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RHODOS

denen i hele deres adfærd. Til dette kræves, at or
ganismen er irritabel over for indvirkninger, der har
signaIfunktion Tor aen. På denne måde erhverver
den egenskaben-- af" genspejle omverdenens indvirk
ninger i deres objektive sammenhænge og relationer;
den psykiske genspejling opstår. 0-
Den psykiske genspejlings fonner bliver mere og
mere fuldkomne i det omfang, som organismens
struktur bliver mere kompliceret; de er afhængige af
virksomhedens udvikling, som de er forbundet med.
Hvis man vil analysere dem videnskabeligt, må man
betragte dyrenes adfærd.
Dyrenes virksomhed, som det psykiskcs mest enkle
fonner hænger sammen med, har en vigtig egenart:
Den bliver udløst af bestemte egenskaber, der indvir
ker på dyret, og er også rettet mod disse; det pågæl
dende dyrs liv afhænger dog ikke umiddelbart af dis
se egenskaber. Dyret reagerer på egenskaber, der sig·
naliserer livsvigtige stimuli, som imidlertid ikke har
umiddelbar indflydelse på livsprocesserne.
Kommer f. eks. et insekt ind i et edderkoppenet,
så kryber edderkoppen hurtigt hen til insektet og
begynder at spinde det ind. Hvordan udløses edder
koppens virksomhed, og hvad retter den sig mod?
For at kunne svare på disse spørgsmål, må man
efter tur udelukke alle momenter, der muligvis kan
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Det følgende forsøg giver svaret: Edderkoppens
spind bliver sat i svingninger ved hjælp af en stem
megaffel. Som reaktion bevæger edderkoppen sig
mod stemmegafien, sætter sig på en af grenene og for
søger at spinde den ind (E. Rabaud). Vibrationen er
den faktiske årsag til dyrets aktivitet; thi bortset
fra evnen til at frembringe hurtige svingninger er der
ingen lighed mellem et insekt og en stemmegaffel.
Hvorfor udløses edderkoppens virksomhed netop
af vibrationen, der i sig selv ikke spiller nogen rolle
i dette dyrs liv? Sædvanligvis indgår vibrationen altid
i en sammenhæng, i en ganske bestemt, konstant for
bindeise med et offer, der er blevet fanget i nettet, og
af hvis blod edderkoppen ernærer sig. Vi vil betegne
en indvirkende egenskabs forhold til udfrielsen af
et organisk behov som den givne indvirknings biolo
giske mening. Edderkoppens virksomhed retter sig
således mod det svingende legeme, fordi vibrationen
har bevaret den biologiske mening af næringsopta
gelse i løbet af artsudviklingen.
Nu forholder det sig således. at en eller anden ind
virknings biologiske betydning ikke er konstant for
~t dyr; den ændrer og udvikler sig i løbet af dyrets
virksomhed alt efter den objektive forbindelse med
de øvrige omverdensegenskaber.
Hvis man f. eks. først sulter en tudse, og dernæst
fodrer den med orme for til sidst at lægge en tænd
stik og et rundt stykke mos foran den, så vil tudsen

af usædvanlig karakter. De adsk11ler sig entydigt
fra de betingede forbindelser, der udgør adfærdens
mekanismer, dvs. fra de forbindelser med hvis hjælp
dyrets adfærd kommer til udførelse.
Hvis et dyr bevæger sig mod næringen ved synet af
den, så er der tale om en meningssammenhæng mel
lem næringen og synet af den. Den må være diffe
rentieret fra forbindelserne, der eksempelvis opstår
ved dannelsen af den færdighed, det er at omgå en
forhindring (forbindelsen mellem forhindringen og
omvejen).
Den første slags forbindelser bliver hurtigt dannet,
»øjeblikkeligt«, men bliver også lige så hurtigt op
løst; hertil er ofte blot en eller to kombinationer nød
vendige.
Forbindelser af den anden slags opstår og opløses
derimod langsomt og efterhånden. Kyllinger f. eks.
begynder allerede efter et heldigt forsøg at pikke efter
hakkede æggeblommer: som to dage gamle behøver
de dog blot at have stødt ind i et stykke bittert ap
pelsinskal en eller to gange, for at reaktionen på æg
geblommen igen er ophørt (Morgan o. a.). På den
anden side kræves der nu mange dusin forsøg for
at lære det samme dyr at tilpasse dets pikkebevægc1
ser til de ydre betingelser, hvorunder det fodres.
Buytendijk (1930) undersøgte dannelsen af færdig
heder hos tudser. I en forsøgsserie fodrede han disse
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at få fat i regnormen; det varede længe før end reak
tionen var ophørt. Sådanne bevægelser ophører ikke
blot gennem en forstærkning af »straf«·momentet
(negativ bekræftelse). I eksperimenter udført af Ab
bot sprang en frø uophørligt i 72 timer mod sit offer,
der var omgivet af en nålekrans, indtil dens overlæbe
var alvorligt beskadiget. De forskellige tidsinterval·
ler, som forbindelser af første og anden karakter
dannes i, bliver forståelige i deres biologiske me·
ning, når man betragter den pågældende dyrearts
livsbetingelser. »Nærmer en tudse sig en myretue uno
der sin aftenjagt,« skriver Buytendijk, »og sluger en
giftig myre, så foranlediger den hurtigt dannede for
bindelse, at tudsen ikke spiser flere af sådanne in
sekter, hvis syre skader den. Forsøger tudsen derimod
at fange en regnorm, og mislykkes det, så kan genta
gelsen af forsøget under sædvanlige betingelser dog
nok hjælpe den til at erobre sin næring.«
Endnu et kendetegn for meningssammenhænge
er deres »tosidige« karakter: Er der dannet en så·
dan forbindelse, så fremkalder ikke blot virkningen
af den givne stimulus en bestemt reaktion, en bestemt
adfærd, men det tilsvarende behov kan nu genken
des i denne genstand, idet det har antaget konkret
gestalt, og fremkalder en aktiv og søgende adfærd
over for denne.
Allerede Darwin betonede disse meningssammen
hænges egenart. Han tilføjede følgende betragtning:
Det er meget lettere at vænne en kalv eller et spæd
barn, der endnu ikke har suget på moderbrystet, til
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sammenhænge ligeledes påvist (i et tidligt arbejde af
Zitowitsch og senere i Narbutowitschs forsøg); deres
særegne rolle i adfærden bliver dog ikke behandlet
nærmere.
Dyrene genspejler deres omverden i deres virksom·
hed. Selvom der er forskel på genspejlings- og virk·
somhedsprocessen, er de samtidig uadskilleligt for
bundet med hinanden og betinger hinanden vekselsi
digt: På den ene side danner hver eneste genspejling
sig i løbet af virksomheden; om og hvordan den på
dyret indvirkende genstands egenskaber bliver gen·
spejlet, afhænger af, om og på hvilken måde dyret i
sin tilpasning til omverdenen, i sin virksomhed, er
reelt forbundet med denne genstand. På den anden
side bliver enhver virksomhed formidlet gennem de
sansede indvirkninger og fuldbyrdes alt efter den
måde, hvorpå den givne indvirkning genspejles i
dyrets sansning. I denne kompllcerejle enhed mellem
genspejling og virksomhed~r yirksomheden, der
praktisk forbinder det levend~ væsen med den objek
tive realitet, selvfølgelig primær og dominerende; den
psykiske genspejling af denne objektive realitets ind·
virkende egenskaber er sekund~E.og afledt.
På det allerførste trin i det psykiskes udvikling
reagerer dyrene på enkelte omverdensstimuli (eller
komplekser af samme), fordi der består en forbindel
se mellem disse egenskaber og andre indvirkninger.
som fuldbyrdelsen af biologiske grundfunktioner af·
hænger af. Genspejlingen af virkeligheden, der er
forbundet med en virksomhed, der er udløst på den
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Mange forskere har fastslået, hvorledes ormes ad·
færd ændres under forandrede betingelser. Ringor
men f. eks. reagerer sædvanligvis overhovedet ikke
eller allerhøjst negativt på berøring med en lille glas
stav. Forbinder man imidlertid stødet med den lille
stav med næring, så ændres ormens reaktion: Så
snart den bliver berørt med den lille stav, bevæger
den sig hen mod næringen (forsøg af Kopeled og
Brown, 1934).
Allerede hos Krebs kan sådanne ændringer antage
ret kompliceret karakter. Bliver en eremitkrebs f. eks.
stimuleret let mekanisk i den fintfølende bagkrop.
mens den befinder sig i sneglehuset, så begynder
dyret at bevæge sig. Fortsættes stimuleringen forla
der eremitkrebsen sin bolig og fjerner sig (forsøg af
Ten-Cate·Kazeewa, 1934).
Denne kendsgerning er i sig selv ikke interessant;
af interesse er imidlertid den forandring der sker i
eremitkrebsens adfærd. Hvis det anførte eksperiment
fortsættes systematisk, så begynder eremitkrebsen at
forholde sig på anden vis. Allerede ved den første
berøring trækker den sin bagkrop ud af sneglehusct;
den fjerner sig dog ikke mere fra det, men indtager
umiddelbart derefter sin oprindelige plads. Den me
kaniske stimulus har nu erhvervet en anden betyd
ning; den er blevet til signalet til at trække bag
kroppen ud af sneglehuset.
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sig endnu mere og antager form af små skiver (fig.
16b). Det gør det muligt at orientere bevægelserne
bedre efter lyset. På et endnu højere trin, hos blød·
dyrene, opstår der en indre lysfølsom konkav flade
p. g. a. skivernes krumning. De virker som et kame
ra og gør dyret i stand til at percipere genstandenes
bevægelser (fig. 16c).

a

b

c

Figur 16: Lyssanseorganers fOl"5kellige strukturtyper.
ma efter Buddenbrock.)

(Ske~

På den anden side udvikles også bevægelsesorga
nerne, hvormed dyrene fuldbyrder deres ydre virk·
somhed. To forandringer bidrager til at denne udvik·
ling forløber særdeles hurtigt: Overgangen til livet
på fastlandet og senere hen overgangen hos dyrene
der stadig lever i vandet, til den aktive forfølgelse
af byttet.
Samtidig med sanse· og bevægelsesorganerne bli
ver også nervesystemet, der forbinder og koordine:
rer processerne med hinanden, udviklet.
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Figur 17: Vandmandens netfonnede nervesystem

Det netformede nervesystem overfører kun diffuse
pirringer. Dets neltråde råder over en tosidig lede
evne, og hæmningsprocesser mangler øjensynlig helt.
Som et næste skridt i nervesystemets udvikling ud·
0.klede bestemte neuroner sig til centraie ganglier
(nerveknudesystem). I pigbudemes evolutionsrække
lejrede disse knuder sig om svælget som en ring,
hvorfra nervestammerne udgiir. Et sådant nervesy
stem muliggjorde allerede en ret kompliceret adfærd.
Søstjernen f. eks. formåede at åbne muskler, der var
forbundet til to skaller (fig. 18). I yderligere to evo
lutionsrækker (fra de lavere orme til krebs og spin
dere og fia de lavere orme til insekter) bliver der
forrest dannet et massivt ganglie, der ligger ved ho
vedenden og regulerer de lavere liggende gangliers
virksomhed (fig. 19).
.Et nervesystem af denne type opstår, fordi der ved
siden af andre sanseorganer også danner sig et sty·

Figur] 9: Nerveknudesystemet hos et insekt

rende organ, der formidler organismens livsvirksom·
hed.
Nerveknudesystemet udvikler sig i og med, at det
bliver endnu mere differentieret; det hænger sammen
med dannelsen af legemssegmenter.
På delte stadium forandres også virksomheden.
Den bliver endnu mere kompliceret; ganske vist i
sammenhæng med udviklingen af perceptions. og
virksomhedsorganeme såvel SOm med udviklingen
af nervesystemet. Derudover er der på delte stadium
ingen nævneværdig forandring i virksomhedens alme.
ne opbygning og i den almene måde, so~ omverdenen
genspejles på. Virksomheden bliver animeret og sty·
ret gennem genspejlingen af en rækk~. af enkeltegen

kompliceret på to måder. Den ene retning er tyde
ligst udpræget i evolutionsrækkcn, der fører fra
orme til insekter og edderkopper. Disse dyrs virk
" 50mbed antager form af kæder, der ind imellem
'. sammensættes af mange reaktioner, der svarer til
mange på hinanden følgende indvirkninger. Myrelø·
, vens ofte refererede adfærd skal anføres som et godt
eksempel.
Myreløven graver sig ned i sandet. Når den er
trængt så langt ned, at sandkornene berører den øver
ste del af dens hoved, begynder den at bevæge hove
det og den øverste del af kroppen i rykagtige, bag
udrettede bevægelser for at slynge sandet opad. På
denne måde laver den sIg til sidst en ensartet tragt,
i hvis midtpunkt dyrets krop befinder sig (fig. 20).

Fig. 20: Myreløvens- tragt (efter Doflein)
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En sådan virksomhed er særdeles karakteristisk
for insekterne, hvor den har nået et temmelig højt
udviklingstrin. Linien, som vi netop har skildret, for
løber ikke progessivt og fører ikke til yderligere
kvalitative forandringer.
Der findes dog en anden. progressiv retning, hvori
virksomheden og sensibiliteten udvikles. Den fører
til et andet virksomhedsforløb og på dette grundlag
til opståelsen af en genspejlingsform, der allerede
kendetegner det andet, højere stadium i den dyriske
psykes udvikling - den pcrceptive psykes stadium,
Denne retning er forbundet med den biologiske eva·
lutions progressive linie, der fører fra ormene til de
lavere rygmarvsdyr (verterale dyr) og endelig til hvir
veldyr.
Dyrenes virksomhed og sensibilitet bliver her mere
kompliceret, for så vidt som deres adfærd bliver sty,
ret af en kombination af en række samtidige ind
virkninger. Et eksempel herpå finder vi hos fisk.
Netop hos disse dyr findes der en tydelig modsigelse
mellem virksomhedsprocessens relativt komplicerede
indhold, enkeltfunktioners høje udvikIingsniveau på
den ene, side og virksomhedens endnu ret primitive
opbygning på den anden side.
l forbindelse hermed vil vi nedenstående referere
nogle forsøg: I et akvarium, hvori der lever to unge
dværgmaller (Ainiurus), bliver der anbragt en for·
hindring på tværs. Den består af en ramme, hvorpå
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ngs forhindringeas nederste kant, indtil de tilfæl
'gvfs kommer hen til åbningen, der leder dem til
variets anden del, hvor kødet befinder sig (fig.
la).
Fiskenes skildrede virksomhed fuldbyrdes i sam·
enhæng med to grundlæggende indvirkninger, Den
liver udløst af kødets ldgt og retter sig mod denne
aminerende indvirkning. På den anden side bemær
:er fiskene forhindringen optisk, hvorved bevægel·
erne, der er udløst af den perciperede lugt, for·
i komplicerede zigzagformede kurver. Her
, Jrejer det sig ikke om de enkle bevægelseskæder:
Keaktion på skillevæggen - reaktion på lugten. Beg
,e disse stimulis indflydelse bliver heller ikke enkelt
ldderet: bevægelserne er ikke resultatet af begge sti·
milli. Det drejer sig i langt højere grad om en kom·
pliceret, koordineret virksomhed, hvori man kan
,agttage to slags indhold. Adfærden er først og frem
mest rettet mod et bestemt mål og fører til et resul.
:i tat. Virksomheden optræder for det andet som om·
'!gåelsesbevægelse, hvis indhold hænger sammen med
:i[orhindringen,d~i ganske vist indvirker på en anden
: måde end lugteII., Forhindringen formår ikke i sig selv
': at animere virksomheden: gazen alene fremkalder
li sædvanligvis ingen reaktion. Den anden indvirkning
!i hænger ikke sammen med genstanden, der animere
ri de til virksomheden, og som denne var rettet mod,
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c
Fig. 21: Skema over eksperimenterne med fisk (efter A. W.

Saporoshez og I. G. Dimanstein)

men med de betingelser hvorunder genstanden op
trådte. Det er den objektive forskel på de to ind·
virkninger og det objektive forhold imellem dem.
Genspejles dette forhold også i den undersøgte fisks
virkSOmhed? Optræder det også adskilt for fisken,
for det første som forhindringens forhold tll gen
standen, der animerer til virksomheden, og for det
andet som forholdet til de almene virksomhedsbetin.
gelser?
'. For at besvare disse spørgsmål fortsatte vi ekspe.
rtmentet:
Hvis man fortsatte med at fodre fiskene under de
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var der (fig. 21c). Først lidt efter lidt hevægede de
sig ind på den lige vej til fodringsstedet (fig.. 21d).
Der krævedes ganske vist en vis tid (efter angiVelser
af Saporoshez og Dimanstein)..
o
De undersøgte fisk havde følgehg forhundet pa
virkningen, der foranledigede deres omvej, med næ
ringens indvirkning, dvs. med dens lugt. Dyrene hav
de fra begyndelsen af perciperet den første indvirk
ning sammen med lugten af næringen og ikke som
egenskahen ved en anden genstand.
.
I og med den tiltagende sensibilitet og idet Virk·
somheden bliver mere og mere kompliceret, opstår
der en tydelig modsigelse i dyrenes adfærd. I fiskenes
virksomhed (og øjensynligt også andre dyrs) kan der
fremhæves et indhalo, der objektivt svarer til de en
kelte indvirkende hetingelser. Disse dyr forbinder
dog dette indhold med de indvirkninger, hele deres
virksomhed er rettet mod. Med andre ord: Fiskenes
virksomhed bliver faktisk allerede hestemt af de en
kelte genstandes (næringens, forhindringens) indvirk·
ning, mens dyrene kun formår at genspejle en sum
af enkeltegenskaber.

I løbet af den videre evolution hliver denne mod
sigelse ophævet, idet den dominerende genspejlings
form forandrer sig, og dyrenes almene virksomheds
struktur hliver omformet; der fuldhyrdes en overgang
til et nyt, højere udviklingstrin i genspejlingen.

l
I.•

omverdenen med disse forskellige tilpasningsmeka·
nismel' i den psykiske udviklings successive trin. Den
adfærd, hvis grundlag er dyrenes såkaldte tropismer
og instinkter, betragter man som det laveste trin i
det psykiskes udvikling. Derimod anser man en ad
færd, der ændrer sig i løbet af det individuelle liv,
og på hvis grundlag de betingede reflekser darmes,
som værende på et højere trin.
Disse hetragtninger støtter sig på en uomstridt
kendsgerning: Jo højere dyret står i dets hiologiske
udvikling, desto hedre kan det tilpasse sig omverde
nens forandringer, desto hedre hliver dets virksom·
hed og desto hedre formår det at »lære«. Måden.
som tilhængerne af denne opfattelse konkret betrag:
ter dyrenes virksomhedsudvikling på, er dog yderst
primitiv og fuldstændig forkert.
Frem for alt er det hel~ ubegrundet at modstille
den medfødte adfærd, som man mener ændrer sig
under indflydelse af ydre indvirkninger, med den
der udmønter sig i dyrets individuelle udvikling og
tilpasning, og hetragte begge som genetisk forskel
lige trin. »Den individuelle tilpasning«, skriver Paw
low, »eksisterer inden for hele dyreverdenen.«l
Denne modstilling går på den ene side tilhage til
forsøget på at reducere dyrets virksomhed til medfød·
te mekanismer, og på den anden side til den ideali·
stiske opfattelse af instinkthegrebet.
.
18 Leontjew
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Deraf må man dog ikke slutte, at dette levende væ
sens virksomhed går tilbage til tropismernes virk
somhed og derfor ikke kan ændre sig under indfly
delse af erfaringen.
De fleste dafnier råder over en positiv fototro
pisme, dvs. de bevæger sig naturnødvendigt mod lys.
Som forsøg af Blees og sovjetiske forfattere (Leon
tjew og Bassin) imidlertid viser, ligner dafniers ad
færd på ingen måde den, man finder hos planternes
rødder.
Forsøget var opbygget som følger:
Et fladt lille akvarium blev kun belyst fra den ene
side (fig. 22). I midten af karet fæstnedes et retvink
let afbukket lille glasrør. Rørets horisontale del be
fandt sig under vandet, den vertikale del ragede op
over vanspejlet (fig. 23).

•
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Denne kendsgerning kan man dog let forklare ud
fra tropismeteoriens synspunkt. Man kunne antage, at
det her drejer sig om to kræfters samvirke: Lysets
indflydelse og indflydelsen fra rørvæggen, der nu er
blevet drejet en smule til siden og forhindrer en di
rekte bevægelse mod lyset. Denne konstellation af
kræfter finder sit udtryk i dafniens langsommere
bevægelse gennem røret. Hvis man imidlertid gen
ger forsøget hyppigere, så bevæger dafnien sig sta
dig hurtigere i det vandrette rør, indtil den næsten
har opnået den hurtighed, den udviklede, da røret
var rettet lige mod lyset. Her drejer det sig uden
tvivl om en øvelsessag. Dafnien har efterhånden til
passet sin adfærd til de forandrede betingelser.
I de videre forsøg blev røret drejet til 90, til 130
og slutteligen til 180 grader. Også under disse om·
stændigheder lærte dafnien at passere røret relativt
hurtigt, selvom den til sidst fjernede sig fra lyset,
dvs. måtte bevæge sig i en retning, der var i mod
sætning til dens tropismer (fig. 24 og 25).

IL:
glasrør
Figur 22

a

Figur 23

d

~
90°

I
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ForsøgsopstiIling ved eksperimenter med dafnier (efter Blecs)

I begyndelsen af forsøget blev det lille rørs vand·
rette del rettet nøje ind efter lyskilden (fig. 23).
En dafnie blev ved hjælp af en pipette sat ned i

b

Fig. 24: Forandringer i dafniers adfærd: 1- BJees' eksperi

m_nier

(t 919)
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t~sk ',fiellem to processer, hvori der ytrer sig en arve
hgt fikseret adfærd, der er dannet i løbet af artshisto

rien (eksempelvis mange Jnsekters medfødte »evne«
Fig. 25: Forandringer i dafniers adfærd: Il - eksperimenter
udført af Leontjew, Bassin Dg Solomach (1933 tit
1934)

I;

Denne kendsgerning synes ved et første øjekast at
være uforenelig med antagelsen af dafniens foto!rO
pismer. Man kunne antage, at den positive fototropis
me af en eller anden grund havde forvandlet sig til
en negativ fototropisme. Denne opfattelse bliver dog
modsagt ved, at dafnien igen vender sig mod lyset,
så snart den har forladt røret.
Som det fremgår af de anførte kendsgerninger, kan
man på ingen måde føre dafniens adfærd tilbage til
automatiske, naturnødvendigt forløbende bevægelser
_ tropismer. Dyrenes tropismer er ikke helt igennem
elementer i en mekanisk adfærd, derimod mekanis
mer i elementære processer i en adfærd, der er pia'
stisk og i stand til at indordne sig omverdenens foran
dringer.
Det andet begreb, der i psykologien er forbundet
med forestillingen om dyrenes medfødte, strengt fik
serede adfærd, er inslinktbegrebet.
Der er forskellige opfattelser om, hvad instinktet
egentlig er. Mest udbredt er den opfattelse, at in
stinktiv adfærd er medfødt og ikke behøver nogle

til at bygge), og adfærdsmåder, som dyret kan »lære«
i løbet af dets individuelle liv (bierne .lærer« f. eks.
at genkende en sirupsskål med en bestemt form).
Som talrige undersøgelsesresultater imidlertid vi
ser, kan man ikke modstille dyrets artsadfærd og
den individuelt erhvervede adfærd. selv på det lave
ste udviklingstrin. Et dyrs adfærd er netop også ar
tens adfærd; den er dog samtidig ret plastisk.
Det første trin i virksomhedens udvikling hos dy·
~et ~n~er følgelig på ingen måde en streng fikseret
mstmktlv adfærd. Del er det første vi må konsta
tere.
Derudover forekommer der på virksomhedens
højere udviklingstrin ingen instinktiv adfærd der
ikke ændres under indflydelse af dyrets individuelle
livsbetingelser. Strengt taget kender vi ingen adfærd
der er fikseret en gang for alle og forløber gennerd
en skabelon, der er givet af anlæggene. Kun hvor
kendsgerningerne ~kke er tilstrækkeligt analyseret,
kan man komme til en forkert forestilling om dyre
nes adfærd. Som et eksempel på den skildrede for
kerte anskuelsesmåde vil vi anføre et eksperiment
udført af Fabre, hvis resultater blev præciseret i se
nere forsøg.
Fabre ville eftervise, at den instinktive adfærd kun
holder stik for den givne art ved strengt fastlagte livs
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gruppe af vokskager, bed efter vokslaget også igen·
nem papiret og kunne forlade deres rede. Bierne i den
anden gruppe bed ligeledes igennem det kraftige voks·
låg, men var dog ikke i stand til at bide den derud·
over anbragte kegleformede pose i stykker. De var
dømt til undergang. Fabre slullede af dette eksperi·
ment, at insekterne også i gennembidningens instink·
tive akt formåede at få bugt med et noget .stærkere
låg, men at de ikke var i stand til at fjerne ~de~lige
re en forhindring, selvom den var nok sa nnge.
Den instinktive adfærd, slutter Fabre videre, forløber
således blindt efter en i rækkefølgen fastlagt skabe·
lan der er fremkommet i løbet af artsudviklingen.
Dette eksperiment af Fabre er dog ikke overbevi
sende. Biernes adfærd undet hans forsøgsbetingel
ser blev ikke tilstrækkeligt undersøgt. Som det se
nere kunne godtgøres, var bierne i den anden gruppe
ikke dømt til undergang, fordi de ikke var i stand til
at tilpasse deres adfærd den "nden forhindring (keg·
leformede papirposer over vokslågetl, der afveg fra
de normale betingeIset, men fordi de på grund af
detes kæbers beskaffenhed vat ude af stand til at få
fat i den glatte overflade, selvom de forsøgte på det.
Det beviser følgende eksperiment: På voksJåget, som
bierne måtte gennembide på normal vis for at komme
ud af reden, blev der sat et lille glasrør, hvis øver·
ste ende var lukket med en lerprop. Så snart insektet
havde bidt igennem låget, passerede det det lille rør
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nem bestemte signaler optaget ved hjælp af sanserne.
Adfærden bliver altid reguleret gennem de netop giv.
ne betingelser og kan forandre sig betydeligt.
På den anden side kan den såkaldte individuelle
adfærd - denne kendsgerning er endnu tydeligere
- altid kun dannes på grundlag af den instinktive
art,adfærd. Det betyder: Ligesom der ikke findes
nogen adfærd, der udelukkende bliver realiseret gen
nem medfødte bevægelser, der er uafhængige af om
verdenens indflydelse, findes der ingen færdigheder
eller betingede reflekser, der ikke afhænger af de
medfødte momenter.
Man må derfor ikke modstille disse to adfærsmå
der. Vi kan kun hævde. at de medfødte mekanismer
spiller en 'tørre rolle hos et dyr, mens mekanismerne
omkring den indiViduelle erfaring dominerer hos an.,
dre. Men selv denne forskel genspejler ikke nogle
af dytenes psykiske udviklingstrin. Den viser nærme
re de særegenheder, der kendetegner de forskellige
evolutionslinje. Således er f. eks. den medfødte ad
færd tydeligst udpræget hos insekter, der. som vi
ved, udgør en sidegren i evolutionen.
Forskellen på mekanismerne, med hvis hjælp dy
ret tilpasser sig omverdenens forandringer, kan føl.
gelig ikke være det eneste kriterium for dets psyki
ske udvikling. Det er ikke blot væsentligt, i hvilken
retning dyrets virksomhed fortrinsvis forandres, men
også hvilket indhold og hvilken indre struktur virk.
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tet i form af elementære enkeltsansninger udløst a.f
isolerede stimuli. ener disses komplekser, men den
mod i genstandsmæssige afbilleder.
Overgangen til dette stadium hænger sammen
med forandringerne i dyrenes virksomhedsstruktur ,
der allerede blev forberedt i den forudgående etape.
Anerede i det forudgående stadium antydes der et
virksomhedsindhold, der objektivt ikke udelukkende
forholder sig til genstanden, som handlingen er rett:t
mod men mod de betingelser, hvorunder den pa
gældende genstand objektivt er givet i omverdenen.
På det andet trin - og deri består virksomhedsstruk
turens egentlige forandring - bliver dette indhold
tydeligt fremhævet. Det bliver ikke mere forbundet
med det, som tilsammen stimulerer virksomheden;
derimod modsvarer det de speciene indvirkninger,
der udløser den.
Hvis man f. eks. anbringer en forhindring mene~
et pattedyr og dets foder, så vil dyret selvfølgehg
omgå denne forhindring. I dyrets vir~omhed kan
man derfor - ligesom i det oven for skitserede eks
periment med fisk - fremhæve et vist indhold, der
objektivt ikke blot forholder sig til næ~ingen alene,
men også til forhindringen, der fremstar s~m en af
de objektive omstændigheder, hvoru~der vtrkso~~
den forløber. Der er dog en betydelig forskel pa fI
skenes og pattedyrenes adfærd: Mens virksomhedens
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vIrksomheden ener dette særegne system i virksom·
heden, der modsvarer betingelserne, hvorunder den
til vir~somheden animerende genstand er givet, som
operatIOn.
.
I virksomheden bliver der nu - som nævnt- frem
hævet operationer. De indvirkende ..egenskaber, der
var underordnet for de lavere dyr, bliver nu inddelt i
grupper: På den ene side optræder der egenskaber,
der kendetegner genstanden, som virksomheden i
hele sin totalitet retter sig imod, og på den.anden
side møder vi de genstandes egenskaber, som bestem
mer virksomhedsrnåden - operationen.
På den elementære sensoriske psykes stadium var
de indvirkende egenskaber blevet differentieret for
så vidt, som de helt enkelt var forbundet med den
dominerende stimulus. Nu møder vi for første gang
processer, der sammenfatter de indvirkende egenska
ber til et genstandsmæssigt billede. Dyrene genspej
ler nu deres omverden i form af mere ener mindre
inddelte afbildninger af enkelte genstande.
De fleste nulevende hvirveldyr står på forske1lige
trin af den perceptive psykes stadium.- Overgangen
til dette stadium hænger tydeligt sammen med over
gangen til livet på fastlandet.
-
. Den ~erceptive psykes fremkomst og udvikling går
tilbage til en række anatomisk-fysiologiske forandrin
ger. Frem for alt forandres og udvikles distancere
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net en dominerende rolle (fig. 29).
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Figur 29: De optiske eentres tiltagende forskydning i slor
hjernebarken hos hvirveldyr (efter Manakow):
A - do optiske baner og de optiske hjemecentro hos frø
en; B - det samme hos krybdyr; C _ det samme hos pat.
tedyr
t - forbjemen; 2 - mellemhjemen; J _ middelhjemen;
4 - lillehjernen; 5 - forlængede marv; 6 _ øje.

283

l

,

ddlerehggenece
orbundet me
e av f
kredne udvikling bliver
r
).
med den rems
i <ale gang ler ,
f torhjernebarken, Dg for
'den i højere grad styret.a s de centrers struktur fin
andringerne i de lav.e~ h:~ens videre udvikling.
der også nedslag i vir so.
der kendetegner den
f operationer,
Fremhævel sen a
.
d
b gyndelsen til en
·
.
k s stadIUm, u gør e
.
, perceptlve ~sy e.
n af d renes erfaringer, hvis md·
, ny form - fiksermge
y.
d . dets snævrere
hold er de motoriske færdlghe er I Dr

i '
I

betydning..
.
nhver vilkårlig forbindelse, der
Af o~ ti: blive~ "; .duelle erfaring, betegnet som
er opstaet I den md :'d
udvidelse bliver begrebet
færdighed. Ved en sf:t;e~ et overordentligt stort
dog ret uklart Dg Dm
d r strækker sig
råde af helt forskel1ig~ pro~;s::nn:skets komplice
fra infusionsdyrs r:ak.uon~r Id tning til denne helt
'
VI vil- I mo sæ
rede handl mger..
f be rebet _ kun betegne sla'
uretmæssige udvidelse a . g
.
Dm færdigheder.
bile operationer s
s med Protopo
. .,
temmers overen
. Denne defmltlon s
d første der eksperimen
. han var en
,
pows opfattel se,
. k færdigheder op
telt efterviste, at dyrenes ~otonst e der er nødven
n
står ud fra de motoriske e em: :rn'gerne ' færdighe
. d l
af forhmd n
,
dige til overvm e sen
f f rhindringernes ka
dernes egenart bliver bestemt ~ D de hovedindvirk
rakter. Stimulus (dvs.. dke~ dafln~~::e på færdigheden
' ) h kundynarms m y
'hd
nmg ar
o h
- h den Dg nøjagtig e en,
(den indvirker kun pa urtlg e

0n:

betydning finder vi først hos dyr der har en storhjer
nebark, idet vi må anse kortikale,betingede nervefor
bindelser som fysiologisk grundlag for erhvervelsen
af færdigheder.
Ved overgangen til den perceptive psykes stadium
forandres også den sensoriske form, hvori erfarin
gerne fæstner sig. Hos dyrene opstår der for første
gang sanselige forestillinger.
Nu er spørgsmålet, om dyr overhovedet kan have
forestillinger, endnu i dag meget omstridt. Der fin
des dog talrige kendsgerninger, der entydigt bekræf·
ter dette spørgsmål.
Problemet blev systematisk undersøgt i f. eks.
Tinklepaughs eksperimenter. I nærværelse af en abe
kastede forskeren frugter om bag en skillevæg Dg er
stattede ubemærket hver og en med et kålhovede, del
stimulerede dyret ~eget mindre. Aben, der havde
overvundet forhindnngen og bag denne kun fundet
kålhoveder, søgte videre efter frugterne, som den
tidligere havde set.
Lignende forsøg har Woitonis hos os gennemført
med en ræv; de gav de samme resultater.
Nogle af de iagttagelser, som Beritow har skildret,
er meget oplysende i denne sammenhæng. En betinget
refleks var udarbejdet hos en hund, således at dyret
på et betinget signal løb hen til foderskålen, der
samtidig åbnedes og lod dyret komme til næringen.
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, virveldyr _ i sine reaktioner ved hjælp af tidligere
erciperede situationer eller (hvis man gemte et lok
emiddel i dens nærværelse) ved hjælp af genstani de, man tidligere havde vist den.
.
Med forandringen i virksomhedsstrukturen og I
formen, hvormed dyrene genspejler virkeligheden,
omformes også deres hukommelsesfunktion. På den
, elementære sensoriske psykes stadium ytrede denne
funktion sig for så vidt, som bevægelserne i den mo
toriske sfære forandrede sig under indflydelse af
ydre indvirkninger, der var forbundet med den s.timu.
li; lus der animerede til virksomheden; og forbllldel
se~ mellem forskellige enkelte indvirkninger blev fik·
,I
seret i den sensoriske sfære. på den perceptive psy
Il i kes stadium træder den mnemiske funktion i den
il, motoriske sfære i form af primitiv, symbolsk hukom
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melse.
Ved overgangen til den perceptive psyke forandres
analyse- og almengøreisesprocesserne, der forandrer
den på dyrene virkende omverdensindflydelse, endnu
mere dybtgående.
Allerede på det psykiskes første udviklingstrin kan
man hos de lavere dyr iagttage differentierings- og
synteseprocesser i forbindelse med enkelte indvirk
ninger. Et levende væsen, der tidligere reagerede ens
på to forskellige lyde, stimuleres mindre af den an
den stimulus, så snart man kun forbinder den første

•

af~ng:r derimod af den rolle, som' disse s;imuli
spiller I det levende væsens virksomhed. Hvor let
eller vanskeligt forskellige stimuli bliver differentie
ret eller almengjort afhænger ikke så meget af deres
li~ed.med hinanden; derimod er også deres konkrete
bIOlogiske rolle af betydning. En bi f. eks. kan uden
besvær differentiere former, der ligner blomster mens
det falder den svært at skelne mellem abstrak;e for·
mel' - selvom de er nok så forskellige fra hinanden
(trekant, kvadrat).
Det gælder også for dyrenes højere udviklingstrin.
Hunde reagerer eksempeljis meget fint på svage lug·
te af dyrisk herkomst, mens de ikke tager notits af
d~ft fra blomster eller parfume (Passy, Binet). Den
gIVne l.ugt må for hunden have opnået en biologisk
~etydnlllg; så formår den almindeligvis at differen
liere den overordentlig nøje. Den differentierer f
e~s. under eksperimentelle betingelser lugte fra orga:
msk syre selv i opløsningsforholdet 1: 100.000.
Ved overgangen til den perceptive psyke indtræder
der e~ forandring af differentieringen og almengøreI
sen, Idet dyrene b~iver istand til at differentiere og
almengøre hele objekter.
~~ståelsen og udviklingen af den almengjorte gen
Spe]llllg af genstande er et så overordentlig komplice·
ret problem, at det må berøres nærmere:
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lem dem. Men det vil sige: Virker disse egenskaber
senere sammen med andre egenskaber, så vil den først
fremhævede enhed ikke desto mindre blive perciperet
som den samme genstand. Da omverdenen og per
ceptionsbetingelserne hele tiden forandrer sig, er det
kun muligt når den opståede afbildning af genstan·
den er almengjort.
.I de skildrede tilfælde møder vi to slags proces
ser, der er forbundet med hinanden: Det drejer sig
for det første om processer, hvori en operation bliver
overført fra en konkret situation til en anden, der
objektivt ligner den første. For det andet drejer det
sig om processer, hvorved en genstands almengjorte
afbildning bliver frembragt. Denne almengjorte af
bildning opstår, idet en operation rettet mod den
givne genstand bliver dannet; den former sig på den
nes grundlag og tillader samtidig at overføre denne
operation til en ny situation. Da virksomhedens gen
standsmæssige betingelser dermed ændrer sig, stem
mer den oprindelige operation ikke længere overens
med de nye omstændigheder. Den må nødvendigvis
ændres og omformes, og analogt hermed bliver også
genstandens almengjorte afbildning omformet og præ
ciseret. Den bliver så at sige beriget med et nyt ind
hold. Til gengæld muliggør det, at operationen over
føres til nye genstandsmæssige betingelser, der for
langer en mere fuldstændig og rigtig almengjort gen
spejling af dyret.
- PerCtlptionen er på dette trin endnu fuldstændig
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ner, appelsiner), som aben ikke kan nå med hå~den.
Den kan kun nå frugten, hvis den betjener sig a.f
stokken. Hvorledes forholder dyret sig i en sådan SI'
tuation? I begyndelsen forsøger det U1~idde~bart at
nå lokkemaden med hånden. Forsøget giver Ikke re·
sultat. Chimpansen synes derefter at opgive sine beo
stræbelser; den afbryder sine forsøg og be.tragter
ikke mere frugten. Snart indleder aben igen sme.be
stræbeiser, men forsøger sig nU i en ande~ retmng
Den forsøger ikke mere umiddelbart at na frugten
med hånden; den griber derimod efter stokken: rettel
den mod frugten og berører den denned. Chunpan
sen trækker igen staven til sig, og bevæger den frem
og tilbage, initil frugten er rykket så tæt på, at den
kan gribes med hånden. Opgaven er løst.
Man stillede aben yderligere ralrige opgaver, der
var opbygget efter samme princip. For at løse dem
var den hele tiden tvUnget til at anvende en frem·
gangsmåde, som den ikke kunne have erhvervet i lø
bet af de skildrede opgaver. Man hængte f. eks.
nogle bananer op i abeburets låg, og dyret kunne
ikke umiddelbart nå dem. I nærheden stod en tom
kasse. Chimpansen kunne kun løse denne opg~ve,
hvis den kravlede op på kassen, som den først matte
stille under lokkemaden. Som resultaterne viste, mag
tede antropoideme sådanne opgaver, uden først at
sk!ille bruge lang tid på at lære det.
.
På de lavere udviklingstrin havde operationerne
kun langsomt kunnet dannes efter lalrige forsøg; de

har gjort det en gang. Dyret' løset derefter en lig
nende opgave uden nogen som helst forudgående
forsøg. Dette er den ancien karakteristiske særegen
hed ved dyrenes intellektuelle virksomhed.
.
Den intellektuelle virksomhed har en tredje sæ~
egenhed: Dyret fonnår let at overføre ~- aller~de
fundet løsning til betingelser, der ligner dem, hvorun·
der den første løsning blev fundet. Har aben f. eks.
trukket en frugl hen til sig ved hjælp iL en stok, så
benytter den, såfremt der ikke er nogen stav til rå
d~ghed, enhver anden anvendelig genstand. Ligegyl
digt om man placerer frugten et andet sted eller æn
drer situationen en smule, finder aben straks den
rigtige løsning. Operationen bliver overført og tilpas
sel en anden situation, der adskiller sig en smule fra
den første.
Blandt de talrige oplysninger, som blev indvundet
i de mangfoldige eksperimenter med menneskeaber,
er en række kendsgerninger bemærkelsesværdige, idet
man deraf kan udlede endnu en kvalitativ egenart:
Antropoiderne er i stand til at
to isole.
rede operationer til en enhedsmæssig vIr~~Qmhed.
Det viser flg. forsøg: Foran chimpansens bur er
der noget lokkemad. Ved siden af ligger der, ligeledes
uden for buret og uden for abens rækkevidde, en
længere stok. I nærheden af aben befinder der sig
kun en kort stav, hvonned den ganske vist kan beo
røre den lange stok, men ikke frugten. For at løse
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Som yderligere forsøg af andre forskere viser, er
o Antropoidernes komplicerede adfærd kendeteg
~:~a af de nævnte karakteristiske træk (N. N. Lady
gina-Kohls, E. G. Wazuro).
eskeDet følgende forsøg viser, hvordan en menn (f
abe kan løse et af de mest komplicerede fo.rsø g .Ig.
32)' I buret blev der stillet en kasse, hVIs forside
var'lavet som et gitter, mens de andre sider var hel~
lukkede. pf! bagsiden var der savet e.n lang sma
spalte Nu blev der lagt en frugt ned I kassen nåæ~
.
b k
se gennem s ve.
ved bagvæggen, som a en unne
k f
gitteret som spalten. Frugten var for langt væ Dr~
forsiden til at aben kunne nå den med hflnd~n. e
var heller ikke muligt at ff! fat i frugten fra en an-
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Derefter begiver den sig til bagsiden af kassen og be
tragter frugten gennem spalten.
Aben stikker nu stokken ind i kassen og forsøger
at trække frugten til sig; det lykkes dog ikke. Til
sidst skubber den frugten frem til forsiden med stok
ken, begiver sig derhen og tager den med hånden,
som den stikker gennem gitteret.
Hvorledes dannes alle disse komplicerede opera
tioner, man kan iagttage i det skildrede fors~g? Op
står de virkelig lige pludselig og uden nogen ,orbe
redelse, som det ser ud ved et første øjekast? Dannes
de ligesom på det forudgående udviklingstrin, idet
aben først forsøger sig og dernæst får befæstet de
givtige bevægelser - nu ganske vist meget hurtigere.
Disse spørgsmål bliver besvaret af et forsøg, der
bliver beskrevet af nogle franske forskere. Eksperi
mentet forløber som følger: Aben bliver anbragt i
buret. Umiddelbart uden for gitteret bliver der stillet
en lille kasse, hvis åbning er vendt væk fra gitteret.
En appelsin bliver lagt i kassen i nærheden af gitte
ret. Kassen er for oven lukket med et gitter, som
man ikke kan få appelsinen op igennem. For at få
fat i frugten under disse betingelser, må aben først
rulle den ud af kassen ved at give den et skub. En
sådan bevægelse kan dog også forekomme tilfældigt.
For at udelukke denne mulighed, udtænkte forskerne
følgende fremgangsmåde: De dækkede kassen med et
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og dens bane ville da være sammensat af mange små
delstræk, der måske tilfældigt ville føre til kassens
udgang. Men frugten kunne ogs~ rulle den lige vej
til udgangen, og man ville deraf have sluttet, at abens
handlinger ikke var sammensat af tilfældige bevæ'
gelser, men af målrettede bevægelser. Hvorledes for·
holdt dyret sig i denne situation? Det skubbede lang·
samt frugten direkte til udgangen. Det krævede lang
tid og trættede tydeligt dyret. P~ halvvejen gjorde del
en ut~hnodig bevægelse med hånden og forsøgte at nå
appelsinen. Da det ikke var muligt at få fat i den,
skubbede aben den som før langsomt mod udgan
gen, indtil den endelig kunne nå den (Guillaurne og
Meyersan).
W. Kohler antog, at sådanne operationer ikke dan
nede sig efterhånden på baggrund af forsøg og fejl,
men at de opstod uafhængigt af erfaringen og som et
resultat af en pludselig »indsigt«. Det betragtede han
som det vigtigste kendetegn, hvorved antropoidernes
adfærd adskilte sig fra andre dyrs og nærmede sig
menneskets.
Det andet kendetegn blev afledt af dette første, og
det er evnen til at mærke sig en en gang fundet løs
ning og overføre den til lignende betingelser. Løs
ningen af to-fase-opgaver har, som Kohler og hans
tilhængere troede, begge disse momenter - »indsig
ten« og overførelsen af en tidligere løsning - som
grundlag. Disse opgaver tillægges ikke nogen prin
cipiel betydning.
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Denne perceptionsegenskab - dens struktur - blev
af Kohler blot betragtet som et særtilfælde; han antog
i øvrigt et alment »gestaltprincip«, der ikke blot lig
ger til grund for dyrs og menneskers livsvirksomheds
psyke, men a priori for hele den psykiske verden.
'. På denne måde kan dette »gestaltprincip~ naturligt "
tjene som forklarende princip og behøver såle~es in· .
gen nærmere forklaring. Ethvert sådant forsø~på at
begribe intellektets væsen, idet man går ud fra den
idealistiske gestaltpsykologi, er derfor uholdbart.
Men det rækker lige så lidt som henvisningen til per
ceptionens struktur, hvis man vil forklare egenarten
ved højere dyrs adfærd. Tilhængerne af »gestaltprin
cippet« mener i øvrigt, at den strukturerede percep
tion ikke blot er særegen for de højere aber, men
også for de dyr, der står meget lavere i udviklingen
og som ikke udviser nogen intellektuel adfærd.
Denne forklaring er heller ikke tilfredsstillende i
en anden forbindelse. Kohler betonede den »pludse
lige indsigt« i den intellektuelle adfærd og betragte
de den isoleret fra dyrets erfaring. Men dermed over
så han en række omstændigheder, der kendetegner
abernes adfærd under naturlige omstændigheder.
K. Biihler har vel som den første påpeget, at det
at få fat på frugten ved hjælp af stokken har meget
til fælles med det at række ud efter en gren, hvor
der vokser en frugt. Man rettede i mindre grad op
mærksomheden mod omgåelsesbevægelseme, der'kan
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man for at forklare abernes intellektuelle adfærd,
frem for alt måtte se den i sammenhæng med deres
sædvanlige artsadfærd under naturlige eksistensbe
tingelser.
'
Ud fra dette synspunkt er den intellektuelle »løs·
ning« ikke andet end anvendelsen af en handlings
måde erhvervet i fylogenesen under nye betingelser.
Men en sådan overførsel af handlingsmåder findes
også hos andre dyr; de fuldbyrdes udelukkende i el
større omfang hos aber.
Men efter denne opfattelse må de af Kohler frem
hævede hovedkendetegn ved abernes intellektuelle
adfærd netop stå i et omvendt forhold til hinanden.
Den kendsgerning at en fundet løsning overføres kan
ikke forklares med den intellektuelle adfærds plud
selige tilskyndelser, derimod omvendt; den plud.selige
løsning af en eksperimentel opgave kan føres tIlbage
til dette dyrs evne til at overføre operationer.
Denne -opfattelse af abernes intellektuelle adfærd
har den fordel, at den stemmer overens med no~e
praktiske kendsgerninger. Den still~r i~e dyrets m
tellektuelle adfærd over for dets mdlvlduelle erfa
ring og dets artserfaring, og den adskiller heller ikke
intellektet fra færdighederne. Ganske vist lader den
endnu tungtvejende spørgsmål stå åben. Hverken
dannelsen af operationer eller deres overførsel til nye
betingelser kan tjene som kriterier for den intellek
tuelle adfærd, thi begge kendetegn er også sære~e
for lavere udviklede dyr. Vi finder dem - ganske VIst
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il,

li,

lader frem for alt de vigtigste spørgsmål stå åbne:
Hvad fremstiller den overførsel, man kan iagttage hos
aber- egentlig, og hvordan -kan man forklare denne
kendsgerning?
For at kunne svare på disse spørgsmål må vi endnu
en gang ændre rækkefølgen af de af Kohler nævnte, _.
kendetegn- ved den intellektuelle adfærd og sætte den' ,
tredje karakteristiske egenskab i første række - evnen
til at løse lo·fase·opgaver -, som efter Kohlers me
ning ikke har nogen principiel betydning.
Som opgaverne tydeligt har vist, er enhver intel
lektuel virksomhed hos dyret inddelt i 'to fas~r. Det
n:å først ta~e stokken og derefter trække frugten til
sIg. Det ma først støde frugten væk fra sig og der
næst gå til den modsatte væg for at kurme nå den
gennem gitteret. En abe, der tager en stok i Mnden,
har kun stokken, men ikke frugten. Det er den første
fase ..U~en f~rbindelse med den anden fase mangler
den lImdiertId enhver biologisk mening. Man kan
betegne den som en forberedelsesfase. Først den an
den fase, brugen af stokken, tjener fuldbyrdelsen af
en virksomhed, der alt i alt er rettet mod at indfri
dyrets givne biologiske behov. Betragter vi opgaver
ne, som Kohler stillede antropoideme, under dette
synspunkt, så bliver det klart, at hver af dem krævede
en opdeling oaf virksomheden i to faser: Først at gribe
stokken - sa at få fat i frugten; først at stille kassen
under bananen - så at rive frugten ned.
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ken, men også med den objektive sammenhæng mel
lem stok og frugt. Idet aben reagerer på dette for
hold, gør den ikke andet end at forberede sig på næ
ste fase - fuldbyrdelsesfasen.
Vi vil beskæftige os med denne fase. Virksomhe
den retter sig nu mod genstanden, som dyret umid
delbart bliver animeret af, og forløber i afhængig
hed af de obiektive genstandsmæssige betingelser.
Der fuldbyrdes en eUer anden operation, der er ble
vet til en nøje fæstnet færdighed.
Ved overgangen til dyrets højeste udviklingssta
dium bliver virksomhedsstrukturen endnu mere kom
pliceret. Var virksomheden på de forudgående trin
smeltet sammen til en helheds-ikke-inddelt proces,
bliver den nu inddelt i to faser. Eksistens af en for
beredelsesfase er typisk for den intellektuelle adfærd.
lIlte11ektet dannes følgelig i alle de tilfælde, hvor en
mulig fuldbyrdelse af en operation eller en færdighed
bliver forberedt.
Ved en virksomhed, der er inddelt i to faser, ud
løser de nye betingelser ikke simple prøvende bevæ
gelser hos dyret - det er dens væsentligste kendetegn;
derimod foranlediger den, at alle mulige tidligere er
hvervede fremgangsmåder og operationer anvendes.
Vi betragter først en høne, der »vil« forcere et gærde,
I forsøg på at komme igennem render den frem og
tilbage i blinde. Den forstærker ganske enkelt sin
motoriske aktivitet, indtil en tilfældig bevægelse plud
selig giver resultat. Højere udviklede dyr, der støder
på en forhindring, forholder sig ganske anderledes.
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- den menneskelige bevidstheds udviklingshistorie.

4. Almen karakteristik af dyrenes pgyke

Den menneskelige bevidstheds forhistorie udgør, som
vi så, en lang og kompliceret udViklingsproces hos
dyrene.
Kaster vi et blik tilbage ad denne vej, så bliver
dens vigtigste stadier og lovmæssigheder tydeligt syn
lige.
Dyrenes psykiske udvikling fuldbyrdes i' løbet af
deres biologiske evolution og er underlagt de almene
love, der gælder for denne. Ethvert nyt trin i deres
psykiske udvikling er grundlaget' for en overgang til
nye eksistensbetingelser, er et nyt skridt i fuldstæn·
diggørelsen af deres legemlige organisation.
Den voksende tilpasning til en kompliceret, gen
standsmæssigt formet omverden fører til nervesyste
mets og sanseorganernes differentiering. Pli dette
grundlag opstår den elementære sensoriske psyke,
evnen til at genspejle enkelte omverdens~genskaber .
Med overgangen til livet på fastlandet og med den
udvikling af storhjernebarken, der er forbundet der
med, begynder dyret at genspejle hele genstande; <!en
perceptive psyke dannes.
Idet perceptions. og virksomhedsorganerne sllvel

I

leshed _ ingen ren epifremtrædelse uden betydning
for dyrenes liv og eksistenskamp. Tværtimod! som
vi tidligere påpegede, opstår og udvikler det psyki
ske sig hos dyrene, fordi de ellers ikke ville kunne
orientere sig i deres omverden,
Livets udvikling forandrer følgelig dyrenes legem·
lige organisation. Den fremkalder sanseorganer, virk
somhedsorganer og nervesystemet, hvis funktion det
er at genspejle den omgivende virkelighed,
Hvad afhænger denne funktions karakter af? Hvor
igennem bliver den bestemt? Hvorfor udtrykker den
ne funktion sig på et tidspunkt som genspejling af
hele genstande?
Det afhænger, som vi så, af virksomhedens objek
tive struktur, med hvilken dyret praktisk er forbun
det med omverdenen, Denne dyrenes virksomhed for
andrer sin struktur i overensstemmelse med eksistens
betingelserne; den forandrer så at sige sin "anato
mi«. Dertil må organerne og deres funktion foran
dres. Denne forvandling fremkalder en højere form
for psykisk genspejling, Man kan kort udtrykke for
holdet som følger: Et dyrs objektive virksomheds
struktur modsvarer også formen, hvormed det gen-_
spejler virksi"mheden .
Derved forløber udviklingen af den psykiske gen
spejling ligesom efter virksomhedens udvikling. En
virksomhed, der bliver bestemt af de objektive sam
menhænge mellem de indvirkende egenskaber og
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sanrroenhænge, dvs. for sammensatte situationer. Lig
nende kvalitative forandringer møder vi også i udvik

I
'I

!,
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lingen af andre funktioner.
Vi har hidtil betragtet udviklingen af det psykiske
hos dyrene, idet vi først og fremmest har henvist til
forskellen mellem de enkelte psykiske former. Nu må
vi nok fremhæve det, der fælles kendetegner disse
enkelte psykiske former og, at dyrenes psyke og virk
somhed adskiller sig kvalitativt fra menneskets psyke
og virksomhed, fra menneskets bevidste væren.
Dyrets virksomhed er instinktiv-biologisk? Derved
adskiller den sig grundlæggende fra menneskets virk
somhed. Med andre ord: Dyret fuldbyrder kun sin
virksomhed med henblik 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 bestemte biolo
giske behoV. Enhver forandring i dyrets virksomhed
er dedor udtryk for en forandring i de objektive ind·
virkninger, der animerer til virksomheden. dog ikke
i livssanrroenhængen, der bliver realiseret gennem
virksomheden. Fremkalder man f.eks. eksperimentelt
en betinget refleks hos et dyr. så opstår der ingen
ny sammenhæng og intet nyt behoV hos det. Hvis
det nu reagerer på et betinget signal, så er det kun
fordi dette signal nU virker som en ubetinget stimu
lus. Analyserer vi en eller anden af et dyrs mango
foldige virksomheder, så vil vi hele tiden fastsætte
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adskiller det psykiske hos dyret fra den menneske
lige bevidsthed. Dyrenes relationer til andre ligestil
lede er i princippet ikke andet end relationer. til an
dre objekter i den ydre verden; de hører uden und
tagelse til rækken af biologiske samfund hos dyrene.
Flere eller endog mange dyr kan konstant være virk·
somme sammen, men det drejer sig imidlertid ikke
om samarbejde i den menneskelige betydning. Det
viser iagttagelser af myrer. Bærer mange af disse
dyr på en stor genstand - f. eks. en gren eller et
stort insekt -, så er hele vejen, som lasten tilbage
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Fig. 33: Eremitkrebsen
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tere,
at der findes en arbejdsdeling hos dyrene. Som
leder).
k kan træde dyret i møde ved
. Da genstandene un
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gerne. mens dronningen kun lægger æg), Lige så
fastlagt er også en ombytning af funktionerne (eks
empelvis hos arbejdsbierne), Endnu mere kompli
ceret er fordelingen af funktioner i fællesskaber hos
højere dyr, eksempelvis i en abeflok; men også her
bliver de bestemt af untiddelbare biologiske årsagel
og ikke i de objektive betingelser, der viser sig i
udviklingen af det pågældende dyrefællesskabs virk-

I

somhed.
Måden. hvorpå dyrene træder i relation til hinan
den. bestemmer også deres »sprogs« særegenheder.
Som vi ved fuldbyrdes »forståelsen« mellem bierne
ofte ved at en bi indvirker på de andre gennem lyde,
Man mener derfor, at også dyrene har deres »sprog«
og henviser til vogterfuglens advarselssignal til flok
ken,
Drejer det sig virkelig om en proces, der ligner
menneskenes sproglige forståelse? Der findes ganske
vist nogle ydre ligheder mellem dyrenes og menne
skenes indbyrdes forståelse. men i grunden er beg
ge disse processer dog fundamentalt forskellige. Men
nesket udtrykker et objektivt indhold i sit sprog, og
også sproget det svarer på er ikke blot en enkelt
lyd, der konstant er forbundet med en bestemt frem
trædelse, derimod en sproglig genspejlet realitet
Sagen er en helt anden ved dyrenes indbyrdes for
ståelse ved hjælp af lyde. Et dyr, det kan let efter
vises. reagerer på stemmen fra et andet dyr. svarer

, er ører til d Ok Id
tryksbevægelser«'
. e sa
.
' den betegner lOgen
b at te »ud
lOgen
handl'
II
stand.
,
mg e er fremtræd I es emt gen
1ffiod udelukkende f b d
e se, men er derOl' un et med
b
f
en esternt til
stand hos dyret de bl'
,
' r Iver remkaldt af
d
ydre eller
mdre indvirkninger Hø
et instinktivt svar 'på ~e~~ a færd, er ligeledes kun
g ns
: reakf
pIben. hDisse lyde
fremkalder en bestemt l'nYst'10kliv
en perciperer ikke kyll'
Ion os hønen.
D
der genspejler en eller a~~:~ns p:bfen som et signal,
kan man let efte .
drea remtrædeIse. Det
rVlse me det f I d
~ gen e eksempel:
Den indfangede kyllin bl' r
s~ IOd under en glas
klokke, der dæmper de~s
mere dens stemme og v. I ~n, ønen hører nu ikke
aktivitet over for kyll' Iser erfor heller ikke nogen
en
basken med vingerne ;:gd . dsyneft af det lille dyrs
tt H
en uldstænd'
°
~ . ønen reagerer følgelier ikk
°
Ig upaag
hngens skrig objektivt be~der' e pa det, som kyl
I~e på den fare, der objektivt' den rea~erer heller
pa dens lyde (fig. 34).
. truer kylhngen, men
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om det genspejler, jo ikke adskilt fra dets forhold
il dem. Det har vi allerede påvist. Derfor forholder
lyrets udtryksforhold sig aldrig til selve den objek
.ive genstand. Hvis et dyrs to verbale reaktioner
ninder om hinanden, så har de to indvirkende gen
itande ikke den samme karakter, derimod den sam·
I me biologiske mening, hvorved de kan være fuld
:1 . stændig forskellige. Fugle, der lever i flok, afgiver
III f. eks. advarende signaler, så snart en fare truer
flokken. Men dette skrig frembringer fuglen også
i når den er blevet forskrækket af en eller anden
1. ydre årsag. Det er derfor ligegyldigt, hvad årsagen
, er. Den frembringer disse lyde så snart et menne
, ske løber forbi, så snart et rovdyr nærmer sig eller
så snart den hører en eller anden usædvanlig lyd.
Dens lyde er derfor ikke forbundet med en eller
, flere reelle fremtrædelser efter deres objektivt enS
i kendetegn, men med ligheden i dens objektive for
, hold til disse fremtrædelser. De henfører ikke til
de reelle genstande, men hænger derimod sammen
med de subjektive tilstande, der bliver fremkaldt af
disse genstande. Med andre ord: Dyrenes lyd har
ingen konstant genstandsmæssig betydning. .
Dyrenes »forståelse« af hinanden oversknder på
ingen måde grænserne for deres instinktive vir~som:
hed, hverken i dens indhold eller med henbhk pa
de konkrete processer, hvormed den foregår.
Den menneskelige bevidsthed udgør en ganske an
den psykisk form med helt andre træk.
Overgangen til den menneskelige bevidsthed, del'

s~n - og det er det vigtigste - ændres også lovmæs
slghedeme, som den psykiske udvikling er underlagt.
Den psykiske udvikling hos dyret ·bliver bestemt af
den biologiske evolutions lovmæssigheder. Menne
skets psykiske udvikling er derimod underlagt sam
fundsmæssigt-historiske udviklingslovmæssigheder.

!

".'
I

I

I,
I, ,

n. nen menneskelige bevidstheds fremkomst
1. Betingelser for bevidsthedens fremkomst
Med fremkomsten af den bevidste væren begynder en
ny og højere etape i udviklingen af det psykiske. I
~odsætning til den enkle psykiske. genspejling, som
VI møder hos dyr, er d~n bevidste genspejlinj; en
genspejling, hvor den gensta;'dsmæs;igevi~kelig-'
hed. er adskilt fra dens øjeblikkelige forbindelse til,
subjektet, og hvor de konstante objektive egenska
ber i omverdenen bliver fremhævet.
...,'
I den bevidste væren smelter virkelighedens afbild
nin~ ikke ~amm~n med subjektets oplevelse; det gen-,
spejlede bliver hgesom »sat frem« for subjektet. Hvis
jeg f. eks. bevidst opfatter en bog eller blot tanker
ne om en bog, så blandes bogen i ntin bevidsthed 
ikke sammen med min oplevelse, der jo hænger sam
men med denne som genstand, og tankerne over bo
gen blandes ikke sammen med min oplevelse af disse
tanker.

311

310

rfæd~e ligger i arbejdets opkomsr, og det på dette

i llI1dlag

opståede menneskelige samfund. »Arbej·
't,« skriver Engels, »har skabt menneske!.«· Ar
jdet har også skabt den menneskelige bevidsthed.
Opståclsen og udviklingen af arbejdet, den første
mdbetingelse for den menneskelige eksistens, før·
til ændring og »menneskeliggørelse« af hjernen,
,'ksomheds og sanseorganerne. »Først arbejde«,
":iver Engels, »og med dette lidt efter lidt sproget 
:. er de to væsentligste drivkræfter, under hvis ind
.delse en abes hjerne efterhånden er gået over i
i nneskets hjerne, som trods enhver lighed er me
større og mere fuldkommen.«
!{ånden, den menneskelige virksomheds hovedor
l. kunne kun nå sin fuldkommenhed gennem ar·
Jet. »Kun gennem arbejdet,« læser vi hos Engels.
,d tilpasningen til stadig nye gøremål, .. har men·
,', kehånden opnået den høje grad af fulkommen
der kunne fremtrylle de rafaelske malerier, de
'" aldsenske statuer og den paganiniske musik.«·
, •amrnenligner vi antropoidernes hjemeshlsvolu·
i:, med urmenneskets ,så kan vi fastslå, at urmen·
\ " enes hjerneskalsvolumen er mere end dobbelt
I tor som den vi i dag finder hos levende høj tud·
de menneskeaber (1400 cm' overfor 600 cm').
enne forskel fremtræder endnu tydeligere, hvis
mmenligner hjernemassen. Orangutangens hjer
g! er på ca. 350 gram, det nulevende menne
er på 1400 gram, altså det firedobbelte.
.forhold til de højere abers hjerne er den men
'I"

39 og 40 ved issen og felterne 41 og 42 ved tingin·
gen (fig. 35).

•

o

Fig. 35.

'I ,

Hvordan de nye, specifikke menneskelige træk
slår ned i storhjernens struktur, ses tydeligt ud fra
en undersøgelse af de såkaldte motoriske projektions
felter (betegnet med tallet 4 i fig. 35). Hvis man for
sigtigt stimulerer enkelte punkter i dette felt med
elektrisk strøm, så kan man ud fra den fremkaldte
muskelkontraktion forestille sig hvor meget plads pro
jektionen af det respektive organ optager i dette felt.
Ud fra dette forsøgs resultater opstillede Penfie1d
cn skematisk tegning (fig. 36). Figuren, som er tegnet
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Figur 36: Projektion af de forskellige bevægeorganer
i hjernebarkero; felt (efter PenfieId)

, ter en bestemt målestok, viser. hvor stort det områ
i , er, som f. eks. h&tden og taleværktøjet optager
l, den menneskelige hjerne (mundmusklerne, tungen
i '; strubehovedet), altså de organer hvis funktion
'i, '"lvikler sig særligt intensivt under det me~eske
i 'se samfunds betingelser (arbejde. sproglIg for·
I flelse).
, Under arbejdets indflydelse og i sammenhæng med
"ernens udvikling fuldkommengøres også menne·
I ,:ets sanseorganer. Ligesom organerne for den ydre
i:l'ksomhed. får også disse nye kvalitative egenska·
~,:r: følesansen forfines; det menneskelige øje ser me
1':t mere i tingene end selv den mest skarpsynede
~ i ,gi; hørelsen fuldkommengøres. så de~ formår at
l, I :rcipere de fineste forskelle og lIgheder l talel~dene.
l! I Udviklingen af hjernen og sanseorganerne VIrkede
~ bage på arbejdet og sproget, og gav »hele tiden nye
r
II' : stød til videreudvikling«, skrev Engels.
I,' De gennem arbejdet fremkaldte anatomiske og fy
I' logiske ændringer medførte nødvendigvis - ifølge
II n naturlige gensidige afhængighed i udv~klingen af
! I ganerne - også en ændring af hele orgamsmen. Dp
tlsen og udviklingen af arbejdet ændrede menne-

I
i

i:

i

H
I

funktionen. De bliver mere bevægelige, og begynder
at gribe om genstande. Dermed er der skabt de le
gemlige forudsætninger for komplicerede arbejds
operationer.
Men arbejdets opståelse blev også forberedt fra
en anden side. Arbejdet kunne kun opstå hos væse
ner der levede i grupper. og hvor der var forholds
mæssigt højtudviklede former for kollektivt liv, selv.
om disse selvfølgelig adskilte sig skarpt fra de II!esl
primitive former for sameksistens i det menneskelige
samfund. Hvor højt dyrs sameksistens kan nå, frem
går af de oplysende undersøgelser, som Woitonis og
Tich foretog i Suchumis dyrepark. Her ses det. at der
allerede i abeflokke findes et ret kompliceret system
af gensidige forbindelser og et egenartet hierarki, der
dog er begrænset til rene biologiske anliggender
og som aldrig bliver bestemt af en virksomheds ob
jektive genstandsmæssige indhold.
Endelig er de højere dyrs videreudviklede former
for psykisk genspejling af virkeligheden en væsentlig
forudsætning for arbejdets opståelse.
.
Alle disse momenter giver i deres helhed de vigtig~ ,
ste betingelser, som arbejdet og det derpå byggende
menneskelige samfund kunne opstå under i løbet al
evolutionen.
Men hvad er nu det for en specifik menneskelig
virksomhed, som vi betegner som arbejde?
Arbejdet er en proces, der forbinder mennesket
med naturen, og hvor mennesket virker ind på natu
ren. »Arbejdet;" skriver Karl M~rx. »er i begyndelsen
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gne sig naturstoffet i en for ham brugbar form. Idet
an gennem disse bevægelser virker på naturen uden
] f ham og ændrer denne, ændrer han tillige sin egen
atur. Han udvikler de i ham slumrende potenser
a underkaster deres kræfters spil sit eget herredørno

le.«8

Der er to kendetegn der betegner arbejdet, og som
r tæt forbundet med hinanden: D~t første er brugen
, 19 udfærdigelsen af værktøj. llArbejdet,« skriver En
I ; sels, .begynder med udfærdigelsen af værktøj.«" Det
I mdet kendetegn ligger i den kendsgerning, at ar.:
)ejdsprocessen bliver fuldbyrdet under betingelserne
:or en fælles, kollektiv virksomhed. Herved træder
" nennesket ikke kun i forbindelse med naturen, men
, )gså med andre mennesker, medlemmerne i det givne
I ; samfund. Kun gennem forbindelsen til
l, , sker træder mennesket i forbindelse

andre menne
med naturen.
: I Dermed er arbejdet fra begyndelsen en proces, der
både bliver 'formidlet af værktøj (i ordets videste be
\
,I tydning) og af samfundet.
. .
_
ii
Brugen af værktøj har ligeledes en forhistorie. VI
,
d
.
": kan allerede se nogle ansatser hos mange yr; som VI
i bruger de undertiden ydre midler til at udføre enkelte
"" operationer (f. eks. brugen af stokke hos menneskeI : aberne). Men dette >lværktøj« adskiller sig imidlertid
; kvalitativt fra det ægte værktøj, menneskets arbejds
! "

'J,

I

midler.
Forskellen ligger ikke kun i det faktum, at dyret
langt sjældnere bruger sit llværktøj« end mennesket;
den ligger heller ikke i dette »værktøjs« ydre form.
For at finde den virkelige forskel, må vi objektivt
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anden side, ligegyldigt hvor kompliceret individernes
instinktive samliv i et dyrefællesskab end kan være
så knYttes forbindelserne ikke på grundlag af e~
»produktionsvirksomhed«, bliver ikke bestemt af den
og afhænger ikke af den.
Heroverfor er det menneskelige arbejde fra starten
en samfundsmæssig proces. Individernes samvirke
danner grundlaget for arbejdet. Herved forudsættes
i det mindste en begyndende teknisk inddeling af ar
bejdsfunktionen. Arbejdet er følgelig en indvirknings
proces på naturen, der forbinder de deltagende med
hinanden, og formidler deres sammenhænge med
hinanden. "I produktionen,« skrev Marx, »indvirker
menneskene ikke alene på naturen, men også på hin
anden. De producerer kun, idet de virker sammen
på en bestemt måde og udveksler deres virksomhed
med hinanden. For at producere, træder de i bestem
te forhold og relationer til hinanden, og kun inden
for disse samfundsmæssige forhold og relationer fin·
der deres indvirkning på naturen og på hinanden
sted.«10

For at opklare, hvilken konkret betydning denne
kendsgerning har for udviklingen af den menneskeli·
ge psyke, gælder det om at analysere, hvordan virk
somhedens struktur ændres, så snart den udføres som
kollektivt arbejde.
Allerede i den tidligste udvikJingsepoke af det
menneskelige samfund opdeles den oprindeligt en·
hedsmæssige virksomhedsproces nødvendigvis mel·
lem de enkelte produktionsdeltagere. Denne arbejds.

317

Alt dette forander afgørende og fundamentalt vIrk
somhedsstrukturen hos det individ, der deltager i
arbejdsprocessen.
Som vi allerede har fremlagt, bliver virksomheden,
der realiserer dyrets umiddelbare biologiske, instink
tive forbindelser til omverdenen, stedse tilskyndet af
de genstande, der tilfredsstiller et biologisk behov, og
virksomheden er også rettet mod disse genstande.
Hos dyrene svarer enhver virksomhed til et umiddel
bart biologisk behov; enhver virksomhed bliver ud·
løst af en genstand, som dyret forbinder en biolo
gisk mening med: En genstands mening, hvor gen
standen umiddelbart tilfredsstiller et behov; og hos
dyrene findes der heller ingen virksomhed, der ikke
i sidste led umiddelbart vil være rettet mod denne
genstand. Som vi allerede har anført, er virksomhe·
dens genstand og motiv stedse sammensmeltet og
stemmer overens hos dyrene.
Med denne opfattelse vil vi undersøge, hvordan
et individs virksomhed er opbygget under den kol
lektiVe arbejdsproces. Udfører et medlem af kollekti·
vet 'en arbejdsopgave, så gør han det i begyndelsen
ogsi! for at tilfredsstille et af sine egne behov. En
klappers virksomhed i ursamfundet f. eks., der delta
ger i en fælles jagt, måtte også være blevet udløst af
behovet for næring og klæder. som det nedlagt dyrs
skind giver ham. Men hvad retter hans virksomhed
sig umiddelbart imod? Den har muligvis det mål at
skræmme dyre-flokken, for at drive den hen mod de
'1 .

li'

'i'i i
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der skræmmer vildtet og driver det mod jæge~e er
altså en handling.
'
Hvordan kommer man egentlig frem til en hand.
Iing, dvs. til en adskillelse af mål og motiv i virk.
somheden? Det er øjensynligt kun muligt, når flere
individer fælles, kollektivt indvirker på naturen. ir;l
~edsproduktet af denne proces, der svarer til kollek
tIvets behov, skønt individet ikke selv behøver at
fuldbyrde de sidste operationer (aflivningen af dyre.
nel, der umiddelbart fører til, at man når til genstan
den for behovene. Adskillelsen mellem mål og motiv
i den individuelle virksomhed kan' genetisk' (dvs.
dens oprindelse) føres tilbage til, at der er udskilt
specifikke operationer fra den tidligere, komplicer~.
de, af flere faser bestående, men enhedsmæssige virk.'
somhed. Disse operationer, der nu udgør indholdet i
individets viksomhed, forandres til individets selv.
stændige handling, skønt de kun er led i den fælles
kollektive arbejdsproces.
'
For at udskille enkelie operationer, der får en vis
selvstændighed i den individuelle virksomhed er det
åbenbart nødvendigt med to. hovedrnomenter :om na.
t~lig forudsætning Det første er en fllJ.l)~s. illstinkti~
VIrksomhed og, et Primitivt »hierarki« i forholdet
mellem medlemmerne i et fællesskab af højerestående
dyr, f. eks aber. For det ~ti!ie.t må der begynde at
u~skille sig to faser i dyrenes virksomhed, der stadig
bIbeholder sin helhedsmæssige karakter - forberedel.
ses· og fuldbyrdelsesfasen. Tidsmæssigt kan de være
319

,en kollektive arbejdsproces, så er der en grundlæg
ende forskel mellem dyrenes og menneskets virk
omhed. Denne forskel har sin årsag i de forskellige
bjektive forbindelser og sammenhænge, som ligger
il grund for den givne virksomhed og som genspejles
det handlende individs psyke. Dyrets intellektuelle
,irksomhed, der ~r opdelt i to (eller endda flere) fa
i or, er, som vi så, kendetegnet ved, at forbindelsen
, lellem faserne bliver bestemt af fysiske, genstands
næssige sammenhænge, af rumlige, tidsmæssige og
nekaniske forbindelser. I dyrets naturlige eksistens
,etingelser drejer det sig om naturlige forbindelser
,)g sammenhænge. De højerestående dyrs psyke er
{erfar kendetegnet ved evnen til at genspejle disse
','enstandsmæssige og naturlige sammenhænge og for
,:;ndelser.
Et dyr, der må gøre en omvej for at fange et bytte,
ærmer sig dette, idet det først fjerner sig fra det.
i ar at kunne fuldbyrde denne komplicerede virksom·,
,ed, må dyret percipere de rumlige forhold i den giv
">e situation. Den første del af vejen, den første fase
virksomheden, gør det muligt for dyret at fuldbyr.
e den anden fase helt naturligt.
" Den virksomhedsform, vi betragtede hos menne
!; -ene har et fundamentalt andet objektivt grundlag.
"j En klappers virksomhed tilfredsstiller ikke hans
! : ehov for vildt, fordi de naturlige forbindelser i den
li 'enstandsmæssige situation forianger det. Det forhol
, ': er sig snarere omvendt. Under normale betingelse,'
o

!

!

o

't
!

'I

danner følgelig det objektive grundlag for den spe
cifikke virksomhedsstruktur hos det menneskelige
individ. Det betyder: Med hensyn til dens opståen,
dvs. under det historiske aspekt, genspejler forbindel
sen mellem mål og motiv i virksomheden ikke de na.
turlige, men de objektive samfundsmæssige sammen.
hænge og forbindelser.
De højerestående dyrs komplicerede virksomhed.
der er underkastet de naturlige og genstandsmæssige
sammenhænge og forbindelser, forandres hos menne
skene til en virksomhed, der fra begyndelsen af skyl
des samfundsmæssige forbindelser. Her møder vi
den umiddelbare årsag til opståelsen af den specifikt
menneskelige form for genspejling - den menneske
lige bevidsthed.
For at kunne handle, må det handlende subjekt
være i stand til psykisk at genspejle det objekt!y.e,for
hold mellem mål og I110tiv for virksomheden. Er det
ikke tilfældet, så er en handling ikke mulig, da den
ville være uden mening for subjektet. Vender vi til
bage til vores eksempel:iKIapperenikan åbenbart kun
handle, fordi han formår at genspejle forbindelsen
mellem det ventede resultat af hans personlige hand
ling og resultatet af den samlede Jagt  overfaldet på
dyret af dem, der ligger i baghold, aflivningen og for
bruget af produktet. Denne forb.indeise viser sig i be
gyndelsen for ham i anskuelig form; han perciperer
de reelle handlinger, som de andre deltagere i ar
bejsdprocessen udfører. Først deres handlinll~r tilde-'
0
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somhed og er ikke mulig uden den. Det har som
konsekvens, at målet i sig selv ikke hehøver at have
nogen direkte biologisk mening, ja, undertiden e~d~g
kan modsige denne. Klapperens virksomhed er l sig
selv biologisk meningsløs. Den får først sin mening i
det kollektive arbejde. Først alt dette tildeler hand
I, lingerne deres menneskelige mening.
.' k
i '
Med handlingen, som er den menneskelIge vtr 
somheds »hovedenhed«, dannes således også den
menneskelige psykes grundlag og dens samfunds
II
mæssige "enhed«, som i sit væsen er samfundsmæs
" " sigt: den fornuftige mdening i det, som menneskets
aktivitet retter sig mo .
\I' Dette problem bør diskuteres nøjere, da det er af
afgørende betydning for en forståelse af det psyki
I skes lovmæssigheder. Vi vil endnu engang komnlen
tere disse tanker.
,
Hvis en edder1wp bevæger sig hen mod en vibre
i, rende genstand, så er dens virksomhed i overensstemmeise med det biologiske forhold, som f?rbin
l, der vibrationen med et inse~ts ege?skab, hvor msek
, tot er fanget af spindet og saledes tjener som føde for
I, edderkoppen. Dette forhold gi,"er selve vibrationen
'I ,den biologiske mening af nærmg for edderkoppe.n.
I:: Nu bliver edderkoppens virksomhed ganske Vist
I bestemt af forbindelsen mellem insektets egenskab,
, 'som får edderkoppespindet til at svinge, og insek
',tets mere almene egenskab, nemlig som edderk~p
i Ifens næring: imidlertid forbliver dette forhold skjult
I
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ligt, men et samfundsmæssigt forhold: Forbindelsen
mellem jægerens virksomhed og det arbejde, som
bliver udført af de andre deltagere i den kollektive
jagt.
Vi har allerede vist, at sytiet af vildtet ik:ke.iÆjg
selv fOlmåede at tilskynde jægeren til at jage det.
Skal denne funktion overtages, må der være 'e~-s~
menhæng mellem udbyttet af jægerens virksomhed
og den kollektive virksomhed. Dette forhold må jæ
geren subjektivt genspejle; det må eksistere for ham.
Med andre ord: lians handlingers mening må være
klar for ham og må forstås bevidst af ham. Dette
sker, idet handlingernes genstand bliver genspejlet
som et bevidstgjort mål.
Forbindelsen mellem mål (genstanden) og virksom
hedens motiv åbnes for første gang for subjektet,
som perciperer det i anskueliggjort form i arbejd~
kollektivets virksomhed. Virksomheden bliver ikke
længere genspejlet af subjektet i en subjektiv sam
menblanding med målet, men derimod som dets prak
tiske, objektive forhold til dette m§!. Under de betin
gelser vi her har diskuteret, drejer det sig naturlig·
vis altid om et kollektivt subjekt. De relationer, de
enkelte deltagere har til arbejdet bliver først og
fremmest genspejlet i det omfang, deres subjektive
relationer falder sammen med det samle<le arhejds
kollektiv.
Dermed er det vigtigste og mest afgørende skridt
taget. I den menneskelige bevidsthed adskilles vi.t:k
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nævnte virksomheder. Den bliver ikke kun prak·
i i tisk fremhævet over for de andre genstande, hvilket
i vil sige under selve virksomheden, og den bliver
heller ikke kun fremhævet uafhængigt af et ojeblik
keligt behov, men også »teoretisk«; føden kan såle·
des fastholdes i bevidstheden og blive til en »ide«.

1 i'
,

1,

li" 2. Sprogets og tænkningens fremkomst
Vi har forsøgt at opspore de betingelser, hvorunder
bevidstheden opstår. Disse fandt vi i det fælles arbej
i' de. Kun på denne måde bliver indholdet af det, som
menneskets handling retter sig mod, fremhævet over
for en sammenblanding af biologiske sammenhænge.
Vi vil nu besvare spørgsmålet om, hvordan de sær
•. 1 egne processer dannes, som den bevidste genspejling
af virkeligheden hænger sammen med.
:
I
For at opfatte en handling bevidst er det, som vi
allerede har påvist, nødvendigt at genspejle genstan
dene, som denne handling er rette mod, uafhængigt
af de relationer subjektet umiddelbart har til dem.
Hvor finder vi de særlige betingelser for en sådan
I: genspejling? De findes i arbejdsprocessen. Arbejdet
forandrer ikke kun menneskets almene virksomheds
struktur og lader ikke kun målrettede handlinger op
stå; i løbet af arbejdet bliver også indholdet i enhver
i,

II:,:

l
i,:,
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skrIver Karl Marx." Værktøjet er altså en genstand,
som fuldbyrder arbejdsoperationen.
For at kunne fremstille og anvende værktøj, må
mennesket bevidst opfatte arbejdshandlingens mål.
Imidlertid medfører brugen af værktøj også, at ar.
bejdsgenstanden beyidst bliver opfattet i dens objek.
tive egenskaber. Ved at benytte en økse, for eksem
pel, modsvares ikke kun en praktisk handlings mål,
men de egenskaber ved arbejdsgenstanden, som hand
lingen er rettet mod, bliver også genspejlet bevidst.
Hårdheden af et materiale, som udgør en bestemt ar
bejdsgenstand, bliver altså reelt sat på prøve af øk.
sens slag, der bearbejder dette materiale. Værktøjets
objektive egenskaber bliver praktisk analyseret og al.
mengjort gennem de kendetegn, som er objektivt gi
vet i selve værktøjet. Det bliver således til bærer af
den første bevidste og forstandige almengøreIse og
forstandige abstraktion, af den første, bevidste og
forstandige almengøreIse.
Endnu en omstændighed må tages i betragtning.
Værktøjet er ikke kun en genstand, som har en be
stemt form og som besidder bestemte fysiske egen
skaber, det er samtidig på en måde en brugbar, sam
fundsmæssig genstand. Den måde det bliver anvendt
på er i løbet af det kollektive arbejde ble~et sam.
fundsmæssige erhvervet og fastlagt. Hvis-vi"f. eks.
betragter øksen som et værktøj og ikke kun som et
fysisk legeme, så kan vi i dette se mere end to deles
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enne genstand. Hvis en kæp i en abes hånd har
.pfyldt en bestemt funktion, så er dyret bagefter lige
Jad med den. Den bliver ikke gjort til en konstant
lærer af en bestemt operation. Dyret udfærdiger
I kke selv sit værktøj og bevarer det'heller ikke. Men~
,esket opfinder og producerer derimod selv sit værkI'" ' oj; det opbevarer det og konserverer dermed de
'uldbyrdede arbejdsmåder, der er forbundet med det.
Allerede ved at se på det værktøj, som mennesket
I,enytter til sit arbejde, kan vi erkende forskellen
"lYer for dyrenes »værktøj«. Dyret ser kun i »værk
::øjet« en mulighed for at kunne udføre sin instink
.ive virksomhed, for eksempel at få fat på en frugt.
'Mennesket ser derimod i værktøjet en genstand, hvori
,~n samfundsmæssig frembragt arbejdsmåde er fikse
,t·et.
':1 Det værktøj, som mennesket har udfærdiget til
!bpecielle formål, bruger en abe derfor kun i begræn
I'ede rammer i dens instinktive virksomhedsområder.
I, erimod kan selv en primitiv naturlig genstand i
enneskets hænder blive til et ægte stykke værktøj,
om kan udføre en ægte, samfundsmæssig frembragt
, peration.
Hos dyret frembringer »værktøjet. ikke nye ope
htioner; det underordnes de naturlige b~tingelse~,
;\ hvis forløb det er inddraget. I modsætnmg hert,l

I'

I

'l'
nddrages
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den menneskelige hånd i det samfundsæssigt oparbejdede, og i det i værktøjet fikserede
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praksis. Den almene genspejling af arbejdsgenstan
denes objektive egenskaber er derfor også et produkt
af den samfundsmæssige og ikke af den individuelle
praksis. Selv den mest primitive menneskelige er
kendelse, som endnu fuldbyrdes i en umiddelbar
praktisk arbejdshandling 'ined hjælp af værktøj, er
derfor ikke begrænset til individuel erfaring, men
udspringer af den samfundsmæssige praksis' erfa
ringer.
En sådan erkendelse, som mennesket oprindeligt
opnår under arbejdet med værktøjet, kan i modsæt
nig til dyrenes instinktive intellektuelle virksomhed
gå over i ægte tænkning.
Den bevidste genspejling af virkeligheden med
dens objektive egenskaber, relationer og sammen
hænge, hvori der også findes objekter, der ikke er
umiddelbart tilgængelig for den sanselige erkende\.·
se, betegner vi som tænkning i ordets egentlige be-:
tydning. Mennesket perciperer f. eks. ikke de ultra-:
violette stråler, selvom det har kendskab til deres
eksistens og egenskaber_ Hvordan er en sådan er
kendelse mulig? Mennesket når denne erkendelse
middelbart, over tænkningen. Det er tænkningens
almene princip, at vi undersøger genstandene ved
hjælp af andre ting; hvis vi forstår de s_enhæn"i;
og relationer, der er mellem disse,'
afdæ!<](er yi
disse genstandes skjulte egenskaber uJi.l!:a de, foran
dringer, vi har perciperet.
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enknings første og væsentlige grundlag,« skriver
ngels, »er forandringen af naturen gennem men
eskene; ikke blot naturen som sådan. men også
,enneskets forstand udvikles i forhold til, hvordan
et har lært at forandre naturen.«12
På denne måde adskiller den menneskelige tænk·
ing sig fundamentalt fra dyrenes intellekt. der 
lm specielle undersøgelser viser - kun muliggør en
lpasning til situationens forhåndenværende betin·
dser og som kun formår at ændre disse helt til·
eldigt. Dyrets virksomhed retter sig ikke mod hel·
eden af disse betingelser, derimod kun mod bestem·
I genstande for dets biologiske behov. Det forhal
" sig anderledes hos mennesker. Forbindelsesfasen.
ro tænknigen tager udgangspunkt i. bliver til ind·
Idet i selvstændige, målrettede handlinger; derfor
, n den også blive til en selvstændig virksomhed. der
'rmår at forvandle sig til en udelukkende indre,
delig operation.
Tænkningen (såvel som den menneskelige erken
'Ise i almindelighed) adskUler sig også fra dyrets
'l ellekt for så vidt. som den kun opstår og kun
'i n udvikles sammen med den samfundsmæssige be
I sthed. Ikke blot den menneskelige, intellektuelle
dlings mål. men også dens forløb og midler er
undsmæssige i deres væsen. Derfor kan også den
1trakte, sproglige tænkning kun opstå. idet menneI t tilegner sig samfundsmæSSigt frembragte a1men
eIser - begreber og logiske operationer.
, ndelig vil vi også komme ind på spørgsmålet om

har, eksempelvis som føde eller som værktøj. Der
må derfor eksistere en særegen form for bevidst gen
spejling, der adskiller sig kvalitativt fra dyrets umid
delbare, sanselige psykiske genspejling.
Hvad er det for en form, hvori mennesket,begri
ber den omgivende, objektive virkelighed bevidst?
Denne form er sproget" der med Karl Marx' ord
udgør menneskets praktiske bevidsthed. Derfor er be
vidstheden uløseligt forbundet med sproget. Ligesom
bevidstheden opstår sproget kun i løbet og sammen
med arbejdet. Ligesom bevidstheden er også sproget
produktet af den menneskelige virksomhed, et kaI·
lektivs produkt og samtidig dettes »selvtalende væ.
ren« (Karl Marx); kun derfor eksisterer det for de
enkelte mennesker.
"Sproget er lige så gammelt som bevidstheden 
sproget er den praktiske, også for andre mennesker
eksisterende, altså også først for mig selv eksiste
rende virkelige .bevidsthed,« skriver Karl Marx. l "
Sprogets fremkomst kan kun forstås i sammen
hæng med det hos mennesker fremkomne behov for,
\
»at de har noget at sige hinanden.«"
Hvorledes er tænkning og sprog dannet'i\ Gennem
arbejdet træder menneskene i relation til hinanden.
Oprindeligt udgjorde arbejdsoperationerne og den al
mene menneskelige kontakt en enhedsmæssig proces.
De bevægelser, hvormed mennesket indvirkede på
naturen under sit arbejde, indvirkede samtidigt på
de andre produktionsdeltagere. Menneskets handlin·
ger fik en dobbelt funktioll,tlnder .,disse betingelser:
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i de handling i fællesskab. Således opstår bevæge!·

: " der bibeholder arbejdsoperationens form, men
'n mangler den praktiske kontakt med genstanden
dermed også den anstrengelse, der gør dem til
',lIe arbejdsbevægelser. Disse bevægelser og de
'sagende sproglyde løsrives fra den opgave, det 
at indvirke på genstanden; men de bibeholder
funktion, at indvirke på andre mennesker og at
! e sig sprogligt forståelig med disse.
!: ed andre ord: Disse bevægelser bliver til gesti.
gestus er ikke andet end en bevægelse, der er
I, 'kilt fra sit resultat; den står altså ikke mere i
l, i'binde!se med genstanden, som den er rettet
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" amtidig går gesti'enes rolle i den menneskelige
i ' tåelse stadigt mere over i sproglydene; det men·
i] j elige, artikulerede sprog opstår.
sprogetsmenneskelige
hjælp fiks,ereskontakt.
et vilkårligt
indhold
!II ed
n alment
Men før
det
i i vnes og bliver genspejlet i sproget, må det
'I ' hæves og fattes bevidst. Det sker, som vi har
ii,' oprindeligt i løbet af menneskenes praktiske
'l'jde, i løbet af produktionen. I,~etltle forbin
i'
skriver Marx: »Altså: Menneskene begynder
faktisk med at tilegne sig visse ting i den
'l" verden som udfrielsesmiddel for deres egne
lo: v ete, etc.; senere kommer de til, at de også
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hed er den vigtigste og mest fundamentale betingel
se, under hvis indflydelse sproget udvikles som
bærer af den »objektiverede«, bevidste genspej
ling af virkeligheden. Det ord, der i løbet af ar
bejdsprocessen betegner en genstand, fremhæver
denne og almengør den i objektiv-samfundsmæssig
henseende, dvs. som samfundsmæssig genstand~
Sproget er folgelig ikke blot et samkvemsmiddej
mellem menneskene, men også et middel, en form
for den menneskelige bevidsthed og lænkning, der
ligeledes endnu ikke er adskilt fra den materielle
produktion. Sproget bliver til en bærer af den be
vidste almengøreIse af virkeligheden. Med sprogets
adskillelse fra den umiddelbare, praktiske virksom
Iled, der fuldbyrdes efterhånden, bliver navnet ab.
straheret fra genstanden; den sprogligt benævnte
betydning behøver nu kun at eksistere som bevidst
hedskendsgerning, dvs. kun som tanke, kun ideelt.
Vi sammenfatter: Vi har undersøgt beting~lserne,
hvorunder det psykiske hos dyrene blev til den
menneskelige bevidsthed. Derved fandt vi nogle
træk, der kendetegner egenarten af denne højere
form for psykisk genspejling.
Vi så, at bevidstheden kun kan opstå, såfremt
menneskets relationer til naturen bliver formidlet
gennem dets arbejdsrelationer til andre mennesker.
Bevidstheden er følgelig fra begyndelsen af et;;hl~
storisk produkt« (Karl Marx),
,,',
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(bejdet.
.
Menneskets individuelle bevidsthed - det skal I
'enne sammenhæng betones i særdeleshed - forud
ætter eksistensen af en samfundsmæssig bevidst
ed. Bevidstheden er en genspejling af virkelighe
,en, og er så at sige brudt gennem de samfunds
i æssigt frembragte ordbetydningers, forestillingers
',g begrebers prisme.
. ,
, Disse træk, hvormed vi karaktenserer bevldsthe
i ene, er kun dens abstrakte og almene kendetegn.
,lt bestemt menneskes bevidsthed fremstiller derud
i' er en konkret-historisk psykisk form. Dens kon
ete egenart afhænger af de samfundsmæssig
.vsbetingelser og udvikler sig med de økonoml
e forhold.

i

7

. Om bevidsthedens historiske udvikllng
Problemet om bevidstheden i psykologien
enneskets bevidsthed er ikke uforanderlig. Man·
af dens egenskaber er under givne konkrete hi·
riske forhold progressive og ser ud til at videre
vikle sig; andre er overlevet ~ ved at udd~. Man
- derfor hele tiden betragte bevidstheden l dens
'it' randring, i dens udvikling og i dens afhængighed
h menneskets livsfonn, som bestemmes af de sam·
"dsmæssige forhold og af den plads individet ind
li

. 2
l',
l·

I
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Hng.
Hvori består disse kvalitative forandringer? Er
det udelukkende indholdet i det som menneskene
perciperer, føler og tænker, som forandres? Dette
synspunkt bliver for eksempel forfægtet af Wundt
i den gamle psykologi, idet han hævder, at den men
neskelige psykes egenskaber altid er de samme; det
er udelukkende indholdet i den menneskelige er
faring og kundskab, der forandres. Denne opfatte!.
se er distanceret. Som vi i dag ved, forandrer de
psykiske særegenskaber sig også kvalitativt. Disse
forandringer kan føres tilbage til ændringer af en.
kelte psykiske processer. De fleste borgerlige for•
fattere påstår, at den menneskelige psykes bistoriske
udvikling består i, at de enkelte psykiske processer
omfonnes, eksempelvis perceptionen, hukommelsen
og særligt tænkningen og sproget; og eftersom den
ene eller den anden psykiske proces træder i for
grunden, ændres til sidst O(lså dens rolle (Uvy.
Bruhl, Thumwald, Danzel).
I løbet af den historiske udvikling - hvilkel i dag
er eftervist - omfonner de enkelte psykiske proces.
ser sig faktisk. Hukommelsen hos indbyggere i kul
turelt og økonomisk tilbagestående nationer er for
eksempel kendetegnet af temmeligt egenartede træk,
såsom evnen til at fiksere el steds beskaffenhed
forbløffende nøj..giigt (den såkaldte topografiske
. hukommelse). Også disse menneskers tænkning har
særlige ejendommeligheder, og det synes ofte, som
om den er underlagt en egen logik.
Hvis vi imidlertid ville indskrænke os til at un
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s bevidsthed udtømte? Efter vores mening er dette
ke tilfældet. l løbet af den historiske udvikling
randrer bevidsthedens almene karakter sig, efter·
i ro livsformen forandrer sig.
"Vi har set, hvordan den almene type af psykisk
l, nspejling ændrede sig ved overgangen til menne·
'e og en ny, højere form for det psykiske opstod
',den menneskelige bevidsthed.
"Som vi endvidere så foregår overgangen til denne
'l iere form for det psykiske på baggrund af frem'
'~sten af produktions·relationer mellem menne·
I ne. Gennem disse forholds særegenheder blivel
\ å den menneskelige psykes egenskaber bestemt.
i6duktionsforholdene i ursamiundet er fuldstæn.
! '~forSkellige fra forholdene i det kapitalistiske
i' fund. Ved ,en sådan grundlæggende forandring
:, 'roduktionsforholdene forandrer menneskenes bo.·
l, thed sig formodentlig fuldstændigt og omior·
'i J1s kvalitativt. Det er en af vores opgaver at op·
~ ~re de konkrete psykiske særegenheder i disse
ii~'kellige bevidsthedstyper.
i •' il man løse denne opgave må man tilnærme sig
\i,', .dstheden fuldstændig anderled,.es, .end der er
ili ition for i den borgerlige psykologI.
"i en horgerlige psykologi betragter klassemenne·
'!l~ s bevidsthed som noget evigt og almengyldigt:
,I fremstiller den som noget absolut, kvalitetsløst
'I i bestemt. Man fremfører således, at bevidsthe·
l', er et særligt psykisk rum (»seene« Jaspers) og
ed kun en betingelse for psykologiens genstand

dens såkaldte »love« - enhed, uadskil\elighed og
indskrænkethed.
Forholdet bliver heller ikke ændret principielt af
det synspunkt. at bevidstheden er et »psykisk sub.
jekt« eller de psykiske funktioners »berre« efter Ja
mes' udtryk. Man mystificerer dermed blot det reelle
subjekt. idet man sætter det lig med bevidstheden.
Imidlertid bliver bevidstheden på ingen måde gjort
mere indholdsrig. Såvel bevidstheden som subjektet
forbliver da metafysiske og falder uden for ram
meme af de fremtrædelser psykologien undersøger.
Hvis man på traditionel måde tilnærmer sig beo
vidstheden under den borgerlige psykologis synsvin.
kel, undersøger man kun, hvad der »befinder« sig
i bevidstheden. eHer hvad der »tilhører den«. Man
udforsker udelukkende enkelte psykiske fremtrædel.
ser. enkeltproeesser og vekselvirkningen mellem
disse.
Egentlig har man i psykologiske undersøgelser
af bevidstheden altId kun beskæftiget sig med tænk
ningen. Talte man om bevidsthed. så mente man
først og fremmest tænkningen, kredsen af forestil.
linger og begreber. Det er rigtigt. for så vidt map
undersøger udviklingen af den menneskelige erkCll
delse. Bevidsthedens psykiske udvikling kan dog ikke
føres tilbage på udviklingen af tænkningen. Bevi;W.
heden har sin egen indholdsmæssige egenart.
For at, opspore denne må man overVind~ de ideali~
stiske forestillinger. som skiller bevidstheden fra det
reelle liv; man må tværtimod netop udforske menne.
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Jgså dens psykologiske karakteristik.
Som vi allerede har forsøgt at eftervise, modsvarer
'nhver type bevidsthedsstruktur også en bestemt type
"'sykisk genspejling. Denne afhængighed bliver opret.
;aldt på alle udviklingsetaper af den menneskelige
, 'evidsthed.
i" En undersøgeises hovedproblem består i at opspore
;i'evidsthedens virkelige former og virkelige sammen·
i;,ænge, som er skjult for vores selvbetragtning og som
i"ndog undertiden modsiger denne.
i: Før vi begynder med analysen af bevidsthedens vig
: ','igste forandringer, som er foregået under det menne·
',.k.elige samfunds udvikling, må vi først beskæftige
. 's med nogle almene træk, som kendetegner den ud
Ilklede bevidsthedsstruktur.
: 'c, Den psykiske genspejlingsform forandrer sig - som
',i allerede har bemærket - ved overgangen til men
li ,lsket først og fremmest ved at virkeligheden nu vi
;~ sig for mennesket i dens egenskabers bestandig·
it ~d, og uafhængigt og adskilt fra de subjektive betin
i', ilser, subjektet netop står overfor, og de behov, det
i\~blikkeligt mærker. Man kunne sige, at virkeligbe
i }:D »repræsenterer« sig for det. Som en sådan »re·
i 'æsentation» har vi også det bevidstgjortes kends·
'i, ,\ining - forandringen af det ubevidste ti! en bevidst
l, kisk genspejling. Vi vil belyse disse tanker med et
';:,empel:
';, Vi antager, at et menneske går hen ad en gade for

'I!'

l

'i

han pludselig konstatere: Jeg står nu foran det hus,
som jeg en gang tidligere har besøgt sammen med min
ledsager. Nu optages han på en måde af hele situa.
tionen med dens tildragelser; den »repræsenterer«
sig for ham.
Dette eksempel skildrer en psykisk fremtrædelse.
som kun er analog til det forhold vi betragtede. Det
kan dog vise i hvilken betydning vi bruger termen
»repræsentere« .
Virkelighed »repræsenterer« sig for mennesket i
bevidstheden. Hvordan er det psykologisk muligt?
Enhver psykisk genspejling er resultat af et reelt
samvirke, en reel indvirken mellem det højt organise
rede materielle subjekt og den omgivende materielle
virkelighed. Den psykiske genspejlings organer er
samtidigt dette samvirkes organer; den er Iivsvirk
somhedens organer.
En psykisk genspejling kan ikke opstå uden for
SUbjektets liv og virksemhed. Den kan ikke optræde
uafhængigt af subjektets virksomhed og de livsfor.
hold, sem realiseres gennem denne virksomhed, og
den kan ikke - ligesom disse livsforhold - være uden
emotionelt præg.
Med andre ord: den psykiske genspejling afbænger
nødvendigvis .fsubjektets forhold til den- genspejlede
genstand, og af den mening denne genstand har for
dets liv. Dette gælder også for mennesket. Ved ove~.
gangen til d"n menneskelige bevidsthed opstår der
2.2 Leontjew
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lets betydning.
Denne betydning bliver objektivt gjort tilgængelig
, genstanden eller i en fremtrædelse, det vil sige i et
ystem af givne forhold og samme~æng~. Den ge~"
'Ipeiles og fikseres i sproget og opnar dengennem sro
\estandighed. I denne sproglige form udgør betydnin
',en den samfundsmæssige bevidstheds indhold. Idet
'i; 'etydningen udgør indholdet i den samfundsmæssige
;'evidsthed, bliver den tillige til individet reelle beo
l, idsthed; den bevidsthed, der giver den subjektive
i,lening - genspejling - objektiv karakter,
, Da begrebet "betydning« er nærmere behandlet i
en nutidige psykologi, vil vi her beskæftige os sær
ot med dette begreb. Betydningen er en almengøreise
,o virkeligheden, som er krystalliseret og fikseret i
, ns bærer - ordet eller ordkombinationen. Den er
, n ideelle, åndelige form, hvori menneskehedens
i undsmæssige erfaring og samfundsmæssig prak
I
er indeholdt. Et givent samfunds forestillingsver
,', ' n, videnskab og sprog eksisterer som et system af
li 'stemte betydninger. Dermed tilhører betydninger
'I, ' objektive historiske fremtrædelsers område. Dette

il
'I

il

.~vores udgangspunkt.
!i: etydningen eksisterer dog også som en kendsger
ii", g i den individuelle bevidsthed. Mennesket per·

i'

\': "erer verdenen som et samfundsmæssigt væsen, der

i:'!,,'!~dstyret

med den

s~undsmæssige epokes forestil-

genspejlede menneskelige erfaring.

Som en kendsgerning i den individuelle bevidsthed
mister betydningen alligevel ikke sit objektive ind
hold og bliver ikke til et »rent psykologisk<; anlig
gende. Det jeg tænker og ved om trekanten, behøver
naturligvis ikke at stemme nøje overens med den beo
tydning af »trekant«, som den nuværende geometri
tillægger dette begreb. Dette er imidlertid ingen prin·
cipiel modsætning. Betydningen eksisterer ingen an·
dre steder end i konkrete menneskelige hjerner. Der
findes intet selvstændigt herskab af betydning'(1' i
lighed med den platoniske ideverden. Man må derfor
ikke stille den "psykologiske« betydning i det enkelte
menneskes bevidsthed over for den »geometriske«,
logiske og objektive betydning i det enkelte menne
skes bevidsthed. Man bør her snarere skelne mellem
almen og særegen fremfor logisk og psykologisk. Et
begreb hører ikke op med at være et begreb, så snart
det bliver et enkelt menneskes begreb; findes der der
for et »herreløst« begreb overhovedet?
Fra et psykologisk standpunkt interesserer det os
hovedsageligt, hvilken plads betydningen indtager (
meneskets psykiske liv og hvilken rolle den spiller_
der.
I betydningen åbner virkeligheden sig for menne
sket; det sker imidlertid på en særegen måde. Den
formidler en genspejling af verd<:n for så vidt men
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gennem min bevidsthed som gcnnem et prisme, netop
fordi jeg behersker den tilsvarende betydning: var det
ikke tilfældet, så ville papiret faktisk være noget fir
kantet, hvidt og linieret. Men følgende er imidlertid
vigtigt: perciperer jeg et stykke papir, så perciperer
ieg netop dette reelle stykke papir og ikke betydnin
gen »papir«. Introspektivt mangler betydningen nem
. lig i reglen i min bevidsthed. Dcn omsætter ganske
vist det perciperede eller tænkte, men bliver ikke selv
, bevidst eller tænkt. Det er en grundlæggende psyko
: iogisk kendsgerning."
Betydningen er derfor psykologisk; den er (mere
eller mindre fuldstændig og alsidigt) gjort til min
bevidstheds besiddelse, cn almengjort genspejling og
, fikseret i form af begreber, erkendelse eller endog i
li ! form af færdigheder, eksempelvis som handlemåde
~, Iler som adfærdsnorm.
I ,ti Betydningen er en genspejling af virkeligheden
\', afhængig af det individuelle forhold mennesket står
I,
til ;-irkel.ighe?en. Me~nesket forefinder allerede et
., ærdlgt, hIstorIsk opstaet system af betydninger og
',lærer at beherske det, ligesoU! man lærer at beberske
:tt værktøj - dette materielle urbillede af betydnin
gen. Den egentlige psykologiske kendsgerning i men
eskets liv bliver således om det behersker en betyd
, 'ng eller ej, om det tilegner sig denne eller ej, hvor
.dt det tilegner sig den og hvad den fremstiller for
' et, for dets personlighed.
i,\ [ den borgerlige psykologi blev begrebet »mening«
i,

I,

.,'
f
'f
'I
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ser, som blev udtrykt i bevidstheden gennem ordet.
Titehener definerede meningen som komplicerede,
sammenhængende betydninger. Bartlett bestemte
mere præcist meningen som den betydning, der op·
står ved situationens »fuldstændighed«. Endelig me
ner mange forfattere, at meningen er en konkretise·
ring af betydningen, et benævnelsens produkt.
Trods mange forskelle har alle disse opfattelser af
meningen et tilfælles: De begynder med analysen af
de fremtrædelser, som hører til bevidsthedens områ·
de og forbliver i denne sfære. Man kan imidlertid
ikke forstå bevidstheden, hvis man betragter den is(}·
leret.
De forfattere, der undersøger meningen genetisk,
historisk, tilnærmer sig denne principielt anderledes.
De analyserer fremtrædelser, som ikkc tilhører be
vidstheden, men derimod livet. Dermed går de ud fr.
den kendsgerning, at subjektets reelle vekselvirkning
med omverdenen kan karakteriseres som objektiv og
uafhængig af subjektets egenskaber og forhold. I den
historiske undersøgelse fremtræder meningen frem
for alt som et forhold, der blev draget ind i subjek
tets liv og virksomhed.
Dette specifikke forhold, som opstår under virk
somhedens udvikling og som forbinder den levende
organisme med omverdenen, er oprindeligt af biolo
gisk karakter; hos dyret er der ingen adskillelse mel·
lem den p,ykiske genspejling af den ydre verden og
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at betegne oplevelsen af behovene; vi bruger den
derimod til at betegne de objektive fakta, hvori disse
behov er konkretiseret under de givne betingelser,
som tilskynder virksomheden og hvorpå den retter
I
•
, SIg.
En skoleelev læser for eksempel en videnskabelig
bog, han er blevet anbefalet. Det er en målrettet, be
vidst proces. Den tjener det bevidste mål eleven har
:, at tilegne sig bogens indhold. Men hvilken personlig
"I mening har dette mål og den tilsvarende virksomhed
, ',for eleven? Det afhænger af, hvilket motiv der for
: : anledigede hans virksomhed. En skoleelev vil gennem
il læsningen forberede sig på sit fremtidige erhverv.
I Det er motivet for hans handling. Meningen med
li læsningen adskiller sig fra den elev, der kun tager
i, ,hogen i hånden for at bestå eksamen. Denne elev
li læser bogen med andre øjne og tilegner sig indholdet
" å en anden måde end den føl~te elev.
,I',
Det drejer sig derfor om at kunne besvare spørgs
l,! ålet om den personlige mening for derigennem at
rtunne slutte sig til det tilsvarende motiv.
i', \, Me~inge~ referere~ st~dse ~il noget.. E~ »tom«.me
i' : ing gIves Ikke. SubjektIvt tzIhører merungen pa en
I"
åde det bevidstgjorte indhold og synes at indgå i
l, dens obiektive betydning. Denne omstændighed før
i,l ib til en stor misforståelse i psykologien og i den
li sykologiserende linguistil<. Enten differentierede
i: J~an overhovedet ikke begreberne »mening« og »be
"I, :,

d,"

Denne diskrepans mellem mening og betydning
træder undertiden tydeligt frem i menneskets be
vidsthed. Man kender for eksempel en historisk be
givenhed indgående, man forstår en historisk datos
betydning fuldt ud; denne dato kan dog have forskel
lig mening for de enkelte mennesker; et ungt men
neske, der endnu går i skole, ser datoen anderledes
end en soldat, der forsvarede sit fædreland i kam
pen, og som var parat til at ofre sit liv derved. Sol
daten behøver ikke at have en anden eller en bedre
viden om den historiske begivenhed eller den histo
riske dato. a, han kunne endog have glemt den mere
eIler mindre. Men- så snart han erindrer begivenhe·
den, fremstår den for ham i et helt andet lys, end
det gør for den unge mand, og den synes først nu at
vise sig med sit fulde indhold. Begivenheden er ble
vet anderledes, ikke i sin 'betydning, ikke med hen
syn til kendsgerningerne, derimod med hensyn til be
givenhedens mening for personligheden. Den har vun
det en ny, dyb mening for det p,ågældende menne
ske. Allerede Usehinski har henvist til sådanne for
andringer.
Ved karakteristikken af bevidstheden skelner vi
derfor mellem personlig mening og egentlig betyd
ning. Det skal betones i denne sammenhæng, at den
ne differentiering ikke gælder for ethvert genspejlet
indhold, men kun for det, hvorpå subjektets virksom
hed netop er rettet. Den personlige mening udtryk
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vidsthed, må yderligere en faktor - den sanselige er·
kendelses indhold - ikke overses.
I det sanselige indhold (sansningen, perceptionen
ell~~' f~resti1lingerne) har vi den bevidste værens
grundlag og betingelser for os. Det udgør så at sige
det materielle væv i den bevidste genspejling, dens
rigdom og alsidighed. Dette indhold er tillige det
umiddelbare i vores bevidsthed, det er det, som gen·
nem forvandlingen af en ydre stimulus-energi bliver
til en umiddelbar bevidsthedskendsgerning, Alligevel
kan aet sanselige indhold netop ikke i sig selv udI trykke alt, hvad der er specifikt for bevidstheden,
'i" skønt det sanselige indhold som nævnt er grundlaget
og betingelsen for enhver bevidst væren.
! Vi antager, at en mand har mistet sit sYD: Verden
, 'il så at sige blegner da i hans bevidsthed. A1hgevel er
I: ' den ham bevidst som tidligere. Anderledes er det
li med et menneske, som har fået ødelagt de højere
1\
hjemeprocesser. Hos dette menneske ændrer bevidst
i heden sig grundlæggende, skønt dette menneske har
bevaret alle muligheder for sanseligt at percipere ver·
den. Denne kendsgerning er aboen kendt.
Lige så indlysende er den opfattelse, at den bevid
ste værens umiddelbare sanselige indhold forandrer
ig i løbet af de menneskelige virksomhedsformers
dvikling. Det phonomatiske gehør dannedes for
hempel først, da mennesket begyndte at betjene
ig af det artikulerede sprog. Også menneskets øje
æ ~d""" ~d d_o •• - , fu·

I
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for det enkelte nienneskes udvikling.
Hvori består nu den konkrete forbindelse mellem
et menneskes individuelle psykiske særegenheder og
dets samfundsmæssige væren? Eller anderledes ud.
trykt: Hvorledes kan man gå fra analysen af de sam·
fundsmæssige livsbetingelser til analysen af et men
neskes individuelle bevidsthed? Er en sådan over·
gang overhovedet mulig? Svaret på dette spørgsmål
gives ud fra den gnindlæggende psykologiske kends
gerning, at et menneskes hevidsthedsstruktur lovmæs
sigt er forbundet med dets virksomhedsstruktur.
Et menneskes virksomhed kan kun have den
struktur, som er opstået under de givne samfunds.
mæssige betingelser og de derudaf resulterende for
hald mellem menneskene. Men taler vi om et enkelt
menneskes bevidsthed, så må vi se på de konkrete
betingelser og forhold, som udgør individets livskår.
Vores almene metode følger det mål at finde den
menneskelige virksomhedsstruktur, som er opstået
under de givne konkret-historiske betingelser og,
idet vi går ud herfra, at opspore de væsentligste
psykiske særegenheder i den tilsvarende bevidstheds
struktur.

~

2. Menneskets bevidsthed i ur.amfundet
I den borgerlige psykologiske litteratur bliver bevidst
hedsbegrebet i ursamIundet helt uretfærdigt opfattet
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'om enhver form for kolonisationsbestræbelser.
Med det i overskriften anførte begreb forstår vi
erimod menneskenes bevidsthed i samfundets første
i dvikiingsetaper, hvor der allerede blev anvendt pri·
!, litivt værktøj og ført en fælles kamp mod naturen,
• vor produktionsmidlerne og arbejdsprodukterne var
,I··-ellese]'endom , hvor der endnu ikke var nogen ar·
, ojdsdeling eller nogen privatejendom, og hvor men
i esket ikke blev udnyttet af andre mennesker. Med
, 'tte begreb forstår vi altså menneskenes bevidst
, : ,d på ursamfundets forskellige etaper.
!, Hvilke træk havde menneskets bevidsthedstruktur
J denne første historiske etape?
i', Dens karakteristisk fremgår af de vigtigste særil!
1\ "enheder, som kendetegnede clen menneskel'tge
li ' l'ksomhed under disse betingelser. Det drejede sig
:ih en ny struktur, der i sit væsen var samfundsmæs~
j! og som oprindeligt ikke omfattede alle former
l, 'i r virksomhed. Det var dens vigtigste kendetegn.
De bevidstgjorte fremtrædelser indskrænkede sig
! " de relationer, der var etableret under den mate
\ ,11e produktion. Produktionen af ideer, forestillin
': og af bevidstheden er oprindeligt umiddelbart
\ : bundet med den materielle virksomhed, med men
I r~kets materielle omgang (Kar! Marx). I de primi
"~ sprog kom for eksempel kønsforholdet overho
,tiet ikke til udtryk; derom vidner tydeligt den
dsgeming, at vi ikke finder nogle specielle ord
'i'i , seksuel omgang i de primitive sprog. Af Samme
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ligere karakteriseret ved, at selv dei snævre bevidst
gjorte område ikke blev fuldstændig bevidst.
Bevidstheden udviklede sig ikke, idet det oprin
deligt dunkle indre, perceptionsfelt pludselig og ens
artet blev belyst af »bevidsthedens lY8«, Som først
kun skinnede svagt, men efterhånden blev stadig
stærkere og muliggjorde en, stadig rigtigere og nøjere
adskillelse af det bevidsthedsmæssige indhold. Oprin.
deligt var bevidstheden snævert begrænset.
Disse kendsgerninger, der bestemte bevidsthedens
struktur"dens almene formation på dette udviklings
trin, blev opretholdt under den samlede urkommu
nistiske epoke.
Menneskene var oprindeligt ikke deres forhold til
kollektivet bevidst. De begyndte kun at forstå, at de
levede i et samfund overhovedet. .Denne begyndel
se,« skrev Karl Marx, »er lige så dyrisk som det
samfundsmæssige liv på dette trin i det hele taget.
den er kun en ren flokbevidsthed, og her adskiller
mennesket sig kun fra fåret derved, at bevidsthed~n
træder i stedet for instinktet, eller at m~nneske~
instinkt er bevidst.«"
På de senere etaper, hvor menneskets bevidsthed
- som" vi skal se - gø; vigtige fremskridt i sin udvik
ling, begynder de sproglige betydninger, som dan.
nes under den fænes virksomhed, at genspepe ikke
alene forholdene til naturen, men ogsll menneskenes
indbyrdes forhold. Hver enkelts forh<?jp. til produk
tionsmidlerne og til produktionsbetingelserne er def
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'ænset til de indbyrdes forhold, og endvidere at de
l, )roglige betydninger endnu ikke er tilstrækkeligt
Jferentierede.
, Denne overensstemmelse mellem mening og betyd-=
;ing
den primitive bevidstheds vigtigste egenart.
I,I.,ønt denne overensstemmelses opløsning forberedes
1.1 ursamfundets epoke. fuldbyrdes den først sam·
',en med denne samfundsordnings opløsning.
, For at forberede differentieringen mellem mening
',' betydning må - set ud fra udviklingen af beo
, "'. dstheden - kredsen af det bevidstgjorte u dv.'des,
'l"Yilket arbejdets udvikling - værktøjet. arbeid~for
\ 'erne og arbejdsforholdene mellem produkuons! hagerne - nødvendigvis også medfører.
' . Den første vigtige forandring i retning af. en ud
, I else af det bevidstgjortes omfang sker pa grund
"1: arbejdsoperationernes og arbejdsmidlernes komi·cering. Produktionsprocessen forlanger lidt efter
" t. at enhver af dens deltagere indgår i et ~elt
, tem af koordinerede handlinger og denned ogsa et
.It system af bevidstgjorte mål. som indgår i e?
, edsmæssig proces, i den enhedsmæssige kompb
j,~ede handling. Den enk~lte delh~dling smelter
ilnmen til en enhedsmæss.g handhng og forvandI _
psykologisk set _ til operationer. Den plads i
: idstheden. som tidligere blev indtaget af delhand
, ernes bevidstgjorte mål, bliver nu i højere grad
vIdt af den komplicerede helhedshandlings fuld
delsesbetingelser. Nu kunne såvel operationerne

-er
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søgt indgående - naturligvis under nuværende beo
tingelser. Derfor kan de let beskrives.
Skyder en skoleelev for eksempel under skydetræ
ningen til måls efter en skive. så udfører han en
bestemt handling. Hvad kendetegner denne hand
ling? Det er selvfølgelig først og fremmest den virk
sonthed, som den indgår i, dens motiv og følgelig
den mening, som eleven ser i handlingen. Den er dog
også kendetegnet af den adfærd og de operationer,
ved hjælp af hvilke den udføres. At skyde til måls
f. eks. kræver mange operationer, og enhver af disse
giver bestemte betingelser for den givne handling:
Man må indtage en bestemt kropsstilling, lægge ge
været an. sigte efter målet. holde vejret og langsomt
trykke af.
For en øvet skytte er disse processer ikke selv
stændige handlinger. Han fremkalder ikke hver gang
deres mål i bevidstheden. En skytte behøver ikke at
sige til sig selv: »Nu må jeg lægge geværet an« eller
»nu må jeg holde vejret«. Hans bevidsthed inde
holder kun et mål - at træffe i skiven. Han må be
herske de operationer, der er nødvendige til skyd·
ningen.
Det er noget andet for et menneske. der først er
ved at lære at skyde. Han må allerførst gå i gang
med at lægge geværet rigtigt an; hans handlIng be
står kun deri. Derefter gør han det til mAl for en
bevidst handling at have skiven i sigtekornet. Følger
man endvidere hvorledes et menneske lærer at skyde.
erkender man: Som ved indlæring af ecl;ver anden
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handling, bliver ikke mere umiddelbart »repræsen
teret« i hevidstheden. Det vil ikke sige, at dette for
, hold ikke mere bliver fattet bevidst. Det indtager
imidlertid en anden plads i bevidstheden: På en må·
de står det under bevidsthedens kontrol, det vil sige.
det kan gøres bevidst under bestemte betingelser.
For den erfarne skytte behøver operationen at sigte
i overensstemmelse med sigtekornene ikke at blive
bevidst. Indtræffer der nu omstændigheder, som af
viger fra de normale betingelser, så bliver såvel
:operationen som dens genstandsmæssige betingelse
i tydeligt fremkaldt i hans bevidsthed.
, Denne forandring af et ikke bevidstgjort til et be
'"idstgjort indhold og omvendt, hænger sammen med
: en forandrede plads, som det givne indhold ind
i ager i virksomhedsstrukturen og kan i dag også
"ork1ares neurofysiologisk.
Som moderne undersøgelser viser, udgør enhver
:'irksomhed fysiologisk set et dynamisk funktionelt
! vstem som bliver styret af den ydre verdens kom
','licerede og talrige signaler og af organismens indre
:ihiljø. Disse signaler når forskeilige, forbundne ner·
, ~ecentre, deriblandt også proprioceptive centre, og
~,lliver der syntetiseret. Dette eller hint nervecentrums
~edvirken betegner neurofysiologisk virksomheds
:lruktur, som kan løbe på forskeilige »etager«, på
~rskellige »niveauer» i nervesystemet.
i,i Disse »niveauer« er dog ikke sideordnede. Et af
!fm har den førende rolle, mens de andre træder i

~o

gaven en smule anderledes, nærmere bestemt som et
under bestemte betingelser givent mål.)
De skildrede forhold blev undersøgt for den fuldt
udviklede bevidsthed. De tillader os imidlertid også
at begribe den historiske oprindelse af muligheden
for ved siden af indholdet, der indtager SiIl plads i
virksomhedsstrukturen i form af mål, bevidst at fatte
fremgangsmåden og betingelserne.
Nødve~digbeden af at blive sig operationerne be.
vidst, viste sig så snart differentierede og særligt
sammensatle værktøjsformer blev fremstillet. Arkæo
logiske fund har vist, at det allerførste værktøj for
modentlig opstod, idet man »tilpassede« naturlige
genstande til en arbejdshandlings betingelser. (Stenen
blev for eksempel under brugen af den forandret på
en naturlig måde).
Anderledes forholder det sig med produktionen af
specialiseret værktøj. For at fremstille det må man
opdele operationerne og fatte dem bevidst. Produk
tionen af sådant værktøj har netop den arbejdsope
ration som mål, som er genstandsgjort i værktøjet.
Arbejdsoperationerne opstod oprindeligt ved sim
pel tilpasning til de ydre betingelse~. Når disse lIDid
lertid bliver mere komplicerede, opstår der andre
operationer: Indgår en handlings mål i en anden
handling som betingelse for dennes udførelse, ;å bli
ver den første handling forandret til en bevidst ope.
ration. N denne måde.udvides det bevidstgjortes om.
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gør vi opmærksom på, at dette forhold også blbehol
;les ved de højtudviklede bevidsthedsformer; det op
fattes Ikke straks gennem vores selvbetragtning. Så
iedes tror et menneske, der læser en bog, at de tan
ker, der er udtrykt i bogen og den grafiske form,
.1VOri de optræder, blIver ham bevidst på Samme
.nåde. Det er ikke helt rigtigt. Kun tankerne bliver
,repræsenteret« i bevidstheden, mens den ydre form
'00 bliver bevidst af og til, for eksempel ved grove
i 1ykrej\. Hvis læseren imidlertid sætter sig for også
i, i ,I fatte den ydre form, så forskubber han sit mål fra
I . ndholdet til det tryktes form, så opfatter han denne
~:anske tydeligt. En sådan umærkbar forandring af en
peration til handling - i VOres eksempel forandring
perceptionen af teksten fra en hensigtsmæssig læs
I ing til en perception, som bliver til en selvstændig.
I
mIrettet Indre handling - kunne foranledige til at
1\
'0 at "bevidsthedsfeltet« ikke er struktureret.
Nu udvider omfanget af bevidstgjorte fremtrædel
': "sig ikke kUl>, idet også de genstandsmæsslge be
i ngelse bliver trukket Ind i deres område.
I Der finder en anden og mere væsentlig forandring
i' . virksomheden sted, som ikke kun angår den umid
olbare produktionsfase, men også gør andre indbyr
os menneskelige relationer bevidst.
Denne forandring sker, idet der opstår en reiativ
I j Jnstimt teknisk arbejdsdeling, hvor hvert menneske
i I -ertager en nøje fastlagt produktionsfunktion og
\, .:ved udfører den samme fastlagte handling. Som
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standigt hævet op på højere niveauer. Der er mange
eksempler på dette. Under indflydelse af et bestemt
motiv udfører et menneske en vilkårlig handling;
efterhånden udfører dette menneske den efter sin
egen vilje, da motivet nu er ophøjet til målet. Dermed
bliver den givne handling tIl virksomhed. Virksom
hedsmotiver, der har denne oprindelse, er bevidste
motiver. De bliver dog Ikke bevidste af sig selv. Her
er en speciel aktivitet, en særlig omstændighed nød
vendig, nemlig genspejlingen af forholdet mellem
den givne, konkrete virksomheds motiv og motivet
til en mere omfattende virksomhed, hvormed et al
ment livsforhold bliver realiseret, og som den givne,
konkrete virksomhed er inddraget l.
Denne bevidstgørelse af motiverne, som oprinde·
ligt var resultatet af en forandring af motiverne til
bevidste mål, bliver I løbet af den videre udvikling
så at sige til bevidsthedens almene mekanisme. Der.
for kan også motiver, som svarer tIl de primærej)io.
logiske forhold, Indgå blandt de bevidstgjorte frem.
trædelser.
Denne kendsgerning har to betydninger.
aj Den gør det psykologisk fOIståeligt. hvorfor
man på en bestemt etape I den samfundsmæsslg-hl
. storiske udvikling ikke alene kan fatte det genspej
lede område vedrørende den umiddelbare materielle
produktion bevidst, men også de medmenneskelige
relationers sfære.

r

begyndelsen af det menneskelige samfunds ud
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det psykologisk forståeligt, hvordan nye behov kan
opstå, og hvordan deres udviklingstyper ændrer sig.
Forudsætningen for enhver virksomhed er altid et
behov. Behovet i sig selv kan dog ikke give virksom
heden nogen bestemt retning. Behovet viser sig først
i virksomhedens genstand, hvor det så at sige bliver
fundet. Idet behovet bliver »genstandsrettet« mod et
objekt, bliver objektet til virksomhedens motiv altså
til det, som konkret stimulerer virksomheden.
I dyrs virksomhed er omfanget af mulige motiver
stærkt indskrænket på grund af antallet af deres bio
logiske behov i forhold til de naturlige genstande,
og ethvert sklidt i udviklingen af behovene er betin
get af organiske forandringer hos dyrene.
Det forholder sig anderledes med den samfunds
mæssige produktion af genstande, som tjener til til
fredsstillelse af de menneskelige behov. Produktionen
skaber ikke blot materialet til behovet, men også
behovet for materialet, skliver Karl Marx.
Hvad betyder det psykologisk? Den kendsgerning,
at behovene kan tilfredsstilles af nye genstande - for
brugsgoder - kan kun give disse genstande den til
Il, svarende biologiske mening og kun lade perceptio
~I.\ '. nen af dem blive tilskyndelse til en virksomhed, som
er rettet mod at erhverve disse genstande. I produk
i'
tionen af genstande, som tjener til tilfredsstiIIeise af
behovene,
er det imidlertid nødvendigt, at konsum
; i
, tionen, i hvilken form den end måtte finde sted, lader brugsgenstandene genspejles som genstande, som
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bliver opfattet bevidst. Det er en afgørende psykolo
gisk kendsgerning, at motiver også ophøjes til hand
lingsmål, som ikke modsvarer noget umiddelbart bio
logisk behov. Til disse hører for eksempel de kogni
tive motiver, der opstår i den videre udvikling. Øn
sket om at erkende som handlingens bevidste mål,
kan også tilskyndes af et motiv, som modsvarer et
naturligt behov. Forandringen af dette mål til et mo·
tiv er samtidigt årsag til, at et nyt behov opstår 
behovet for at erkende.
Allerede under ursamfundets betingelser nødven
diggør udviklingen af den materieIIe produktion og
de sociale forhold, der opstod i forbindelse hermed,
at de bevidstgjorte fremtrædelser bestandigt udvi
des. I det omfang antallet af samfundsbestemte træk
og forhold i det menneskelige liv tiltager, i det om
fang disse forhold i deres væsen bliver samfundsmæs
sige, antager bevidstheden karakter af en almen form
for psykisk genspejling af virkeligheden. Dermed ind
går hele virkeligheden naturligvis endnu ikke i det
bevidstgjortes sfære. Den kan imiclIertid blive ind
draget i dette område.
Vi er i denne korte fremstilling ikke i stand til at
følge aUe konkrete sammenhænge meIlem de enkelte
etaper op, hvor de bevidstgjorte fremtrædelser udvi
des og heller ikke følge de historiske trin i ursam
fundets udvikling. I så fald viIle en særlig omfatten
de undersøgelse været nødvendig. Vi vil her kun på
pege, at udvidelsen af det bevidstgjortes sfære alle
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ser i virksomhedsstrokturen, til enhver tid en psy·
kologisk sel anderledes konkret form.
Et Indhold, som i handlingsstrokturen indtager
plads i form af målet, bliver altid »repræsenteret«,
bliver bestandig opfattet bevidst (her og nu). Over
for dette bliver et indhold, som optræder som betin
gelse for en eller flere handlinger og disses tilsva
rende operationer, bevidst på en anden måde. Ende
lig bliver også virksomhedsmotivet opfattet anderle·
des. Selv fra sin funktionelle og fænomenologiske
i . i side viser bevidstheden sig på ingen måde at være
et kvalitetsløst og homogent »psykisk rom«, som kun
'Ii! er begrænset af sit omfang og »lysstyrken«. Bevidst
heden er i højere grad kendetegnet af bestemte vek·
I I selvirknlngsforhold og af en historisk dannet strok
i 'l tur. I ursamfundet var fremkomsten af denne funk
I i tianeIIe struktur bevidsthedsudviklingens hovedind
hold.
I:
Menneskets bevidsthed i ursamfundet er alment
\.lcendetegnet ved, at mening og betydning stemmer
"overens. Denne kendsgerning er et psYkologisk ud
',tryk for menneskenes ensartede forhold til arbejds
'. nidleme og arbejdsprodukterne, som er de første
'enstande, der Indgår i det bevidstgjortes sfære.
i Produktionsmidler og produktionsforholdene ud
!~ikler sig dog yderligere. På dette grundlag udvides
ibgså de bevidstgjorte fremtrædelser. Det fører nød
hndigvis til en diskrepans mellem den ~åde, hvorpå
isse fremtrædelser bliver genspejlet i de enkelte
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konception peger på denne diskrepans, som kan bi
beholdes under særlige betingelser endnu længe efter
ursamfundets opløsning. Imidlertid er diskrepansen
tillige en nøgle til forståelsen af de fremtrædelser.
som Levy·Bruhl beskriver som »prælogiske«.
Levy·Bruhl henviser for eksempel til, at medlem·
mer af Huichol-starnmen havde sat hjorte og fugle.
fjer såvel som hvede og hjorte osv. lig med hinanden.
Det karakteriserer også deres tanker, det vil sige det
billede de forestiller sig.
Dette almengjorte billede. skriver Levy-Bruhl (»in
deholder noget andet end en analog forestilling som
en europæers bevidsthed ville indeholde under lig
nende omstændigheder.«" Det kan heller ikke være
anderledes. Tænkningen hos en primitiv, som ikke
har en europæers bevidsthed, er heller ikke kendeteg
net af en logik, som blander hvede og hjorte sammen
i et enkelt billede; han og hans stammefæller dyrker
forstandigt deres hvede, og de går med fuld bevidst
hed om deres handlinger på jagt efter hjorte. De hand
ler fuldstændig forskelligt i de to situationer, og der
opstår øjensynligt også forskellige 'forestillinger om de
to genstande hos dem. Når de den ene gang dyrker
hvede og den anden gang går på jagt, kan de to for
hold ikke blandes sammen i deres bevidsthed. Det har
Levy-Brohl's kritikere gentagne gange påvist.
Et andet spørgsmål er, i hvilken form meningen af
det forestillede optræder i bevidstheden, det vil sige,
med hvilke sproglige betegnelser de næVnte genstan?e
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hveden er den samme som hjorten i disse indianeres
forestilling. Hvis man tilskriver de primitive den
samme bevidsthedsstruktur som de nuværende men
nesker, så ville denne påstand nok være forståelig.
"\ skønt den st§r i skarp modsæll1ing til iagttagelser af
".\. stammens praktiske liv. Tager man derimod udgangs
" punkt i den helt anderledes formede indre struktur
" af den primitive bevidsthed, hvor mening og betyd
" ning endnu ikke er differentieret, s§ fremtræder de
i oven for skildrede forhoid i et andet lys.
" Tilnærmelsen til betydningen »hjort« og »hvede«
'I "" åbenbart kun en form, hvori meningsoverførelsen
II '"liver bevidst idet kollektivets praktiske relationer
i ',.verg§r fra hjort til hvede. Denne overførsel, som
,il ,enspejler overgangen fra den tidligere prioriterede
agt og kvægavl til agerbrug (hvilket fører til væsent
,ge
, forandringer i samfundets sociale forhold, der nu
.."',,,andres
til et gentilsamfund), bliver også fikseret
ll'eologisk i den skildrede ceremoni.
li " Herom finder vi tilstrækkeligt omfattende eksemp.
\ 'I'. Således forekommer overensstemmelsen mellem
il 'I tydningen »hjort« og »fjer" os endnu mere gåde
I 'Ild. Alligevel er det kun et udtryk for menneskets
II ",kendelse af, hvilken beskaffenhed en pil må have
\ ,f at såre hjorten. Ja, man bandt endog hjortehår
~ ~t til pilens fjer, for at den i flugten skulle føre hen
,i ,id byttet.
,!evinderB ufrugtbarhed bliver af Bantu-stammens

~
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hvormed den samfundsmæssige mening (betydnin
gen) med det ene og det andet faktiske forhold bliver
sidestillet i bevidstheden: Har en familie få børn, så
får de ikke nok korn og det er ensbetydende med en
dårlig høst.
Ud over dette anfører forskerne også talrige eks
empler på en mystificerende sidestilling af genstan
denes egenskaber, handlingerne og de menneskelige
forhold. Med den begyndende udvikling af arbejds
delingen og privatejendommen får genstandene ind
imellem »oversanselige« egenskaber for menneskene,
som ikke afhænger af dem selv eller den naturlige
omverden, men derimod af de medmenneskelige for
hold, som produktionen skaber. Disse forhoid be
stemmer også hvordan en genstand åbenbares for
menesket. Individerne i denne epoke bliver bevidst
om dette i en anden form end vi. Det kan dog ikke
føres tilbage på »mystisk« tænkning, men på den
kendsgerning, at de samfundsmæssige forhold i den
ne periode ganske vist er objektivt differentierede,
men bevidstheden har først og fremmest bibeholdt
sin tidligere struktur og det bevidstgjortes mening
bliver som tidligere legemliggjort i de samfundsmæs
sigt frembragte betydninger.
Det almene billede, som viser os bevidsthedens
skildrede former, er temmelig vanskeligt at tyde, da
det falder svært af adskille de egentlige psykologiske
og sproglige fremtrædelser fra de rent ideologiske.
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den opgave at følge forløbet af bevidsthedens histo
riske udvikling. Derfor har vi indskrænket os til en
ahoen karakteristik af bevidsthedens tidligste former.
Bevidsthedens primitive struktur bliver allerede op
løst i gentilsamfundet under indflydelse af en progres
siv udvikling. nen nu opståede nye indre struktur i
bevidstheden viser sig først i klassesamfundets sene
re etaper. Vi vil derfor også forsøge at gøre de vig
tigste særegenheder i bevidsthedsstrukturen på disse
etaper tilgængelige.

I

I
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trædelser bliver, som vi allerede har bemærket, ud
videt. Derved opstår der en diskrepans mellem rig
dommen på bevidstgjorte fremtrædelser og sprogets
relative armod. Det fører undertiden til en utilstræk
kelig psykologisk differentiering af betydningerne.
Først med udviklingen af den samfundsmæssige ar
bejdsdeling og opståelsen af privatejendommen til
produktionsmidlerne kunne de tidligere former aflø
ses af en bevidsthedsstruktur, som modsvarede men
neskets nye økonomisk-samfundsmæssige livsbetingel
ser.

i1

I,'I

3. Menneskets bevidsthed under klassesamfundets
og det socialistiske samfunds betingelser.

I

I
,I

Vi har indtil nu betragtet den menneskelige bevidst
heds simpleste indre struktur, som genspejlede for
1"holdene til naturen og andre mennesker under ursam
fundets betingelser. For det enkelte individ i denne
I :periode faldt den enkelte reelle fremtrædeises me
i 1ing endnu direkte sammen med den samfundsmæs
': "igt frembragte og sprogligt fikserede betydning, i
li I,lvilken form disse fremtrædelser bliver bevidst. Den
:1
'amfundsmæssige ejendom stillede alle mennesker i
i : et samme forhold til produktionsmidlerne og ar·
l!
~ , ejdsprodukterne, som blev genspejlet i det enkelte
~:, enneskes bevidsthed såvel som i kollektivets be
li ridsthecl.
'1',
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De er kendetegnet af et helt andet forhold mellem
de bevidsthedsdannende faktorer - meningen og beo
tydningen. Som vi skal se, er mening og betydning nu
fremmede over for hinanden. Man kunne med forb...
hold betegne denne bevidsthedsstruktur som »desin·
tegreret« .

Vi gentager: Untler klassesamfundets betingelser
forandrer bevidstheden sig først og frenunest I den
udstrækning, at forholdet mellem mening og, betyd.
ning forandres.
Den anden vigtige forandring angår de såkaldte
bevidsthedsfunktioner og bevidsthedens fænomenale
side, det vil sige de subjektive fremtrædelser, som
danner dens indhold. Med hensyn til den funktionelle
udvikling består denne forandring i fremkomsten af
de egentlige psykiske processer. Vi vil først beskæf·
tige os med denne forandring.
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·ksomhed. Det realiserer således et eller andet ind
Id. Hvilket indhold i virksomheden er det nu der
'ver virkeliggjort i sproglige handlinger? Det kan
enbart kun være et indhold, som vedrører plan
gningen, organisationen og reguleringen af virk
mheden. men som ikke realiserer selve virksomhe
,n. Det drejer sig om den praktiske arbejdsvirksom
;ds ;forberedelscsfase«, nærmere bestemt kun om

'ns teoretiske side. Denne bliver afledt af den
: iddelbare praktiske arbejdsproces, men er dog end
,\ smeltet sammen med den sproglige formidling.
lDet næste skrid.t førte til at sproget nu ikke ude
:rkende tje?te hl mellemme?neskeh~ .formldhng :
, imod opnaede det en teoretIsk kogmtJv funktlOn,
',r var adskillelsen af produktion og udkomm.e
vendig. Denne omstændighcd giver sproget en
stændig virksomhed.
fter arbejdsdelingens udvikling og efter en vis ud
dting af den åndelige virksomhed, der resulteredc
l t de sproglige handlinger ikke kun kunne tjene
:h praktiske formidling, men også teoretiske mål,
, lIen ydre sproglige form ikke mere nødvendig, un
i ',kiden endog overflødig. Mange sproglige handlin
! antager efterMnden karakter af indre processer.
isse indre processer (de indre sproglige handlin
l og senere den indre sproglige virksomhed og de
re operationer) bliver nu til rent kognitive forløb.
l' , racesser i den sproglige tænkning eller til proees
I, i i den aktive indprægning. Med andrc ord; De
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de kan forløbe som højt-tænkning eller som »Denken
mit der Feder in der Hand«. Med hensyn til udviklin;
gen af de menneskelige livsformer,
det særlig vig
tigt ved disse processer, at de ikke umiddelbart om
former den materielle verden og at dens produkt,
hvilken ydre objektiv form det end kan antage, er
et 'teoretisk' produkt.
.
Et menneske, hvis virksomhed hovedsageligt består
af disse indre processer er, for at kunne eksistere,
derfor henvist til at modtage en del af den materielle
samfundsmæssige produktion som udveksling for sit
teoretiske produkt. Hans virksomheds ideelle resultat
må forvandles til genstande, som er ikke-ideelle. Den
teoretiske virksomhed bliver derfor et middel for ham
til at opretholde livet. Dermed svarer denne teoreti
ske virksomhed naturligvis endnu ikke til hans male
rielle livsproces. Selv subjektivt og psykologisk ad
skiller den ,sig fra den ægte proces. Det er imidlertid
ikke vigtigt for os. Vi interesserer os først og frem·
mest for den kendsgerning, at den menneskelige vir~
somhed, der -efter sin form er ideel, og som frem
kommer ved~ delingen mellem legemligt og åndel!i!
arbejde, bliver et middel til at opretholde Jivet.
Hvorledes opstår nu disse former for virksomhed.
som den gamle idealistiske psykologi anså for den
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eneste »psykiske« virksomhed, og som den mente var

den eneste som burde undersøges psykologisk? I
denne sammenhæng er deres analyse af særlig interes

:pejles også i menneskenes hoveder. De betragter
lien ikke som en historisk opstået fremtrædelses
:onn af enhedsmressige reelle livsprocesser, men som

'i

I!dtryk for et særlig åndeligt princip, som tilhører en
ærlig verden. bevidsthedens verden, som står i mod
',.ætning til materiens, rummets og tidens verden.
Denne falske idealistiske modstilling af ånd og
i aterie spiller endnu i dag en reel skæbnesvanger
.olle i psykologien. Idet man bragte ånd og materie
; modsætning til hinanden, betragtede man ikke fra
"tarten af tænkningen og enhver anden åndelig virk·
, mhed som det de i virkeligheden er. Psykologien
så dem ikke som historisk opståede former for
: elt menneskeligt liv (som kun under bestemte histo'
: ske betingelser bliver til livets hovedindhold for en
ibi af menneskene); derimod blev de betragtet som
'lringer ved en særlig aktivitet, som proeesser af en
: dig karakter, der står i principiel modsætning til
n ydre praktiske virksomhed og er helt uafhængig
i,

denne.

:-laturligvis har den indre ideelle virksomhed sine
I-aiitative egenarter. Alligevel er det en ægte virk
l, mhed og ikke udtryk for et særligt åndeligt prin
\~. Også den åndelige virksomhed er et arbejde.
"l,m blot optræder i særlig form.
, ',Dette arbejde er underlagt de almene betingelser,
, '. r gælder for enhver vilkårlig produktion, og man
", derfor beregne en vis tid til dette arbejde. »EI
',s udsætter jeg mig i det mindste for den fare.,·
i

Som analysen af den historiske udvikling viser,
kan den ideelle teoretiske virksomhed blive til et af
menneskenes vigtigste livsindhold, som det er helt op
taget af. Mennesket frembringer da ideelle åndelige
produkter, som det imidlertid ikke kan tilfredsstille
de praktiske behov med, såsom behovet for føde, tøj
eller husly. De samfundsmæssige forhold adskiller
dets åndelige virksomhed fra det materielle, praktiske
arbejde, som andre folk er beskæftiget ved. Hvis
den givne åndelige virksomhed på et tidspunkt mister
sin mening for et sådant menneske, og hvis han kun
bedriver den for at tjene penge, så vil han forsøge at
hævde sig inden for en anden virksomhed, der lige
ledes er ~ndelig. Han tror så, at denne virksomhed
tilhører en særlig verden, som han er den eneste, der
anskuer reelt. Jo mere det åndelige og det legemlige
arbejde er adskilt, desto mindre formår mennesket at
se den ~ndelige virksomheds oprindelse i det legem
lige arbejde; mennesket ser ikke, at de begge har den
samme struktur og er underlagt de samme lovmæssig
heder.
Denne holdning påvirkede også den videnskabelige
psykologi, som i lang tid udelukkende havde beskæf·
tiget sig med at undersøge den indre psykiske virk
somhed uafhængigt af den ydre virksomhed. Man beo
tragtede ensidigt de indre psykiske processer som for
løb, der betingede den ydre virksomhed. Derimod
tilsløredes den indre virksomheds afhængighed af den
ydre. Arsagen til dannelsen af åndelige psykiske pro

hg, at de indre teoretiske processer først må ud
,les af den ydre virksomhed, før de kan forandres
, en særlig virksomhedsform.
'Problemet om, hvorvidt man i psykologien skal
i tragte tænkningen og andre indre »ideelle» men
l skelige processer som en del af dets virksomheds
irmer eller som noget andet, er i øvrigt bestem
i'nde for den metodologiske og konkrete videnska
"lige tilnærmelsesmåde til det psykiske.
Som den psykologiske analyse viser, har den indre
Ile virksomhed deu samme struktur som det prak
ke arbejde. Man må derfor også anse tænknigen for
virksomhed, der er sammensat af handlinger, ope
tioner og hjernefunktioner, der realiserer disse.
Da cler er mange fælles træk i den indre ideelle
Jrksomhed og i det praktiske arbejde, kan enkelte
menter indgå i hinanden, hvilket også er tilfældet.
rfor omfatter den indre virksomhed altid enkelte
re handlinger og operationer, og den udviklede
re praktiske virksomhed indeholder altid indre
nkeoperationer.
Gennemgår jeg et videnskabeligt arbejde, så drejer
: t sig selvfølgelig om en teoretisk virksomhed. Uno
i Jr dette arbejde sætter jeg mig imidlertid en række
ål, som kræver ydre praktiske handlinger. Jeg vil
,r eksempel montere et forsøgsapparat (altså ikke
:at lave et udkast til konstruktionen). Jeg må lægge
' ninger, skrue skruer i, file og lodde. Jeg udfører
',. ledes praktiske handlinger, som står i forbindelse
I d indholdet i min teoretiske virksomhed, som
, en denne ville være meningsløs.
,
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tigt, at begge forbinder mennesket - ganske vist på
forskellig vis - med dets omverden, som gennem
disse virksomhedsformer genspejles i dets hoved.
De to virksomhedsformer bliver formidlet gennem
den psykiske genspejling af virkeligheden, og de er
begge meningsfulde og meningsdannende processer.
Det menneskelige livs helhedspræg ytrer sig i deres
enhed.
Først på en bestemt historisk etape lader den op·
ståede »desintegration« af det menneskelige liv en
modsætning opstå mellem den indre og ydre virk·
somhed, hvilket adskiller begge former. Dette faktnm
er dog hverken almengyldigt eller evigt. Tænkningen
hos et menneske, hvis liv ikke er begrænset til ånde·
ligt arbejde, men derimod omfatter mangfoldige virk·
somhedsformer, blandt andet praktiske handlinger, er
mere alsidig. Den antager ikke udelukkende form af
abstrakt tænkning, og overgangen fra tænkningen til
den praktiske virksomhed foregår som en langt mere
naturlig proces. En sådan tænkning ... »er altid fra
første færd et moment i individets samlede liv, som
forsvinder og reproducerer sig selv efter behov.«20
Erkendelsen af den åndelige og praktiske virksom
heds fælles struktnr såvel som deres indre sammen
hæng med genspejlingen af virkeligheden er psykolo
gisk overordentlig vigtig. Herved bliver det blandt
andet forståeligt, hvordan det gennem en alsidig ud
vikling af den menneskelige personlighed bliver mu.'
ligt atter at forene disse to historisk adskilte virksom·
hedsformer.

Den før,ste forandring af bevidstheden, som bliver

udvikler sig til en særlig virksomhedsform. Den men
neskelige bevidsthed optræder nu subjektivt som
tænkning, alment som åndelig virksomhed, som de
psykiske processers helhed, plads eller subjekt. Såle·
des bliver den først og fremmest fremstilIet i den
klassiske, idealistiske psykologi.
Den anden vigtige forandring af bevidstheden be
, står i den .",ndrede indre struktur, således som vi
i: allerede har skildret det. Dette kommer særlig tyde
!: ligt frem under det udviklede klassesamfund. Denne
I ændring fremkommer ved at flertallet af produeen
terne bliver adskilt fra produkterne. Relationerne
li ~ mellem samfundets medlemmer bliver tingsliggjort
I,' og adskilt fra mennesket, "fremmedgjort«. Den selvli stændige virksomhed ophører med at være det, den
li i virkeligheden er.
Denne »fremmedgørelse« frembringes ved udvik
'i i lingen af privatejendommen og gennem det særlige
, forhold mellem produktion og konsumtion. Oprinde.
i \ ligt var det menneskelige arbejde ikke adskilt fra dets
materielle betingelser. Mennesket befandt sig i en na
i ' (urlig enhed med de omgivelser, som objektivt ud1\ : gjorde dets livsbetingelser. Produktionskræfternes
'!
udvikling undergraver dog dette forhold. Privatejen
i , dommens forskellige fonner opstår. Det oprindelige
forhold, som det arbejdende menneske har til jorden,
'til arbejdsmidlerne og til selve arbejdet, bliver ødeli ,lagt. De fleste produktionsdeltagere bliver lønarbej
~ idere, hvis eneste ejendom er deres arbejdskraft. De
I, :, objektive produktionsbetingels~r træder dem i møde
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relse« af produktionsbetingelserne, som - i form af
kapital - er kapitalistens private ejendom. Under ka
pitalismen er de betingelser. som træder arbejderen i
møde i produktionen, legemliggjort. Men også her er
der en forskel mellem kapitalens eksistens og kapi
lalistens tilværelse; kapitalen behersker hans liv og
underordner sig det.
De objektive forhold, som er frembragt på grund
af privatejendommens udvikling, bestemmer også den
menneskelige bevidstheds særegenheder i klassesam
fundet.

Repræsentanter for den traditionelle psykologi afstår naturligvis fra at betragte disse forhold. De ser
deri udelukkende forhold mellem tingene. De fordrer
stædigt, at man må holde psykologien inden for ram
merne af det »psykologiske«, som de betragter som
noget rent subjektivt. Selv ved udforskningen af pro
duktionsarbejdet indskrænker de sig til de »psykiske
komponenter«, det vil sige, til de psykiske evner, som
teknikken kræver af mennesket. Derved overser de,
hvor tæt produktionsvirksomheden er forbundet med
de samfundsmæssige forhold, som dens udvikling har
frembragt og som bestemmer menneskets bevidsthed.
Vi vil vende tilbage til analyse,\ af disse forhold.
På grund af »fremmedgørelsen« af det menneske
lige liv stemmer virksomhedens objektive resultat
ikke mere overens med dens motiv. Med andre'ord:
Virksomhedens objektive indhold stemmer ikke
mere overens med dens subjektive indhold, det vil
sige med det, som virksomheden betyder for menne
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fredsstille sit behov for føde, klæder eller bolig, gen
'nem resultatet af sin virksomhed.
Hans arbejdes objektive resultat er imIdlertId e,t
helt andet: »Det han producerer tIl sig selv er ikke
silken, han væver, ikke guldet, han trækker op af
bjergskakten, Ikke paladset, han bygger. Det han pro
ducerer til sig selv er arbejdslønnen, og sIlke, guld,
palads opløser sig for ham i et bestemt kvantum af
livsrnidler, måske som en bomuldsjakke, et kobber·
stykke og i en kælderlejlighed.«21
Hans arbejdsvirksomhed bliver noget andet for
ham end det, den i virkeligheden er. Den mening,
den har for arbejderen, stemmer Ikke længere over
ens med dens objektive betydning.
Ved en arbejder i den kapitalistiske produktion
for eksempel, hvad det vil sige at væve eller at spin
de? Besidder han de fornødne kundskaber og ved
han, hvilken betydnIng denne virksomhed har? Na- .
turligvis råder han over denne viden og også i det
omfang, det er nødvendigt for al kunne væve eller
spinde fornuftigt, altså for at kunne udføre de ope
i, rationer, som danner indholdet i hans arbejde. AIlige
II' vel har det at væve eller det at spinde under kapita
listiske betingelser Ikke den subjektive mening at
I I væve eller spinde for arbejderen_
I I
»Det tolvtimers arbejde _.. har ikke nogen mening
" for ham som det at spinde, væve, bore osv., men der
imod som fortieneste, som bringer ham til bordet.
I I til værtshuset, eller til sengs.«22
D.et at væve eller spinde har, som vi så, den objekI 370
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udøver han den Ikke for at tIlfredsstille samfunds
mæssige behov. Han udfører den for at tjene penge:
det er hans vIrksomheds mening.
Arbejderen ved ganske vIst, hvilken almen sam
fundsmæssIg betydning hans flId har; denne sam
fundsmæssige betydning stemmer imIdlertId Ikke
. overens med den personlige menIng. En arbejder,
som kan vælge sIt arbejde, spørger Ikke om han
bedst kan lide at spinde eller at væve, men overvejer
frem for alt ved hvilket arbejde han tjener mest og
hvilket der giver ham den største sIkkerhed..
Forholdet viser sig særdeles tydeligt I den tiltagen·
de uvished hos arbejderen om, hvad fremtIden brin
ger, og i følelsen af at være afhængig af hetingelser
som intet har tilfælles med indholdet I hans vIrksom
hed. Ifølge nyere undersøgelser sætter engelske kvin.
delige arhejdere mest pris på erhvervsområder, hvor
de ikke behøver at være hange for at mIste johhet.
Mange arbejdere i kapitalistIske erhverv vil helst Ikke
omskoles. fordI det får den følelse af sIkkerhed. de
havde I deres tidligere job, til at vakle."
Diskrepansen mellem mening og betydniD.g viser
sIg forståeligt nok også I den anden lejr. KapitalI
sten ser meningen med det at spinde og det at væye
i den profIt, han opnår derved, altså I et objekt som
ligeledes er fremmed for produktionsresultatets egen
skaber og dIsses objektive betydnIng.
Fremmedgørelsen af menneskenes personlIge rela
tioner, som forandres til rent tingslige relatIoner,
ytrer sIg særdeles tydeligt I den skæbnesvangre magt,
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en genstand, der skal bevise, hvor godt firn,.et g~r,
s~ har det fuldstændig mistet sin mening.
En læge, som har oprettet en praksis i en lille by,
er virkelig indstillet på at lindre sine patienters smer
ter og ser dette som sit job. Ikke desto mindre er han
tvunget til først af alt at forhøje antallet af patien
ter, thi hans liv og udførelsen af hans job afhænger
af dette antal.
Denne døbbeItkarakter får også de mest -elemen
tære menneskelige følelser til at udarte. En glarme
ster, skriver Fourier, glæder sig over haglvejret, der
ødelægger alle vinduesruderne. Selv kærligheden an
tager groteske former; f. eks. at tie om en kærlighed
til penge, der kan blive til grådighed.
Disse forhold slår også ned i den menneskelige be
vidsthed. Psykologisk viser det sig som en "desinte
gration« af bevidsthedens almene struktur. Meningen
og betydningen, hvorigennem mennesket betegner sin
omverden og eget liv, bliver fremmede for hinanden.
Det er ligegyldigt hvilket konkret-psykologisk træk
vi foeuserer på i det psykiske hos et menneske, som
lever under privatejendommens betingelser; det er li
gegyldigt, om vi betragter særegenbederne ved hans
tænkning, hans interesser eller hans følelser. Vi vil
altid erkende denne bevidsthedsstrokturs stempel. Ig·
norerer man derlmod bevidsthedsstrokturens egenart
og udelukker den fra psykologiske undersøgelser, så

Thorndike undersøgte menneskets -psykiske for
hold til lidelse og afsavn. Nogle forsøgspersoner skul.
le angive »prisen« for nogle handlinger, som var sat
op på en liste. De skulle blandt andet besvare, hvor
mange dollar de viIIe betale et menneske, »som hug
gede sin hånd af«, som »spiste et kvart pund kogt
menneskekød« eller »spyttede på et billede af sin
mor«. Forfatteren anså det åbenbart for helt natur
ligt at udtrykke værdien af en menneskelig kropsdel
eller en moralsk følelse »i dollar«. Det eneste han
betragtede som »absurd« var de høje priser, som for
søgspersonerne nævnte for sådanne handlinger. Det
egentlige psykologiske indhold i disse undersøgelser
finder vi i Thorndikes udtalelser om, at tanken om
frivillig lidelse og afsavn er fuldstændig uudholdelig
for de fleste mennesker. Thorndike synes at overse,
at selv denne fattige slutning ikke er holdbar. Hvorle
des kan man virkelig tale om frivillige lidelser hos
mennesker, som er villige til at veje alt op mod dol
lar? Alligevel tror forfatteren at have begrundet »al·
mene psykiske træk« i sit arbejde?'
Lad os vende tilbage til vores problem.
Det vi har sagt om menneskets bevidsthedsstruktur
i det kapitalistiske samfund, er i psykologisk forstand
ikke helt karakteristisk. For at komme et skridt vide
re, m~ vi mindst tage yderligere to omstændigheder
i betragtning..

røver ham en del af hans liv. »Por ham begynder
livet, der hvor denne virksomhed ophører, ved bor
det, på værtshuset, i sengen.«2u
I to henseender spiller arbejdet dog også en posi.
tiv rolle. Par det første med hensyn til arbejdspro·
cessens kvalitet: Den udgør den reelle rigdom og den
»tekniske« side i arbejderens liv. Hertil medregnes
de alsidige kundskaber og evner, som arbejderen må
være i besiddelse af for at kunne udøve sin virksom
hed.
Par det andetbliver arbejderens liv beriget gennilll1
et indhold, som overhovedet ikke er ensbetydende
med det egentlige indhold af hans fremmedgjorte
virksomhed, men som ikke desto mindre opstår gen
, nem denne virksomhed. Arbejderen i en kapitalistisJ,
i virksomhed står ganske vist fremmed over for sit ar
! bejde. men han står dog i relation til andre menn.e·
sker: til udbytterne og til sine kolleger. Det er natur
ligvis ikke rent »teoretiske« relationer. De viser sig
i klassekampen, som han må føre på hvert et trln i
klassesamfundet - som slave, livegen eller proletar 
! 'med den herskende klasse.
! Hos repræsentanterne for den herskende klasse
udvikles udtalte umenneskelige træk, og vi ved i dag,
hvordan disse kan udarte sig.
Hos medlemmer i den modsatte samfundsmæssige
ejr dannes derimod sande menneskelige egenskaber.
, 'I det kapitalistiske samfund har arbejderen »... kun
!' et alternativ at hengive sig til sin skæbne, blive en
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På grund af arbejdernes indbyrdes relationer op·
står deres kollektivgejst. Herved får deres indstilling
til arbejdet en anden mening: Kun arbejderen kan
arbejde bevids!. Skønt arbejdsproduktet er fremmed
over for ham, har han et ægte moralsk forhold til
sin virksomhed. Han er ganske vist tvunget til at sæl
ge sin arbejdskraft, men arbejdet bliver aldrig til en
vare for ham.
Den borgerlige psykologi står her over for en gåde,
thi denne holdning står i modsætning til deres fore
stillinger om den menneskelige natur. Det vil vi vise
med nogle eksempler:
»Målestokken for vurderingen af det menneskelige
arbejde er fortjenesten,« skriver Penin. »Lønnen ud·
trykker i menneskenes øjne værdien af det ydede ar·
bejde. Den måde, betydningen og kvaliteten af hans
virksomhed bliver bedømr på af kollegerne, er næsten
lige så vigtig for arbejderen som den pengeseddel,
som han modtager for sin ydelse. Den tilfredsstillelse
en bjergmand mærker, ved at andre gør vejen fri for
at lade ham gå ind i skakten som den første, er vel
for ham lige så meget værd som en del af hans ve
derlag.«
Forfatteren har sammenlignet denne form for beo
lønning med en pengeseddel. Et andet sted betegner
han det som en »åndelig gage«, som bedriften des
være ikke kan afregne med arbejderne.•En erfaren
automekaniker,« hedder det senere, »er interesseret
i at blive velanset blandt andre erfarne automeka
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moral forbliver menneskelig; hans bevidsthed forlan
ger ikke religiøse forestillinger, der er tomme og me
ningsløse. »Og når han skal have noget religion, så er
den kun nominel og ikke engang teoretisk - praktisk
lever han kun for denne verden og søger at blive
accepteret i den.«28
Da der i arbejderens virksomhed ikke er noget mo
tiv, hvorigennem et andet menneske mister meningen
for ham og antager betydning af en ting, er han i sit
daglige liv meget mere human end bourgeoisiet.
»... for arbejderne er ethvert menneske et menneske,
mens arbejderen for bourgeoisiet er mindre end et
menneske.({2~
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Arbejderne hader ganske vist deres udbytter, irnid
lertid viser sådanne følelser ikke tabet af deres men
neskelighed.» Denne lidenskab, denne vrede er sna
rere et bevis for, at arbejderne føler deres situations
umenneskelighed, at de ikke vil lade sig mane ned i
det dyriske,«"
Arbejderen er helt fri af »kapitalens religion«.
Skønt han er tvunget til at arbejde på grund af pen
gene, har disse penge ikke deres egen særlige mening
for ham. Arbejderen måler kun pengenes værdi gen
nem det han kan købe for dem; for bourgoisen har
pengene derimod en særlig værdi i fonn af en afgud.
»Derfor er arbejderen også mindre forudindtaget,
har oftere øjnene åbne for kendsgerninger end bour
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ikke bevidst, at mening og betydning er fremmede
for hinanden; denne kendsgerning forbliver skjult
for dets selvbetragtning. Den viser sig imidlertid for
det i en anden form: netop i denne indre kamp.
De processer, der forløber i forbindelse hermed, bli
ver almindeligvis kaldt »bevidsthedens modsigelser«,
undertiden også »bevidsthedskvaler«. Virkelighedens
mening bliver derved fattet bevidst, og den personlige
mening bliver erkendt bag betydningen.
I det følgende vil vi betragte de enkleste former
i denne proces.

Allerede meget tidligt kommer der en diskrepans
mellem det forhold det menneskelige kollektiv har til
omverdenen, som almengøres i systemet af sproglige
betydninger, og individernes personlige forhold, som
udgør det genspejledes mening for dem. Denne dis
krepans gør bevidstgørelsesprocessen ret kompliceret.
Under bestemte betingelser antager denne proces de
mest ejendommelige former, noget i retning af den
såkaldte participation, I denne eller i almene former
kan bevidstheden kun udvikle sig indtil en vis græn
se. Jo mere produktionen og jo mere del positive
kendskab til naturen udvides i sammenhæng hermed,
jo mere udvides og differentieres betydningerne nød
vendigvis. De genspejler nu stadig mere præcist de
genstandsmæssige forhold, som ligger til grund for de
samfundsmæssigt udarbejdede tekniske processer og
midler i den menneskelige virksomhed. Samtidig bo
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men gengiver dette formidlet. Med hensyn til den
samfundsmæssige bevidstheds historie betyder det, at
»den ideologi, der er udtrykt i sproget, bliver erstattet
af en ideologi, som bliver udtrykt med sproget.«'2
Det sanune system af sproglige betydninger formål'
derfor at udtrykke forskellige og endog modsigende
indhold. De fundamentale forskelle på menneskers
tanker og forestillinger, der nødvendigvis må opstå
i klassesamfundet, behøver derfor ikke at blive ud
,i
trykt i forskellige sprog eller i forskellige systemer
'1,', af sproglige betydninger. Naturligvis er der afvigel
'. ser og modsætninger i forestillingerne om verden hos
1
li: slaven og slaveholderen, hos den livegne og feudal
I
li
herren, hos arbejderen og kapitalisten: denne forskel
I behøver imidlertid ikke forskellige sprog eller for
'\' il skellige betydninger for medlemmerne af de forskel
lige klasser og den indskrænker sig ikke til disse be
tydninger.
'I
Psykologisk, altså med henblik på bevidsthedsprocessen, hænger det sanunen med, at denne proces nu
I antager en udfoldet og udviklet form. Man kan jo
I\l,.,' kun opfatte en fremtrædelses mening bevidst, når
man nævner denne fremtrædeises betydning. En meI
ning, der ikke er legemliggjort i en betydning, kan
ikke blive bevidst for mennesket. Opståclsen af me·
ningerne bliver fra at være en simpel konkretiserings
proces efterhånden til en temmelig kompliceret pro
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kvaler. Derfor er det nytteløst at søge deres natur
i den egentlige erkendelsesvirksontheds væsen.
Processernes natur ligger ganske simpelt i sagens
indviklede karakter; dette forhold udvider tværtimod
mulighederne. Deres sande væsen skal søges i at ind
holdet i det menneskelige liver modsætningsfyldt
og den samfundsmæssige bevidsthed er indsnævret.
idet den er blevet til klassebevidsthed.
Som vi så er det menneske, der bevidst vil opfatte
den objektive realitet, sig selv og sit liv i denne ver.
den, ikke overladt til sig selv. Hans individuelle be
vidsthed kan kun dannes på baggrund af den sam
fundsmæssige bevidsthed, som han tilegner Sig, idet
han genspejler Virkeligheden ligesom gennem de sam
rundsmæssige betydningers prisme - kundskaben og
forestillingerne. På det udviklede »tekniserede"
sprogs betingelser optager han ikke blot de sproglige
betydningers righoldighed. Han tilegner sig tillige sy
stemet af ideer, synspunkter og idealer, som disse ord
betegner, og som han ikke på anden måde kunne gøre
til sin besiddelse. Med andre ord: Mennesket, der
tilegner sig systemet af de sproglige betydninger i or
dets bredeste forstand."
I klassesamfundet er, som vi har set, den herskende
kiasses ideologi dominerende, idet den genspejler og
fikserer de bestående samfundsmæssige forhold. Som
vi endvidere vil slå fast underkuer disse forhold men.
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opstå. Det må stadigt betones. Rettere sagt: Denne
fremtrædelse kan kun fjernes, hvis bevidstheden ad
skiller sig fra det reelle liv, eller hvis der bliver ført
en aktiv kamp mod disse forhold.
Mennesket stræber efter at overvinde desintegra
tionen i sin bevidsthed. Ikke på grund af en abstrakt
kærlighed til sandheden, men fordi det forlanger et
sandt liv. Dette krav foranlediger, at bevidstgørelses
processerne, det indre livs dybt gemte processer, for
løber yderst dramatisk.
Kravet antager forskellige former i de antagonisti
ske sandhedsmæssige klasser og har ikke den samme
skæbne.
For repræsentanterne for den herskende klasse fø
rer kravet til, at mennesket negerer sig selv og sit
liv; derfor kan det heller ikke være et bestandigt
liv. Det er magtesløst og kan højst realiseres i in
dre oplevelser.
M. Gorki skildrer denne stræbens magtesløshed i
sin roman »Foma Gordejew«,

Ignat Gordejew levede kun for at ophobe kapital.
Hans havesyge og hårdhed oversteg ethvert mål. Så
længe han var bundet af sit værk, behandlede han
menneskene strengt og uden medlidenhed. På sin jagt
efter penge undte han ikke selv selv ro. Disse perio
der vekslede med andre, hvor han løsrev sig fra alt.
Alle ting fremstod da for ham i et andet lys, og han
erkendte, at han ikke var sin sags herre, men derimod
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hed genspejler blot den objektive diskrepans i hans
reelle livsforhold. Psykologisk kan det føres tilbage
til to omstændigheder: For det første bliver den op
nåede mening fordrejet gennem de tingslige forhold,
som behersker menneskets liv. Den anden omstæn
dighed ligger i systemer af betydninger, i ideologien.
som netop genspejler disse usande tingslige forhold.
Ignat Gordejew levede kun for at ophobe kapital,
og denne stræben indvirkede endog på hans inderste
følelser og ønsker. Han længtes lidenskabeligt efter
en søn, men selv dette menneskelige krav var hos
ham grotesk og tingsliggjort. » Jeg behøver en søn!
Forstår du? En søn, som skal arve alt. Hvem skal
ellers arve min kapital efter min død?« udbrød han
i forbitret længsel.
I den modsatte samfundsmæssige lejr er det at
stræbe efter en adækvat bevidsthed derimod det psy
kologiske udtryk for et ægte livsønske. Denne stræ
ben bliver ikke selv genspejlet, den negerer ikke det
meneskelige livs virkelige indhold, men lader det
derimod komme til fuld udfoldelse.
Med udviklingen af den kapitalistiske produktion
bliver arbejdet mere og mere udført i kollektivet; der
ved forenes de brede masser af arbejdere i kampen
mod bourgeoisiet. Under disse proletariatets livsom
stændigheder opretholdes ingen af de betingelser, som
fastholder de herskende forhold i hans bevidsthed.
De sidste tråde, som endnu binder arbejderen til sin
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som genspejler disse forholds virkelige væsen. Under
de givne historiske betingelser dominerer derfor end
nu de betydninger - altså forestillinger og ideer 
som svarer til den horgerlige ideologi. De er frem
mere over for denne mening. Da de midlertid er
dybt forankrede i massernes bevidsthed, er den nye
bevidsthed foreløbig ikke adækvat og »usand,l.
Denne kendsgerning er alt andet end underordnet;
bag den skjuler sig det inadækvate liv, thi bevidsthe
den er ikke blot et »epifænomen«, ikke blot en bi
fremtrædelse, men en nødvendig betingelse for livet.
Derfor går denne stræben nødvendigves ud på at
overvinde denne diskrepans.
Denne stræben efter en adækvat bevidsthed anta
ger under de her betragtede historiske former en form
hos de arbejdende masser, som adskiller sig funda
mentalt fra de former, som vi finder hos den udbyt
tende klasse. Arbejderne negerer ikke livet, hvis me
ning de erkender fuldt ud. De fornægter og udrydder
imidlertid de inadækvate betydninger, som genspejler
virkeligheden fordrejet i bevidstheden. Gennem denne
stræben bliver der tillige skaffet psykologisk grundlag
for at tilegne sig adækvate betydninger og en adæ
kvat ideologi... Her opstår også drejningen mod
den socialistiske ideologi, mod den socialistiske be
vidsthed.
Der er følgende årsager hertil: De eksisterende
objektive forholds mening kan endnu ikke realiseres
adækvat i arbejderens bevidsthed, men bliver forelø
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Dette krav fra arbejderen om at befri sig fra den
borgerlige ideologis lænker er alment kendt; det er
overflødigt at angive eksempler herpå.
Psykologisk set har vi at gøre med et nyt forhold
mellem de vigtigste komponenter i den indre bevidst
hedsstruktul', som vi har fremhævet og som formid·
les endnu inden for rammerne af den tidligere almene
bevidsthedsstruktur. Dette forhold viser sig i den nye
rolle, som de tilegnede betydninger og ideer nu ind
tager, det træder frem i den kraft, som disse betyd
ninger og ideer kan antage, så snart de genspejler
de virkelige forhold.
Den videnskabelige socialismes ideer genspejler de
virkelige forhold. Under kapitalismens betingelser
dannes ell ny, socialistisk ideologi, som skabes af de
mennesker, som behersker videnskaben og forstår ar
bejderbevægelsens mening.
Hvor stor en rolle den Videnskabelige socialismes
ideer spiller, har den marxistiske lærer om indføre!..
sen af den socialistiske bevidsthed i den spontale ar.
bejderbevægelse fremstillet udtømmende. Vi vil blot
henvise til et meget vigtigt psykologisk moment, som
kendetegner bevidstheden på denne etape af den hi
storiske udvikling: Der opstår et nyt forhold mellem
meningen og de i denne legemliggjorte betydninger,
og dette forhold tildeler ideerne en særlig rolie i livet.
Dette forhold kan karakteriseres p~ følgende måde:
Mennesket begriber meningen ved hjælp af sådan
ne betydninger. Derved opnAr dets handlinger nye
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bliver den styrke, som vi taler om, til en historisk
kendsgerning, som fjerner den private ejendomsret
til produktionsmidlerne og befrier det menneskelige
arbejde. Derved opnås »rein tegrationen« af menne
sket og dets bevidsthed (Karl Marx). Vi står ved
overgangen til en ny bevidsthedsstruktur, til det so
cialistiske menneskes bevidsthed.
Den vigtigste psykiske ændring er derved foran
dringen af gnmdforholdet i bevidstheden, nænnere
betegnet forholdet mellem mening og betydning. De
to dele i dette forhold ændrer sig dog ikke på sam
me måde.
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Som følge af ophævelsen af privatejendomsretten
til produktionsmidlerne stemmer det objektive ind
hold i den menneskelige virksomhed igen overens
med dens subjektive indhold. Den menneskelige virk
somhed opnår igen sin faktiske mening; modsigelser
ne og diskrepansen mellem objektivt og subjektivt
indhold bliver fjernet.
Den socialistiske arbejder beskæftiger sig ligesom
arbejderen i en kapitalistisk virksomhed for eksempel
med at spinde eller væVe. Men for ham har denne
virksomhed virkelig også meningen af det at spinde
eHer at væve. Hans virkes motiv og produkt står ikke
fremmede over for hinanden, thi arbejderen produce
rer ikke for udbytteren, men for sig selv, for sin
klasse, for sit samfund.
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arbejdsoperationerne. Da det her drejer sig om en beo
vidst indstilling, har vi at gøre med et forhold meHem
arbejdets mening og det tilsvarende område af kon
krete betydninger, altså kundskaber. Disse konkrete
betydninger står uu ikke længere fremmede over for
arbejdets mening. Beherskelsen af dem er ikke læn
gere forudsætning for fortjenesten eHer - set med
den kapitalistiske arbejdsgivers øjne - for mervær
dien, altså i begge tilfælde for resultater, som ikke
har at gøre med produktionens og produkternes væ
sen. Disse konkrete betydninger træder nu frem for
mennesket i deres virkelige og egentlige indhold, nem
lig som forudsætninger for en høj arbejdsproduktivi·
tet. Det er derfor forståeligt, hvorfor trangen til vi.
den nu bliver stærkere. »Om intet andet drømmer jeg
så meget,. sagde Bussygin på den første unionskon
gres for Staehanowarbejdere, »som om at lære.•
Det at lære er en nødvendig forudsætning for et
nyt menneskes bevidsthed. Den nye mening kan dog
kun realiseres i betydningerne; en mening, der ikke
er objektiveret og realiseret i betydningerne, altså
i kundskaber. bliver ikke begrebet bevidst af men
nesket og eksisterer endnu ikke for det. Arbejdets
nye mening virkeliggøres i beherskelsen af arbejds
kulturen. af arbejdets intellektueHe side. En bevæ
gelse som Stachanowb'evægelsen, som stræber' efter
skabende. at tilegne sig arbejderkullUren, hvad der
kun er mu1igt på baggrund af de nye produktions
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ginært mister derimod sin mening og forsvinder.
Bevidsthedens ændrede struktur er frem for alt
kendetegnet af dette nye forhold mellem mening og
betydning, som dog ikke er en tilbagevenden til den
oprindelige, simple overensstemmelse. Den er i for
men mere kompliceret og omfatter maage vekselsidi
ge overgange mellem begge komponenter. Idet tid·
ligere for snævert begrebet meningsindhold forkll5tes
bliver bevidsthedens desintegration fjernet. Den men
neskelige bevidsthed er atter integreret i sin struktur.
Men er bevidsthedsstrukturen dermed virkelig psy·
kologisk karakteriseret?
Dette spørgsmål kan stilles, fordi der til en karak·
teristik af bevidstheden, som vi her taler om, også
hører dens ideologiske indhold, som i sig selv, i sit
forhold til de objektive betingelser, som har ladet
det opstå. tilhører den samfundsmæssige bevidsthed
og dermed ikke er psykologiens genstand. Deraf føl·
ger imidlertid ikke, at psykologien må ignorere be
tydningerne, begrebernes og ideernes rolle og se bort
fra deres relation til bevidsthedens særegenheder.
Gjorde psykologien det, ville det ikke være muligt
for den at karakterisere bevidstheden konkret-psyka·
logisk. Ikke blot de almene særegenheder i et menne·
skes bevidsthedsstruktur, men også hele dets psyki·
ske holdning afhænger af de ideer og de synspunkter, som del tilegner sig og af disses forhold til dets
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dre teoretiske -, idet de bliver bestanddel i en ny
virksomhed, det vil sige de realiserer et nyt forhold
ag opnår et nyt motiv og en ny mening. Med hand·
lingerne udvikles også fremga.!jgSmåden og operatia.
neme og altså også betydningerne, hvormed de slåt
ned i bevidstheden. Som nyere eksperimentelle uno
dersøgeiser viser, ændres endelig også de operationer
som bliver udført med deres hjælp. Det skal her blot
bemærkes, at perceptionstærskIen stadig kan ændres
alt efter den rolle og det omfang, som den pågælden·
de sensibilitets form er til stede i virksomheden.
De enkelte processers objektive afhængighed af he
vidsthedens og virksomhedens almene struktur gør det
psykologisk forståeligt, hvorfor de menneskelige psy·
kiske egenskaber ag kræfter dagligt ændres hos os,
hvilket ikke kun gør det muligt at fordoble maski·
nens omdrejningstal, men også at give mennesket et
nyt psykisk præg.
Den indre sammenhæng mellem den kendsgerning.
at mennesker får øjnene op for deres virkelige fæl·
lesskab, som ikke længere er fordrejet af deres ind·
byrdes forhold, og den kendsgerning, at de tidligere
herskende tølelser er afløst af nye ægte menneskelige
følelser, er ikke til at overse.
Med motiverne og meningen udvikles samtidigt
viljen og følelserne. En kold og dristig gerning, som
modsvarer motivet til at underkue andre mennesker,
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lige bevidstheds almene egenart, der bliver bestemt
af de reelle livsbetingelser, sil mil den nødvendigvis
negere disse psykiske egenarters historiske natur, I
psykologiens bestræbelser pil at føre menneskets
psykiske egenskaber tilbage til dets enkelte evner og
egenskaber, bevæger den sig i en retning, som er
modsat det egentlige forløb. Den fremstiller forhal·
dene præcis omvendt: Forudsætningen som resultat.
årsagen som følge. Ogsil den menneskelige virksom
heds motiver bliver opløst i subjektive oplevelser.
altsil følelser, interesser og tendenser.
Hvis analysen bliver fortsat i den nævnte retning.
finder psykologien til sidst kilden til disse oplevelser
i de medfødte emotioner og tendenser silvel som i
instinktets særegenheder.
Gilr man derimod ud fra en historisk analyse. sil
viser det sig ret tydeligt, at menneskets psykiske egen·
skaber bliver bestemt gennem dets reelle forhold til
verden, der på sin side igen afhænger af de objektive
historiske livsbetingelser. Disse forhold lader ogsil
bevidsthedsstrukturens særegenheder opstil, af hvil·
ke de genspejles, og som karakteriserer det psykiske
i dets sande samfundsmæssige væsen. Vi har ikke
stillet os den opgave at følge menneskets konkrete
udviklingshistorie nøje. Derfor har vi her kun givet et
kort overblik over dens mest almene historiske for·

neskets bevidsthed. Denne aktive opdragelse af nye
praktiske egenskaber er nødvendig for fremkomsten
af en socialistisk bevidsthed.
Bevidsthedens metamorfose, som her fuldbyrdes.
omfatter ikke straks alle livsomrilder og alle men·
neskets forhold til den objektive realitet:--Som ved
bevidsthedens første fremkomst fremtræder hele vir
keligheden heller ikke her på en gang i et nyt lys;
mennesket ser meget som før, da betydningerne, fore·
stillingerne og tankerne ikke ændres af sig selv og
automatisk, sil snart de mister deres grundlag i de
objektive betingelser. De kan endnu .længe virke som
fordomme, og der skal ofte en hårdnakket kamp til,
før de er forsvundet ud af bevidstheden.
Vi kan sammenfatte:
Den menneskelige bevidsthed udvikler sig idet den
ændrer sig kvalilativt, idet dens tidligere egenskaber
forsvinder og nye særegenheder dukker op. Den op
stilr med samfundets fremkomst; med udviklingen af
den samfundsmæssige arbejdsdeling og. privatejen
dommen udvikles også bevidsthedens indre struktur
og bliver tillige begrænset og modsætningsfyldt. Der
kommer til sidst en ny tid, en tid med kommunistiske
forhold, som også lader en ny bevidsthed opstå, hvis
store udfoldelsesperspektiver mari i dag næppe kan
forestille sig.
•
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nærmelse til det psykiske.
Vi vil i det følgende anføre de almene resultater
af vores overvejelser:
Den traditionelle tilnærmelse til det psykiske be
stod i, at man skelnede mellem to slags fremtrædel
ser og processer. På den ene side så man indre for
løb, for eksempel sanselige forestillinger, begreber,
emotionelle oplevelser, tænkningens, fantasiens eller
den vilkårlige hukommelses processer. Alle disse pro
cesser og fremtrædelser henførte man til det psyki
skes område. Alt i alt fremstiller de således hvad
Descartes betegnede som »tænkning«. »Med tænknin
gen forstår jeg alt, hvad vi umiddelbart perciperer,
og alt hvad der umiddelbart foregår i vores indre.
At have noget til hensigt, at ønske sig, at forestille
sig eller at sanse noget er intet andet end tænk
ning.«a.a
På den anden side så man fremtrædelser og pro
cesser, som i modsætning til de førstnævnte foregår
i den materielle verden. Man medregnede hertil pro·
cesserne i menneskets omgivende objektive virkelig
hed og processerne i kroppen, altså de fysiologiske
fremtrædelser i organismen. Man betegnede helheden
af disse fremtrædelser og processer soIl). det psyki
skes område, som den »rumlige« verden.
Af disse to fremtrædelsesområder betragtede man
kun den første som psykologiens genstand og troede,

holdsfuld og reel videnskab.
Man kan imidlertid også tilnærme sig det psykiske,
idet man støtter sig til genspejlingsteoriens filosofiske
grundlag. Også her bliver der først og fremmest fore
taget en differentiering, nærmere bestemt mellem li·
vets materielle subjekt og den objektive realitet, som
subjektet lever i, og som det står i et materielt veksel
virknigsforhold til. Med andre ord: Subjektet bliver
ikke modstillet omverdenen ligesom' det Fichtske
»jeg«, derimod i sammenhæng med denne. Gennem
dets liv, gennem dets livsvirksornhed er det reelt for
bundet med objektet og virkeliggør herigennem de
vekselsidige overgang, som oprindeligt viser sig i de
simple stofskifteproeesser.
På et bestemt udviklingstrin i det materielle sub
jekts liv opstår der specifikke fremtrædelser, som
afbilder den objektive realitets egenskaber i dens
sammenhænge og relationer: genspejlingens psykiske
form.
Går man ud fra subjektets materie, så, viser den
psykiske genspejling sig kun som en særegen tilstand
ved denne materie, som hjernefunktion. Går man ud
fra subjektets forhold til dets omverden, så er den
psykiske genspejling en afbildning af den objektive
realitet.
Der findes følgelig en reel proces, hvori det gen
spejlede lader genspejlingen, det ideelle (Karl Marx)

og det er ingen »ren« åndelig proces, som kan mod
stilles med det ydre praktiske arbejde. Den tradilio·
nelle idealistiske psykologi anser modsætningen mel·
lem begge former for absolut. Det drejer sig imidler·
tid kun om et udtryk for den adskillelse mellem ån·
deligt og legemligt arbejde, som er foregået i løbet
af den samfundsmæssige udvikling, som ikke er en
absolut, men derimod en historisk overgangsetape.
ligesom de økonomiske forhold som lader den opstå.
Vi forkaster den dualistiske modstilling af de to
virksomhedsformer og adskiller ikke det indre teo
retiske arbejde fra det ydre praktiske arbejde. Det
gælder derfor om at differentiere mellem egentlig
genspejling (ligegyldigt hvilken form den antager, for
eksempel som sansning eller som et begreb) og virk
somhedsproeesser, herunder også den indre virksom
hed.
Vi adskiller således ikke indre og ydre virksom
hed, men blander dog heller ikke virksombedsproees
ser sammen med genspejlingsforløb. Det gør os i
stand til at overvinde den idealistiske opfattelse som
betragter det psykiske som et særegent væsen med
en særegen eksistens, som følgelig indgår i de mate
rielle processer og kan virke sammen med disse. Vi
betoner dette eftertrykkeligt, fordi den måde psykolo.
392

perne for den biolOgiske evolution og på den histori.
ske udviklings etaper de samfundsmæssig-historiske
love.
Den videnskabelige tilnærmelse kan efter vores
mening gøre psykologien til en videnskab, som ikke
adskiller sig fra de store livsopgaver, men derimod
virkeligt hjælper med til at løse disse: Den bidrager
dermed til at opbygge et nyt liv, det befriede menne
,kes liv, som lader det stige stadig højere op og i
dette hannonisk udvikle alle sine evner og egenska.
bero
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l dag findes der vel næppe en psykologisk undersø
gelse, der ikke tager hensyn til de samfunds-histo
riske betingelsers indflydelse på menneskets bevidst
hed og adfærd, som samtidig ændrer sig med disse
betingelser.
Selv forskning på snævre psykologiske områder
kan ikke andet end tage hensyn til de sociale ind
virkningers indflydelse. Det gør f. eks. enhver for
søgsleder, der giver sin forsøgsperson instruktion og
vurderer dennes sprogligt formidlede data. På mange
psykologiske områder består hovedopgaven endog i
at undersøge det psykiskes samfundsmæssige deter
minerthed. Det gælder for undersøgelser der beskæf
tiger sig med barnets psykiske udvikling; det gælder
også for den pædagogiske psykologi, for sprogpsyko
logien og for psykologien om de sociale relationer
såvel som for personlighedspsykologien.
Den store almene teoretiske betydning af det psy
kiskes samfundsmæssige determinerthed er ligetil.
Men det er lige så vigtigt, hvordan dette problem bli
ver løst og hvilken principiel plads, man giver det
i en videnskabelig psykologisk retning. Og desangåen
de står opfattelserne langt fra hinanden; her står
forskellige teoretiske udgangspositioner over for hin
anden.
De første af disse udgår fra Spencers" positivisti·
ske evolutionisme. Hans ideer havde en særdeles
stærk indvirkning på den pragmatiske amerikanske
psykologi." Efter denne opfattelse lever mennesket
i modsætning til dyret ikke blot i sin naturlige, der

forskellige sociale instruktioner begynder at virke.
Ved udforskningen af mennesket må man følgelig bi
beholde alle den biologiske evolutions grundbegre
ber: Begrebet tilpasning til omverdenen og til livs
betingelserne, organernes og funktionernes integra
tion og differentiering såvel som begrebet om de to
former for erfaring - den individuelle og den med.
lødte artserfaring. Disse tilpasningsprocesser, og det
såvel artens som individets, bliver - som man tror _
udelukkende mere kompliceret i kvantitativ henseen
de ved overgangen fra dyr til mennesker. Derfor ana.
lyserer de fleste forskere, der forfægter dette syns
punkt, f. eks. erhvervelsen af individuelle erfaringer
(leaming), idet de sædvanligvis uden forbehold støt
ter sig til dyreforsøg. De udlægger ganske vist data
emes betydning på forskellig vis; det ændrer dog
ikke ved princippet i deres almene tilnærmelse. Man
ge forfattere (Guthrie)" mener, at erhvervelsen af
individuelle erfaringer er ens hos dyr og mennesker:
andre ser en særegenhed i den menneskelige lærepro
ces, for så vidt som den kan fuldbyrdes ved hjælp af
sproget (Skinner);" andre igen indrømmer, at der
findes endnu nogle særegne faktorer i den menneske
lige læreproces, hvortil eksempelvis hører den så
kaldte lærevilje (Weller) .••
Sproget tilskrives sædvanligvis den afgørende beo
tydning blandt de faktorer, der »menneskeliggør«
adfærden. Med sprogets opkomst (såvel som· med
det tilsvarende system af indre og ydre sproglig ad
færd) tror man, at man kan forklare specifikke men

som elefanten er en ko med en snabel. Det hiudrede
ganske vist ikke Thomdike i at hævde, at menne
sket udelukkende har videreudviklet de psykiske ev
ner, der også er særegne for dyrene, og at en eller
anden vilkårlig adfærd kun udvikler sig for så vidt.
som processen, der forbinder situationen med svar·
reaktionen, bliver mere kompliceret; disse processer
er imidlertid særegne for alle hvirveldyr og endog
for lavere dyr, fra fiodlampretten helt op til menne
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sket.
Denne opfattelse, der ikke går ud over organismens
tilpasning til omverdenen, bibeholdes i mange u~en
landske arbejder selv på personlighedspsykolog,ens
område. Man betragter den menneskelige personlig
hed som produkt af alle tilpasningsakternes integra
tion i det psykiske, men frem for alt i den sociaie
omverden som produkt af interkorrelative forbindel
ser, der danner et helhedssystem, og som opstår i
kampen for tilværelsen. Denne tilnærmelse til person
ligheden kan kort formuleres som følger: Undersø
gelsens genstand i personlighedspsykologien er den
individuelle menneskelige organisme, der bliver be
tragtet som »sin egen tilpasnings historie.«42
Menneskers relationer i samfundet bliver derved
betragtet analogt med dyrs relationer til deres om
verden, dvs. biologisk betragtet. Med denne tilnær
melsesmåde bliver det pragmatiske standpunkt erken
delsesteoretisk begrundet.
Fører man rent faktisk den menneskelige eksistens
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hænge til menneskene fører dermed nødvendigvis til
utilitarisme eller pragmatisme. Og faktisk er alfe dyr
så at sige »praktiske pragmatikere«, idet der ikke er
andet grundlag for reguleringen af deres adfærd end
den biologiske nytte. For dem eksisterer der ikke de
problemer, menneskene og samfundet står over for.
Den biologiske tilnærmelse gør det ikke blot umu
ligt at forklare den psykiske virksomheds egentlige
egenart og den menneskelige bevidste væren viden
skabeligt, men styrker også retrospektivt de falske an
skuelser i biologien. Går man fra den menneskelige
adfærd, hvis særegenheder ikke tilgodeses ved denne
form for tilnærmelse, tilbage til dyrets adfærd, så
befæster man nødvendigvis ideen om en ucrkendbar
udviklingsbegyndelse. Således støttes nu ligesom i
evolutionsteorien de metafysisk idealistiske koncep
tioner, der enten postulerer en hemmelighedsfuld
neuronbevægelse, en entelekie, en universel tendens
til den »gode form« ener evigt virksomme drifter.

2. Den sociologistiske retning i psykOlogien
Vores problem bliver derimod behandlet fundamen·
talt anderledes i arbejder, der først og fremmest beo
tragter mennesket som et socialt væsen og som for
søger at forklare dets psykiske særegenheder ud fra
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forskellige opfattelser om individets »socialisation«.
Durkheim, 44 Halbwachs" og andre forfattere fore·
stiller sig - i overensstemmelse med deres

: i

sociologi~

stiske anskuelser - denne proces som resultat af er
hvervelsen af samfundsmæssige »begreber« og "kol·
lektive forestillinger«. I disse og andre forfatteres ar
bejder bliver samfundet først og fremmest fremstil·
let som bevidst indvirkning og individet i højere grad
gennem sin kontakt med omverdenen end gennem
sine praktiske handlinger. Alligevel giver de forfat·
tere, der følger denne linje, et betydeligt, ofte ikke
tilstrækkeligt funderet bidrag til psykologien. Det
gælder især for de problemer, som hænger sammen
med udviklingen af den menneskelige hukommelses
og tidsforestiIlings sociale former, med udviklingen
af den logiske tænkning i sammenhæng med udvik
lingen af sproget, med oprindelsen af højere former
for følelser og den såkaldte sociale adfærd såvel som
med forskellige skikke og ceremonier (Janet).'·
I denne sammenhæng mener jeg, at der er to un
dersøgelser af Piaget," der beskæftiger sig med bar
nets psykiske udvikling, der er vigtige i to henseen·
der. På den ene side bibeholder forfatteren sådanne
grundbegreber som »assimilation«, »akkomodation«
og »organisation«; på den anden side indtager han
det standpunkt, at den psykiske udvikling fremkom
mer ud fra udviklingen af de individuelle relationer

P. g. a. »dobbeltheden« i sin opfattelse kommer
Piaget dog ind i alvorlige problemer. Et af dem viser
sig for så vidt som at den sociale transformation. som
vi netop har talt om, først viser sig på relativt sene
Udviklingstrin og kun gælder for højere processer.
De arbejder vi har citeret samt mange andre uden.
landske arbejder, hvori de psykiske egenskaber og
evners samfundsmæssige, historiske væsen bliver ana
lyseret, indeholder absolut progressive, materialisti
ske tendenser. Det sociale hos mennesket bliver ikke
betragtet løsrevet fra dets naturlige særegenheder og
neurologisk-fysiologiske organisation, derimod som et
udviklingsprodukt i det materielle subjekt, der bliver
anskuet i enheden af dets legemlige og psykiske egen.
skaber. Denne tendens viser sig særdeles tydeligt i
den franske psykolog H. Wallon og hans elevers ar
bejder." Endvidere forsøger man at overvinde den
abstrakte idealistiske sociologisme i det historiske syn
på det psykiske. Forfatterne til disse arbejder opfat.
ter samfundet materialistisk og understreger menne
skets psykiske virksomheds konkrete og dynamiske
karakter.'·
Ikke mindre vigtigt er også forsøget på at ind-'
drage læren om arbejdets rolle i den moderne histori.
ske retning i psykologien. Arbejdet omformer den
ydre natur og fremskaffer en verden af materielle og
åndelige meneskelige objekter; samtidig forvandlel

om man gik frem fra forskellige synspunkter og fra
forskellige sider ved undersøgelserne, kom man til
de samme psykiske fremtrædelser. Dermed havde
man den objektive mulighed for at overvinde psyko
logiens spaltning. Der kræves endnu et indgående
teoretisk arbejde for at løse denne opgave. Hverken
den mekanicistiske materialisme eller idealismen er
i stand til at angive retningen for cn enhedsmæssig
videnskab om menneskets psykiske liv, der er brug
bar i psykologiske undersøgelser. Dette forehavende
lader sig kun udføre på grundlag af cn filosofisk
verdensanskuelse, der materialistisk forklarer de natudige og samfundsmæssige fremtrædelser. Denne
verdensanskuelse kan kun være den dialektiske materialismes filosofi.
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3. Udviklingen af den historiske tilnærmelse i den
sovjetiske psykologi
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De sovjetiske psykologer stillede sig lige fra begyn
delsen den opgave at opbygge psykologien på den dialektiske materialismes grundlag. De erkendte betydningen af den menneskelige psykes samfunds-historiske determination.
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at opstille de mest almene principper for en materia
listisk opfattelse af det psykiske og mod at konfron
tere sig kritisk med den idealistiske retning i psyko
logien."
I arbejderne fra denne periode bliver problemet
om den menneskelige adfærds sociale determination
ofte berørt. Kornitow, der på denne tid endnu satte
stimulus-respons-preblemet i forgnznden, skrev i året
1924: "Vi vil ikke gå fra individualpsykologi til so·
cialpsykologi, derimod sU ind på den modsatte ret
ning.« - »Individualpsykologien bliver kUD forståelig
på baggnznd af de samfundsmæssige drivkræfter.
som den empiriske psykologi beskæftiger sig med.«
Han advarede absolut mod at tilkende de naturviden
skabelige metoder almægtighed i psykologien." Det
vigtigste metodOlogiske problem - den enhedsmæs
sige tilnærmelse ved undersøgelsen af den menneske
lige psyke - forblev dog uløst. Det viste sig ret tyde
ligt i en lærebog af Kornilow." der fremkom i Aret
1926. 1 den taler han om to faktorer - den biologiske
og den sociale -, der bestemmer den menneskelige
adfærd, og beskriver ikke blot elementære reaktioner,
men karakteriserer samtidigt eksempler fra forskel
lige samfundsmæsisge klasser.
Wygotskys arbejder indledte en ny etape i den
sovjetiske psykologi med forsøget på at løse proble
26 Leontjew
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samfundshistoriske udvikling i ontogenesen ledte
ham - det var det vigtigste - også i sine konkrete
psykologiske undersøgelser. Wygotsky førte den om
talte omformning tilbage til, at individet tilegner sig
produkterne af den menneskelige kultur i løbet af
sin omgang med andre mennesker.
Wygotsky gik ud fra to hypoteser i sin forskning:
Han antog for det første, at menneskets psykiske
funktioner havde middelbar karakter. For det andet
mente han, at de indre åndelige processer først og
fremmest udviklede sig ud fra en ydre »interpsy
kisk« virksomhed.
Efter den første hypotese opstår det psykiskes spe
cifikke særegenheder. idet de umiddelbare. »naturIige« processer forandres til middelbare forløb, så
snart der indskydes et mellemled (stimulus). Derved
forenes de enkelte elementer til en ny »enhed« i hier
nen. Der opstår en enhedsmæssig proces efter ske
maet
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A-B symboliserer den middelbare proces, A-X og
X-B er symboler på elemenlære forbindelser, der
dannes på samme måde som almindelige betingede
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de psykiske processers middelbare struktur først og
fremmet dannes under betingelser, hvor det formid
lende led optræder som ydre stimulus og den tilsva
rende proces som ydre forløb, havde også principiel
betydning.
Dette standpunkt gjorde det muligt at forstå den
nye strukturs sociale oprindelse, som ikke opstår in
defra og ikke fremkommer vilkårligt, men dannes
nødvendigvis - og hos mennesket stedse middelbart
- i forbindelse med den sociale omgang. Den vilkår
lige »igangsættelse« af en handling bliver først og
fremmest formidlet af et ydre signal, med hvis hjælp
et andet menneske indvirker på det individs adfærd,
som skal udføre handlingen. På denne etape kende
tegnes processen, der udføres af det handlende subjekt, ikke af den middelbare struktur, men af noget
»intcrpsykisk«, dvs. af et he!hedsforløb, hvori såvel
alt, der reagerer i forbindelse med fuldbyrdelsen af
handlingen, deltager, som alt del der giver signalet til
den. Senere bliver det udløsende signal selv producerel af del handlende subjekt i analoge situationer
(selvkommando); den »interpsykiske« proces, der ud.
føres af et enkelt menneske, antager middelbar ka
rakter. Der dannes en viljesakts elementære struktur.
Med andre ord: De psykiske processers middelbare
struktur findes overall, hvor individeltilegner sig ad
færdsformer, der til at begynde med dannes som
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udtryk, antog man, at processerne, der først og frem
mest blev tilegnet i ydre fonn, senere forvandlede
sig til indre åndelige forløb.
De af Wygotsky udviklede ideer fremstiller ganske
vist ikke noget færdigt psykologisk system. Han vi
ste. hvorledes man skulle tilnærme sig problemet,
men løste det ikke.'"
I sammenhæng med problemet om den bevidste
væren og virksomheden gav det historiske princip et
andet aspekt. Det udsprang umiddelbart af Karl
Marx' opfattelse om forandringen af den menneske
lige natur gennem udviklingen af samfundets mate
rielle og åndelige virksomhed. En artikel af Rubin
stein fik grundlæggende betydning: den beskæftigede
sig med de psykologiske problemer i Karl Marx ar
bejder'" Desværre blev den ikke skænket den op
mærksomhed. der retteligt tilkom den.'"
I et senere arbejde tog Rubinstein udgangspunkt i
det velkendte udsagn fra Kar! Marx om, at den til
blevne genstandsmæssige industrielle tilstedeværelse '
er den sanseligt foreliggende menneskelige psykolo
gi, og udledte deraf det standpunkt, at psykologien
må undersøge virksomhedens psykiske karakteristi.
ka og beskæftige sig med såvel adfærden som med
virksomheden."' Denne formulering blev senere æn
dret af Rubinstein. I et arbejde, der udkom i 1940, ~~::
slog han fast, at psykologien ikke undersøger det psykiske og virksomheden, derimod det psykiske i virk- .D

l,

virksomheden og afhang af denne. Denne opfattelse
kendetegnede bl. a. den tids lærebøger for højere læ
reanstalter.
De stod først og fremmest i modsætning til den geo
netiske, historiske tilnærmelse til problemet om den
psykiske virksomhed, som Wygotsky fortsatte. Det
kom til udtryk i den opfattelse, at den psykiske virk
somhed er en speciel form for virksomhed; den er
produktet og derivatet af det materielle livs udvik·
ling, den ydre materielle virksomhed, der forvandles
til den indre virksomhed i løbet af den samfundshi
storiske udvikling, i bevidsthedens virksomhed.
Spørgsmålet om interiorisering af virksomheden var
derfor det centrale.· 2
I undersøgelserne, der beskæftigede sig med virk
somheden, og også i de fleste andre arbejder fra fyr·
rerne, blev de fysiologiske mekanismer i øvrigt skæn·
ket mindre opmærksomhed end i Wygotskya første
arbejder. der beskæftigede. sig med kulturhistorien.
Da det først senere viste sig, hvilken- stor betyd·
ning Pawlows fysiologi om den højere nervevirksom
hed havde for psykologien, var det til at begynde
med overordentlig vanskeligt at løse problemet om
den menneskelige psykes samfundsmæssig-historiske
natur, og der gik nogen tid inden disse problemer var
overvundet.
Den marxistiske psykologis gnmdproblem blev' i
begyndelsen stillet noget i baggrunden. Man ind
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- blot var et tilsynelandende alternativ.
Man kan for det første begynde så at sige fra
»oven« og først og fremmest undersøge de mest kom
plicerede, specielt menneskelige problemer. Arbejdet
bevæger sig således i begyndelsen nødvendigvis i en
cirkel af rent beskrivende begreber. Disse kan kun
bringes i sammenhæng med begreber, der forklarer
mekanismerne i elementære processer, i en ret vil
kårlig interpretation.
Man kan dog også begynde »nedefra«, idet man
analytisk eller genetisk undersøger specielle, simple
relationer og processer. Tager man udgangspunkt i
Pawlows lære, så tilhører betingede forbindelser eller
associationers fremkomst og signalrelationer denne.
Forlanger man dernæst af en forsker, at han på ingen
måde må overse menneskets rolle som samfundsmæs
sigt væsen, så kan han ikke opfylde dette krav. Grun
den dertil er ret enkel: Grundbegreberne, som han
arbejder med, stammer fra et principielt andet sy
stem af relationer end systemet menneske-samfund.
Bestræbelser på at se disse begreber som udelukken
de mere komplicerede ved anvendelsen på menne
sket og så at sige berige dem eksempelvis ved at
inddrage aktivitetens kendetegn i tilpasningsbegre
bet eller erstatte begrebet omverden med »samfund«,
»klasse« og ligeledes »aktivitet« (man tænker der
med på målrettede, opdragelsesmæssige påvirkninger
af individet), formår ikke fundamentalt at løse pro·
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sket og at indplacere dem i et enhedsmæssigt viden
skabssystem.
Denne opgave er efter ntin opfattelse særdeles ak·
tuel i dag. Undlader man at løse den, frembringer
man muligvis betingelser, der objektivt kan begun·
stige biologistiske og positivistiske tendenser i psyko
logien.

4. Individ og omverden  menneske og samfund
Vi behøver ikke at påpege de virkelige fordele ved
en metode, der tilnærmer sig de psykologiske proble
mer »nedefra« og som begynder med de elementære
mekanismer. Ved denne fremgangsmåde viser der sig
imidlertid, som allerede nævnt, alvorlige diskrepan
ser _Hovedmoclsigelsen fremkommer ved forsøget på
at betragte den menneskelige adfærd i rammerne af
de klassiske problemer om tilpasningen til og lige
vægten med omverdenen.
Indskrænker man sig på den ene side til veksel
virkningen mellem organisme og omverden ved psy
kologiske undersøgelser, kommer man til begrænsede
og inadækvate resultater.
På den anden side må man ikke ignorere dette pro
blem; thi mennesket er en naturlig organisme, hvis
relationer til omverdenen man ikke må se bolt fra.
net er således ikke spørgsmålet, om man skal bibe
407

Da problemet om art og individ sædvanligvis ikke
bliver berørt i psykologien, vil vi kort fremlægge
dets indhold med sigte på det alment-hiologiske.
Den mest simple, beskrivende definition af en art
lyder: En art er en gruppe af levende væsener, der
er meget lig hinanden. Evolutionsteorien opfatter der·
udover arten fylogenetisk: Arten er en udviklings
etape, en genspejling af hele den hidtidige evolt!
tion. 6f
Arten eksisterer som fylogenetisk fremtrædelse for
så vidt, som dens egenskaber nedarves fra generation
til generation og reproduceres af hver organisme, der
tilhører den. »Hvis der ikke fandtes arvelighed, fand·
tes der heller ingen arter. Alle individer, der tilhører
en art, tilhører netop denne art, fordi de disponerer
over en vis sum af fælles egenskaber, der stammer
fra deres fælles forfædre.,,"'
Organismerne og deres relation til arten fremstiller
en reproduktion af artsegenskaberne. Denne repro
duktion er et nødvendigt og alment træk ved alle
organismer. Deres natur ytrer sig tillige i denne.
Spørgsmålet om et levende væsens natur er altid et
spørgsmål om dets artsegenskaber, hvori omvendt
dets artssæregenheder træder for dagen. Med andre
ord: Individets natur bliver bestemt gennem dets til
hørsforhold til arten og genspejler alt det, der er op
nået på en bestemt etape af den fylogenetiske udvik
ling.
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Forandringerne, der kan opstå i løbet af organismens
ontogenese under omverdenens indflydelse og hvor
ved en fylogenetisk videreudvikling er mulig, afhæn
ger ligeledes af dens natur.
Ligesom ethvert andet levende væsen udtrykker
det menneskelige individ sin arts træk og de forud.
gående generationers udviklingsresultater i sine egen
skaber.
Når vi siger, at bestemte adfærdsformer, sproget
eller den bevidste væren, er specifikt for mennesket,
så tænker vi først og fremmest på de særegenheder,
der har dannet sig fylogenetisk - i løbet af arten
»menneskets«, »menneskeslægtens« (Kar! Marx) ud
vikling.'"
Enhver, som vil tilnærme sig det menneskelige in
divids specifikke særegenheder, med dets virksomhed
og dets psyke, må følgelig analysere disse særegenhe
ders forhold og sammenhæng med det menneskelige
samfunds forudgående generationers udviklingsresul
tater.

.'

Som vi ved, har Karl Marx netop haft dette for
hold for øje, da han fremførte sin videnskabelige ana
lyse af mennesket som et naturligt og samtidigt sam
fundsmæssigt væsen. Denne opdagelse er af uvurder
lig betydning for psykologien.
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ny art - fremtidens menneske.
Denne opfattelse bygger på, at menneskets evolu·
tion er fuldbyrdet underlagt de biologiske love i alle
udviklingens etaper, inklusiv udviklingen under sam
fundsmæssige betingelser.
Udvælgelsen og nedarvingen af de biologiske sær
egenheder, der sikrer menneskets videre tilpasning
til de samfundsmæssige. krav, fuldbyrdes også i løbet
af denne udviklingsfase - mente man.
Den moderne, progressive palæontologi vender sig
afgørende imod disse forestiIlinger om antropogene
sen og de biologistiske slutninger, der nødvendigvis
følger heraf.
Den lære, Roginski har udviklet, er et vigtigt bi·
drag til den videnskabelige teori om antropogenesen.
Forfatteren ser menneskets fylogenetiske udvikling
som en række af hinanden afløsende fundamentalt
forskellige stadier, hvori forskellige lovmæssigheder
er virksomme på et givet tidspunkt."
På det første stadium begynder overgangen til men
nesket. Det begynder i den senere tertiær og varer
indtil begyndelsen af kvartærtiden, hvor pithecantro
pus opstår. Repræsentanten for dette stadium var
australopithecus. Disse aber levede i flokke på jor
den; de gik oprejst, og kunne udføre komplicere ope
rationer med hænderne. Derved var de i stand til at
benytte råt, endnu ikke bearbejdet værktøj. Da de le-
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hjælp af dette værktøj; der dannes således de indle
dende former for arbejde og samfund. Det forandre!
udviklingsforløbet fundamentalt.
På australopithecus' stadium herskede udelukken
de den biologiske evolutions lovmæssigheder, der
endnu forblev virksomme på proteranthropus' og pa
Iæantropus' stadium. I disse faser fuldbyrdedes en
række af forandringer, især i det indre kranium, der
kan ses som aftryk på pandebenets inderflade.•s
Også de arveligt fikserede morfologiske forandrin.
ger, der fuldbyrdedes i sammenhæng med arbejdet
og det sproglige samkvem, dvs. allerede under ind.
flydeise af sociale faktorer, var selvfølgelig endnu un
derlagt biologiske love. Jo mere den samfundsmæs
sige produktion og alle de fremtrædelser, der frem
kom netop på baggrund af denne, udviklede sig _
desto stærkere begyndte helt nye samfundsmæssigt.
historiske love at sætte sig igennem.
På dette overgangsstadium var individerne, der nu
var blevet subjekter i de samfundsmæssige processer,
underlagt såvel biologiske love (hvorigennem de mor
fologiske forandringer fuldbyrdedes, der var påkræ
vet til udviklingen af produktionen og samkvemmet)
som sociale love (der sammenknyttede den samfund,
mæssige produktions udvikling). Derved blev de nys
fremkomne samfundsmæssige loveøjensynligl endnu
hæmmet af den biologiske evolutions resultater, hvor
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af den morfologiske udvikling. Den tid begynder.
hvor kun de sociale love hersker.
»Hinsides denne grænse, dvs. på det stadium, hvor
mennesket var ved at danne sig, stod dets arbejds
virksomhed i nær sammenhæng med dets biologiske
evolution. På denne side af denne grænse, dvs. på
det stadium, hvor vi møder det nutidige, 'færdige'
menneske forløb arbejdsvirksomheden uden nogen
,
'o
sammenhæng med den morfologiske fremgang.«
Siden cromagnonmennesket, dvs. mennesket i
egentlig forstand, har individerne rådet over alle mor
fologiske egenskaber til den videre ubegrænsede
samfundsmæssigt-historiske udvikling, der ikke mere
kræver nogen forandring i den nedarvede natur. Det
bekræftes tillige af udviklingen de sidste titusinder af
år der adskiller os fra de første repræsentanter af
ar;en homo sapiens: På den ene side forandrer livs
betingelserne og livsmåderne sig gennemgribende og
stadig hurtigere, mens menneskeartens m~rfologisk:
særegenheder forbliver konstante; forandnngerne. pa
delle område går ikke ud over grænserne for varwn
ter, der med henblik på den sociale tilpasning ikke
. betyd'
Il
har nogen væsent[ Ig
nmg..
.,
Betyder dette, at enhver fylogenetisk udvl1<1mg op·
hører på menneskets trin? Betyder dette, at menne
skets natur ikke forandrer sig mere, efter at den en
gang har dannet sig?
Bekræfter man disse spørgsmål, må man også an

ved hjælp af sproget eller evnen til at bruge værktøj
nedarves fra generation til generation, og fremstiller
i denne betydning menneskelige artsegenskaber . Et
individ hos hvem sådanne egenskaber af en eller an
den grund ikke dannes i løbet af ontogenesen( som
f. eks. hos Kaspar Hauser, der citeres forskellige ste
der i litteraturen), repræsenterer ikke det nutidige
menneskes særlige kendetegn, hvor lidt han endog
i sine morfologiske særegenheder adskiller sig fra det.
Mennesket realiserer nødvendigvis sine artsegen
skaber i løbet af sin ontogenese, herunder også hver
og en, der har dannet sig i løbet af den samfunds
mæssigt-historiske æra. Formen, som de i løbet af
menneskehedens samfundsmæssigt-historiske udvilc
ling tilkæmpede resultater bliver samlet og fikseret·
på, adskiller sig imidlertid fundamentalt fra den bio
logiske form, hvorpå fylogenetiske egenskaber bliver
samlet og fikseret. Og der er også fundamentalt for
skel på formen som resultaterne Ira menneskehedens
historiske udvikling bliver overleveret til de enkelte
individer på.
Problemet m. h. t. hvilket forhold artens egenska
ber og individets egenskaber står i til hinanden, er
der følgelig også på menneskets trin; det har dog et
andet indhold. Nedenstående vil se nærmere på disse
forholds særegenheder.

de også være blevet fikseret. Som vi tidligere frem
lagde, blev de ikke fikseret i morfologiske særegen
heder og ikke i form af arvelige forandringer i den
æra, hvor de sociale love hersker. De fæstnede sig i
en særegen, nærmere bestemt i en ydre form.
Denne nye måde at samle fylogenetiske erfaringer
på blev mulig hos mennesket, fordi dets virksomhed
havde produktiv karakter - i modsætnig til dyrenes.
Vi taler her om menneskets hovedvirksomhed - ar
bejdet.
Arbejdet, med hvis hjælp produktionen (i begge
dens former - i den materielle og den åndelige) fuld
byrdes, fikseres i produktet. Karl Marx skriver i den
ne sammenhæng »Hvad der hos arbejderen viste sig
som en aktivitet, viser sig nu i produktet, i det væ
rendes form som en fikseret egenskab uden bevægel
se.«12
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Arbejdets forvandling fra en virksomhedsform til
en form af det værende (en genstandsmæssig form)
ladet sig anskue fra forskellige sider i denne og i an
dre forbindelser. Man kan analysere den med hen
blik på forholdet melIem den tilførte kraft og pro
duktionsmængden og derved se bort fra det konkre·
te indhold. Men vi kan også betragte arbejdets ind
hold og de producerende individers relationer til det
og dermed abstrahere fra andre forhold og områder.
I dette tilfælde viser den omtalte forvandling sig i
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fonetik viser sig således som en højere udviklet ar
tikulation og et bedre fonematisk gehør; udviklin
gen af den kunstneriske skaben vidner om menneske
hedens æstetiske udvikling. Selv i de mest simpelt
producerede ting kan vi se de genstandsrnæssiggjorte
menneskelige evner, »menneskets væscnskræfter«.

Det drejer sig her om - og det skal især betones _
menneskenes psykiske evner. Det kompleks af evner,
som individet anvender i arbejdet og som bliver
fikseret i arbejdsproduktet, må naturligvis også om
fatte legemlige kræfter og evner, der netop er den
afgørende mulighed for at den specifikke side af det
menneskelige arbejde, der er udtryk for dets psyko
logiske indhold, lader sig praktisere. Derfor betegner
Karl Marx produktionens genstandsmæssige tilstede
værelse som psykologi, der fremstilIer VOres sanser.
Han skriver videre i denne sammenhæng »En psy
k%gi, for hvilken denne bog, altså netop den san
seligt nærværende, tilgængelige del af historien, er
lukket, kan ikke blive til en virkelig indholdsfuld
og reel videnskab.«"
Denne tanke af Karl Marx er gentagne gange ble
vet citeret i den psykologiske litteratur. Den er dog
sædvanligvis kun blevet opfattet i en mere snæver,
først og fremmest historisk, genetisk betydning. I
virkeligheden er den af almen, ja afgørende betydning
for den videnskabelige psykologi; for helt at forstå
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Den faktiske omverden, der stort set bestemmer
det menneskelige liv, er en verden, der er blevet om
formet af den menneskelige virksomhed. Den bliver
ikke givet individet umiddelbart som en verden af
samfundsmæssige genstande, som de menneskelige
evner, der er dannet i løbet af den samfundsmæssigt
historiske praksis, legemliggør: med disse egenska
ber viser de sig for hvert enkelt meneske som en op
gave.
Selv det enkleste værktøj og de mest simple gen
stande, der hører til de daglige livsfornødenheder.
som barnet møder, må afdækkes af det i deres speci
fikke kvaliteter. Med andre ord: Barnet må udføre
en praktisk eller kognitiv virksomhed med disse ting.
der er adækvat over for (men naturligvis ikke iden
tisk med) den menneskelige virksomhed, der er le
gemliggjort i tingene. På hvilken måde det sker, og
hvorvidt barnet derved opfatter den givne genstands
eller den givne fremtrædeIses betydning, er et andet
problem: det må dog altid udføre denne virksomhed.
Hvis man anbringer genstande, der er frembragt
l' den menneskelige, materielle kultur, i et dyrebur,
så mister de ikke en eneste af deres fysiske egenska
ber, og dog kan de ikke mere fremvise de specifikke
træk, hvormed de viser sig for mennesket. De er nu
kun tilpasningens, balancens genstande, dvs. kun
genstande i dyrets naturlige omverden.
Også dyret tilpasser sig omverdenen med sin virk

dens samfundsmæssigt-historiske udvikling og haJ'
opnået genstandsmæssig form.
.
»Først gennem det menneskelige væsens genstands
mæssigt udfoldede rigdom,« skriver Karl Marx, »bli
vel' den subjektive menneskelige sanseligheds rig
dom, bliver et musikalsk øre, et øje for formens
skønhed, kort, bliver menneskelige sanser i stand
til at nyde, sanser, der bekræftes som menneskelige
væsenskræfter, til dels først dannet, til dels først
frembragt. Thi ikke blot de fem sanser, derimod også
de såkaldte åndelige sanser, de praktiske sanser (vil
je, kærlighed etc.), med et ord den menneskelige sans,
sansernes menneskelighed, bliver først til gennem til
stedeværelsen af deres genstande, gennem den men
neskeliggjorte natur. Dannelsen af de 5 sanser er hele
den hidtidige verdenshistories arbejde.«'·
»Ethvert af de meneskelige forhold til verden, se,
høre, lugte, smage, føle, tænke, mene, fornemme,
ville, være virksom, elske, kort alle sine individuali·
tets organer ... er ... i deres forhold til genstanden
selve tilegnelsen af den, tilegnelsen af den menneske·
lige virkelighed.«'·
Det enkelte menneskes åndelige, psykiske udvik·
ling er følgelig produktet af en særegen proces - til
egnelsen -, som ikke findes hos dyret, lige såvel som
den modsatrettede proces - genstandsmæssiggørelsen
af evner i virksomhedens produkter - ikke findes hos
dyret."
"

27 Leontjew
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ligger i sproglig form, med termer sam »tilpasning"
eUer »ligevægtsstilling«? Et menneske, der udfrier
sit behov efter kundskab og derved gør et givet beo
greb til sit begreb, dvs. lærer at beherske dets betyd·
ning, fuldbyrder derved en proces, der ikke har den
ringeste lighed med tilpasningen, med ligevægtsstil·
lingen. »Tilpasning til et begreb« eller »ligevægts·
stilling til et begreb« ville være fuldstændig menings·
løse udtryk.
Det samme gælder for individets relationer til ma·
terielle genstande, eksempelvis til værktøj, der er
produkt af menneskelig virksomhed. For mennesket
er et værktøj ikke slet og ret en ting med en bestemt
form og med betemte mekaniske egenskaber, men en
genstand hvori samfundsmæssigt frembragte arbe.ids
måder og arbejdsoperationer er fikserede."
Individets adækvate relation til værktøjet viser sig
ved, at det (praktisk eUer teoretisk) tilegner sig ope·
rationerne, der er fikseret i det og derved udvikler
sine menneskelige evner. »Tilegnelsen af en bestemt
totalitet af produktionsinstrumenter er allerede af
denne grund udviklingen af en totalitet af evner hos
-individerne selv .(t 70
Det gælder selvfølgeIigogså for aUe andre gen·
stande mennesket har frembragt.
Der er følgende principielle forskel på tilpasnings.
processen i ordets egentlige betydning og tilegnelses·
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og processer kun er nødvendige (subjektive) betin
gelser; de muliggør deres fremkomst, men de bestem
mer dog hverken deres varighed eller deres særegne
egenart.
P. g. a. sine morfologiske egenskaber formår et
menneske f. eks. at høre. Udviklingen af det fone
matiske gehør kan man imidlertid kun forklare med
sprogets objektive tilstedeværelse og udviklingen af
specifikke egenskaber ved dette gehør kun med spro
gets fonetiske særegenheder.
Yderligere et eksempel: For at kunne tænke lo
gisk kræves der medfødte hjerneprocesser og de in·
dre lovmæssigheder, der styrer disse. Derudover må
mennesket dog tilegne sig logikken, det objektive
produkt af menneskehedens samfundsmæssige prak
sis, for at være i stand til at tænke logisk. Et indi·
vid, der opvokser under forhold, hvor det ikke kom·
mer i kontakt med objektive former, der legemlig
gør den menneskelige logik, og hvor den nødvendige
omgang med andre menesker mangler, kunne ikke
lære at tænke, hvor ofte det end konfronteredes med
problematiske situationer, som man kun kunne klare,
hvis man var i stand til at tænke logisk.
Nu er forestillingen om et menneske, der sdr helt
alene over for den omgivende verden, blot en kun·
stig konstruktion. Under normale betingelser bliver
menneskets relationer til sin genstandsmæssige om·
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som følger:
Barnets praktiske forbindelser med de af menne
sket frembragte genstande er nødvendigvis inddra
get i dets samkvem med de voksne allerede i spæd
barnsalderen, og det er naturligvis først og fremmest
et »praktisk« samkvem.
Fremkomsten af en specifik reaktion, der bliver
udløst af mennesker og som Figurin og Denissowa
betegner som »stimuleringskompleks«, Bl er den sub
jektive forudsætning for denne første kontakts frem
koms!. Barnets praktiske omgang med sine medmen
nesker differentierer sig senere ud fra denne reaktion.
Dette samkvem har fra begyndelsen af karakter af
den middelbare proces, der er en karakteristisk struk
tur i den menneskelige virksomhed, og som i sin før
ste, oprindelige form ikke fomidles af ordet, men af
genstandene. Et barn i de første udviklingsfaser for
mår kun at træde i relation til genstandene med de
voksnes hjælp. Den voksne giver det den ting, det
rækker efter, han mader det med skeen, han sætter
et stykke legetøj i gang, der bevæger sig støjende.
Med andre' ord: Barnets relationer til den genstands
mæssige verden bliver i begyndelsen kun formidlet
gennem de voksnes handlinger.
420

~

1

der den voksne ud af barnets synsfeit, så afbryder
det sine handlinger; kommer han igen i dets nærhed.
fortsætter det med dem. 8B
Individet opfatter således allerede i de første eta·
per af sin udvikling den genstandsmæssige virkelig
hed gennem relationerne til dets medmennesker; der·
for åbenbarer den sig ikke blot for barnet gennem
sine fysiske egenskaber og i sin bIOlogiske betydning;
derimod også som en verden af genstande. der efter·
hånden bliver tilgængelige for barnet i deres sam·
fundsmæssige betydning, formidlet gennem barnets
menneskelige virksomhed.
Det er også det første grundlag, som tilegnelsen af
sproget og det sproglige samkvem bygger på.
Jeg vii ikke her komme nærmere ind på sprogets
betydning for den psykiske udvikling (der er allerede
skrevet tusinder af sider om delte), men blot henvise
til en enkelt kendsgerning: Selvom sproget har en
overordentlig stor, ja afgørende rolIe, er det ikke det
menneskeliges demiurg i mennesket.s, Ved hjælp af
sproget bliver erfaringerne fra den samfundsmæssigt.
historiske praksis overleveret til individerne. Sproget
er således også et samkvemsmiddel; det er endvidere
en betingelse for erhvervelsen af disse erfaringer, og
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evner i individets egenskaber og evner, hvortil også
hører evnen til at forstå og betjene sig af sproget.
Menneskets samfundsmæssige omverden opfatter
vi på en anden måde end den biologiske omverden,
der bliver betragtet som en omstændighed, organis
men må tilpasse sig. Et menneskes nærmeste sam
fundsmæssige omverden er den sociale gruppe, det
tilhører, som det står i umiddelbar kontakt med og
som selvfølgelig også øver indflydelse på det. I mod·
sætning til den borgerlige psykologis opfattelse, hvor
menneskets ontogenese er en »adaption til sin om
verden«, betragter vi på ingen måde tilpasningen til
omverdenen som princippet for den menneskelige
udvikling. Et menneske kan nemlig omvendt også
udvikle sig derhen, at det overskrider sin begrænse
de, nære omverdens rammer, at det ikke tilpasser sig
den, fordi det derved ville blive forhindret i at ud
folde rigdommen af ægte menneskelige træk og ev
ner. Begrebet om menneskets tilpasning til den om
givende samfundsmæssige omverden lyder i det min
ste dobbelttydigt, i såvel social som i etisk henseende.
For at kunne leve og udvikle sig, må individet be
standigt opretholde vekselvirkningen og stofskiftet
med sin naturlige omverden. Ved hjælp af denne
vekselvirkning tilpasser mennesket sig naturen, det
gør det dog ikke slet og ret, men producerer derimod
også midler til sin eksistens. I modsætning til dyret
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betydning.
Under det antagonistiske klassesamfunds betingel
ser er de fleste mennesker, der tilhører de udbyttede
klasser og de undertrykte folk, tvunget til at udføre
tungt, legemligt arbejde. Det indvirker på udviklin
gen af deres højere åndelige evner, ikke fordi de ikke
kan »tiIpasse« sig højere krav, derimod fordi den af
deres ønsker uafhængige plads, som de indtager i
systemet af samfundsmæssige relationer, ikke giver
dem mulighed for andet, Denne plads bestemmer de
res muligheder for at tilegne sig den menneskelige
virkelighed, den er tillige afgørende for muligheden
for deres »tilpasning«, udviklingen af deres menne
skelige natur, deres specifikt menneskelige evner og
egenskaber,
I klassesamfundete historie kunne individet kun
tilegne sig det menneskelige arbejdes udviklingsresul
tater og de menneskelige evner ensidigt og ufuldstæn
digt. Først gennem afskaffelsen af den private ejen
domsret til produktionsmidlerne og de dermed for
bundne antagonistiske relationer bliver der fremskaf
fet betingelser for at overvinde denne, ensidige ud
vikling."
Den menneskelige ontogenesesvigtigste princip 
reproduktionen af de alsidige evner og egenskaber,
der har dannet sig i løbet af de samfundsmæssigt-hi
storiske processer, i individets egenskaber og evner

423

ces' vigtigste forudsætninger og indhold.

7. Adfærdens grundmekanismer i dyrets og
menneskets ontogenese

Hos dyrene virker to slags adfærdsmekanismer sam
men:
a) de medfødte, nedarvede adfærdsmekanismer (ube·
tingede reflekser, instinkter) og
b) mekanismer, hvormed den individuelle tilpasning
realiseres.
Udviklingen af den medfødte artsadfærd hænger
nært sammen med udviklingen af exosomatiske or
ganer (med hvis hjælp dyret er i kontakt med om
verdenen); den udgør samtidig den funktionelle side
i dyrenes evolution.
Såvel artsadfærden som alle øvrige arvelige foran·
dringer fuldbyrdes, idet små forandringer bliver ud·
valgt og summeret. Det drejer sig derved om en me·
get langsom proces, der svarer til de langsomme for·
andringer i den ydre verden; forandringerne, der
herved fuldbyrdes, er af fundamental betydning for
tilpasningen. 57
Det forholder sig anderledes med den individuelle
adfærds mekanismer. De adskiller sig først og frem

Vi råder i dag over et omfattende materiale, der
er blevet indsamlet med dyr. Ifølge dette kan den
medfødte adfærd aldrig ytre sig uafhængigt af den
individuelle erfarings indflydelse. Selv insekter, hvis
instinkter fungerer som en maskine, tilpasser deres
adfærd - i modsætning til Fabres opfattelse - til den
ydre verdens foranderlige elementer.BB
Det forholder sig på samme milde med medfødte
adfærdsforløb, f. eks. med kyllingens pikkebevægel
ser. Der behøves her først en vis øvelsesperiode, ind
til disse bevægelser bliver koordineret og udført med
tilfredsstillende resultat. Det viste sig ved en række
eksperimentelle arbejder, hvor man anvendte meto
der, hvor pikkebevægelserne allerede i starten blev
forhindret. 80
Hos højere pattedyr afhænger tidspunktet, hvor
den ubetinget-reflektoriske virksomhed ontogenetisk
viser sig, til syvende og sidst ikke blot af tidspunktet
for de tilsvarende nervemekanismers modning, men
i lige så høj grad af ydre- betingelser, hvorunder de
medfødte adfærdsmekanismer mere eller mindre hur
tigt frembringer betingede reflekser. 00
I løbet af ontogenesen tilpasser dyrets medfødte
adfærd sig følgelig omverdenens foranderlige elemen
ter. Da der altid findes sildanne foranderlige elemen
ter i omverdenen, forandrer dyrets artsadfærd sig
også uophørligt i løbet af det individuelle liv.
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udførlige beskrivelse og det naturlige system af disse
komplicerede reflekser (ubetingede reflekser, instink
ter - O.L.) udgør foreløbig den mest fremtrædende,
vigtige opgave i centralnervesystemets fysiologj,«91
Et andet sted skriver Pawlow: »Og jeg gentager
nok en gang: Det er meget vigtigt at have en fuld
stændig fortegnelse over og et tilsvarende system af
disse reflekser; thi hele organismens øvrige nerve·
virksomhed er ... opbygget på fundamentet af disse
medfødte reflekser.« 92
Som det således fremgår af overensstemmende fy
siologiske og zoologiske undersøgelser, afhænger et
dyrs individuelle adfærd direkte af instinkter, der er
særegne for dette. Det formår at løse ret svære op
gaver, når blot de svarer til artsadfærdens mulighe
der, men allerede ved små krav, der ikke er adækva
te over for artens naturlige livsbetingelser er dette
ikke muligt. DS
Nu fremviser dyr også ind imellem en adfærd, der
ikke synes at have nogen relation til deres instinkter.
Ved nærmere betragtning er der dog altid en nær
sammenhæng med det nedarvede medfødte grundlag.
Som eksempel skal der erindres om dresserede dyrs
adfærd. Hvis en søløve jonglerer med en bold eller
en ræv ruller et tæppe ud, så virker det til at begyn
de med, som om disse handlinger ikke havde noget
at gøre med disse dyrs medfødte adfærd. Men også
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pasning til de ydre omstændigheder. Dens usædvan.
lige form skyldes udelukkende de af domptøren be"
vidst fremskaffede betingelser. Dette gælder også
for mange dyrs komplicerede adfærd i eksperimenter,
hvor forskeren - som l. eks. i Woifes abeundersøgel
D
ser ' - først og fremmest arbejder med den ydre ef
fekt.
Vi vil her undlade at se nærmere på erhvervel
sen af individuelle erfaringer under sædvanlige livs
betingelser. Som det fremgår af undersøgelserne,
er der her forskel på adfærdsprocessernes konkrete
mekanismer og struktur og den tilsvarende genspej
ling af omverdenen, der foregår i disse processer, og
som formidler deres fuldbyrdelse.
Den individuelle adfærds mangfoldigt tilblevne
mekanismer - fra de mest elementære betingede re
flekser til abernes komplicerede, intellektuelle hand
linger - viser imidlertid kun fremskridtet i en ret.
ning: I dyrenes voksende evne til at realisere deres
særegne artsadfærd under konkrete betingelser, der
fjerner sig mere og mere fra artens almene livsbetin
gelser.
Et dyrs individuelle adfærd afhænger således af to
former for erfaring: M artens erfaring, der er fikse.
ret i den ubetinget-reflektoriske, instinktive adfærds
mekanismer, og af den individuelle erfaring, der dan.
nes i løbet af ontogenesen. Hovedfunktionen, som
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ikke er dannet i løbet af det enkelte menneskes hv;
derimod fremstiller den resultatet af mange genera
tioners udvikling og bliver videregivet fra slægt til
slægt. nen fikseres dog ikke arveligt og adskiller sig
derved fundamentalt fra dyrenes artserfaring. Selv
om mennesket tilegner sig artserfaringen i løbet af
ontogenesen, kan den dog ikke sættes lig ~ed den
individuelle erfaring i ordets egentlige betydmng, som
den adskiller sig fra ikke blot i sit indhold, men ogsfi
på den måde, den bliver tilegnet på...
.
Erhvervelsen af samfundsmæssig-hlstonsk erfanng
forandrer adfærds- og genspejlingsprocessernes alme
ne struktur og lader helt nye former og måder for
adfærd fremstå. Tilegnelsesprocessernes mekanismer
er derfor kendetegnet ved, at de el' dannelsesmekanis
mer for mekanismer. Det er overordentlig svært at
undersøge dem, fordi de bliver tilsløret af de almene
mekanismer til dannelse af individuel erfaring.
Hvis en voksen for første gang prøver at lære et
barn at drikke af en kop, så fremkalder barnets kon
takt med væsken først og fremmest ubetinget-reflek
toriske bevægelser, der nøje svarer til drikkeproces
sens naturlige betingelser. Læberne formes, så de
danner et rør, tungen bevæges frem, næsefløjene luk
kes, og barnet udfører sugebevægelser. Koppen op
træder endnu ikke som en genstand, der bestemmer
måden at drikke på. Barnet lærer dog ret hurtigt at
drikke af koppen; dets bevægelser omformes således,
at koppen bliver brugt i overensstemmelse med sit
formål. Barnet berører kanten af koppen med un
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koppens, der ikke blot adskiller sig fra en »natur
lig drikkekilde« ved, at den kan bevæges, derimod
også ved f. eks. den tynde kant. Når barnet bruger
koppen, lader det sig ganske vist ikke lede af dens
egenskaber 'an sich', men af den voksnes handlin
ger, der fører koppen til barnets mund og hælder
lidt efter lidt, og som til sidst giver barnet koppen i
hånden og aktivt forbinder og korrigerer dets bevæ
gelser. Den voksne opbygger således et nyt funktio
nelt system hos barnet, idet han til dels fonnidler
nye bevægelser (koppen må føres til munden og hæl
des lidt efter lidt) og til dels udløser forhåndenvæ
rende reflekser, der tilhører andre naturlige reflekto
riske systemer.
På lignende måde tilegner barnet sig også andre
specifikt menneskelige handlinger, sam f. eks. bevæ
gelserne med en ske eller med en skovl. Genstanden,
som barnet tager i hånden, bliver til at begynde med
uden videre omstændigheder inddraget i systemet af
naturlige bevægelser. Barnet fører f. eks. skeen til
munden som enhver anden naturlig genstand, der ikke
har karakter af et værktøj, og er ikke opmærksom på
at holde den vandret. Ved hjælp af den voksnes
umiddelbare indgriben bliver barnets håndbevægel
ser ved brugen af skeen efterhånden grundlæggende
omfonnet og indordnet den objektive logik i omgan
gen med dette redskab. Disse bevægelsers almene
afferensmåde ændrer sig; de bliver hævet op til et
højere, genstandsmæsigt niveau.'· Barnet erhverver
et system af funktionelle bevægelser, et system af
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digt at oparbejde en særegen tilpasning; dyret må,
som allerede Kohler" slog fast, hver gang igen til
passe sine bevægelser de ydre rumlige og mekaniske
forhold. Dets bevægelser fremstiller på ingen måde
en særegen ad/ærdstype. Med andre ord: Selvom
I det er muligt at oparbejde enkelte handlinger hos
, aber, er værktøjshandlingens princip utilgængeligt
I for dem, hvad de fejl, der optræder ved brogen af
IIi »værktøj«, tydeligt viser.
If Dyrenes »værktøjshandlinger« adskiller sig også i
Il en anden henseende fra menneskets virkelige værk
,1\ tøjshandlinger. Dyrets »værktøjshandlinger« danner
II!, sig overvejende under indflydelse af genstandsmæssi
ge betingelser (skillevægge, en stok der er i synsfel
"\! tet osv.); andre dyrs eller menneskers handlinger spil
i, i ler derved ingen afgørende rolle. De bliver ikke op·
:,'l 'ii bygget med fremmed hjælp, og de ovel1ages heller
GS
: !\(: ikke efter et mønster.
'III! Dyr formår ganske vist at efterligne; ved efterlig
" I,ningen danner der sig dog ikke nogle nye handlin·
: [ger hos det. I øvrigt overvurderer man - det skal på
beges i denne sammenhæng - ofte uretmæssigt efter.
; !!lignelsens rolle hos dyr. Mange reaktioner, som man
'Ilifører tilbage til denne mekanisme, da~es i virkelig.
'\ lpeden uden denne. Fuglens sangreaknon f. eks. kan
\!,kke føres tilbage til en eller anden efterligning. Det
l \\,ar Wagner i sin tid påvist. idet han støttede sig til
,I ileldre iagttagelser af svaleflokke foretaget af Le-Dan-
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Abernes efterligning er et ret kompliceret problem.
der har været genstand for megen diskussion.'"' Her
går meningsforskellene dog ikke mest på modsatte
kendsgerninger. men på de forskellige udlægninger
af begrebet »efterligning« !O,
I al fald måtte evnen til efterligning og den rolle
den spillede i adfærden, være yderst begrænset også
hos disse dyr, der for det meste havde tilbøjelighed
til efterligning. Derom vidner ikke blot observationer
af lavere aber,10 3 men også af antropoider.104,
l denne forbindelse er Ladygina·Kohts observatio.
ner af den unge chimpanse Johnnys adfærd ret oply
sende. Dyret imiterede ofte menneskers handlinger
med værktøj, SOm f. eks at slå et søm i med en ham
mer. Trods dette formåede den dog ikke at fatte sin
gørens objektive lOgik: Den brogte ikke den fornød.
ne kraft. den satte ikke sømmet lOdret i fladen eller
ramte ved siden af. »Trods sin enorme praksis,,, skri.
ver forfatteren. »har Johnny endnu ikke kunnet slå
et søm i rigtigt.«lOS
MenneSkets efterligning har en prine,ipielt anden
karakter. Selvom der også findes reflektoriske frem
trædelser hos barnet, eksempelvis i form af ekkoki.
nese, ekkomimik eller ekkolalie (efterligning af tale
- red. bem.), mister de deres betydning i det andet
leveår. Samtidig viser de specifikt menneskelJge for
mer for efterligning, den såkaldte intellektuelle efter
ligning, sig at være efterligning efter et forestillet
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en ny funktion: Hos dyret er den begrænset til de
allerede foreliggende adfærdsmuligheder; hos barnet
formår de derimod at overskride disse rammer, at
fremskaffe nye muligheder og danne fuldstændigt
nye handlingsformer. Barnets efterligning minder i
sine specifikke former om læreprocessen, en proces,
der adskiller sig kvalitativt fra læreprocessen hos dyr.

antager læreprocesserne ikke blot mere udfoldede for
mer, men bliver derimod også mere komplicerede
i ~eres i.ndhold; de bliver ligesom hævet op på et
højere tnn.
Kundskab.serhvervelsen bliver til en proces, der
fremkalder Indre kognitive handlinger hos barnet.
Omvendt udgør disse forudsætningen for, at det kan
tilegne sig begreber i deres sammenhænge og i deres
dynamik.
Undersøgelsen af disse overordentligt komplicerede
processer viser os tillige deres specifikke mekanisme
interioriseringen af ydre handlinger.
'
Interioriseringsfremtrædelsen er blevet beskrevet
af mange psykologer. Wygotsky understreger deres
fundamentale rolle i udviklingen. Galperin, 109 Da
wydow,u° Pantina,'" Talysina '12 og Elkonin"B ar
bejder for tiden systematisk med dette problem i
Sovjetunionen; af udenlandske arbejder skal Piagets
og hans medarbejderes omfangsrige undersøgelser
nævnes.
Jeg vil ikke komme nærmere ind på indholdet i
disse arbejder og på deres foreskellige teoretiske op.
fattelser af interioriseringen, men blot berøre spørgs
målet om dens nødvendighed.
Interioriseringen, dvs. den skridtvise omdannelse
af ydre til indre, åndelige handlinger, er en proces,
der nødvendigvis fuldbyrdes i menneskets ontogene
se. Den er nødvendig fors:Ividt, som det er hovedind

8. Det særegne ved dannelsen af åndelige handlinger
Allerede de første, oven for beskrevne processer,
hvormed barnet tilegner sig specifikt menneskelige
handlinger, viser entydigt deres vigtigste særegenhed.
De fuldbyrdes i menneskeligt samkvem. På de aller
første udviklingstrin drejer det sig udelukkende om
en praktisk omgang, hvis muligheder og funktioner er
forholdvis begrænsede. Den menneskelige erfarings
historisk dannede indhold er io ahnengjort og fik
seret i sproglig form. For at beherske den, kræves
der overlevering og tilegnelse i systemet af sproglige
betydninger. Dertil forudsættes følgelig deltagelsen
af det andet signalsystems sproglige mekanismer.
Disse må først dannes hos barnet, thi det er den vig
tigste forudsætning for at lære i snævrere betydning,
dvs. for en proces, hvis produkt er tilegnelsen af den
af samfundet samlede kundskab i form af den be
vidste genspejling.
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bliver de stadig genspejlet i det første signalsystem
og ikke i den samfundsmæssige praksis' almengjorte
erfadngs prisme. Hvis barnet skal genspejle disse
fremtrædelser med deres specifikke egenskab, med
deres betydning, så må barnet fuldbyrde dem i hand·
linger, der er adækvate i disses »genstandsmæssig·
gjorte« og legemliggjorte menneskelige virksomhed.
Drejer det sig om en eller anden åndelig fremtrædel·
se, eksempelvis om et eller andet begreb barnet mø·
der, så må det udføre den tilsvarende åndelige, tan·
kemæssige virksomhed. Hvorledes begynder denne
virksomhed at danne sig hos børn?
Vi vil først distancere os fra den gamle idealisti·
ske psykologis uholdbare og naive opfattelse, at bar·
net fra begyndelsen af råder over evnen til tænke·
processerne, der blot blev kaldt frem af livets indvir·
kende fremtrædelser og ville blive beriget med mere
og mere kompliceret indhold. Deri skulle den barn
lige udviklings væsen ligge.
Et andet muligt svar på vores spørgsmål om den
indre tankevirksomheds udvikling går ganske rigtigt
ud fra, at den ikke er medfødt. Samtidig antog man,
at de logiske tænkeprocesser dannede sig hos barnet
som produkt af dets individuelle erfaring således, som
det er tilfældet med dyr, der skal klare problemsitua·
tioner, idet det eksempelvis skal åbne et bur eller
finde den korteste vej ud af en labyrint. Man ser
kun en forskel for så vidt, barnets kognitive proces·
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af udviklingsforløbet i den barnlige tænkning, møder
dog alvorlige vanskeligheder. Den står i modsætning
til det virkelige tempo, hvori barnet tilegner sig ån·
delige handlinger. Dannelsen af tænkeprocesser uno
der indflydelse af. undervisningsstoffet kunne efter
deres væsen kun forløbe langsomt og måtte støtte sig
til omfangsrigt materiale. l virkeligheden fuldbyrdes
denne proces imidlertid ofte ret hurtigt på baggrund
af en stofmængde, der er væsentlig mindre end ma·
terialet, som barnet egentlig havde brug for, for at
nå til selvstændige forbindelser, at differentiere og
almengøre dem. Det er her tilstrækkeligt at henvise
til den af Russkaja beskrevne kendsgerning, at alle·
rede førskolebarnet er i stand til med det samme at
lære at analysere geometriske figurer ved hjælp af
et enkelt forbillede, hvis man blot hjælper det til at
orientere sig ved hjælp af kendetegn, som forsøgsle.
deren giver .'14
Der findes dog endnu en fundamental vanskelig·
hed som vi møder i den netop skildrede opfattelse
af tænkeprocessernes udvikling: Aktualiseringen af
associationer er ikke identisk med den åndelige virk·
somhed, derimod kun en mekanisme og en betingel.
se for dens fuldbyrdelse. Det lader sig let eftervise
med almenkendte, enkle kendsgerninger: det er ikke
svært at danne faste associationer af tYPen 2+3=5,
3+4=7, 4+5=9 osv. hos barnet. Selvom disse
forbindelser let aktualiseres, behøver barnet ikke helt
28 Leontjew
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de form, som er fikseret i f. eks. aritmetriske ud
tryk af typen 2 + 3 = 5. På denne måle lærer barnet
at addere i forkortet form og dermed også at betjene
sig af de ovennævnte associationer.
Associationspsykologiens naive opfattelser er teo
retisk og praktisk uholdbare, fordi de ser bort fra
læreprocessens vigtigste led og hovedbetingelse: Dan
nelsen af handlinger, der er det virkelige grundlag for
læreprocessen, og som den voksne må formidle til
barnet, som ikke er i stand til selvstændigt at udføre
dem.
Vi så det allerede i forbindelse med de simple, ydre
genstandsmæssige handlinger. De bliver til at begyn
de med altid udført af barnet med den voksnes umid
delbare hjælp, der enten praktisk viser det, hvorledes
man f. eks. skal håndtere en kop eller en ske, eller
demonstrerer en handling for det i forvejen. Efter
hånden lærer det også at bandle efter sproglige in
struktioner. Har barnet udarbejdet handlingen under
successiv gentagelse, bliver det også i stand til i stort
omfang at tilvænne den til ændrede konkrete betin
gelser. Den videre tilpasning fuldbyrdes alt erter den
almene mekanisme, der erhverves via de individuelle
erfaringer. Det er denne mekanisme, der nu sørger
for tilpasningen af de af barnet tilegnede historisk
frembragte handlinger til de forandrede konkrete be
tingelser, og ikke længere den medfødte artsadfærd,
som det er tilfældet hos dyr.
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man kan gribe mekanisk ind i dens forløb, idet man
f. eks. bringer barnets hånd i en bestemt position og
korrigerer dens bevægelser. Det forholder sig ander
ledes med en indre, åndelig handling. Denne lader
sig hverken demonstrere eller percipere og man kan
heller ikke umiddelbart gribe ind i dens udførelse.
For at formidle en ny åndelig handling til barnet,
eksempelvis at addere, må man derfor i forvejen lade
dct udføre en tilsvarende ydre handling, dvs. ekste
riorisere den indre handling. Den indre handling bli
ved først udført i denne cksterioriserede form, som
udfoldet ydre handling. Først derefter, ved trinvis
omdannelse. ved almengøreIse, ved specifik forkor
telse af dens led og forandring af dens niveau, bliver
den interioriseret, dvs. omformet til en indre hand
ling, der nU forløber tankemæssigt.
Hvis barnet skal lære åndelige handlinger. der lig
ger til grund for tilegnelsen af historisk dannede
kundskaber og begreber, så må det gå fra ydre udfol
dede handlinger til sådanne overført til det sprog
lige områder, og som så efterhånden bliver interiori
scret og bliver til sammentrængte åndelige operatio
ner, til tankeakter.
Denne proces behøver selvfølgelig ikke at gennem
løbe aUe trin agat omfatte alle led i en Widelig hand
ling, der skal dannes. Allerede indlærte åndelige
handlinger optræder selvfølgelig som færdige tænke
evner, der blot behøver at blive sat i gang, når en ny
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de form, som er fikseret i f. eks. aritmetriske ud
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Associationspsykologiens naive opfattelser er teo
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man f. eks. skal håndtere en kop eller en ske, eller
demonstrerer en handling for det i forvejen. Efter
hånden lærer det også at handle efter sproglige in
struktioner. Har barnet udarbejdet handlingen under
successiv gentagelse, bliver det også i stand til i stort
omfang at tilvænne den til ændrede konkrete betin
gelser. Den videre tilpasning fuldbyrdes alt efter den
almene mekanisme, der erhverves via de individuelle
erfaringer. Det er denne mekanisme. der nu sørger
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frembragte handlinger til de forandrede konkrete be
tingelser, og ikke længere den medfødte artsadfærd.
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436

.

.'

man kan gribe mekanisk ind i dens forIøb, idet man
f. eks. bringer barnets hånd i en bestemt position og
korrigerer dens bevægelser. Det forholder sig ander·
ledes med en indre. åndelig handling. Denne lader
sig hverken demonstrere eller percipere og man kan
heller ikke umiddelbart gribe ind i dens udførelse.
For at formidle en ny åndelig handling til barnet,
eksempelvis at addere. må man derfor i forvejen lade
det udføre en tilsvarende ydre handling, dvs. ekste
riorisere den indre handling. Den indre handling bli
ved først udført i denne eksterioriserede form, som
udfoldet ydre handling. Først derefter, ved trinvis
omdannelse, ved almengøreise, ved specifik forkar·
telse af dens led og forandring af dens niveau. bliver
den interioriseret, dvs. omformet til en indre hand
ling. der nu forløber tankemæssigt.
Hvis barnet skal lære åndelige handlinger, der lig·
ger til grund for tilegnelsen af historisk dannede
kundskaber og begreber, så må det gå Ira ydre udfol
dede handlinger til sådanne overført til det sprog·
lige områder, og som så efterhånden bliver interiori·
seret og bliver til sammentrængte åndelige operatio
ner, til tankeakter.
Denne proces 'behøver selvfølgelig ikke at gennem
løbe alle trin og 'at omfatte alle led i en åndelig hand
ling, der skal dannes. Allerede indlærte åndelige
handlinger optræder selvfølgelig som færdige. tænke
evner, der blot behøver at blive sat i gang, når en ny
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nedarvede artsadfærd tilpasser sig de foranderlige om
verdensbetingelser, derimod ved at det menneskelige
individ får overleveret og tilegner sig den samfunds
mæssigt-historiske udviklings opnåede resultater, de
tidligere generationers erfaringer. Enhver skabende
tanke, som et menneske selvstændigt når frem til, er
kun mulig på baggrund af disse tilegnede erfaringer.
. Såvel teorien om den åndelige udvikling som den
pædagogiske psykologi må dog ikke se bort fra disse
processers specielle særegenheder og begrænse sig til
opfattelser oin de almene mekanismer i erhvervelsen
af individuel erfaring, der ganske vist ligger til grund
for denne, men som ikke kan omfatte dens specifikke
særegenheder.

9. Hjernen og menneskets psykiske virksomhed

I den hidtidige analyse er vi gået ud fra to opfattel
ser:
a) I løbet af den samfundsmæssigt-historiske ud
vikling danner der sig nye' psykiske funktioner hos
mennesket.
b) I den æra, hvor de samfundsmæssige love her
sker, forandrer menneskets hjerne sig næppe; den hi
storiske udviklings resultater bliver nu fikseret i den
menneskelige virksomheds objektive - materielle og
ideelle :.. produkter og i denne form videregivet fra
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psykologer fra den sociologistiske retning viger uden
om. Samtidig er det af fundamental betydning. Ved
at undlade at løse det, fremskaffes jo adskillelsen
mellem den historiske socialpsykologi og den ekspe
rimentelle, naturvidenskabelige psykologi.
Problemet er vanskeligt for så vidt, som ælerken
delsen af de menneskelige evners samfundsmæsslgt
historiske væsen ved første øjekast fører til den uri
melige påstand, at disse evner er uafhængige af hjer
nens morfologiske særegenheder. Derved fremkom
mer spørgsmålet, om der kan findes psykiske evner
eller funktioner, der ikke har noget specielt. organ
i dette ords egentlige morfologiske betydning.
Dette problem er ikke nyt i psykologien. De viden
skabelige psykologer her i lang tid spurgt, hvad der
bevirker denne eller hin psykiske proces. Da man
analogt med biologien, der definerede funktionsbe
grebet efter et organs særegne opgave, førte begre
bet om den psykiske funktion ind i psykologien, an
tog dette spørgsmål særdeles tydelige former. Man
begyndte nu at søge efter organer, der svarede til
bestemte, konkrete psykiske funktioner. Det var ikke
mere tilstrækkeligt alment at benævne hjernen som
det psykiskes organ. Psykologerne bestræbte sig langt
mere på, så præcist som muligt, at relatere forskel
lige funktioner til forskellige hjernestrnkturer. Disse
forsøg, der blev foretaget I den naive psykomorfis
mes ånd, på direkte at lokalisere de højere psykiske
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kunne være f. eks. en specifik funktion af hæmnin
gen, stimuleringen, den almene eller selektive irrida·
tion. Selvet fysiologisk begreb om en proces i det
andet signalsystem relaterer sig ikke blot til det sprog
lige, men til enhver bevidst psykisk funktion, dvs. til
tænkningen, til den logiske indprægning, til den beo
vidste perception eller til den vilkårlige opmærksom
hed.
Den eneste og omfattende løsning på dette kom·
plicerede problem blev forberedt gennem resuita·
terne fra eksperimentelle fysiologiske undersøgelser.
især gennem læren om den højere nervevirksomhed.
Allerede i begyndelsen af det 20. århundrede havde
man omfattende eksperimentelt materiale, af hvilket
det entydigt fremgik: Selv relativt simple, sensoriske
psykiske funktioner opstår i samvirke med adskillige
receptoriske og effektoriske systemer. Deraf kan man
udlede den almene sætning: Der hvor fyslologiske
funktioner opnår specifik betydning, som fysiologisk
ytrer sig i en sansnings særegne egenskab, baserer en
sådan virksomheds specifikke karakter sig ikke på
elementer, derimod på deres sammenkobling."' Der·
ved betonede man, at en sådan sammenkobling af fy.
siologiske elementer leverer en ny kvalitet. der ikke
er elementernes egen.
Talrige undersøgelsesresuitater gør endnu en ikke
mindre vigtig slutning berettiget: nen skildrede sam·
menkobling af simple, fysiologiske elementer, der lig
ger til grund for de psykiske funktioner, fuldbyrdes

Refleksemes motoriske led spiller den afgørende
rolle ved disse forbindelsers opkomst, det vil ikke
sige sansningerne og forestillingerne, derimod deres
»motoriske følger«."T
,
En konkret fysiologisk forklaring på, hvordan for
bindelserne mellem enkelte elementer dannes i re
flekssystemer, fremkom dog først betydeligt senere.
Jeg tænker her på den af Pawlow opdagede dannel
sesmekanisme for funktionelle hjemesystemer.
Allerede i sin artikel fra 1916 »Die Analyse eiriiger
komplizierter Reflexe des Hundes« udviklede Paw
low den tanke, at forestillingen om enkelte nervecen·
trers virksomhed ikke var tilstrækkelig til forståel
sen af den komplicerede adfærds fysiolOgiske grund·
lag. »Dertil må vi tilføje endnu et fysiologisk syns·
punkt til det udelukkende anatomiske, idet vi anta
ger en funktionel sammenkobling af forskellige dele
af centralnervesystemet over en særegen bane af for
bindelser til udførelsen af en bestemt reflektorisk
akt.«118

Man har i den følgende tid eksperimentelt under'
søgt dannelsen af funktianølle forbindelser og derved
hovedsageligt fulgt fremkomsten og udløsningen af
forbindelsessysremer af successive kunstigt udvalgte
stimulikomplekser. I nogle undersøgelser, der be
skæftigede sig med mennesket, gik man ogs§ ud fra
denne ide for at efterforske de funktioners struktur,
der lader almene, simple universelle psykiske evner,
eksempelvis den optiske perception af objekter 'eller

441

o'"

hos et menneske efter årtiers blindhed de tidligere
opståede optiske forestillinger, der havde associeret
,ig med følesansninger.'20
ForbiD.delserne, som vi taler om, har yderligere en
særegenhed: En gang dannet, fungerer de som et en
hedsmæssigt hele og det er ikke mere muligt at er
kende deres »sammensatte« væsen; deres tilsvarende
psykiske processer ytrer sig følgelig som enkle og
umiddelbare forløb, som det er tilfældet ved percep·
tion af en genstand, der fjerner sig, ved vurderingen

af en vægt (Charpentier-fænomen) eller ved den
umiddelbare begribelse af anskuelige forhold.
De skildrede særegenheder tillader, at man betrag.
ter de i løbet af livet fremkomne forbindelser som
egenartede organer, hvis specifikke struktur tillige
ytrer sig i fremkomsten af psykiske evner eller funk
tioner. 1 .21
Anvendelsen af begrebet »organ« forekommer mig
helt igennem berettiget. Allerede for mere end 30 år
siden udviklede A. A. Uchtomski tanken om eksi
stensen af nervesystemets fysiologiske organer. Han
skrev i denne sammenhæng: »Vi forbinder sædvan
ligvis noget specifikt morfologisk og bestandigt med
begrebet organ og tilskriver det konstante statiske
karakteristika. Det synes mig på ingen måde at være
nødvendigt, og man burde løsrive sig fra denne fore
stilling i den moderne videnskab.«'"
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stændige reaktioner med udfoldede effektariske led
og reafferenser, sammenkoblede, så bliver deres ef
fektoriske led hæmmet og reduceret; de antager form
af intracentrale hjemeprocesser. Selvom de rent
perifere effekter derved aldrig helt kan forsvinde og
altid vil være tilgængelige ved indgående undersøgel
ser, optræder de stadig kun i reduceret form; de har
ingen selvstændig tilpasningseffekt og kan derfor kun
indirekte bekræftes. Bekræftelsen eller ikke-bekræf
telsen forholder sig nu kun til det sidste led i det net·
op fremkomne system. Er et sådant system en gang
fremkommet, så bliver det hurtigt reguleret som et
enhedsmæs,igt hele.
Som eksempel på et sådant enhedsmæssigt system,
der ligger til grund for funktionerne, som har form af
elementære psykiske evner, skal gehøret for tonehøj
der anføres.
Gehøret for tonebøjder udsk11te sig som en særegen
evne hos mennesket, da det er "nødvendigt for den
adækvate perception af musik, der ligesom lydsproget
er et udviklingsprodukt af det menneskelige sam
fund. Det adskiller sig fra det fonematiske gehør for
så vidt, som det udskiller sig fra de lydkomplekser,
der kendetegner højden, der i de fleste nutidige 'prag
(hvor tonehøjden ikke spiller nogen rolle) ikke tje
ner til erkendelsen af betydningsforskellene; det ab·
straherer til gengæld fra klangfarvens komponenter,
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er adækvat over for lydens perciperede parameter:
Intoneringen (vokalisationen) af tonehøjden. Dette
led har oprindelig form af ydre eftersang, hvorved
stemmen bliver tillempet den perciperede lyds højde.
Senere forvandler det sig til den indre eftersang, der
ved analysen af højden udelukkende bidrager med
de motoriske forestillinger. Frekvensen bliver nu så
dan set analyseret ved hjælp af den lidt efter lidt
fremkomne indre »komparation«s mekanisme
(McKay), dvs. ved hjælp af den indre fuldbyrdede
sammenligning og tillempning. Denne mekanisme,
der dannes i løbet af livet og hvis tilstedeværelse
kun kan afdækkes gennem speciel1e undersøgelser
og hvis virke er uigennemskuelig for introspektio
nen, er organet for gehøret for tonehøjder. Selvom
den dannes i løbet af ontogenesen og selvom den
aktivt kan styres, adskiller dens funktioner sig ved
første øjekast ikke fra fremtrædelserne ved elemen
tære, medfødte evner. Men kun ved første øjekast.
En mere indgående analyse viser let sådanne sy
stemfunktioners egenart:
Disse funktioners oprindelige reflektoriske struk
tur - det kan man let forestille sig - kan altid igen
fuldt udfoldes. Derved lader al1e reducerede motori
ske led sig igen afdække. I mange tilfælde kan man
også omforme strukturen, idet man erstatter et led
med et andet.
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telefonsamtale. Hvis en samtalepartner ikke får be
kræftet sin information eller ikke får noget svar p.
g. a. dårlig forbindelse, så fører det automatisk til
fuld udfoldelse af artikulationen; bliver forbindelsen
igen bedre, så begynder han igen at tale normalt, og
mange artikulationselementer bliver reduceret.
Napalkow og Bobnewa viste eksperimentelt denne
dynamik med en model for fremkomsten af flerledede
reaktioner. De fandt følgende forklaring: Bliver det
sidste fuldbyrdelsesled i systemet hæmmet, så frem
kalder det induktivt en pirring af al1e tidligere hæm
mede led efter princippet om den effektoriske gene
ralisation (Wornin). Den samme dynantik måtte også
ligge til grund for dannelsen af funktionel1e syste
mer, som der her er tale om. De led, hvis hæmning
ikke har indflydelse på effekten, bliver reduceret og
systemet bliver forkortet. Omfatter hæmningen imid
lertid et led, hvis reduktion forandrer resultatet så·
ledes, at der ikke mere forekommer nogen bekræf
telse, så forekommer det hæmmede led igen. Den
selvstændige (»spontane«) dannelse af sådanne funk
tionelle systemer bliver styret under indflydelse af
en særegen »naturlig udvælgelsc« af de vigtigste
elementer.
Kendsgerningerne, der fremkommer ved en syste
matisk analyse af den i ontogenesen opståede psyki·
ske virksomhed, menneskets funktioner og evner og
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en eller anden isoleret hjernecellegruppes virksom
hed, men et kompliceret kortikalt system, hvis ele
menter ligger i forskellige, undertiden langt tra hin
anden placerede hjerneafsnit, der imidlertid danner
et enhedsmæssigt funktionelt system.
Fra et ontogenetisk synspunkt er oplysningerne om
tidspunktet for lokalisationen af et funktionelt system
særdeles vigtige, dvs. sammenhængen mellem den
patologiske effekt og alderen, hvor beskadigelsen
indtraf.
Denne tidslige lokalisation, hvis psykologiske be
tydning især blev betonet af Wygotsky,124 lader os
med større ret betragte de funktionelle systemer som
dannelser, der opstår i løbet af livet og har forskel
lig indre struktur på de enkelte udviklingsetaper.
En systematisk analyse af funktioner, der er blevet
forstyrret ved beskadigelse af bestemte hjerneafsnit,
er ikke blot teoretisk, derimod også praktisk meget
vigtig; thi den frembringer mulighed for at genoprette
dem. Derved gælder det først og fremmest om at ud·
folde den forstyrrede funktions struktur på ny, at er·
statte det udfaldne led med et andet godt og bestan·
digt og på ny at sammentrænge forløbet, idet man
efterhånden automatiserer den tilsvarende proces. Er
f. eks. den forreste del af storhjemebarkens baglap
beskadiget, så kan de elementære optiske funktioner
ganske vist bibeholdes; patienten formår dog ikke at
læse og selv simpel øvelse giver i dette tilfælde intet
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serede læsning.'"
, Trods den genfremstillede funktions egenart over
for en normal udviklet funktion har begge processer
en enhedsmæssig struktur, der gør såvel udskiftnin
gen af det umiddelbare leds funktion (den såkaldte
kompensation inden for systemet) som 'funktionens
tilpasning til nye opgaver mulig. Man tillægger såle
des Ikke tilfældigt begrebet kompensation en over
ordentlig omfattende betydning; thi der er, som uno
dersøgelser ardens mekanismer entydigt har vist, in
gen principiel forskel på en funktions oinformning un
der patologiske og under normale betingelser.".
Derudover er, der betydelige forskelle i en funk
tions omformning alt efter dens niveau. Mens vege·
tative og andre simple livsfunktioner omformes tem
melig hurtigt og automatisk på bekostning af organis
mens, reserver under indflydelse af perifere impulser,
er omformningen af de psykiske funktioner, der er
opstået i løbet af livet, en langsom og konstant pro
ces, der omfatter deres eksteriorisering og udfoldel
se, den specielle udarbejdelse af det nye 'led. der ind
går i deres struktur såvel som den tilsluttende inte
riorisering. Med andre ord: Processen fuldbyrdes i
form af en læreproces og fører til et særegent »for
melt« resultat (til forskel fra dens såkaldte »maleriel
le« resultat. der viser sig i tilegnelsen af undervis
ningsstoffet i form af kundskab eller færdigheder).
Vi vil dog vende tilbage til det oven for udkastede
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»Vores natur er fremkommet ved arbejdet.• Det
te udsagn gælder frem for alt menneskets åndelige
natur, dets psykiske væsen.
Det vigtigste fremskridt i hjerneudvikiingen, der
fuldbyrdedes ved det nutidige menneskes tilblivelse,
består åbenbart i det faktum, at fikseringsfunktionen
af nydannede dynamiske strukturer efterhånden er
blevet overtaget af cartex. Storhjernebarken overtog
som organ for den ontogenetiske erfaring den samme
rolle som de subkortikale centrer har m. h. t. den
biologiske erfaring. Det er det fysiologiske udtryk
for den for mennesket særegne mulighed for i løbet
af livet at tilegne sig artens erfaringer, hele genera
tioners erfaringer.
Fremskridtet, som der her tales om, blev allerede
indledt i den menneskelige hjernes forhistorie, i hvis
forløbfunktionerne i dens morfologisk fikserede og i
dens funktionale strukturer nærmede sig hinanden
mere og mere. Pawlow mente - delte standpunkt er
ganske vist ikke særlig udbredt - at han altid viIIe
have dette forhold for øje. »For mig,« sagde han i
denne sammenhæng, »er konstitution og dynamik på
ingen måde så modsætningsfyldte begreber, som det
almindeligvis bliver antaget. Jeg identificerer dem
næsten og ser næsten ingen forskel på dem ... Der
for indtager jeg følgende standpunkt: Hvad der før
hen var dynamisk, bliver senere konstitutionelt. Efter

mekanisme.
Vi vil som sidste problem berøre spørgsmålet om
det principielle forhold mellem udviklingen af hjer
nens fysiologiske dynamik og udviklingen af de psyki
ske processer. Bortset fra individuelle særegenheder
i den højere nervevirksomheds dynamik har disse - i
al fald i løbet af menneskehedens historiske udvik
ling - øjensynligt ikke ændret sig væsentligt. De al
mene love forbliver lige så uforandrede; de binder,
uafhængigt af hjernens virsomhed, hvis punkter for
bindes med hinanden og hvis dynamiske systemer
denned opstår. Disse systemer afhænger udelukken
de af virksomheden, hvori subjektet realiserer sine
relationer til virkeligheden og underordner sig de ob
jektive egenskaber. Idet denne virksomhed udvikler,
forandrer og forgrener sig, forandrer og forgrener de
dynamiske systemer sig tillige. Selvom de sammen
sæltes af fysiologiske elementer. der forbinder sig
med hinanden, og selvom de er produkter af hjer
nevirksomheden, kan de ikke udtrykkes med fysio
logiske elementer. Det de genspejler, bliver ikke gen
spejlet i strukturen, som det eksempelvis sker ved
fremstillingen af en geometrisk figur på et stykke
papir. De ytrer deres specifikke egenskaber som sy
stemer, der lader genspejlingen komme i stand for
så vidt, som de aktualiserer og reproducerer subjek
tets virksomhed over for den genspejlede virkelighed;
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sig i disse strukturers reproduktion, forandring og
komplicering i løbet af generationer, fremstiller psy
kens historiske udviklingsproces.
Den eksperimente\le undersøgelse af psykiske ev
ners og funktioners genese og struktur, der dannes
hos mennesket, idet det tilegner sig resultaterne af
menneskehedens samfundsmæssigt-historiske udvik
ling, i sammenhæng med udforskningen af de tilsva
rende hjernemekanismers genese og struktur, betyder,
at man også ved grænseområdet for psykologiske un
dersøgelser går historisk frem.
I denne forbindelse har man i dag kun gået de
a\ledørste skridt. Men a\lerede analysen af de aku
stiske evner f.eks., der frembringes af den af men
neskeheden frembragte musik e\ler af lydsproget e\ler
også evnen til den specifikke menneskelige form for
farveperception, beviser eksperimentelt, at såvel al
mene som specifikke menneskelige evner ikke er ud
tryk for biologisk funderede særegne egenskaber, der
enten kan være til stede eller ej, men at de først dan
nes i løbet af udviklingen og opvæksten.
De som kender lovmæssighederne, hvorefter disse
opstår, vil - det beviser disse forsøg allerede - være
i stand til bevidst at styre denne proces og sikkert
tilstræbe det mål, alsidigt at udfolde al1e menneskers
evner.
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