
PROBLEM 
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forudsætninger 

Vi tager for givet 

l. at mennesket er et dyr, idet det nedstammer fra dyr 

2. at mennesket adskiller sig kvalitativt fra dyrene 

Det vil sige, at mennesket har såvel dyriske som ikke

dyriske træk eller egenskaber. Aristeteles har formuleret 

det på den måde, at mennesket har tre psyker: 

a. den vegetative (i lighed med planter og dyr): 

evnen til at tage næring til sig, at vokse og 

formere sig. 

b. den animale (i lighed med dyr): 

evnen til at bevæge sig og relatere sig til forhold 

i den ydre verden. 

c. den menneskelige (enestående for mennesket): 

evnen til at leve i samfund og i tilknytning her

til at tænke, tale og producere. 

Aristeteles gør opmærksom på, at trækkene i den menneske

lige psyke adskiller sig fra trækkene i den vegetative og 

den animale psyke ved at være extra-organiske, det vil sige, 

at de ikke er givet med eller bundet til den organiske struk

tur, men er udvendige i forhold til denne. 

I modsætning til den animale psyke er den menneskelige 

psyke altså ikke givet umiddelbart med organismen. Den er 

middelbar og antager derfor form af et noget, der skal for

midles og antager form af et middel. 

Protagoras taler i denne forbindelse om naturlige mid

ler, der er karakteristiske for dyrene, og kunstige mid

ler, der er karakteristiske for mennesket. Ud fra hans 
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antropogoni vil vi omtale det animale egenskabssæt som epi

methiske evner, mens vi vil omtale det menneskelige egen

skabssæt som promethiske evner. 

Epimethiske evner er i så fald de biologisk givne anato

misk-funktionelle egenskaber 1 hvorved et dyr er tilpasset 

sit specielle miljø. Arten og antallet af disse er legio 

og omfatter dyrenes udstyr til formering, ernæring, beskyt

telse, bevægelse, etc. 

Framethiske evner er i modsætning hertil muligheden for 

at lØse de epimethiske evners opg'ave extra-organisk. Det 

vil sige 11 kunstigt 11 gennem bearbejdning af naturen. Prota

goras deler de promethiske evner i fØlgende fire: 

a. produktion 

b. tænkning (produktiv kyndighed og forudseend
hed) 

c. sprog 

d. samfundsliv 

De to klart adskilte områder, som Aristeteles og Protagc

ras skelner imellem - dyrenes og menneskenes, vil vi betegne 

som henholdsvis naturhistorien og historien. 

Ved naturhistorien vil vi forstå det sæt af principper, 

der regulerer dyrenes liv og artsudvikling. 

Ved historien vil vi forstå det sæt af principper, der 

regulerer menneskenes liv og artsudvikling. 

Det ses umiddelbart af forskellen mellem de epimethiske 

Og de promethiske evner, at artsudviklingen i naturhistorien 

må være af en anden beskaffenhed end artsudviklingen i hi

storien. Hvor den første tager form af organiske forandrin

ger, dvs. ændringer i dyrenes kapaciteter gennem ændringer 

af deres anatomisk-funktionelle udstyr, d~r tager den anden 

form af ændringer i menneskets kapaciteter gennem ændringer 

i dets extra-organiske midler og strukturer. 
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I den sammenhæng tager vi endvidere for givet 

3. at Darwin principielt korrekt har blotlagt 

princippet for den naturhistoriske udvikling, 

4. at Marx principielt korrekt har blotlagt prin

cipperne for den historiske udvikling. 

Det sidste betyder endvidere, at vi tager for givet 

formål 

5. at den dialektiske og historisk materialisti

ske synsmåde er principielt korrekt. 

Arbejdets formål kan nu formuleres således: Givet disse 

forudsætninger at undersØge forholdet mellem naturhistorie 

og historie med udgangspunkt i spørgsmålet om, hvordan et 

dyr med epimethiske evner kan have forvandlet sig til et 

menneske med promethiske? 

Vi vil gribe denne opgave an ved først at se på Darwins 

opdagelse af det grundlæggende forhold i naturhistorien, 

dernæst at se på Marx's opdagelse af det grundlæggende for

hold i historien. Endelig vil vi se på, hvordan man kan 

forestille sig en udviklingsgang mellem Darwins bidrag og 

Marx's bidrag, 

darwins teori 

Darwins teori kan bedst anskues som færdiggørelsen af hans 

lærer Charles Lyells teori, for som Darwin - ikke med uret-

te - bemærker: "Jeg føler det altid, som om mine bØger kom 
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halvvejs ud af Lyells hjerne." 

Lyell var bannerfører for uniformitarismen, den mekanisk 

materialistiske opfattelse af geologiske forandringer, der 

i 183o'erne helt bryder med de traditionelle skabelsesteori

er1 som stadig blev holdt i hævd efter Georges Cuvier. Hvor 

denne hævder, at jordens transformationer finder sted i 

spring - katastrofer - foranstaltet af Gud, der lægger uni

formitarismen følgende principper til grund: 

l. Naturens love er konstante, dvs. ensartede 
- uniforme - i tid og rum. 

2. De processer, der nu former jordens overflade, 
bØr anvendes til at forklare fortidens hændel
ser. 

3. Geologiske forandringer er altid langsomme, 
gradvise og kontinuerte. 

4. Jorden er i alt væsentligt forblevet den samme 
siden sin dannelse. 

Det uniformitaristiske synspunkt revolutionerede den geo

logiske videnskab, iden det lagde den åben for empiriske og 

eksperimentelle metoder og forklaringer. 

Darwin, der fortrinsvis arbejdede som geolog, blev overbe

vist om uniformitarismens sandhed på sin indsamlingsrejse 

med orlogsfartØjet H.M.S. Beagle, der cireuronavigerede klo

den 1831-1836, og han skaffede på denne rejse en mangfoldig

hed af vidnesbyrd til stØtte for uniformitarismen. 

Konfronteret med den kendsgerning, at jordens dyr og plan

ter udviser en noget nær perfekt tilpasning til deres speci

fikke miljØer, - et forhold der af naturteologien blev for

klaret med henvisning til Guds forsyn -, så fordrer teorien 

om jordens kontinuerlige fysiske forandring imidlertid, at 

man samtidig antager, at dyr og planter har undergået en til

svarende kontinuerlig forandring. Ellers ville dyr og 
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planter efter nogen tid jo ikke længere kunne udvise tilpas

ning til deres miljØ. 

FØlgende opstilling forekommer altså uomgængelig: 

Dyrene er perfekt tilpassede til deres miljØ 

+ Miljøerne er under kontinuerlig forandring 

Dyrene er under kontinuerlig forandring 

Denne konsekvens ville Lyell imidlertid ikke drage. Han 

hævdede, at dyrene var skabt færdige af Gud. 

Denne brist i den uniformitaristiske teori gnavede som en 

orm i Darwins hjerne. Hertil kom de overvældende vidnesbyrd 

om mangfoldigheden af udtryk inden for de enkelte arter, som 

Darwin kunne konstatere under sit indsamlingsarbejde med 

Beagle. Kunne det virkeligt have sin rigtighed, f.eks., at 
Gud havde skabt en særskilt variant af havskildpadden, Geo

chelone elefantopus, til hver Ø 1 Galapagosøgruppen? Nej, 

det var for meget. Et andet princip end Guds skabelse måtte 

ligge til grund for denne variabilitet. Men hvilket? 

Løsningen på dette spørgsmål kom i 1838, hvor Darwin "for 

sin fornøjelses skyld kom til at læse 11 Malthus' essay On Po

pulation. Heri fremfører denne nemlig den tese, at populations

tilvæksten altid må overstige væksten i fØdemidlerne, hvorfor 

en del af populationen er dømt til at gå til grunde. Dette fØ

rer til en overlevelseskamp, og Darwin indså, at resultatet 

af en sådan overlevelseskamp per definition måtte være, at 

de bedst egnede overlevede på de mindre egnedes bekostning. 

Var der forskelle i udtryk inden for en art, - og det havde 

han konstateret, at der var til overmål -, så måtte der ske 

en frasortering og dermed en udvælgelse i retntng af de mest 

hensigtsmæssige varianter. 

Givet en stadig fremkomst af varianter og givet kampen 
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for tilværelsen, så måtte der ske en naturlig udvælgelse, 

der til stadighed ville tune dyrene til det kontinuerligt 

foranderlige miljø. Altså løse den uniformitaristiske lig

ning. 

Tager man jordens anseelige alder i betragtning, indså 

Darwin, så vil en sådan proces kunne forklare tilblivelsen 

af alle jordens mangfoldige plante- og dyrespecies fra en 

enkelt urtype. Han havde opdaget artsevolutionen. 

Værd at bemærke er det dog, at der ikke så meget er tale 

om en empirisk opdagelse, som dragningen af en nødvendig 

teoretisk konsekvens. 

Skal vi kort resuromere Darwins teori, lyder den: 

Dyr og planter uroergår sr:ontant små variationer i deres træk (af 
gruroe der er Darwin ut:ekendt) • Da deres forrreringsnangde al tid 
vil overstige mangden af deres næringsmidler, rrå en betragtelig del 
af dem gå til gru.rrle. Dette fører til en kamp for til væ:r.-elsen nel
lem de enkelte individer og mellem arterne. I den kamp sejrer de 
Varianter, der er mest i det pågælde:rrle miljØ. Da 
de gunstige (genne:n roekanisner og efter 
principper, betyder det, at der over et 
antal generationer foregår en af de bedst egne-
de varianter. Arterne forandrer og forandring har 
en reb1iitng, nemlig den der optirrerer organismernes til~ning til 
deres særlige miljø. Når denne udvælgelsesproces har staet på i 
tilstrækkelig lang tid, vil den pågældende gruppe af organismer ad
skille sig så meget fra sit udgangspunkt, at man taler om tilblivel
sen af en ny art. Da det er en kendsgerning 1 at miljøerne er urrler 
konstant omend gradvis forandring, så følger heraf 1 at arterne også 
rrå være under konstant og gradvis forandring. Konsekvensen heraf 
er den kontinuerte udvikling af arter, som jordens grologiske lag 
bærer vidnesbyrd om. Alle eksisterende arter er udviJ<let på den nå
de fra tidligere arter i en ubrudt linie tilbage fra livets oprindel
se (hvis årsager er Darwin ubekendt) . 

Sat på formel kan det gØres endnu kortere: 

1 
+ 

Kampen for tilværelsen (Malthus) 

Variation (Beagle-ekspeditionen) 

Naturlig udvælgelse (Darwin) 
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Naturlig udvælgelse 

+ Miljøernes ubrudte forandring (Lyell) 

Arternes udvikling (Darwin) 

marx's teori 

Harx's teori er funderet på tre piller, der samtidig marke

rer udviklingsfaserne i Marx's tænkning: 

a. den tyske idealistiske filosofi 

b. den franske socialisme 

c. den engelske politiske Økonomi 

Først i forbindelse med c. fremstår det resultat, som 

vi vil betragte som kernen i Marx's teori, men da resultat

et er skabt af selve udviklingsgangen i Marx's tænkning, vil 

vi kursorisk ridse dens faser op. 

a. den tyske idealistiske filosofi 

Forlnldet mellem erkendelse og virkelighed/ånd og materie er et grurrl

tema i filosofien. En klassisk variant af dette tema fremkom de bri-. 

tiske empiriscister med, idet de som 'Berkeley og Htm1e v .h.a. argurnenter 

af typen: erkendelsen kerrler kun erkendelsen, ikke virkelighe::len, forka

stede - eksplicit eller implicit - muligheden for lovmæssig erkendelse 

af virkeligheden, dvs. af den materielle verden. 

Som l:::ekendt gav dette Kant et chok, fordi det U!l1Uliggjorde videnska

l:::elig erken:::lelse. Det lykkedes ham imidlertid at fo:rmulere en teori, 

der muliggør lovbunden erkendelse, samtidig med at han accepterede bri

ternes !;å stand om erkendelsens effektive adskillelse fra den stoflige 

verdens former. 

Denne adskillelse kunne de tyske romantikere Fichte og SChelling 

ikke acceptere. De ophæve::le derfor den kantianske rrodsætning mellem 
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ånd og waterie ved at haMle - rred snedig anverrlelse af Kant - at rrate

rien er ånden kastet i en fremnEd form. 

Nu strider denne opfattelse mod den klassiske logiks modsigelsessæt

ning, fordi den sætter noget identisk ræd sin modsætning (ånd = rraterie), 

Fichte og Schelling fremfØrte derfor, at forOOldet ikke kunne gøres til 

genstand for logisk begril::else men måtte leves og fØles. 

Lette kunne Hegel ikke acceptere. En erkendelse, der ikke kan 

l::egribes, er ikke en erkendelse. I ste1et 1 hævded.e han, rrå man udvikle 

en logik,' der tager modsigelse og ikke modsigelsesfrihed som sit udgangs

punkt. En sådan logik - dialektik - er nø:lvendigvis en udviklingslo

gik, og Regel gik derfor igang mEd at de.rronstrere forholdet mellem ånd 

og materie som en udvikling. 

Også for ham var materien - naturen, samfundet og kulturen - ånden 

kastet i en fremrred form, rren germEm selve samfundsudviklingen, der dan

ner basis for tæ:1kningens udvikling, kan ånden bryde sin fremædgørelse 

og blive identisk rred sig selv, dvs. bevidst om sig selv. Dette sker 

gennem den menneskelige erkenclelse, hvor den frerrmedgjorte årKi bliver 

tilbageforva.ndlet til sig selv i form af tanker om natur og samfuril. 

Feuerbach kan nu ikke acceptere Hegels gang: Ånd r menneske - ånd. 

Han hævder, at det forholder sig omver:dt: Menneske - ånd - rænneske. 

Det er ånden - læs: religionen -, der narkerer menneskets frerrune:::Igørel

se. Denne omven:iing forvandler idealismen (ånd først) til en rraterialis

me {mennesket først) • 

Det er Feuerbachs tese, at hvis mennesket kan indse, at religionen 

blot er et udtryk for det selv, så er frerrme:::Igørelsen ophævet, men det 

kan M3.rx ikke acceptere. 

I sin kritik af Feuerbach siger Marx, at hvis man skal for

klare fremmedgØrelsen, dvs. at mennesket dublerer sig selv i 

en religiØs sfære, så må man lede efter den forårsagende mod

sigelse i menneskelivets egen sfære. Med henvisning til He

gel, der mellem sine to lag ånd gennemfører en materialistisk 
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synsmåde, siger han, at fremmedgørelsens rod ligger i den 

private ejendomsret, der medfører, at arbejderen må afhænde 

sin livsindsats til kapitalisten. 

Argumentet, der fØrer frem til denne opfattelse, lyder som 

følger: 

A <J--- P 

Det er menneskets væsenstræk, at 
det i arbejdsprocessen virkelig
gØr sig selv i en ydre, extra
organisk form: arbejdsproduktet. 

Den naturlige forbindelse mellem 
den arbejdende og hans udvendig
gjorte livsvirksomhed kunne be
kræftes, hvis produktet vendte 
tilbage til den arbejdende, der 
kunne genindtage det. 

Men det sker ikke. Produktet 
tilfalder kapitalisten. Afhæn
delsen af arbejderens produkt 
er altså samtidig den private 
ejendom, - kapitalistens. 

Hermed ses, at arbejderens frem
medgjorte forhold til sig selv, 
samtidig er hans forhold til ka
pitalisten og dermed til privat
ejendomsretten, der netop er den 
arbejdende adskilt fra sin egen 
livsvirksomhed. 

"Privatejendommen giver sig altså gennem analyse af begrebet 

om det afhændede arbejde, dvs. det afhændede menneske, det 

fremmedgjorte arbejde, det fremmedgjorte liv, det fremmed

gjorte menneske", skriver Marx. 

b. den franske socialisme 

Social retfærdighed var siden begivenhederne i 1789 et grund

tema for fransk tænkning, der barslede med en række sociali

stiske utopier, der så privatejendommens ophævelse som forud

sætning for et lykkeligt menneskeligt samfund. Samtidig 
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organiserede man sig politisk for i praksis at gennemfØre 

socialismen ved en revolution mod den borgerlige stat. Marx 

stiftede bekendtskab med disse ideer, da han måtte opgive en 

universitetskarriere inden for filosofi og blev politisk jour

nalist. Det blev til et praktisk samarbejde, da Marx i 1843 

måtte drage i eksil til Paris. 

Indsat i denne sammenhæng opdager Marx den praktiske lØs

ning på fremmedgØrelsens problem: den komrnunistiske revolu

tion. Det vil sige tilvejebringelsen af det samfund, hvor 

privatejendommen er ophævet, således at den arbejdende igen 

kan genforenes med re sul ta te t af sin 1 i vsvirksomhed: "Kom

munismen som positiv ophævelse af privatejendommen som men

neskelig selvfremmedgØrelse og derfor som den virkelige 

tilegnelse af det menneskelige væsen gennem og for menne

skene; (konununismen) derfor som den fuldstændige tilbage

venden - bevidst og rummende hele den hidtidige udviklings 

rigdom - af mennesket for sig som et samfundsmæssigt, dvs. 

et menneskeligt menneske." 

Samtidig blev det klart, at den eneste samfundsmæssige 

kraft, der kunne sætte en sådan revolution igang, var arbej

derklassen, fordi arbejderklassen var den egentlige ejendoms

lØse klasse, dvs. den eneste klasse der kunne virkeliggøre 

det klasseløse samfund. 

c. den engelske politiske Økon·omi 

r modsætning til utopisterne, der så socialismen som et Ønske

mål, dvs. et mål der kunne tilvejebringes blot gennem et Øn

ske, opfattede Narx socialismen som et stadie i en lovbunden 

udvikling, jvnf. Heg,el for hvem historie er logisk udvikling 

efter dialektiske principper. Marx måtte derfor fØle sig for

pligtiget til at blotlægge det logiske udviklingsprincip bag 
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samfundsforandr ingen. (Man taler derfor om videnskabelig 

socialisme i modsætning til utopisk socialisme) . 

Er produktionens forhold nøglen til forståelsen af en så

dan udvikling, så må udviklingens principper findes i et vi

denskabeligt studium af Økonomien. Og da historisk udvikling 

altid er konkret (Hegels dictum), vil det sige et videnskabe

-ligt studium af den konkrete kapitalistiske økonomi. Dette 

arbejde gik Marx derfor igang med, da han i 1848 måtte flyg

te til London, hvor forudsætningerne iøvrigt var ideelle, for

di den industrielle udvikling i England havde acceleret en 

udvikling af den politisk Økonomiske tænkning. 

Den grundlæggende erkendelse i den britiske politiske Øko

nomi lyder i David Ricardos formulering: 

"En vares værdi, eller mængden af enhver anden vare med. hvilken den kan 
byttes, afhænger af den relative mængde arl::ejde, der er nrtdvendig til 
dens prcduktion. 11 

Det vil sige, at en vares værdi er summen af de bestanddele 

{varer), der indgår ved dens tilblivelse: Arbejdsmaterialer, 

arbejdsmidler, arbejdskraft. 

Sammenholder man imidlertid Ricardos tese med værd'iloven, 

der siger, at en vare i princippet altid sælge·s til sin kor

rekte værdi, opstår der imidlertid et problem. 

Ud fra disse to skulle man nemlig tro, at prisen for be

standdelene (arbejdsmidler, arbejdsmaterialer, arbejdskraft} 

er den samme som prisen for den færdige vare. Men det er ik

ke tilfældet. Salget af varen repræsenterer en større værdi 

end købet af bestanddelene. Der er opstået en ekstraværdi 

eller merværdi, der tilfalder kapitalisten som profit. 

Problemet er ganske enkelt: Hvorfra komroer profitten, hvis 

alle varerne - inklusive arbejdskraften som vare - betales 

til den korrekte værdi? 
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At løse denne gåde var Marx's videnskabelige bedrift. 

NØglen til lØsningen er distinktionen mellem en vares bytte

værdi og dens brugsværdi. Bytteværdien - prisen - henviser 

til det kvantum arbejde, der er nedlagt i varen. Brugsværdi

en henviser til den nytte, man kan have af varen. Det er 

nemt at se, at de to værdier intet har med hinanden at gøre. 

Det indses nu, at når kapitalisten kØber arbejdskraft som 

en vare på markedet, så skal han betale for dens bytteværdi, 

dvs. det kvantum arbejde, der er medgået til dens reproduk

tion, og ikke for dens brugsværdi, evnen til at udføre arbej

de. Er arbejdskraftens bytteværdi mindre end den nytte 1 som 

kapitalisten kan have af den i arbejdsprocessens værdiskabel

se, så opstår en merværdi. Der opstår profit samtidig med, 

at alle varer -· inklusive arbejdskraften - er betal t til de

res korrekte bytteværdi eller pris. 

Forholdet kan opsummeres således: 

l. Arbejderen sælger sin arbejdsevne - for en periode - til kapital i
sten. (Men han sælger ikke sit arbejde) . Herfor l:::etales han ar
bejdsevnens værdi, dvs. værdien af de li vsforntdenhErler - rrål t i 
arbejdstimer -, der går til at skabe eller genskam arbejdskraften. 

2. Kapitalisten er nu ejer af brugsretten til denne arbejdskraft og 
sætter den til at forarbejde materialer til varer. Da enhver va
res værdi er lig den arbejdsmængder der er nedlagt i den, fører 
brugen af arbejdskraft {dens brugsværdi) altså til en produktion 
af bytteværdi i varen. 

3. Denne værdi realiserer kapitalisten ved salget af den prcd.ucerede 
vare. Og det viser sig nu, at denne værdi overstiger kapitalistens 
udlæg til ma.terialer, arbejdsmidler og arbejdskraft. Han får altså 
en rrervæ:rdi. 

4. Mervæ::"dien opstår kun, fordi brugen af arbejdskraft fører til en 
større værdi, errl kapitalisten har betalt for brugsretten over ar
l::ejdsla-aften. Men ingen er blevet snydt. Det er ikke arl::ejdet, 
kapitalisten har kØbt, det er arl:ejdskraften, og denD'e er betalt 
me:1 sin korrekte værdi. At brugsværdien så fører til mere werdi 
end bytteværdien, er kapitalistens held. Og eksistensgrurrllag. 
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ARB!i:~DSK.RAFT PRODUK.T 
IOEFilOWJ<:'flO"' I"!Uie.IOI& 

Reproduktionen giver arbejdskraftens bytteværdi. 
Arbejdet giver arbejdskraftens brugsværdi. 

Den store disSociation 

Når det, arbejderen betales for, er hans arbejdskraft og 

ikke hans arbejde, så betyder det, at arbejderen ikke lever 

af sit arbejde, men af salge·t af sin arbejdskraft. Det bety

der, at arbejdet i den kapitalistiske Økonomi er adskilt fra 

livsopretholdelsen~ Arbejdet tjener ikke til at reproducere 

arbejderen. Det har intet med hans reproduktion at gøre. 

Vi vil tale om den store dissociation. 

Dissociationen kommer til udtryk som en adskillelse mellem 

arbejdsvirksomhedens mål og motiv. Det mål, som arbejdsvirk

somheden sigter på at realisere i produktet, er ikke motivet 

for arbejdsvirksomhedens udfØrer. Tilegnelsen af bukser er 

ikke tekstilarbejderens motiv for at producere bukser. 

Forestiller man sig 

idealsituationen for pro

duktiv virksomhed således: 

Så ser den altså således 

ud under den kapitalisti

ske produktionsproces: 

Eksistensen af et eks-

(R 

ternt motiv er iøvrigt forudsætningen for, at arbejdsproduktets 

afhændelse, dvs. privatejendommen, overhovedet kan realiseres. 
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Merarbejdet 

Hvad der gælder den individuelle arbejder, - at hans arbej

de ikke tjener til at reproducere ham og parallelt hermed, 

at hans arbejdsresultat ikke tilfalder ham, - gælder imid

lertid ikke, hvis man ser på den samlede klasse af arbejde

re. Klassen af arbejdere reproducerer sig alene gennem klas

sens arbejdsresultater. Enhver konsumgenstand 1 som en arbej

der forbruger, er produceret af en arbejder. 

Men den samlede arbejderklasse producerer mere, end den 

samlede klasse forbruger. I dette stØrre perspektiv skifter 

merværdien betydning. Hvor der på individets plan er tale 

om kØb og salg mellem lige parter, nemlig kØb og salg af va

ren arbejdskraft, der er der på klassens plan tale om et uli

ge forhold. For fra at være en heldig omstændighed ved kØb 

og anvendelse af arbejdskraft bliver merværdien nu udtryk for 

et merarbejde, som arbejderklassen udfører. Det vil sige 

en arbejdsindsats, der ligger ud over, hvad der er nødvendigt 

til klassens reproduktion. Marx taler om den nødvendige ar

bejdstid og merarbejdet. Forholdet imellem dem kalder han 

udbytningsgraden. 

Studiet af kapitalismen - og især dens gådefulde profit -

har hermed givet Marx et detaljeret og kvantificerbar udtryk 

for arbejdets afhændelse. 

Men, skriver Marx, 11 kapitalen har ikke opfundet merarbej

det. Overalt, hvor 6n del af samfundet har monopol på pro

duktionsmidlerne, må arbejderen, fri eller ikke fri, fØje en 

overskydende arbejdstid til den arbejdstid, der er nØdvendig 

til hans eget underhold, for at producere subsistensmidlerne 

til ejeren af produktionsmidlerne •.• ~~ 

Historiens udvikling bliver således historien om roerar

bejdsformernes udvikling, for "den væsentligste distinktion 
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mellem de forskellige samfundsformationer, f.eks. mellem et 

samfund, der er baseret på slavearbejde, og et samfund, der 

er baseret på lønarbejde, ligger alene i den måde, hvorpå 

dette merarbejde bliver aftvunget den umiddelbare producent. 11 

Man kan nu skelne mellem to kvalitativt forskellige sam

fundsforandringer. De samfundsrevolutioner, der har revolu

tioneret formen for arbejdets afhændelse, dvs. resulteret i 

nye ejendomsformer og dermed udbytningsformer, og den- kom

mende - samfundsrevolution, der vil afskaffe arbejdets afhæn

delse som udbytning og dermed privatejendommen, nemlig socia

lismen. 

Er de to slags samfundsforandring radikalt forskellige, 

så er det dog den samme proces, der afstedkommer dem. Enhver 

samfundsformation må have en balance mellem sine produktiv

kræfter - udviklingsgraden af arbejdskraften og arbejdsmid

lerne - og sine produktionsforhold - organiseringen af arbej

dets afhændelse, dvs. organiseringen af ejendommen. 

Produktivkræfterne udvikler sig imidlertid og kommer med 

tiden ud af balance med de eksisterende produktionsforhold. 

Kun ved at ændre produktionsforholdene kan balancen genopret

tes. Denne genoprettelse antager som oftest karakter af et 

revolutionært skift, da de gamle ejendomsbesiddere modsætter 

sig kravet fra den nye ejendoms repræsentanter. 

Det er nu Marx's tese, at produktivkræfterne i det højt

udviklede industrikapitalistiske samfund kræver socialistisk 

organiserede produktionsforhold. Produktionsmidlerne bliver 

f.eks. af en sådan størrelse, at de kræver samlede samfunds

mæssige investeringer, der modsiger privatejendom. Privat

ejendommen stiller sig derfor hindrende i vejen for udnyttel-

sen af de eksisterende produktivkræfter. De moderne prodUk-

tivkræfters krav om modsvarende produktionsforhold vil der

for fØre til en socialistisk økonomi, hvis mønstret i den 
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hidtidige samfundsudvikling fØlges. Socialismen fØlger 

altså af en historisk lov. 

Hermed har Marx forvandlet sin teori fra blot filosofi 

til en politisk-Økonomisk samfundsvidenskabelig teori. 

merarbejdet som skillelinie 

Kortest kan Marx's opdagelse formuleres: Merarbejdet udgør 

den historiske udviklings grundlæggende princip. (Og siger 

man merarbejde, siger man fremmedgØrelse, privatejendom, ud

bytning, klasser, klassekamp, etc., som momenter.) 

Deler man det organiske livs udvikling i to grundlæggen

de faser, naturhistorien og historien 1 så må ovenstående 

bestemmelse af historiens grundlæggende princip føre frem 

til fØlgende konklusion: 

l. historien begynder med roerarbejdets tilblivelse 

2. naturhistorien slutter med roerarbejdets tilbliv. 

I så fald får vi fØlgende opstilling: 

Dyret 

naturhistorisk determin. 

epimethiske evner 

ikke-merarbejde 

Mennesl<-et 

historisk determin. 

promethiske evner 

merarbejde 

En læsning af Marx og Engels giver os imidlertid ikke med

hold i denne enkle opdeling. Skillelinien mellem dyr og men

neske er for dem nemlig ikke samtidig skillelinien mellem 

ikke-merarbejde og merarbejde. Menneskets tilblivelse og 

historiens begyndelse er i deres forståelse ikke sammenfal

dende. Merarbejdet som grundlæggende historisk princip 
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ser de først udvikle sig efter en betragtelig epoke i menne

skehedens udvikling. Nemlig den, der ligger forud for "civi

lisationen", det egentlige klassesamfund, og som rummer såvel 

jæger-samlersamfundet (Morgans Vilde tilstand, mellemste og 

hØjeste trin) og de tidlige agerbrugs- og hyrdesamfund (Mor

gans Barbari, laveste, mellemste og hØjeste trin) . Det grund

læggende for denne før-historiske periode (der omfatter 99 % 

af menneskehedens eksistens) er ikke merarbejdet 1 men fælles

ejendom baseret på familieorganisering. Marx og Engels ta

ler om urkommunismens periode. 

Når skillelinien mellem dyr og menneske og mellem natur

historie og historie ikke er identisk, så får vi nødvendig

vis tre faser: 

a. naturhistorien 

b. forhistorien 

c. historien 

De forholder sig således til hinanden i Marx' s og Engels' 

forståelse: 
DYR. 

__________ A _________ __ 

------------~c---~1 ------------b 
IIJATL!RHISTOri:IE '---y---J HISTOlitiE 

Hermed for Marx og Engels to afgØrende overgange at skul

le gØre rede for: 

l. Fra dyr til menneske (u. merarbejde) 

2. Fra menneske (u. merarbejde) til menneske (m. merarb.) 

Vi vender os mod den fØrste overgang og spørger, hvad det 

er, der efter Marx's og Engels' opfattelse karakteriserer 

mennesket, d§r hvor det fØrst adskiller sig fra dyret? 
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Svaret på spØrgsmålet lyder: "Man kan sætte skel mellem men

neskene og dyrene ved bevidstheden, religionen, og hvad man 

ellers lyster. De begynder selv at adskille sig fra dyrene, 

så snart de begynder at producere deres livsfornødenheder." 

Menneskets særkende er altså produktion. 

Men hvad er så produktion? Produktion er behovstilfreds

stillelse gennem en forarbejdning eller manipulation af na

turen, og denne indvirkning på naturen antager form af red

skabsbrug, for "ingen produktion (er) mulig uden et produk

tionsredskab, om så også dette redskab blot er håndenn, skri

ver Marx. 

Forarbejdningen af naturen har yderligere to kendemærker. 

Den første lyder: 11 Vi forudsætter arbejdet i en form, der 

udelukkende hØrer mennesket til. En edderkop udfører opera

tioner, der ligner væverens, og en bi gør ved opbygningen af 

sine voksceller mangen en bygmester til skamme. Hvad der på 

forhånd udmærker den dårligste bygmester fremfor den bedste 

bi, er, at han har bygget cellen op i tanken, fØr han bygger· 

den i voks. Ved slutningen af arbejdsprocessen fremkommer 

et resultat, der allerede ved begyndelsen af processen eksi

sterede som en forestilling hos arbejderen, altså ideelt var 

til stede. Han afstedkommer ikke blot en formændring af det 

materiale, han arbejder med, men samtidig virkeliggør han 

si t eget mål, der som en lov bestemmer hans handlemåde ••• n 

Den planmæssige foregribelse eller indsigten er altså af

gØrende i den menneskelige produktion. 

Men endnu et kendemærke må fØjes til. Marx skriver: 

"Produktion hos isolerede individer uden noget samfund 

er lige så stor en absurditet som forestillingen om en 
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sprogudvikling uden individer, der lever sammen og taler med 

hinanden." 

Produktion er altså i princippet altid en samfundsmæssig 

proces. (Det må dog bemærkes, at denne bestemmelse er empi

risk snarere end logisk. Hvorfor indsigtsfuld manipulation 

med naturen ved anvendelse af instrumenter principielt er sam

fundsmæssig fremgår ikke med nødvendighed, omend det notorisk 

forholder sig sådan) • 

Med bestemmelsen af den indsigtsfulde omformning af na

turen v.h.a. redskaber i en samfundsmæssig kontext som menne

skets særkende, får vi tre udviklingstrin: 

Det forhi

storiske 

menneske: 

Det histo

riske men

neske: 

Karakteriseret ved alene at forholde sig til 

sine behovsobjekter i deres naturlige form. 

Vi kan skrive det (S --- O) 

Karakteriseret ved at forholde sig til sine be

hovsobjekter i form af tilvirkede produkter. 

Vi kan skrive det (S --- P) 

Karakteriseret ved at det er adskilt fra sit 

produkt gennem afhændelse. 

Vi kan skrive det (S/--- P) 

præcedens 

Vi bemærker straks, at Marx hermed har defineret mennesket 

ved de promethiske træk: produktion, indsigt, (sprog) og sam

fund. Som Protagoras lægger Marx tillige vægt på den "kun

stige" eller ekstra-organiske karakter af menneskets egenska

ber. Han skriver f.eks.: "Man ser, hvorledes industriens 
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historie og industriens objektiverede væren er de menneske

lige væsenskræfters åbne bog, den sanseligt foreliggende 

menneskelige ;esykologi •.. " 

Marx's menneskeforståelse er altså en ny variant af en 

meget gammel opfattelse af det menneskelige væsen, for ikke 

mindre end to og et halvt milleniuro adskiller Marx og Prota

goras. 

Dette kunne foranledige til den opfattelse, at tænkningen 

i så lang en periode har været enig om, at definere menne

sket ved promethiske egenskaber med udgangspunkt i produktio

nen. Dette er imidlertid slet ikke tilfældet. 

Tværtimod har de mellemliggende århundreders tænkning op

fattet menneskets særkende som ånd, dvs. en ikke-materiel 

substans af gudelig oprindelse. Marx's betydning lig-

ger derfor ikke mindst i, at han - med en række andre - af

viser den idealistiske opfattelse af mennesket og genvinder 

tidligere tiders materialistiske position. 

Denne genvindelse kan ikke være tilfældig, men må have 

rod i de principper, som den historiematerialistiske tænkning 

har formuleret. Vi må derfor spØrge, hvad der er fælles for 

Marx's samfund og for Protagoras samfund, siden der heraf kan 

udspringe en identisk forståelse af mennesket? 

Svaret er enkelt. Karakteristisk for såvel Marx's som 

Protagoras tid er fremvæksten af en stærk samfundsklasse af 

købmænd og håndværkere, der udfordrer godsejeraristokratiet 

og gennemtvinger en forståelse af det oprindelige {læs natur

lige) menneske som netop håndværker, dvs. producent. Denne 

klasse er borgerklassen. 
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Et klassisk problem 

Borgerklassens fremkomst er sammenfaldende med individualis

mens fremkomst, for den borgerlige Økonomi er i princippet 

den individuelle konkurrences økonomi, hvor enkeltindividet 

- i modsætning til individet i den agrare godsejerøkonomi -

i princippet kan bedre sin lod gennem sin personlige indsats. 

Individet og individets stræben efter personlig vinding træ

der derfor i fokus. 
Tager man individuel selviskhed som et naturgivent udgangs

punkt, så bliver eksistensen af samfund imidlertid et teore

tisk problem. Den klassiske formulering af dette problem 

skylder vi filosoffen Thornas Hobbes. Den lyder således: 

Hvis individet er principielt selvisk, hvordan kan man 

så have samfund karakteriseret af samarbejde? 

Problemet bunder i en skelnen mellem 

l. Det selvisk stræbende individ (håndværkeren og købmanden) 

2. Individet der indordner sig i et samfund 

og påpegningen af en principiel konflikt herimellem, der kom

mer til udtryk i modsigelsen mellem egennytte og fælleshen

syn, der karakteriserer det borgerlige samfund. 

Protagoras' antropogoni er i realiteten et forsøg på at 

behandle netop dette problem, som han løser ved l) at lade 

mennesket blive producent og 2) efter nogen tid at lade det 

blive samfundslevende ved gudelig indgriben. 

Men der findes andre beskrivelser, der søger at lØse dette 

problem gennem en evolutionshistorie. (Borgerklassens verdens

billede fordrer udvikling, - at de eksisterende forhold til 

stadighed forbedres gennem individernes indsats.) Den æld

ste er overleveret af Dioderos fra Sicilien og kan stamme 

fra Dernokrit (håndværker- og købmandsfilosof og grundlægger 

af den borgerlige udviklingstænkning, den mekaniske materia

lisme) ca. 6oo f.v.t. Den smukkeste er Lukrets 11 0m universets 
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natur", 55 f. v. t. Den vigtigste er Rousseaus "Om oprindel

sen oq grundlaget for uligheden blandt mennesker", 1755. 

Mens det, der optager Diodoros/Demokrit og Lukrets, er, 

hvordan mennesket fra sin naturtilstand etablerer sig som 

(S ·--- P), og hvordan det herefter bliver et samfundsvæsen, 

dvs. den rækkefølge, der også findes hos Protagoras, så går 

Rousseau et skridt videre. Efter nøje at have fulgt sine 

forgængere i etableringen af {S --- P) fra en naturtilstand, 

(S --- O), og herefter ladet mennesket udvikle sig socialt, 

så viser han, hvordan samfundstilstanden kommer til at anta

ge karakter af (S/ --- P) . 

Trinene i Rousseaus antropogenese kan skitseres således: 

l. I sin naturtilstand lever mennesket isoleret fra arrlre artsfæller 
og tænker kun på at få opfyldt sine egne l:.:ehov. (Den grunO.læggen
de individualisme og sel viskhed) • 

2 • På et tidspunkt opstår der store vanskelighEder, der tvinger men
nesket til at finde på lØsninger. (u:tfordringen som J:::evæg. princip) . 

3. I :mcd.sæt.ning til dyrene har mennesket en selvforl:edringsevne (præ
cis som den selvforl::edringsevne, der karakteriserer kapitalen, den 
lx>rgerlige Økonomis grundlæggende kategori) • 

4. Selvforl:edringsevnen komrær til tiltryk som evnen til indsigtsfuldt 
at l:earbejde naturen. Den resulterer i en lang række opfir.delser, 
såsom re::lskaber, beklædning og bel:oelse. 

5. På et - relativt sent - trin i denne udvikling bagynder de enkelte 
individer efter stor overvindelse et sp:rdt samarl::ejde, f.eks. i for
bindelse med klapjagt. 

6. For at facilitere denne svære proces udvikles langsomt sproget. 

7. Den langsomme men fortsatte udvikling af dette samarbejde øger in
dividets afhængighed af gruppen og resulterer i sidste ende i en 
egentlig social tilstand, først i familiens, siden i landsbyfælles
skal::ets form. 

8. Det sociale liv tvinger individet til at lægge bånd på sine natur
lige tilbØjeligheder og indordne sig under fællesskabets~-

9. Læpge er samarJ::ejdet J:::aseret på gensidighe:l efter prillcippet: du 
hjælper mig, jeg hjælper dig. Men p§. et tidspunkt udvikler en an
den form for samarJ::ejde sig. Her gælder prillcippet: du hjælper mig, 
imens forsørger jeg dig. Denne fo:rm for assistance kræver ekstra
forsyninger og gØr overskud og kontrollen hermed af største betydning. 
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lo. Produktionen irrlrettes herefter på skal::elsen af et overskud eller 
et ~rodukt, idet besiddelsen af et sådant roerprodukt tillige 
er raderetten over frerrrned. arbejdskraft. 

11. Dette er synonymt me:::1 skabelsen af den private ejendomsl::esi.ddelse. 

12. Da alle søger at sikre sig privat ejendom, antager samfurrlstilstan
den på dette trin karakter af alles kamp ned alle. 

13. I.J,zlsningen på denne konflikt bliver den scx::::iale kontrakt, som Hobbes 
idealiserer. Rousseau karakterer den derirrod som en fiksering af 
magt- og ejendomsforholdene til fordel for de besiddende og vendt 
mod de besiddelsesløse. 

14. Magt bliver hermed til lov og ejendomsbesiddelse til pr~at·ejen
domsret. Og kontraktens håndhæver - staten - bliver ulighe:1ens 
og udbytningens garant. ---

15. Denne ulykke har kun en løsning, siger Rousseau. De herskendes or
den rrå omstyrtes, og rænnesket fØres tilbage til en fri og harrro
nisk tilstand. Revolutionen må gøre en ende på rrenneskets frem
nedgØrelse. 

TrinfØlgen i antropogenesen kan altså udskrives: 

Det vilde menneske ~ indsigtsstyret produktion ----1- samarbej

de/sprog/familie--+ arbejdsdeling --4 privat ejendomsret og 

udbytning/staten ---7 revolution. 

Det er ikke svært at se, at denne borgerligt-materialisti

ske antropogenese ligger til grund for Marx's og Engels' op

fattelse af mennesket. Da de i 1845 (Den tyske ideologi) 

skal bestemme det menneskelige udgangspunkt (til erstatning 

af Regels åndelige udgangspunkt, jvnf. Feuerbach), så adskil

ler de mennesket fra dyret ved evnen til indsigtsstyret pro

duktion, samtidig med at de stedfæster familien som det før-

ste sociale udviklingstrin. Herfra forvandler samarbej-

det sig til arbejdsdeling, der hen ad vejen bliver til ejen

domsret og udbytning med staten som den herskende klasses in

strument. 

Det, der interesserer Marx og Engels i 1845 er altså det 

rousseauske problem: Givet (S --- P) som den naturlige til

stand, hvordan kommer så (S/ --- P) i stand? 
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Med offentligg~relsen af Darwins teori i 1859 trænger det 

spørgsmål sig imidlertid på, hvordan man får etableret 

(S --- P) fra dyret? Lad os derfor vende os mod Darwin og 

se, hvordan han ser menneskets udvikling fra dyrene. 

darwin om menneskets udvikling 

Darwin fremsætter aldrig en egentlig teori om menneskets ud

vikling. Han går ud fra, at menneskets udvikling ikke adskil

ler sig fra andre dyrs udvikling og derfor er forklaret af 

teorien fra 1859, hvor menneskets udvikling kun nævnes med 

en enkel t sætning ("Der vil blive kastet lys på menneskets 

o pr inde l se og hi stor i e. ") 

Darwins Descent of Man fra 1871 er - trods navnet - heller 

ikke som sådan en fremstilling af menneskets udvikling, men 

snarere en påvisning af, at ethvert træk, man kan finde hos 

mennesket, er en videreførelse eller udvidelse af dyriske 

træk og således principielt kan findes i en eller anden grad 

i dyreverdenen. At der altså er absolut kontinuitet mellem 

dyr og menneske. Man kan sige, at Descent of Man først og 

fremmest er en fastslåen af uniformitarismens principper på 

den menneskelige evolutions område og en kanonisering af det 

gamle princip om, at Natura non facit salto. 

Darwins opfattelse af mennesket kan opsummeres således: 

l. Mennesket udvikler sig gradvist fra dyrene. 

2. Det sker gennem na~uoclig udvælgelse af gunstige variatio
ner i overlevelseskampen mellem enkeltindivider. 

3. Det vil sige i Overensstemnel se rred de love, der gælder 
for naturhistorien. (Hvortil historien er en videreudvik
ling, ikke en overskridelse). 

4. En vigtig del af denne udvælgelse sker i den seksuelle selek
tion, dvs. i den udvælgelse, der finder sted i forbindelse mEd 
parringsvalget. 
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5. Da udvælgelsen altid foregår på diminuitive variationer, 
bliver udviklingen gradvis og kontinuerlig. 

6. Menneskets e;re.nsk.a.J:::er er derfor blot kvantitative afvigelser 
fra dyrenes, ikke kvalitative. 

7. Der er derfor intet spring mell~ mermeske og dyr, men et 
ubrudt kontinuum. 

8. De egenskaber, hvis trlvilling i særlig grad karakteris~er 
mennesket, er de mentale. 

9. Selektion af hjerneformåen (intelligens) forklarer derfor men
neskets særlige evolution. 

lo. Herurrler i særdeleshed OOviklingen af trækkene indsigt, sam
fundssind og sprog. 

engels om menneskets udvikling 

Marx og Engels blev straks begejstrede tilhængere af Darwins 

teori, der drager naturen ind i en udviklingsforståelse. Her

med kan naturhistorie og historie ses som et forløb. 
I arbejdsdelingen mellem Marx og Engels var det sidstnævn

tes opgave at inddrage naturvidenskaberne i den dialektiske 

verdensopfattelse. Det sker i hans arbejde med Anti-DUhring 

og Naturens dialektik~ Et afgØrende aspekt af dette 

projekt er naturligvis at demonstrere udviklingen fra natur

historie til historie. Med Origin of Species og Descent of 

Man bliver det det samme som at forbinde Darwin og Marx. Det 

vil sige forklare, hvordan et epimethisk dyr bliver forvand

let til et promethisk menneske karakteriseret ved (S --- P) , 

der er udgangspunktet for den gradvise udvikling af historien. 

Realiseringen af denne opgave giver Engels med artiklen Arbej

dets rolle i abens forvandling til menneske. 
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Engels' omprioritering 

Den produktive relation (S --- P) er defineret som indsigts

styret bearbejdning af naturen. 

To bestanddele indgår her: l) indsigt, 2) bearbejdning. 

Begge bestanddele er nØdvendige, men deres vægtning kan være 

forskellig. I Darwins Descent of Man bliver den mentale side, 

indsigten, prioriteret højst, uden at en redegørelse for det 

materielle grundlag for produktionen - hånden - forbigås. 

Den historieidealistiske tendens, der fremstår herved -

ånd først -, vender Engels i overensstemmelse med sit histo

riematerialistiske udgangspunkt. Han siger hånd først og gi

ver dermed bearbejdningen den hØjeste prioritet i den ind

sigtsstyrede naturforvandling. Hans antropogenese kommer 

herefter til at lyde således i hans eget resumme: 

Engels' antropogenese 

"Da håndens differentiering fra fcx.'.!.en, den oprette gang, endelig efter 
årtusinders kamp var virkeliggjort, da var mennesket skilt fra aben, 
da var grunden lagt til udviklingen af det artikulerede sprog- og til 
den vældige udvikling af hjernen, der siden har gjort klØften mellem 
menneske abe uoverstigelig. Specialiseringen af hånden - det be-
tyder · og værktØjet betyder den specifikt menneskelige virk-

omforrrende tilbagevirkning I;å naturen, produktionen. 
Også dyr i sn:EVrere forstand har værktøj , nen kun som lenroer på deres 
krop - 1eyren, bien, bæveren; også dyr producerer, rren deres prcx.'.!.ukti ve 
indvirkning på den orrgivende natur er i forhold til denne lig nul. Kun 
mennesket har rragtet at påtrykke naturen sit sterrpel •.. Og det har ræn
nesket fremfor alt og i det væsentlige udrettet ved hjælp af hånden. 
Selv dampmaskinen, hidtil menneskets mægtigste værktØj til omformning 
af naturen, beror som værktØj i sidste instans på hånden. Men ræd 
hånden udvikledes gradvis hovedet, kom bevidstheden, fØrst om betingel
serne for enkelte praktiske nyttevirkninger, og deraf fremstod senere 
hos mere begunstigede folkeslag indsigt i de naturlove, som betingede 
nyttevirkningerne. • . Med mennesket træder vi ind i historien. Også 
dyrene har en historie, den om deres afstaJming og gradvise udvikling 
lige til deres nuværende tilstand. Men denne historie bliver lavet for 
dem, og så vidt de se l v tager del deri, sker det uden deres viden og 
vilje. For mennesket gælder derim::.:d, at jo rære de fjerner sig fra dy
ret i snævrere forstand, desto mere laver de se l v rred bevidsthed deres 
historie ... " 
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At det faktisk lykkes Engels at lave en syntese af Marx 

og Darwin i sin Arbejdets rolle i abens forvandling til menne

ske kan fØlgende skitse af de konkrete grundtrin i Engels' 

antropogenese overtyde os om: 

Engels som marxist: 

1. Arbejdet - prcx.luktionen - er menneskets særkende, og må derfor 

også være det afgørende moment i menneskets udvikling fra aber

ne. 

"(Menneskene) begynder selv at adskille sig fra dyrene, så 
·snart·!de begynder at producere deres livsfornødenheder, et 
skridt der er betinget af deres legemelige organisation." 
Marx/Engels: Den tyske ideologi. 

2 . Dette fører til en udvikling af bevidsthed. og irdsigtsstyret 

planlæ:;ning. 

"Produktionen af ideerne, forestillingerne, bevidstheden fra 
første færd er umiddelbart sammenflettet med menneskenes ma
terielle virksomhed og deres materielle liv". Marx/Engels: 
Den tyske ideologi. 

3. Da arbejdet foregår i abeflokkens sociale sammenhæng fører 

dette igen til l.rlviklingen af sproget. 

"Bevidstheden er altså allerede fra første færd et socialt 
produkt qg vil Yedblive at være det, sålænge der overhovedet 
findes mennesker." !>1arx/Engels: Den tyske ideolog i. 

"Sproget er så gammelt som bevidstheden - sproget er den prak
tiske bevidsthed; og sproget opstår ligesom bevidstbeden 
først af behovet for og nødvendigheden af samkvem med andre 
mennesker." Marx/Engels: Den tyske ideologi. 

4. Den samlede virkning af arl:ejde, sprog og bevidsthed i en SJ

cial sa:rru:nenhæng fører til dannelsen af samfun:let. 

"Mennesket er i den mest bostavelige betydning . , , et zoon 
politicon .•. Produktion hos isolerede individer uden noget 
samfund ... er lige så stor en absurditet som forestillin
gen om sprogudvikling uden individer, der lever sammen og 
taler sammen." Marx: Grundrisse. 
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"I sin virkelighed er det {mennesket) indbegrebet af de sam
fundsmæssige relationer." Marx: Teser til Feuerbach. 

5. Dette fører til udvidet reG.skabsbrug og derme:l til en \tget ud

Vikling af produktivkræfterne i samfundet. 

"Anvendelse og tilvirkning af redskaber karakteriserer den 
specifikt menneskelige arbejdsproces, skønt dette træk findes 
i kimform hos visse dyrearter; Franklin definerer mennesket 
som 'a tool-making animal', et værktøjfabrikerende dyr." 
Marx: Kapitalen. 

"Ingen produktion (er) mulig uden et produktionsredskab, om 
så også blot dette redskab er hånden.'' Marx: Grundrisse. 

6. MEd prcxlukti vkræfternes udvikling ær:rlres produktionsforholdene 

i de oprindelige primitive ursamfund, og resultatet bliver 

klassesamfundet. 

"Det, der skiller de økonomiske epoker, er ikke, hvad der bli
ver lavet, men derimod hvorledes, og med hvilke arbejdsredska
ber det bliver lavet. Arbejdsredskaberne er ikke blot målestok 
for udviklingen af den menneskelige arbejdskraft, men de for
tæller også noget om de sociale betingelser, hvorunder der bli
ver arbejdet." Marx: Kapitalen. 

"I historiens tidligere epoker finder vi næsten overalt en fuld
stændig opdeling af samfundet i forskellige stænder, en mang
foldighed af sociale trin." Marx/Engels: Det kommunistiske 
manifest. 

"Alle samfunds historie er en klassekampens historie." Marx/ 
Engels~ Det kommunistiske Manifest. 

Karakteristisk for denne udviklingsrække: arbejde, bevidst

hed, sprog, samfund og sluttelig klassesamfundet og klassekam

pen, er, at alle de fænomener og principper, som den indehol

der, er af promethisk beskaffenhed eller udspringer af prome

thiske relationer. Hvorved de skulle ligge uden for darwinis

mens anvendelsesområde. 

Engels var imidlertid meget trofast over for Darwin, og 

hans beskrivelse af den menneskelige udviklingsgang formår 



43 

da også meget nøje, at knytte fremkomsten af de promethiske 

træk til den epimethiske -dvs. organiske - udvikling, som 

Darwin forstår den. Han forankrer altså sin og Marx 1 s for

ståelse af det oprindelige menneske i darwinismen, som vi får 

indtryk af i nedenstående: 

Engels som darwinist 

l. Arbejdets fremkomst er resultatet af håndens gradvise udvik

ling, fordi der gives den andre opgaver end fcxlen, hvilket 

skyldes forandringer i abens levevis, der lidt efter lidt fØ

rer til oprejst gang. 

"Hvis det er en fordel for mennesket at stå fast på sine fØd
der og have hænder og arme fri, hvilket der, i betragtning 
af dets enestående succes i livskampen, ikke kan være tvivl 
om, så kan jeg ikke indse, hvorfor det ikke skulle have væ
ret fordelagtigt for menneskets forfædre at være blevet me
re og mere oprette og tofodede." Darwin: Descent of Man. 

"Mennesket kunne ikke have opnået sin dominerende position i 
verden uden brugen af hænderne, der er så beundringsværdigt 
tilpassede til lydigt at handle efter dets vilje." Darwin: 
Descent of Man. 

2. Denne aktivitet indvirker selektivt r;å den gradvise udvikling 

af hjernen, bevidsthedens sæ:ie, samt på sanseorganerne. Mere 

komplicerede tankeformer bliver på den måde nrulige. 

"Troen på, at der hos mennesket består en nøje sammenhæng mel
lem hjernen og de intellektuelle evner, understøttes af sam
menligning mellem kranier fra vilde, henholdsvis civilisere
de racer ... " Darwin: Descent o f Man. 

3. Parallelt hermed. sker der en .9.2::advis udvilling af evnen til at 

artikulere lyde i den scciale korrrnunikations tjeneste. Dette 

er en selvforstærkende prcces, der til sidst giver strul::€h:.we

det en sådan udformning, at Sproget er blevet en realitet. 
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da også meget nøje, at knytte fremkomsten af de promethiske 
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re og mere oprette og to fodede," Darwin: Descent of Man. 

"Mennesket kunne ikke have opnået sin dominerende position i 
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To umage principper 

Mekaniscismen går ud fra enheden som grundlæggende kategori 

i sin anskuelse af verden. Ethvert noget består derfor af en 

sum af enheder. Som grundlæggende kategori forbliver enheder

ne uberørte af deres sammensætning med andre enheder. Et 

hele er derfor defineret ved sine dele. En undersøgelse af 

et noget kræver derfor en analyse. 

Dialektikken afviser enheden som grundlæggende kategori, 

idet den viser, at en enhed ikke er defineret ved sig selv, 

men derimod ved sin modstilling eller modsætning til det, den 

ikke er. Til dens anden-væren i Hegels terminologi. En-

hedens bestemmelse er nemlig samtidig dens grænse, og en græn

se er noget man deler med det, der ligger uden for. Dialek

tikken ser derfor forholdet som den grundlæggende kategori. 

I en undersØgelse af et noget må man derfor hæfte sig ved syn

tesen, der netop udtrykker det modsigelsesfulde forhold, at 

et noget er, hvad det ikke er. 

Når enheden tages for grundlæggende kategori, så bliver 

udvikling det samme som sammenstykning af enheder, dvs. en 

kvantitativ forandring af en uberørt kvalitet. (Demokrit: 

"I virkeligheden eksisterer bare atomerne •.. "). Udvikling 

som sammenstykning betyder gradvis udvikling - kontinuitet -

og udelukker muligheden for kvalitative spring. 

Når forholdet tages som grundlæggende kategori, så sker 

der til gengæld kvalitative forandringer. For konfronteres 

et forhold med et andet, så opstår der et tredje og nyt for

hold. Altså et kvalitativt spring. Udvikling som ~elations

skift betyder derfor diskontinuert udvikling og kvalitetsfor

andringer. 

Det er Engels' fortjeneste, at have formuleret grundprin

cipperne for den dialektiske udviklingsforståelse i studiet 

af naturen. Han formulerer dem - efter Hegel - i tre 
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l. loven om modsætningernes enhed og kamp 

der netop udtrykker, at ethvert noget er et forlx>ld mellem 
rn::::d.sætninger, og at det qua rrodsætningen udgør en dynamisk 
relation. (Begge sider presser mod den fælles grænse) . 

2. !.oven om kvantitetens omslag i ny kvalitet 

de.r udtrykker, at hvis det gensidige tryk rrcd gransen 
forrykkes ud over forholdets stabiliseringspunkt, så 
sker der en pludselig forvandling af forholdet til et 
kvalitativt andet forhold. (Strået der knækker kamelens 
ryg). 

3. loven om negationens negation 

der udtrykker at rrodstillinger (negationer) til stadighed 
vil skabe ~ forhold og derfor repræsenterer en udvikling. 
Loven skal ses i relation til den klassiske logiks negatio
ner. Her vil en dobbeltnegation føre tilbage til udgangs
punktet, (ikke-ikke A= A). Dialektikken derimod hævder, 
at en dobbelt-negation er noget andet og mere end sit ud
gangspunkt. (Klassisk eksempel; Klassesarnfundet er en ne
gation af det ur-kommunistiske samfund, og en negation af 
klassesamfundet fØrer til det korrmunistiske samfund. Men 
nu som n:x;et andet og rrere end. det oprindelige.) 

Sammenfaldende med begrebet analyse står begrebet abstrak

tion og tilsvarende begrebet syntese med begrebet konkretise

ring. Heraf fØlger, som Hegel anfører, at dialektikkens prin

cipper kun lever i konkrete udviklingsforlØb. En abstrakt 

redegørelse som den ovenstående er derfor meget lidt sigende. 

En ting kan vi imidlertid se. Engels må have et problem, 

når han skal forbinde sin og Marx's dialektiske forståelse 

med Darwins, der er eksplicit forankret i den mekaniscistiske 

udviklingstænkning (uniformitarismen) . 

(Dette er et gennemgående problem i Engels' naturdialektiske projekt. 
Engels vil gerne derronstrere, at dialektikkens love råder i naturen. Men 
da et videnskabeligt naturstudium :).igger uden for hans muligheder, så må 
han begrænse sig til at fortolke naturvidenskabens resultater dialektisk. 
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Naturvidenska.l::ens resultater er alle udformet i en mekaniscistisk forstå
elsesramre. Hvad Engels derfor i .større udstrælmlllg, end han selv var 
klar over, korrrner til at gØre, er at fortolke mekaniscismen dialektisk! 
Det vil sige, at hans l::eskrivelser lØber en risiko for at blive en dia
lektik af navn, rren en mekaniscisme af gavn. Dette var ikke et problem 
i Marx' s projekt. Han var nemlig J:::åde sin egen videnskabsrrand og filo
sof - og så skaffeje Engels til brØ::1et.) 

Problemet 

Problemet kan formuleres kort: Engels vil ved hjælp af Darwin 

forklare historiens tilblivelse, der ifØlge hans dialektiske 

principper er et kvalitativt spring om noget. Darwins grund

sætning er imidlertid, at Natura non facit salto: at kvalita

tive spring er en umulighed,og at al udvikling er en kontinuer

lig graduering af allerede eksisterende og uforanderlige prin

cipper. 

Engels fØlger Darwin: a. hånden udvikler sig gradvis 

b. og dermed arbejdet 

c. hermed vokser hjernen gradvis 

d. og dermed bevidstheden 

e. samarbejdet udvikler sig gradvis 

f. og dermed sproget 

g. samfundet udvikler sig gradvis 

h. og dermed arbejdsdelingen 

Et eksempel. Om sprogets tilblivelse: "abernes uudvikJ.e-

de strubehoved omformedes langsomt, men sik

kert ved modulation for at frembringe en 

stadig øget modulation, og mundens organer 

lærte efterhånden at udtale det ene artikule

rede bogstav efter det andet." 

Sprogets hemmelighed er altså l) en gradvis fysiologisk ændring, 

(begrundet i et selektionspres) og 2) en gradvis tilegnelse af 

lyde, der stykkes sammen "det ene bogstav efter det andet". 
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Tilsvarende er arbejdets hemmelighed l) en gradvis fysiolo

gisk ændring - af muskler, sener og nerver, og 2) en gradvis 

tilegnelse af deloperationer, der stykkes sammen til færdig

heder. Tilsvarende er bevidsthedens hemmelighed l) en grad

vis fysiologisk vækst i hjernen, og 2) en gradvis tilegnelse 

af tanker, der bliver "klarere og klarere". Tilsvarende er 

samfundets hemmelighed l) et gradvist voksende sammenhold, 

og 2) en gradvis vækst i "tilfældene af gensidig støtte". 

Denne beskrivelse fØlger Darwin nøje. Og den kan - måske -

være god nok, hvis man blot betragter trækkene produktion, 

indsigt, sprog og samfund som udvidelser af dyriske træk, dvs. 

kvantitative forandringer ene og alene. Som Darwin gør. 

Betragter man imidlertid de promethiske træk som et kvali

tetsspring, der adskiller mennesket fra dyret (og det ville 

Engels gøre direkte adspurgt), så er den helt utilstrækkelig. 

Er der et nyt princip - en ny lovmæssighed, der dikterer men

neskets liv, men som er fraværende hos dyrene, så må det nød

vendigvis komme til som et kvalitativt spring. Det vil sige 

på een gang. Et spring kræver selvfØlgelig et vist tidsrum, 

men afsættet må være veldefineret i tid og rum. En første 

gang må der være, og den må optræde på et beste~t sted, på et 

bestemt tidspunkt og involvere bestemte individer. (I nogle 

lærebøger i marxistisk filosofi kan man mØde forestillingen om 

et gradvist kvalitativt spring. Dette er selvfØlgelig noget 

sludder. Har man defineret præcis, hvori springet består -

og det er den videnskabelige opgave -, så er der også et vel

defineret take-off point. For som Marx korrekt siger: Man 

kan ikke være en lille smule gravid!). 

Da Engels selv har fastslået, at "trods al gradvished for

bliver overgangen fra en bevægelsesform til en anden altid 

et spring", så må vi spørge, hvor springet er mellem dyr og 

mennesl<:e i hans antropogenese? Svaret er klart: produktionen 
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markerer det kvalitative spring. Men så må vi spØrge, hvori 

det kvalitativt nye ved 11 produktion" består? Og her bliver 

Engels os svar skyldig, Arbejdet vokser frem på darwinistisk 
vis og i overensstemmelse med uniformitarismens krav om kon

tinuitet og springlØshed. 

Efter Engels' forståelse syne·s det at forholde sig således: 

Menneske l. Dyret og mermesket befiriler 
sig på en kontinuerlig ud
viklingslinie. 

2. Ærrlringerne trin for trin er 
gradvise. 

3. Der er derfor intet brud mel
lem nogen trin. 

4 . Men mennesket adskiller sig 
kvalitativt fra dyret. 

Dette er ikke muligt. Hvis der er kvalitativ forskel mel

lem liniens poler, så må der et eller andet sted på linien 

være et brud. 

Dette er meget vigtigt. Og bemærk: Man kan ikke ty til 

loven om kvantitetens omslag i ny kvalitet. For nok siger 

den, at kvantitative forandringer kan lede til kvalitets

spring, men den siger ikke, at kvantitative forandringer 

summeret i sig selv udgør springet. De kvantitative forandrin

ger udgØr springets forudsætninger (forskydninger i grænsen). 

Men de er ikke springet selv (grænsens forvandling og eta

bleringen af et nyt forhold). Springet er derfor overhove-

det ikke beskrevet eller forklaret, fordi man kan påvise for

udgående kvantitative forandringer. 

Ergo er Engels' opremsning af kvantitative forandringer -

hvis empiriske eksistens i evolutionshistorien er ubetvivle

lige - på ingen måde en påvisning af menneskets spring fra 

dyrene. Springet- som etableringen af et nyt logisk forhold -
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mangler ganske simpelt i Engels' antropogenese. Den er meka

nistisk, - ikke dialektisk. 

Det var næppe dette resultat, Engels havde i tankerne, da 

han til Marx skrev om Darwin: "Den plumpe engelske metode 

må man naturligvis tage med i kØbet". Hvad var årsagen til 

denne lapsus? 

Årsagen kan næppe have været uopmærksomhed på konsekvenser

ne af den darwinistiske udviklingsforståelse. Ihvertfald ad

varede han kraftigt imod dens omsiggribende anvendelse på for

ståelsen af det menneskelige samfund. Og han bekæmpede direk

te reformismen, der med Kautsky, Bernstein og ægteparret Webb 

eksplicit fØrte den darwinistiske udviklingstænkning (kontinui

tet, gradualisme, springløshed) i marken mod hans og Marxs re

volutionstænkning (diskontinuitet og kvalitative spring). For 

som den engelske arbejderleder Ramsey McDonald udtrykte det: 

"Marx havde gjort klogere i at udforske den fulde konsekvens 

af Darwins biologi i stedet for Hegels dialektik, for Darwin 

påviste, at hØjere livsformer fremstår gradvist af lavere for

mer, og ikke af sammenstØd mellem modsatrettede kræfter. 

Hverken Marx eller Engels så dybt nok til at opdage de mulig

heder for fredelige fremskridt, som lå skjult under overfla-

den. n 

Jeg tror, at en del af årsagen lå i deres opfattelse af 

forhistorien som et stadium forud for historien. Det vil si

ge i deres rousseauske opfattelse af det oprindelige menneske 

adskilt fra deres begelianske opfattelse af mennesket i histo

rien (dvs. i klassesamfundet). Hvor det historiske menneskes 

dialektiske udvikling er uforenelig med en darwinistisk for

ståelse, der er deres forhistoriske menneskes udvikling mere 

foreneligt hermed. Rousseaus antropogenese og Darwins evolu

tionsteori er nemlig udrunden af den samme borgerligt-materia

listiske, dvs. mekanistiske, verdensopfattelse og derfor langt 

lettere at forbinde. 
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De kvalitative niveauer 

Hvad angår kvalitetsspring, så er der iøvrigt en interessant 

parallellitet mellem springet fra dyr til menneske og sprin

get fra klassesamfund til klasseløst samfund. 

Uviklingen fra en samfundsformation til den næste markerer 

naturligvis kvalitative spring - nogle gange finder de lige

frem sted ved revolutioner. Men et princip forbliver uberørt: 

afhændelsen eller ejendommen. Der er altså tale om kvalitati

ve ændringer i ejendomsformerne, ikke i ejendommen som grund

læggende kvalitet. Ved overgangen fra kapitalisme til socia

lisme brydes dette princip imidlertid. Her har vi altså et 

kvalitativt spring af en anden orden end ved de foregående 

samfundstransformationer. 

Tilsvarende markerer udviklingen fra €n dyreart til en hØ

jere et kvalitativt spring i evolutionen. Men et princip 

forbliver uberørt: princippet om egenskabernes epimethiske ka

rakter. Der er altså tale om kvalitative ændringer i de epi

methiske former, ikke i princippet om den epimethiske form. 

Ved overgangen fra abe til menneske brydes dette princip imid

lertid. Her har vi altså også et kvalitativt spring af en an

den orden end i den hidtige evolutionshistorie. 

Ligesom springet fra kapitalisme til socialisme er mere 

end et vanligt spring mellem to samfundsformationer, nemlig 

springet fra klassesamfund til det klasseløse samfund, så er 

springet fra abe til menneske mere end et vanligt spring mel

lem to dyrearter, nemlig springet fra det epimethiske dyr til 

det promethiske menneske. 

Dette viser os nØdvendigheden af at skelne mellem springe

nes niveauer. 

Til vort formål kan vi tale om: 
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Spring i primære principper 

Spring i sekundære principper 

Spring i tertiære principper 

Springet fra klassesamfundet 
til det klasseløse samfund. 
Springet fra naturhistorie 
til historie. 
Springet fra dyr til menne
ske. 

SpFinget fra et klassesamfund 
til et andet (fra feudalisme 
til kapitalisme) 
Springet fra en organisk livs
form til en anden. 

Spring mellem samfund der 
opretholder det sekundære 
princip. 
Spring mellem fuglearter, 
f.eks. 

etc. etc. for man kan fortsætte ned i principniveauer ad libi

tum. 

Det vi bemærker her, er, at i forhold til det primære 

spring er det sekundære spring en kvantitativ forandring, 

fordi den lader den primære kvalitet uberørt. (Princip og 

kvalitet er synonymer). I forhold til det sekundære spring 

er det tertiære spring en kvantitativ forandring, fordi den 

lader den sekundære kvalitet uberørt. Etc. 

NØdvendigheden af at definere sit springniveau, hvis man 

skal bestemme, hvad der er kvantitativt og, hvad der er kva

litativt, ved forandringen, fremgår af denne opstilling. (Der 

iØvrigt er identisk med Aristoteles' behandling af relationen 

mellem form og stof.) Kvalitative og kvantitative forandrin

ger er nemlig relative - i forhold til det niveau, man befin

der sig på. 

Vi ser også, at det, der karakteriserer Darwin, er, at 

han - i overensstemmelse med den mekaniscistiske filosofi -

reducerer de ovenliggende spring til forandringer i lavere 

niveauer, dvs. forestiller sig en kvantitativ udvikling alene. 
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Og vi ser, at Engels foretager den samme reduktion, i og 

med at han slavisk fØlger Darwin. Selv om Engels selv i Na

turens dialektik udvikler den samme niveauopfattelse som oven

stående og her insisterer på, at højere spring ikke kan redu
ceres til blot forandringer i lavere niveauer. 

Springet fra dyr til menneske er altså et primært spring. 

Og dette spring vil vi i det fØlgende søge at indkredse, idet 

vi vil fØlge ikke bogstavet men ånden hos Engels. 

organisk kontinuitet 

I de indledende forudsætninger tog vi for givet, at Darwin 

i princippet har ret. Dette kræver i lyset af ovenstående 

nogen uddybelse. 

Darwins grundsætning var Natura non facit salto og i over

ensstemmelse hermed fremhævede han igen og igen i Origin of 

the species og i Descent of Man det kontinuerlige og graduel

le moment i evolutionen. 

I lyset af ovenstående er det ikke svært at se den impli

citte argumentation for denne opfattelse. Den kan formuleres: 

l. Arten (det hØjere niveau) skabes af forandringer i individer

nes organiske strukturer (det lavere niveau) • 

2. Det lavere niveaus forandringer er kvantitative i forhold til 

det hØjere niveaus forandringer. 

3 . MErl det hØjeres reduktion til det lavere, må udviklingen derfor 

alene være kvantitativ, ikke kvalitativ. 

4. Gradualisme og kontinuitet nå derfor være dens kenderrærke, og 

kvalitetsspring umulige. 

Det, det er vigtigt at fastholde i Darwins synspunkt, er, 
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at i arternes evolution udgør de organiske strukturers ud-

vikling en ubrudt, kontinuerlig og gradvis udvikling. (Omend 

den anatomisk-fysiologiske udvikling anskuet fra et lavere 

niveau selvfølgelig kan forstås som spring). 

I teorien om arternes evolution er denne sætning altså 

korrekt: 
·.~--------------------------------, 

I artsudviklingen optræder de organiske strukturers 

forvandling altid som et gradvist kontinuum af kvanti

tativ forandring, aldrig som kvalitative spring. 

En gruppe amerikanske biologer med Stephen Jay Gould som 

centerfigur har bragt denne sætning i tvivl, idet de afviser 

Darwins kontinuitetskrav og hævder, at organisk evolution 

kan ske i spring. Deres argument baserer de på empiri, der 

viser, at perioder med hurtige organiske forandringer efter

fulgt af lange periode med stabilitet karakteriserer evolu

tionen. Uden at drage Darwins reduktion i tvivl, -man for

står stadig evolution som forandring i de organiske struktu

rer, - ser man altså evolutionen som "springende". 

Opfatte! sen - ser vi - er baseret på en manglende skelnen 

mellem udviklingshastighed og udviklingsspring. For selv 

om spring altid implicerer hastig forandring, så implicerer 

hastig forandring ikke spring. Derfor må vi sige, at Gould

gruppen har påvist eksistensen af accelereret organisk udvik

ling (Darwins forestilling om, at udviklingen altid foregår 

langsomt, er altså ikke korrekt), men ikke dermed diskontinu

ert udvikling. For i og med, at de fastholder det anatomisk

fysiologiske niveau som artsudviklingens grundlag, så forbli

ver forandringerne kvantitative og ikke kvalitative. Det vil 

sige gradvise, det vil sige kontinuerte. 

Kan man værdsætte Gould-gruppens intentioner, så forbliver 
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Darwins synspunkt korrekt. Anskuet som en ændring i anato

misk-fysiologiske strukturer er evolutionen kontinuert og 

kan ikke være diskontinuert. (Hvorved ses, at Engels• for-

søg på at forbinde evolutionær diskontinuitet med blot or

ganisk forandring er principielt umuligt). 

Dette kan også udtrykkes på den måde, at anskuet som fy

siologisk-anatomiske strukturer, der er der intet kvalitativt 

spring mellem mennesket og aben. Hvad såvel ældre som nyere 

forskning bekræfter, og hvad Darwin brugte hovedparten af 

Descent of Man til at dokumentere. 

form og stof 

Ikke desto mindre eksisterer der et kvalitativt spring mellem 

aben og mennesket. Det spØrgsmål melder sig derfor, hvordan 

kan der opstå diskontinuitet, når organismens stoflige foran

dring per definition er karakteriseret ved kontinuitet? 

Hvor finder vi en ændring af brudvis karakter, når selve 

den organiske transformation er karakteriseret af et konti

nuum af mellemformer? 

Opstiller vi spØrgsmålet i Aristeteles • tenninologi, er 

svaret enkelt. Aristeteles skelner mellem ethvert væsens 

form og stof. Stoffet udgØres af dets sammensættende orga

niske strukturer. Formen udgØres af dets udfoldelsesmåde, 

dvs. principperne for dets livsproces. Hvad Aristeteles kal

der psyken. Begreberne form og stof er parallelle til begre

berne kvalitet og kvantitet. 

Vi får al t så: 

a. Kvalitative ændringer: ændringer i form, dvs. ænd

dringer i principperne for 

organismens udfoldelse. 
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b. Kvantitative ændrinoer: ændringer i stof, dvs. ænd

ringer i organismens struk

turelle sammensætning. 

Hvoraf ses, at ændringer i organisk struktur nødvendigvis 

er kvantitativ og dermed kontinuert. Og at ændringe.r i or

ganismens livsudfoldelse nØdvendigvis er kvalitativ og der-

med diskontinuert. (Aristoteles afviste dog at sidstnævnte 

ændringer kunne finde sted. Formen var en evigt uforander

lig størrelse. Hegel, der tog udgangspunkt i Aristoteles' 

grundopfattelse af form og stof, viste dog, hvorledes formen 

måtte skifte dialektisk, dvs. som kvalitetsspring.) 

Hermed ser vi, at kvalitetsspringene i evolutionen må sø

ges i ændringerne i udfoldelsesprincipperne. Da de praktisk 

realiserede udfoldelsesprincipper kommer til udtryk i adfær

den, så udgør adfærden altså nøglen til forståelsen af de 

kvalitative forandringer i evolutionen. Dette fører os 

straks til Darwins forgænger som opdager af den organiske 

evolution, den franske naturforsker Jean Baptiste Lamarck. 

lam~ucks teori 

Lamarck er blevet en helt igennem urimelig skæbne til del. 

De ubæredygtige forestillinger i hans teori er gjort iden

tiske med hans teori, mens det bæredygtige er blevet fortiet. 

Dette er ikke den vanlige måde at :vurdere forskning på - in

gen forskning ville på den måde kunne overleve eftertidens 

bedre viden -, men det har sin årsag i, at Lamarcks teori 

er en eksponent for den franske revolutions radikale strøm

ning og derfor blev knust af kontrarevolutionen. Det vil 
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sige af Georges Cuvier, fransk naturforsker og indenrigsmi

nister! 

Modsat den almindelige opfattelse var Lamarck ikke 

en spekulativ skrivebordsfilosof. Han viede et langt liv 

til omhyggelig empirisk forskning. Hans indsats kan deles 

i tre. 

l. Regisb:er:ing og klassificering af den franske 
flora. 

2. Systematisering af den da kendte hvirvellØse 
fauna. (Mange, mange tusinder af species). 

3. Formuleringen af en teori om den organiske ver
dens evolution. 

I forbindelse med systematiseringen af invertebraterne 

opdagede Lamarck, at de kunne opstilles i et system fra det 

simple til det mere komplekse, hvori var en række kvalitati

ve niveauer. Denne opstilling nærmest dikterede forestillin

gen om udvikling af organisk liv. Det er Lamarcks forestil

ling om det sidste, der her vil interessere os. 

Lamarcks teori kan kort skrives op som en fire-faset 

udviklingsrække: 

a. Miljøet forandrer sig 

b. Organismen tilpasser aktivt sin levevis 
til miljøforandringen 

c. Den ændrede levemåde afstedkommer over 
tid organiske strukturforandringer 

d. Dette fører over tid til alle kendte 
arter 

Dette vil vi kalde Lamarcks ramme- eller grundteori. 

For at forklare trinene i grundteorien har han imidlertid 

tilfØjet den en række udfyldende teorier eller hjælpeteorier. 

I sin helhed kommer Lamarcks evolutionsforestilling derfor 

til at se således ud: 
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Grundudsagn I: MiljØet forandrer sig. 

Hjælpeudsagn l: Hydrogeologie. 

Grundudsagn II: Organismen tilpasser aktivt sin leve

vis til miljøforandringen. 

Hjælpeudsagn 2: 

Hjælpeudsagn 3: 

Organismen som subjekt. 

Organismen som indrestyret 
via genspejling (fØlelse). 

Grundudsagn III: Den ændrede levemåde afstedkommer over 

tid organiske strukturforandringer. 

Hjælpeudsagn 4: 

Hjælpeudsagn 5: 

Loven om organers brug og 
ikke-brug. 

Aktivitet skaber direkte struk
tur. 

Grundudsagn IV: Dette fører over tid til alle kendte 

arter. 

Hjælpeudsagn 6: Erhvervede egenskaber nedarves. 

Efter denne sortering af Lamarcks teori vil vi se på, 

hvilke af hjælpesætningerne, der er korrekte og hvilke ikke. 

Vi tager de sidste fØrst. 

Hjælpeudsagn 1: Forklaringen af, hvorfor miljØet ændrer 

sig giver Lamarck i sit geologiske arbejde, Hydrogeologie. 

Den her fremsatte opfattelse, at jordens overflade fortrins

vis har fået sit udseende gennem indvirkning af vand, er ikke 

korrekt. 

Hjælpeudsagn 4: At en ændret levemåde forårsager organi

ske strukturforandringer, forklarer Lamarck ud fra loven om 

brug og ikke-brug. En smed der bruger sine biceps udvikler 

disse, mens en kontorist, der ikke bruger dem, mister dem. 
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Er der nogen Sandhed heri, så rækker det dog ikke så vidt, 

som Lamarck forestiller sig det. Slangen har ikke mistet 

sine ben, fordi den ikke har brugt dem. 

Hjælpeudsagn 5: Ud fra den kendsgerning, at embryologisk 

udvikling antager form af celleaktivitet, der fØrer til 

strukturopbygning, forestillede Lamarck sig, at selve akti

viteten skabte sine organer. Ved fortsat at fØle sig frem 

udvikler sneglen derfor fØlehorn, etc. Dette er ikke korrekt. 

Hjælpeudsagn 6: For at blive bevaret for den evolutionæ

re udvikling, må individuelt erhvervede færdigheder videre

fØres i den fØlgende generation. Lamarck forestillede sig 

- det mest enkle - at disse egenskaber uden videre blev ned

arvet af afkommet. Dette har vist sig ikke at være korrekt. 

Hjælpeudsagnene 4, 5 og 6 står i den offentlige bevidst

hed som identiske med Lamarcks teori. Af ovenstående ses, 

at dette er en urimelig påstand. Det centrale i Lamarcks 

teori er grundudsagn II og III, som vi kan formulere med 

det, vi vil kalde den lamarckianske grundsætning: 

"Det er ikke organerne, dvs. legemsdelenes natur og form 

hos et dyr, der er ophav til de særlige vaner og evner, 

men tværtimod dets vaner, livsmåde og de omstændigheder, 

hvori individerne er sat, der med tide~ har tilvejebragt 

dets legemsform, dets organers antal og sluttelig den ev

ne, det besidder. " 

Eller kort: 

Det er levemåden 1 der bestemmer den organiske struk

tur, ikke den organiske struktur der bestemmer leve

måden. 

(Eller sagt aristotelisk: formen bestemmer stoffet, ikke 

stoffet formen.) 
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Lad os derfor vende os til grundudsagn II og dets hjæl

peudsagn. 

Organismen som subjekt 

I modsætning til den fremherskende mekaniscistiske tendens, 

der reducerer den levende organisme til sine bestanddele og 

ser den som blot og bar kraftoverfØringsmaskirre (f.eks. 

LaMettrie) , så er det Lamarcks opfattelse, at den levende 

organisme udgør et kvalitativt udfoldelsesprincip, der ik

ke kan reduceres til "stof", uagtet at den kun består af 

stof; "Ingen slags stoflig partikel kan i sig selv have 

kraften til at bevæge sig, leve, fØle, tænke eller få ide

er." Altså må liv bestå i et særligt organisationsprincip. 

(På aristotelisk: en særlig form, nemlig psykens). 

Lamarck bemærker, at forskellen mellem levende og ikke

levende stof er, at det første er karakteriseret af opbyg-. 

ning, mens det sidste er karakteriseret af nedbrydning. Da 

det levende stof ikke kan undfly lovene for det ikke-levende 

stof, er organismerne derfor også udsat for nedbrydning. 

Denne nedbrydning kompenseres dog ved tilegnelse af stof fra 

omgivelserne (opbygning) . 

I overensstemmelse hermed bestemmer han det fØrste liv, 

animalculen, som en stofform, der er et åbent system og ud

veksler stof med omgivelserne til kompensation for nedbryd

ningen. 

Livsformen er altså en relation mellem stofformer karak

teriseret ved en udveksling, der initieres fra den ene side 

af relationen mod den anden. Eller kort udtrykt: Liv er en 

relation mellem et subjekt (organismen·) og objekter uden for 

subjektet. 
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Organismen som indrestyret 

De første "organismer" er mere maskiner end subjekter. 

"De formår ikke at søge deres egen føde, formår end ikke 

at genkende den, de opsuger den, fordi den omgiver dem 

på alle sider." 

Var denne tilstand forblevet, 11 Ville dyrene være forble.

vet totalt passive maskiner". Men irritabilitet, dvs. ev

nen til at alene at reagere på ydre stimuli, udvides lidt 

efter lidt til en evne til at reagere på indre stimuli -

fØlelsen. Hvor fØlelsen hos Lamarck er en intern repræsen

tation af relationen mellem organismens behov og dens behovs

genstande. 

Man kan sige, at med fØlelsen bliver organismen i stand 

til at genspejle sin egen tilstand i relation til verden, 

og med en sådan monitor selv at styre sin egen tilpasning. 

FØlelsen gør organismen i stand til aktivt - selvinitieret -

at kontrollere sin tilpasning. Eller ihvertfald aktivt at 

stræbe efter, at dens relation til omverdenen bliver opret

holdt på et niveau passende til omstændighederne. 

Det vil sige, at når omstændighederne ændrer sig1 og or

ganismens relation til verden bliver forstyrret, så vil or

gariismen aktivt søge at genoprette relationen. Det vil sige 

gennem en ændring i levemåden. Det vil sige efter princippet; 

i en forandret verden må levemåden forandres, hvis forholdet 

mellem organisme og verden skal forblive uforandret. 

Dette er nøjagtigt, hvad Lamarck udtrykker med sin anden 

grundsætning. 

Denne grundsætning kan ikke være forkert. Dyr der er i 

stand til at registrere deres relation til omverdenen, og som 

sikrer deres tilpasning (inden for det muliges grænser) gen

nem aktiv adfærd, vil, når de udsætttes for miljØforandring, 
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søge at kompensere herfor gennem deres adfærd. (Dyrs indlæ

ringsformåen, der kan påvises helt ned i invertebraterne, er 

en dokumentation af dette forhold.) 

At miljØerne forandrer sig er en empirisk kendsgerning. 

Lamarcks grundudsagn I er altså korrekt, uagtet at han i 

sine forklaringer heraf (hjælpesætning l) er ukorrekt. Grund

udsagn II er også korrekt. Dyr imØdegår aktivt forandrin

ger i deres relation til omverdenen. Spørgsmålet er så, om 

grundudsagn III også er korrekt. Om ændringer i levemåden 

forårsager ændringer i den organiske struktur. 

darwin og lamarck 

Umiddelbart forekonuner det, at dette grund11dsagn uden vide

re kan afvises med henvisning til Darwin. Giraffen har ikke 

fået sin lange hals, fordi den har bestræbt sig på (adfærden) 

at nå de hØje træers blade. Giraffen har fået sin lange 

hals, fordi det naturlige udvalg har selekteret giraffer 

med lang hals over et stort antal generationer. 

Den almindeligt accepterede modstilling af Lamarck og Dar

win er imidlertid indsigtslØs. I realiteten afviser Darwins 

teori ikke Lamarcks tredje grundudsagn. Den beviser det tred

je grundudsagns korrekthed. 

I Darwins teori bliver de organiske variationer selekte

ret, der er mest egnede (survival of the fittest) , Begre

berne egnet og "fit" fordrer et noget, som egnetheden og 
11 fitness" kan vurderes i forhold til. 

I en vis forstand udgør miljøbetingelserne dette noget. 

Det er i dyrenes overensstemmelse med eller tilpasning til 

deres partikulære miljØ, at nye variationer afprøves og se

lekteres. 
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Miljø-overenss·ternmelse er imidlertid ikke tilstrækkeligt 

som kriterium for selektionen. I så fald skulle organismer, 

der lever i den samme habitat, begunstiges af præcis de sam

me spontane variationer, og det er ikke tilfældet. Uagtet 

at begge species deler det samme miljØ, så er selektionskri

teriet for præriehunde og coyoter ikke det samme, ligeså 

lidt som det er for krokodiller og flodheste. MiljØet er det 

samme, men levemåden er radikalt forskellig, og det er det 

afgørende. 

De variationer, der fører til svømmehud mellem tæerne, be

gunstiger en vandlevende fuglespecies (anden og mågen) , men 

de ville være en katastrofe for en trælevende fuglespecies 

(spurv og ugle). Til gengæld vil de variationer, der begun

stiger anden med sit skeformede næb, være livstruende for må

gen. Forholdet er banalt simpelt og indlysende. 

forhold til levemåden, at egnetheden af spontane variationer 

må vurdere s. 

Det vil sige, at begrebet naturlig udvælgelse nØdvendigvis 

implicerer vurdering i relation til levemåden. At levemåden 

udgØr en implicit men nødvendig determinant i Darwins teori. 

Hvis imidlertid levemåden er et afgØrende kriterium for 

hvilke variationer, der er egnede og hvilke ikke, så betyder 

det, at hvis levemåden skifter, så skifter kriteriet. Eller 

sagt på en anden måde: Hvis levemåden skifter, så skifter 

retningen i selektionen af organiske variationer. 

Kan en organisme derfor imØdegå omverdensforandringer 

ved ændringer i sin levemåde (for at opretholde relation

en), så sætter den gennem sin adfærdsændring et nyt selek

tionskriterium op, for hvilke organiske forandringer der er 

gunstige og hvilke ikke. Det vil sige, at den organisme

initierede adfærdsændring bliver stifinder for den orga

niske evolution. 
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Et tænkt eksempel: 

Den okapilignende art X lever i en kratskov, hvor den ernærer 
sig af planteføde, der befinder sig indtil 2 m8ter over jorden. 
Nu indvandrer der imidlertid træarter, der over få generationer 
kvæler kratskoven med det resultat, at fødeemnerne mellem o - 2 
meter reduceres drastisk. Arten x er derfor tvunget til at søge 
nye fødeemner, dvs. at kompensere for miljøforandringen ved en 
ændring af fødeopsøgningsadfærden. Der er to alternative føderes
sourcer. lienholdsvis rødder og lignende på og under jordoverfla
den og træløv fra 2 meter og opefter. Arten X er lige skikket -
eller lige dårligt skikket - til at udnytte de to ressourcer. 
Tilfældigheder bestemmer derfor, hvilken af de to ressourcer der 
bliver foretrukket. Hvilket vi kan forestille os kommer til ud
tryk ved, at halvdelen af X opsøger rødder, mens den anden halv
del opsøger træløv, Dette "valg" i foretrukken ressource sætter 
imidlertid nu to klart forskellige selektionskriterier op. De 
spontane variationer, der er egnede for X-rødder, er decideret ueg
nede for X-løv. Og omvendt. Det betyder, at selektionen af or
ganiske træk for X-rødder bliver klart forskellig fra selektionen 
af organiske træk fra X-løv. I sidste ende bliver X-rødder et 
kortbenet dyr med en lang gravesnude og graveklo som en tapir. 
Mens X-løv bliver et langbenet og langhalset dyr som en giraf. 

Eksemplet viser, at giraffen faktisk kan have fået sin 

lange hals, fordi den har stræbt efter træløv som fØdeemne. 

(Uden en sådan levemåde ville selektion af træk, der giver 

lang hals, have forbudt sig selv). Men det viser også, at 

giraffens udvikling af den lange hals skyldes naturlig ud

vælgelse. 

At Darwin har ret, betyder altså ikke, at Lamarck har uret. 

De to teorier udelukker ikke hinanden. Snarere synes de at 

supplere hinanden. Hvad der er implicit indeholdt i Darwins 

teori er nemlig nødvendigheden af et foranderligt selektions

kriterium, og da dette selektionskriterium som et afgØrende 

moment har levemåden, så forudsætter teorien om den naturlige 

udvælgelse eksistensen af adfærdsændringer som evolutionsde

terminant. En sådan teori expliciterer Lamarck. 

Forholdet mellem de to teorier kan yderligere præciseres, 

hvis vi skriver Lamarcks grundteori op således: 
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l. organismen tilpasser sig miljøforandring 
gennen! en ændring i leverråd en. 

2. Dette fØrer til a;ndringer i dens organi
ske udstyr. 

Hermed ses nemlig - i lyset af ovenstående - at hvad 

Darwins teori explicit udtaler sig om, er 2. Det vil sige, 

hvordan den organiske evolution tager en retning, der er be

stemt af et selektionskriterium (der implicit indeholder l) 

selvom karaktereren og fremkomsten af de spontane variatio
ner er tilfældig. 

Darwins teori er altså en udfyldelse af Lamarcks grund

teori. 

Nu havde Lamarck selv forsØgt at udfylde sin grundteori, 

nemlig gennem hjælpeudsagnene 4 og 5. Disse hjælpeteorier 

viste sig at være forkerte. Lamarck kunne altså ikke udfylde 

sin grundteori korrekt. Løsningen fremkommer først Darwin 

med (omend Darwin også fejlagtigt accepterer Lamarcks hjælpe

udsagn 4 og 6). Lamarcks teori bliver dermed først stillet 

på benene med Darwin. 

Hermed ses, at konflikten mellem Lamarck og Darwin er en 

konflikt mellem Darwins teori og Lamarcks hjælpeteori, hvor 

Lamarck har aldeles uret og Darwin aldeles ret. Men at det 

ikke er en konflikt mellem Lamarcks grundteori og Darwins 

teori. Tværtimod er de lamarckianske forestillinger om le

vemåden som afgØrende evolutionsdeterminant en forudsætning 

for Darwins teori og derfor allerede indeholdt i den som en 

logisk nødvendighed. 

For 1. hvis miljøændringer fører til tilpassende ændringer 
i levemåden 

2. og hvis levemåden dikterer kriteriet for den naturlige 
udvælgelse af organiske træk 

3. så er det uorrga:ngeligt, at andringer i levemåden direk
te bestemmer den organiske evolutions retning. 
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Et så indlysende forhold er naturligvis ikke forblevet 

uopdaget. 1896-1897 fremsætter de tre forskere Lloyd Morgan, 

H.F. Osborn og J.M. Baldwin den tese, at erhvervede egenska

ber kan virke som stifinder for genetiske forandr in ger, hvad 

der siden benævnes Baldwin-effekten eller Organic. Selection. 

Den fundarnentale betydning af forholdet - udtrykt i den 

lamarckianske grundsætning - er dog først fremhævet af Ali

stair Hardy i 1942: "Ændring af vane som en faktor i evolu

tionen var naturligvis Lamarcks vægtigste bidrag til den bio

logiske videnskab; et bidrag, som ... man i det store og he

le har afvist eller negligeret. Jeg tror, Lamarck gjorde 

ret i at fremhæve denne faktor." 

Men en enlig svale gør ingen sonuner. Erkendelsen af La

marcks betydning for en fuldstændiggØrelse af evolutionslæ

ren er fraværende inden for den biologiske videnskab. 

Årsagen er formentlig, at Lamarcks teori repræsenterer 

en molær forståelse af livsudfoldelse (dvs. hvad angår helet 

eller formen eller psyken) og derfor går imod mekaniscismens 

foretrukne molekylære reduktion. Næppe var Lloyd Morgan, 

Osborn og Baldwin kommet på sporet af Lamarck i darwinismen, 

fØr de genetiske opdagelser i år 19oo helt kuldkastede denne 

udviklingsmulighed. Livets hemmelighed kunne nu søges gennem 

eksakte (kvantificerbare) naturvidenskabelige studier af 

organismens mikrokosmos fjernt fra livets eget udfoldelses

plan. Forståelsen af genetikken har vundet enormt ved denne 

ensidige approach. Men ikke forståelsen af livsudfoldelsen. 
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springets udspring 

.Lama.rcks grundteori - og dermed grundsætningen, at det er 

levemåden, der bestemmer den organiske struktur, ikke den 

organiske struktur, der bestemmer levemåden - løser problemet 

om kvalitative spring i evolutionen. 

Den lØser det begrebsligt-definitorisk, hvis man foretager 

den aristoteliske sondring mellem stof og form (kvantitet og 

kvalitet) og sætter den levende organismes form (psyken) som 

lig principperne for dens livsudfoldelse, dvs. levemåde. Her

med fØlger nemlig umiddelbart, at skift i levemåden, der ænd

rer principperne for livsudfoldelsen per definition er et kva

litativt spring. Lamarcks teori siger så, at evolutionens 

kvalitative spring finder sted i levemåden og derefter ledsa

ges af en kvantitativ omformning af organism,ens organiske ud

styr i overensstemmelse hermed. Darwins kontinuitet. 

Den lØser det imidlertid også konkret-anskueligt, og det 

er ikke mindre vigtigt. Et konkret eksempel kan anskuelig

gØre dette. 

I Origin of the species skriver Darwin: 

"I Nordamerika så Hearne den brune bjØrn svømme i timevis med 

vidtåben nn.md, mens den - ligesom en hval - fangede insekter 

i vandet. Selv i et så ekstremt tilfælde som dette kan jeg, 

hvis forsyningen af insekter var konstant, uden vanskelighed 

forestille mig en race af bjørne, der af den naturlige udv.æl

gelse gØres mere og mere vandlevende i deres struktur og va

ner, med stadig stØrre munde, indtil der var frembragt et 

dyr så rronstrøst som en hval." 

Darwin bruger iagttagelsen af denne bizarre bjØrn som et 

svar til dem, der hævder det utænkeligt, at naturlig udvælgel

se kan forklare, hvordan f.eks. en hval kan have udviklet sig 
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fra_ et mindre, landlevende dyr - som tilfa~ldet er. Og hvad 

han i realiteten siger, er, at hvis et dyr udvikler en ny 

levemåde, hvad bjørne tilsyneladende er i stand til, så vil, 

hvis levemåden bliver dominerende, de organiske forandringer 

fØlge efter i overensstemmelse hermed med en hval som det mu

lige resultat. Altså en anvendelse fra Darwins side af La-

marcks grundteori. 

teori). 

(Eller blot konsekvensen af. hans egen 

Ser vi nu på ændringen i henholdsvis den insektædende 

bjØrns adfærd og i dens (fremtidige) organiske forandringer, 

så er det klart, at mens de sidste må blive gradvise og kon

tinuerte - mundens langsomme vækst, den gradvise forvandling 

af mundens interne struktur til filtre (barder?), etc, så 

er adfærdsændringen karakteriseret af diskontinuitet og brat

hed. For enten svømmer bjØrnen rundt med åben mund efter 

insekter eller også gør den det ikke.. Der er intet midt imel

lem. 

Bjørnens hypotetiske forvandling til "hval" kan illustre

reres på denne måde: 

{Hvilket iØvrigt demonstrerer, hvorfor der i evolutionen må v.ære perio
der med accellereret ændring i det organiske udstyr efter forudgående 
stabilitet, som PJEVdet af Gould--grupi;en) . 

Vi ser altså, at hvor forandringer i det organiske ud

styr er karakteriseret af forbindende overgange, aer er 
skift i levemåden enten-eller fænomener. 
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De·tte er et grundlæggende træk ved skift i levemåde, og 

levemåden som udgangspunkt for de kvalitative forandringer 

lever derfor op til vort krav til kvalitative spring om, at 

de skal finde sted på et bestemt sted, på et bestemt tidspunkt 

og i forbindelse med bestemte individer. 

For vor søgen efter det kvalitative spring mellem menne

ske og dyr har det den konsekvens, at vi for at finde dette 

spring skal søge efter et skift mellem abens levemåde og den, 

der karakteriserer mennesket. SØger vi springet i den orga

niske struktur, vil vi mellem menneske og abe kun finde en 

flydende overgang. 

leontjevs teori 

Uagtet at den er korrekt, s& viser ovenstående, at Darwins 

teori kun er en partteori. Den indeholder ikke den redegørel

se for de molære adfærdsprincipper - psykologiske principper -

der spiller en afgørende rolle i den naturhistoriske udvik

ling. Darwin giver os derfor kun en indirekte adgang til 

de naturhistoriske principper, som vi må tage udgangspunkt i, 

hvis vi skal forstå, hvordan de ophæves til historiens prin

cipper. 

Hvad der mangler er en psykologisk teori om liv i aristo

telisl<- betydning. Lamarck udvikler en psykologisk teori om 

livets udvilding, men er den i princippet korrekt, så er den 

også så tidlig, at den mangler den videnskabelige konkretise

ring, der svarer til den videnskabelige konkretisering af 

Marx's teori. 

Nu er vi imidlertid så heldige, at der foreligger en 

teori om livsudfoldelse og livets udvikling, der: 
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l. er psykologisk 

2. i en aristotelisk forstand 

3. som denne er videreudviklet i Hegels dialektik 

4. og realiseret i den dialektiske materialisme 

5. endvidere direkte sigter mod at knytte naturhi
storien til Marx's og Engels' forståelse af 
historien 

6. og endelig er explicit lamarckiansk. 

Denne teori eller begrebsliggØreise er udarbejdet i A.N, 

Leontjevs Problemer i det psykiskes udvikling. 

I det følgende vil vi med udgangspunkt i Leontjevs arbejde 

søge at fremstille de psykologiske kategorier, der danner 

basis for naturhistoriens lovmæssigheder og for springet til 

historiens. 

Virksomhed som grundlæggende kategori 

Dialektikken anskuer ethvert noget som en relation. Dette 

gælder også, når talen er om fænomenet liv. Liv kan altså 

ikke reduceres til organismen slet og ret. Heri må også 

indregnes organismens andenværen. 

Hegel: "Ved egenskaber, f.eks. hos urter, forstår man 

bestemmelser, der ikke kun overhovedet er ~ne for et Noget, 

... det opretholder igennem dem i relationen til andet væren

de på ejendommelig måde sig selv 

Livsfænomenet som en relation er udtrykt i forholdet mel

lem et subjekt og et objekt. Det vil sige mellem to stoffor

mer, hvor den ene er aktivt rettet mod den anden (er subjekt), 

mens den anden udgØr eksistensgrundlaget for den første (er 

objekt}. 

Denne bestemmelse er i overensstemmelse med Lamarck, der 
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ser liv som en stofform, der udveksler stof med omgivelserne 

til kompensation for den naturlige nedbrydning. 
Den er også i overensstemmelse med den opfattelse af liv, 

som den 2. termodynamiske lov siden har givet anledning til: 

l. alt stof antager forrær i overenssterrmelse med den anden 
term::xlynamiske lov, dvs. former der SØger m:xi samme ener
giniveau. 

2. Stofformer, der repræsenterer et hØjere energiniveau end 
OJlB'ivelsernes, vil derfor over tid nedbrydes til former, 
hvis energiniveau er i overensstemmelse med omgivelserne. 

3. Universets energitilstarrl er ikke jævn. 

4 • Former med et energin i v eau over middel opstår derfor spon
tant i felter med hØjere energi. (Stadig i overenssterrmelse 
med anden te:rm::dynamiske lov) • 

5. På et tidspunkt i Jordens udvikling opstår (jvnf. 4) korrplek
se (energirige) kemiske former. 

6. Disse formers udviklingsretning bliver i det efterfølgende 
nedbrydning. 

7. Blandt disse kemiske former opstår visse rred en katalyserende 
evne. Det vil sige, at de er i stand til at indvirke på an
dre komplekse kemiske forrær, således at disses nedbrydning 
accelereres. 

8. Katalyserende kemiske former, der tilfældigvis fornår at dra
ge nytte af derme nedbrydning til egne opbygningsformål, ud
gør livets oprindelse. 

9. En organisme kan herefter defineres som et katalyserende kom
pleks (hvilket implicerer initieret aktivitet, da katalyse 
fordrer et energiudla>g), der gennem stadig opbygning - på 
basis af katalytisk nedbrudt stof - kompenserer for sin egen 
nedbrydning. 

lo. Eller: Liv er stofudveksling mellem to stofformer, hvor den 
ene udgør et subjekt og den an::ien et objekt. 

Livets grundlæggende relation er altså: (s o) 
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Relationen mellem subjektet og dets objekt, der er livs

fænomenernes grundlag, kalder Leontjev virksomheQ. (FØlger 

man Aristoteles' terminologi bliver virksomheden livets form 

eller udfoldelsesprincip eller kort og godt: psyken. En teo

ri om livets udvikling bliver hermed en teori om virksomhedens 

udvikling eller psykens udvikling, og det er præcis, hvad La

marcks teori er). 

Virksomhed og genspeiling 

I en dialektisk relation er den ene side et udtryk for den 

anden og omvendt. Relationens to sider genspejler sig i hin

anden som udtrykt i begrebet anden-væren. 

Dette gælder også for relationen mellem subjekt og objekt. 

Subjektet genspejler - er bestemt af - objektet, og objektet 

genspejler - er bestemt af - subjektet. Det sidste er indly

sende - objektet er kun objekt qua subjektets stræben. Lad 

os derfor se på den anden. Den deler sig i to forskellige 

genspejlingsformer: a. organisk genspejling 
b. mental genspejling 

QEganisk genspejling 

Organisk genspejling refererer til det forhold, at enhver 

organisk struktur i organismen viser hen til et aspekt ved 

virksomhedens objektside. (Hegel: "Når rra.n definerer levende 

ting, må deres særlige træk udledes af de angrebs- cg forsvarsvåben, 

hvomed de opretholder sig selv m:xi andre levende ting.") 

Eksempler: Tænder genspejler egenskaberne ved de objekter, 

som de er tjenlige til at bearbejde. 

Øjnene genspejler egenskaberne ved det arnbien

te lysfelt, som de afsøger. 
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FØdder gensp13-jler egenskaberne ved den over

flade, de bevæger sig over. 

Ud fra en organismes strukturelle opbygning kan man med andre 

ord aflæse den pågældende organismes objektverden og livsmåde. 

Man kan sige, at organismens struktur er en materialisation 

af virksomheden (og dermed af den pågældende virksomheds ob

jektverden). Hvilket er den larnarckianske grundsætning refor

muleret: Det~._virksomheden, der bestemmer de·n organiske 

.gens2_ejlinSJ:_. Ikke den organiske genspejling, der bestenuner 

virksomheden. 

Hvordan den organiske genspejling over tid korruner i stand 

er naturligvis forklaret af Darwin. 

Mental genspejling_ 

(Vi taler om mental genspejling 1 hvor Leontjev taler om psykisk genspej
ling, for at fastholde at begrebet psykisk ikke kan reduceres til kogni
tive funktioner, men refererer til alt, hvad der har ITl€d virksomhed at 
gøre - jvnf. den aristoteliske sammenholden af virksomhed med ps'yke.) 

Objektets betydning for subjektet ligger i visse af dets 

egenskaber. F.eks. i fØdeemnets næringsværdi eller i rovdy

rets skadevoldende potentiale. Disse aspekter kalder Leon

tjev objektets biologiske mening. 

Objektets egenskaber er imidlertid ikke udtØmt hermed. Så

vel fØdeemnet som rovdyret har f.eks. en lugt eller en farve. 

Er subjektet fysisk påvirkelig af disse objekttræk - irritabi

litet -, så kan disse træk tjene som signalstimuli for objek

tets biologiske mening, uden at signalstimulusen selv har en 

egentlig biologisk mening. Det vil sige, at registreringen 

af disse stimuli kan anspore subjektet til at bevæge sig imod 

eller væk fra objektet, alt efter dettes biologiske mening. 

Når et sådant sæt af forbindelser opstår i relationen mel

lem subjekt og objekt, taler vi om mental genspejling. 
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Fordi et objekts biologiske mening ændrer sig, hvis virk

somheden ændrer sig, undergår den mentale genspejling ændrin

ger i overensstemmelse med virksomhedens ændringer. Også 

hvad angår mental genspejling er genspejlingen altså et pro

dukt af virksomheden. 

Virksomhedsformernes udvikling (livets udvikling) kan alt

så studeres ud fra såvel den deraf fØlgende udvikling i den 

organiske genspejling som den deraf fØlgende udvikling i den 

mentale genspejling. Leontjevs arbejde fØlger fortrinsvis 

den sidste strategi, og vi vil fØlge Leontjev. 

mental evolution 

Den elementære sensoriske psykes stadium 

På dette trin er organismen kun i 

stand til at konstatere, om en par

tikulær stimulus er til stede eller 

ikke, og i bekræftende faldt at be

svare den med en specifik motorisk 

respons. Altså en simpel stimulus-respons forbindelse, hvor 

en enkeltindvirkning resulterer i en enkeltreaktion. Forbin

delsen vil være artsspecifik, men ikke af den grund uplastisk. 

Den elementære sensibilitet kan udvikles i to retninger. 

En, hvor der opbygges komplekse stimulus-responskæder, hvor

ved organismens aktivitet kan antage ret kompleks karakter 

(insekter og edderkopper), og en, hvor flere stimuli begynder 

at indvirke samtidigt (orme, chordater og vertebrater). Den 

sidste li~ie fØrer til næste udviklingstrin. 
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Den perceptive psykes stadium 

Med indvirkningen af flere samtidige 

stimuli bliver der af de isolerede 

påvirkninger dannet §t genstandsmæs

sigt billed~ af genstanden. 

Det vil sige, at ikke alene kon

stateres objektets tilstedeværelse, men dets rumlige oriente-

ring i forhold til subjektet konstateres også. Subjektet gen

spejler på en gang sit mål og ~ejen_ ad hvilken, det når frem 

til målet. 

Denne udvikling af den mentale genspejling finder især sted 

hos dyr, hvis virksomhed fordrer, at de kan orientere sig i 

et terræn. Det vil sige, at den bliver grundtema for de land

levende vertebrater. 

Når vejen ad hvilken 

står der muligheden for 

indgår i den mentale genspejling op-

alternative 

veje. F.eks. hvis den direkte vej 

er spærret af en forhindring. I 

tegningen til hØjre er der således 

to veje, der begge kan realisere 

målet. 

"' s~O,,"o 
~ 

/Il 
\111\læOH>·UU:> 

00 OI'ÆR .. TIONE.~ ("lit.&) 

Målet - objektet - definerer virksomheden. Hvad enten sub

jektet bevæger sig den ene eller den anden vej til objektet, 

er der altså tale om den samme virksomhed. Ikke om forskel

lige virksomheder. De alternative måder at realisere den sam

me virksomhed på kaldes operationer. 

Udviklingen af alternative aktivitetsstrategier for at op

nå det samme mål er udtryk for en kompleksificering af adfær

den. Hvortil - parallelt - udvikler sig en tilsvarende orga

nisk genspejling, der kommer til udtryk som en kompleksifice

ring af centralnervesystemet. 
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Springet fra simpel sensibilitet til perceptiv psyke opstår, 

når enkeltsansninger samtidigt kombineres, hvorved en ny 

mental kvalitet opstår. Med grundfæstningen af enkeltopera

tioner i evolutionen opstår en parallel mulighed for kombina

tion af flere operationer til een enhed. Realiseringen af 

denne mulighed, der finder sted hos menneskeaberne, markerer 

intellektets stadium. 

KOhlers abeforsØg illustrerer denne nye mentale genspej

lingsformåen. I KOhlers problemløsningssituationer kombine

rer aberne operationer. Det vil sige, at een operation for

bereder en anden operation, der fuldbyrder virksomheden. (F.ex. 

l) at skubbe en kasse ind under bananerne i loftet, 2) at klat

re op på kassen og hente bananerne ned.) 

Vi taler derfor om en forberedelsesoperation og en fuldbyr

delsesoperation. 

Den mentale genspejlingsform, der 

er nØdvendig for intellektsvirksom

hed kaldes indsigt. Den består i 

"synet" af ikke-sanseligt givne re

lationer mellem genstande i rummet. 

Karakteristisk etableres den pludse

ligt, omend den ofte ses som resul

tatet af forudgående mislykkede 
kombinationsforsøg. 

indskud om værktøjsbrug 

Karakteristisk for udviklingen af mental genspejling er, at 

de fØrste trins umiddelbarhed aflØses af stigende middelbarhed. 
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psykes operationer introducerer et moment 

og objekt, der kan kaldes et middel. (Middel 

fordi operationen ikke er umiddelbart sammenfaldende med virk

somheden, men snarere er et middel til realisering af virksom

heden, hvilket fremhæves af tilstedeværelsen af alternativer) . 

Operationens karakter af middel betyder, at den perceptive 

psyke anskuet psyke-strukturelt er redskabsbrug. Hvilket be

tyder, at organismer med en udviklet perceptiv psyke i princip

pet er forberedt på materiel redskabsbrug. (Hvilket svarer 

til, at primitiv redskabsbrug kan konstateres hos hØjere verte

brater, f.eks. fugle). 

Et redskab, der forbereder et andet redskab, er et værktØj. 

Vi ser derfor, at intellektsvirksomhed, der lader en operation 

forberede en anden, i psyke-strukturel forstand er værktØjs

brug. Dyr med en intellektspsyke er derfor i princippet for

beredt på materiel værktØjsbrug. Hvilket bekræftes af, at 

menneskeaberne formår at redskaber. KOhlers forsØg 

kan betragtes som en lang demonstration heraf. 

Det til vort formål inte1~essante heri er, at Marx' s - og 

Rousseaus - bestemmelse· af arbejdet som indsigtsfuld bearbejd

ning af naturen gennem anvendelse af· redskaber ikke markerer 

et eksklusivt menneskeligt udviklingstrin, men tværtimod er 

et dyrisk - omend dyrerigets højeste - udviklingstrin. 

Hvilket mere end antyder, at tilblivelsen af redskabsanven

delse og indsigtsfuld naturbearbejdning ikke som sådan kan re

degøre for det menneskelige kvalitetsspring. Der må mangle 

noget - afgørende - i bestemmelsen af arbejdet, som det menne

skelige springs virksorohedsform. 
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den naturhistoriske grundregel 

For alle de hidtil nævnte virksomhedsformer gælder: 

(s o) 
Virksomhed er altid identisk med 

~- individuel or9anismes virksomhed. 

Det vil sige, at fØlgende regel altid er opfyldt: 

l individ 

l virksomhed 

l virksomhed 

l individ 

Dette sammenfald mellem virksomhed og enkeltorganisme betyder, 

da virksomheden er den reproduktive aktivitet, at al reproduk

tion i dyreriget per definition er individuel. Intet dyr fore

tager sig noget, der ikke sigter på det pågældende dyrs livs

opretholdelse eller reproduktion. 

Hvad vi også kan formulere som den naturhistoriske grund

regel: ENHVER FOR SIG SELV. 

Eller som den er formuleret af A.F. Wallace, den darwini

stiske evolutions medopdager: 

" .•• vi må overveje, hvordan det kan være, at den 'naturlige udvæl

gelse virker så magtfuldt på dyr, og vi vil - det er jeg overbe

vist om - finde, at dens virkning skyldes deres selvhjulpenhed 

og individuelle isolation. En ubetydelig kvæstelse, en forbigå

ende sygdom, vil ofte føre til dØden, fordi individet hermed stil

les ma.gtesløs over for sine f jender. Hvis et plantE'a;'dende dyr er 

en smule syg og derfor har spist utilstrækkeligt en dag eller to 1 

og flokken nu forfØlges af et rovdyr, så vil vort stakkels svage

lige individ uundgåeligt blive offer. Ligesådan forhindrer hos 
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et kØdædende dyr et nok så lille krafttab det i at skaffe fØde, og 

det dør snart af sult. Der f.indes, som en almen regel, ingen gen

sidig hjælp mellem voksne individer, som kunne bringe dem over en 

sygdomsperiode. Ej heller er der nogen arbejdsdeling; enhver må 

opfylde samtlige sin eksistens' betingelser, og derfor holder den 

'naturlige udvælgelse' alle tæt til en terrmelig ensartet standard." 

Det forhold Wallace påpeger, kan også formuleres i vor 

terminologi på denne måde: 

l) Når virksomhErlen dikterer genspejlingen 

2) og virksomheden altid er inc1ividuel 

3) så rrå gens)?ejlingen antage enkeltorganismens for.m 

4} dvs. en organisk form 

Den naturhistoriske grundregels krav om identitet mellem 

virksomhed og enkeltorganisme danner altså grundlaget for 

evolutionens organiske genspejling, dvs. for den artsforan

dring - via naturlig udvælgelse - som Darwin og Wallace opda

'gede. Eller: Givet den naturhistoriske grundregel får man 

udviklingen af epimethiske træk, der netop er karakteriseret 

ved, at enkeltindividet må være bærer af hele sin arts egen

skahssæt. Individualismen fordrer grundLæggende konformitet. 

Leontjev kalder denne binding af enkeltorganismens aktivi~· 

tet til et reproduktivt mål (virksomhed) for instinktiv-biolo

gisk og siger: 11 Dyret fuldbyrder kun sin virksomhed med hen

blik på den genstand, der har betydning for dets biologiske 

behov henholdsvis på egenskaber, ting og deres sammenhænge 

(situationer), der for dyret har en mening for så vidt, som 

de er forbundet med indfrielsen af nogle bestemt biologiske 

behov. 11 Det vil sige: hvad dyret ser i objektet er si t behov. 

"Da genstandene kun kan træde dyret i møde ved et biologisk 

behov, findes der for dyret ingen relation i sig selv, der 
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ville være løsgjort fra dets objekt 11
• Dette gælder heller 

ikke forberedelsesoperationen i intellektsvirksomhed, der 

kun animeres af abens stræben efter slutmålet - bananen - for 

sin virksomhed. 

Forholdet kan også udtrykkes på den måde, at i dyrisk virk

s·o'tnhed ·er mål o· g mot·i v al tid sam-

(s 
• 

HAL. 

+=0) menfaldende. Hvad man gØr (målet) 

er identisk med, hvad man vil op

nå (motivet). Og hvad man vil 

opnå, er altid identisk med indi

viduel livsopretholdelse. 

Dette individualismens og selviskhedens princip, som vi ud-

trykker med den naturhistoriske grundregel om enhVer fo'r' s·ig 

selv og al virksomhed som individUel reproduktion, er den 

grundlæggende lovmæssighed for naturhistorien. Leontjev: 

"Dyrenes virksomhed forbliver i overensstemmelse hermed al

tid inden for rammerne af deres instinktive biologiske rela

tion til naturen. Dette er den dyriske virksomheds almene 

lovmæssighed." 

At vi i indledningen gik ud fra, at Darwin korrekt havde 

blotlagt principperne for naturhistorisk udvikling, modsiges 

ikke af dette. Som det ses af ovenstående er Darwins blotlæg

ning funderet på den naturhistoriske grundregel (som formule

ret af Wallace) . 

Hvis menneskets tilblivelse bryder med den almene lovmæs

sighed for naturhistorien, så er det altså dette forhold, der 

med historiens lovmæssigheder skal brydes. Nen inden vi ven

der os mod Leontjevs forsØg herpå, må vi opholde os ved de be

rettigede indvendinger, der kan rejses mod grundregelen om 

enhver for sig selv i naturen. 
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yngelpleje 

I alle højere species i naturen foretager forældrene (oftest 

moderen alene, hyppigt begge parter og i sjældne tilfælde fa

deren alene) et stort arbejde med at forsørge og på anden må

de sikre afkommet, hvilket ofte sker på bekostning af forældre

organismens egen individuelle reproduktion. I denne yngel

pleje overskrides tydeligvis reglen om den individuelle re

produktion og enhver for sig selv, skulle man mene. 

Forholdet er imidlertid et andet, hvis vi indser, at 

formering også er et tilfælde af individuel reproduktion. 

Individuel reproduktion kan således antage to former: 

l. Organismens livsopretholdelse (enkel reproduktion) 

2. Organismens formering {udvidet reproduktion) 

Ynglen er i en biologisk forstand en repetition af og ud

skillelse fra moderorganismen (fra to organismer ved kønnet 

formering) . Når moderorganismen reproducerer (forsørger) sit 

afkom, så reproducerer den i en biologisk forstand sig selv. 

Denne identitet mellem yngel og yngelplejer er repræsente

ret som mental genspejling. 

Det forsørgende subjekt "op

lever" ynglen som sig. Yng

len er behovsbundet til sub

jektet på samme måde som ob

jektet. 

Forudsætningen for, at identitetsrelationen (S = Y} opret-

holdes - og ynglen forsørges -, er, at ynglen udsender "iden

titetsstimuli", der tvangsmæssigt udlØser subjektets yngel

plejeadfærd. Sådanne stimuli - vokale, taktile, visuelle og 
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alfaktariske - findes altid ved yngelpleje. Ofte finder de 

sted i en udveksling mellem subjekt og yngel. Vi kan da ta

le om identitetsskabende kommunikation. 

Brydes den identitetsskabende udveksling, ophØrer ynglen 

straks med at være mig selv for subjektet med umiddelbart 

ophør af reproduktiv adfærd til fØlge. Hvilket naturligvis 

umiddelbart fØrer til yngelens undergang. 

(Da identitetsrelationen formidles gennem et sæt af sig

naler, så er adoption principielt mulig, hvis ungen udsender 

de rette signaler, og subjektet accepterer dem. Det er dog 

temmeligt sjældent, at dette lykkes. Derimod- f.eks. hos 

aber - vil hunner ofte engagere sig i moderadfærd over for 

andre hunners afkom. Her er der imidlertid altid tale om 

"Øvelser" og ikke egentlig identitetsaccept, hvad der bevid

nes af den fatale konsekvens for ungen, hvis den ikke generoh

res af sin rigtige mor. Darwin skriver f.eks. i Descent of 

Man: "En bavianhun havde så rumneligt et hjerte, at hun ikke rere adop

terede abeunger fra andre arter, hun stjal også hundehvalpe cg kattekil

linger, som hun til stadighed bar rundt p&. Hendes kærlighed gik imid

lertid ikke så vidt som til at dele fØden med adoptivungeme, hvad der 

overraskede Brehm meget, eftersom hans aber altid delte alting nogenlun

de ligeligt rred deres egne unger.") 

social virksomhed 

Et andet forhold, som reglen om enhver for sig selv synes 

at modsige, er den sociale karakter af de allerfleste ar

ters virksomhed, Hos så godt som ingen arter lever indi

viderne isoleret fra deres artsfæller. Tværtimod lever de 
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sammen i større eller mindre grupper karakteriseret af ud

strakt gensidig vekselvirkning, der kommer til udtryk som 

"samarbejde 11 og "gensidig hjælp". Det er tilmed sådan hos 

disse sociale arter, at denne socialitet er en livsbetingel

se for individerne, der,hvis de bliver udstødt af gruppen og 

ikke hurtigt bliver optaget i en ny, går til grunde. 

Socialitetens veldokumenterede faktum synes umiddelbart 

at stride mod grundreglen om enhver for sig selv, skulle man 

mene. Lad os se på det, og lad os til det formål vende os 

mod den mest sociale af alle dyregrupper: caniderne. 

Social jagt 

Canidernes (hyænehunde, ulve og hunde) socialitet er udvik

let i forbindelse med den sociale jag-t, der ofte fremdrages 

som et skoleeksempel på samarbejde og arbejdsdeling i dyre

riget. Sagen er nemlig den, at kun som flok kan ulve f.eks. 

være sikre på at nedlægge de byttedyr, som de lever af. En 
enlig ulv er ilde stedt. 

Flokkens nØdvendighed fremgår af jagtmetoden, der består 

i at udtrætte et ofte hurtigere byttedyr ved bestandigt at 
afskære dets flugtruter. Dette er kun muligt, fordi flokken 

forfØlger byttet i en vifte. Byttet kommer derfor til at 

tilbagelægge en stØrre distance end den enkelte ulv. Når 

byttet til sidst er lØbet ned, kræver det desuden flere ulve 
at få det nedlagt. 

(En anden jagtmetode kan ses hos visse felider, f.eks. lØ

ver, der flokvis omringer byttedyret, mens de sniger sig ind 

på det. Når jagten går ind, vil byttedyrets flugtruter der

for være begrænset. Det sociale aspekt af denne løvejagt er 

imidlertid ofte overvurderet i populære fremstillinger, idet 

den meste løvejagt udfØres af ganske få dyr (så godt som 
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altid hunner) og ofte af et enkelt individ.) 

Ulvejagtens sociale karakter er ubetvivlelig. Men bety

der det, at reglen om enhver for sig selv, dvs. den indivi

duelle reproduktion (l individ = l virksomhed), er ophævet? 

Nej, det betyder det ikke. Jagtens socialitet ændrer ikke 

ved det forhold, at jagtens mål og motiv er sammenfaldende 

for hver individuel ulv. Den enkelte ulvs motiv for at jage 

en ren, f.eks., er at indtage dens kØd, at få dækket et indi

viduelt behov. Og dette er altid resultatet af en succesrig 

jagt. Den enkelte ulvs relation til objektet er præcis den 

samme, hvad enten den jager alene eller i flok. Blot kan den 

vanskeligt realisere sit individuelle mål, hvis den ikke ja

ger i fællig med andre ulve. 

Social virksomhed ophæver 

altså ikke den naturhistori

ske grundregel. Social virk

somhed er blot social koordi

nering af indiv'iduelle virk

somheder. Eller individuelle 

virksomheder, der har det sam

me objekt tilfælles. 

FO~ SOC.I~L.. 

VII'!.K:SOMHil!.O 

Dette er ikke ensbetydende med en reduktion af social 

virksomhed. I arternes udvikling markerer det et sprin

gende punkt, at den i princippet individuelle virksomhed an

tager en social form. Den sociale individuelle virksomheds 

muligheder er mangefold større end den isolerede individuel

le virksomheds muligheder. Fremkomsten af virksomhedens 

sociale former markerer derfor et kvalitativt spring i na

turen. Men ikke dermed et spring i princippet om den indi

viduelle reproduktions grundlæggende karakter. 
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[ Hymenopter-a 

Et .sted i dyreriget kan rrnn forled.es til at tro, at princippet om den 

individuelle reproduktion- dvs. at hvert enkeit.individ Skal opfylde 

alle repreduktiv e_ opgaver - er brudt. Det er hos de sociale arter i 

gruppen 1-:!YIDenoptera (myrer, termitter, bier, hvepse), hvor reprOOuktio

nens forskellige opgaver er skarpt fordelt på forskellige klasser af 

individer inden for arten (f.eks. drorming, droner, soldater og arl.::E!j

dere) . Hvorfor insektsamfundet ofte anvendes som en nat..-urhistorisk ana

logi til det menneskelige samfund. Intet kan dog være rære forkert. 

Insekterne markerer en anden - og tidlig udskilt - udviklingslinie 

end vertebraterne. Mens de sidste til stadighed har udviklet ~ prin

cipper i virksomheden for at tilpasse sig de skiftende omstærrlighe:ler 1 

så er insekterne karakteriseret ve:1 den strategi at udvikle gamle prin

cipper til formiddal::el t avancere::'le ni v eau er. (F.eks. en enorm kompleks i

ficering af den elementær-e sensoriske psyke som nævnt af reontjev). Dette 

korrmer til ud.tryk i de sooiale insekters "sociale" organisering. Hvad 

der nanlig ser ud som et brud med grundr~glen om individuel reprcduktion, 

er i virkeligheden etableringen af irrlividet på et hidtil ukendt niveau 

vEd anverrlelse af et meget garrrnelt udviJ<:lingsprincip, som vi kan kalde 

det socio-organismiske princip af mangel på l::edre. 

Det socio-organismiske princip møder vi fØrste gang i evolutionen ved 
overgangen fra enkel t-cellede til flercelled.e organismer. Det går i sin 

enkelthed ud på, at flere individer slår sig sarrmen {de enkelte celler i 

organismen er levende enheder), udvikler en extrern differentieret funk..:.. 

tionsdeling, og afhærrler deres individualitet til det overordnede niveau. 

De sociale insekter realiserer dette princip på et uset avanceret ni

veau. Hvert insekt i termitl:oet, f.eks., kan således l::.:etragtes som et 

element med en specifik funktion i een organisme. 

den menneskelige krop snarere end det menneskelige 

Boet rrodsvarer derfor 

samfl.ll1d.. 

Det afgørende kriterium for at karakterisere termitboet således er, 

at ".in:.iividerne", der udgØr l:Det, er genetisk identiske (eller så godt som 

identiske) • På sarane måde som kroppens celler er genetisk identiske. 



86 

"Social" virksomha:l l:Bseret på det socio-organismiske princip nå alt

så ikke forveksles med den sociale virksomhEd., vi finder ms f.eks. ca

nider. Ligesom der ingen grund er til at tro, at det menneskelige sam

fund - funderet som det er på vertebratemes trlviklingslinie - er udtryk 

for det socio-organismiske princip (omend sociobiologien foretager en 

sådan jævnførelse ud:fra deres grundmcdel, der er hentet netop fra studi-

et af l{ymenoptera. I vores behandling af den sociale virksomhed. 

kan vi derfor roligt se l::ort fra myretuens manifestationer. ] 

Socialisering 

Definerer vi social virksomhed som en social koordinering 

af individets stræben mod sit mål 1 så ser vi, at paradigmet 

for social virksomhed ikke er 

udtømt med tilfældet social 

jagt og andre former for "sam

arbejde". 

Paradigmet kan nemlig også 

illustrere den "kØ-dannelse", 

der opstår, når flere indivi

der samtidigt stræber mod det 

samme objekt, som ikke samtidigt kan indtages af flere indi

vider. 
Dette gælder f.eks. i forbindelse med parring, hvor til

stedeværelsen af en parringsberedt hun ofte modsvares af til

stedeværelsen af adskillige parringsvillige hanner. 

Dette implicerer naturligvis en konflikt. Og resultatet 

er en strid eller konkurrence om førsteretten. 

På grund af den sexuelle selektions meget store betydning 

for artsudviklingen er netop denne strid et tema af grundlæg

gende betydning hos de fleste dyrearter. Da arten er tjent 

med, at kun de bedst egnede hanner fØrer arten videre, 
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er konflikten sat i system. (En enkelt han kan i princippet 

befrugte et meget stort antal hunner, mens en hun kun kan 

befrugtes af en han, hvorfor avlsudvælgelsen må foregå via 

hannerne, dvs. ved udelukkelse af et større eller mindre antal 

hanner). 

Der er flere måder, som hannernes adgang til parringsob

jektet kan begrænses på med konkurrence til fØlge. Et par 

eksempler: 

a. haremsdannelse: en eller få hanner monopoli

serer samtlige hunner. 

b. Tidsbegrænset receptivitet hos hunnerne, 

således at der på et givet tidspunkt kun 

er en eller få parringsberedte hunner. 

c. Kamp om de optimale ynglepladser. (Dette er 

en inddirekte metode, der betyder, at selv 

om de fleste hanner parrer sig, så er det 

kun de stærkeste hanner, der får et positivt 

resultat (.levedygtigt afkom) ud af anstrengel

serne.) 

Parringskonfliktens kulmination er naturligvis kampen mel

lem konkurrerende hanner. Men den åbne konflikt er en beko

stelig affære for en social gruppe, så selv om konflikten 

er principiel og derfor ulØselig, så er det i gruppens inter

esse at den organiseres ind i stabile rammer, der ikke for

styrrer gruppens daglige livsopretholdelse. 

Dette sker præcis ved en social koordinering af individer

nes stræben mod deres mål. Nemlig ved etableringen af et 

dominanshierarki eller en hakkeorden, hvor hver enkelts ret 

til objekterne (parring, men også føde og hvilepladser) er 

nøje bestemt i forhold til hvert enkelt andet dyr i gruppen. 
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Etableringen af denne sociale koordination af de enkelte 

individer~ adgang til deres objekter kaldes socialisering. 

Fr·eud s teo·r i 

Hos de fleste hØjere arter er socialiseringen resultatet af 

en læreproces, dvs. etableringen af en mental genspejling, 

der kan styre subjektet mod sine objekter i overensstemmelse 

med de·n begrænsning, som tils-tedeværelsen af andre individer 

sætter. 

Subjektet skal altså ikke alene 

l) etablere relationen mellem dets behov, drift 

og ydre objekter 

det skal også 

ad. l: 

2) etablere relationen mellem drifts-objekt-rela

tionerne og den sociale adgangsbegrænsning. 

Sammenfaldet mellem en drift og dens objekt er hos 

højere arter ikke medfØdt, men må etableres. (Man 

må lære, hvad driften behøver). For at sikre denne 

etablering og dens fortsatte styring er en anden 

type mental genspejling end temporalt/spatial ob

jektgenspejling nØdvendig. Denne udvikles med fø

lelserne, der gengiver objekternes valens snarere 

end deres temporalt spatiale egenskaber. Etable

ringen af disse drift-objekt forbindelser kalder 

Freud kathexis. Den psykiske struktur, der manife

sterer driften kalder han idet, mens den psykiske 

struktur, der sikrer driftens objektivering eller 

kathexis kaldes jeget. 
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Opgaven er imidlertid ikke lØst hermed, når ad

gangen til objekterne er socialt begrænset. Sub

jektet må formå at genspejle denne grænse på bag

grund af dets sammenstØd med den, hvis det ikke i 

længden skal få ulykkelige konsekvenser. Grænsen 

er markeret af den sociale gruppes dominante indi
vider. Disse må derfor indregnes som et foregriben

de check på driftstilfredsstillelsen. Den psykiske 

struktur, der genspejler den sociale magt, kalder 

Freud overjeget. 

Det er ikke svært at se, at hvad Freud udtrykker med sin 

triade - id, jeg og overjeg - er de grundlæggende momenter 

i enhver social virksomhed, der er karakteriseret af begræn

set objektadgang. 

Af samme grund ser vi, at Freuds insisteren på, at den 

sexuelle drift er den grundlæggende i den sociale virksom

heds psykiske strukturering (personlighedsdannelse) , er sær

deles velanbragt. Den sexuelle drift er den eneste drift, 

der ikke alene kan frustreres på ubegrænset tid - (frustre

res sult i mere end nogle få dage ophØrer den, da organismen 

bukker under) -, men også for hannernes vedkommende i den 

seksuelle selektions tjeneste skal frustreres. 

Freud har med sin grundkonception altså helt korrekt 

blotlagt afgørende momenter ved social virksomhed og socia

lisering (jeg-dannelse) . 

Man kan også sige, at han hermed har demonstreret den 

dyriske dynamik i den menneskelige ontogenese, for den socia

le virksomhed og socialiseringen repræsenterer i sin grundform 

det naturhistoriske udviklingstrin. 
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Hvad Freud da også accepterer i og med, at han i sin teo

ri går ud fra den naturhistoriske grundregel, her formule

ret som den individuelle biologisk-instinktive driftstil

fredsstillelses grundlæggende karakter. 

Men hermed mangler vi fortsat det særegent !!)._~nneskelige. 

Det, der ophæver den naturhistoriske grundregel. Lad os der

for vende tilbage til Leontjev. 

leontjev om arbejdet 

Leontjevs bestemmelse af det særegent menneskelige indledes 

således: 

"Årsagen til tnenneskeliggØrelsen af vores dyriske 

forfædre ligger i arbejdets opkamst 1 og det på 

dette grundlag opståed.e menneskelige samfund." 

Dette holder vi for sandt i overensstemmelse med det oven

for udviklede. Menneskets kvalitative særegenhed knytter sig 

til arbejdet. SpØrgsmålet er blot, hvad der det principiel-

le indhold i denne betegnelse? Det vil sige: hvad er arbej-

det som princip, og hvorfor bryder det den naturhistoriske 

grundregel? Det er disse spørgsmål, Leontjev søger at be

svare i det fØlgende. 

Med henvisning til Engels fortsætter han med at beskrive 

arbejdets konsekvens som: 
a. en udvikling af hånden 

b. en udvikling af hjernen 

Er Leontjev meget tro mod den af Engels udviklede antropo

genese, så er der en betydningsfuld nuanceforskel. 

I Engels' antropogenese bestemmes arbejdet rigtig nok 
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i overensstemmelse med den historiske materialismes grundsæt

ninger som det særegent menneskelige - "Arbejdet er den fØrste 

grundbetingelse for alt menneskeligt liv, og det i en sådan 

grad, at vi i en vis forstand må sige: det har skabt mennesket 

selv" -, men Engels foretager ikke i sin formulering den nØd

vendige skarpe distinktion mellem: 

l. Springets forudsætninger 

2. Springet selv 

3. Springets konsekvenser 

!stedet flyder disse faser ud i 

en gradualistisk beskrivelse, såle

des at man ikke kan se, hvad der er 

hvad. Såvel springets forudsætnin

ger som springets konsekvenser gØres 

3. 

dermed til springet selv. Og denne gradualisme, der udjævner 

springet, er naturligvis inspireret af Darwin. Hvis Engels 

skal forklare antropogenesen med henvisning til Darwins teori, 
er det, hvad han må gØre. Og det gØr han så. Resultatet af 

denne udjævning forekommer at være, at Engels ikke ser, at 

en udvikling af hånd og hjerne nok er både fo'rudsætning for 

og konsekvens af arbejdets opkomst som særegent princip, men 

at arbejdet ikke selv kan identificeres med en udvikling af 

hånden og hjernen. 

Leontjev synes at være opmærksom på denne nØdvendige di

stinktion. Redegør han omhyggeligt for alle de af Engels nævn

te aspekter ved arbejdets opkomst, så levner hans formulering 

ingen mulighed for en forveksling af arbejdets forudsætninger 

og konsekvenser med arbejdet selv. Arbejdet identificeres 

ikke - darwinistisk - med kvantitative organiske forandringer, 

men med en virksomhedsændring. Hvilket er i overensstemmelse 
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med den lamarckianske grundsætning, der i Leontjevs formule

ring lyder: "I den komplicerede enhed mellem genspejling og 

virksomhed er virksomheden, der pral<:tisk forbinder det levende 

væsen med den objektive realitet, selvfØlgelig primær og domi

nerende." 

Leontjev må derfor spØrge: "Men hvad er nu det for en spe

cifik menneskelig virksomhed, som vi betegner som arbejde?" 

Leontjev: "Der er to kendetegn der betegner arbejdet, og 

som er tæt forbundet med hinanden 11
• 

Den fØrste er VærktØjsbrug (redskabsbrug) 

den anden er Samfundsmæssighed 

Denne bestemmelse er i fuld overensstemmelse med Marx og 

Engels - og Protagoras. 

Der er imidlertid også her en ikke uvigtig forskel. Marx 

var meget vel klar over, at redskabsbrug- "i kimform", men 

ikke desto mindre - findes i dyreriget. Han adskilte derfor 
den menneskelige redskabsbrug (produktion) fra den dyriske 

redskabsbrug (ikke-produktion) ved at henvise til, at for

skellen var, at mennesket indsigtsfuldt bearbejdede naturen, 

mens dyrets tilsvarende aktivitet var blind og indsigtsløs: 

"Hvad der på forhånd udmærker den dårligste bygmester fremfor 

den bedste bi, er, at han har bygget cellen op i tanken, før 

han bygger den i voks. Ved slutningen af arbejdsprocessen 

fremkommer et resultat, der allerede ved begyndelsen af pro

cessen eksisterede som en forestilling hos arbejderen, altså 

ideelt var tilstede." 

Denne roussauske distinktion kunne Leontjev naturligvis 

ikke benytte sig af, når dyrisk redskabsbrug skulle bortfor

klares. (Allerede Engels havde anfægtelser: "Det siger iØvrigt 

sig selv, at det ikke falder os ind at frakende dyrene evnen 

til planmæssig, overlagt handlemåde. Men .•. ") Leontjev 
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havde jo netop defineret de hØjere primaters redskabsbrug 

som en virksomhed, der blev styret af indsigt som mental 

genspejling. 

Han måtte altså adskille menneskeligt redskabsbrug (arbejde) 

fra dyrisk redskabsbrug (intellektuel virksomhed) ved et andet 

træk. Dette andet træk er samfundsmæssigheden. Han skriver: 

11Ligegyldigt hvor kompliceret en virksomhed. ved hjælp af "værktøj" 

end J:l1å være hos dyr, så er den aldrig en sarnfurrlsrnæ:;sig proces; 

den udfØres ikke kollektivt og udvikles heller ikke ud over de 

forbindelser, som de enkelte individer indgår i. Og på den anden 

side, ligegyldigt hvor kompliceret individernes instinktive samliv 

i et dyrefællesskab end kan være, så knyttes forbindelserne ikke 

på grun::Uag af en "produktionsvirksoroheCP', blive..r ikke bestemt af 

den og afhænger ikke af den." 

Leontjev har hermed slået to fluer med et smæk. Det er nem

lig meget uklart hos Marx 1 hvorfor indsigtsfuld genstandsmani

pulation v.h.a. redskaber nØdvendigvis må være et samfundsmæs

sigt forhold. (Selv om det hos mennesket empirisk er det). 

Som arbejdet er defineret hos Marx har det ikke i sig selv no

get med samfundsmæssighed at gøre. Arbejdsbestemmelsen spræk

ker med andre ord, fordi den indeholder to uforbundne størrel

ser. Men dette problem løber Leontjev ikke ind i, fordi han 

forlods kræver, at samfundsmæssighed indgår i arbejdsbegrebets 

definition, dvs. konstituerer en del af grundlaget for arbej

dets princip. 

Til gengæld står han så med det problem at formulere en så

dan definition, hvor arbejdet nØdvendigvis er samfundsmæssigt. 

Det er nemlig klart - omend ofte overset -, at arbejdet ikke 

er defineret som princip ved henvisning til arbejdets empiri

ske kendetegn. En ting er altså påvisningen af arbejdets to 

kendetegn, redskabsbrug og samfundsmæssighed, noget andet er 
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at definere - begrebsliggøre - arbejdet, så forbindelsen 

mellem kendetegnene fremstår som logisk nØdvendig. 

Dette er Leontjev imidlertid klar over i og med, at han 

skelner mellem det nye princip, dets forudsætninger og konse

kvenser. Lad os derfor se på Leontjevs begrebsbestemmelse af 
arbejdet som virksomhedsform. 

handlingen 

Al dyrisk v·irksomhed er dikteret af den naturhistoriske grund

regel. Leontjev formulerer det således: 

11S0m vi allerede har fremlagt, bliver virksomhe1en, der realiserer d:yrets 

umiddelbare biologiske, instinktive forbindelser til omverdenen, stedse 

tilskyrilet af de genstande, der tilfredsstiller et biologisk behov, og 

virksomheden er også rettet med disse genstande. Hos dyrene svarer en

hver virksomhed. til et umiddelbart biologisk behov; enhver virksomhed bl i

ver udlØst af en genstand, som dyret forbinder en biologisk mening med.. 

En genstands rrening, hvor genstanden umiddelbart tilfre:J.stiller et J:::ehov; 

og hos dyrene finder der heller ingen 

virksomhed, der ikke i sidste led mnid

delbart vil væxe rettet mod denne gen

stand. Som vi allerede har anfØrt, er 

(5----l> ~o) 

virk.somhe:'lens genstand og rrotiv ste:J.se samnensmeltet og stemrær over-

ens hos dyrene." 

Ved menneskelig virksomhed er denne grundregel brudt. Leon

tjev om det virksomme menneske: 

"Det mål, som hans virksomhedsproces 

er rettet mod, falder ikke sammen 

med rroti vet for hans virksomhed; de 

to er adskil t fra hinanden. Sådanne 

processer, hvis rroti v o;r mål ikke 

... 
@l ----1>0) 
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falder sa.rreren, vil vi betegne som handlinger. " 

Handl'ingen er altså den specifikke menneskelige virksom

hedsform, og den er karakteriseret af, at· mål og motiv ikke 

er sammenfalde'nde, men tværtimod dissocieret. Handlingen 

bliver et middel til at opnå et andet mål, end det mål som 

aktiviteten direkte retter sig imod. 

Hermed får handlingen en umiskendelig lighed med forberedel

sesoperationen i den intellektuelle virksomhed. (Abens motiv 

for at slæbe kassen ind under bananerne er ikke opfyldt med 

realiseringen af dette mål, der blot er en forberedelse) . 

Leontjev fastslår derfor en afgØrende forskel mellem for

beredelsesoperationer og handlinger ( 11Den virkscmhedsfonu, vibe

tragter hos mermesket har et fundarnentalt andet objektivt grun::Uag11
): 

"Dyrets intellektuelle virksomhEd. er kendetegnet 

ved, at forbindelsen mellem faserne bliver æ
stemt af fysiske, genstandsmæssige sammenhænge, 

af rumlige, tidsmæssige og mekaniske forbindel-

ser. 11 

Menneskets handlinger er dertmod kendetegnet 

ve:'i, at forbindelsen mellem faserne (Iællem 

det dissocierede rrotiv og mål) bliver bestemt 

af eksistensen af samfundsmasssige sammenhange, 

dvs. i relation til et kollektiv af ind i vider. 

Leontjev: "Det betyder: Med hensyn til (handlingens) opstå

en, dvs. under det historiske aspekt, genspejler forbindel

sen mellem mål og motiv i virksomheden ikke de naturlige, men 

de objektive samfundsmæssige sammenhænge og forbindelser. 11 
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Hvad der kan menes hermed, illustrerer Leontjev med sit 

klapjagtseksempel, der - inddirekte - bliver en teori omt 

hvordan menneskelig virksomhed, dvs. handlingen, kan være op

stået i den naturhistoriske udvikling og resultere i den histo
riske. 

klapjagt 

Klapjagten kan betragtes som en udvidelse af intellektuel 

virksomhed. 

I den intellektuelle virksomhed udfØrer l individ l) en 

forberedelsesoperation og dernæst 2) en fuldbyrdelsesopera

tion. 

Ved klapjagten er denne virksomhed fordelt på 2 individer, 

hvor det ene - klappereg -

udfØrer l) en forberedel

sesoperation, mens det an

det - jægeren - udfØrer 

2) en fuldbyrdelsesopera

tion. 

Leontjev gØr nu gældende, at hvad angår klapperen, der er 

der en klar dissociering mellem hans mål - at jage dyret væk 

fra sig -og hans motiv - at få jagthytte. Klapperen skal 

altså i en umiddelbar forstand gøre det modsatte af, hvad 

han Ønsker. Og for at dette skal være muligt for ham, må 

han genspejle den samfundsmæssige relation mellem sig og jæ

geren. Ikke blot temporalt-rumlige relationer mellem sig og 

objektet, som tilfældet er i abens intellektuelle virksomhed. 

Handlingens forudsætning er med andre ord eksistensen af 

objektive samfundsmæssige relationer. Og genspejlingen af 

disse samfundsmæssige relationer, der er forudsætningen for 

menneskelig virksomhed, kalder Leontjev bevidsthed_. (Hvilket 

-bør man bemærke - er klart forskelligt fra indsi2!.) 
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social kognition 

Der er imidlertid et problem ved dette eksempel, for som 

det uvægerligt udtrykkes af mindst en blandt tilhØrerne, når 

man forklarer Leontjevs klapper-eksempel: "Så adskiller menne

sket sig ikke fra lØverne, der jo også driver klapjagt!" 

Ser vi bort fra, at lØvejagtens sociale aspekt i alminde

lighed overvurderes, så forbliver indvendingens kerne relevant 

nok: Hvorved adskiller handlingsmomentet i Leontjevs klapjagt 

sig fra social jagt, som vi kender det fra dyr? 

Leontjev bestemmer handlingens særegne træk ved det forhold, 

at relationen til artsfællernes virksomhed indregnes i det en

kelte individs virksomhed og ikke blot de temporalt-rumlige 

relationer til objektet. 

Det er imidlertid klart, at hos socialt virksomme arter.d8r 

indregnes relati'onen til artsfællernes virksomhed altid i det 

enkelte individs virksomhed, og ikke blot de temporalt-rumlige 

relationer til objektet. 

Eller med andre ord: 

Ved social virksomhed indgår de sociale 

relationer altid i den mentale genspejling, 

hvad vi kan kalde social erkendelse. 

Denne erkendelse adskiller sig i sin modus ikke fra erken

delse i al almindelighed. Det vil sige, at den kan være af 

enten 

a. den elementære sensoriske type 

b. den perceptive type 

c. indsigtstypen 

hvortil svarer tilsvarende niveauer i den sociale virksomhed. 
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Hos den hvirvelløse planarie, f.eks., reguleres socialite

ten over den element~re sensoriske genspejling i dens mest 

simple form. Nemlig ved direkte overfladekontakt mellem in

dividerne. Det er en så primitiv form for socialitet, at vi 

har svært ved at genkende den, men dens nØdvendighed fremgår 

klart af, at berøves en planarie i nogen tid overfladekontakt 

med andre planarier, så deler den sig~ 

Hos insekter (de hØjtudviklede hvirvellØse) finder vi so

cial genspejling i en avanceret form for sensorisk genspejling. 

Ved isolerede signaler kommunikerer artsfællerne indbyrdes og 

regulerer deres sociale virksomhed i overensstemmelse hermed. 

Hos hvirveldyrene finder vi social genspejling i form af 

percep·tions·genspejling fra dens simple former hos fisk og pad

der til dens avancerede former hos fugle og pattedyr. Her f in

der vi de første former for social virksomhed i jagt. Pelikaner 

og hvaler driver en form for klapjagtsfiskeri, der forudsætter 

at individerne kan genspejle deres relation til objektet i rela

tion til artsfællerne. Hos caniderne er dette yderligere ud

viklet. Her er det af afgØrende betydning for jagtens udfald, 

at den enkelte ulv hele tiden er i stand til at genspejle såvel 

sin temporalt-rumlige relation som sin hierarkiske relation til 

sine rnedjægere. 

Til og med dette udviklingstrin kan det sociale organisa

tionsprincip betegnes som association. 

Det vil sige, at de enkelte individers 

indsats i den sociale virksomhed i prin

cippet er ligeværdig og identisk. Hvad 

alle pelikanerne gØr, er det samme, hvad 

alle hvalerne gør, er det samme. Hvad 

alle ulvene gør, er stort set det samme. 

Dette ligeværdighedsprincip - u~

arbejde11- gælder ikke for Leontjevs 

S, Sz. 

~/ 
o 
/~ 

s" s .. 
association hos hvaler 
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klappereksempel. Her er organisationsprincippet af en hØje-

re type. Klapperens og dræberens indsats er nemlig ikke iden

tisk. Her indgår "arbejdsdeling" 

som det særegne i den kollektive 

jagt på det fælles mål. 

Denne type organisation be

tegnes som kooperation. 

kun social virksomhed 

Det er - implicit - Leontjevs tese, at den særegne menneske

lige virksomhed (og dermed handlingen} opstår i forbindelse 

med kooperation. 

På grundlag af den forudgående diskussion må vi imidlertid 

hævde, at kooperation som socialt virksomhedsprincip er social 

virksomhed udfoldet på den intellektuelle psykes stadium. 

Det vil sige en social virksomhed, hvor dyrene er i stand 

til at bruge andre og lade sig bruge af andre i den kollektive 

stræben mod målet. 

Dyrene er med andre ord i stand til at indgå som "redskaber" 

for hinanden i en operationsdelt virksomhedssekvens. Hvilket 

kræver anvendelsen af indsigtsgenspejlingen anvendt på social 

virksomhed, hvilket vi kan kalde social indsigt. 

Kooperation er hermed den hØjst udvikiede form for social 

virksomhed i dyreriget. 

Det vil sige, at den ikke bryder den naturhistoriske grund

regel. For alle deltagere gælder nemlig, at virksomheden kon

sumeres med adgangen til målet. Ligesom ulvejagten slutter 

mediat alle ulvene fortærer byttet, således slutter klapjag

ten også med, at jægeren og klapperen fortærer byttet. 

Klapjagt er således nok trinhøjere end den associative jagt, 

men den ligger inden for naturhistoriens principsæt. Og man 



100 

må forvente, at dyr, der har nået den intellektuelle psykes 

stadium, i princippet er i stand til at udfolde social jagt 

under anvendelse af kooperationsprincippet. 

Jane Geodall er den, der har forsynet os med flest iagtta

gelser af menneskeabernes liv, lad os derfor se, hvad hun har 

at fortælle. Om jagt hos chimpanzer læser vi: 

"Da Figan rejste sig og begyndte at vandre over rrod palrren, (hvor bavian

ungen sad, NE), var der noget i hans måde at bevæge sig på, der fik Mil<e 

til at se intenst efter ham. Figan kastede et kort blik op på bavianen 

i træet og begyndte så - rreget langsomt - at entre op i det. Efterhånden 

som han kom hØjere og højere op, stirrede bavianen rrere og rære på ham og 

gav sig til at udstøde nogle klynkende lyde, rrens dens ansigt fortrak sig 

i et frygtsomt grin. Så sprang den over i nabopalrrens top. Figan holdt 

en lille pc:tuse, da han nåede top}?Sh af sin pa.lrre, og fulgte så igen lang

somt efter bavianen. Den hoppede tilbage til den oprindelige pa.lne, den

ne gang hØjt skrigende. Figan fulgte efter. To gange fulgte den lang

somt efter sit offer fra den ene palme til den anden og tilbage igen. 

Så styrtede han pludselig frem rrod bavianen, der skrækslagen tog et 

kærrqJespring ned i en trækrone seks-syv meter under sig. 

Nu fulgte alle chimpanzeme på jorden oprrærksomt jagten. Flere af dem 

stod under pairren og stirrede op i den rred alle hår r ej st. I det Øjeblik 

bavianen sprang, f6r Mike op i træet m:x1 den - i det sa.mrre kom den voksne 

bavian farende ind på scenen ræd høje brøl." 

I forvirringen der hermed opstod blandt chimpanzerne und

slap byttet Figan og Mike, og denne jagt kan da næppe heller 

kvalificere som mere end association. Men det er ikke alt, 

hvad Jane Geodall kan berette: 

"Fire år tidligere, da han endnu kt.m var en halvstor t.mge, havde vi set 

Figan krybe langsomt hen m:Xl. en anden bavian i et stort figentræ. Det 

var Rodolf, der så vidt vi kunne se, havde taget initiativet til jagten; 

han var gået hen m:.xl træet rred strittende hår, ræn hvis han havde set 

op på bavianen, havde vi ihvertfald ikke observeret det. Dog havde alle 

chimpanzerne forladt deres hvilepladser rundt om i lejren og som 
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på et givet tegn taget opstilling under de forskellige træer, der kun

ne tjene som flugtrute for det udvalgte offer. Oq Figan, det yngste 

medlem af gruppen, var krØbet m:x3. bavianen. " 

Uagtet at også denne bavian blev reddet af en stor han

bavian, så er dette et umiskendeligt eksempel på kooperativ 
jagt hos menneskeaber. 

Følgelig må vi konkludere, at de arbejdsdelte funktioner 

er sociale operationer og ikke handlinger. Mål og motiv er 

nemlig kun i en overfladisk forstand adskilt. Og den dertil 

svarende mentale genspejling er social indsigt og ikke be
vidsthed. 

FØlgelig udtrykker eksemplet klapjagt et hØjt udviklet dy

risk udviklingstrin, men ikke det specifikt menneskelige ud
viklingstrin. 

værktøjsbrug plus kooperation? 

At det menneskelige redskabsbrug adskiller sig kvalitativt 

fra det dyriske, er uomtvisteligt. At det adskillende moment 

er bevidstheden, som anført af Marx, er også uomtvisteligt. 

Bevidsthed som genspejlingsform er imidlertid {jvnf. den la

marckianske grundsætning) aldrig virksomhedens årsag, men 

altid dens resultat. Bevidstheden kan altså ikke forklare 

den menneskelige virksomhed, men må forklares af den menne

skelige virksomhed. Leontjev indser dette og gør virksomheds

formen kooperation (.med den tilknyttede handling og bevidsthed) 

til det særegent menneskelige, der hæver redskabsbrug op på 

det menneskelige niveau efter formlen: Redskabsbrug + koope

ration = menneskelig virksomhed {arbejde) • Imidlertid marke

rer kooperation ikke det specifikt menneskelige. Menneskelig 
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kooperation adskiller sig ganske vist kvalitativt fra dyrisk 

kooperation, men ikke qua kooperationen. {Snarere qua dens 

bevidste udformning, og så er vi lige vidt). Derfor gælder: 

Kooperation plus redskabsbrug skaber ikke den 

nye virksomhedskvalitet (arbejdet) • Det er 

den nye menneskelige virksomhedskvalitet, der 

ophæver redskabsbrug og kooperation til det 

menneskelige kvalitetsniveau. Det særegent 

menneskelige er hverken indeholdt i redskabs

bruget per s.~ eller i kooperationen 12.~, da 

disse virksomhedsformer er naturhistorisk pla

ceret. Arbejdets· hemmelighed ligger altså 

hverken i redskabsbruge-t elle·r i kooperation

en. Den må ligge i noget andet og tredje, der 

endnu er uidentificeret. 

den afgørende forskel 

Leontjevs manglende skelnen mellem sociale operationer og 

handlinger og mellem social indsigt og bevidSthed betyder 

imidlertid ikke, at hans bestemmelse af handling og bevidst

hed som det særegent menneskelige ikke er præcis nok. 

Definerer vi handling·en som den aktivitet, hvor mål og mo

tiv er dissocieret, og bevidstheden som den særegne form for 

mental genspejling, der muliggør virksomhed, hvor mål og mo

tiv er adskilt, så er dette netop, hvad der karakteriserer 

den menneskelige virksomhedsform, der er uden sidestykke i 

dyreriget. 
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Den radikale forskel mellem dyrisk virksomhed (som også 

mennesket kan foretage) og menneskelig virksomhed (som kun 

mennesket kan foretage) , mellem naturhistorisk virksomhed og 

historisk virksomhed, kan skitseres således: 

(5----t> +=O) 
Den naturhistoriske grundregel: 

ubrydelig. 

Mål og rroti v er altid sanmen:

faldende. 

Det vil sige, at virksomhedens 

sigte altid er det virksomme 

indiv1ds individuelle konsum. 

Eller: At virksc.mlh.Eden al tid 

tjener til det virksomme indi

vids egen reprcduk.tion. 

gie!QBie~_YIB~§Q~g~Q 

.... 

@l o) 
Den naturhistoriske grundregel: 

brudt. 

Mål og rrotiv er adskilt. 

Det vil sige, at virksomhedens 

sigte ikke er det virksamme 

indiv1ds individuelle konsum. 

Eller: at virksemheden ikke 

tjener til det virksamme indi

vids egen repreduktion. 

Er naturhistorisk virksomhed umiddelbart til at forstå, så 

fordrer historisk virksomhed et par ord med på vejen. Lad 

os først henvise til en menneskelig virksomhedsform, der tyde

ligt opfylder ovennævnte bestemmelse: lØnarbejdet. 

I lØnarbejdet er mål og motiv netop dissocieret (jvnf. 

Marx's analyse). Arbejdets resultat er ikke motivet for løn

arbejderens virksomhed 1 omend det er denne virksomheds mål. 

PØlsemageren konsumerer ikke resultatet af sin virksomhed, 

det gør andre. 

Vi konstaterer altså indledningsvis, at virksomhed med dis

se unaturlige egenskaber findes. (Hvormed ikke sagt, at den 

menneskelige virksomheds tilblivelse finder sted med lønarbej

det). 
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Lad os nu se på de afgØrende træk ved denne virksomheds

form. 

samfundsmæssig virksomhed 

Enhver virksomheds forankringspunkter er mo-tivet og målet. 

Sammenfaldet mellem motiv og mål ved naturhistorisk virk

somhed er et udtryk for, at mål og motiv er givet i og med 

hinanden. Motivet udtrykker, hvad dyret har brug for (behov) 

og målet udtrykker den nødvendige brugsværdi (biologisk mening), 

der indfrier behovet. Motiv og mål bliver åermed det samme 

som behov og konsum, og virksoml1eden er den nødvendige akti

vitet, der forbinder disse poler. 

Det særlige ved menneskelig virksomhed er nu, at behovet 

ikke længere svarer til konsumet. Hvad subjektet har brug 

for, er ikke længere det samme som den brugsværdi, som virk-

somheden realiserer. (Og heraf ser vi umiddelbart, hvor sær-

egen denne virksomhedsform er.) 

Tegner vi virksomheden således: 

virk-
BEHOV 

somhed 
KONSUM 

så brydes den menneskelige virksomhed op i to dissocierede 

momenter: 

ad. I: 

I. BEHOV l virksomhed 

II. virksomhed l KONSUM 

behov dissocieret fra virksomhed 

Subjektet der engagerer sig i en virksomhed er selvfØl-

gelig ikke uden motiv. Når der ikke er sammenfald mellem 

mål og motiv, betyder det, at motivet for virksomheden er 
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et andet, end de't virksomhede·n som såd'a·n realis·e·rer. 

Subjektet, der har brug for brugsværdi X, realiserer brugs

værdi Y, som subjektet ikke har brug for. 

Dette kan 

det betyder 1 at 

naturligvis kun være hensigtsmæssigt, hvis 

brugsværdi X tilbydes subjektet, som fØlge 

af, at det har realiseret brugsværdi Y. 

Den dissocierede mål og motiv implicerer med andre ord 

eksistensen af en handel. Hvilket igen implicerer en særlig 

social kontext, hvor handel er en mulighed. (De to betyd-

ninger af begrebet, at handle, er således dybest set identi

ske). 

Handlen kan illustreres med fØlgende figur: 

S/---!>0 
lf ~ 
o /5 

Vi ser, at uagtet at motiv og mål i alle leddene er 

dissocieret, så resulterer den samlede bevægelse i, at 

behovene bliver meningsfuldt opfyldt. 

Den særlige karakter af denne sociale kontext, hvor be

hovene bliver indfriet gennem handlinger, vil vi betegne som 

samfundsmæssig. 

Samfundsmæ·ssighed er foruds-ætningen for nienne·ske

lig virks·omhed. 

Er handelen eller byttet udtryk for samfundsrnæssighed, så 

opstår samfundsmæssighed ikke, selv om det ofte er foreslået, 

ved byttet. Forudsætningen for, at ovenstående bytterelatio

ner overhovedet kan etableres, er, at dens indeholdte delrela

tioner er mulige. 
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Det vil sige, at for at byttet 

skal være muligt, så skal det væ

re muligt, at et individ udfØrer 

en virksomhed, der ikke er rettet 

mod individets egen konsum. Altså 

skal den naturhistoriske grundregel 

være brudt! 

ls!--:-iQJ 
1r ~ 

O /S 

ad. II: virksomhed dissocieret fra konsum 

At virksomhedens resultat ikke kensummeres af det virksomme 

subjekt, betyder ikke, at virksomhedens konsummationsaspekt 

hermed er blevet fraværende. Al virksomhed slutter med kon

sum, idet virksomhedens mening og mål er reproduktion. Dette 

kan ikke ophæves. Konsumroeres virksomhedens resultat ikke af 

det virksomme subjekt, må det derfor konsurr~eres af en anden. 

Det er dette, der er det afgØrende aspekt ved menneskelig 

virksomhed: Dissociationen mellem mål og motiv betyder, at 

sammenfaldet mellem l individ og l virksomhed er ophævet. 

Virksomheden kommer nu til at rumme {mindst) to individer. 

Det virksomme individ og det konsumroerende individ. 

Tilblivelsen af denne virksomhedstype er et kvalitativt 

spring af primær art. Hidtil har - uanset virksomhedsform -

været gældende, at organismen og virksomheden udgØr en ubry

delig enhed (l virksomhed altid l individ, 1 individ altid 

l virksomhed). Dette princip brydes nu. 

med motivets og m~lets dissociation). 

{Og det er synonymt 

For at betegne den 

flerhed af individer, 

der hermed erstatter 

enkeltindividet som 

virksomhedens bærer, 

vil vi bruge begrebet 

samfund. 

(s ---1> (o)----~> s~ 
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Man taler derfor om en samfundsmæssig 

enhed, når l virksoffihed er del t i et 

virksomt subjekt og et kensummerende 

subjekt. 

Af samme grund betegnes denne virksomhedsform som samfunds

mæssig. Vi taler herefter orri s·amf'u'ndstt\æ·s·s·ig· Virksomhed. 

Vi ser umiddelbart, at det særegne ved samfundsmæssig virk

somhed er, at et subjekt ·re·prod-u-c·e·r-e'r" ·en ·ande·n ehd si·g· s·e·lv. 

Hvilket - jvnf. den naturhistoriske grundregel -er ukendt i 

naturhistorien. 

Denne reproduktion af en anden end sig selv, kan også ud

trykkes som det virksomme subjekts afhændelse af sit reprodukt, 

dvs. konsumtionsindholdet i virksomheden. 

Dette svarer til, at afhændelse er væsenskernen i samfunds

mæssig virksomhed, og præcis det forhold, der bryder den na

turhistoriske grundregel. Dyret kan ikke afhænde. Mennesket 

kan afhænde. Det er den grundlæggende forskel. 

Og problemet om menneskets tilblivelse bliver hermed ganske 

enkelt: problemet om afhændelsens tilblivelse. Eller som Marx 

spørger: "Hvorledes .•• måtte mennesket komme dertil, at det 

afhænder, at det fremmedgør sit arbejde? Hvorledes er denne 

fremmedgørelse begrundet i den menneskelige udviklings væsen?" 

For det er klart, at vi med bestemmelsen af afhændelsen som 

det særlige ved menneskelig eller samfundsmæssig virksomhed 

har bragt problemet på en form, der direkte er knyttet til ker

nen i Marx's historiske teori. Det vil sige teorien om merar

bejdet ( jvnf. s. 3o) . 

Inden vi konkret giver os i kast med dette spørgsmål og 

problem, er der imidlertid to forhold ved samfundsmæssig virk

somhed, der fortjener at blive fremdraget. Det ene er forhol

det mellem samfundsmæssighed og historie. Det andet er forhol

det mellem samfundsmæssighed og socialitet. 
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samf.mæssighed og historie 

I det foregående har vi foretaget en skarp skelnen mellem 

det naturni·s-toriske princip og det bistori'ske princip, og 

vi har refereret de to principper til henholdsvis Darwins 

opdagelse og Ma·r·x' s opdagelse. Svarende hertil har vi skel

net mellem to egenskabssæt, som vi har kaldt henholdsvis epi

m:ethiske og prohlethi-ske, hvor de første er egenskaber (karak

teristisk for dyret) af 2r~ahisk beskaffenhed, mens de andre 

er egenskaber (karakteristisk for mennesket) af extr·a-or~isk 

beskaffenhed. 
De fire grundlæggende promethiske træk kan alle ses i 

nøje tilknytning til afhændelsen: 

l. Samfundsevne 

2. Prcduktion 

4.~ 

er således evnen til at afbæn:ie sit repro
dukt, hvilket er forudsætningen for, at 
individuelle behov kan tilfredsstilles 
gennem andre individers indsats, dvs. sam
furrlsmæssigt. 

fordrer den sanroe evne, idet et a:fhærrlet 
reprodukt (et reprcdukt der forbliver 
ukonsummeret af fre:nbringeren) er produk
tets urform, og dermEd forudsætningen for 
prcduktion. 

er den hertil hørende mentale genspejling, 
dvs. evnen til at indse de sammenhcenge, 
(der altid er samfun:ls:ræ?Ssige) , der gØr 
afhændelsen af reproduktet hensigtsnæssig. 

er den praktiske - dvs. samfundsmæssige -
formidler af bevidstheden og dennEd af 
afhændelsesrelationen. 

SpØrgsmålet er nu, hvorfor disse egenskabers udfoldelse 

fører til. en historisk udvikling i modsætning til den ~

historiske udvikling, der karakteriserer de epimethiske evner? 
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Naturhis'to'risk udvikli'ng kan kort defineres som akkumula

tionen af o·rga·n·iske træk og transformationen af ·org·aniske or

ganisationsprincipper. Hvilket helt nøje svarer til den af 

Darwin beskrevne artsevolution. 

Historisk udvikling kan imidlertid defineres på præcis sam

me måde, hvis begrebet organisk erstattes med begrebet sam

fundsmæssig. H:i's-torisk udVikling kan således kort defineres 

som akkumulationen af s·amfu'nd'smæs's'ige træk og transformation

en af ·sam·funds·m·æ·s·si·ge organisationsprincipper. 

Det vil sige, at hvor dyrenes egenskaber ændrer sig i evo

lutionen gennem forandringer i deres o·r·g·an'i"s'J;:e udstyr, der 

ændrer menneskets egenskaber sig i udviklingen gennem foran

dringer i deres s·amfundsrnæssige udstyr 

Forskellen på organisk udstyr og samfundsmæssigt udstyr er 

netop sidstnævntes 'k·u·n·st-ige eller extra-organiske beskaffenhed. 

"Naturen bygger ikke maskiner, lokomotiver, jernbaner, electric 

telegraphs, selfacting mules, etc. De er produkter af menne

skets industri. De er naturstof forvandlet til organer for 

menneskets herredØmme over naturen eller dets virksomhed i 
naturen. De er organer for menneskets hjerne, som er skabt 

af menneskets hånd. De er kundskabens kræfter, som er tings
liggjort," siger Marx. 

Forskellen på at have ekstra-organiske organer, som menne

sket, eller blot organiske organer, som dyrene, er enorm. 

Aristoteles: "De andre dyr har hver især kun 4n måde at forsvare sig 
på, og denne kan de aldrig ændre; derfor må de gennem
føre alle tilværelsens gøremål uden nogen sinde at lægge 
det fra sig, som tjener til at beskytte deres legemer, 
og endog, så at sige, sove med sandalerne på, ej heller 
kan de udskifte sådanne enkeltvåben, som de tilfældig
vis besidder, med andre. Men for mennesket står der 
talrige forsvarsmåder åbne, og det kan skifte 
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mellem dem efter forgodtbefindende; ligeledes kan 
manden tilegne sig de våben, det passer ham. For 
hånden er både klo, hov eller horn efter forgodtbe
findende. Ligesådan er den spyd og sværd, eller et 
et hvilket som helst våben eller redskab, man finder 
for godt; den kan være alle disse i kraft af, at den 
kan gribe og holde dem alle." 

Hvad Marx og Aristeteles udtrykker er det samme: at menne

ske·ts væsenskræfter er mangefold større end dyrets, fordi de 

er samfundsmæssigt formidlet og ikke blot organisk formidlet. 

Og samtidig illustrerer de to tænkere, at konsekvensen af den

ne samfundsmæssige akkumulation og transformation er en langt 

hastigere udvikling, end den der finder sted ved organisk akku

mulation. For mens de dyr, som Aristeteles kendte, næppe har 

adskilt sig en tøddel, fra de dyr, som Marx kendte, så ville 

Marx's omtale af lokomotiver, telegrafer og spindemaskiner 

have været volapyk for Aristoteles. På små 25oo år havde den 

historiske udvikling omkalfatret den menneskelige verden - og 

de menneskelige evner -, mens dyrenes verden var forblevet så 

godt som den samme. 

Og denne gigantiske forskel på naturhistorie og historie 

skyldes den samfundsmæssige virksomhed, hvorfor den med samme 

ret kan kaldes historisk virksomhed. 

Forholdet kan også udtrykkes i genspejlingens termer: 

L virksemheden dikterer genspejlingen 

2. virksomhedens agent genspejler virksomhedens objekt 

3. når virksamhedens agent er den individuelle organisme 

antager genspejlingen organismens form og bliver organisk. 

4. vErl sarnftmdSlTliiSsig virksomhecl er organismen som virksomhedens 

agent erstattet af en flerhed af individer, et samfl.illd. 

5. fØlgelig antager gensrejlingen en samfun.:lsm:essig form. 

6. dvs. menneskets stræren og rrål materialiserer sig ikke som or

ganer. De manifesterer sig san sværd eller lokorrotiver. 
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Hvorfor samfundsmæssig virksomhed må ændre karakteren af 

den organiske selektion på en grundlæggende måde, kan skitse

res således: 

l. Organisk selektion betyder repro
duktion af - reproduktionståhige - or
gantræk. Jvnf • Darwins tautologi: sur
vival of the fittest. 
2. Reprcx:1uktionen realiseres i virl<:
scmhed.en, dvs. i forbindelsen mellem 
subjektet og dets reproduktive objekt 
{reproduktet) • At realisere og konsum
mere reproduktet er at reproducere sig. 
3. Det betyder, at organiske træk, der 
fører til konsummation af reproduktet 
(i !::e tydningen: ethvert reprcdukti vt 
mål), selekteres. 
4. Eller: at organisk selektion er en 
organisk genspejling af subjektets for
bindelse til reproduktet. 
5. VEd naturhistoriske virksomhedsformer 
udgØr virksomhe:len selv denne forbindel
se, og den organiske genspejling antager 
derfor form af de formidlende organiske 
træk verl derme virksomhe:l: organiske red
skaber. Dvs. epimethiske træk. 
6. Verl samfurrlsrrB?Ssig virksanhe::1 er for
bindelsen mellem virksomhed og reprodukt 
brudt, fordi det virksorrme subjekt ikke 
selv kansummerer virksomhedens resultat. 
7. Til gengæld er der opstået en anden 
forbi.rrlelse mellem subjekt og reprcdukt. 
Nenlig forbindelsen mellem subjektet og 
et reprcdukt uden for virksomheden, som 
subjektet realiserer ikke gexm.em vjrksom
heden, men på grund af virksomheden. 
8. Vi kan sige, at mens der vEd de 
naturhistoriske virksomhedsformer er 
sanmenfald mellem virksomhedens objekt 
og reprodukt, så er der ikke sanmen-
fald ve:l samfundsæ::ssig virksomhed. 
9. Ved samfurrlsmcessig virksomhed er 
det derfor ikke objektfangende træk, 
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dvs. virksomheclens organiske redskaber, der 
først og fremmest selekteres, som tilf~det 
er hos dyrene. Det er nemlig ikke forb.in
delsen til reprcx.'luktet disse formidler, når 
reprodWctet ikke er sammenfaldende med virk
somhEdens objekt. 
lo. OrgaiJ.isk genspejling ved samfu.n::Is:næs
sig virksamhed må derfor fØrst og fremmest 
finde ste:l i den nye dirnension, hvor sub
jektet er forbun:let mEd sit reprcx.lukt. 
11. Da denne forbindelse etableres gennem 
mental genspejling 1 vil det i praksis sige 
en organisk selektion i~de styrende organ
er (hjernen) , der danner basis for mental 
genspe j lin g. 

Samfundsmæssig virksomhed flytter altså selektionens fokus 

fra de organiske redskabers område (det epimethiske område) 

til de mentale styreformers område og åbner derfor vejen for 

udviklingen af de promethiske evner. 

Vi skal siden langt mere konkret vende tilbage til dette 

betydningsfulde skift, der fØlger af bruddet på den naturhi

storiske grundregel. På dette sted vil vi imidlertid afslut

te med at lade A.F. Wallace beskrive bruddet, da det var Wal

lace, vi lod formulere grundreglen. Han siger: 

"Nårsornhelst langsomme ændringer i den fysiske ge<:Xjrafi eller i 

klimaet gør det nødvendigt for et dyr at forandre sin fØde, sin 

beklæ::lning eller sine våben, kan dette kun lade sig gøre gennem 

en tilsvarende ændring i dets egen legemsstruktur eller indre or

ganisation •.. 

Under lignende omstændigheder behøver mennesket ikke Længere 

negle og tænder, større legemsstyrke eller hurtighed. Mennesket 

fremstiller skarpere spyd, en bedre bue eller danner et jagtsel

skab for at overliste sit nye bytte. 

Således har mennesket, alene ved sin evne til at kLæde sig selv 

og fremstille våben og redskaber, frataget naturen den magt til 

at ændre ydre form og struktur, som den udøver over alle andre dyr." 
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samt mæssighed og socialitet 

Af ovenstående fremgår at begreberne samfundsmæssighed og 

socialitet ikke er identiske. Sprogets to forskellige ter

mer - samfundsmæssig og social - refererer til to klart for

skellige forhold: 

Socialitet refererer til, 

at flere individer deler en virksomhed. 

Samfundsmæssighed refererer til, 

at en virksomhed deler flere individer. 

Mere præcist kan vi sige, at socialitet betyder den sociale 

realisering af individualitetens princip (det naturhistoriske 

princip), mens samfundsmæssighed betyder et brud med indivi

dualitetens princip. 
Denne modsætning mellem socialitet og samfundsmæssighed 

fører iØvrigt logisk til to diametralt modsatte approacher i 

spørgsmålet om mennesket og samfundet: 

A. En der opfatter individualiteten som grund eller forudsæt

ning, hvorved socialiteten fremtræder som figur eller pro

blem. Der altså har dette grundspørgsmål: Hvordan bliver 

det individuelle menn·eske socialt? 

B. En der opfatter samfundsmæssigheden som grund, hvorved 

individualiteten bliver figur. Der altså har dette grund

spørgsmål: Hvordan bliver det samfundsmæssige menneske in

dividuelt? 
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De to approacher er ikke svære at identificere i det 

teoretiske landskab. 

A. Skoleeksemplet er Hobbes (jvnf. s. 35), der eks

plicit formulerer grundspØrgsmålet. 

I den forbindelse er det værd at bemærke den betydelige affini
tet, der er mellem denne approach og den mekaniscistiske verdens
anskuelse. Mekaniscismens problem er, hvordan ukrænkelige enhe
der bliver til flerheder, eller hvordan helet er bestemt af de
lene (jvnf. s. 45). Det er præcis også - på et konkret område -
problemet for den approach, der ser individerne (eller individua
liteten) som noget ukrænkeligt og det sociale som noget afledt. 
At Hobbes på een gang forfægter individets grundlæggende ukræn
kelighed som bestemmende element i sociale kongregationer og 
samtidig har det ærinde at kanonisere den mekaniscistiske ver
densanskuelse er to alen ud af et stykke. 

Parallelt hermed er Rousseau {jvnf. s. 36) også et klas

sisk eksempel. Rousseau går endda så vidt, at han er

klærer, at kulturen er en fordærvelse af det naturlige 

menneske. 

En lignende position finder vi hos Freud {Kulturens byr

de, f.eks.). Freud er da også den, der mest eksplicite

ret har udviklet den psykologiske teori om individets 

socialisering (jvnf. s. 88). Dvs. individets tilpas

ning til - ikke forvandling i -en social sammenhæng. 

Vender vi os mod de klassiske sociologer, så finder 

vi f.eks. Max Weber her. Som hans studier af samfun

dets ledelses- og magtrelationer viser, så er hans 

ærinde den s·ocia'le orden, der skabes i samfundet mel

lem enkeltindivider. 

Derimod forekommer Emile Durkheim umiddelbart ikke at 

hØre til her. Han afviser nemlig det individuelle plans 

grundlæggende karakter i forhold til den sociale ver

dens. Betænker man imidlertid, at Durkheims ærinde er 
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etableringen af social sammenhæng og integration 

(af enkeltindivider), uden hvilken samfundet bliver 

sygt (a·nomie), så må han alligevel placeres under 

approach A. 

Det samme gælder naturligvis nyere sociologiske teo

rier som Talcott Parsons socialiseringsteori, og her

fra går i lige linie et spektrum af socialpsykologiske 

teorier, der skaber en syntese af rolleindlæring og 

Freud. Det vil sige, som deres formål har at demon

strere, hvordan enkeltindividet bliver socialt. 

I Handbook of Social Psychology defineres social psykologi lige
frem som "et forsøg på at forstå og forklare, hvordan individers 
tanke, fØlelse og adfærd påvirkes af den faktiske, forestillede 
eller formodede tilstedeværelse af andre mennesker." Hvilket 
klart placerer denne videnskabsgren inden for genstandsområdet 
socialitet, som vi har bestemt det i det ovenstående. Ikke in
den for genstandsområdet samfundsmæssighed. 

Man bØr iØvrigt bemærke, at selv om den nyere europæiske 

socialisationsteori vender sig imod den klassiske ameri

kanske socialiseringsteori ved istedet for som denne at 

fremhæve den sociale indpasnings positive betydning for 

individet at (næsten rousseausk) fremhæve dens negative, 

så er grundapproachen den samme: enkeltindividet i den 

sociale ramme (gabestok) . 

B. Skoleeksemplet (og det eneste entydige eksempel) er 

her· Mar~. Bag den massive blotlætning af den samfunds

mæssige basis eller grund ligger til stadighed inter

essen for det enkelte individ og fordringen om en men

neskeværdig tilværelse for personen. Dette er tyde

ligt dokumenteret af Marx's tidlige skrifter, hvor 

approachen er expliciteret. At arbejdet med basis el

ler grunden sidenhen blev så uforholdsmæssigt meget 
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større end arbejdet med figuren, er blot et udtryk 

for den systematiske videnskabelige undersøgelses 

vilkår, ikke - som hævdet -udtryk for en bortseen 

fra enkeltindividet til fordel for den store Økonomi. 

I sit arbejde Marx:!:-sme __ .Q.g_p_ers~!2.9.)2~9..§teori har Lu
cien Seve da også demonstreret, at Marx's tilsynela

dende økonomiske bias er et overfladefænomen, og at 

hans samfundsteori i realiteten lægger grunden for en 

teori om personligheden. (Al t så approachen: Hvordan 

bliver det samfundsmæssige menneske individuelt?). 

Omvendingen 

Der optræder altså en interessant omvending: Begynder man 

med enkeltindividet,ender man op med "samfundet 11
, dvs. socia

liteten. Begynder man med samfundet, ender man op med enkelt

individet. Samfundsteorien bliver teorien om individet, mens 

individteorien bliver teorien om det sociale. {Joachim Israel 

trltrykker netop dette forhold, når han i en sanmenligning af Marx og 1'1ax 

Wel:::er skriver: ''Marx 's teorier er ird.ividorientere::ie: det er samfundet, 

der skal fonnes, så den menneskelige frenme::lgØrelse overvindes. Webers 

teorier er hove:lsagligt samfur.dsorientere:le: det er mennesket, scs:n skal 

l<E!.:'e sig tilpasning til den rationelle samfundsstruktur. " Eller: "Weber 

anvend.er en funktionel analyse {individorienteret - evnen til rolleop:le

ling .rom i socialiseringsteorierne. NE) og l:::eskriver rationaliteten i 

relation til produktionsprocessens målsætning. DerinDd taler han kun lidt 

Ctm konsekvenserne for individet. Marx derimed analyserer produktionspro

cessen ud fra et sociologisk og fremfor alt Økonomisk synspunkt, men kom

mer gang på gang till:::age til konsekvenserne for individet." 

De to approacher kan også sættes i relation til henholdsvis 

den mekaniscistiske (jvnf. oven for) og den dialektiske anskue

måde: 
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Mekaniscismen Det basale: Delene 

Det afledte: HeJheden 

Dialektikken Det basale: ReTheden 

Det afledte: o·eTe·ne (som momenter) 

At meleaniseismen (som det historisk er tilfældet) fØrer 

til approach A -· fra enkeltindivid til socialitet -, mens 

dialektikken fører til approach B - fra samfund til individua

litet -, er derfor ikke forunderligt. 

Striden 

Det sociale og det samfundsmæssige repræsenterer to forskel

lige genstandsområder. Vort sprog registrerer dette ved eksi

stensen af to tilsvarende termer. Derimod registrerer vor 

teoretiske tænkning det ikke. Termerne social og samfundsmæs

sig bruges i almindelighed som synonymer, hvilket svarer til, 

at tænkningen ikke skelner mellem det samfundsmæssige og det 

sociale. De to genstandsområder opfattes altså som et og det 

samme. 

Eller som hos Leontjev: De opfattes som overlappende, såle

des, at man fra de·t sociale kan glide over i det samfundsmæssi

ge, Kooperationen der bliver til egentlig samfundsmæssig virk

somhed so oder so. 

Denne tilstand må af indlysende grunde føre til misforstå

elser og ufrugtbar kontrovers. Det opstår altid, når man 

taler om forskellige ting med det samme begrebsapparat. Og 

det er også sket på dette område. 

Skal vi kort trække kontroversen op, kan det betale sig 

først at slå fast: 
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l. Socialisation er et fænomen, der findes. Det re

fererer til den måde, hvorpå enkeltindividet bli

ver indordnet en social sammenhæng, og markerer så

ledes i en principiel forstand en begrænsning af 

individet. 

2. Samfundsmæssiggørelse er også et fænomen, der 

findes, men er ikke socialisation. Det refererer 

til, at et menneskeligt individ fØrst opnår egent

lig menneskelighed (artsspecificering) i og med, at 

det engagerer sig i samfundsmæssig virksomhed, da 

samfundsmæssig virksomhed er det menneskelige arts

træk. Enkeltindividet bliver derfor først en menne

skelig person eller individualitet i kraft af den 

samfundsmæssige virksomhed. 

skal omtale sidenhen.) 

(Som vi mere konkret 

Hermed bliver to påstande om forholdet mellem menneske og 

samfund mulige. I meget forenklet form lyder de: 

l. Samfundet undertrykker den menneskelige individualitet. 

2. Samfundet skaber den menneskelige individualitet. 

Disse to sætninger er ikke i modstrid med hinanden, fordi 

refererer til to principielt forskellige fænomenområder (der 

i praksis naturligvis er vævet sammen) . Begge kan være sande. 

Skelner man imidlertid ikke mellem det sociale og det sam

fundsmæssige, så kan de ikke begge være sande. De, der har 

indset sætning l 1 s sandhed, må derfor afvise sætning 2. Og 

de, der har indset sætning 2 1 s sandhed, må afvise sætning 1. 

(Resultatet bliver den kendte strid mellem på den ene side 

kritisk socialisationsteori og på den anden marxister). 



119 

På dette grundlag er striden naturligvis uløselig, og må 

være karakteriseret af megen forurettelse og fordØmmelSe, da 

begge parter jo har ret. 

Vi konkluderer derfor: 

Forudsætn·inge·n f'or ikke at fo·rst'å no·ge·t a·f de·t· hele 

er· ·at u·ndlade ·a·t- ske·ln·e ·m:ell·em de·t· ·s'o'c·i·a1e 'o'g d'et 

s·anlfundsffiæss·i·ge. 

(Eksempel: Oversætter rn;:m Marx's begreb gesellschaftlich- der altid re

fererer til samfund.s:mæssighe:l - systE.9.11atisk med begrel::et rocial, scm visse 

oversættere har en for~lighed for, så er roeningen simpelthen gået tabt. 

Det er ikke ligegyldigt om der står: 

"Das menschliche Wesen is t kein dem einzelnen Irrli viduum 

inwohnerrles Abstraktum. In seiner Wirklicbkeit ist es 

das ensenble der gesellschaftlichen Verhliltnisse." 

Eller der står: 

"Det menneskelige væsen er ikke noget abstrakt, der er 

det enkelte individ iboende. I sin virkelighed er det 

indl:egrel:et af de sociale relationer. 11
) 

Begreberne social og samfundsmæssig må derfor explicit re

lateres til deres respektive genstandsområder. FØr det er 

gjort, er enhver syntese umulig. (Og en eklektiscistisk for-

midling - som f.eks. freudo-marxismen - er i særdeleshed ilde 

anbragt, da den udvisker den forskel, som det er erkendel

sens opgave at afsløre, og derfor uvægerligt kommer til at 

fungere som trojansk hest.) 
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foreløbig sammenfatning 

Med blotlægningen af henholdsvis det naturhistoriske og det 

historiske princip, dvs. af den kvalitative forskel mellem 

dyr og menneske, er vi nået et vigtigt skridt frem i vor un

dersøgelse. Men kun et skridt. Vores analyse af virksomhe

dens struktur er nemlig et· post festum 1 der forudsætter sprin

get, men hverken viser eller forklarer springet. Det sidste 

fordrer, at vi·på baggrund af den abstrakte strukturanalyse 

kan formulere en (tænkelig) konkret udviklingsproces, der 

har ladet disse særlige menneskelige træk udfolde sig. Først 

en sådan konkret beskrivelse kan sikre, at redegørelsen for 

menneskets særlig~ egenskaber er troværdig. Når alt kommer 

til alt, er alt jo muligt i abstraktionens rige. Skærer man 

skiver (analyse) i virkelighedens struktur, så er der jo in

gen garanti for, at skiverne er orienteret rigtigt, når de 

er blevet trukket ud. Den garanti får man kun, hvis man føl

ger strukturens egen tilblivelse {syntese). Analysen er så

ledes nok en forudsætning for, at man kan give sig i kast med 

syntesen. Men det er ikke syntesen selv. Altså står vores 

væsentlige opgave tilbage: At beskrive et konkret udviklings

forløb, der lader den samfundsmæssige virksomhed opstå af virk

sornhedsformer, der overholder den naturhistoriske grundregel, 

og dermed bryder denne grundregel. 

Inden vi giver os i kast med denne opgave, vil vi imidler

tid dvæle et øjeblik endnu ved det strukturelle, idet vi for 

sammenfatningens skyld vil opsummere det vigtigste af det, vi 

indtil nu har opnået. 

Dette vil vi gøre ved at opstille virksomhedsformerne i 

en slags periodisk tabel på grundlag af Leontjev, men udvidet 

i overensstemmelse med oven for anførte argumentation for eksi

stensen af et socialt virksomhedsområde parallelt med det indi

viduelle. 
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Kanmentarer til skemaet 

l. Den sociale virksomhed 

ikke tidligere omtalt. 

'simpel gensidighed' hos primitive dyr er 

Herve:1 forstås de tilfælde, hvor subjektets 

objekt samtidig er en artsfælle. F .eks. ve::l parring, hvor hurmen 

er hannens objekt, sqmtidig rne::l at hannen er hunnens objekt. Altså 

et simpel t tilfælde, hvor ordinær objektvirksomhed samtidig er social 

virksomhed. (VEd hØjere former for social virksomhed er det sociale 

rroment ikke samnenfaldende med objektet. Det er først muligt på den 

operationelle virksomheds stade, hvor re::lskabet psykestrukturelt in

trcx:luceres. ) 

2. Der er ikke anført nogen social virksornhe:.'l under den samfun:lsmæssige 

virksomhed. !)s!t skyldes, at sccdal virksanhe:l logisk hØrer ind under 

mdividuelle virksauhedsformer, hvor mål og rrotiv er samnenfaldende. 

I og me:.'l at den samfun:lsmæssige virksomhed har ophævet in::U vidualite

tens princip i virksomheden, så har den også ophævet socialitetens. 

Det l::etyder ikke, at socialitet ikke findes hos mennesker. Det bety

der blot, at den samfundsmæssige virksoffihed ikke tilfØjer sine egne 

sociale v'irksomhe::lsfol:J.Ter. Derirrcd ændrer den naturligvis l:::etingel

serne for de eksisterende og åbner mulighe::1 for J:evidst association 

og bevidst koopeiation. 

3. Betragter vi skemaet som analogt til kemiens pericdiske, så er der 

her kun et element, som komner bag på os. Det er den sociale ind

~· Af placeringen i skemaet kan vi stille forvenWinger til nogen 

af dens egenskaber, f.eks. evnen til at bruge cg lade sig bruge af 

artsfæller i en kollektiv bestræbelse, og vi skal i det fØlgende 

holde ekstra udkig efter dette ele.m:mt. 




