tror, at han er i færd med. En teori, der sigter mod at opstille 

retningslinierne for en ny samfundsetik, kan aldrig være upa.rtisk endsige værdi

fri. En værdifri værdilære er en absurditet, eller måske et af de selvbErlrag, san 

sociobiologerne mener, at vi har inclkcdet i vore gener for at beskytte os med 

vores egen erkendelse af de interesser, _vi i virkeligheden varetager. 

Wilson er således i allerhØjeste grad partisk, cg han kan heller- ikke søge 

beskyttelse i biologiens objektive videnskabelighed, for anvendt på det menne

skelige samfunds problemer er biologien nemlig selv langt fra upartisk. 

Biologiens egen genealc.x;ri viser tydeligt dette. Tag f.eks. evolutionslæren, 

der er den rocxlerne biolcgis teoretiske krumtap. Evolutionslæren kan på sin vis 

beskrives son Darwins anvendelse af Malthus' teori om eksistenskampen i forbin

delse med Lyells erkendelse af de geolcgiske processers gradvise karakter på sit 

empiriske materiale fra Beagleekspeditionen. 

Malthus' arbejde er på sin side i egentligste forstand et ideolOJisk indla:g 

i samtidens samfundsnæssige debat, der havde som mål at forsvare en samfundsklas

ses interesser mod en andens ved videnskabeligt at bevise, at samfundsforan

dringer er en grundlæggende umulighed. 

Evolutionslæren indeholder således - dens dyder iØvrigt ufortalt - i sin 

inderste kerne en renlivet ideologisk bestræbelse til forsvar af det tidlige 

kapitalistiske samfunds l::orgerklasses interesser. Er det derfor så rrærkeligt, 

at den viser sig son skr<Eddersyet til "forklaring" af det kapitalistiske samfunds 

uretfærdige tilstand, som det f.eks. konmer til udtryk hos Spencer, Sumner, G3.lton 

og deres talrige efterfØlgere? Skulle Malthus 1 tanker ændre grundla:ggende karak

ter, fordi de har Været på jordansejling med Darv-1in og Beagle og ko:rroer hjem i 

herb3.rier og insektkasser? Nej, selvfølgelig ikke. 

Alligevel er derme sanroenhæng, son enhver ved selvsyn kan konstatere, helt 

fr~ for den biologiske menneske- og samfundsopfattelses tænkere. Wilson synes 

for eksempel at mene, at evolutionslæren værdifrit kan la:gges til grund for en 

objektiv beskrivelse af det menneskelige samfund, scm en slags instans højt hævet 

over samfundets konflikter og stridigheder, og han bliver dybt krænket, når hans 

ideologiske ballast bliver påpeget. 

Men det er ikke en objektiv, biologisk videnskab, der med tvingende nØdvendig

hE.d må få Wilson til at slutte, at "social kontrol vil frarøve mennes~eheden 

dens humanitet", det er - når Wilson nu ikke selv vil påtage sig ansvaret - sårrænd 

bare Malthus. Og det kan ikke undre, for det var, hvad han eksplicit satte sig for 

at gøre i sin tilbagevisning af lighedsfilosofiens tilhængere, 
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23 samfundsudviklingens ba:tydning for videnskal::en 

At videnskabelig erkendelse er uløseligt Jmyttet til ideologiske forudsætninger 

og derrred ikke kan være hævet over klassernes kamp, betyder det, at erkendelsen 

er d!tmt til subjektivitet, og at det ene synspunkt derfor kan være lige så gcdt 

san det andet? 

Nej, det gør det ingenlunde. At erkendelsesprocessen altid må være subjektiv 

i og med, at den foretages af og for mennesker med deres problemer, behov og 

interesser, betyder ikke, at den ikke samtidig kan vær€ i overenssterrmelse med 

virkelighe:len, dvs. objektiv. 

Det betyder blot, at erkendelsen e! een gang afspejler den rænneskelige akti

vitet med dens forudsætninger og de sider af verden, som denne aktivitet er rettet 

im::xl. Da erkendelsen principielt ikke kan rette sin aktivitet med alt på een 

gang, men netop må foretage valg, så er den altid afhamgig af vælgeren, og aldrig 

udtØrrm::mde. Erkendelsesresultatet kan derfor p3. een gang v<.ere rigtigt - objektivt 

- og begrænset af iagttagerens synsvinkel - subjektivt -, og det kan altid gøres 

mere udtønrnende ved hver fornyet indsats. Helt udtømtende bliver den dog aldrig, 

i den forstand kender erkendelsen ingen grænser. 

Al erkendelse har således ~cmgængeligt dobbeltkarakter, da den altid er et 

mtde mellem to parter, subjektet og objektet eller erkerrleren og det erkendte, og 

derfor altid må være såvel subjektiv som objektiv. I erkendelsen stadige fremad

skriden spiller erkenderen selvfølgelig en afgørende rolle. 0:] hermed spiller 

også erkenderens idoologiske forudsætninger en afgørende rolle. For ikke alene 

udgør de erkenderens bidrag til erkendelsesresultatet i og med, at de hestenroer 

erkendelsens genstand og den ram:ne erkendelsesresultatet indsættes i, rren de er 

også i allerhØjeste grad bestaumende for erkenderens vilje og lyst til at erkende. 

Hvis ideologien gennem en tro på menneskets ubegr.msOOe mulighe1er tilskynder 

til, at der i hurtigt tenp:::. stilles mange sptirgsmål til verden, og i&m:' til det, 

der tidligere blev anset som selvfØlgeligt, vil den virke stærkt frermnende på 

erkendelsens udvikling. 

Hvor ideologien derim:::d kcmner til udtryk i den opfattelse, at man må gå mere 

forsigtigt til værks, at man ikke kan nå meget længere eller, at det, der venter, 

kun kan være tilbagegang, vil den ved at så tvivl an erkendelsens og menneskehe

dens muligheder virke erkendelseshæ"rm?nde. 

U::lover en fremadrettet eller progressiv ideologi og en bevarende eller konser

vativ ideologi, kan man endelig have en ideologi, der rrener, at udviklingen alle

rede er afsp::>ret, og at man må s~ tilbage til en tidligere tilstand. En sådan 

tilbagerettet eller reaktionær idoologi vil ikke alene være erkendelseshamnende, 

men tillige erkendelseSØdelaggende, idet den vil SØge at l::Jelyve allerede opnåe::ie 

fremskridt. 
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Ofte vil den gøre det ved at indsætte nutidige videnskabelige forskningsre

sultater i en fortidig verdensopfattelses ramne. Et ekstrent eksempel herpå kunne 

f.eks. være den tyske nazismes kosmologi, der søgte at indpasse den mederne 

fysiks resultater i en forestilling om verdenssanmenhængen, der hidrørte fra den 

nordiske mytologi. 

Eksemplet er gcdt derved, at det viser, at reaktionen i en given situation er 

beredvillig til at gå så lan;1t, som det overhovelet skal v.ære, men det er dårligt 

derved, at det kan forlede til den opfattelse, at ideologisk erkendelsesforvrid

ning i reaktionens tjeneste er undtagelsen snarere end reglen. Det er nemlig ikke 

tilfældet. Der er ikke tale cm en enkelt - eller to - paranteser i historien, men 

om et fæncrnen, der i vor tid både er almindeligt og hyppigt forekannende. 

Hvo:tvidt en progressiv, en konservativ eller en reaktionær ideologi er frem

herskende i et samfund på et givet tidspunkt er ikke tilfældig. Bestemte ideolo

gier tilhØrer bestemte klasser, og deres retning er bestemt af deres klasses 

retning. 03' det er med klassernes retning, som det er med solenS: de stiger op, 

når _zenith og går ned igen. 

Forud for sit gennembrud og under opstigningen er en opkorrmende klasse fuld 

af optimisme, selvtillid og tro på frenskridtet. Dens ideologi er med andre ord 

progressiv. 03' samtidig med, at den økonomisk og politisk begraver den klasse, 

der var ved magten fØr den, skaber den ny erkendelse, der helt sprænger de hidtil 

kendte rarrmer. , 

På sin hØjde, hvor vejen ned allerede er kemnet i syne, og hvor en ny klasse 

har meldt sit krav på den historiske scene, udskiftes optimismen med bekymring. 

Fremskridtene mindskes i takt med, at kræfterne bruges til konsolidering. Noget 

nyt har ~vanskeligt ved at forestille sig, og hvad nyt der måtte trænge sig 

på, virker uønskværdigt snarere end appellerende, På dette tidspunkt i sin udvik

ling vil klassens ideologi blive i stigen::le grad konservativ, og erkendelsen vil 

nok vokse i den forstand, at vi korrme.r til at vide mere og mere, men det er alene 

i bredden, nye fremstød i dybden finder ikke mere sterl. 

Klassens nedtur får ideologien til at svinge mellem opgivelse og desperation, 

mens den nye opkarunende klasses tryk vokser. Forestillinger cm verdens uundgåe

lige undergang veksler med energisk mobilisering mod det nye, Hvor det tidligere 

var fornuft og troen på, at frantiden var dens, der gav klassen dens fØlelse af 

ret, er det nu alene dens politiske magt der altid er en døende klasses sidste 

restion - der sikrer dens legitimitet. Med blikket vendt mod det fortidige og 

udlevede kan en sådan klasse ikke længere bidrage til erkendelsens udvikling. 

Vi lever idag i slutningen af kapitalismens og borgerklassens tidsalder, og 

den altovervejende videnskabelige erker:delse, som vi har idag, er skabt af denne 
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klasse. Måske ville det ikke være forkert at sige, at videns~ udgør det måske 
mest værdifulde af mange værdifulde bidrag, scm torgerklassen giver i arv til 

eftertiden. 

Det betyder :imidlertid også, at vor tids videnskab - og det vil i praksis 

stort set sige videnskab i det hele taget - er fundamentalt rorgerlig. Det gælder 

således også det særlige videnskabsanråde, som vi behandler, og det vil derfor 

være nærliggende at bruge borgerklassens udvikling som en illustration af for

holdet mellem ideologi og erkerrlelse. 

Renæssancen markerer l:orgerskal:.:ets morgengry. Fra dette punkt af vinder klas

sen langsomt,men sikkert frem på bekostning af feudalismen, og skaber samtidig 

hermed det, nan har kaldt den nye videnskab, gennem tænkere som Leonardo da 

Vinci, Galilei, Kopernikos og Kepler. 

Oplysningstiden med dens fundamentale bidrag til den menneskelige erkendelse 

markerer klassens voksende selvbevidsthed, der munder ud i den franske revolu

tions åbne opgør med adelsvældet, Newton, Harvey, Lamarck, J.ocke, Kant, Adam 

Smith og talrige andre stØder den videnskabelige erkendelse dybt fran, Men den 

franske revolution er ikke kun rorgerskabets første store politiske sejr, her 

skimtes også for fØrste gang kimen til dets senere nederlag i form af proletari

atets klasse. 

Fra dette tidspunkt kænper J:.:orgerklassen en tofrontskrig, På den ene side mod 

den feudale absolutismes kræfter, der hindrer handels og industris frie udfoldel

se, og på den anden side mod arbejderklassen scro den selv må ud.vikle for at kunne 

leve og ekspandere, 

Det betyder, at torgerklassens ideologi fra den franske revolution af må væce 

praget af behersket progressivitet. M3.lthus er et godt eksempel, Hans advarsel 

mod oplysnings- og revolutionstidens tanker om almenmenneskelige fremskridt skal 

netop tjene til at frerme den samtundS!l1il':'Ssige udviklingsproces, scm hans klasse 

har sat i værk, og Malthus er ikke i tvivl om, at frantiden vil belønne lx>rger

klassen, og l::orgerklassen belØnne fremtiden, Danset hvordan man vil bedØrtlne 

Malthus retrospektivt, så vil det væve helt hen i vejret at kalde ham konservativ 

eller reaktionær. Læ:ser man Essays on Population vil man op:.lage, at han så på 

sin samtid med åbne og konsekvente Øjne, han var kort og godt helt . 

igennem fremadrettet på sin klasses vegne. 

Med revolutionerne i 1848 slog l::orgerklassen afgørende sin position fast 

{XJl t tisk. Herfra er det ene og alene den, der er den herskende klasse, og den 

jordbesiddende klasse, der tidligere var den herskende,,var mere ·end tilfreds med at 

få tilbudt en underordnet og associeret rolle. 
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I zenith kan man imidlertid kun være et ganske kort tidsrum, før tilbagegangen 

sætter ind, og kapitalismens storhedstid varede ikke mere end årene fra 1850 til 

1890. Det var til gengæld en periode med enorme tekniske og videnskabelige land

vindinger, Men som vi ser det med Galton, var det på marige måder snarere reali

seringen af forudgående ideer end nye ideer, der kendetegnede perioden, Galtons 

arbejde må således ses san realiseringen af Darwins tanke - der reelt er fra 

CfiUcring 1840 - på ~eskelige forhold; og hans bærende tanke er netop at hindre, 

at den fremtidige udvikling skal gå i en uheldig retning. 

Bag den progressive tekniske og metodologiske udvikling, scm ikke mindst 

Galton var bidragyder til, ser vi allerede en dyb konservatisme. Bekymringen 

for frantiden har afløst troen på og tilliden til fremtiden. 

Den tekniske superudvikling, der er nØdvendiggjort af kapitalisnens eksistens

kamp for profit, fortsætter med rivende hast, og det undgår ikke at smitte af 

også på de naturvidenskabelige discipliners udvikling, men rorgerklassens sam

fundsvidenskabelige erkendelse bliver i stigerile grad. konservativ, og det sanroe 

gælder dens filosofiske tænkning, der udarter enten i goldhed eller ren obskurant

isme. 

I. verdenskrig markerer klassens afgørende vendepunkt. Oktoberrevolutionen i 

1917 besegler dens kanmende neclerlag, sau den franske revolution havde beseglet 

feudalismens. Den åndelige magt tilhører nu arbejderklassen, omend den politiske 

stadig ligger i borgerklassens hænder uden for SOVjetunionen. 

AfviklingsperiodE>n fra 1917 betyder, at kapitalismens ideologi bliver i sti

gende grad reaktionær, besat som den er af, at trænge socialismen tilbage og 

tilbageerobre det fortidige. Lorenz er her et eksempel. Med egne ord siger han, 

at vores moderne civilisation, scm den f.eks. kcnmer til udtryk hos storbyens 

mennesker, er syg og l:ør udryddes til fordel for en till:egevenden til en forgangen 

tids liv. 

Malthus repræsenterer således den franstormende og sejrende l::orgerklasse, 

Galton l:.:orgerklassen tungt hvilende i al sin magtfuldhOO, mens I.orenz repræsente

rer den desperate rorgerklasse i overlevelseskamp på liv og·dØd. Tre stadier i 

borgerklassens bevægelse fra progressivitet over konservatisme til reaktion. 

Wilson tilhØrer ligeleCl.es det tredje stadie. Ganske vist synes han mindre 

desperat end Lorenz, ihvertfald i sine foreslåeCl.e rro:lforholdsregler, men han er 

måske også i mindre grad konfronteret direkte med sin "fjende", end I.orenz var 

det i 20'ernes og 30'ernes Tyskland, hvor en socialistisk revolution tn.tede, 

r.Bske er kilden til Wilsons frygt også blevet sløret af 60 'ernes mellenistid af 

en hØjkonjunktur, der syntes at love kapitalismen nyt. vejr, og dels af, at 

klassekampen i USA har så svært ved at finde p.:>litiske udtryksformer, og derfor 
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kamler til udtryk på de mær.-keligste og svært genkendelige måder. 

Dette tillader Wilson at se et samfundsteknologisk problem i det, der i vir

keligheden er et p::>litisk problem, og derfor at J:enægte, at hans udfoldelser 

er an:.'iet end den rene skære biologiske videnskab. 

I sidste ende er alt dette dog kun overflade, Orrler neden er sociobiologien 

udtzyk for en reaktionær borgerlig ideologi, der iklæ:lt videnskabelige gevandter 

forsøger at sikre fortiden i fremtiden. 

24 Ideologikritikkens betydning - og begrænsning 

Disse ord kunne udgøre en passende afslutning på vor konmentar til den bio

logistiske menneske- og samfundsopfattelse. Men inden vi beslutter os for at 

sætte ~um for vor fremstilling, burde vi måske lig8 overveje, hvad vi egent

lig har lært i løbet af vores lille ekskursion ind i sociobiologiens tankeverden. 

G»r vi det, så konstaterer vi, at vi med nok så mange ord har fundet ud af, 

at Wilson er en almindelig kapitalistlakaj, og at sociobiologien er ligeså 

almindelig senborgerlig ideologi indpakket og falbudt som videnskab. Er det et 

tilfredsstillende resultat? 

Dette spØrgsmål vil vi først besvare med et ja. Ganske vist kunne vi have 

sparet os rrange ord, hvis vi havde holdt os til Levontins ultra-korte karakte

ristik af sociobiologien {140): "bullshit", scro vi kan oversætte med bræk. Eller 

nobelpristageren Kenneth Arroos (141) endnu kortere: "hogwash" - pladder - for 

den sags skyld. Men selv an ingen, der har sat sig ind i sociobiologiens tanke

gods fonnentlig· vil kunne indvende noget mod disse karakteristikkers præ:!ision, 

så er de ikke udpræg-et informative. Man kan ikke forlange, at de skal overl:::evise 

nogen, der endnu ikke leenler sociobiologiens ideologiske bagland, og scm står 

i fare for at blive vildledt eller forført af dens spekulationer, og ligesåvel 

son det er ideologiens mission at overbevise, så er det ideologikritikkens mis

sion at :mod-overbevise. 

Dette sætter scenen for: tvekampen mellen ideologi og ideologikritik: Hvor den 

reaktionære ideologi må overbevise an sit budskabs rigtighed ved f.eks. at flytte 

budskabet over i et andet medie, hvor almindelige mennesker mangler forudsætninger

ne for at gennemskue det, der må ideologikritikken føre det tilbage til dets 

udgangspunkt. Hvor idoologien søger at maskere og forskyde, der må ideologi

kritikken søge at demaskere og skyde tilbage. Hvor ideologien søger at tale over 

og under sagen, der må ideologikritikken sØge at tale an det egentlige. 

Dette er ligetil, og det er den kurs, scan vi har forsøgt i denne fremstillings 

kritik af den ideologi, der er sjælen i sociobiologien: at fremstille de nuværende 

og uretfærdige forhold som naturlige og uforanderlige. 
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Betydnin;,Jen af denne 6wave må .ikke underkendes, for et af reaktionens 

skarpeste våren er netop den ideologiske afvæbning af folks tro på, at verden 

kan blive anderledes. Og uanset, hvor latterlig sociobiolcgien forekcmner, når 

den afk.læ.ies sine videnskal:.:elige ,jevandter, så viser den store opslutning, der 

er blevet den til del, at den er en ganske batydelig ideologisk kraft, når den 

er ifØrt dem, Er alt, hvad vi hidtil er nået frem til, at dokumentere, at Wilson 

er kapitalistlakaj, så er det derfor besværet værd, 

Når det er slået fast, så skal det ingen hemnelighed være, at det i sig selv 

er et fattigt resultat af timers arbejde blot at stå ræd konklusionen: Wilson 

er kapitalistlakaj. Hvad tilfredsstillelse, der end måtte ligge i sdm barnet i 

Kejserens Nye Kla:rler at råbe: "Han har intet på", så er den ikke af intellektuel 

art. uagtet en sådan bestræbelses samfundsnytte, så kan man ikke sige, at man 

nu har tilføjet det eksisterende erkendelsesbillede af verden noget nyt. Man 

P.ar måske modvirket et tilbageskridt, men noget fremskridt har man ikke foretaget. 

Idoolcgikritik er en defensiv bestræbelse, og som ve:i alle defensive bestræbel

ser, er det aggressoren, der gennem sit initiativ beste:rmer cm ikke spillets 

udfald, så dets betingelser. Selv et nederlag er derfor en halv sejr for den 

reaktionære ideologi, for ikke alene nyder den lØgnens fordel over dementiet, 

men den har også fonnået at engagere sine kritikeres tid og energi med "bræk" cg 

"pladder". Hvad der iøvrigt tilfØjer reaktionen endnu en blodigt uretfærdig fordel 

i den ideologiske strid, san vi ser det i sociobiologi-striden, Hvor socio

biolcgien nemlig serverer sin sorte politik som videnskab cg til det fonnål præ

senterer læseren for htn1dreder og atter hundreder sider med videnskabelige under

SØgelser og analyser, skanaer cg diagrarrmar, der må idoolcgikritikken i sin 

tiltagevisning vise tilbage til sociobiologiens sorte !_X)litik. Den må altså skri

ve om reaktionær politik, hvor sociobiologien selv kan skrive om "videnskab",_ og 

selv cm dette er både logisk og uargangeligt, så giver det den reaktionære idro

log- et overfladisk belæq for at beklage at "videnskab blev beCIØmt ud fra poli

tiske kriterier (142) ", hvad der, som vi har set, narrer mange godhjerted.e og 

godtroende videnskabsmænd. 

Ideologikritik er derfor nok en betydningsfuld beskæftigelse, fordi det er en 

så nØdvendig opgave, men det er også e'n meget begrænset l::eskæftigelse. Begrænset 

præ:::is af den ideologi, den kritiserer, og fordi denne ideologi så godt san altid 

vender bagud, forhindrer den herved mange gode kræfter i at bevæge sig fremad. 

Ironisk nok må det derfor betragtes scm en af reaktionens sejre, at den har 

formået at engagere en så stor del af de prcgressivt tankende videnskabsudøvere 

i ideologikritisk virksomhed, som tilfældet har været i de sidste ti -år, hvor 

"kritik" ligefrem er blevet en videnskabelig skole ved de hØjere læreanstalter. 

Et mål i sig selv. 
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Begrænsningerne ved dette forhold er åbenbare. At forstå hvordan verden 

ikke er beskaffen, er trods alt ikke det samne san at forstå, hvordan den er 

beskaffen. Og nok er også den fremadrettede erkendelse principielt uden ende, 

rren den er ikke et bundløst kar i sarrrne forstand scm kritikken, der jo aldrig 

vil kunne blive færdig, før den sidste lØgn er fortalt, og hvornår bliver det? 

Bundet til sit udgangspunkt scm Sisyfos til sin sten må ideologikritikken 

forblive stationær, og uanset det berettigede og nyttige i de respektive udsagn 

"bræk", "pladder" og "Wilson er en kapitalistlakaj" 1 så repræsenterer det ingen 

ny erkendelse. Og dette skyldes vel at mærke ikke mangler ved disse udsagn, for 

selv om de lader meget tilbage at Ønske i forhold til tidens metodologisk raf

finere::ie og teoretisk avancerede ideologikritiske retninger, så har de stadig 

det tilfælles med disse, at de ikke repræsenterer egentlig ny erkendelse. Der 

er kort sagt tale cm en svaghed ved ideologikritik som sådan, og selv cm den søges 

skjult bag teoretiske påstande cm, at kritikken er det egentlige, den sande og 

den overskridende erkendelse, så viser praksis noget andet. At det nye opstår 

gennem rrcdsigelser, er utvivlsomt sandt, mE>..n'det opstår ikke alene gennem rocx.'l.

sigen. 

I det foregåerrle er vi gået ud fra, at hvis vi kunne vise, at sociobiologien 

var udtryk for en reaktionær ideologi, så havde vi dermed tillige afvist dens 

forestillinger som falske. Selv cm det ville v~e en fejltagelse at sætte ligheds

tegn mellem det ideologiske og det falske - det ville ikke vaxe forskelligt fra 

at sætte lighedstegn mellem værdifrihed og videnskal:.:elig objektivitet -, så er 

dette i sig selv ikke nødvendigvis en fejltagelse. Hvor to ideologier står over 

for hinanden med. to uforenelige opfattelser af f.eks. den menneskelige natur, der 

må den ene jo ihvertfald være falsk, og da erkendelsesudvikling'en ihvertfald 

principielt fØlger den dcminererrle retning i samfundsudviklingen, så kan ma.n fØlge 

den tcmnelfingerregel, at den ideologi, der går im::x:1 samfun:lsudviklingen også er 

den, der går irrod erkendelsesudviklingen, og derfor er den falske. Bagstræberisk

hed er i praksis således et godt vidnesbyrd om fejlagtighed. 

Der er imidlertid en fun:lamental forskel på at vide, at nDg"et er falsk, og på 

at vise, at neget er falsk. Arten af SCX'!iobiolegiens ideologi, at den så tydeligt 

- om ikke i ligefrem så i overført forstarrl - er et bestillingsarbejde, giver 

os en til vished grænsende sandsynlighed for, at den også er videnskabeligt fej 1-

agtig, men det siger intet om, hvorfor den er fejlagtig. 

Til sine formål er visheden cm, at neget er fejlagtigt, fuldt tilstrækkeligt. 

F .eks. kan det beskytte en m::x1 at blive påduttet hvadsomhelst, og det giver også 

et tilstrakkeligt grundlag for protest mx1 retninger 1 der som sociobiologien fri

ster til praktisk realisering til skade for f.eks. pensionister og førskoler:.;.,rn, 
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Disse formål er imidlertid hur~igt ud:btmt. For hvor vigtig en opgave im;tde

gåelsen af till:ageskridt end kan være i den øjeblikkelige situation, så er det 

dog alene tilvejebringelsen af fremskridt, der kan skabe den udvikling, vi håber 

på. 
Dette gælder på erkendelsens område san på livets Øvrige anråder. Videnskaben 

har rigtig nok en forplii:Jtelse til at forsvare erkendelsen mQd overgreb scm 

sociobiologien, men den er først og frenmest forpligtet til at udvide det eksi

sterende erkendelsesbillede. <)J i sidste ende er det alene en sådan udvidelse, 

der kan overflØdiggøre de forhold, der i dag konstant gør forsvar nødvendigt. 

Resultatet af vor franstilling, den blotte konstatering, at Wilson er en 

kapitalistlakaj, må i lyset af disse overvejelser derfor alligevel siges at være 

utilfredsstillende som afslutning betragtet. Ganske vist er det et vigtigt skridt 

at trakke Wilson ned fra hans selvl:::estaltede· dcmnersaile og anbringe ham på an

klagelJa'nk:en, Men anklagen kan kun være et første skridt, for nok er den forud

sætningen for en domfældelse, men den er ikke i sig selv en domfældelse. 03 

domfældelse kan 1 sidste ende ikke betyde andet end at vise, at hans opfattelse 

er forkert, fordi en anden er rigtig, Kun en sådan offensiv drejning af kritikken 

vil i længden kunne stoppe strørmen af Malthuser,. Galtoner, L®renzer og Wilsoner, 

og vil man bruge kritikken scm springbræit til ny erkendelse, s& er det ikke 

tilstrækkeligt at afvise sociobiologiens antagelser, fordi de er reaktionært ideo

logiske. De må afvises, fordi de er teoretisk fejlagtige, hvad der er noget 

ganske andet. 

Vi må derfor konstatere, at vor fremstilling kun har taget et indledende 

skridt i bestræbelsen på at tilbagevise sociobiologien, Et skridt, hvis betydning 

hurtigt vil svinde, med mindre det konsolideres. Det vil sige følges op af 

skridt, der viser, hvor sociobiologien begår sine teoretiske fejltagelser, hvorfor 

dens erkendelsesbillede er falsk, og dermed indirekte peger på, hvad der udgør 

et mere korrekt billede af virkeligheden. 

For "at beskytte vor investering" kan vi derfor ikke slutte her, men må tage 

endnu en runde med den sociobiologiske ideverden. 

25 Fejltagelsernes hierarki 

Mens det er en taknemnelig opgave at blotlæg"ge sociobiologiens ideologiske ind

hold, det kan tydeligvis gøres blot ved at citere, så er det straks vanskeligere 

at slå ned på de teoretiske fejltagelser 1 der muliggØr 1 at den kan nå frem til 

sine horrible påstande om menneske og samfund. Ihvertfald hvis rna.n Ved teori 
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udelukkende vil forstå det system af genetiske, zoologiske og generelt biologiske 

iagttagelser, underSØgelser 1 studier, antagelser, metoder cg modeller, scm 

sociobiologerne selv opfatter san deres objektive grundlag for at udtale sig cm 

verden. Her ville selv en specialist blive stillet på en hård opgave, og en læ:,J

~ må uundgåeligt komme til kort. Skulle vi f.eks. søge sociobiologiens fejl

tagelse ved selv at studere genernes biokemi, myrernes kcmnunikation, yngel

plejen hos kolibrier eller kejserpingvinernes territorialadfærd? Det ville være 

håblØst. Og gav vi os alligevel i kast me1 denne op:;ave, så ville det ikke være 

umuligt, at vi i sidste ende måtte konstatere, at sociobiologien på dette mikro

skop,-, gurrmi.st.Øvlr:r og insektkasseplan ikke har begået nogen afgØrende fejl, 

der kunne begrunde vor afvisning af sociobiologien. 

var videnskab alene begrænset til dette jordnær;e plan, hvor man holder sig 

til iagttagelse af isolere::le fænomener og til enkle sarrmenstillinger af elementære 

facts, hvad p::lSitivismen hævder, og hvad Wilson givetvis også vil hæ:J'de, så ville 

det formentlig ikke være muligt at gendrive sociobiologien. Men så ville det til 

gengæld heller ikke være nØdvendigt, for så ville der ikke eksistere nogen 

scx::iobiologi! For sociobiologiens kerilemærke er netop, at den hæler sig over 

de elementære facts og de enkle sa:mnenstillinger og giver en beskrivelse af 

menneske og samfund, der måske nok er enkel og elementær i betydningen primitiv, 

men scm i en anden OOtydning ikke er det, for den indeholder langt mere end 

forsigtige ræsonnementer baseret på simple iagttagelser. Ingen iagttagelse af 

bier, krager eller hunde, hvor nØjeregnende og anhyggelig den end udfØres, vil 

alene fØre frem til den indsigt, f.eks., at social kontrol vil frarøve menneske

heden dens menneskelighed. Mellem en sådan makroskopisk konklusion og de mikro

skopiske "protokolsætninger" indgår der ikke et, men adskillige sæt af antagelser 

og forudsætninger. 

Disse antagelser og forudsætninger, der ikke hidrører fra det iagttagede selv, 

er red.skaber, scm videnskaben må anvende, hvis den skal udfylde sin mission 

og give et erkendelsesbillede af verden, der kan forudsige l:.:egivenhed.er og danne 

baggrund for praktiske forholdsregler. Det er altså en ægte og legitim del af 

den videnskabelige bestræbelse. 

Men det betyder, at den videnskabelige bestræbelse OOfinder sig i flere for

skellige plan, og derfor også, at dens mulige fejltagelser kan befinde sig i 

forskellige plan. D::!ns fejlagtighed behØver deifor ikke at skyldes fejlagtige 

iagttagelser. Den kan skyldes, at den ramne, korrekte iagttagelser indsættes i, 

er fejlagtig. 
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I den herskerrle videnskabstroi-etiske tradition fokuserer man max.i.ma.lt på 

iagttagelsesplanet og de umiddelbare slutninger, der knytter sig hertil, mens 

man har en tendens til at ignorere - i visse tilfælde ligefrem benægte - de Øvrige 
plan i den videnskabelige bestræbelse. Dette skyldes formentlig, at man be

tragter sine mere grundlæggende antagelser scm indlysende og selvfølgelige. ~.en 

mener man, at en videnskabelig teori begår en grundlæggende fejltagelse, så er 

det overvejende sandsynligt, at man skal finde årsagen i en brist i sættet af 

grundantagelser og ikke i iagttagelsens vilkårlighed, Lader vi os derfor diktere 

af sociobiologiens egen opfattelse af videnskab, så er vi formentlig på forhånd 

afskåret fra at finde dens brist. Vi må derfor insistere på, at mønten skal fin

des d€r, hvor den er tabt, og ikke der, hvor lyset er bedst. 

Inden vi beslutter os for, hvor vi vil begynde eftersøgningen af scx::iobio

logiens teoretiske fejltagelser, så vil det imidlertid være praktisk, om vi 

gjorde os nogle forestillinger om de mulige typer af fejl, som der kunne være 

tale om. For når teorien befirrler sig i flere plan, så må de mulige teoretiske 

fejl også befirrle sig i flere plan. Fejl og fejl bliver herved to ting, og for 

ikke at famle i blinde må man have en forestilling om, hvad det er for en fejl

type, der kan være tale om i den foreliggende sag. 

Til vort formål, der ikke er at opstille en egentlig fejlteori, kan vi skelne 

mellem, hvad vi kunne kalde faktiske fejl og sammenhængsfejl. 

Ved faktiske fejl forstår vi den enkleste· form for fejl, vi kan t:.anke os, 

nenlig den, der svarer til den enkleste form for sandh€rl: iagttagelsesplanets 

sinple kendsgerning, som f.eks. at en ko har fire ben, at Nap:?leon blev f!ldt på 

Korsika, og at krakket i Wall-Street fandt sted i 1929. At hælde noget andet 

vil være i strid med kendsgerningerne på en umiddelbar måde, det ville være fak

tiske fejl. 

Faktiske fejl er således fejl, der skyldes en fejlagtig beskrivelse af enkelt

fa:ncmener. Det kan skyldes reducerede iagttagelsesbetingelser, forhastet iagt

tagelse, svigtende hukommelse, og det kan skyldes ond vilje, men i sidstnævnte 

tilfælde kan man næppe tale cro fejl. 

Hvor faktiske fejl knytter sig til isolerede kendsgerninger - facts -, der 

knytter sammenhængsfejl sig til forholdet mellem enkeltfænomener. Sem vi tidligere 

har omtalt, kan erkendelsen ikke stoppe op ved konstateringen af ket)dsgerninger, 

den må stykke disse kendsgerninger sammen til et sanmenhængende billede af verden. 

Sker dette på en måde, der ikke svarer: til de virkeligt eksisterende samnenbange 

mellem fænanenerne, opstår sanruenhængsfejlene. Fananeneme opstår i sammenhænge, 

og at angive sanmenhængene er at forstå fænomenerne. At give et sanmenhængende 

bille:le af verden er også at bestenme de kræfter, der skaber verdens fæncmener. 

For da de fleste sarrmenhænge er retningsbestemte, er samnenhængene også fænomener

nes årsag, idet en årsag kan ses som en retningsbestemt samnenhæng. At trænge ind 
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i fa:ncrnensamnenhangen og at forstå fænomenernes årsager er derfor det samme. 

Når man til daglig taler cro årsager, tænker man ofte på ret. ensidige sanmen

hænge, scrn f.eks. den OOld, der seirles afsted ved et slag med et l::oldtræ. Her 

er tale an en ensidig kausalitet, et træf så at sige, for bolden, der rammes 

af J.::oldtræt, har selv ingen andel i boldtræets bevægelse. De fleste sanmenhænge 

har imidlertid ikke karakter af træf, men af forløb, og ved forlØb gælder som 

oftest, at kausaliteten mellem f<momenerne i samnenhængen er præ;Jet af gensidig

hed. 

Tager vi f.eks. en flOO, der skærer sig vej gennem en klØft, så er det klart, 

at flodens kraft er bestemnende for, hvor meget materiale, der rives merl, 

Flodens kraft er erosionsgradens årsag. Nu er det imidlertid ligeså klart, at 

flodens kraft i klØften selv er bestemt af bl.a., hvor stejl og snæver klØften 

er. Erosionsgraden er derfor også bestemt af passagens bredde. Den er kort sagt 

bestent af den gensidige vekselvirkning mellen flod og klØft. En sådan gensidig 

vekselvirkning karakteriserer de fleste årsagssarrmenhænge, 

Selv om de fleste sanmenhænge er dobbelt retningshestente på denne måde, så 

er den ene retning imidlertid ofte mere afgørende og fundamental end den anden. 

Et enkelt eksempel kan anskueliggØre dette. Mellem et fags arbejdere og deres 

forbund eksisterer der altid en dobbeltrettet vekselvirkning, og det kan være 

vanskeligt at analysere, hvem der hestamter over hven. På tro:J.s af denne vanske

lighed er det imidlertid ikke svært at se, at forbundet alene eksisterer i kraft 

af arbejderne •. Uden dem ville det ikke kurme være, hvorim:x1 arl:':oejdere uden for

bund måske nok vil være ufornuftigt, men ikke umuligt. Arl:':oejdersiden i denne 

sanrnenhi.mg er derfor den mere fundamentale. 

Når vi har konstateret disse enkle aspekter ved samnenhænge, indser vi, at 

der eksisterer tre principielle typer af sammenhængsfejl: 

l. Den, der anbringer et fænomen i en samnenhæng, hvori det ikke hØrer til, 

2. Da1, der anbringer et fænomen i en korrekt samnenhæng, men bytter cm på 

bestemnelsesforholdet i vekselvirkningen, det vil sige opfatter den ikke

fundamentale retning i den dobbeltrettede vekselvirkning som den fundamen

tale. 

3. Den, der ignorerer et fænomens sarnrnenhang, og denned nødvendigvis opfatter 

fænc::rnenet som sin egen årsag, 

Fejltype l er triviel. Et ekserrpel kunne f.eks. være astrologien, der siger, 

at et menneskes lykke og ulykke er bestemt af planetariske konstellationer. Fejl

typen forekcmner naturligvis også inden for videnskaben, men den er gc:dartet, 

fordi den netop er karakteriseret ved at være helt ve:i siden af, og derfor uund

gåeligt må korrigeres, hvis videnskabsudøverne ikke gØr sig blinde for den. 
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Langt alvorligere er fejltype 2, fordi den ikke er helt ved siden af. Netop 

fordi den henviser til en sarrmenha:ngsretning, der findes, lader den sig ikke 

umiddelbart korrigere ved iagttagelse. lad os tage et eksempel. I vort samfund 

foregår den industrielle produktion ved en gensidig vekselvirkning mellem privat

ejet kapital og arbejdere, der sælger deres arbejdskraft. Prcx:luktionslivet er 

således en samnenhang karakteriseret ved en dobbeltrettet vekselvirkning. Sammen

hængens to retninger kunne udtrykkes således: arbejde skaber penge, og penge 

skaber arbejde. 

Dette er sandt, men er de to retninger nu lige fundamentale? Nej, det er de 

ikke. Arbejdet og pengene er ikke ligew.erdige p:1rter ;L prcduk.tionen. ArOOjdet er 

det fundamentale, for penge uden arl:ejde er en meningsløshed,. da penge er en 

slags frysetØrret arbejde, hvorimcx1 arbejde uden penge ikke er· en meningslØshed. 

Arb2jdet er altså pengenes forudsætning i en fundamental forstand, Men når 

vi har slået det fast, så må vi også erkende, at under de herskende samfunds

forhold, der er pengene også arbejdets forudsætning. MassearbejdslØshed er et 

enpirisk bevis, Er det så ikke ligemeget, hvilken af retningerne der er den mest 

fundamentale? Er det ikke ligerneget, hvem der korn først, ægget eller hØnen? 

Nej, det er det ikke. Videnskabeligheden står og falder med den korrekte 

erkendelse af bestenmelsesforholdet 1 og det har store praktiske konsekvenser, 

At retningen: arbejde skaber penge, er fundamental, mens retningen: }?enge skaber 

arbejde, ikke er det, betyder, at den sidste blot er en tidsbestemt form, og 

derfor ikke blot, at den kan forandres, men også, at den vil blive forandret. 

Konsekvensen af at begå den fejl at bytte cm på bestemmelsesforholdet er i dette 

tilfælde, at man går glip af en mulig indsigt og denned stikker en ka:p i udv.iJ<:

lingens hjul. At man sætter vognen foran hesten, såvel erkendelse~sigt som 

praktisk. 

Karakteristisk for fejltype 3 er, at da den ikke forklarer sit fæncrnen ved. 

noget arrlet, så må den enten forklare det ved det selv eller lade det være år

sagsløst, hvad der i realiteten ka'rrner ud Få- et og det sanme. At henvise fæno

menets årsag til fænomenet selv kan imidlertid ikke udgøre dets forklaring, for 

mErl forklaring må vi forstå en henvisning til en bestEmnelse, der ikke er sarrrnen

_f:aldende med det, den bestemner. 

Lad os belyse dette med et eksempel. Stiller man spørgsmålet "hvorfor brænder 

huset?" til et mindre barn, er det ikke usandsynligt, at man kan få svaret: 

"fordi der er ild i det". Da det er klart, at ilden ikke kan være b+andens årsag 1 

så har man her at gøre med en fejltype 3, der gør fanernenet til sin egen årsag, 
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Selv cm alle vel kan indse dette, så vil det imidlertid være forkert at 

kalde det umiddelbart indlysende. Faktisk må de fleste af os tænke sig cm to 

gange, før vi accepterer, at barnets svar ikke kan vær:e en forklaring, for i 

fØrste omgang synes svaret "fordi der er ild i det" at være en fuldgod besvarelse 

af spØrgsmålet "hvorfor brænder huset?". 

Det fuldgode består imidlertid i, at når et hus brænder, så er der nødvendig

vis også ild i det. D3r er derfor en ubrydelig overensstenmel se mellem spØrgsmål 

og svar, idet svaret blot er en cmskrivnin;J af spØrgsmålet. Ligeså gcd.t kunne man 

have sagt, at det brænder, fordi det brænder. OJ hvis dette ikke er ukorrekt, 

så er det ihvertfald intetsigende. Et fænomens omskrivnirq udgØr ikke dets for

klaring. 

Et fænanens anskrivning kan kaldes en beskrivelse. Type 3 fejl drejer sig 

altså om forholdet rrellem beskrivelse og forklaring. Mest enkelt kan man måske 

sige, at en type 3 fejl er, at en beskrivelse sættes i en forklarings sted. 

Siger man f.eks., at mennesket er et pattedyr, fordi det fØder levende unger, 

der dier hos moderen, så bzgår man en sådan fejl. At mennesket er et pattedyr, 

og at det fØder levende unger, der dier, er nemlig det sarrrne. Det sidste kan 

derfor umuligt forklare det fØrste. SpØrger man, lworfor mennesket er et pattedyr, 

så skal fordi-forklaringen hentes i en undersøgelse af den menneskelige evolu

tionshistorie. 

At beskrivelse forveksles ræd forklaring er uhyre udbredt og dominerer vor 

dagligdags forståelse af tingene, alligevel kan det ikke udelukkende betragtes 

som fejlagtig erkendelse. Et eksempel viser dette. Siger vi f.eks., at hunden 

bider, fordi den er bidsk, så synes vi at begå en fejl af type 3, idet det ikke 

forklarer, at hunden bider, at sige at den er bidsk, snarere har vi gjort bideriet 

til sin egen årsag. 

Selvcro henvisningen til bidskhed ikke kan være en forklaring, så er det imid

lertid ikke en tan bestræbelse. !.klen at kunne gøre krav på at være en forklaring, 

øger den faktisk vores forståelse af verden i betydningen at gøre verden mindre 

kaotisk. Det er nemlig sådan, at vi for at forstå verden må se den på en ordnet 

måde, og denne orden afdækkes netop gennan den sproglige beskrivelse af fænome

nerne. Som ordner af fænomenerne er beskrivelsen således et uvurderligt værktøj 

i vor angang med verden. Når fænanenerne er ordnede eller kategoriserroe gennem 

beskrivelsen, kan vi nemlig bringe vor hidtidige erfaring til anvendelse på dem, 

det vil sige, at vi kan stille berettigl2de forventninger til det foreliggende 

og dermed forudsige eller foregribe- det karrnende. Hvilket er det sam:ne so:n, at 

verden er forståelig for os. 
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Den forståelse af hundens biden, der komner til udtryk i "forklaringen", 

at den er bidsk, er af denne type. Når hunden er f::eskrevet som bidsk, så kan vi 

på baggrund af egne eller andres erfaringer me:'l. bidske hunde stille berettiged.e 

forventninger - på gcdt og ondt - til hundens videre frEmfærd. 

Selv om de to svar "hunden bider, fordi den er bidsk" og "huset brænder, 

fordi der er ild i det" ikke er ganske parallelle, så har de det tilfælles, at 

de "forklarer" fifflanenet ved henvisning til fæncmenet selv og derfor ikke er 

forklaringer i vor forstand. Men selv an begge således er en slags ikke-forklarin

ger, så er der alligevel en tydelig forskel med hensyn til den forståelse de to 

svar giver os. Det ene synes tomt, men det andet kan f"aktisk bruges til noget. 

Vore to eksanpler viser, at der kan være forskel på beskrivelser med hensyn 

til deres "forklarende" evne, det vil sige deres hensigtSlJI.'l:'Ssighed scm forstå

elsesbærere, Men hvad gØr da en beskrivelse mere eller mindre hensigtsmæssig? 

Ja, vi har set, at beskrivelse, der blot oversætter sit fænomen til andre ord 

uden yderligere tilfØjelse eller tra-ngen bag om fæncmenet, ikke byder os nogen 

egentlig forståelse. Huset brænder, fordi der er ild i det, var et eksanpel fra 

bØrnenes verden, men vi kunne også have fundet eksempler fra videnskabens, hvor 

dagliglivets frantræ:lelser "forklares" ve::'l den blotte oversættelse til viden

skabelig terminologi. Vi kan sige, at denne fonn for absolut overensstanmelse 

mellEm besY.rivelse og fæncmen ikke er særlig hensigt.srræssig som "forklaring". 

Det .l::etyder dog ikke, at uoverensstemmelse mellem beskrivelse og genstand skulle 

være mere hensigtsræ:ssig. Såled.es kan en beskrivelse af kantareller og champignon, 

der ikke stemner overens med faktiske kantareller og champignon, være ganske 

uhensigtsmæssig for svarnpejageren, der af den grund fylder først sin kurv, og 

siden sin mave, med. rØd fluesvamp. 

Hensigtsmæssighed fordrer altså overensst~lse, men ikke overenssterrmelse 

slet og ret, for hvis overensstenruelsen ikke er en overensstenmelse med fæncmenets 

mest sigende træk, det vil sige med dets særegne og væsentlige træk, men blot 

med dets tilfældige og overfladiske træk, så kan det ikke bære nogen forståelse. 

Og heri ligger netop beskrivelsens problem, for· overfladiskhed, vilkårlighed, 

tilfældighed og utilstrækkelighed er en risiko, beskrivelse altid lØber, da den 

nØ:J.vendigvis indebærer en udvælgelse af l:JE!stemte træk blar>.dt de træk, der udgØr 

fæncmenet. 

Ethvert fænomen besidder en mangfoldighed af træk og kan derfor beskrives 

på mangfoldige måder, idet beskrivelsen kan binde et næsten uendeligt antal 

buketter af træk plukket fra fænomenet. 

Ikke alle de træk, man kan f.1nde ved et fænomen, er imidlertid lige sigende 

for fiB'10ll!enet, Der er træk, som det kunne være foruden, og træk, det absolut ikke 

kunne være foruden, og der er træk, som altid forefindes ved fænc:roenet, men san i 

realiteten er resultatet af andre af fænonenets tri.Ek, der derfor er mere funda-
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mentale. Det vil sige, at der er træk, der er væsentlige og hestemner fa-nomenet, 

og der er træk, der er tilfældige og for den sags skyld kurme være anderledes 

eller fraværende, uden at det berØrer fænomenet scm fæncmen. 

F.eks. er buldren og røg ofte tr<* ved ildebrande, men de behØver ikke være 

det. At beskrive en brarrl ved trækkene buldren og røg er derfor en relativt 

tilfældig beskrivelse. ud fra en sådan beskrivelse vil man ganske vist kunne 

genkende en del brande, når lTI3Il mtder dem, men længere rækker det heller ikke. 

Skal man forstå, hvad der egentlig sker, når noget brærider, så skal man bruge en 

beskrivelse, der fanger anderledes væsentlige og fundamentale træk ved fænanenet 

brand. Træk, der beskriver branden scrn en såvel kemisk scm fysisk proces. Med 

en sådan beskrivelse kan man til gengæld !Tl!.'3re end genkende brande, man kan 

ligefrem forebygge brande. 

Vi ser heraf, at nok er det beskrivelsens overensstemnelse med det beskrevne, 

der afgØr beskrivelsens hensigtsmæssighed som forståelsesredskab, men det er 

overensstenmelsen med genstandens væsenstrak og ikke med. dens fremtræ:ielsestræk, 

der her er afgØrende. Jo mare OOskrivelsen fanger den beskrevne genstands fun

damentale og væsentlige træk, jo mere forståelig bliver den for os. Holder :te

skrivelsen sig derim:::d til fr::mtrarlelsesformens mere tilfældige træk, så byder 

det os ikke en egentlig forståelse af verden, men derimed ofte en misforståelse. 

En beskrivelse, der fanger et fænomens væ:senstræk, det vil sige dets af

gørende, definerende eller l::.lestemnende træk, er nødvendigvis også en beskrivelse, 

der fanger fæncmenet i dets årsagssarrmenhæng. Går man således et skridt videre 

cg siger, at nok bider hunden, fordi den er bidsk, men den er bidsk, fordi den 

har rabies, så har man fanget bidefænomenet i en beskrivelse af sanmenhænge, der 

tillige er en forklaring. 

Når beskrivelser kan være forklaringer, kan vi ikke opretholde vor hidtidige 

skelnen mellem beskrivelse cg forklaring san to hinanden uvedkcrnmende erkende

måder. Istedet vil vi sige, at en beskrivelse er en afbildning af træk fra det 

undersøgte fæncmen og de sanmenha:nge, hvori det indgår. En forklaring er så 

til gengæld den særlige type beskrivelse, der afbilder de væsentlige træk ved 

det underSØgte fænomen, det vil sige angiver dets sammenhæng samt de fundamentale 

retninger i denne. En forklaring er med andre ord en l:>eskrivelse, der afdækker 

sin genstands væsen eller dens årsager. 

Vor hidtidige skelnen mellan beskrivelse cg forklaring b;Dr derfor istedet 

være en skelnen mellem den beskrivelse, der fanges af genstandens fremtrarlelses

fonn eller dens ikke-fundamentale træk, cg den beskrivelse, der fanger genstandens 

væsen og denred dens årsagssarrmenhæng. 
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Begge beskrivelser er bærere af forståelse, men den måde, de gØr verden 

forståelig på for os, er ikke ganske den sarmne, San nævnt er den ikke-forklarende 

beskrivelse forståelsesbærende i -kraft af, at den knytter det foreliggende til 

vor hidtidige erfaring. Vi kan kalde det en erfaringsforståelse. r12d en sådan 

forståelse er vi i stand til at forudsige, at hændelsesforlØb sandsynligvis vil 

forløbe på den cg den måde, fordi det har de gjort tidligere. 

[)en forklarende beskrivelse kan ktm tilvejebringes gennem erfaring, men den 

går et skridt ud over erfaringen. Dens forståelse er en forståelse af de årsags

sammenhænge, der gælder for genstanden cg dens udfoldelse, og dette er l"lOget 

ganske andet end erindring om, hvordan genstanden tjØligere har udfoldet sig. 

Vi kan kalde det en genstandsforståelse. 

Mellem en erfaringsforståelse og en genstandsforståelse er der en flydende 

overgang på den måde, at de to typer forståelse indgår i enhver erkendelse af 

verden c.mend ræd skiftende Væ;Jt. Til daglig brug er erfaringsforståelsen uhyre 

adækvat og det er da (19Så den, der dominerer den dagligdags ta":nkning. Hvis 

formålet imidlertid ikke blot er at orrgås verden, men at forarrlre verden, det 

vil sige at skabe noget hidtil uerfaret eller nyt, så er erfaringsforståelsen 

utilstrækk:elig og en genstandsforståelse må efterstræ=.es. Forskellen mellan 

erfaringsforståelse og genstandsforståelse er altså, at den fØrste forstår sin 

genstand ud fra, hvad den har væ:r:et, eller hvordan den tidligere har udfoldet 

sig, mens den sidste forstår den ud fra, hvad den er, det vil sige 

ud fra principperne for dens udfoJrlelse. Den første er bundet til det fortidige, 

mens den and.en rækker ud i fremtiden. Genstandsforståelse er videnskabelig er

kendelse og kendes netop på sin evne til at op:J.age nyt, forudsige hidtil usete 

hændelser 09 franbringe ægte forandringer og ikke blot repetitioner af kendte 

temaer. Nok om det. 

I og med at vi har erstattet vores første skelnen mellan beskrivelse og for

klaring med distinktionen mellem beskrivelse af frantræ:lelsestræk og beskrivelse 

af væsenstræk, må vi også revidere vor definition af en tY)?8 3 fejl. Det vil 

nu væ:r:e rigtigere at sige, at en tY)?8 3 fejl er karakteriseret ved, at ikke

fundamentale fremtrædelsestræk bliver opfattet som fundamentale væsenstræk på 

bekostning af genstandens virkelige væsenstræk. 

Dette kan også udtrykkes på den måde, at n(Y9et forårsaget forveksles med sin 

årsag, således at det kommer til at fremstå scm sin egen årsag eller uden årsag 

overhove:iet. 

En sådan fejl har sine egne drastiske konsekvenser for vor mulighed for at 

forstå verden, men inden vi ser på disse, er det værd at bemærke den betydelige 

lighed mellem fejltype 2 og fejltype 3. Fejltype 2 er kendetegnet ved, at den 

bytter cm på årsag og virkning, således at virkningen gøres til årsagens årsag, 

og årsagen selv til virkningens virkning. Pengene gøres til arl::ejdets årsag, og 

arbejdet til pengenes virkning, hvor det i virkelighe:len er cmvendt. Fejltype 2 
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gør med andre ord en virkning til en årsag og, det er præ::dst det sarrroe fejltype 

3 gØr. Fejltype 3 er mad andre ord indeholdt i fejltype 2 i den forstand, at 

den er en nØdvendig konsekvens af fejltype 2. 

Fejl af ~ 2 og fejl af type 3 fører derfor frem til den samme fejlagtige 

forståelse af verden, Da fejl af type l er relativt harmløse og betydningsløse, 

fordi de ingen støtte har i det iagttagelige i m::xlsætn.ing til fej l 2 og 3, så 

er det netop fejl 2 og 3 mad deres fælles konsekvens, der er den egentlige trus

sel mod en franadskriderrle videnskabelig erkendelse af verden. 

Vi kan altså stille videnskal::>elig tænkning op rocx:l en tænkning, der l:;egår 

type 2 eller 3 fejl. Den sidste kunne vi til vort brug kalde metafysisk tænkning. 

Men hvori består nu den metafysiske tænknings egenart og konsekvenser? 

Den metafysiske tænkning består præcis deri, at et fænanen gøres til sin egen 

årsag. Bytter man f, eks. om på årsag og virkning, lader vognen trække hesten 

så at sige, så bliver det fuldstændigt umuligt at finde årsagen til vognens 

bevægelse. Hesten sc:m årsag har man jo terøvet sig selv på grund af fejltagelsen. 

Vognens bevægelse må derfor forblive fuldst:.amdig uforklarlig. 

Det sanroe gælder naturligvis ikke, hvis man i overensstemmelse med virkelig

heden lader hesten trække vognen. Henned har man ikke forhindret sig selv i at 

finde ud af, hvorfor hesten bev<e:Jer sig, den skal blot søges i en større sanroen

hæng. 
Karakteristisk for den metafysiske tænkning - cg denned for de grundla:ggende 

sam:nenhangsfejl - er, at den ikke fører erkendelsen ud i de større årsagssanmen

hænge, men tværtimcd lukker den inde i en blindgyde, hvorfra ingen veje fører ud 

andre end den, man gik ind ad. Vil man derfor ikke erkende, at man er gået i den 

forkerte retning - at man har fej !bestemt den fundamentale sammenhængsretning -, 

så har man lukket sig selv inde. 

Konsekvensen heraf er 1 at man står tilbage med et fænauen, der nok forårsager 1 

men selv er helt og aldeles uforårsaget. Et fæno:nen, der på sælscro vis er sin 

egen årsag eller mindst ligeså sælscmt er uden årsag. 

Det, vi ikke forstår, fordi vi ikke kan sætte det ind i en årsagssamuen.hæng, 

antager karakter for os af dænomisk kraft. En kraft, vi ikke forstår 1 og i hvis 

vold vi derfor må fØle os, Kort sagt en overnaturlig eller metafysisk verden, 

En overnaturlig verden kan man ikke styre, men kun frygte cg dyrke. Det har 

man i mermskets tidlige historie gjort med de fleste naturfænomener, som man ikke 

forstod. Vi kalder det overtro cg fetischisme. Megen overtroisk tænkning er blevet 

erstattet med videnskabelig, men megen står endnu tilbage at erstatte. Hvor meget 

er det næsten umuligt at gøre sig forestilling om, fordi vi ikke er i stand til 

at identificere vor erkendelse som overtroisk, før den er blevet erstattet med 

en videnskabelig. 
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Fetischisrne knytter sig til ethvert f<memen, der har fået en metafysisk 

forklaring istedet for en videnskabelig. F.eks. findes der i vor tid en betydelig 

sex-fetischisme, personligheds-fetischisme og - selv om det er mere end hundrede 

år siden, at Marx udarbejdede den videnskabelige forklaring - penge-fetischisme. 

Forestillingen cm, at penge er en mystisk magt me::'l. en egen i.l::oende Sesam-luk

dig-op-kraft, der f.eks. kan skabe arbejde, er netop et udtryk for en fetischi

stisk eller metafysisk opfattelse af penge, På en måde er vi i vort samfund 

deres slave, og forstår vi dem ikJ(e, bliver de vor dænon. 

At afdænonisere verden må derfor netop være videnskarens opgave, at bryde 

den metafysiske tænkning og gøre os til fænomenernes herrer istedet for deres 

slaver. I den forstand er videnskaben det instrument, hvorigennem mennesket 

kan l::efri sig selv, og dens plads er i fortroppen for menneskehedens fremadskri

dende udvikling. Ethvert andet sted er den ikke videnskab. 

26 Det teknisk mulige og det ideologisk Ønskværdige 

Distinktionen mellan videnskabelig tænkning og metafysisk tænkning, mellem korrekt 

erkendelse og fejlagtig erkendelse er fundamental, men den må ikke forlede os 

til at tro, at videnskab betyder ufejlbarlighed. Det er nemlig slet ikke til

fældet og slet ik.Jce muligt. 

Videnskaberne begår ustandseligt fejltagelser. Både trivielle fejltagelser 

son faktiske fejl og type l fejl, og fejltagelser, der siden er blevet erkendt 

som metafysiske. cg det kan naturligvis ikke være anderledes, for selv cm viden

skabens erkendelsesmuligheder i princippet er ubegrænsede, så vil de i enhver 

bestemt periode i praksis være begrænset af periodens tekniske og ideologiske 

forudsætninger. 

Selvom videnskaben ikke kan overskride grænsen for det til enhver tid mulige, 

så er det dens forpligtelse ·som videnskab at tilstræbe, at den til enhver tid 

når fran til grænsen for det mulige. 

I lyset af det tidligere sagte cm forholdet mellem videnskab og samfund er 

det klart, at dette ikke sker af sig selv, for det, der i en bred ætydning er 

teknisk muligt, er ikke nødvendigvis ideologisk ønskværdigt, 

Muligheden for en konflikt mellem det teknisk mulige cg det ideologisk ønsk

værdige er med andre ord tilstede, og videnskaben indeholder derfor to fronter 

så at sige. En front, der svarer til de tekniske forudsætninger, og en front, 

der svarer til de ideologiske. En front, der svarer til, hvad samfundet formår, 

og en front, der svarer til, hvad de bestemnende ønsker. Det frangår heraf, 

hvad vi iØvrigt tidligere har set, at kun hvor der er nogenlunde samnenfald 

mellem de to forudsætningssæt, kan den videnskabelige erkendelse udVikle sig med 

opt:i.m3.l hastighed. 
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Eksistensen af to fronter nØdvendiggØr, at vi skelner mellan fejltagelser, 

der hidrØrer fra den tekniske fronts begrænsning, og fejltagelser, der hidrØrer 

fra den idoolcgiske fronts krav. Det vir sige fejltagelser, der er uundgåelige, 

og fejltagelser, der ikke er det. 

Sem et eksempel på disse to typer fejl kunne nævnes tilfældet AnaXagoras. 

AnaXagoras var en græsk naturfilosof, der nåede fran til den erkendelse, at 

solen er en gl<;t.dende sten på stØrrelse merl. Pelopones. Dette er på een gang 

fejlagtigt og samtidig en videnskabelig landvinding, Med de forudsætninger, der 

stod til hans rådighe::l, må man sige, at han med sin teori om solen var nået frem 

til granse11, af det .mulige. At tilkemsten af bedre telmiske forudsætninger siden 

skulle vise, at solen er en del StØrre end Pelop:.mes, andrer intet ved det 

videnskabelige fremskridt Anaxagoras 1 antagelse repræsenterede. Solen scm en 

glØdende sten er en grundlæ:rgende ikke-overnaturlig opfattelse. 

Anderledes ma man imidlertid vurdere det forhold, at Anaxagoras blev for

drevet fra Athen, fordi man der ikke brød sig cm hans teori, men foretrak at 

fastholde, at solen er en gud på himlen. Vi ser her tydeligt, at det ideol0g'isk 

ønskv.ærdige søger at hindre det teknisk mulige. 

Sem et andet eksempel på konflikten mellem det teknisk mulige og det ideo

logisk ønskværdige kunne navnes paverettens sag m::::d Galilei i 1633, hvor Galilei 

blev tvtmget til at afsværge trorlen cm solen som solsystanets centrum til for

del for den gamle tanke cm jorden som universets centrum. 

Mange andre eksempler kunne selvfØlgelig have været nævnt, men Galilei

eksemplet er god.t derved, at det viser, at den ideologiske svinebinding af det 

teknisk mulige med fordel kan betjene sig af den sarrrnenhængsfejl, der bytter cm 

på bestemnelsesforholdet mellem to fænomener. Solen drejer rundt cm jorden, punkt

um. Og så kan man til dcmnedag lede efter den hemmelighed ved jorden, der gØr 

den til universets centrum, uden at finde den, Hvis man da ikke henviser til Guds 

vilje, og denned effektivt lukker låget for udforskningen af rurruuet og plane

terne, hvorved videre erkendelsesmæssige fremskridt med deres uønskede fØlger 

bremses. 

Nu er det nok forkert at sige, at den konservative ideologi betjener sig af 

metafysiske sanmenha:ngsfejl, hvis man denned mener, at det sker ud fra et moden.t 

overl<e9'. Snarere må man tro, at konservative ideologer tænker metafysisk, fordi 

metafysisk tankning så effektivt blokerer for erkendelse m:::d forandring og dermed 

bekræfter idoologien i dens hævden af forandringens unaturlighed. 

Hvorem alting er, så er der en tydelig affinitet mellem den konservative eller 

reaktionære idoologi og samnenhængsfejl af den metafysiske type. Dette giver os 

grund til at fornode, at sociobiologiens grundla:ggende brist netop er en sanroen

hangsfejl af denne art. Vi behØver derfor ikke at for~Ølge sociobiologiens fejl

tagelse i tennitl:x>ets dyi.xier, hvor den sikkert ikke er at fil:rle, men kan derimod 
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opSØge den, hvor sandsynligheden taler for, at den befinder sig, nenlig i socio

biologernes hoveder. 
0:1 det giver os grund til at f'Onn::xle, at sociobiologiens grundlæ:;gende fejl

tagelse er ideologisk motiveret og derfor som en ikke-uundgåelig fejltagelse 

uden større vanskelighed til at identificere og korrigere, hvad der er et skridt 

videre end blot at stanple Wilson og kumpaner scm reaktionens næx1 ikla:dt kitler. 

For hvor en sådan stempling kun rækker til en afvisning af sociobiologien, der 

med.fører retvendingen af en sarrmenhængsfejl, at vi ikke alene ~ l'lOg"et 

falsk, men tillige kan forevise noget sandt, som afvisningen ar opfattelsen, at 
solen roterer om jorden umiddelbart fulgtes af den korrekte erkendelse af jordens 

rotation om solen, mErl de enonne perspektiver for erkendelsen det medførte. 

Endnu er vi dog ikke klar til at afdække sociobiologiens grundlæggende fejl

tagelse. G:mske vist taler sandsynlighe:J.en for, at den er af den type, vi har 

beskrevet som metafysisk, men forelØbig har vor redegørelse for fejltagelserne 

vær-et meget generel, og det vil derfor være en fordel for os, hvis vi får dem 

iklarlt kød og blod, inden vi søger at diagnosticere den sociobiolog1ske sygdan. 

Af den grund. vil vi tage endnu en runde med de grundlaggende fejltagelser, 

og denne gang se på nogle af de lidt mere konkrete udformninger, son tænkningen 

har givet dem. At vi herigenn~ tillige vil møde en korrekt opfattelse af verden, 

son vi må betragte som fundamentalt korrekt, komner os ikke på tværs. Tværtim:::d 

vil det v<Ere os en stor hjælp .. 

27 Idealisme og materialisme 

Den videnskabelige erkendelse er en bestr<cl::else, der søger at afdække ordenen i 

det værende. I den tidlige tænkning betragtede man orden som det m:::dsatte af kaos. 

Kaos var ubestandighed og konstant foranderlighed, en slags. trolØshed, der karak

teriserede tingenes frantræ:lelsesfo:nner. Orden måtte derfor være netop bestandig

hed og evig uforanderlighed, l"IO:Jet mere end klippefast, der gente sig bag frem

træ:lelsernes virvar, At finde ordenen og dermed det sande, det., der forbliver 

tro over for sig selv, var således det samne som at finde det. evige. 

Ud fra denne tanke kunne intet forårsaget betragtes san sandt eller bestandigt, 

for det, der er forårsaget, er resultatet af noget foniigående og_ derfor ikke 

evigt. Verdensordenen kunne derfor ikke grundlægges på forårsagede fænanener, 

og man måtte derfor søge det forårsagende, men uforårsagede aspekt i verden, 

hvis man ville forklare den. 

Det forårsagende, men selv uforårsagede, den ubevægelige bevæger, var for 

disse tænkere det samne scrn Gud. Gud som altings årsag,_ men selv årsagsløs er 

et indlysende tilfælde af metafysisk tænkning, og det bekræftes ikke mindst af 
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den overvældende overtro og fetischisme, der er knyttet til denne forestilling. 

Som fetischismen over alle fetischismer er Gudetroen videnskabens direkte 

m::Xisætning. Jlbdsætninger kan imidlertid ikke være m::dsætninger, medmindre de er 

intimt forbundne, ofte i den grad at de eksisterer i kraft af hinanden og dermed 

på sin vis indeholder hinanden. fudsætningen mellan kapital og arbejdere under 

kapitalismen er så skarp som nogen m:.xisætning, men eksisterer alene i kraft af 

deres indbyrdes forb.lndethe:l. Noget tilsvarende gælder nodsætningen mellem den 

metafysiske tænkning og den videnskabelige. 

Tankegangen, der fører fran til den ubevægede bevæger, indeholder nanlig den 

uomtvistelige sandhed, at medmindre man går ud fra noget, der ikke selv skal 

forklares, men er et givet, så vil man ikke være i stand til at forklare nogen 

ting overhovErlet. Erkendelse forudsætter noget givet, og det gælder såvel dag

ligdags erkendelse som videnskabelig erkendelse. Dette vilkår for erkendelsen 

kommer man ikke uden a:n - med mindre naturligvis man er villig til at ofre 

erkerrlelsen -, og der er derfor intet metafysisk i det. At det imidlertid åbner 

dØren på vid gab for metafysiske fejltagelser, når man skal besvare spt.rgsnålet 

om, hvad dette givne er, er en anden sag. Det eventuelt metafysiske ligger imid

lertid i svarene og ikke i spørgsrrålet. Men lad os se på de grundlæggende svar 

på dette spørgsmål. 

At afdække sarrrne.nhælgene mellem verdens fæncrnener er erkendelsens formål. 

Dette gælder naturligvis også den første sammenhang, scm enhver erkendelse må 

tage sit udgangspunkt i. Nanlig sammenhængen mellan selve erkendelsen og den 

verden, som er genstand for erkendelsen. Hvad forholdet mellem erkendelsen og 

verden er, er det første sp»rgsrnål, der må tages stilling til, og det første sted, 

hvor der kan svares rigtigt eller forkert. lad os se på denne sanmenhæng. 

SCm vi har set, kan der ved enhver sanmenhang mellan to sider, opstå diskus

sion om, hvilken side der er den fundamentale. Dette gælder også, når samnen

hængen består mellan erkendelsen og verden. To svar er mulige, og de frtder to 

m::.rlsatte opfattelser. Den opfattelse, der holder erkendelsen for fundamental, 

og den opfattelse, der holder verden for fundamental, det vil sige den, der siger, 

at erkendelsen forårsager verden, cg den, der siger, at verden forårsager er

kendelsen. De kaldes henholdsvis idealisme og materialisme og er to fundamentale 

synstråder i erkendelsens historie. 

Vi vil først se på idealismen, hvis navn skyldes dens V<Igtigste repræsentant, 

Platon, san vi tidligere har stiftet bekendtskab mEd. 

Målet for Platon er at finde det aspekt i verden, hvorpå ordenen kan funderes, 

det vil sige et aspekt, der er karakteriseret af uforanderlighed. Platon ser 

korrekt nok, at fremtra:rlelsesformerne med deres stadige variabilitet ikke kan 

leve op til dette krav. Ethvert konkret træ, f, eks, 1 Widergår jo stadige foran

dringer, Snart er det med løv, snart uden, snart skyder der en gren ud, snart 
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falder der en af, og til sidst nedbrydes tr.ret minsandten og ophØrer med at 

eksistere. Skal man derfor forstå,hvori træets orden består, så synes det fysiske 

træ at være et dårligt sted at lede. Forgår det konkrete træ, så er der imidler

tid en ting, der består, nemlig vores begreb eller id€ cm træet. Træets begreb 

kvalificerer derfor til det evige 09" sande aspekt i verden, hvorpå verdensorde

nen er funderet. 

Platon fransatte derfor den opfattelse, at det bestandige i verden, det vil 

også sige det egentligt eksisterende, er ideerne. Forud for alle ting eksisterer 

ideerne, og når f .eks. trær får deres fysiske og hØjst ufuldkanne eksistens, 

så skyldes det ideerne, hvis genskin i den rraterielle Verden de er, 

Den jordiske eksistens er derfor kun en skinverden, den virkSlige verden er 

ideernes rige i det hinsides, Ideerne er de fysiske tings årsag og selv er de 

alene forårsaget af den stØrste id€, ideen an ideen, der er· det samue san Gud, 

altings endelige årsag. 

Når alt kcm:ner til alt, så er ideer nok genspejlinger i menneskets hovede 

af ting i anverde:nen og ikke fritflyvende imnaterielle eksistenser i himlen. 

Fastholder man det, så ses det ihvertfald, at Platon med sin ensidige absolutering 

af et erkendelsesresultat på l::ekostnirq af det, det er resultat af, det vil sige 

verden, har valgt en tvivlsom sarrmenhangsretning i sanmenhængen mellem erkendel

se cg verden. Vi vil ihvertfald hæ.rde, at erkendelsen er afledt af verden, og 

at verden derfor må være den ftmdamentale side i denne sanmenhæng. Hvilket er det 

samme som at sige, at Platon med sin ido§lære bytter an på den besterrmende sanmen

hængsretning og derned gør en virknin3' til årsag, Platon begår med andre ord 

en metafysisk fejl, hvad man tydeligt fornem:ner i hans pegen på en overnaturlig 

verden scan den virkelige verden, og idealismen er derfor per definition metafy

sisk, 

Heri er den tidlige materlalisnes store hmker, Dem:.Jkrit, enig med os. For 

Dem:::>krit er verdenssiden den fundamentale i sarrmenhængen mellan erkendelse cg 

verden. Men også De.rrokrit skal bruge et uforanderligt element scro det givne, 

hvis han skal forklare ordenen i verden, og hvor skal han finde det, når fran

træ::lelsesfonnerne er karakteriseret af ubestandighe:l og kaos? 

De.rrokrit formulerer sit problem på en meget enkel måde, hvorfor det også 

lykkes ham at finde en meget enkel lØsning. Han siger: Jeg skal finde et element 

i den stoflige verden, der er uforanderligt. Dernæst siger han: Intet stof i den 

verden, vi kerrler, har den ege>nskab, for alt stof kan deles. Men nu ligger lØs

ningen lige for: Deler vi det delelige stof igen cg igen, så må vi på et tidspunkt 

nå til en stofdel, der ikke lærqere lader sig dele. Denne udelelige stofdel, 

ataros på græsk, vil derfor være uforanderlig og må derfor være den enhed, san 

verdensordenen er pygget op af. Atomerne er det sande og det egentligt værende, 

I virkeligheden er egetræet blot et .konglorrerat af svirrende ·atomer. 
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28 Flugten fra virkel.iqhed.en 

I sammenhængen mellem erkendelse og verden vælger idealismen og rreterialisnen 

hver sin side' scrn den funclaræntale. Idealismen vælger fejl, begår en sanmenhangs

fejl af type 2, idet den ophØjer noget afledt til sin e:;~en årsag, hvilket fører 

direkte til mysteriet, Gud og den hirrmelske verden. Materialismen deri.rrod vælger 

rigtigt, og bevarer jordforbindelsen, Idealisme og materialisme er derfor ab

solutte rn::XIsætninger. 

Dernokrit nØjed.es :imidlertid ikke med at vælge verden som det fundamentale, 

han satte sig også for at finde et element i verden, der kunne være fnndamentalt, 

verdensordenens br0l<'f'gning så at sige. At skelne mellem Dernokrits to bestræbelser 

er uhyre vigtigt, for hvor det første skridt bringer ham uden for den metafysiske 

sfære, der bringer det næste ham tilbage i betænkelig nærhed af Platon. Lad os 

se herpå. 

Karakteristisk for såvel Platon som Dernokrit er, at den forklaring på eller 

årsag til egetræet, de tilbyder den, der ønsker at forstå egetræt, befinder sig 

i en betragtelig afstand fra egetræt selv. Platon siger, at egetræets harme

lighed må søges i de hinmelske regioner, og Dernokrit siger, at egetræts harnæ

lighed må søges i mi.krokosrros' partikler, der er så små, at intet menneskeligt 

Øje kan nå den. Hemneligheden ved. egetræt synes i begge tilfælde at være hinsides 

menneskelig rækkevidde. 

Ja, men hvad nu med det egetræ, vi har stående foran os, og- hvis egenskaber 

vi kan beskrive? Platon er ikke i tvivl. Det er kun et fattigt genskær af det 

virkelige træ, et snydebille:ie, son han på det bestemteste må fraråde os at 

studere, hvis vi virkelig Ønsker at forstå "egetræet". Istedet må vi vende 

blikket indad og meditere på "egetrasts ide". 

Danokrit på sin side er ikke mindre sen til at drage konklusionen af den 

afstand, hans teori skaber mellem fænomen og forklaring. CXJså han vælger at lade 

virkeligheden undgælde: 

Bare ved konvention eksisterer SØdt og bittert og vannt og koldt og farve. 
I virkeligheden eksisterer bare atanerne og det tortroe (143). 

Nu er det selvfØlgelig meget rigtigt, at SØdt, bittert, varmt, koldt og farve er 

sansekvaliteter, det vil sige frentræ:lelsesfonn for noget andet, og det er også 

rigtigt, at vi ikke kan forvente fuld overensstenruelse mellen fremtrarl.elsesform 

og væsen, isåfald ville videnskab jo være overflØdigt, som Marx siger, men selv 

om vi accepterer dette, så er der stadig et meget langt spring fra et egetræ til 

atomer i det tcmne, og hvis det er de sidste, der er det eneste virkeligt e!<si

sterende, så må vi i sandhed give Danokrit ret, når han siger, at "mennesket må 

erkende efter denne rettesnor, at det er fjernt fra det virkelige {144)". 
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Konsekvensen af den de.rrnkritiske materialisme er med andre ord,. at den vir

kelighed, sctn vi mØder, ikke er den virkelighed, der er, og at den virkelighed, 

der er, ikke er den virkelighed, som vi rrø::ler. Eller sanhan selv siger det: 

"I virkeligheden ved vi intet; for sandheden ligger i dybet (145} ". Men at sige, 

at vi intet ved, for sandheden ligger i dybet, er ikke forskelligt fra at sige, 

at vi intet ved:, for sandheden befinder sig i himlen. Faktisk er det ene præ::::is 

ligeså erkendelsesblokerende og metafysisk san det andet. Såvel Dernokrit san 

Platon fortæller os, at den virkelighed, vi kender, hvilket er den virkelighed 

vi vil opnå indsigt i, i virkeligheden & en skinverden. Ingen af dem har altså 

til hensigt at forklare vores verden, hvad de tilbyder er alene OOrtforklaringer, 

og om borte er i himlen eller i dybet, korrmer ud på et. 

29 Videnskabens san::le udgangspunkt: virkeligheden 

Idealismens metafysiske syn på verden er den il::oende, for idealisnen er netop 

kendetegnet ved den metafysiske fejltagelse at gØre erkendelsesbilledet til årsag, 

og det, det er et billede af, til virkning, hvor det i virkeligheden forholder 

sig omvendt, Derrokrit begår imidlertid ikke denne fejl, men ser klart den rigtige 

samnenhangsretning mellem erkendelse og verden. Alligevel forekomner hans mate

rialisme i sine konsekvenser at være ligeså metafysisk som P la tons idealisme. 

Hvori består da Dem:'>krits fejltagelse? 

Ja, den er let at stedf<este. [)em::)krit siger, at i virkeligheden ved. vi intet, 

men det er jo netop i virkeligheden, at vi er interesseret i at få noget at vide. 

Erkendelse må være erkendeise cm virkeligheden, og derfor tage udgangspunkt i 

virkeligheden istedet for i dybet -eller i himlen. Det må være her, DEm::ikrit er 

gået galt i byen. Hvordan daronst.rerer Aristoteles, antikkens store tænker ved 

siden af Platon og Derrokrit, der ved netop at fokusere på den foreliggende 

virkelighed istedet for på hinmel og dyb med rette er blevet opfattet som viden

skabernes grundlæ;:rger. 

Platon havde i sin tænkning ensidigt fremdraget de forskellige ideer, typer 

eller former, som k<mner til udtryk i stoffet, på- bekostning af selve stoffet, 

således at det virkelige for ham kommer til at bestå af fritflyvende, stofløse 

ideer eller former. Dernokrit gjorde det stik m:xlsatte·, nanlig ensidigt at fran

drage stoffet på bekostning af dets forskelligartede former, såle:les at hans 

virkelighed kom til at bestå af "rent" stof, eller rettete en eneste form for 

stof: a ternet. 
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Aristoteles var grundigt bekendt med disse to opfattelser, han havde f.eks. 

vær:et Platons elev i rra.nge år, men han kunne ikke vær-e enig med hverken Platon 

eller DEmokrit, Uden et ligeligt hensyn til såvel stoffet som formerne ville nan 

uvægerligt blive ledt på vildspor i sin udforskning af verdens f~er. 
IfØlge Aristeteles må man derfor skelne mellen fØlgende to egenskaber ved 

enhver ting: at den er, og hvad den er. Enhver ting er, og er noget bestemt. 

At den er 1 er den i kraft af at være stof. Hvad den er, er den i kraft af sin 

form, Intet stof kan være uden form, og ingen form kan eksistere uden stof. 

Dette er det grundlæ;;gende i Aristoteles' opfattelse af verden, og efter min 

opfattelse· kan der· ikke herske l-viv l an, at dette grundlag er fundamentalt for 

enhver videnskabelig erkendelse af verden. Hvorfor er umiddelbart til at forstå, 

Ved at sige, at alle ting er i kraft af, at de er stof eller materie, siger 

Aristeteles også 1 at erkendelsen af verden må foregå via en undersøgelse af ver

dens fysiske egenskaber og materielle processer. Platon havde sagt det m::dsatte: 

vend jer fra det stoflige og SØg hennelighederne i jeres sjæl, 

Aristoteles !Jenæ3"tede ikke, at fo:r:rærne også var i sjælen, for det, der 

karakteriserer erkendende va:sener, er, at de besidder evnen til at lade tingenes 

fonner genspejle i sjælens stof, ligsom et ansigts form kan genspejles i spejlets 

stof. Sådanne former er ideelle fonner, men inden de blev id€!, var de tingsformer. 

Verdenssiden er derfor den fundamentale i samnenhængen mellem verden og erken

delse. Altså et klart materialistisk udgangspunkt, der åbner vejen for en egent

lig undersøgelse af verdens ting. 

Det. fretBår imidlertid af denne opfattelse af stof og form, at det, det 

erkendende menrieske undersitger, er tingenes form og ikke tingenes stof, Viden

skabens opgave er at underSØge, hvad tingene er, og hvorfor de er på den og den 

måde, men at de er, er ikke et videnskabeligt problem. Det er et givet, der er 

forudsætningen for erkendelse, Erkendelsen begynder med, at der er noget. Så 

kan der spt.rges, hvad er det, der er, men ikke fØr. Vi kan derfor sige, at stoffet 

er erkendelsens udgangspunkt, men ikke erkendelsens genstand, Genstanden for 

erkendelsen er alene stoffets former. 

Denne formulering af forl:Pldet mellan stof og fonn og dermel også mellem 

verden og erkendelse er ikke kun materialistisk, det er materialismen i dens 

korrekte, det vil sige ikke-metafysiske formulering. Den er således i nøje over

ensstamnelse med f.eks. Lenins roaterialismedefinition, der siger, at materialisme 

er den opfattelse, der hævder, at verden eksisterer uafhængigt af erkendelsen, 

og at den principielt er erkendelig. 
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Ifølge Aristeteles er det videnskabens owave at ordne og forklare stoffets 

former, og det gik han igang mei på baggrund af en indsamling af planter, fugle, 

fisk, dyr, mineraler og andre ting, som han ikke alene selv foretog, men som 

Alexander den Stores hærkorps foretog for deres hærførers gamle lærer, 

Ved form forstår Aristoteles ikke tingenes ydre frantræ:ielsesfonn, hvordan 

de tilfældigvis ser ud, men det særegne ve:i tingen, der testemner, at den er, 

hvad den er. Hvorfor den såvel strukturelt scm funktionelt komner til udtryk på 

sin egen bestemte måde. Formen betyder kort sagt tingens væsensfonn. 

Da denne væsensform ikke umiddell::a.rt kamler til udtryk i tingens ydre form, 

så krærer det en anhyggelig urrlersøgelse at afdakke den, Dette er netop viden

skabens opgave, og at J.:eskrive en tings væsensform er derfor at beskrive den 

videnskabeligt. Aristeteles kalder det at definere, og ting, der adskiller sig 

formmæssigt fra hinanden, vil derfor kræve tOrskellige definitioner. 

Til forskel fra Danokri t, der søgte det fælles for alle ting, d~ form, der 

alene var årsagen til alle ting, så ser Aristeteles det scm en videnskabelig 

owave også at undersøge, hvordan tingene er forskellige, Verden består af en 

mangfoldighed af former 03 ikke kun af en enkelt form, san f.eks. atomet. 

Gennem bestræbelsen på at beskrive 03 klassificere formerne i grundla:ggende 

kategorier grundla:rner han samtidig en række forskellige videnskaber. For 

en videnskab er netop besternt af sin genstand, det vil sige den form, den har 

sat sig for at studere, men da nå der være lige så mange videnskal::er, scm der 

er ftmdamentale former, cg hver videnskab må være kendetegnet ved studiet af 

de særlige lovmæssigheder eller principper, der gælder for deres form. 

Vi bemæt:'ker her, at den opfattelse af verden, der kanmer til udtryk i nød

vendigheden af flere videnskaber, er tydeligt forskellig fra f.eks. Dernokrits 

opfattelse af verden. Dernokrit l:xclløver kun en eneste videnskab, for alle fænomener 

kan reduceres til deres mindste bestarrldele og deres indbyrdes sammenstØd.. Vi

denskaben cro atcroernes form skulle med andre ord være fuldt tilstrækkelig til at 

forklare alle ting. 

Aristeteles derimod mener, at flere videnskaber er nødvendige, f ,eks. fysik, 

meteorologi, biologi, statsvidenskab, m.m. Han mener med andre ord, at de 

fundamentale former ikke kan reduceres til hinanden, fordi deres årsagssanmen

hænge ikke er de sanrne. 

Det betyder imidlertid ikke,. at der ikke er sarmne.nhæ!ng mellem forskellige 

fæn:.m<ener, Distinktionen mellem form og stof kan. nemlig bruges pi sanroe måde 

som distinktionen mellem kvalitet. og kvantitet, hvor kvantitet jo netop udtrykker 

.tilstedeværelsen af noget, mens kvalitet jo netop udtrykker, hvad dette noget 

er. Brugt på den måde ser Aristeteles verden samnensat af lag af stof og form, 
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så at sige, Forstået på den måde, at en tings bestanddele er stof for tingens 

form, men taget hver og en for sig, er de også form for sig selv. I relation 

til sig selv er en mursten formen på et stof, men i relation til et hus er mur

stenen stof for husets form. Enhver ting kan derfor være både stof og fonn. 

Denne måde at se tingene på har flere konsekvenser. Først OOde adskiller 

og forbirrler den de forskellige videnskaber. Studerer man f.eks. et isoleret Øje

videnskaben fysiologi - så trlgør æble og linse Øjets form, det vil sige det man 

skal studere, hvis man vil forstå, hvordan øjets mekanisme virker. Studerer man 

imidlertid selve det at se - videnskaben psykologi - så er selve synet den form, 

man skal fange, mens Øjeæble og linse blot udgør stoffet. Hvad der udgØr stof, 

og hvad der udgør form, afhænger altså af, hvad det er for ting og fænomener, 

som man ønsker at forstå. 

Men nu ses det tillige, at da Aristeteles går ud fra, at det netop er formen -

og ikke stoffet-, der bestenmer lwad en ting er, så betyder det, at et kcrn

plekst fænomen skal forstås ud fra kompleksets form og ikke ud fra formen på 

dets bestanddele, der i forhold til helheden jo blot er stof. Eller med andre ord, 

at helhedens lovræ:ssigheder er anderledes end delenes lovmæssigheder og ikke kan 

reduceres til disse, tværtimod er delene underordnet helhedens lovmæssigheder. 

Dette syn er det stik m::xlsatte af Derrokrits, og vi ser, at deres uenighed 

bun::ler i to m::xlsatte opfattelser af den bestenunende samnenhængsretning i samnen

hængen mellen et hele og dets dele. DEmokrit siger, at helet blot er delene, Ari

stoteles at helet er andet og mere end delene. 

Griber rran fej l, når man skal restenroe sanmenhængsretningen i en samne.nhæng, 

så har vi set, at det fører til en metafysisk synsmåde. Da vi tidligere har fundet 

Dernokrits opfattelse af virkelighed contra dyb temmelig metafysisk, er der grund 

til at tro, at denne metafysik netop skyldes 1 at hans re:'iuktionistiske opfattelse 

af verden er fejlagtig, hvorimod Aristoteles' opfattelse af forh:>ldet mellan et 

hele og dets dele er korrekt. 

Dernokrits fejltagelse er derfor ikke hans materialisme, det vil sige den 

sanmenhang, han ser mellan erkendelse og verden, Hans fejltagelse består derimod 

i, at han søger at fundere verdensordenen på et element i verden, det vil sige 

på en enkeltdel, hvoraf verden er opbygget, Hans materialisme bliver derfor meta

fysisk, til forskel fra Aristeteles' materialisme, san vi kan kalde videnskaOOlig. 

Vi må derfor ikke nøjes med at skelne mellan materialisme og idealisne, vi 

må også skelne mellem metafysisk materialisme og videnskabelig materialisme. Vi 

får derfor tre fundarnentale måder at opfatte verden på: idealismen, der per 

definition er metafysisk, den metafysiske materialisme og den videnskabalig<2: 

materialisme. 

Disse tre opfattelser knyttet til henholdsvis Platon, Derrokrit og Aristoteles, 

er den dag i dag stadig fundamentale, forstået på den måde, at enhver videnskabelig 
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opfattelse af verden kan placeres enten i den ene eller den anden, alt efter 

an de begår den idealistiske eller den reduktionistiske fejltagelse eller formår 

at holde sig fri af disæ: .. Det sidste er uhyre vanskeligt, da videnskab uurrl

gåeligt begår fejltagelser og derfor;altid indehoLder metafy~iske opfattelser, 
dk hvor denl'S forståe:t..s.e af verden Slipper op. Mea!. det er naturligvis ikke lige

gyldigt, om. :ffejltagelsan begås ved zroden eller bl.bt ved de yderste grene. 

Ar~les' uhywe )betydning &r den videnSiabelige erkerrlelse er hans for

mulerinqJ æ den videli~Bkal::elige Illlll'dærialis:nes ~lag, men for fuldstændighedens 

skyld silæ1l siges, att.dienne fonnuill.m:'ing kun er~ side af Aristoteles' arv til 

efte:c!t:lkffi.en. O:;Jså himlblev fangelt.aif sin samticdl:s. begr~ og ført i en~:

fysis:ik llllitning • 

.'Sclm\Vi tidligere har set bav:æ:Jer vidensliafu,elig erkenlli!!ill.se Sig fa':a i:eskriv,clse 

til ffiø:&Klaring eller, scm vi (ml'Ciserede det,, :fra beskriwel.se fa:rn;let af fr&il

t.ra:!llellsesfonner OJ ltil beskrivå"Se, der farnsJer 'tingenes ~. eom W:l.denskal::ernes 

grt.Imlttill.ægger måtte .::Aristoteles lt}Ødvendigvis befinde sig ~ ~ af denne 

udw.iilk1l':ingsvej, det 'Vil sige, J:nvror æskrivel-sen endnu .ikke ~:r at rive :Sig lØs 

fra Jfremtræ:lelsen. ::r hans beskrivelse af t.iltngJenes fonner .måltit.E: han derfor mane 

til <at forveksle ~enes frEmftrædelse for dettes væsen, det w.l7- sige erfarings

forstå cdan istedet ffor at gens'ta!lidsforstå den. 1Resultatet v.ar en meget statisk 

eller Jiømservativ fmæ:ståelse af warden oq sarntfudl.ig en metafysisk fejl, idet f~ 

~ blev gjort ttil deres eg:en årsag. 

~ tside af dem ,aristote~ tænkning, der var med t.i.l at gØre ham til 

katol:!Lscismens store ffiilosof, og sam eftertiden i særdeleshed har hæftet sig ved, 

bØr irnidlent::id ikke :ft:tmdunkle den affi.gØrende erkendelsesmæssige landvinding 1 han 

også stcx:1 for, og SOli W. her alene har beskæftiget os med. Aristeteles var grund

l..:e3geren af den videnskalbelige materialisme, og at han også var metafysiker, 

viser blot, at også en videnskabelig ma.terialisrne kan have en metafysisk variant, 

nemlig når det videnskabelige endnu befinder sig på det l::eskrivende, men ikke 

forklarende plan. På det forklarende plan kan. også denne metafysik ophæves, hvad 

der lykkedes i forrige århundrroe mErl den videnskabelige dialektiske materialisme, 

men det er foreløbig en anden historie, 

30 Platonisk cq derrokritisk metafysik endnu engang 

Vi har tidligere omtalt, at m::X.lsætninger ofte er m::>dsætnin9"er i kraft af deres 

intime forbundethed. Dette gælder cqså for m:::::dsætningen mellan Piatons idealisme 

og Demokrits materialisme, der på en gang er diametrale modsætninger og samtidig 

meget lig hinan1en. Dette tilsyneladerrle paradoksale særmenfald mellan Platens 

idealisme og den reduktionistiske materialisme, der ikke er uden betydning for 
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vores egentlige formål, lader sig nant oplyse ved. hjælp af den videnskabelige 

materialismes grundforestilling om alle ting som en enhed af stof og fonn. 

Det fælles for Platon og Derrokrit er 1 at de bryder enheden af stof og form. 

Det adskillende er, at Platon ophØjer den løsrevne fonn til det eneste virkelige, 

mens Darokrit ophØjer det løsrevne stof til det eneste virkelige, 

Reglen om, at stof uden form og form uden stof, er umuligt, kan de imidlertid 

ikke ophæve, og det får følgende konsekvenser, I og med at Platon hævder, at 

formerne ~· så må formen anta.ge stofkarakter. Platon opfinder med andre ord et 

~ stof: id8stoffet, sjælestoffet eller det åndelige stof. Han gØr kort sagt 

stoffets fonn til ~lvstærrligt stof, fordobler med andre ord stoffet i verden 

og står således tilbage med to slags stof: det oprindelige stof, materien, og 

det nye stof, ånden. Da dette ikke tiltaler ham, så erklærer han frejdigt, at 

materiestoffet "i virkeligheden" blot er et genskær af åndestoffet. 

Senere tænkere, san f.eks. Descartes, har ikke noget :i.m::rl at operere med to 

principielt forskellige slags stof, materie og sjæl, et synspunkt man kalder 

dualisme på grund af fordoblingen. 

Dualismen madfØrer naturligvis en lang række fortvivled.e problemer an forholdet 

mellem de to slags stof, der uurrlgåeligt har viklet tænkningen ind i de rene 

absurditeter. F.eks. an hvordan det sjælelige stof og det materielle stof kan 

virke ind på hinanden, når de er af en sådan beskaffenhed., at de per definition 

ikke kan virke ind på hinanden: det såkaldte psykofysiske problEm, For psykologien 

har dualismen været særlig plagscm og er det stadig, 

Platon må fordoble stoffet, fordi han ensidigt holder fast ved den isolere::ie 

form. Derrokrit,. derim:x'l., der ensidigt holder fast ve::i det isolered.e stof, må 

fordoble formerne. Det følger nødvendigt deraf, at da han fjerner tingenes form 

fra stoffet, så må han lade stoffet optræde som sin egen fonn, det vil sige scm 

atom. Han har hermed også fordoblet det, han har forkastet, og står tilbage med 

to samtidige former: egetræts form, f.eks. og atcmernes. Denne dobbelthed til

taler ham ligeså lidt, som den tiltalte Platon, og han dekreterer derfor, at 

egetr<æts form er blændværk, i virkelighe::ien eksisterer alene atcroerne og det 

tamne, Ved at give alle ting atoi\werdenens form, så bliver med. andre ord deres 

oprindelige former hjenløse og d!,t.mnes til en fantomeksistens uden for stoffets 

verden. 

Senere tænkere, san f .eks. biskop Berkeley, har .llnidlertid vidst at behandle 

disse sptgelsesformer mindre stedm:x'l.erligt end Demokrit. Berkeley siger nærmest, 

at når der er to slags former, sptgelsesfonnerne uden stof, sansubjektet "ser", 

og atomformens stofpartikler, er der så grund til at foretrække de sidste for 

de første. Nej, naturligere ville være at vælge det, vi ser. Berkeley ophØjer 

denmed de stofløse spøgelsesformer eller de subjektive oplevelser til det eneste 
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virkeligt eksisterende, og afviser denne::i, at der overhovedet findes stof. 

Henned slår Derrokrits materialisme pludseligt og voldsant over i sin mod

sætning, der samtidig er dens egen indbyggede konsekvens, nanlig i en utilsløret 

idealisme. Denne idealisme kalder man subjektiv for at adskille den fra Platons, 

som man kalder objektiv, forskellen er imidlertid i sidste instans minimal for, 

uagtet at Piatons og J'.)en;)krits bestrahelse synes at gå i hver sin retning, så 

viser det sig, at vejen med himlen og vejen mod dyl':xat mødes OOg au ryggen på 

tænkeren, Ihvertfald ender begge bestra:belser op med former, der er løsrevet 

fra deres stoflige grundlag, og disse fritsvævende fo:r.mer er netop det fælles 

idealistiske kendemærke for såvel den platoniske idealisme san den demokritiske 

reduktionisrre. Cg samtidig det fælles metafysiske kendarærke, for hvad er den 

fritsvævende stoflØse form andet end en dæmon fra en overnaturlig verden? 

31 SOciobiologiens metafysiske symptomer 

Hvordan kan vi nu bruge disse betragtninger over fejltagelser til at forstå so

c10biologien? Først må vi sige, at da sociobiologien tydeligvis formidler et 

reaktionært ideologisk budskab, og da et ideologisk budskab af denne type son 

oftest er intimt forbundet med en sanmenhængsfejl i den videnskabelige tæ:nkning, 

så er der al grund til at fo:r:rnc:de, at sociobiologiens brist netop har sin red i 

en grundlæggende sarrmenhængsfejl. 

Skal vi dernæst urilersøge, af hvilken art denne samnenhæn.gsfejl kan vær-e, så 

må vi starte med. at spØrge, om sodabiologiens forestillinger er materialistiske 

eller idealistiske, og videre ~rge, om de er videnskabelige eller metafysiske, 

son vi i det foregående har defineret disse begreber. 

Til det fØrste spørgsmål må vi svare, at sociobiologien på sin vis utvivlsomt 

bygger på et materialistisk fundament, i og med at den tager sit udgangspunkt i 

en forståelse af fmomenerne san stoflige processer. De biokeniske studier, de 

fysiologiske studier og de adfærdsvidenskabelige studier, der i hØj grad udgør 

sociobiologiens substans, er alle af en klart materialitisk karakter, Der er 

således i sig selv intet idealistisk i teorierne an genernes kemiske forvand

linger eller nerveprocessens virkscrohed. Cg ej heller i analyserne af termi.tl:oets 

organisation eller i studiet af sanroenhængen mellan en zebrafloks stØrrelse og 

dens fø:ieressourcers mængde. 

Wiloons bog irrleholder en masse af den slags undersøgelser og analyser, og i 

den henseende er bogen et værdifuldt bidrag til en forståelse af livets materielle 

processer. 
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Wilsons arbejde er imidlertid ikke kun et katalog over forskellige viden

skabers arbejde. Den holder sig ikke kun til videnskaben genetik, hvis formål er 

at undersøge de genetiske lovmæssigheder, eller til videnskaben fysiologi, hvis 

formål er at undersøge lOV"!l\33Ssighederne for de stoflige processer i organismen, 

eller til videnskaben zoologi, hvis formål er at ordne de forskellige dyregrupper 

med hensyn til egenskaber, eller til videnskaben cm adfærd, hvis fonnål er at 

beskrive de forskellige adfærdsfenner 1 eller videnskaben an dit og videnskaben 

om dat. Wilsons fonnål er helt eksplicit at lave en syrttese af disse videnskaber, 

den nye syntese, sa:n det hedder i undertitlen til hans OOg. 

Wilson vil kort sagt lave en ny videnskab, sociobiologien, hvis formål ·er at 

forklare organismernes udfoldelse i almindelighed og deres sociale udfoldelse i 

særdeleshed, og denne videnskab skal inddrage alle disse andre videnskaber under 

sig. 

Heri er der intet forkert. Verden i sin helhed er sanroenhængende i og med, at 

de forskellige fa:nomener er samnenhangende, de videnskaber f der studerer de for

skellige fænomener må derfor nø:J.vendigvis også være sanmenhængende, men det bliver 

nu nØdvendigt at swrge an, hvilken sammenhæng Wilson forestiller sig i dette 

hele, for fonnuleringen af derme samnenhæng bestenmer så at sige den nye viden

skab. 
Wilsons og de øvrige sociobiologers svar er ganske entydigt: de genetiske 

lovmæssigheder er best~e for alle Øvrige lovmæssigheder inden for livs

fænomenernes croråde, og de Øvrige videnskaber kan derfor principielt reiuceres 

til lo\II'm?Ssighe:lerne for genetisk transmission. (,)g" som vi har set: en egentlig 

videnskabelig forståelse af livsfæncmenerne står og falder me:l, at denne reduk

tion foretages. 

Dette er nok materialisme, men det er en materialisme, der er klart analog 

til I'Jem:>krits. Hvor Denolerit vil reducere alle fænomener til atomer, der vil 

Wilson reducere livets fænomener til genernes udfoldelse. Helet reduceres til 

elementets egenskaber. 

Wilsons materialisme er derfor en metafysisk materialisme, og selv cm den 

materialistiske tradition il;lden for naturvidenskaberne i alt overvejende grad 

netop er reduktionistisk eller metafysisk, hvorfor det kan være svært for os at 

se den san andet end "naturlig" f så har vi allerede hos sociobiologien set et 

eksempel på den re:luktionistiske materialismes klassiske metafysiske symptom: 

erkendelsens lØsrivelse fra det erkendte, og derme:i dens selvstændige og uafhæn

gige eksistens san et subjektivitetens fantom. Nanlig der, hvor Trivers siger, 

at "den konventionelle anskuelse, at naturlig udvælgelse begunstiger nervesyste

mer, som frembringer stadigt mere akkurate afbildninger af verden, må være en 

Ineg'et naiv opfattelse af den mentale evolution (146) ". 

Det er indlysende, a1. videnskabelig tænkning, der på den måde sætter erken-
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delsen ud af kraft ved at h~e, at den er uden forbindelse med sin genstand, 

er aldeles selvØdelæ:;Jgende, hvis den blot er den mindste smule konsekvent -

hvad dog ikke behØver at være tilfældet - og umiddelbart må føre frem til 

Berkeleys opfattelse af verden, der netop ved. at være konsekvent også viser sig 

at være gr9tesk og absurd: erkerrlelsen so:n alene-eksisterende og verden som 

ikke-eksisterende, Henned er hver enkelt ikke alene afskåret fra verden, men 

også fra ethvert anclet menneske, en Ø af bevidsthed totalt afskåret fra alt 

andet end sig selv. Berkeleys opfattelse, der også kaldes solipsisme, er kort 

sagt en utvetydig idealisme, som Berkeley faktisk i et ideologisk ieaktionært 

Øjaned formulered:e med det erklærede formål at tilbageVise materialismen. 

Hvad der viser, at hvis metafysisk rraterialisme ikke er en selvrocdsigelse, 

så indehJlder den ihvertfald en selvmodsigelse, der medfører, at det materia

listiske synspunkt til stadighed slår over i sin m:x'isætning. Denne indre strid 

i den metafysiske materialisme kCmmer også til udtryk hos Wilson, f.eks. tager 

han i fØlgende p:3.ssage stilling for stoffet m::x:l ,IDden, samtidig med -at han 

accepterer deres mystiske sameksistens: "Filosoffens egne erotionelle kontrol

centre er visere end hans solipsistiske bevidSthe:i .•• (147)" (min understreg

ning, N.E.). 

Lad os imidlertid ikke lægge for meget i Trivers bizarre erkendelsesteore

tiske bidrag, for dels er det ikke centralt for sociobiologiens teori - omend 

nok symptomatisk- hvorfor nogle måske vil foretrække at se det som en lapsus, 

og dels behØver vi det ikke. Det er nemlig med idealisme scm med ulykke: een 

kommer sjældent alene. Sem en fejlagtigt konstrueret regnemaskine til stadighed 

vil udspy fejlagtige resultater, således skaber en metafysisk grundantagelse 

til stadighed metafysiske synspunkter. I.ad os derfor søge scx::iobiolcgiens 

idealisme og metafysik i det anråde, der er allermest centralt for sociobiolcgien: 

genets. 

Begår sociobiolcgien en sarnmenhangsfejl, så må det være· i forbindelse med 

genet. Vi skal siden forSØge at præ:::isere, hvori denne samnenhængsfejl består, 

men fØrst vil vi se på denne sammenhængsfejls konsekvens: nemlig at genet, der 

i sig selv afgjort er en materiel dannelse, i den sociobiologiske.teori for

vandles til en idealistisk størrelse. 

32 SOciobiologisk idealisme 

Genet er en stoflig proces og scm sådan studeres det af videnskaben genetik. 

Det aspekt ved genet, der er af central teoretisk interesse for sociobiolcgien, 

er imidlertid ikke genernes stoflige processer, men derimod deres informations

indhold. 
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Dette kcmmer klart til udtryk i altruisme-teorien, der er den nye videnskabs 

fØrste væsentlige bidrag til erkendelsen. Altruisme-teorien siger nemlig, at det 

ingen betydning har, an mine gener går til i en redningsaktion til fordel for 

m.in bror eller søn, blot de tilsvarerile gener i hans krop bliver reddet. Eller 

sagt rred andre ord, at det afgØrende for, om genernes beregninger dikterer dem 

at udvise uselvisk adfæxd, er, ikke at det gavner dem selv som fysiske størrelser, 
men an det gavner den information, det program eller det budskab, de er bærere 

af. 

Kernen i altruisme-teorien er altså, at bestemmende for genernes udfoldelse 

og denned for livet.s udfoldelse er budskabet. Et budskab, der må ses som noget 

faktisk eksisterende uafl«engigt af dets tilfæidige stoflige binding, for det er 

jo de stoflige gener ligegyldigt, cm det er dem selv eller deres beslæ;t€de, 

der bærP-r budskabet, blot det bliver båret. 

Mm må således konstatere, at for sociobiologien er organismerne nok under

ordnet generne, men generne selv er und.erordnet hver sit budskab eller id8, der 

besterroner deres udfoldelse. Et sæt af ideer ligger med andre ord til grund for 

hele den organiske verden. Et sæt ideer, der tilmed er uafhængige af det, de 

resulterer i. Eller san den amerikanske biokemiker George Pieczenik udtrykker 

det: "De-t er eNA-sekvensen ud8n forskel, om den må se ud som en beskeden assi

sterende professor eller som en giraf (148) ". De dikterer, men de dikteres ikke, 

og således eksisterer de i ensan majestæt over den organiske verden, der selv 

bliver til gennem disse ideers kopiering i stoffet. DNP.-budskabet som egetræets 

id€ - eller giraffens eller professorassistentens -, der eksisterer forud for 

og over ethvert .konkret egetræ, der alene er ideens midlertidige og ufuldkcmne 

kopi. 

Anskuet på denne måde må man sige, at sociobiologien anlægger en platonisk 

synsmåde på. sit stof, at dens forståelsesm9.de af sin genstand ligger så tæt på 

den platoniske idealisme, som det er tænkeligt muligt, hvis den samtidig skal 

være forankret til sit biologiske genstandsområde. Hvor Platon ophØjer menneskets 

tanker til altings udgangspunkt, hvor han så at sige forvandler den menneskelige 

hukommelse til noget metafysisk absolut, d8r ophØjer sociobiologien den genetiske 

hukemneise til noget metafysisk absolut. Bio-platonisme kunne man måske sige. 

Nu kan man selvfØlgelig indvende, at der er den væsentlige forskel på Platons 

"ideer" og sociobiologiens, at hvor de første er evige og ubegrænsede i antal, 

i og med at et uendeligt antal ideer er tankelige, d& er de sidste hverken evige 

eller ubegr<mSede, men tværti.m:xl foranderlige, idet de hen ad vejen udkonkur

rerer hinanden og derrne::l gennem idEi-selektion foranle::liger den organiske evolu

tion. 
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At de genetiske "ideer" således er begrænset af hinanden, og at der derfor 

kun kan eksistere et begrænset sæt af "ideer" på et hvilket som helst tidspunkt, 

afviger klart fra Platens oprindelige forestillinger. 

Dette bringer imidlertid ikke de sociobiologiske forestillinger uden for 

kategorien platonisk idealisme, for det er ikke en afgørende forskel. Og fore

stillingen om et ubegra:nset sæt af uendeligt rrønge og uendeligt forskellige sam

eksisterende ideer, som rigtigt nok karakteriserer den klassiske platonisme, har 

da også vist sig at vær:e en logisk svaghEld ved platonismen, som· senere platonikere 

har vidst at korrigere. 

Leibniz, f.eks., indfører nEd sin modernisering af den platoniske idealisme, 

hvor udelelige dannelser af sjælelig beskaffenhed., såkaldte m:mader, bliver sat 

i ideernes ste1, den ændring, at nok er antallet af mulige "ideer" uendeligt 

stort, men alene "ideer", der ikke strider m:x1 hinanden, det vil sige- er samhØrige, 

kan eksistere sarrmen. Leibniz forestillede sig mErl andre ord en ideernes økologi, 

hvor den indbyrdes tilpasning var en eksistensbetingelse. 

Det er ikke sva:rt at se, at denne Variant af den platoniske idealisme så at 

sige komner den soc~.obiol()3"iske forestilling i nøde. Og i den sammenhæng er det 

nok værd at berrærke, at Wilson selv et sted drager ~ parallel mellen genet og 

Leibniz' rnonade! (149). Det er mere erd sigende. 

33 En sociobiologs himmelflugt 

Er det svært at se den idealistiske forestilling bag sociobiologiens opfattelse 

af genet? Ja, det kan det måske væt'e, ved idealisme er vi jo vant til at forstå 

noget med guder, der styrer tingene, og sådanne firder vi trods al t ikke i den 

sociobiologiske teori. Tværtimod slår Wilson fast, at. "fy.Piklcens love er konsi

stente med de biologiske og sociale viO.enskabers love, og de kan samles i kausale 

forklaringskarl.er; at liv og' bevidsthEd har et fysisk grundlag; at verden, som vi 

kender den, er udviklet af tidligere verdener, der adlØd de samne love; cg at 

det synlige univers idag overalt gøres til genstand for disse materialistiske 

forklaringer (150) ". 

Disse synspunkter gør naturligvis Wilson ære, men den materialisme,~ der er 

hans, er en siamesisk tvilling, hvis hjerte forsyner såvel en kompromislØs 

materialisme, som Wilson her slår til lyd for, scm en utvetydig idealisme. ~r 

dette indviklede forhold en vurdering vanskelig, så gør det den dog ikke umulig. 

Men det fordrer, at vi fonnår at sondre mellem de stoflige processer, socio

biologien til stadighed inddrager i sin teori, og den form, den giver sit materi

ale. 
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Dette er en afgørende sondring, og den kan være svær at foretage, men i dette 

tilfælde er vi så heldige, at en af sociobiologiens teoretikere, Dawkins, konmer 

os til hjælp, Inspireret af den sociobiologiske tankegang blotter han nemlig 

den sociobiologiske form for os, idet han afklarler den dens stoflige gevandter. 

Lad os derfor følge ham i denne instruktive bestræb.:':!lse, der er bemærkelsesværdig 

];å grund af dens logiske konsekvens, en konsekvens, der er et særsyn i hans 

genre. For på grund af den metafysiske materialismes indre m:.:dsigelse, så er det 

na:sten en livsbetingelse for en videnskab i denne tradition, at den er inkon

sekvent. Er den nemlig ikke det, så vil den hurtigt vise sig som fuldstændig 

uopretholdelig. Wilson selv er meget inkonsekvent, hvad der medfører, at han 

næsten i ethvert spørgsnål kan hævde, at han er blevet misforstået, hvad f.eks. 

den amerikanske sociobiologistrid viser, Men lad os nu ikke laste ham for det, 

men istedet værdsætte den konsekvente sociobiolog, D::lwkins, der er villig til at 

fØlge det sociobiologiske argwnent udover dens genetiske hjemstavn. Han siger: 

Vi biologer har i så hØj gradjp,entiliceret os med. tanken cm genetisk udvikling, 
at vi er tilbØjelige til at glemme, at det kun er en enkelt ud af mange 
mulige fonner for udvikling (151), 

Den udvikling, Dawkins i sæclig grad har i tankerne, er den menneskelige 

udvikling, som sociobiologerne gør sig de voldscroste anstrengelser for at forklare 

ud fra generne, men scrn utestrideligt er forbundet med et fænomen, der kun van

skeligt lader sig reducere til DNA-molekylernes reprcduk.tion: kulturen, 

Kulturen lader sig ikke forklare ved genetisk transmission. At fynb.:>er taler 

med fynsk dialekt og bornholmere med bornholmsk, kan således ikke forklares gene

tisk. Måske er sprogevne noget genetisk, men det konkrete sprog er det .ikke. Og 

dette gælder en lang række andre "egenskaber" 1 der fonnidles kulturelt. Men når 

kultur ikke er udtryk for genetisk udvikling, så må den være udtryk for en anden 

fonn for udvikling, ræsormerer Dawkins og siger: 

Jeg vil gerne fremsætte og forsvare det synspunkt, at hvis vi skal forstå 
udviklingen af mennesket frem til idag, så må vi begynde med at forlade vores 
teori an, at genet er det eneste udviklingen kan bygge på, Jeg er ivrig til
hænger af DarWin; men jeg tror, at Darwins teori er for storslået til kun at 
blive anvendt på det sr>.ævre område, scrn er genernes. Jeg vil bruge generne 
til at sanmenligne med., når jeg forklarer min teori, men ikke til andet (152). 

Vi lægger mærke til, at grundlaget for kulturens udfoldelse er af samme form 

som genet, omend det er noget ganske andet end genet. Men hvad er nu den fonn, 

der kendetegner genet? Dawkins svarer: "Det er, at de er replikatorer (153)", Det 

vil sige, at de er dannelser, der til stadighe:l kopierer sig selv. 

Dawkins indser nu, at genet ikke behøver at være den eneste replikator i 

universet. Man kunne principielt forestille sig mange andre, hvis man søger i 

universets dyl:der, Og hvor der er replikation, er der liv, for ifØlge den socio

biologiske tankegang er det at kopiere det sarrrne som at være levende. Det er livets 

grundprincip, eller som Ddwkins formulerer det: 
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Jeg er villig til at sætte en hel del ind på et bestemt grundla'g'gende princip. 
Det er den lov, der siger, at alt liv udvikler sig ved hjælp af enheder, der 
kan lave kopier af sig selv, og som har forskellig overlevelsesevne (154), 

Og" efter således at have gjort kopieringen til det centrale ved fænanenet 

liv er D:iwkins klar til at gå videre på sin op::lagelsesfærd: 

Genet - DNA-nolekylet - er den kopieringsenhed, som livet på vor planet har 
udviklet sig af. Men der kan udmærket v<l':!l::e andre enheder. Hvis der findes 
andre enheder - og visse andre forudsætninger er tilstede - kan de næsten 
ikke undgå at blive et grundlag for en eller anden form fol:" udvikling. 

Men er vi nødt til at gå ud til fjerne planeter i verdensrummet for at 
finde en anden slags replikator og fØlgelig en anden slags udvikling? Jeg 
tror, at der for nylig er opstået en ny slags replikator her på vor egen 
planet. Den står lige for øjnene af os. Den er stadig ved begyndelsen af 
sin udvilling - den driver stadig rundt i sin ursuppe uden fast mål og med 
(scm DNA-replikatorerne umiddelbart efter deres opståen, N.E.) - men de ud

viklingsmæssige forandringer, der allerede nu er foregået med den, er gået 
så hurtigt, at de gammeldags gener slet ikke kan være- med .• 

Den ny suppe udgøres af den menneskelige kultur. Vi må finde et navn til 
den ny replikator, et navneord, der kan udtrykke, at det er en enhed for 
kulturel overlevering - eller en enhed for imiterinq (155), 

Efter forskellige overvejelser når Dawkins fran til betegnelsen mem, "der 

lyder. lidt ligesom gen (156)" og er lidt J::eslægtet med merroirer, 

Hvad er så disse memer, og hvordan spredes de? Dawkins forklarer: 

Ek:serrpler på mener er melcdier, teorier~ slagord, rncxier i påklarlning, teknikker 
for at franslille lerkrukker eller for at bygge broer, Ligesom gener spredes 
i genpuljen ved at rejse fra krop til krop via sarl- og i:'fl3"Celler, spreder 
memer sig i ~ljen ved at rejse fra hjerne til hjerne ved hjælp af en 
proces, der i bred forstand kan kaldes .imitering. Hvis en videnskabsnand hører 
-eller læser an- en ged id$ (min understregning, N,E.), giver han den videre 
til sine kolleger og til sine studenter. Han antal er den i sine artikler og 
i sine forelæsninger. Hvis ideen fænger, kan man gcdt 'sige, at den spre:ler 
sig selv - ved at rejse fra hjerne til hjerne. Min kollega N.K. Humphrey har 
givet meget elegant udtryk for dette - san en komnentar til en tidligere ud
gave af dette kapitel - ", .• memer bør retragtes scm levende strukturer, ikke 
J:.:are i overfØrt betydning, men også hel t konkret. Hvis du planter et frugt
bart mem i hjernen på mig, snylter du helt l::ogstaveligt på min hjerne, son 
du gør til et middel at sprede dit man igennem - ganske som et virus kan 
snylte på en vær-tscelles genetiske mekanismer. Cg det skal ikke bare forstås 
som en talemåde- vi ved, at memet for f.eks. "tro på et li'v efter dØden" 
eksisterer fysisk i millioner af kopier son en struktur i det enkelte indi
vids nervesystern hos mermesker over hele jorden (157), 

Dawkins forestiller sig nu memerne i en darwinistisk eksistenskarnp, hvor de 

bedst egnede overlever cg udbreder sig på.de mindre egnedes l::ekostning. De ideer 

eller maner, der kun eksisterer i enkelte individers hjerner, får måske kun en 

kort levetid, men har de succes og måske bliver trykt på papir, kan de leve 

la:ngere endnu og måske vinde videre udbredelse. De udvikler sig -endvidere ved. en 

slags mutationer, hvad man kunne kalde kreativ kopiering, cg de kan indgå for

skellige forbindelser, hvoJ:Ved nye rnan-t:yper opstår. Kort sagt, de repræsenterer 

en livssfære ved siden af genernes, en livsform af en måske hØjere orden. 
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Hvilken rolle spiller menneskene nu i denne historie? Ja, man kan vel sige, 
at de udgør den havejord, hvori mern-frØene gror og sætter blanst, og hvorfra de 

videresender deres frø-kopier. En vigtig forudsætning, men i sig selv absolut 

ligegyldig, hvis den blot opfyldes. Planterne er ikke til for jordens skyld, for 

ligesan generne alene udvikler sig, som de gØr, fordi det er fordelagtigt for 

dem selv, således udvikler "kulturelle træk • , , sig, san de gør, simpelt hen 

fordi det indebærer fordele for dem selv (158) ", I den henseende er mennesket 

altså alene et middel for udfoldelsen af en livssubstan"s, der har sit eget liv 

uafhængigt af menneskets liv. Som generne er udgangspunkt for den organiske 

evolution, således er memerne eller ideerne udgangspunkt for den kulturelle evo

lution. De er en selvstændig, uafhængig, autonom fonn, og i den udstrækn.ing vi 

er resultatet af en kulturel udvikling, så er vi deres resultater og ikke deres 

udgangspunkt. 

Dette synspunkt har ikke alene en overmåde stor lighed med den platoniske 

idealisme, det er en opfattelse, der er identisk med den platoniske idealisme, 

Den har sine egne særtræk, javist, men det har en dollar også og er dog alligevel 

penge. 

Der er ingen tvivl om, at mernteorien er idealisme. Mernteorien er imidlertid 

ikke andet end genteoriens gentagelse i et andet medium. Hvad formen angår, er 

de to teorier identiske. Lad os derfor ikke forvirres af mediet, men genkende så

vel Dawkins mernteori scm dens læst, den sociobiologiske genteori scrn det, de er, 

idealistiske forestillinger om verden. 

34 Ægget og hØnen 

Hvis vi i vor undersøgelse af sociobiologiens brist skelner mellem symptanerne, 

sygdonmen og sygdemmens konsekvenser, så har vi nu set tilstrækkeligt af de før

ste til at stille diagnosen: en sammenhængsfejl af den metafysiske type, hvor 

form og stof byttes om. Konsekvensen heraf bliver i sidste ende nødvendigvis 

fetischisme, 

En metafysisk sanmenhængsfej l og fetischi sme er imidlertid en meget over

ordnet bestemnelse, der selv om den er korrekt er af yderst l:::egrænset værdi. 

Sociobiologien begår nemlig nok en samnenhangsfejl, men det er en meget~ 

sammenhængsfejL Oq bestemnas den ikke i dens helt konkrete æskaffenhed, så 

bringer bategnelserne metafysik, idealisme og fetischisme os ikke et skridt 

videre i retning af en mere korrekt erkendelse af verden, men reduceres til 

skældsord, Vi må derfor SØge at blotlægge sociobiologiens konkrete og specifikke 
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sanmenhængsfejl, og til det formål må vi sptirge,- hvad det er for en sarrrnenhæng, 

der er den grundl.a:ggende for sociobiologiens videnskabelige og denned konkrete 

opfattelse af verden. 
I folkelig tale har man al tid brugt ~g et og hØnen san eksempel, når man 

skulle udtrykke det forhold, at det kan være ovenuåde' svært at afgøre, hvad den 

fundamentale retning er -i en vekselvirkende sanmenhæng, Hvem kom først, spørger 

man, og antyder derme:l faktisk, at spørgsmålet er meningslØst, idet høner killl 

kcmner fra ag, og æg kun fra høner. 

Cette til trods så synes de fleste alligevel at have opfattet hØnen san mere 

fundamental encl æ:;;get, for det forårsage::le en vis forblØffelse, da den engelske 

skribent Samuel Butler frejdigt fastslog, alt hØnen blot er æ;rgets måde at få et 

nyt ag på! 

Butlers bestemmelse af samuenhængen mellem hønen og ægget er imidlertid vores 

indgang til identificeringen af sociobiologiens grundlæqgende sanmenhang. Med 

direkte henvisning til Butlers løsning formulerer Wilson nemlig sociobiologiens 
vasentligste grundantagelse således (159) : 

Samuel Butlers berØmte aforisme an, at kyllingen blot er den måde, hvorpå 
æ:Jget frenbringP.r endnu et æ:J• er blevet moderniseret: Organismen er blot 
den måde, hvorpå DNA franbringer mere DNA_ (min understregning, N.E.). 

Da DNA er den kemiske betegnelse for genernes stoflige sanmensætning, så 

siger Wilson med andre ord, at organismen er genets ~ til at reproducere 

sig selv: "I darwinistisk betydning lever organismen ikke for sin egen skyld. 

Dens vigtigste funktion er end 1kke at reproducere andre organismer; den repro

ducerer gener og tjener sc:m deres midlertidige bærer (160) ". 

Da.wkins udtrykker den sanroe grundantagelse på en beslæ:Jb~t måde, når han om 

generne siger: 

De sværmer i enonne kolonier, sikkert indesluttet i gigantiske kluntede 
rol::otter, forseglet fra den ydre verden, som de manipulerer ved fjernkontroL 
De findes i dig og mig, og at bevare dem er den ultimative begrundelse for 
vor eksistens {161) , 

Vi rilennesker er overlevelsesmaskiner - rorotter, der er prograrrmeret til på 
bedst mulig fllåde at bevare de selviske rrolekyler, vi kalder for gener (162). 

Mennesket - såvel som andre levende organi'smer - forholder sig altså til 

genet, som en maskine forholder sig til ·sit fonnå.l, omend "vi dyr er de mest 

indviklede og de finest fungeren::le maskiner i den kendte verden {163) ". 

Sarrmenhængen mellem genet og organismen er altså den sarrmenha:ng, sociobiolo

gien tager sit udgangspunkt i, og sociobiologiens grundantagelse i sin blotlæ-J

ning af denne sanmenhæng er, at genet er det grundlæggende udgangspunkt og or

ganismen dets afledte resultat. At organismen er g€11ets tjener, og genet orga

nismens herre. 
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35 Problemet an form og stof i den sociobioloqiske teori 

Med opdagelsen af mekanikkens love a:nkring år 1600 - fØrst og frem1est gennem 

Galileis indsats - og den efterfØlgende blotlægning af den klassiske fysiks 

lovmæssigheder - først og fremmest gennem Newtons indsats - blev den metafysiske 

materialisme den grundlæggende tænkemåde for naturvidenskaben. Det skyldtes 

ganske enkelt, at alle videnskaber uden for fysikken gav sig til at anvende dens 

mekaniske lovmæssigheder scm deres e<.:Jet genstandsemrådes lO'Vl'!l<eSsigheder. De 

fysiske legemers form i en aristotelisk betydning blev kort sagt gjort til alle 

andre fmaneners form, det vil sige, at disse former blev recluceret til inter

aktion mellen legemer. Thomas Hobbes, som vi tidligere har stiftet bekendtskab 

med, var en af pionererne i denne mekanikkens imperialisme. Således forklarede 

han forroen samfund san interaktionen mellen individuelle individer, og disse 

individer forklarede han igen som konglanerater af enkelte partiklers bevæ;Jelse. 

Det ses tydeligt, at denne anvendelse af ~kken uden for dens rette 

hjemstavn fØrer til re::i.uktionisme og atomisme. Individet er samfundets atom, og 

dette atom kan yderligere ataniseres. samfundet cg individet er derfor i sidste 

instans intet andet end interaktion mellan legemer. 

Ta:nkemåden blev på sin vis en stor succes. Dels fordi den ved at sætte fokus 

på virkelighe::i.ens lavere regioner førte til store op::lagelser i mikrokosrros, dels 

fordi den gav videnskaben en stor indsigt i, hvordan ting er sam:nensat, hvad 

der er en nødvendig forudsætning, hvis man vil gribe ind i dem. At tænkemåden 

også me::ifØrte, at virkelighedsniveauer scm f.eks. samfundets, der vanskeligt kurme 

opfattes som bestanddel af noget andet, blev bortforklaret snarere end forklaret, 

var den pris, man måtte betale. 

Den reduktionistiske tankegang, der sp.lirger efter sanmensætning snarere end 

sammenhæng, er stadig den dag i dag om ikke enerådende så dominerende på grund 

af det enonne m:J!Xlel1tum, den videnskabelige udvikling i de forrige århundred.er 

har givet den. Det vil sige, at det stadig er en grundformel for videnskabelig 

erkendelse at reducere et fanornen til dets konstituerende bestanddele. M?lekylet 

forstår vi, når det er re:luceret til protoner, neutroner og elektroner, og disse 

igen, når deres byggesten er fundet. 

Det er tydeligt, at sociobiologien nØje fØlger denne grundformaL Vi har set, 

at samfundet forstås, når vi forstår det lirnbiske system og hyp::rthalamus, det 

limbiske system og hyp:>thalamus forstås, når vi forstår nerveprocessen, og nerve

processen forstår vi, når vi forstår det genetiske materiale ned til dets enkelte 

molekyle. 



SOciobiologien fØlger med andre ord denne traditions stadige jagt nedad i 

mikrokosmos for at finde fodfæste, det vil sige det gulv, der er brolagt med det 

element af uforarrlerlighed, scm både Platon og Deirokrit efterspurgte. 

For sociobiologiens vedkc:m:nende er man så heldig, at man med god grund kan 

standse sit styrt m:d dybe-t ved genet. Genet har nenlig netop de efterspurgte 

egenskaber stabilitet og vedvarenhed. Men dette gØr også vurderingen af socio

biologien vanskelig, som vi straks skal se, for selv om sO<,'.!iobiologien fØlger 

den metafysiske materialismes argument, så synes genets særlige beskaffenhed 

umiddelbart at beskytte den m:d argumentets horrible konsekvenser. 

Hvis vi tillader os at repetere, så lyder argumentet: Skal vi forstå et 

fæ:10men, så må vi forstå dets stoflige beskaffenhed. Dette ved Vi nu, er en fejl, 

for det, videnskaben kan erkende, er fænomenets fonn, men umiddelbart lyder det 

forfØrende på grurrl af den "materialistiske" kiang. Tager vi et fænomen som et 

hus, så udgØres dets stof f.eks. af mursten. Mursten scm stof er altså husets 

herrrnelighed. Beskrivelsen af murstenene må imidlertid nØdvendigvis blive en 

beskrivelse af den form, mursten har. Husets hemnelighed bliver derfor murstenens 

form. Og herræd har rran reduceret husets form til murstenens fonn, 

og må sige: et hus er ikke andet end mursten. 

Selv om dette er en forståelsesmåde, der er vidt udbredt, så er den indlysen

de fej lagtig. At sige, at en bestemt psykOpatologisk tilstand ikke er andet end 

en fejl i en bestemt kemisk komponent, er simpelthen noget sludder. For nylig 

havdedes det f.eks., at fænomenet angst skyldes mangel !;å et eller andet kemi

kalium i hjernen. De-t er muligt, at folkene bag denne bizarre id€ har blotlagt 

et asp2kt i angstens sarrrnensætning, men sanrnenhængen har de ikke fanget. Man må 

dog formode, at mennesker, der er bange, er bange af en eller anden grund, der 

har noget rred deres liv at gøre. llien en rimelig tilgcdeseen af fænomenets~ 

form og dermed dens årsagssanmenh;mg bliver al forklaring en rætafysisk OOrtfor

klaring. Qntalte kemikalium .er blot angstens stof, en af dens mursten. At gøre 

stoffets fonn til fænomenets form, mursten til hus, er blot· at lukke erkendelsen 

inde i en sæk, 

Det sarrane gælder sociobiologien et lahgt stykke af ve]'en. At reducere sam

fundsliv til særlige hjerneafsnit er bortforklaring. At reducere adfærd til bio

kemi er tortforklaring, og vi kunne r>..avne andre eksempler. Sodiobiologien er der

for grundigt forankret i den metafysiske materialisnes supPedas, og er således 

grundigt forhindret i at forstå årsagssamnenhængene bag de: fænanener, de har 

gjort til deres genstand, fordi de alene vil forstå dem som samnensætning eller 

scrn stof. 
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Men gælder dette nu også hele vejen? Gælder det f ,eks. - hvad der er nok så 

afgørende - for sociobiologiens fundamentale gnmdantagelse, at genets form 

også er organismens form, og organismen derfor intet andet end et udtryk for 

genetisk lovmæssighed? 

Hvis genet eller DNA-molekylet alene var byggeklOds i sanunensætningen, så vil

le det gælde. Men DNA-nolekylet er noget mere, det er også sammensætter, og det 

kanplicerer sagen belydeligt, 

For at forstå denne kanplikation må vi se på, hvad det egentlig er for en 

rolle DNA-molekylerne spiller i forhold til organismen, DAN-nolekyler kan kopiere 

sig selv, som vi har set, men hertil kanmer, at de også kan kopiere sig selv i 

nogle varianter, der kaldes RNA-molekyler. Ojså RNA-rrolekylerne producerer kopi

varianter, nemlig i form af alle de proteinstoffer, der udgør enhver organismes 

grundsubstans. Det korte og det lange er altså, at DNA prcducerer proteinstof 

af forhåndenværende rrateriale, og at dette proteinstof danner organismen. Eller 

endnu kortere: DNA prcducerer organismen. 

lJElt lyder meget mystisk, men er i princippet meget ligetil. DNA er en stof

struktur, der påtvinger visse stofformer i sin nærhed den samme struktur. Et 

sådant fanemen kendes også i den ikke-levende natur:, hvor f.eks. krystaller har 

en særlig stofstruktur, der fqrmår at organisere visse stoffer i sin nærhed efter 

den sam:ne struktur. Krystaller vil derfor vokse, sålænge der er vækstmateriale 

til rådighed. Vi kan derfor betragte DNA og krystallet sa:n analoge tilfælde, 

omend det sidste er en del simplere end det første. 

DNA-molekylet er et meget stort rrolekyle, idet det består af et meget stort 

antal a terner ordnet i forskellige grupper. Det er også et meget langt m::>lekyle, 

idet grupperne er ordnet i en lang række eller streng. RækJ(efØlgen af grupperne 

på denne streng kan imidlertid variere fra det ene !),_"JA-molekyle til det andet. 

Der eksisterer derfor et meget, meget stort antal forskellige DNA-molekyler. 

Denne forskellighed betyder, at forskellige DNA-molekyler prcx'l.ucerer forskel

lige kopi-resultater. Man kan også sige, at hvert gen har sine særlige produkter. 

Når gener virker sanmen i gen-systemer, bliver antallet af enkeltprcilukter - for

skellige proteinstoffer - de kan producere, meget stort. Stort nok til at irrle

holde alle de proteinfo:J::l'ær, der er nødvendige for at danne en funktionsduelig 

organisme. Vi skal her huske, at proteinstofferne er kemiske forbindelser, der 

indgår i kemiske processer. Disse pnocesser er grundlaget for enhver aktivitet 

fra organismens side. Struktur og proces er på dette rrolekylære plan derfor 

na:sten det sanme. Når DNA pro::lucerer proteinstof, producerer det således samtidig 

potentiel aktivitet. 

Når der er stor variation mellem DNA-rrolekylerne, så behØver de enkelte 

gen-systemer ikke irrleholde de sanroe kernbinationer af DNA-moleky1er. Deres slut-
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produkt behØver derfor heller ikke at blive det sarrrne. At nogle gen-systemer 

producerer egetrær, mens andre prcx'lucerer hunde eller mennesker, er da også 

en velkendt sag. 

samtidig med at et gensystem producerer en organisme, reprcxiucerer det også 

sig selv i og med, at hver eneste celle i organismen komner til at indeholde 

et DNA-molekylesystem svarende til prototypen. Når organismen derfor fonnerer sig, 

sender det så at sige denne prototype videre. Det er årsagen til, at hunde får 

!walpe og ikke agern. 

DNA4m01ekylet og d~ gen-systemet er uhyre stabilt. Så stabilt, at det 

næsten forekamner uforanderligt, og det er årsagen til, at hunde- kan forblive 

hunde over et meget, ræget stort antal reproduktioner eller generationer. I det 

lange lØb er forandringer dog uundgåelige. Før eller siden må det. ovennåde kc:m

plekse nolekyle blive forandret i et eller andet punkt, f.~s. ve::l kosmisk strå

ling, der forandrer sarrmensætningen i en af atcmgrupperne, eller forårsager en 

ombytning af to gruppar, Sådanne forandringer kaldes mutationer. Når et gen-systern 

muterer, så bliver dets produkt en lille smule anderledes.. Måske får vi en hund 

med lidt lælgere Ører, eller med et lidt mindre hjerte. 

Hvis ændringen ikke forhi.rrlrer hunden i at leve, ,og det gØr de fleste muta

tioner, der ikke er ligegyldige, så er der to principielle nv.J.ligheder. Enten at 

ændringen udgør en fordel - f.eks. i kraft af en mindre forbedring af hørelsen -, 

der bevirker, at hunden lever en smule længere og sætter en smule mere afkan i 

verden end andre hunde, eller at ændringen er en ulempe - f .eks. i kraft af en 

mindre reduktion i hundens udholdenhed -, der bevirker, at hunden lever en smule 

kortere og sætter en smule mindre afkcm i verden end aridre hunde. 

Det ses nu klart, at en gunstig forandring i et gen-system· øger gen-systemets 

udbredelse, mens en ugunstig forandring fonnindsker dets udbredelse. Over nogle 

generationer øges derme tendens og i sidste ende vil den medføre ekstinktion af 

det mindre gunstige gen-system til fordel for det gunstige, der med tiden vil 

blive udbredt til alle hunde. 

Dette enkle forhold har over en årrække p3. 3-4 milliarder år s~t de eksi

sterende dyre- og plantearter fra en eller ganske få oprindelige organismer. Se

lektionen i kampen for overlevelsen på basis af vax:iationer hos enkeltindividerne 

blev op.'iaget af DaJ:win. DarWin kendte imidlertid ikke den genetiske baggnmd bag 

variationerne, den blev fØrst. op1aget cmkring år 1900. Med denne op.'iagelse blev 

organisnarnes liv i almindelighed og deres art:srræssige udvikling i særdeleshed 

set som et i overvejende grad genetisk anliggende. Sociobiologien er en bestræ

belse, der drager den yderste konsekvens af disse opdagelser, med sin hævden, 

at organismen er genets rorot ... Men har den .ikke ret? 
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Jo, den har ret, og nej, den har ikke ret. Problemet er nemlig her, som ved 

alle fundamentalt fejlagtige opfattelser af vekselvirkende sammenhænge, at socio
biologien på een gang har ret og samtidig tager grundlæggende fej l. 

Problemet kan koges ned. til sp;!)rgsrrålet crn, hvad der er fonn, og hvad der 

er stof i relationen mellem gen og organisme. Inden vi ser på dette, vil det 

imidlertid være formålstjenligt at besterrme form-stof relationen for henholdsvis 

genet og organismen. 

Genet san fæn0XIel1 kan scrn ethvert fænomen deles i eh fonnside og en stofside. 

Stnfsiden er genets rrolekylære sarrmensætning, fo:r.msiden er lo'I.IU'æSsighe:.'lerne for 

genets virkemåde, eller sagt meget kort: genets fonn er replikation. (Genets stof, 

dets molekylære sarmnensætning, kan naturligvis også betragtes son form, men denne 

f om, hvis lovmæssigheder er biokemiens, studeres af biokemien og ikke af gene

tikken. l 
Organismen som fænomen har stofsiden proteinbestanddele, der son vi har set, 

er nØje forbundet med den genetiske replikation. Dens formside er livsprocessens 

lovrta.'!Ssigheder eller sagt meget kort: organismens form er liv. 

Form-stof relationen mellen gen og organisme kan nu formuleres enten på den 

måde, scro sociobiologien gør til sit udgangspunkt, at liv er stof for fonnen 

replikation, og organismen derfor et instrument for genet, eller, at replikat:ion 

er stof for formen liv, og genet derfor et instrument for organismen. 

Påstanden om, at liv er stof for formen replikation er mere end den meta

fysiske materialismes almindelige red.uktionisme. I dette tilfælde ville en sådan 

reduktion gå ud på, at genets form også er organismens fonn, det vil sige, at 

organismens forn'l også er replikation. Eller kort og godt, at liv er replikation. 

Dette siger sociobiologien ganske vist også, som vi f.eks. har set med Daw

kins bestannelse af, hvad det grundlæggende ved liv er, og synspunktet gennem

syrer på alle måder sociobiologien, men den siger også noget mere. Nemlig at 

organisnen er et middel for replikationen. Den ophæver dermed ikke alene faneme

nets fonn, og siger, at det ikke er andet end elementets form, det går et skridt 

videre og genetablerer fætunenets form som stof for elementets form! 

Principielt burde dette føre til en selvm::dsigelse, idet man ikke på en gang 

kan hævde, at liv ikke er andet end replikation, og samtidig sige, at liv er et 

middel i replikationens tjeneste. I praksis går det imidlertid godt, ihvertfald 

trækker begge påstande på den samme hammel, nemlig den der vil gØre genetiske 

lovmæssigheder til grundlæggende for alle livsfæt10meners udfoldelse. 

En konsekvens har denne dobbelthe::l imidlertid. Sociobiologien udviser ikke 

blot de metafysiske træk, der fØlger af reduktionen af fænomenets fonn til stof

fets fonn, den udviser også de platoniske træk, der fØlger af cmbyt:ningen på 

stof og form, der er parallel med. den ombytning på årsag og virkning, der er 

karakteristisk for den p la toniske opfattelse af verdenssanroenhængen. 



103 

Det er denne konsekvens, der karmer til udtryk i sociobiologiens opfattelse 

af DNA-budskabet som noget, der eksisterer uafhængigt og svævende over organis

merne, der alene er budskabets kopier. En opfattelse, der er helt parallel med 

Platons, der batragter ideerne scm noget uafhængigt eksisterende ooer tingene, 

der alene er ideernes kopier. Hvad der selvfØlgelig giver grund til at sr:ørge, 

hvem der i virkeligheden er hvis kopi? Eller hvem der i virkeligheden kan fØrst': 

DNA-budskabet eller organismen, æ:rget eller hØnen? 

Men in::ien vi kaster os ud i dette spØrgsnål, så må vi have afklaret, om liv 

og replikation er to tilfæ1de af det samme, eller om de er klart forskellige ting. 

Vi må derfor spørge: hvad er liv? 

36 Hvad er liv? 

Hvis vi skal forstå, hvad liv er i sit væsen, så må vi tage udgangspunkt i den 

fysiske lovmæssighe:l, der siger, at materiens forandringer ikke foregår i enhver 

tilfældig retning, men tværtim::x'i altid bevæ;Jer sig i en bestemt retning, nemlig 

den retning, der betyder en udligning af energiforskelle. Denne' 10\ll'nl!.Ssighed 

kaldes den anden term:::dynamiske lov, cq dens virkninger er k:end.t af alle. I 

nonnal stuetemperatur bliver den kolde sOOavand lunken, og det samne gælder den 

varme kaffe. Derim:d sker det aldrig'" at en lunken kop kaffe af sig selv bliver 

skoldhed eller en lunken sodavand iskold. Garrner vi et lannelampebatteri for længe, 

så vil det også "lække" sin energi og ikke længere kunne o};l\ranne en glØdetråd, 

Derim::>d sker det aldrig, at et udbrændt ba.tteri har ladet sig selv op, 

Det, der er sket i batteriet'" er ikke ganske det SB!lille san det, der skete i 

kaffekoppen, selv cm begge h<mdelser er udtryk for den anden ~ske lov. 

Batteriet bliver ikke koldt, men mister sin energi ved en kemisk proces. Eller 

sagt på en anden måde: i batteriet sker der en kemisk forandring'" der bringer 

batteriets energiindhold i overensstermtelse med Cl!lB'ivelsernes. Batteriets kaniske 

sanmensætning regulerer sig kort sagt efter energiniveauet. Heraf :Lr:rlses, at 

kemisk sanmensætning er udtryk for en eriergitilstand, hvilket har l:::etydning for 

vor forståelse af liv. 

Karakteristisk for organismer som livsbærere er nanlig, at de er kemiske 

samnensætninger, der er rn?Xe energirige end energiniveauet i .CJ!iBivelserne. Det 

må derfor gå dem, scm det gik lomnelygtebatteriet, de må lække energi. C)J da den 

anden term:XI.ynarniske lov ikke. tillader oogen undtagelse, er de,t også, hvad der 

sker. 

Organismer må derfor nedbrydes, til de p3.sser til omverdensniveauet, de må 

kort sagt gå til grunde scm organismer. Sp;6rgsmålet melder sig nu, hvorfor sker 

det så ikke? 

Det sker ikke, fordi organisner som den eneste materieform i verden, fonnår 
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at tilvende sig energi, der kanpenserer for det stadige energitab; Denne til

vending er liv! Og herved adskiller den levende rreterie sig fundamentalt fra den 

ikke-levende. Hvor den sidste kun lokalt og midlertidigt kan P.æve sig over 

amrerdenens energi-vandstand, der befinder den første sig til stadighed over 

denne vandstarrl. 

Dette kunne forlede til den tro, at den leverrle materie scro materie er af en 

ganske anden beskaffenhed end den dø:ie materie, at vi har med to radikalt og 

f~talt forskellige former for stof at gøre. (Og her melder de to platoniske 

stoftyper materie og ånd sig beredvilligt, hvad der logisk nok har fØrt til den 

udbredte opfattelse, at netop stoffet ånd er det, der gØr den levende materie 

forskellig fra den ikke-levende.) Dette er imidlertid absolut ikke tilfældet. 

Stoffet i den levende materie er nøjagtigt det sanroe san stoffet i den ikke-levende 

materie. Forskellen består alene i fonnen, nemlig formen: liv. Den fonn, der 

består i tilvending af energi fra omverdenen. ():;J vi ved da også, at i det Øjeblik 

denne energitilvending ophører, så opfører organismen sig som alt andet stof cg 

bliver kemisk nedbntdt til dens energi-niveau passer med omgivelserne. 

Tre spØrgsmål rejser sig straks til denne bastemnelse af, hvad liv er, og 

hvad en organisme er. Nemlig, hvordan kan organismer i det hele taget forekomne, 

når de er uforenelige med energiniveauet i verden? Hvordan kan organismer tilvende 

sig energi? cg hvorfra får de energi, når energien i crnverdenen befinder sig på 

et lavere niveau? 

Til det første er der kun et svar: organismer må være opstået i en periode, 

hvor verden,eller dele af verden,har været mere energirig, end den er nu. Det vil 

sige, ikke på nogen mystisk måde, men simpelthen san svar på en højere energi

tilstand. Denne teori har man sandsynliggjort eksperimentelt vej at genskabe den 

kemiske situation, man må fornode har eksisteret på et tidligt tidspunkt i jor

dens udvikling, og tilsætte den hØj energipåvirkning gennem elektriske udlad

ninger. Resultatet af dette eksperiment var da også den spontane dannelse af 

mange af de aminosyrer og p.)lYJ?eptider, der idagUdgør Qrganis.merne. 

Nu er SPJntant darmed.e proteinstoffer naturligvis ingen organisme, de er ikke 

levende, hvad der bringer os til det andet spørgsmål, hvad der muliggør tilven

dingen og dermed liv. 

Med jordens afkøling, med formindskelsen i dens radioaktive udstråling cg 

et par ting til, faldt energiniveauet i verden, og proteinstofferne var denned 

dømt til undergang på grund af energitab. Visse proteinstoffer har imidlertid den 

kemiske egenskab, vi også firrler hos en del ikke-levende stoffer, at de kan kata

lysere kemiske processer. Hvilket betyder, at de kan øge den termodynamiske ned

brydning af andre stoffer, der godt kan være maget langsanmelig, cg øge den gan

ske betydeligt. 



105 

Resultatet af en sådan katalyse er en pludselig energifrigørelse. Katalysa

toren befinder sig derfor for en kort tid i et felt me:i ekstra energi. Indtil 

dette felt er jævnet ud, har katalysatoren nedbragt forskellen mellem sit eget 

energiniveau og cmverdenens energiniveau og denned forlænget sin egen eksistens 

for en kort stund, Billedligt kan vi derfor forestille os de første organismer 

som komplekse kemiske forbindelser, der ved "at sætte ild til andre stoffer har 

kunnet holde kulden ude for en stund". 

Vi bemærker, at denne udsættelse af den anden term:xiynamiske lovs konsekven

ser ikke er i m:x'lstrid med den anden termedynamiske lov, for loven forlanger blot, 

at det samlede resultat af en proces skal være udjævning, og det er den o:;rså 

ve:i katalyse, der netop er en voldsom forØgelse af udjæ.;ningshas~gheden, Det 

levende stof lever derfor netop i kraft af den anden term:xiynamiske lov. 

Men hvor får den katalyserende organisme nu sit "brmdsel" fra·, vores tre::lje 

sJ=Ørgsmål. Nu kan et energioverskud kun hentes et sted fra, hvor der ~ et 

energioverskud, cg vi må derfor fOrnode, at de levende proteinstoffer har hentet 

den ekstra energi fra de and.re proteinstoffer, både dem, der var levende, og dan, 

der ikke var det. 

De fØrste organismer har kort sagt holdt sig i live overfor det termodynami

ske pres ved at æde hinanden. Det er selvfØlgelig en meget kortsigtet strategi, 

der må have medfØrt en drastisk konkurrence og dermed en heftig selektion af de 

bedst egnOOe af de leverrle kaniske stoffer. Det er imidlertid klart, at uagtet 

hvor effektive katalysatorer denne molekylære evolution, scm man kalder den, 

har resulteret i, så må mængden af sp::mtant dannet proteinstof på et eller andet 

tidspnnkt være opbrugt. Heldigt var det derfor, at der af disse stoffer opstod 

former, der blev i stand til at hente deres kanpenserende energi fra en vedva

rende energikilde, nemlig solen. Hermed reddede disse foton-spisere ikke alene 

sig selv, men også de protein-ædende organismer, idet.de sikrede disse. en uud

~ig kilde af proteinstqf. Denne deling rækker helt freu 'til i dag, hvor plan

terne lever af solens lys og dyrene af planterne, eller af dyr, der· lever af 

planter. 

37 Liv er straben 

De hØjere livsfenners aktivitet, f .eks. vores egen, er kendetegnet ved, at den 

er rettet m:rl mål i amrerdenen. Aktivt forSØger vi at opnå dette eller hint, og 

til denne straben knytter der sig alle mulige d.rØrrrne, planer og forestillinger, 

beregninger, .inpulser og fØlelser. Hvad enten man forstår· denne strai>en i sine 

sanmenhænge eller ej, så er det en empirisk keildsgerning, scm intet menneske 

vil benæ;Jte. 
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Den straben, der kendetegner de højeste livsformer, kendetegner imidlertid 

alle livsformer. Den kendetegner således også de tidligste former for organismer, 

der nærmest er at betragte son særlige kemiske kanpositioner. 

At forstå dette er fundamentalt for forståelsen af liv san en særlig materie

form, men det kan forekawne noget overraskerrle, for det synes at stride mod vores 

opfattelse af verden at tilkende molekylær-e samnensætninger, hvor komplekse de 

end måtte være, sådanne egenskaber som aktiv målrettethed.. Her nå vi imidlertid 

skelne mellen livets væsenskerne og denne kernes udfoldelse af sine muligheder 

over et umådeligt langt tidsrum. 1'-blekyle-organismen hverken tænker eller fØler 

som de hØjere aber'· og den er slet ikke i besiddelse af en bevidst opfattelse af 

verden son mennesket, alligevel er den per definition .ligeså strabende som en 

abe eller et menneske. Mellan menneskets bevidste strttben og det levende makro

nolekyles stræben er der på en gang et hinmelvidt gab, det har taget omkring 

fire milliarder år at krydse, og ingen fundamental forskel, for i og med at men

nesket og rrolekyle-organismen har det tilfælles, at de er levende, har de den 

fundarnentale stra:ben til fælles, 

At liv er stræl:.x=m, frem:Jår af vores besterrrnelse af liv som tilvending af 

energi fra omgivelserne. I og med <~.t denne tilvending per definition er rettet 

mod forhold eller genstande i·cmverdenen, så er den målrettet. Liv er en veksel

virkning mellan to naterielle former, hvor den ene optræder som genstand eller 

objekt for den a.rrlen, 

Organisnens objekt er imidlertid ikke blot dens mål, det er også dens formåL 

Og med. denne sondring rrener vi, at organismen ikke blot tilfældigt støder på 

målet, men at vekselvirkningen mellem organisne cg objekt udgår fra organismen 

for at tilvende sig objektet. Eller at tilvendil1g"en er aktiv, og ikke blot passiv. 

Heri ligger der intet mystisk. D3t henviser blot til, at organismen, hvor 

primitiv den end er, bruger en vis mængde energi for at tilvende sig en stØrre 

næ1gde energi. At den levende organisme har et energiudlæ::J, inden den er i stand 

til at tilvende sig den cmverdensenergi, der betinger dens eksistens. 

Også dette aktivitetsforhold har sin red i katalysen, Et karakteristisk træk 

ved katalyse er nanlig, at det er tilførsel af en lil.le smule energi, der mulig

gør den term:x:lynamiske udlØsning af den bundne energi. Ligesom det f.eks. kraver 

en gnist at få gassens bundne energi til at blive udløst. I vores billede af den 

første organisme, scm en materieform, "der sætter ild til andre stoffer for at 

holde kulden ude for en stund", er dette moment af egenaktivitet da også udtrykt. 

Hverken energitilvendingen eller det aktive energiudlæg er således "mystiske" 

fænanener, der undflyr en kemisk-fysisk forklaring. At de bliver det bærende 

princip bag en materiefot11'. livets, markP ... c imidlertid noget nyt. Hermed optræ

der en rnateriefonn, hvis .. iwldelse nok ~·1 i overensstcrnrnelse med den ikke-levende 

materies lovmæssigheder, ,,,,~t samtidig udv L: 1.& sig efter lovmæssigheder, der 
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er særegne for den. ro~sigheder, der netop tager deres udgangspunkt i organis

mens energiudlæ;J i forbindelse med tilvendingen, og som giver anleC!ning til ud

foldelsen af stadig nye former og dermed til den organiske evolution. 

Efter denne bestemrrelse kan vi mere præ:::ist definere livets grundfænctnener. 

Liv er således selv-opretholdelse gennem energitilvending til kanpensation af 

energi tab grundet på tenncdynarnisk forskelligartethed mellem det levende stof 

og omgivelsernes st.Df. Denne tilvending er målrettet, idet den forudsætter en 

genstand. Den er også aktiv, fordi den indledes med et energiudla:g. Et energi

udlæ;r, der fra en begyndelse scm kemisk trivialitet udvikler sig_ til alle kendte 

former for livsaktivitet, eller livsvirkscnilied. Den materielle bær:'er af disse 

processer er organismen. Organismen er derfor per definition aktiv målrettet 

eller stræbende. 

Det ses heraf, at hvis der er noget "lll}"Stisk" ved liv som stri:f.ben, så skyldes 

det ikke den primitive nolekylære organisnes udfoldelse, for uagtet den minder 

umåde lidt om menneskets udfoldelse, så består dens stræben pr<oc:is i energiudl.a:g 

og energitilvending, hvad der intet "mystisk" kan være i. Enhver "mystik" må 

derfor alene vedrøre de særlige fonner, de hØjere livsformers u::lfoldelse antager. 

Hvordan nenneskets stræbende liv har kunnet udvikle sig af en så enkel fysisk

kemisk l:::egyndelse, f.eks.? Dette er dog kun ''mystisk11
, hvis vi opfatter det, vi 

ikke eller kun dårligt forstår, som "mystisk". snarere end at se det san et 

"mysterium~ der undflyr sig forklarfug, bØr man se det scm et problem, der fordrer 

forklaring, Altså kræver en videnskabelig undersøgelse. og med en sådan undersøgel

se i sidste ende, når fo~erne er tilstede, vil blive. løst, 

38 Tilvending og replikation 

Det ses nu, at liv i sig selv intet har med replikation at gøre. Reducerer man 

liv til replikation, begår nian derfor en afgØrende fejl. Sociobiologerne begår 

denne fejl, og vi skal se, hvad konsekvensen af denne fejltagelse er. FØrst må vi 

imidlertid se på, hvad relationen mellem tilvending og replikation er, for selv 

an replikation ikke er liv, så spiller den alligevel en afgørende rolle for liv, 

Selv cm den første organisme kan betragtes san en, "der sætter ild til andre 

stoffer for at holde varmen~>, så er det langtfra sikkert, at der nogensinde har 

eksisteret en sådan organisme. For selv cm denne sig-looende·organisme demon

strerer princippet ved livets opståen, så er den udvendige antændelsesmetode så 

kortsigtet, at liv som materieform næppe for selv den korteste periode har kunnet 

være baseret herpå. 
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UdlØsningen af bunden energi er ganske vist det ft.mdamentale ved liv, men 

med mindre organismen formår at binde den frie energi igen og denne gang til eget 

brug, så vil energien være spredt for alle vinde i lØbat af nul komna fem, 

Livet står derfor med et dobbelt problem: at tilvende sig ekstra energi og 

at binde denne energi. 

At binde energi vil i realiteten sige, at anvende den til opbygning af ener

girige kemiske forbindelser. Organismen er selv en energirig kemisk forbindelse, 

der trues af dekanposition på grund af energilæk, og det ses umiddelbart heraf, 

at energitilvendingen kun vil have opsættende virkning, hvis den tilvendte 

energi medfører en stadig genopbygning af organismen, 

Tilsætter man eDergi cg grundmateriale til en kemisk proces, så foregår 

opbygningen af mere energirige kemiske forbindelser af sig selv, dette fremgår 

også af den anden te.:r:m::.dynamiske lov. Dette har også gjaldt de organiske rrole

kyler, hvis oprindelige spontane frankanst jo netop skyldtes dette forhold. Vi 

må derfor antage, at der var mange organisk-kemiske varianter, der besad denne 

evne, ligesom der var mange organisk-kemiske varianter, der besad den katalyse-

rende evne. Derimcx:J. har antallet af varianter, der både kunne katalysere og re

producere sig formentlig været betydeligt mindre. 

Af dette lille antal har livet udviklet sig. Men hvordan egentlig? Her må 

man forestille sig, at de forskellige organisk-kemiske varianter har slået sig 

sarrrnen, 1J<ke fordi de har villet det, men fordi de har indgået kemiske forbin

delser samnen, når de har antruffet hinanden. ~ fleste af disse kernbinationer 

har formentlig ikke medført nogen øget katalyse- og bindingseffektivitet, men 

nogle har måske flerdoblet deres evne til at tilvende og binde. I den heftige 

konkurrence om adgangen til det svindende, spontant dannede organiske materiale, 

er disse succesrige former hurtigt blevet dominerende. Og så fremdeles gennem 

tusind millioner år, til den moderne enkeltcellede organisme har set dagens lys. 

Cellen, der idag er grundfo:r:men for alle levende organismer, må derfor be

tragtes scm en kombination af forskellige organisk-kemiske varianter, der har 

slået sig sam:nen med gensidig fordel. En sådan kombination kaldes også en 

symbiose. Den første evolution, det vil sige den evolution, man også kalder den 

molekylære, har således fonnentlig taget fonn af en symbiotisk udvikling. 

På det tidligste udviklingstrin eksisterede der altså ffiange forskellige or

ganisk-kemiske varianter. Nogle af disse var J?,wende, idet de kunne øge deres 

levetid genn6Tl aktiv energitilvending, men langt de fleste var ikke-levende. 

Men ligesåvel sander fandtes varianter, der var effektive tilvendere, men 

uden evne til at birrle, så fandtes der formentlig effektive bindere, der ikke 

selv formåede at tilvend0 

hvis deres bindingsevne 

rræ1gder, når de befandt 

sig energi. Ogs.1 iisse ville øge deres eksistens-tid, 

meget høj, f'.:; ::elv om de måtte gå til grunde i store 

i energi-fat! i,.,, canråder, så ville de også kunne re-
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producere sig i stor ræ:ngde, når de befandt sig i energirige anråder, hvor der 

var rig adgang til organisk byggemateriale. 

Det sted i verden, der mest optimalt opfylder disse betingelser er den 

levende organisme. Og på et tidspunkt i evolutionen, hvor organisk stof ikke 

længere blev dannet s}?Ont:ant, fordi jordens energiniveau var faldet, og fordi 

dets byggeelementer allerede var opbrugt til dannelse af levende organismer, 

og hvor det oprindelige sp:>ntane organiske stof forlængst var blevet opæ:lt, der 

var den levende organisne det eneste sted, hvor sådanne specialist-bindere kunne 

eksistere. 

Også mellan binder-varianterne har der formentlig fundet en eJ:.:sistenskon

kurrence sted, der har medfØrt, at alene de mest effektive har kunnet "overleve". 

Qn de har været få eller talrige, ved vi ikke, men en ting er sikkert, de har 

måttet eksistere scm snyltere på de levende organismer, for kun i den levende 

organisme har de haft adgang til den energi og det byggemateriale, som de ikke 

selv har været i stand til at tilverde sig. 

En sådan binder-specialist eksisterer den dag i dag. Vi kalder Q.en virus. 

Den er ikke levende, men ekSisterer netop i kraft af en formidabel evne til at 

binde energi og stof i lighed med et krystal. Det vil sige i kraft af en fonni-

1a1::e1 evne til at kopiere sig selv 1 når den befinder sig irrll!n i en levende 

organisme. I forhold til organismen er den et relativt lille rrolekyle - omend 

enormt i forhold til rrolekylerne i den ikke-organiske verden, Kemisk består den 

næsten udelukkerile af stoffet DNA. Ja, den kan betragtes som en pakke DNA, der 

kan beva;ge sig fra organisme til organisme, og san kopierer sig i stort tal, når 

den er trængt ind i en celle, hvor den kan drage nytte af den energi og det 

materiale, som cellen har tilvendt sig. Den er derfor en snylter. Den fonnår ikke 

selv at tilvende sig energi, og er derfor ikke levende, men må eksistere i for

bindelse med levende materie, 

Den overvejende del af verdens DNA eksisterer· imidlertid ikke som virus, men 

som en integreret bestanddel af enhver levende celle! I betragtning af denne 

specialist-birrlers eksistensbetingelse må man form:x1e, at den oprindeligt er 

trængt ind i det levende stof som snylter. Dan kan til.m&l stadig betragtes som 

en snylter, det gør jo f .eks. sociobiologerne, når de siger, at organismen er 

genets instrument eller rol::ot. Men det er snylteri, der adskiller $ig grundla-g

gende fra et virusangreb, for organismen snylter tilbage på binder-specialisten, 

idet denne faktisk er gjort til et instrument for bindingen af det af organismen 

tilvendte energi og stof! Vi har altså med gensidigt snylteri at gøre, og det 

er pr<æis, hvad en syrnbiose er. 
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Der er henned al giU11d til at tro, at et af trinene i den symbiotiske ud

vikling, der er livets tidlige udvikling, har bestået i, at en organisk-kemisk 

variant med en effektiv tilvending har formået at forbir:d.e sig med en snyltende 

binder-specialist på en måde, der var til gensidig fordel, idet en effektiv 

tilvending og en effektiv binding på den måde kunne forstærke hinanden. 

Det er sådan, at revolutionerende livsformer som hovedregel kun optræ:ler een 

gang, selv an den sanroe forandring principielt skulle kunne optræ::te flere gange, 

- kan den optræle een gang, så kan den naturligvis også. optræ:'le flere gange. Ar

sagen til, at de revolutionerende forandrin:::Jer oftest er enestående i ordets 

bogstaveligste bety?ning, har kaldt på flere forklaringer • En del har villet se 

Guds finger bag hændelsen, hvad der næppe overrasker os. Dette gælder også for

eningen af binder-DNA og den levende organisme. Den er netop helt enestående 

derved, at selv om DNA findes i to principielt ligeværdige varianter, - forskellen 

består i, at de er spejlvendte kopier af hinanden -, så består al DNA i de le

verrle organismer udelukkende af den ene variant! Sandsynligheden taler derfor for, 

at alle levende organismer har udviklet sig fra en enkelt organisme, nemlig den, 

det fØrste gang lykkedes at inkorp::æere DNA-snylteren som samarbejdspartner. 

Det har blandt andet medført den påstand, at liv kun er opstået een gang -

og her sætter rran igen lighedStegn mellem liv og DNA-replikation -, hvad der 

synes at antyde, at liv er et mystifistik:um, der flyr naturens almindelige love 

for de materielle processer, 

Det er naturligvis noget vrøvL Liv og replikation er for det første ikke det 

sarrme. Dernæst er liv måske nok noget sjældent forekonm.=mde, men ikke noget, der 

ikke udspringer _af almindelige omstændigheder og lo;..m;æsigheder på et tidligt 

tidspunkt i jordens udvikling. Og derfor fonnentlig heller ikke en materieform, 

der kun er opstået een gang, 

Det enestående er ikke liv, men derirrod den særlige form for liv, der har for

mået at inkorporere DNA. Og den er enestående af en ganske bestemt grund: Den 

organisræ - og denned også den binder - der fØrste gang har nået dette trin, har 

simpelthen fået en så gevaldig fordel i forhold til sine konkurrenter, at de er 

blevet udkonkurreret, inden at den lykkelige leanbination igen har haft chancen 

for at indtræffe. 

Organismen har nemlig ikke alene sikret sig en pålidelig genopbygger af sit 

stof i kraft af eNA-binderen, hvad der i forhold til konkurrenterne giver den 

krystalurets overlegenhed over soluret, men den har også fået muligheden for 

spredning gennem kopiering af sig selv som organisme! I en verden, hvor enhvP...r 

stabil forandring har krævet a:oner af tid, har den simpelthen spredt sig san en 

eksplosion, Den er hurtigt blevet enerådende og alene derfor enestående. 

Det sanroe gælder naturligvis DNA-binderen. Med fast forankring i et energi

og stofde}?:)t er også den imrtigt blevet enerådende i binder-specialisternes ver-
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den, Det er ikke engang sikkert, at de nu-eksisterende virus er oprindelige, det 

kan v<:ere DM-pakker, der er vendt tilbage til deres snyltereksistens efter en 

udviklingsperiede i symbiose med den levende organisme, Det ændrer dog ikke vor 

opfattelse af den tidlige udviklingsgang, hvis det skulle være tilfældet. Det 

ville blot vise, at der er en fundamental forskel på den ikke-levende og derfor 

nØdvendigvis snyltende binder cg den aktive tilvender, den levende organisme, 

Liv er således ikke replikation. Tilvending er ikke kopiering. Og at de to 

fa.nomener er intimt forbundne i alle eksisterende livsform.er, ændrer ikke dette 

en tøddel. Men det åbner selvfØlgelig døren for den beklagelige fejltagelse kun 

at se replikalienen i livsfænomenet. 

Når sociobiologien hævder, at livet er underordnet replikationen, at organis

men er underordnet genet, at hØnen er underordnet ægget, så fØlger de dels den 

fortærskede reduktionistiske tradition inden for videnskaberne, og dels følger 

de den ny-darwinistiske tradition inden for biologien, der alene fokuserer på den 

genetiske side i den organiske evolutionsproces, Det første kan uden videre af

vises som en tankefejl. Det andet derimod har den berettigelse, at livsformernes 

udvikling foregår genne:n rnA-rrolekylernes kopiering fra generation til generation. 

En videnskab herom er selvfølgelig af afgØrende betydning, men det er .ikke viden

skaben om livsfonnerne, og det er overhoved.et .ikke videnskaben om livets form! 

Det kan ikke være videnskaben om livets form, for denne videnskab må have 

organismens energiudlæg og energitilvending eller kort sagt dens virksomhed. som 

genstand, cg denne genstand er i sig selv ikke replikation. Sociobiologien sætter 

altså en videnskab om virus i livsvidenskabens sted. Heraf fØlger også, at socio

biolcgien ikke kan være videnskaben om livsformernes udvikling, for selv om en 

sådan videnskab ikke kan tænkes uden inddragelse af OOA-kopieringens lo1Jl'l"'æSsig

heder, så kan den så sandelig heller ikke tænkes uden inddragelse af organismens 

lovma?.Ssigheder! Og her er der afgjort ga:und til at OOtragte den sidste som mere 

fundamental end den første, for hvor den første indgår som en forudsætning for alle 

kendtetilvendings-eller livsformer, så er den blot forudsætning og ikk~ liv. 

Musikken kan ikke spille, uden denne forudsætning er til ste:J.e, men den er .ikke 

selv musik. 

Når sociobiologien derfor siger, at organismen er genets robot, så må vi sige, 

at det i virkeligheden er omvendt. Genet er organismens instrument, Virulogien 

har ganske vist lov til at hævde det anvendte, og med en vis ret, hvis det, man 

har son genstand, er DNA-kopieringens lovnæssigheder. Men har man livets fa;no

mener som genstand, og det hævder sociobiologien jo, at den har, så er generne 

alene stof for formen liv, Og en organismes formering kan ikke på nogen måde 

sanmenlignes med en influenza, det der gives videre, er nanlig ikke kun DNA, det 

er en levende celle, en aktiv livsproces, der nok betjener sig af DNA, men også 

er noget ganske andet end DNA. Hønen kom med arrl.re ord ikke alene først, den er 
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også mere fundamental som bæl:"eren af livets udfoldelse. 

Konklusionen må derfor lyde, at nok har genet sin egen selvstændige form, 

der kræver en selvstændig videnskab, men i dets sanmenhang med fæn:::>menet liv er 

det alene stof for formen liv. Ved at gøre replikation til liv og genet til 

livets form bytter sociobiologien derfor om på stof og form, således at stoffet 

gØres til form og fonnen til stof, Det er, son vi har set, en klassisk metafysisk 

fejltagelse - det vi har kaldt en sammenhængsfejl af typen 2 - og den har to 

konsekvenser: stoffet - her genet - gØres til en næsten overnaturlig kraft, der 

enerådende l::esterrmer tingenes udfoldelse 1 og formen - her organismen - reduceres 

til et ligegyldigt le::lsagefænomen. 

Den første kons€J<.Vens har vi mØdt i vores redegørelse for sociobiologien, der 

funderer ethvert fæncmens forklaring på genet, og nærmest gør genet til en over

naturlig størrelse. Når organismen er genets roOOt, så må genet jo vae en in

telligens, der sidder inde i rol:x>tten og trækker i rol:ottens håndtag. En sådan 

opfattelse, hvor et fænomen forklares ved henvisning til en størrelse, der be

finder sig inden i fænomenet og styrer det, er kerrlt fra andre sanmenhænge. F .eks. 

den primitive opfattelse af mermesket son styret af et lille "menneske" eller en 

h<::munculus, der sidder inde i det store menneskes hjerne og styrer det, scm en 

pilot styrer en flyvanaskine. Af gode grunde kalder man denne opfattelsesnåde for 

"the ghost in the machine", spØgelset i maskinen. Sociobiologiens opfattelse af 

genet er helt parallel til en sådan forklaringsmåde. Genet fremstilles som et 

sp;tlgelse i en maskine, og det vil være et understatement at sige, at dette syns

punkt har metafysiske overtoner, 

Hermed er der ikke meget mere at sige cm S<.X:!iobiologiens reduktionisme, for 

sptqelsesteorien kan ikke føre os noget sted hen, der kan blive udgangspunkt for 

en mere korrekt erkendelse af verden. Lad os derfor verrle os m:xi den anden kon

sekvens af sociobiologiehs stof-form omvending. 

39 De levende organismers form 

SOciobiologiens anden konsekvens er 1 at liv ikke er en form i sig selv. Liv som 

fænanen bliver denned en hvid plet på sociobiologiens kort, en plet, hvis kon

turer nok hestemnes gennem behandlingen af fæna:nenet replikation, der jo er in

timt forbundet med fæncmenet liv i den organiske verden, men san ikke tilkendes 

sine egne lovrt\3":Bsigheder. At gribe problenet an på denne måde er selvfølgelig fa

talt for en videnskab, der tror, den behandler livets processer, men selv an 

den er fatal for sociobiologien, behØver den ikke være fatal for erkendelsen. 

Faktisk gør sociobiologien erkendelsen en tjeneste ved så arihyggeligt at afll'ærke 
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livsvidenskabens genstandsemråde som en hvid plet på sit kort. Hermed bliver det 

nenlig tydeligt, hvor det er, at indsatsen må sættes ind, hvis man vil forstå 

fænanenet liv. Nanlig der, hvor soc:iobiologien har gjort sig blind, 

Man kan også sige det på den måde, at ved at bytte om på form og stof, så 

har soc:iobiologien byttet om på figur og grund. Fejlagtigt ser den stoffet som 

figuren og formen son grunden, men konturen er den samne både for den fejlagtige 

og for den korrekte måde at se sammenhængen på. Cg selv an det er to radikalt 

forskellige ting man ser, alt efter hvad man opfatter som figur og som grund, så 

kræves der såmænd ikke andet end et kip for at se tingene i rette lys, det vil 

sige at gøre formen til figur og stoffet til. grund, 

Sociobiologien kan med andre ord .betragtes som et negativt aftryk af virke

ligheden, og her ligger udgangspunktet for en egentlig erkendelse. Blot skal det 

sociobiologiske negativ forvandles til et positiv. At sociobiologien - uafvidende 

eller ufrivilligt - peger på livets form som et påkrævet videnskabeligt genstands

område, er dens store fortjeneste. Hvad der iøvrigt viser, at også den fej lagtig e 

erkendelse et eller andet sted i sig må indeholde objektiv erkendelse, hvis den 

efter be::'l.ste evne bar givet sig i kast med virkeligheden, og det har sociobio

logien, selv om den også har haft andre kartofler at hypp:. 

At identificere livets form som et påkrævet videnskabeligt genstandsområde 

er naturligvis ikke det sarnrre som at besterrrne livets form videnskabeligt. Det 

sidste er kun muligt ud fra en videnskabelig undersøgelse, der ligger langt uden 

for dette arbejdes ramner. Forudsætningen fOr syst.en'lttisk at sætte en sådan under

søgelse igang er imidlertid identificeringen af J,ivets form som selvstændig gen

stand. Vi har derfor ingen grund til at være utilfredse med, hvad vi har opnået. 

Men selv om den videnskabelige undersøgelse af livets form er en helt anden 

or:gave, end den vi har sat os, kan vi alligevel nå et lille stykke videre end 

den blotte identificering af problemet. Vi kan nemlig knytte problenet til de 

eksisterende videnskaber, hvis vi igen bruger Aristeteles som vejviser. 

IfØlge Aristeteles er livets fonn eller de levende organismers fonn det sanro.e 

son psyken! Dette skal ikke forstås på nogen mystisk måde,for -psyke betyder hermed 

nøjagtig det samme som en levende organismes form, og- denne :!;orm er i sig selv 

ikke mystisk, som vi tidligere har vist. Tværtimod er der tale om en afmystifi

cering af det psykiske, der i videnskaben optræder i adskillige meget metafysiske 

varianter, idet det nu meget præ:::ist kan siges, hvad psyken er. Nemlig de lov

rressigheder, der hestenroer levende organismers udfoldelse, og intet andet. 

Betydningen af den aristoteliske identificering af psyken som den ·levende 

organismes fonn er stor. I tilgift til identificeringen af den levende organisnes 

form san et påkrævet videnskabeligt genstandsonråde får vi nu også en indgangs

vinkel til videnskaben psykologi, der altid har været plaget af mangel på frugt

bare indgangsvinkler, og derfor har levet cg stadig lever i en indre splid om, 
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hvad dens genstand egentlig er, 

Dette problan har her sin løsning. Psykologiens genstand er psyken, og psyken 

er de levende arganisrærs form. At undersØge lovmæssighederne for denne forms 

udfoldelse og udvikling er psykologiens opgave. 

40 SOciobiologien æder psykologien 

Når psykologiens genstand er de levende organismers farin, så ses det umiddelbilrt, 

at psykologiens genstand netop er den hvide plet på det sociobiologiske kort. 

Psykologien· er simpelthen sociobiologiens antitesis, og da en antitesis aldrig 

kan være langt væk fra sin tesis, så bliver det nu klart, at vores redegørelse 

om sociobiologien på uudtalt vis også har drejet sig om videnskal::en psykologi. 

Striden mellem virus og organisne er samtidig en st.rid mellem sociobiologi og 

psykologi cm, hvan der er den fundamentale, når livets former skal forklares. 

Denne sarrmenh.a;ng er sociobiologien ikke blind for, ihvertfald vender den sig 

næsten instinktivt mod psykologien og betænker den en krank skæbne, hvad den jo 

Også logisk må, når den har reduceret den levende organisme til en biomstændighe:.'.l. 

ved den genetiske udfoldelse. _Wilson har faktisk på sit sociobiologiske program 

at udrydde psykologien! 

Dette er ganske vist ikke sæ:-lig usarlvanligt for en naturvidenskabelig tænker, 

men Wilson tænker ikke først og frarmest på psykologi scm uvidenskabeligt fumleri 

med det menneskelige sjæle- og åndsliv, men derimed på psykologi som et viden

skabeligt studie af organismens udfoldelse, eller helt konkret etologi og ad

færdspsykologi, -der selv tilslutter sig Wilsons opfattelse af videnskab. Wilson 

vil mErl andre ord afskaffe psykologi, ikke fordi den er uforenelig med naturviden

skab, men fordi den er overflØdig. Den har ikke sin egen genstand og kan derfor 

ikke være videnskab. Dens genstand tiThører nemlig fysiologi eller sociobiologi, 

netop fordi organismens lovrræssigheder kan reduceres til genernes. Wilson ud

trykker det selv på denne måde: 

Den konventionelle visdan .•• omtaler etologien, det vil sige det naturalisti
ske studium af hele adfærdssystemer hos dyr, og dens ledsager, den komparative 
psykologi, son adfærdsbiologiens centrale og forenende croråde. Dzt er de ikke; 
begge er de forudbestemt til kannibalisering fra neurofysiologi og sensorisk 
fysiologi i den ene ende og sociobiologi og adfærdsøkologi i den anden (164). 

Wilson forsyner denne dom med en tegneserie, hvor disciplinerne etologi og 

komparativ psykologi, der er videnskaben psykologis repra:sentanter i det wilsonske 

teater, ~er årstallet 1950 stadig optager en central position på det videnska

belige kort, men allerede under årstallet 1975 er de ved at blive opæ:lt eller 

kannibaliseret fra hver sin side af henholdsvis fysiologi og sociobiologi, der 

har fonn scm to store amøber. Og helt galt bliver det ·- ihvertfald for en psyko

log san undertegnede - w1der årstallet 2000. Her må man med gru konstatere, 
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at amøberne næsten fuldstændigt har fortæret psykologien. 

Wilson iler dog den J.amslåe:J.e iagttager af dette skuespil til assistance, og 

hans stØtte tager endnu engang den videnskabelige fornufts form. Selvfølgeligt 

er det beklageligt, at det nå gå sådan, men det kan nu engang :ikke være ander

ledes: 

Jeg kranker forhåbentlig ikke alt. for rrenge af etologiens og psykologiens 
lærde med denne fremtidsvision af adfærdsbiologien. Den- synes bebudet både, 
når man ekstrap:>lerer fra den aktuelle situation, og når man overvejer det 
logiske forhold, hvori adf~sbiologien står til den Øvrige videnskabo Det 
synes klart, at ad hoc terminologi, grove modeller og kurvetillempning, det, 
der idag kendetegner stØrsteparten af den nuværende etologi og kanparative 
psykologi, ikke har fremtiden på sin side. Hele adfærdssystemer vil uomgæng
geligt blive forklaret for det fØrste inden for rammerne af en integreret 
neurofYsiologi, som klassificerer neuroner og rekonstruerer deres kredslØb, 
og for det andet af en sensorisk fysiologi, som sØger at bestemme de celluLære 
koblinger på molekyleniveau (165). OJ så videre. 

Vi må selvfØlgelig give Wilson ret i, at ad hoc tenn1hologi, grove m::x:leller 

og kw:vet.illempning ikke vedvarende kan udgøre en videnskabs bud på forklaring, 

men bortset herfra er vi grundlæ:Jgende uenige med ham, r .. igeså vel scm det er 

fundamentalt fejlagtigt at reducere helet til sine bestanddele, at reducere or

ganismen til en bianstændighed ved genernes udfoldelse, således er det også 

fundamentalt fejlagtigt at tro, at psykologien blot er en skinvidenskab, hvis 

opgaver snart vil blive overtaget af nal:.ovidenskal:::erne, Det kan god.t være, at en 

sådan kannibaliseringsterrlens for tiden er tilstede, sociobiologien er jo ilivert

fald et eksempel, men op:I.des psykologien på denne måde, så sker det alene på 

bekostning af erkendelsen. 

Skal vi forstå livsfænanenerne, og det gælder naturligvis også livsfæncrnener 

san samfundsmæssig udfoldelse, så må vi forstå livets form san livets fonn. Og 

det kan naturligvis ikke erstattes med alle mulige andre former, der er sam:nen

hængende med liv uden selv at være liv, det være sig gener eller-andre~ 

molekyler. Wilsons overbevisning, at "når den har kannibaliseret psykologien, vil 

den nye neurobiologi afgive et OOldbart sæt førsteprincipper for sociologien 

(166) ", er ganske enkelt absurd. 

Det er rigtigt, at det. står dårligt til med vores nuværende forståelse af 

formen liv, hvad der må falde tilbage på den psykologiske videnskab, der står 

splittet og i modstrid med sig selv, idet den danineres af tre opfattelser, der 

alle er fejlagtige, Nemlig dels den platoniske, der gennem en fordobling af stof

fet opfinder et særligt åndestof, san en del af psykologien tror er psykologiens 

genstand, dels den derokritiske, der er ude af stand til at se psykologiens gen

stand, fordi rna.n har så travlt med at sø;e mindste-bestanddele og slet .ikke in

teresserer sig for formen, og endelig den berkeleyanske, - den sidstnæmtes 

siamesiske tvilling -, der alene opfatter verden son subjektive oplevelser og 

ser det som psykologiens opgave at beskrive disse oplevelser systematisk. 
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Denne forl-vivlede situation råder man imidlertid ikke b:x1 på ved at splitte 

formen liv yderligere eller ved at rerlucere den til biomstændighed. Den kan kun 

forbedres ved at tildele formen liv den opuærkscmhed, der faktisk tilkomner den. 

Og dette sker ikke ved at udrydde psykologien, men kun ved at bringe den på fode, 

Alle sociobiologiens fej l tagels er peger derfor på en påtrængende nØdvendig

he:l: Organismens og dermed livets fonn må gØres til genstand for intensiv viden

skabelig underSØgelse, og livets form som videnskabelig genstand med højeste 

prioritet må led.sages af en tilsvarende prioritering af. videnskaben psykologi. 

Til Wilsons vision, at sociobiologien æ::ler psykologien, må vi derfor nok sige, 

at det er med denne. vision som med sætningen, kyllingen æder ræ.ren: den vender 

begge veje. Og ligescm der næppe kan være tvivl om, hve:n det i virkeligheden var, 

der åd hvem, i dette eksempel, så er der heller ingen tvivl om, hvan der har 

fremtiden for sig som forklarer af fa:nornenet liv i det fØrste. Det har psykologien, 

Og i den udstrækning den fonnår at leve op til sine forpligtigelser scm viden

skab, vil discipliner som genetik, fysiologi o.l. ikke blive udryddet, for de 

har l::etydning på deres o:nråde, men derimod finde deres plads som hjælped.iscipliner 

til forståelsen af livets form. SOciobiologien derimod vil ikke længere kunne gØre 

krav på at være en videnskab an livets form, og medmindre den finder et genstands

cmråde, den med rette kan hævde tilhører den, må den forsvinde. Det bliver ikke 

noget stort tab, men lad os ikke af den grund underkende dens positive bidrag 

til erkendelsen. Ved at tegne det kort, omend scm et negativ, sam psykologien 

i dens hjælpeløshed ikke har forrrået at tegne, har den blotlagt en af de viden

skabelige opgaver, der trænger sig mest på i dag. 

41 Den dialektiske materialisme 

Nu er der na:ppe nogen grund til at tro, at sociobiologien vil give sig uden 

sværdslag, og to vægtige indvendinger kan ihvertfald rejses mod det her fremførte 

syn. Lad os derfor se på disse. 

Det fØrste kunne lyde som fØlger. Det, der karakteriserer den vide~lige 

udvikling, sanogså vor tids videnskab hviler på, var forkastelsen af den ari

stoteliske verdensopfattelse i årene omkring år 1600, og det, der netop var ka

rakteristisk for den aristoteliske opfattelse af verden, er et fundamentalt 

psykologisk syn på verdens fænomener, er det derfor ikke helt hen i vejret at 

fundere en tilbagevisning af sociobiologien, der klart er i den nye videnskabs 

tradition, på den aristoteliske psykologi? Ville det ikke være et gigantisk 

tilbageskridt? 

Hertil må vi svare, at det kunne det være, men det behøver det ikke være. 

Afg'Ørende er, hvad det er, vi går tilbage til, når vi går tilba.ge til Aristeteles, 
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Vi husker T at vi tidligere karakteriserede Aristeteles 1 opfattelse af verden 

som videnskabelig materialisme, der netop er kendetegnet ved erkendelsen af den 

uløselige forbindelse nellem form o:;r stof,mens det, der havde kendetegnet de 

forudgående opfattelser af verden - henh:::lldsvis Platens idealisme og D::mokrits 

metafysiske materialisme - var bruddet på formens og stoffets enhed. (log' rent 

en passant undlader vi her ikke at ba'rærkeT at 1600-tallets videnskabelige gen

nanbrud med sit brud merl Aristeteles faktisk - udover hvad det iØvrigt var -

også er en tilbagevenden til tænkningen fØr Aristeteles. Den nye videnskab, hvor

af sociobiologien er en efterkarmJer T er således på een gang udtryk for før-aristo

telisk og efter-aristotelisk tænkning. Dette viser T at tilbagevenden ofte er inde

holdt i fremskridt og derfor ikke uden videre kan opfattes som tilbageskridt. 

Videnskarelig materialisme er en mere korrekt måde at se verden på end meta

fysisk materialisme, der igen må ses som en mere korrekt erkendemåde end idealis

men, for hvor den metafysiske materialisme i det mindste er i splid med sig selv, 

der er idealismen metafysik i reneste form. Men, som vi har nævnt, så undgik 

heller ikke Aristeteles 1 videnskabelige materialisme den metafysiske fejltagelse. 

Fejltagelsen bestod præcis deri, at Aristeteles ikke fonnåede at lØsrive sig 

fra det e:rpirisk givne i sin besterrmelse af tingenes fonn, hvorfor hans former 

havde mere karakter af fremtrarlelsesformer end af væsen. Konsekvensen heraf blev, 

at Aristeteles ophøjede baskriveise til forklaring og d8.l;me::l virknin~er til år

sager. Dette er en klar metafysisk fejltagelse, der fetischerer fremtrarlelses

formerne og gØr dem til noget mystisk givet. Hvad der medfØrer en statisk og 

meget konservativ opfattelse af verden. 

Et eksempel kan illustrere dette. I sin bestr<cl.:>else på at ordne alle tings 

former måtte Aristeteles også ordne menneskehedens former. Her var det imidlertid 

en empirisk kendsgerning, at nogle mennesker var frie torgere og andre slaver. 

Nogle mennesker havde altså fremtrarlelsesfonnen "slave". Dette er en· baskriveise 

af noget empirisk givet, ræn Aristeteles så det tillige scm en forklaring. Han 

hævdede derfor T at når et bestemt individ var slave, så var det, fordi vedkern

mendes va:sen var at være slave. Vedkenroende var altså slave, fordi han eller hun 

havde slavenatur. (log' natur refererer her naturligvis netop til det givne. 

En sådan forklaringsmåde henviser tingenes egenskaber til tingens natur eller 

til en evne ved tingene. Tingen forklares kort sagt ved henvisning. til den selv. 

Den kan ikke være anderledes, end den rent faktisk er, hvad der selvfølgelig er 

ukorrekt, Visse mennesker er selvfØlgelig ikke slaver, fordi de har slavenatur, 

men på grund af samfundsforholdenes sanmenhænge. Aristoteles. giver os altså en 

"forklaring", der svarer til at sige, at neg-le er arbajdere, fordi de ikke evner 

at være arbejdsgivere. Eller san vores ven Platon udtrykker det i Staten: 

(log' desuden er der, så vidt jeg ved, også nogle andre medhjælpere, son af hensyn· 
til deres åndelige egenskaber ikke just er egned.e til at optages i fælles-
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skaOOt, men scm har legemlige kræfter, der er tilstrækkelige til hårdt arbej
de, De sælger altså brugen af deres kræfter, og prisen derfor kalder de løn, 
og derfor kaldes de, så vidt jeg ved, lØnarbejdere. Ikke sandt? (167). 

Sådanne forklaringsmåder er velkerrlte fra den dagligdagstænkning, der fikseres 

af tingenes Øjeblikkelige fremtrædelse og ikke fanger deres egentlige samnen

hænge. Og det ses også, at sådanne evneforklaringer bliver en slags psykologiske 

forklaringer, der søger årsager i indre tilstande, hvor de slet ikke er at finde. 

Af den grund kan man sige, at Aristoteles' opfattelse af verden i udpræqet grad 

er "psykologisk". 

For nu ikke at lØbe irrl i terminologiske forviklinger, så må vi her gøre 

nogen bemærkninger an anvendelsen af texmen "psykologisk". Psykologi er den viden

skab, der har psyken son sin genstand. Psykologi er derfor læren om psykens 

fænomener. Det vil sige læren cm årsagerne til de levende organismers udfoldelse, 

og disse årsager må na'b.lrligvis SØges, der hvor de i:::lE!finder sig, I slavens til

fælde er det klart, at disse årsager må SØges uden for slaven. Nu er det imid

lertid sådan, at l:;loetegnelsen psykologisk gennem en meget lang tradition er blevet 

knyttet sammen med menneskelige fremtrædelsestræk så som klogskab, pa.ssivitet, 

ondskab, nær:-ighed, misundelse, anotionalitet, fØlsomhed, kulde, varme, psykopati, 

glade, jalousi, tungnemhed, og så videre i en na?Sten uendelig række. Og det i 

en sådan grad, at disse træk betegnes som psykologiske træk. At give en psykologisk 

forklaring er henxed så godt som det sanroe scm at henvise til dette frentræ:lel

sesunivers. HennEd tør det imidlertid være klart, at psykologiens opgave ikke er 

at kcmne med psykologiske forklaringer, men tvært.irrx:Jd at forklare psykens former, 

Vi må altså skelne mellem psykologiens forklaringer og psykologiske forkla

ringer, og for at lette denne opJave vil vi kalde den "psykologi", der begrænser 

sig til at korrme med psykologiske forklaringer, for psykologisme. 

Når Aristeteles derfor refererer fænomenet slave til slavens i.l.::oende natur, 

så giver han ikke i egentligste forstand en psykologisk forklaring, men derirrod 

en psykologistisk forklaring. Anvendelsen af betegnelsen biologisme er iØvrigt 

helt parallel hertil. Når Lorenz eller hans venner f.eks. forklarer den menne

skelige samfundsudfoldelse med henvisning til il:::oende instinkter, så giver han 

os ikke en biologisk forklaring, men netop en biologistisk forklaring. Og det 

samme gælder, når Wilson henviser samfundsforhold til genetisk udfoldelse. 

Psykologismen er den mest dominerende fremtræ:lelsesfonnstænkning, og da 

Aristeteles netop er fanget af denne type tænkning, så bliver hans verdensopfat

telse psykologistisk. Men dette har overhovedet intet at gØre med hans bestEmnelse 

af psyken som de levende organi.smers fonn. 

Psykologismen som beskrivelsesfiksering er naturligvis metafysik, men den er 

ikke lige dårligt anbragt alle steder, og det må man forstå, hvis man vil vurdere 
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Aristeteles korrekt. Nok er henvisning til slavenatur, når man skal forklare 

slaveri, meget malplaceret, men herwisning til løvenatur, når man skal forklare, 

hvorfor løver jager hjorte, er ikke helt så malplaceret. Holder vi os til de 

ikke-menneskelige former for liv, så er henvisningen til natur ikke uden en vis 

ræson. F.eks. skal man i en vis forstand finde årsagen til, at visse sangfugle 

synger på deres helt bestemte måde i deres iboende natur 1 der naturligvis så kan 

SI?8Cificeres yderligere. Og at pindsvinet opfØrer sig san et pindsvin, fordi det 

er et pindsvin, er ikke aldeles ukorrekt. LigesOJn det heller ikke er det, at 

hunden bider, fordi den er bidsk, 

Aristoteles' tænkning er derfor i en vis ha:rmoni med den naturhistoriske 

verdens kendsgerninger, og det er derfor ikke uden grund,at hans bidrag til den 

naturhistoriske erkendelse har været til nytte i hele den æskrivende fase af 

biologiens videnskabelige udvikling, det vil sige helt frem til forrige århundrede. 

Derimod går evne-forklaringerne dårligt i spand med den ikke-levende materies 

lo'\l'l'l'læ'Ssighed.er. Det kan have sin rigtighed, at sangfugle synger, fordi de har en 

evne til at synge, men det har næppe. sin rigtighed, at steD. falder, fordi de 

har en evne til at falde, som Aristeteles hævdede, I12vende organismer stræber 

nod mål, fordi deres fonn er stræben, men det gælder ikke ikke-levende ting. 

Stenen stræber ikke rrod at vende tilbage til jorden, når den er kastet op i luf

ten. Faldet er s:i.rn);'x3lthen ikke en stenen il:.:oende egenskab. 

At Aristeteles behandlede også den dØde natur som cm, den var levende, var 

årsagen til afvisningen af hans verdensopfattelse. Og da de psykologistiske træk 

netop knytte:ie sig til Aristeteles' former, så forkastede man også formtanken og 

insisterede på, at det videnskaben måtte underSØge, var stoffet~ Metafysikken 

måtte erstattes med en materialisne, mente man, og vendte sig derfor: naturligt 

nok rocx:l en tænkEmåde, der gjorde materialisme til det sarrroe som studiet af stof

fet alene, det vil sige Derrokrits materialisme. 

Dette skift medførte umiddelbart en videnskabelig opblomstring af. astroncmi 

cg fysik, der nu var befriet for at opfatte de fysiske fæncmener san "levende" 

fonner, Successen inden for fysik og astro:nani trak: hurtigt mange andre gen

standsemråder ind i den demokritiske tænkemåde. Hvilket medførte, at fysikkens 

berettige:ie påvisning af, at dens ikke-levende genstand ikke kunne forklares, 

sam var den levende, fØrte til en noget ~e berettiget påstand fra de viden

skaber, der faktisk havde den levende materie som genstand, an at denne genstand 

heller ikke kunne forklares, scm var den levende, rnem netop måtte forklares 

som noget ikke-levende. Hvad der selvfølgelig er det sarrme som at benægte, at 

fonnen liv faktisk findes, Sociobiologien er en nutidig konsekvens af denne i 

bund og grund metafysiske materialisme. 



120 

Afvisningen af Aristeteles' metafysik eller hans psykologistiske opfattelse 

af verden er berettiget, men at det sker på bekostning af den videnskamlige 

materialisme og til fordel for Denokrits materialisme, er mildest talt uheldigt. 

Erkendelsen af formens og stoffets uløselige enhed er et fremskridt, der ikke 

burde være gået tabt. Cg prisen, der betales herfor, er netop, at videnskaben 

cm livets form m::mgler på kortet. 

Den naturvidenskabelige revolution i 1600-tallet smed kort sagt barnet ud 

med badevandet. D2n berettigede misfornøjelse me:i, at Aristeteles på formens 

plads kun kunne franvise fremtræ:ielsesformer og ikke væsensformer, det vil sige 

beskrivelser og ikke forklaringer, virkninger og ikke årsager, førte til, at 

formen forkastedes. ~.ed et gordisk knudehug splittedes form og stof med. alle de 

kendte konsekvenser i form af reduktionisme cg subjektiv idealisme. 

Skal vi råde l:.:od herpå 1 og det er nødvendigt, hvis vi vil forstå fænanenet 

liv, så må vi finde formen fran igen, det vil sige genetablere den videnskabelige 

materialisme, det vil sige vende tilbage til Aristoteles. 

M8n ikke for at blive ståerde i hans position. Vi må gå et skridt videre og 

sØge den vidensk~lige materialisme i en fonn, der Dtke har metafysiske overtoner. 

Det vil sige i en videnskabelig materialisme, der undersØger væsensfonrerne og 

:ikke blot frEmtrædelsesformerne, der forklarer og ikke blot beskriver, der fanger 

årsager og ikke blot virkninger. Det vil sige ikke er fikseret af, hvad tingene 

er i Øjeblikket, men også er i stand til at se, hvordan tingene kan blive noget 

andet i fremtiden, 

En sådan videnskabelig materialisme kunne vi kalde den materialistiske viden

skab om udvikling, men da den faktisk er formuleret, så kan vi ligeså godt kalde 

den ved det anvendte navn: den dialektiske materialisme. 

Qnkring den dialektiske materialisme eksisterer der en uendelighed af mis

forståelser. Dat vil derfor være på sin plads straks at frEmhæve, hvad den 

dialel<::tiske materialisme er, og hvad den ikke er. 

FØrst og freumest må vi slå fast, at den dialektiske materialisme ikke er en 

videnskabelig teori an verden, for videnskabelige teorier består af konkrete 

beskrivelser af konkrete fonmer, der fanger disse i deres konkrete årsagssammen

hænge. Dette er slet ikke den dialektiske materialismes ærinde. Er den ikke en 

videnskab, så er den til gengæld et udgangspunkt for videnskabelig erkendelse. 

Og det til dato mest korrekte udgangspunkt, 

I de fleste sammenhænge vil det være mest rtmeligt at bestemme dette udgangs

punkt p:)Sitivt - ved hvad det indeholder -, det vil sige ved de forudsætninger, 

det afdækker for den videnskabelige erkendelse, samt ved de forhold og kategorier, 

sandet ser karakterisere verden og derigermem erkendelsen. Man kan imidlertid 

også hestemne det negativt -ved hvad det ikke indeholder-, det vil sige 
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ved fraværet af kendte ~gsfeil! Og det er til vort formål nok så sigende, 

for netop ved at være det erkerrlelsesgrundlag, der endnu ikke er belastet af 

kendte tænkefej l, viser det sig også at være det hidtil bedste udgangspunkt for 

videnskabelig erkendelse. En renvasket tavle, så at sige, der på en gang i sig 

selv ikke er noget særligt, og samtidig er det særlige at være den egentlige 

fo~ing for den videre erkendelse. 

Enhver erkendelse må have et udgangspunkt, det har vi indset. I lØbet af er

kendelsens historie afløser forskellige udgangspunkter hinanden, efterhånden som 

de forudgående udgangspunkter gennem de konkrete videnskabelige. udfoldelser må 

revideres. Udgangsp.mktets udvikling er derfor også udtryk for en fremadskriden

de erkendelse af verden. Betragter vi denne udvikling som en vej, hvor der er 

mange blindgyder, man kan forvilde sig ned ad, så er den første vejgaffel den, 

hvor den idealistiske vildfarelse melder sig. Hva'n er mest fundamental, tanken 

eller materien?, bliver man her spurgt, og svarer mrm forkert, kcm:ner man til 

at slå fØlgeskab med Platon og hans ultra""illetafysik ad en vej, der ingen steder 

fører hen anden end til himlen naturligvis. Vælger ~ imidlertid den materiali

stiske vej, så bliver man snart spurgt an, hvad materie egentlig er? Hvilket er 

nærtbesla:gtet med sfØrgsmålet an forholdet mellem et hele og dets dele. Splitter 

man nu materien ad for at finde det egentlige stof, tager man et af skovens træer 

for skoven, fordi skoven faktisk kun består af tra:er, så går man ned ad den 

metafysiske materialismes blindgyde, hvor man udover Dernokrit snart også vil rrø:le 

Berkeley, der hævder, at der ingen træer findes, kun skove. Bliver man imidler

tid på vejen, scm Aristoteles, og hævder, at en materialistisk opfattelse må 

vedkende sig både skove og træer, så dukker det spørgsmål snart op, der lyder: 

hvorfor skove? Er man ikke i stand til at forstå, at dette spørgsmål .ikke er 

meningsløst og k.r<E~~er et svar, der sætter skoven i santroenhæng med andre fæncmener 

uden for skoven, men måske svarer: "Skove er, fordi de er", så komner man også 

på afveje, Og det er her, d~n dialektiske materialisme byder Aristeteles farvel, 

den har nemlig indset, at materiens fonner må forstås som udvikling i materiens 

stof. At fonren netop er udviklingslovm:essigheder og .ikke· statiske beskrivelses

kategorier. Dat er hertil vi er kornrnet i dag, Det betyder ikke, at den fremtidige 

erkendelsesudvikling ikke vil afsløre nye blindgyder, og at fremtiden ikke vil 

mØde endnu mere korrekte udgangspunkter for videnskabelig erkendelse end den 

dialektiske materialisme, men det betyder, at den dialektiske materialisme er 

det mest korrekte udgangspunkt i dag, og at mere korrekte udgangspunkter - metoder 

an man vil - ihvertfald ikke skal findes et stej på den allerede tilbagelagte 

vej, men på en fremtidig vej, der er gået igennem den dialektiske'materialisme, 
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Denne besterrrnelse skulle afmystificere den dialektiske materialisme, Den er 

hverken en politisk dogmatik eller en krystalkugle, hvori verdens hanneligheder 

kan læses, ej heller er den en teori om denne eller hin af verdens fænomener, 

for sådanne teorier fordrer konkret videnskabelig undersøgelse, I sig selv er 
den faktisk næsten ingen ting, nanlig ikke andet end et udgangsJ?.Ill3kt for videnskab 

renset for kendte samnenhængsfej l. Og dette udgangspunkt kan tiltrykkes scm er

kendelsen af formens cg stoffets enhed tilsat den erkendelse, at formen må for

stås san udvikling. Mm kan også sige, at den dialektisf:.e materialisme er Ari

stoteles • videnskabelige materialisme sat i bevægelse. 

Dette korrrner tydeligt til udtryk i den dialektiske materialismes kerne, san 

den fonnuleres - ræd et Hegel-citat - af Friedrich Engels, der sammen med kamp

fællen Karl Marx var den første, der befriede sig fra erkendelsens metafysiske 

blindgyder og dermed nåede frem til den dialektiske materialismes p:>sition. 

Engels siger: "Ligesan der :ikke kan findes bevag-else uden rna.terie, således heller 

ikke materie uden bevag-else (168) ", 

Den dialektiske materialisme siger altså, at udgangspunktet for enhver viden

skabelig erkendelse wå være erkendelsen af, at verden J:.::estår af en ulø~elig enhed 

af materie og bevaqelse. 

Materien i denne enhed er ·naturligvis det aristoteliske stof, mens bevæ:,relsen 

er den aristoteliske fonn, men nu forstået som årsag ved hjælp af udviklings

logikken og ikke blot som en enpirisk konstaterbar virkning. Den dialektiske 

materialisme er med andre ord den videnskat:elige rna.terialisme i en forklarende 

og ikke blot beskrivende udgave. 

Dette er naturligvis en afgØrende forskel, men den skal ikke beskæftige os 

her, der .imod er det af betydning for os 1 at Engels 1 syn på forholdet mellan de 

enkelte videnskaber er sanmenfaldende med Aristoteles' og klart forskelligt fra 

den rætafysiske materialismes opfattelse, der er re:luktionistisk. 

Den metafysiske materialisme hævder nemlig, at der i sidste ende kun findes 

een bevægelsesfo:rm, nemlig den, der blev blotlagt af Galilei, hvorirrod den viden

skabelige materialisme såvel i dens aristoteliske og metafysiske variant som i 

dens dialektiske variant hævder, at der eksisterer mange forskellige beva:gelses

fo:rmer, der nok er udviklet af hinanden, men som D<:ke kan reduceres til den 

simpleste, fordi hver beva:gelsesfonn har sine egne lovmæssigheder. 

Men når hver særlige bevæ:.Jelsesform har sine egne lovmæssigheder 1 så må den 

også studeres i kraft af sig selv, det vil sige, at den må udgøre en genstand for 

en selvstændig videnskab. Engels udtrykker det sådan: 

Klassificering af videnskaberne, af hvilke hver analyserer en enkelt bevægel
sesform eller en række bevægelsesformer, der hØrer sam:nen eller går over i 
hinanden, er dermed selve disse bevægelsesformers klassifikation, ordning, 
efter deres naturlige rækkefØlge (169). 
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Det videnskat:elige kort må med andre ord afspejle selve ordenen i verden: 

"OVergangene må franbringe sig selv, må være naturlige. Ligesom den ene bevæ

gelsesform udvikler sig af den anden, sådan må også deres Spr::!j.lbilleder, de for

skellige videnskabar, frankonme med nØdvendighed, det ene efter det andet (.1.70)". 

Men hvad er det nu for bevæ;Je.lsesformer, der er tale om. Jo, de simpleste 

er den, som a tonerne er udtryk for. Disse bevæ-Jelseslove undersøges idag af ker

nefysikken. På et lidt højere trin finder vi de bevæ"jelseslove, som molekylerne 

er udtryk for. De studeres af kemien. Fra molekylerne opstår endnu mere komplekse 

former for bevægelse. Med mellemstation i de organiske molekyler, der studeres 

af biokemien, opstår den helt nye bevæjelsesform liv 1 der har sine egne lovmæs

sigheder og derfor kræver sin selvstændige videnskab. Hen også livets bevægelses

former udvikler sig og fordrer selvstændig videnskarelig undersøgelse. Tænkningen, 

f.eks. eller samfundslivet er udtryk for materiens højst udviklede_ l;;:evægelses

former. 

Dette kort er naturligvis langt fra udtønmende, men det viser, at en erken

delse, der tager sit udgangspunkt i udvikling,må blive a,nti-reduktionistisk, 

det vil sige respektere virkelighedens virkelige fonner, hvor en erkendelse, der 

tager sit udgangspunkt i reduktionismen,må blive anti-udviklingstænkende og 

ignorere virkelighedens virkelige fonner. Striden 0m, hvem d$r er den mest fun

damentale, genet eller organismen, der son vi ·har set også er en strid mellem 

sociobiologi og psykologi, må derfor også blive en strid mellem et metafysisk 

materialistisk og et dialektisk materialistisk udgangspunkt, og endvidere en strid 

an ikke-udvikling contra udvikling. At sociobiologien derfor ikke alene ønsker 

at udrydde psykologien, men også vender sig heftigt mod den dialektiske materia

lisme, som vi har set, er helt igermem logisk. At den også indtager et standpunkt 

mod udvikling, hvad vi i dette arbejdes første del betragtede som dens egentlige 

ærinde, er altså ikke kun et ideologisk biprodukt, det ligger i selve dens .meto

dologiske opfattelse af verden, i det udgangspunkt den gør til forudsætning for 

sin videnskabelige erkendelse. 

Ideologien er med andre ord dens videnskabelige grundholdning il.:x:lende. Men 

dette forbavser os ikke. Det gælder al videnskab og viser endnu engang, at al er

kend.else må være en uløselig enhed af videnskab og ideologi, subjektivitetens 

cg objektivitetens forening. 

Sociobiologiens forudsætning nummer et er, at livets form kan reduceres til 

sine bestanddele, der ikke selv er levende. Psykologiens forudsætning nummer et er, 

at dette ikke er muligt, men at livets form må forstås so:n livets form. Da det er 

dette sidste synspunkt, der er udtrykt i den aristoteliske psykologi, og san gen

tages i den dialektisk materialistiske opfattelse af verden, så er det klart, at 

vi skarpt må skelne mellem den aristoteliske psykologi og den aristoteliske ps~ 

kologisme. 
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cq en sådan skelnen kan vi foretage, selv crn psykologien og psykologismen 

hos Aristoteles i en vis udstræming er sanmenfaldende. F.eks. kan vi vende os 

mcxl den dialektisk materialistiske psykologi, der netop er den aristoteliske 

psykologi renset for psykologismen. 

42 Dialektisk materialistisk psykologi 

Nu er det engang sådan, at selv cm den dialektiske materialisme er formuleret, 

så er det ikke ganske ligetil at bringe den til anvendelse på sin videnskabelige 

tænkning. Ikke fordi. det i sig selv er et vanskeligt udgangspunkt, det er det 

nemlig slet ikke, men fordi de metafysiske fejltagelser udØver en voldsom drag

ning for vor tænkning. Dette er ikke så mærkeligt i lande, hvor magtfulde fOlit.i

ske og Økonomiske interesser af ideologiske grunde bakker de metafysiske fejl

tagelser op, men det gælder faktisk også i lande, hvor denne situation ikke fore

ligger, Det kan umiddelbart virke overraskende, men grunden er forholdsvis nær

liggende. Det er simpelthen umådeligt vanskeligt helt at undgå at falde i frem

træ:ielsesfonnernes snarer, og så snart man gør det, så vrimler de metafysiske 

fejltagelser frem. Ingen undgår i sidste ende sådanne fejltagelser, men det er 

ikke liganeget, hvor langt man komner, før man ender i l}rØften. 

Dette forhold er årsagen til, at der ikke er umådeligt mange eksempler på 

psykologer, der konsekvent bygger på det dialektisk materialistiske udgangspunkt. 

Et iØjnefaldende eksempel er imidlertid A. N. Leontjews. 

I samleværke~ Problemer i det J?cykiskes udvikling finder vi en skitseagtig 

afhandling, Rids af det psykiskes udvikling {171), hvor Leontjew illustrerer, 

hvordan psykologien må se sin genstand, og hvordan den kan beskrives i sin ud

vikling. 

Det bemærkelsesværdige ved Leontjews fremgangsnåde er 1 at han tager udgangs

punkt i formen liv, san han netop definerer san en relation mellem organismen san 

subjekt og omverdenen som objekt, det vil sige en relation, der har organismen 

sa:n aktiv målrettet som udgangspunkt! Denne relation er altså det levendes 

~elsesform, der adskiller sig fra det ikke-levendes bevægelsesformer ved at 

være stræbende. I.Bontjew kalder det virkscrohed: 

angivende virkelighed, bliver væsentligt bestemt af deres genstand (172). 

Et levende væsens genstand. er ikke kun et objekt, som det træder i forbi!ldelse 
med ••• , men også et objekt, der opretholder dets liv, og son det ikke for
holder sig passivt til, men aktivt, stræbende , , . (173). 
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Virksemheden er psykologiens teoretiske grundbegreb, hvorfra det må udvikle 

sine øvrige teoretiske begreber. Og disse må selvfØlgelig udvikles ved at lade 

videnskaben psykologi følge den materielle livsforms faktiske udvikling, jævnfØr 

citatet fra Engels. 

Denne or:gave løser Leontjew i grove træk. Ved at følge velselvirkningen mellen 

subjekt og objekt germen evolutionshistoriens efX')ker med. deres skiftende betingel

ser og gennem den fylogenetiske udvikling fra de primiti.veste organismer til 

de hØjeste, blotlagger han virksanhe::'l.ens udfoldelse af former san sansning, per

ception, tænkning og menneskelig bevidsthed, Og han viser den~s udfoldelse ud fra 

organismens og virksemhedens udviklingslogik, og ikke ved henvisning til tilfæl

dige mutationer i et molekyl<Ert substratum! Hermed ikke sagt, at han ikke erkender 

det rrolekylær.e substraturos rolle i evolutionsprocessen, :tor det gør han, men 

alene san stof! Stoffet er imidlertid kun afgØrende som forudsætning. Uden kan 

udviklingen ikke forløbe, men er stoffet blot til stede, så er det ikke længere 

bestemmende. Det er alene fonnen, det vil sige vekselvirkningens egen logik. 

Leontjews psykologi er et smukt eksempel p! erkendelse, der fuldt ud fonnår 

at tage hensyn til livets form og se denne form som udvikling, og selv an man kan 

diskutere flere af hans synspunkter og konklusioner 1 så hæver harls udviklings

tankning sig højt over sociobiologiens såkaldte ditto. For i og med, at sodo

biologien benægter formernes selvst:æ.1dige ber~ttigelse, så l::erlæg'ter de faktisk 

også, at materiel udvikling overhovedet kan finde sted. For når alt kanmer til 

alt, så er det jo alene formerne, der undergår en udvikling, mens det i sidste 

ende tilgrundliggende stof forbliver det samme. Mennesket består jo faktisk af 

det samne rrolekylære stof som anøberne, og amøberne igen af de sæ:rrrne grundlæggende 

kemiske forbindelser, so:n dem, der i sin tid blev udsendt fra jordens vulkaner 

og denned skabte forudsætningerne for organisk liv. 

Når sociobiologien derfor fokuserer på stoffet og ignorerer fonnerne, f.eks. 

ved at sige som PieczenU:, at der ingen fundamental forskel er_ på giraffer og 

professorer, eller scm Wils6n, at der ingen fundamental forskel er på termitl::oer 

og menneskets klassesamfund, men at der blot er tale om forandringer i den 

genetiske alctivitets fremtræ:lelsesformer, 'så afviser de i virkeligheden enhver 

tale om udvikling. 

Helt rrodsat med Leontjew. Det afgørende for ham er netop den fundamentale 

forskel, som fonnemes udvikling til stadighed skaber. De lov:mæssighed.er, der 

gælder for mennesket, er sålecl.es nt:XJle andre, end dem, der gælder for aber. Formen 

har ændret sig, og netop dette er det afgørende at forstå. Skal vi derfor forstå 

f.eks. klassesamfundets lovmæssigheder- og d~ muliggøre dets villede foran

ddng -, så rækker det ikke at forstå termitboets lovmæssigheder. At hævde at 

disse lov:mæssighErler er de sanme, strider ikke alene mod dagligdags erfaring, 

det strider også mod al videnskabelighe:l. At reducere mennesket til OOstanddele, 
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som alt liv har tilfæiles, er umenneskelig tænkning i ordets bogstaveligste be

tydning, at det også har umenneskelige praktiske konsekvenser er nøje sarrmen

hængende henne:1. 

Leontjews eksempel viser, at hvis psykologien fØlger den videnskabelige ma

terialismes beataanelse af formens og stoffets enhed., og hvis den undgår den 

aristoteliske psykologisme ve1 at fØlge den dialektiske materialismes bestem:nelse 

af fonn san den lovmæ::;sige bevægelse, der samtidig er udvikling, så kan den ende 

sin teoretiske ørkenvandring. Så er den nenlig langt om længe nået frem til såvel 

sin genstand scm sit metcdologiske udgangspunkt, Og står den først med begge ban 

plantet her, så åbner der sig vide persJ?=ktiver for den forståelse af livsfæno

menerne, det sålænge har skortet på. Dette er selvfølgelig det samne san den 

videnskabelige udvikling af psykologien, son så længe har væ:et lovet, men endnu 

ikke er blevet indfriet, At det samtidig betyder enden på pseudo-erkendelse, som 

den sociobiologien reprasenterer, behØver vel næppe siges. I den forstand er 

psykologiens videnskabelige udvikling den endelige ideologikritik. 

43 Livsvidenskabens to kandidater 

lligangspunktet for Leontjews fre:nstilling er konsekvent og rigtigt virksomheden. 

Det vil sige organismens målrettede aktivitet i den gensidige vekselvirkning med 

omverdenen. Det fundamentale træk, der er livets form, og henned følger han 

Aristoteles. 

Denne konsekvente synsnåde, der gør livsformen eller virksomheden til det 

centrale og afgØrende, gennemfører han imidlertid ikke til bunds. Selv cm det 

tydeligvis er virksanheden, der er hans udgangspunkt og grundbegreb, så tØver han 

med at gøre den til sin videnskabs genstand, og bestemmer derfor psyken eller det 

psykiske som noget arrlet end virksomheden eller livets form. Nemlig son de ind

tryk, det være sig sansefornemnelsen, det perciperede billede af verden, tanke

billedet eller den bevidste forståelse, som organismen alt efter sin udviklings

grad har eller får af sin omverden. Det vil sige de sider ved organismens udfol

delse, som man kalder erkendende eller kognitive: 

Det psykiske er en egenskab ved levende, hØjtorganiserede legemer. Det består 
i evnen til at genspejle den angivende og uafhængigt eksisterende virkelighed 
i subjektive oplevelser (174). 

Det psykiske bliver hermed til de low.æssighed.er, der gælder for organismens 

mtxle med verden, men det bliver ikke de lCJI.Ill\'ESsighed.er, der hestenroer, at orga

nismen går verden i m;tde. Det er ikke organismens aktive udfoldelse, den side 

man kalder str<l.'bende eller konativ, men kun dens passive. Det er enkelt sagt ikke 

organismen san subjekt. 

I..eontjew går altså så langt og ikke længere, og heri må vi erklære os afgørende 
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uenige med ham. Begrænser man videnskaben psykologi på derroe måde, så knytter 

man ikke alene an til den tradition i psykologien, der rækker tilbage til Platon 
og er utvetydigt metafysisk, men man afskærer også psykologien fl:a dens gen

stands væsen, der er stræben. Skal psykologien udvikle sit f,X)tentiale, så må den 

erkende, at dens genstand er stræben, organismen som subjekt. Så må den tage 

udgangspunkt i Aristoteles, der netop siger, at psyken er at tage næring til sig 

og vokse, at psyken er at bevæ;_re sig og sanse, at psyken er at tanke og udfolde 

sig samfundsmæssigt, Kun ved at gøre selve virksomheden til psykdlogiens grund

læggende genstand, vil dens fulde perspektiv kunne realiseres. 

Men hvorfor tager Leontjew da ikke dette skridt fuldt ud, når han uhyre ind

sigtsfuldt har gjort virksomheden til selve forudsætningen for sin psykologi? 

Det kan vi naturligvis ikke vide, men måske har han villet nndgå det l::etydelige 

teoretiske og fag-politiske problem, som den konsekvente bestemmelse af psykolo

giens genstand fører med sig, hvilket bringer os frem til den anden vægtige 

indvending m:x1 den aristoteliske hestenruelse af psykologiens genstand. 

Den kunne lyde: Følger man Aristeteles og gør psyl\ologien til videnskaben om 

livets form, hvad e~· biologi så videnskaben om? Til dato har biolcgien jo været 

videnskaben om livsformerne, vil man nu fratage den denne genstand og give den 

til psykologien, eller vil man lade to videnskaber have den sarrune genstand? 

Disse spørgsmål synes at bringe os i vanskelighed.er. At psykologien skulle 

overtage biologiens genstand, er jo åbenlyst urimeligt, om ikke andet så fordi 

biologien faktisk har haft den videnskabelige succes, scm psykologien aldrig har 

haft. Og tanken om at to videnskaber skulle dele den samme genstand, strider mod 

vores bestarmelse af 1 hvad en videnskab er, nemlig en bestræbelse, der er define

ret af sin genstand, Med samme genstand måtte psykologi og biologi O.erfor være 

den sarrme videnskab. Hvis det var derme situation, som Leontjew ville undvige -

og ganske smart må vi nu sige -, så er der dog ingen vej uden om. Hvis psykolo

giens genstand er livets form, og det vil vi fastholde, så opstår disse problemer, 

og psykologiens første forudsætning bliver derfor at udrede sin relation til 

biologien. Lad os derfor straks forsøge en sådan udredning. 

Til det formål er det nødvendigt at skelne me],lem den videnskab, der svarer 

til genstanden livets form, vi kunne her kalde den livsvidenskaben, og henholds

vis den faktiske biologi og den faktiske psykologi. 

Efter at have foretaget denne skelnen må vi spPrge, om der idag findes en 

videnskab,der: hnr livets form som livets form som sin genstand? Er det f.eks. 

præcis denne ·:Jen::;tand, der besterrmer biologien som videnskab? 

For at kunne besvare dette, må vi se på, hvordan videnskaber med greb om deres 

genstandsområde almindeligvis er organiseret. Centtalt placeret i en sådan viden-
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skab er teorien cm genstandens grurrllæggende lovm:essigheder. cmkring denne kerne 

lejrer der sig så en række discipliner, der anskuer hver sit af genstandsområdets 

fænomencroråder ud fra den centrale teori. Tager vi f.eks. 1600-tallets fysik., 

så udgjorde mekanikkens lovmæssigheder som de endeligt blev formuleret i Newtons 

love den centrale kerne. Men herfra udbredte der sig en lang række forskellige 

discipliner med hvert sit speciale, f ,eks. atronani eller ballisti.'l(, der på deres 

eget område blotlagde de centrale lovmæssighe:lers fremtrædelsesformer og særlige 

tillæ9'slovmæssighec1er. At den centrale kerne måtte vokse. og ændre sig med fy

sikkens stadige blotlæ;pll.ng af den fysiske verdens lovmæssigheder med en til

svarende vækst i disciplinerne til fØlge, ændrer selvfØlgelig intet J-srpå. Er 

Newtons lovmæssighed& henvist til at vær-e et særtilfælde af Einsteins, så for

bliver videnskabens organisering dog den samme: et konglomerat af discipliner 

centreret crokring en fundamental og fælles teoretisk kerne. 

Vender vi os mod biologien, så består den cgså af et konglanerat af forskel

lige discipliner, der er organiseret på kryds og tværs, Nogle er læren cm en 

bestemt dyre- eller planteart, f .eks. ferskvandsfOlypper eller sr:oreplanter, andre 

er læren cm organismernes afhængighed af deres angivelser, f.eks. økologi, andre 

igen studerer organismrans ir:dre processer og struktur som f.eks. fysiologi og 

anatomi, endvidere er der dem, ·der sammenligner organismegrupper med henblik 

på en systematik., san f.eks. taxonani, cg vi kunne blive ved. 

En ting er imidlertid spektret af discipliner, en anden den centrale teori, 

der blotlæ;ger genstandens fundamentale lovmæssigheder. Vi må derfor spørge, 

cm biologien har en såclan? 

En nøgtern ~dering rM. føre til den konklusion, at det har biologien ikke. 

På trods af biologiens betydelige videnskabelige mcdenhed, så har den .ikke i 

egentligste forstand en central teoretisk kerne. Der findes ingen almen biologi, 

der indeholder et sæt almene lownæssigheder for liv. I stedet bE::står den teoreti

ske korpus af sumnen af de enkelte discipliners teorier, det vil sige, at bio

logien nærmest består af en samling teorier, der alle har tilknytning til dette 

eller hint aspekt ved de mangfoldige livsf~ener. Dette~ også til udtryk 

i de definitioner af biologi, sanman kan finde i diverse leksika. Et siger f.eks., 

at biologien er studiet af levende ting, et andet, at den er læren om de pro

cesser, der foregår i levende organismer. 

Nu er det imidlertid sådan, at så godt som alle biologiens discipliner fØlger 

den samme grundlæggerrle metodologi ud fra nogenlunde den sanme opfattelse af 

forholdet mellem verden og videnskab. Denne metodologiske enshed. har den heldige 

konsekvens, at de forskellige discipliners teorier ikke er i indbyrdes m:xlstrid, 
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men snarere formår at kanplementere hinanden. Teorisamlingen er derfor relativt 

hc:m:::>gen og antager i værste fald karakter af brikkerne i et puslespil i bedste 

af en slags syntese. Til de fleste fonnål er dette næsten li.ge så godt scm et 

egentligt korpus af fundamentale 10\lll'æSsigheder. Selv om biologien således ikke 

i strengeste forstand er en færdigudviklet videnskab, så giver dens velfonnule

rede teori-katalog et grUndlag for en velfunderet forståelse af livsfæ.nc:m211ernes 

verden. 
På et punkt kcmner biolcgiens teori-katalog imidlertid til kort, nanlig der, 

hvor mennesket me:::1 dets samfundsliv skal forstås soin livsform .. Mennesket kan 

forstås som biokemisk og fysiologisk størrelse, det vil sige, at de træk verl 

mennesket, som det har tilfælles med. alle andre levende organismer, kan forstås 

og styres ud fra den biologiske teori, men de træk, der er ~ for mennesket 

undslipper ganske biologiens forståelse. Og presser den alligevel den særligt 

menneskelige livsfonn ind i katalogets kategoriff, bliver resultatet uplausibelt, 

hvis ikke ligefrem horribelt. 

Dette skyldes selvfØlgelig ikke en eller anden mystisk kvalitet ved. menneskets 

særlige livsfonn, men alene biologiens utilstrækkelighed.. Hvad skyldes imidler

tid denne utilstrækkelighed? 

Sodebiologien må ses son en bestræbelse, der vokser ud af dette problem, og 

scm præsenterer et svar på det sidste spØrgsmål, SOCiobiologiens svar er, at bio

logiens teori-katalo;:J er tilstrækkeligt til Qg"så at løse problemet cm menneske 

og samfundsliv, men at brikkerne hidtil er blevet lagt på en ukorrekt måde. En 

ny syntese er med andre ord påkrævet. 

Dette er en logisk konsekvent 09' derfor beundringsværdig bestrabelse, men den 

kcmner til kort. Soc:iobiolo;:Jien formår ikke at løse det problem, som den har sat 

sig for at løse, hvad vi har set, Det er ganske vist trist, at den ikke selv kan 

se det, men det a:ndrer intet ved den kendsgerning, at det er ganske tydeligt, 

hvad der sådan set på indir.ekte vis er et erkendelsesfremskridt, Med sociobio

logiens fiasko indser vi nemlig, at biologiens utilstrækkelighed ikke skyldes 

dens hidtige anvendelse af sine brikker, men. netop at brikkerne er utilstrække

lige .. Hvor meget den end fanger og blotla:gger, så mangler præ::is livets form 

som fonn, det vil sige scrn et ikke-reducerbart lovmæssighedscmråde. Livets fonn 

er den hvide plet på sociobiologiens kort. 

Det er ikke så mærkeligt, at reduktionisrnens fejlagtighed bliver tydeligst, 

d& hvor afstarrlen mellem det undersøgte fanomen og den tilbUdte forklaring er 

stØrst, nemlig i tilfældet menneske. Men når vi først har indset problenet her, 

så må vi op:iage, at det o;:Jså befinder sig androS steder, Hvis mennesket ikke kan 

reduceres til l~sigheder i det organiske stofs mikrokOsmos, så kan aben heller 

ikke! Og hvis aben ikke kan, så kan pungrotten heller ikke, og ej heller skild

padden eller løvfrøen eller hajen eller blæksprutten, Selv cm den reduktionistiske 
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forståelses utilstrækkelighed bliver stedse utydeligere, jo længere vi bevæ:Jer 

os tilbage i fylogenetisk udvikling og dermed ned i mikrokosmos, så tillader denne 

indsigt os ikke at stoppe et vilkårligt sted, og vi må fortsætte gennem orme, 

va.ndrn<.end, svampe og videre gennem de encelled.e ciliater 1 flagellater, alger, 

b3.kterier og arnører frem til de mest primitive organismer, vi kan forestille os. 

FØrst på dette rrest tidlige og mest mikroskopiske stadie l.:xegynder det underSØg"te 

fæ.nomen og den tilbudte forklaring at blive sanmenfalde~e. FØrst her undersøger 

man faktisk det unders<igte fænomens form, men lader man denne form være forkla

ring, når man revager sig op ad den fylogenetiske stige, så kan det kun ske på 

bekostning af de udviklende organismers fonn san organismer. r~ivets form san et 

reelt eksisterende fæncmen med sine egne bevagelseslove og dermed udvikling'slove 

forstås ikke, men tortforklares ved henvisning til de mikroskopiske bestanddele, 

der udgør dets stof. Og med denne henvisning til sammensætning gøres livets lov

IUi:'eSsigheder til de lo\llTlæSsigheder, der gjaldt i Kambrium, jordens oldtid, alting 

bliver til forskellige udtryk for det sarrrne, og den mangfoldighe::l af forskellige 

lovmæssigheder, sanlivet udfolder gennem sin udvikling, forsvinder mellem fing

rene scm sand. ()g" selv cm biologiens anhyggelige og detaljerede studer af også 

de hØjere formers fremtræ::lelsesformer er en indsats, der i et vist mål kan råde 

b::xl på reduktionismen, så er det dog en grundskade, der må forplante sig til alle 

biologiens discipliner, netop fordi den spærrer for den erkendelse, at livets 

form scm form, og som form under stadig udvikling er livsfæncmenernes væsenskerne 

og derfor både må accepteres og studeres som noget, ik:Jce-reducerl:art, hvis livets 

fænomener skal forstås til bunds. 

På trods af alle sine dyder har biologien derfor ikke livets form scrn sin 

centrale og fundamentale genstand, og derfor kan den heller ikke have en central 

og fundamental teoretisk kerne. Den er kort sagt ikke den livsvidenskab, vi efter

spØrger, anend den bestemt er kandidat. 

Hvis den eksisterende biologi ikke er livsvidenskaben, så er der ikke mange 

muligheder tilbage, Faktisk er der kun psykologien; og vi må derfor spørge, om 

den eksisterende psykologi kan kvalificere til at være videnskaben om liv, ve:i 

at den netop har livets form. san sin genstand? 

Ser vi på psykologiens videnskabelige organisation på sanme måde, som vi så 

på biologiens, så konstaterer vi, at også psykologien J:.:estår af en mangfoldighed 

af discipliner. l:i!Ogle af dem repræsenterer en afdeling af psykologiens fananen

cmråde san f .eks. kognitionspsykologi, socialpsykologi, indlæringspsykologi og 

klinisk psykologi. Andre derim:x'l - og væ.ret ind i de ovennævnte - repræsenterer 

ikke områder, men sel vstærrlige opfattelser af, hvad psykologisk videnskab er, 

Selvstændige psykologier så at sige! F.eks. behaviorisme, psykoanalyse, fænomeno

logisk psykologi, kritisk psykologi og gestaltpsykologi for at nævne nogle af 

de mere Jendte. 
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Eksistensen af den sidste type "discipliner", der er ukendt i biologien, 

viser tydeligt, at psykologien heller ikke har en central og fundamental teore

tisk kerne. Den er imidlertid langt værre stillet end biologien, der dog formår 

at opstille et homogent cg sammenhængende katalog af teorier, for psykologiens 

forskellige teorier er i vild modstrid med hinanden, hvis de da ikke er fuld
s'I::Cendigt uforenelige. Har biologien ikke greb cm livets. væsen, så har den dog et 

vist greb cm liv splittet op i mange mere eller mindre væsentlige former. Den 

eksisterende psykologi derirrod kan vanskeligt hælde, at den har greb cm noget 

san helst, U:len en egentlig genstand og uden nogenlunde enighE:d cm sine metoder 

er den alene samlet af sit navn, og der er da også mange røster, der benæ;,rter, 

at psykologien overhovedet kan kvalificere som videnskab. 

Hertil må man dog sige, at måske kan psykologien ikke kvalificeres scrn en 

videnskab, men så må den ses scm en række forskellige ansQ.tser til videnskab, 

der omend på en videnskabeligt umoden og noget kaotisk måde alligevel har blot

lagt en række væsentlige sanmenhænge i verden, hvad der f.eks. k,orrmer til udtryk 

i en utilstrækkelig, ræn alligevel uundværlig psykologisk praksis. Psykologien 

kan endvidere pege på, at selv an den ~pe har fundet væSenskernen i sit fænomen

onråde, så har den foretaget en del af den kortlagDing af områd_ets fremtrarlelses

fonner, der er forudsætningen for enhver videnskabelig udvikling. 

Alt dette ændrer imidlertid ikke, at psykologien samnenlignet med biologien 

er et videnskal::::eligt barn, der bestemt har sin fremtid foran sig. 

Det er ikke uwEsentligt at forstå, hvorfor det forholder sig sådan. Psykolo

giens fragmenterede tilst:arrl skyldes nemlig ikke, at psykologer er stØrre idioter 

end andre videnskabsudøvere, og ej heller at der intet sted i virkeligheden be

finder sig den genstand, i hvilken den kunne forankre sig. 

Snarere kan ~ sige, at psykologiens ulykkelige situation skyldes, at der 

netop eksisterer en sådan genst:and! 

Hvordan skal nu det forstås? Ja, det lyder godt nok som en mo::lsigelse, men er 

det faktisk ikke, Skal man grave kartofler op, så har man bnrg for en spade, skal 

mm plukke æbler, så må man have _en stige. Har man kun en spade, så får kartoffel

owraverne succes, men æbleplukkerne må uvagerligt få fiasko, Dette billede er 

ikke dårligere, en:i vi kan tillade os at bruge det. 

Lad kartoflen være Galileis og hans fagfællers genstand og spaden deres red

skab. De to ting passer smukt til hinanden, og 1600-t.allets fysiske videnskab 

får derfor straks succes, Successen ansp:>rer cgså andre videnskaber til at adop

tere spaden som redskab. F.eks. fysiologi og ad den vej biologien. Biologiens 

genstand er imidlertid æbler cg ikke kartofler, men det bremser naturligvis ikke 
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en rask mand. Faktisk kan spaden da også slå æbler ned, ihvertfald de mere lavt

halngende æbler på dette livets træ. De lavesthængerrle korrmer således fint ned, 

de lidt hØjere kCllll"er også ned, omend en smule beskadigede, men de øverste kan 

ingen Sp:ide nå. Sinart OVerladeS de derfor til psykologien. Psykologien går derfor 

på med knnn hals og vilde møllesving, men uagtet at det ser flot ud, så kcmner 

der ingen æbler ned. Psykologien har simpelthen ikke det :redskab, sO.n dens gen

stand kræver. 

Alle biologer er imidlertid ikke lige tilfredse med p_t overlade de øverste 

æbler til psykologiens klovner, Sociobiologerne indser f.eks., at spaden udrrærket 

kan nå de Øverste æb_ler, hvis man bruger den rigtige metode: man skal blot grave 

hele træet op og lade det falde til jorden med et brag, Så er der ingen hØjt

placerede æbler mere. Cg det er jo sandt nok. At met.cxlen - ud over at være noget 

kortsigtet - fomentlig også koster æblerne deres fonn, kan man jo være ligeglad 

med, hvis de allerede er solgt til rrcsteriet. 

Men lad os ikke gå for vidt, Det korte og det lange er, at æbleplukning 

fordrer en stige, og at psykologiens virkelige genstand - der også er livsviden

skabens virkelige genstand - kraver en metode, der svarer til genstandens særlige 

træk. 

Til dato har psykologien ikke kunnet plukke sin genstand alene af den grund, 

at den ikke har været i l:;.esiddelse af det til dette fonnål nØdvendige redskab. 

Den har derfor forsøgt sig med flere forskellige redskaber 1 der alle har været 

utilstrækkelige. Dette har naturligvis fØrt til både splittelse og til generel 

mangel på erkendelsesresultater af nogen dyl::de. 

Videnska.l.-.:E:lig metode kan naturligvis være nange ting, hvad der er klart, da 

den netop skal være det redskab, der formår at blotlæ;rge de særlige lovmæssigheder, 

der gælder for genstanden. Da genstandene er mangfoldige, er lovmæssighederne 

også mangfoldige, hvilket igen afspejler sig i en mangfoldighed af metoder, 

Denne mangfoldighed til trods er der dog noget fælles for alle metcder: de må 

udtrykke eller tage udgangspunkt i den grundlæggende opfattelse af verdenssammen

hængen, der er enhver videnskabelig undersØgelses forudsætning. Denne grundlæg

gende opfattelse er derfor kernen i enhver videnskabslig roetedalogi, og hvis den 

er i uoverenssterrmelse ned videnskabens genstand - og denned i uoverensstemnelse 

med virkeligheden - bliver erkendelsen falsk. 

Denne s~g mellem erkendelsesfejltagelser og den grundlæggende opfat

telse - altså de.rrted også mellem fejl og metode - har vi tidligere behandlet, 

og det er da også pr<B:!is de der skitserede grundlæ;rgende fejltagelser, der går 

igen i psykologien san fØlge af, at den aldrig har haft metoden til at fange 

sin genstand. 
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DElt kan. også udtrykkes på den måde, at når psykologien er splittet, så er den 

præcis splittet i de metafysiske fejltagelser, som vi har redegjort for. Man 

kan derfor tale om en platonisk idealistisk psykologi, der opfatter sin genstand 

som sjælen, et sær-ligt åndestof, der formår at bringe stoffet i bevæg-else, give 

det liv. Modstillingen sjæl-legeme, det psykiske og det materielle, udspringer 

af denne opfattelse, der har en umådelig lang tradition bag sig i europæisk tænk

ning, og son derfor har vær-et umådelig udbre:l.t. Ja faktisk så udbredt, at det 

vil give et fortegnet billede blot at nævne eksempler. Næsten ingen går nemlig 

fri. Navne scm Descartes, Leibniz, Fechner og wu.rrlt bØr dog nævnes. 

Også den rnetafysiske fejltagelse, der optræ::ier et trin hØjere i form af 

Dernokrits metafysiske materialisme, er rigt repræsenteret. Så meget desto mere 

som den giver anledning til to forskellige opfattelser af psykologi, svarende til 

hver af siderne i den metafysiske materialismes indre m:.xlsigelse. Den kronologisk 

og måske også logisk første er den, der redu,cerer ethvert fæncmen til sine be

standdele, og derfor tilbyder stoffets form son en forklaring på helets form. 

Den psykologiske tænkning, der fØlger dette syn, må derfor opfatte psykologiens 

genstand som noget, der er nemt at udstykke i bestanddele. Valget er her faldet 

på adfærd, som bliver forstået som en sammensætning af bevagelseselementer, be

tingede reflekser f.eks. Danne tænkning adskiller sig naturligvis ikke fra den, 

der karakteriserer biologien. DEl fleste af dens tænkere har derfor også betragtet 

deres studier som en biologisk disciplin, hvad der viser, at når psykologi og 

biologi adopterer den samme metcde, så bliver forskellen 1..lll'ærkbar, Hvad der kunne 

tolkes derhen, at det næppe er genstanden som sådan, der skiller dem. DEl reduk

tionistiske psykologlers udgangsfænomen - også selv om det kun er adfærd - er 

imidlertid af de gruncle, vi har omtalt, lidt mindre egnet over for reduktionismens 

metode end biologiens øvrige discipliner, og står derfor lidt svagere. At det 

netop var disse discipliner, som Wilson tænkte på, da han sagde, at han ville 

kannibalisere psykologien, har formentlig sin årsag her. Selv en psykologi, der 

har gjort reduktionismen til sit programpunkt nr. l, må uV~erligt kemTie til kort. 

Fordi den ikke helt kan frigøre sig for kontakten med en genstand, der både 

er der og ikke lader sig reducere! Repræentanter for denne psykologiske opfat

telse er f.eks. Hobl::les, Hartley, Watson, Pavlov og Skinner, 

Den anden retning, den metafysiske materialisme giver anledning til, er den 

subjektivt idealistiske, Vi husker, at i og rred at den metafysiske materialisme 

gØr stoffet til det fundamentale, så fordobler den fonnen, Den står på een gang 

med stoffets form, atcmet, og helets fonn, egetræt. De, der fastholder materia

lismen, afviser straks egetræets fonn og kalder det en sanseillusion, Der var 

imidlertid også dem, der stående over for valget mellem atomets form og Bg"etræts 

form vælger det sidste. Samtidig med at de fastholder, at det er en sanseillu

sion! For dem bliver hele virkeligheden derfor intet andet errl oplevelser. DEltte 
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ej endemnelige syn fører til en selvstændig psykologisk retning, der hævder, 

at pSykologiens genstand netop er disse fritsvævende oplevelser, som det er psy

kologiens opgave at beskrive. Repræsentanter for dette syn er f.eks. Berkeley, 

Mach og Ave.narius og af stor betydning for psykologien i Danmark, Tranekjær 

Rasmussen, der under navnet KØbenhavnerfænanenologi for en tid gjorde det til det 

teoretiske udgangspunkt for dansk psykologi. 

Efter platonisk idealisme og metafysisk materialisme med sin ledsager, den 

subjektive idealisme, følger den aristoteliske videnskabelige materialisme med 

den beskrivelsesmetafysik. Men tror man., at man også skal finde denne retning 

rigt repræsenteret inden for psykologien, så bliver man skuffet. Selv om denne 

tænkning i psykologismens form er den deminerende "psykologiske forståelse" i 

dagligdagen og hos aJmindelige mennesker - og ad den vej naturligvis som psyko

logisme må have enorm indflydelse inden for videnskaben også - så finder vi den 

intetsteds som en erklæret retning, 

Der er mange grunde til dette fravær 1 der sådan set udgØr en lakune mellen 

de metafysiske tænkeretninger af enten idealistisk eller materialistisk observans 

og den dialektiske materialisme, der som vi har set, jo er repræsenteret inden 

for psykologien .idag. En af grundene kunne være, at psykologer med deres viden

skab Ønsker at læ;rge afstarrl til dagligdagens psykologiske forståelse.(! tid

ligere dansk psykologi optrådte der således ofte først "Maren kokkepige" og siden 

- da tyendet blev relativt sjældent - "Damen fra j.smejeriet", der skulle være en 

illustrerende dummepeter. Det var f.eks. dan, der ikke kunne indse, at vores 

erkendelse af verden kun er oplevelser !)oen væsentligste årsag er dc::<J, at natur

videnskabarnes meto:le var lok(XI"K)tivet i den videnskabelige udvikling, hvorfor 

den blev kronet som Metcden. 

Faktisk var der på tærsklen til psykologiens institutionalisering som selv

stændig videnskab et bud på en erklæret aristotelisk psykologi. Jeg tænker her på 

Franz Brentanos Psykologi fra et arpirisk standpunkt fra 1874 1 der netop så 

psykologiens genstand som den str<.Ø::>ende handling. Samne år udkom imidlertid også 

medicineren Wundts Principper for fysiologisk psykologi, der gav sig til at ana

lysere det psykiskes sarrmensætning-. Oq det blev hurtigt denne linie, der sejre1e. 

I 1879 stiftErle Wundt såleiles sit psykologiske laboratorium (!), der blev ud

gangspunkt for stiftelse af tilsvarende laboratorier i mange lande. 1879 betrag

tes derfor som den videnskabelige psykologis fØdselsår. 

Splittet op i fraktioner svarende til de utilstrækkelige redskaber - og derme:i 

fejltagelser-, nanlig den platoniske idealisme, den subjektive idealisne cg den 

metafysiske materialisme, kan psykologien naturligvis ikke nå fran til en funda

mental cg central teori. Ja, man kan ikke engang stille sine brikker op i et 

katalog, som biologien kan, for "ånd", "oplevelser" cg "reflekser" lader sig ikke 



137 

samle. Denne ufonnåen viser til gengæld tydeligt, at psykologien ikke, med de 

forudsætninger man hidtil har lagt til grund for sin erkendelse, er i stand til 

at nå frem til den genstand, som den er videnskaben cm. Hermed er det også klart, 

at den eksisterende psykologi ikke kan gøre krav p5. at være videnskah:m om liv. 

Det er imidl~id ligeså klart, at det fænomenområde som psykologien til 

stadighed faktisk bakser med, er fænomener knyttet til leven:.'le organismers makro

skopiske egenskaber, det vil sige deres egenskaber som form. Dens· bestræbelse 

viser, at selv om dens grundlæ:Jgende metodologi ikke rækker til foJ:;målet, så er 

det f;rna:nener i forbindelsen med organismen som fo:rm, den søger at blotlaigge. 

Hvad er da mere logisk end at acceptere den aristoteliske· indsigt, at psykologiens 

genstand er de leverrle organismers foml? Er psykologien derfor ikke idag livs

videnskaben, så er også den kandidat til at blive livsvidenskaben. 

Vi må derfor konkludere, at der idag ikke findes en livsvidenskab, men at der 

er to videnskaber, der kandiderer til posten". på den ene side biologien og på 

den anden psykologien. Fra hver sin meget forskellige position har begge mulig

he::len for at rykke ind i den hvide plet på kortet. 

Psykologi og biologi er idag to meget forskellige bestræbelser, hvis vi ser 

J.::crt fra de psykologiske discipliner, der nøje følger biologiens metcde. 

Denne forskelligartethed stiller sig i dag i vejen for den indsigt, at psyken 

er de levende organisners form, san der skal til for at få Øje på nØdvendigheden 

af en livsvidenskab som en fundamental videnskab om liv. Når Aristeteles kwme 

l::estemne psyken san de levende organismers form, så skyldtes det, at der på hans 

tid ikke eksisterede et biologi-psykologi skisma. Biologi og psykologi var jo 

først på den tid ved at blive etableret - og af Aristoteles! Men han formulerede 

dan ikke scro to forskellige videnskaber. Selvan han fonnulerede en lang række 

iagttagelser og principper, scm idag ville høre til enten biologi eller psykologi, 

så opfat:tede han "biologi" og "psykologi" scm to sider af sarmne sag 1 eller måske 

rettere som henholdsvis livsvidenskabens stof og livsvidenskabens form. J)ette er 

l:.x::rnærkelsesværdigt og bør lede os i den vanskelige l&estamnelse af relationen mellem 

psykologi og biologi. 

Er de idag forskellige, ja næsten uforenelige, så er det den uforenelighed, 

der karakteriserer en m;Mts to sider! M{}nten har to sider,· javist, men man bør 

ikke være så fikseret af denne tosidighed, at man ikke kan erkende møntens enhed 

tillige. J)enne erkendelse svarer til erkendelsen af livsvidenskabens nØdvendighed. 

Skal vores erkendelse af livsfænomenernes verden derfor sprænge de nuværende 

ramner - ikke i bredden, men i dyl:.:den -, så er livsvidenskabens etablering en 

afgØrende nØdvendighed. Sp;llrgs:nålet er bare, fra hvilken side denne etablering 

skal finde sted? Fra biologiens eller fra psykologiens? 

I.ad det straks være sagt, at dette spØrgsmål ikke er en opfordring til et 

kapløb, ihvertfald ikke forstået på den måde, at den ene videnskab skal besejre 
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den anden. Det er nemlig rystende ligegyldigt, fra hvilken af disse videnSkaber 

livsvidenskaben etableres, blot den etableres. Sptrgsmålet skal derfor snarere 

ses som et spørgsm5.l an, hvilken af disse to videnskaber der idag er nærmest 

til at tage opgaven op. 

Efter den aristoteliske besterrrnelse er psykologien den logisk nærmeste, for 

ifølge hans opfattelse er psykologi nærmest at betragte som en almen biologi, 

fordi dens genstand er de generelle lovmæssigheder for organismernes form. Men 

der er løbet meget vand i st.randen siden Aristoteles, så det rækker ikke at afgøre, 

hvem der er den logisk nærmeste, vi må se på, hvem der rent faktisk er nærmest. 

Umiddelbart kunrie rra.n founcde, at biologien er nærmest en egen.tlig videnskab 

om liv 1 fordi den faktisk i forhold til psykologien er en relativt mod.en viden

skab, der omfatter et betydeligt volumen af sikker erkendelse om livsfa:nornenerne. 

Her over for synes psykologien på forhånd at være fuldstændig uddistanceret, p.g.a. 

den kaotiske tilstand. 

Det forholder sig imidlertid snarere anvendt, I denne henseende er biologiens 

styrke faktisk dens svaghed, og er psykologiens svaghed ikke i sig selv en styrke, 

så råber den på en nyvurdering, og det tilbyder visse fordele. 

Biologiens styrke er, som vi har set, dens reduktionistisk-material.istiske 

udgangspunkt, et udgangspunkt biologien har vidst at udnytte til fulde. Men også 

et udgangspunkt, der per definition er afskåret fra at blotlæjge livsvidenskabens 

fundamentale kerne: lovmæssighe::ierne for organismens udfoldelse san organisme. 

Biologiens videnskabelige succes er derfor den største hindring for, at biologien 

kan foretage den kursændring, der ville gøre den til livsvidenskaben. Ja, socio

biologien viser faktisk, at i de sanmenhænge, hvor behovet for en livb-videnskab 

er mest tydeligt, der vælger biologien at fØre en rabiat offensiv med sin prøvede 

metode mod. organismerne som organismer. !.::t€: må ikke være! Dette er ikke så m:m::-ke

ligt, men det betyder, at det er ræd biologien som rred aben, der griber en appel

sin uden_ for sit bur, og fordi den ikke kan trække appelsinen gennem tremnerne 

og heller ikke fonnå sig selv bl at slippe appelsinen, må forblive fanget. Den 

er fanget af sin metodes relative succes, og vil formentlig i lang tid fremover 

fastholde d8.lme og derned sig selv. 

I forhold hertil er psykologien anderledes bevægelig, den er ilwertfald ikke 

fastholdt af nogen succesrig roetede og burde derfor ikke være forhindret i at 

tage de indledende skridt frem mod den nqXivendige livsvidenskab. Og var forud

sætningerne for et sådant skridt ikke rigtigt til ste.:le i psykologiens fØrste år 

som videnskab, fordi de på dette t.idspunkt først var ved at blive fonnuleret, så 

er de det idag. Nanlig i form af den dialektiske materialisme, der i sig indehol

der Aristoteles' videnskabelige materialisme med dens klare budskab til psykolo

ryien, men uden dennes l:::esk"l:i velsesmetafysik, der i den dialektiske materialisme 
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er erstattet af en forklarende u:l.v:i.klingslogik, En udviklingslogik, der er af af

gØrende betydning, hvis den reduktionistiske forståelse skal undgås, hvad der er 

alfa og cmega, hvis genstanden er de levende organismers fonn. 

Stigen står kort sagt op ad muren, og behØver blot at blive flyttet hen til 

træt. Det vil sige, at kerrler psykOlogien sin besøgelsestid - og den forpligti

gelse der påhviler den -, så behøver der ikke hengå endnu hundrede år, inden den 

får sit videnskabelige gennembrud. 

Kender psykologien imidlertid ikke s .in besøgelsestid, så er der dog ingen 

grund til at tro, at den hvide plet får lov til at forblive hvid, hvad der også 

ville være en ulykke. 
Ganske vist stiller menneskeheden sig kun opgaver, den kan lØse, men kan de 

løses, så bliver de også stillet. Og denne opgave kan løses. Ikke alene skriger 

genstanden på sin videnskab, men metod.en til at foi:binde genstand og videnskab 

foreligger også. Den vil derfor blive lØst, BHver det ikke psykologien, så bliver 

det fra anden side. Formentlig fra biologien, der, hvis den får lidt tid, givetvis 

vil formå at vride sig ud af sin nuværende klemme. 

Set ud fra ønsket an en så da:kkende erkendelse af livsfæncmene:rne scrn muligt, 

er det ligegyldigt, hvan der lØser owaven. Men det er selvfØlgelig ikke lige

gyldigt, om dette skal ske rred en fuldst:.<mdig overflødig forsinkelse. Til denne 

erkendelse og til dens fravær- knytter der sig trods alt, hvad vi har set med 

sociobiologien og dens beslæ;;terle teorier, betydelige praktiske og politiske 

konsekvenser. 

Set fra psykologiens synspunkt som fag er det imidlertid ikke ligegyldigt, 

hvem der lØser opgaven, Bliver den nanlig lØst fra anden side, så bliver den 

eksisterende psykologi samtidig løst fra sin egentlige genstand og bliver totalt 

overflØdig. Den vil i dette tilfælde faktisk blive kannibaliseret - ikke af socio

biologi, men af den eneste videnskab, der kan gabe over psykologien, nanlig livs

videnskaben. En tid herefter kan den måske overleve som naverurolen og sure op

stød, men det er ikke et tiltrækkende perspektiv for en psykolog. 

Har det derfor ikke været tilfældet fØr, hvor psykologien alt for ofte har 

betjent forskellige ideologiske interesser snarere end sin genstand, så gælder 

det nu, at den progressive erkendelse og psykologien har samnenfaldende interesser. 

Denne situation bØr ufortrØdent udnyttes. 

I den ovenfor anførte betydnirq, og kun i denne, udgØr biologien en trussel 

m::x'l psykologien, deri.rrod er det vigtigt at indse, at psykologien ikke repræsen

terer en tilsvarende trussel m::X:1 biologien. Hvor en fremtidig biologi principielt 

kunne overtage den opgave, san den nuværende psykologi burde løse, og denned 

overflØdiggØre psykologien, der kan en fremtidig psykologi ikke overtage den 

owave, som den nuværende biologi løser, og derfor heller ikke overflødiggøre 
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biolcgien. Biologiens teori-katalog og dens fortsatte arl:::ejde med udvidelsen 

af dette katalog kan ikke fratages den af nogen psykologi, Derim::xl kan katalogets 

resultater blive af uvurderlig betydning for psykologien, når den skal formulere 

loVll.'æSsighederne for organismernes udfoldelse scro organismer. For også organismens 

fonn må have sit stof, og dette stof kender biolcgien næsten til bunds, ihvert

fald sålænge stoffet er knyttet til den organiske materie. For på et tidspunkt i 

materiens udvikling, nenlig d& hvor den menneskelige livsfor.m udvikles, viser 

fennen sin relative danihans over stoffet ved at inddrage ikke-organiske stof

fenner under sin form. Mztskiner og beklæ:lning og huse bliver pludselig stof for 

den rænneskelige livsfonn, hvor den dyriske livsform ktm kendte organiske stof

fenner som muskler, pels og skildp3.ddeskjold. ();Jså disse ikke-organiske stofforroer 

må inddrages i livsvidenskabens studie af livets lovmæssigheder, men det ændrer 

intet ved, at biolcgien må blive en uvurderlig rejsekamnerat for den nye psyko

lcgi, så langt den rækker, 

Men psykologien har cgså noget at tilbyde den eksisterende biologi, selv cm 

mange biologer scm f.eks. Wilson givetvis vil korse sig ved tanken. Lykkes det 

nanlig for psykologien at gril:.x::! livet-s form som sin genstand og fonnulere de 

særlige bevægelseslovmæssigheder og de særlige udviklingslovmæssigheder, der 

gælder for de levende organismer som organismer på deres respektive udviklings

trin, så vil dette faktisk udgøre den centrale og fundamentale teoretiske kerne, 

som biologien endnu mangler for at blive en fuldtudviklet videnskab, der helt 

og aldeles kan stå på egne !:en uden at læne sig over mcxl de fysiske videnskaber, 

Henned vil der være tilføjet den nuværende biologiske erkendelse en helt ny 

dimension, der vil hæve vor erkendelse af livssfærens fæncmener op i et hidtil 

og idag næsten uforudsigeligt plan. Så vil vi også på dette croråde kurme "sende 

raketter til Månen", Fonæntlig vil det betyde biologiens ophævelse, scm det 

vil betyde psykologiens, men det er en ophæ.relse til det hØjere fælles plan, hvor 

de vil dukke frem som to forskellige men uadskillelige sider af den egentlige 

videnskab cm liv, 

44 PUnkttn'l't'Mt kart s:ettes 

Her sætter vi punktum. Vi kan ikke komne videre, for livsvidenskabens lov

mæssigheder kan vi ikke nå ad den vej, vi hidtil har fulgt, udforskningen af disse 

lovmæssigheder fordrer nemlig konkrete videnskabelige undersøgelser, hvad der 

slet ikke er dette arbejdes ærinde. Den blotte konstatering af nØ;:lvendigheden 

af en videnskab, der har livets fonn som sin genstand, er imidlertid i sig selv 

et meget tilfredsstillerile resultat af vor redegØrelse for sociobiologien, 

Den peger nemlig fremad rrcd m:_ erkendelse, hvad konstateringen af Wilsons 
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ideologiske ståsted ikke ·gjorde. Og: den udgør også et langt skarpere våben 

rrod Wilsons reaktionære ærinde, for den nøjes ikke med den blotte afvisning 

af sociobiologien, den foreviser tillige den vej, vi må gå, hvis vi vil for

klare de fanemener, som Wilson bortforklarer. Og dermed angriber den ondet 

ved dets rod isterlet for at æskære toppen. At vise vejen er således et 

væsentligt skridt, Men selvfølgelig kun, hvis vejen også følges. Det er her 

og kun her, at karrq;:>en nellem fremskridt og reaktion om retten til. videnskaben 

står, Men kan vi indse dette, så 1<an vi vel også OOvroge os derhen. 

THUS 00 THE GENES Km 

'IO THEIR HIDDEN MASTER: 

THE IDEDIJX,;Y 

Engelsted, 1979 
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