KAPITEL 5
SKIFTET l AJIALYSENIVEAUET fi'O)~ DEN PSYKISKE llliLHEDSPROCES : DEN NYE
:rvALn"T, UDOVER DEN ULDTTE FYLOGETh1JTISKE, I DEN SAJrFUHDSJfÆSSIGE-HISTORISKE
UDVIKLING

5.1 Forbmærkning (SIDE 159)
Vi I!ar hidtil på glob;)l vis dern1".c.~t li:valificeret den psykiske livsproces
som stt.lenede OVer den før-psykislre, og dermed samtidig kvalificeret de

individuelle 1ærings- og udviklings færdigheder som udvikle~ gennem det
psykiske, og er dermed nået til analysen af oprindelsessammenhængen Dg de
genetiske

udf~ldsprocessers indholdsbestemmelse

med det psykiske som

grundkategDri ved den kntegoriale differentiering af fDrskellige psykiske
funktiDnsaspekter Dg er endelig nået til den kategDrialanalytiske
bestemmelse af dette funktiDnsaspekts nye kvalitet på trinnet f Dr de
individuelle lærtngs'- og udviklingsfærdigheder. Nu vil det være nødvendigt
og i overensstemmelse med vores helhedsspørgsmål at komme rod en yderligere

specificering: Det er den nye kvalitet ved det psykiske der skal hæves op
plJ "menneskeligt
samfundsmæssigt' specifitetsniveau~ hvilket er
ll

-

ensbetydende med at specificere den individuelle lærings- og

udviklingsfærdighed i sine fDrskellige .funktionsaspekter på n]Jenneskeligt n 

samfunds~~sigt

niveau.

Nu er der ved adskillelsen nf ledesynspunktet i den
individualvidenskabelige kategorialanalyse allerede fDregribende blevet
taget et resultat, af det fr~mgår det, at man ikke simpelt kan udarbejde
den nye menneskelige kvalitet af det psykiske, på samme måde som hidtil,
som kvalitativt omslag indenfor fylogenesen: Det blev nemlig forklaret, at
det særl ige ved det psykislce på II menneske l igt" ni veau er central t ved denne

formidling i en kvalitativt ny helhedsproces, nemlig nødvendigheden af den
samfundsmæssige-historiske proces.
~rår

denne fDrlDds

bestemmeL~e

nu skal "indgå"

som nDget indholdsmæssigt i

kategorialanalysen, så skal den også begrundes og konkretiseres, og det

betyder, at i det følgende må ikke kun et (160) kvalitativt Dmslag indenfor
psykofylogenesen være efterviseligt, men også et kvalitativt Dmslag i den
overordnede helhedsproces i forbindelse med det psykiske SDm et delaspekt
ved dette fDrholdet: Det mA klart kunne blive udarbejdet at, Dg på hVilken
måde det samfundsmæssige-historiske niveau i sig selv er en hlstorisk
proces, altså ikke kun indeholdt i fylDgenesen - lUen Dgså sttJende over
denne. På denne måde er det ptJviseligt gennem sammenhængen med den nye
samfundsmæssige-historiske udviklingstype Dgså muligt at fremanalysere den
individuelle lærings- og ud vikl i ngsfærdigheder som kvalitativ ny
"udvikl i ngs type II i dens forskel l ige funkti onsaspekter. som

st~ende

over den

før1l1€nneslrelige indi vidual udvi kling.
Ved udarbejdelsen af den hermed skitserede særegenhed ved det psykiskes
kvalitative oJ1lSlag til "menneskeligt" specifitets-niveau slås fast, hvilket
vil blive tydeliggj ort gennem grundlaget f Dr det histDrisk-empiriske
materiale i VDres kategorialanalyse, idet vi i løbet af dette kapitel
veksler mellem analyseniveauerne, nemlig fra niveauet af ren psykogenese mA
overgå til det overordnede fylogenetiske niveau hhv. den saIDfundsmæssige
historiske helhedsproces, Dg nærmere bestemt på det tidspunkt i vores nye
gennemgang, hVDr vi er nAet til udarbejdelsen af "domin'lnsvekslen" i det 4.
an'llyseskridt. Ved realiseringen, hvor vi også her benytter den ~p-tadiske
skridtfølg2 ved analysen (lf de k",ralitative omslag'sorn ledetråd, ',ril der ud

af materialet give sig en IDgisk histDrisk analyse, således at og hVDrfor
de relevante dimensioner på det tidligere niveauer (1. skridt),
udviklingsmodsætningen (2. skridt) og det første kvalitative spring gennem
funktionsvekslen (3, stridt) som endnu kun er udarbejdet p~

psykofylo8enetisk niveau, vil blive oV8rskr~det i 4 skridt
(dominansvekslen) på niveauet for det psykiske i retning mod den skildrede
helhedsproces. Først efter at vi har rekonstrueret det kvalitative omslag
hen til dominansvekslen. fra den fylogeneti.olee til den saIllfundsmæssig
historiske proces, og fundet frem til de metodologiske konsekvenser for den
videre fremgangsmåde, lean vi (fra kap. 6) igen vende tilbage til det
psykiske analysenlveau og udlede den kategoriale beste~~else af menneskellg
lærings- og udviklingsfærdighed som de13spekt ved den samfundsmæ5sige
historiske proces.
Vi har ikke selvstændigt tematiseret den nye udvilelingsretning og indre
fremvisning (AusgestaltungJ af psykofylogenesen under dominans af lærings
og udviklingsfærdigheden, som et afsluttende femte skridt i den tidligere
gennemgang. Dette skyldes, at vi under hensyntagen til vores
problemstilling ikke er interesseret i psylmfylogenesen som sådan, men kun
i rekonstruktionen af det psykiskes evolutionsvej hen til mennesket. Vi
behøver derfor ikke på dette sted at fremvise (SIDE 161) rekonstruktionen
af lærings- og udviklingsfærdigheden i sin helhed, men kun fra nu af
begrænse os til II an tropogenesen ", mennesketilblivelsen - da det er her det
store kvalitative omslag fuldføres. Derved rettes blikket for herværende
sig netop på de relevante dimensioner på det tidligere niveau af
førmenneskelig lærings- og udviklingsfærdighed, på hvilket det kvalitative
omslag ved mennesketilblivelsen fuldføres. Det 5. skridt i den forrige
gennemgang forsvinder så at sige i det første skridt i den nye gennemgang
af overgangsanalysen.
I løbet af den tidligere funktional-historiske rekonstruktion af det
psykiskes genese hen til dominansen af læringsfærdigheden, har for det
første et bredt område indenfor den evolutionære udvikling (startede først
ved plante-evolutionens afslutning), efterhånden indsnævret sig til den
evolutionære udvikling hos højere pattedyr, som det ses afbilledet i det
empiriske materiale, og er ved rekonstruktionen af antropogenesen
indskrænket til et empirisk grundlag i primaternes evolution. Undersøgelsen
fører derved hen til de højeste former for nulevende ikke menneskelige
primater, pongoiderne (med chimpanserne som deres mest udviklede form), og
som noget andet og væsenligt hen i området, hvor evolutionsvejen for
mennesket og menneskeaben endnu var fælles, til linien af "hominider" <de
"menneskeagtige") hvorfra pongidelinien fraspaltedes og vidreudviklede sig
i evolutionsskridtene i overgangen fra de endnu "subhumane" horninider til
det egentlige "menneske", det såkaldte dyr-menneske overgangsfelt <Dl'IOJ.
Problemerne i de på hinanden forbundne resultater i·den samroenlignende
historiske og· den umiddelbar-historiske betragtning af mennesketilblivelsen
bliver så vidt nødvendig, hvergang der er steder hvor det berører den
indholdsmw~sige fremstilling. Det hertil (i særdeleshed af SCHURIG, EB)
udbredte materiale bliver derved igen kun eksemplarisk expliceret hvorved
den realhistorisk-kronologiske analyse træder i baggrunden i forhold til
den logisk-historiske analyse.

(SIDE 162)

I
HOXINIDEUDVIKLINGEN HEN TIL FUNKTIONSVEKSLING I XIDDELBRUGENS
VÆRKTØJSFREXSTILLING SOM DET FØRSTE KVALITATIVE SPRING I
ANTROPOGENESEN
UDVIKLINGEN AF FÆRDIGHEDEN TIL AT JLlNIPULERE }il1D lfIDLER OG DEN
IJIDIVIDUALISEREDE SOCIALKONTIlKT I REGNSKOVENS BIOTOP FØR UDSPLITllIIIGE1f AF
HOlfIEIDLIlfIEN: RELEVANTE DIlfENSIONER PÅ DET TIDLIGERE TRIN (FØRSTE
ANALYSESKRIDTJ

Primat-evolutionens forløb frem til uddifferentieringen af den subhumane
haminid 'er muligvis kendetegnet ved generelliseringen af næringsoptaget til
ti omni voremIl
(al tædende) næri ngsadfærd l dyrenes overgang fra nattøakti vi tet

I

i;
il

l
~'

'f

.

til dagsaktivitet, fra lugteorienteringens dominans til en dominerende
optisk orientering og generelt omstillingen af den relative lInærsansning"
(føle- og temperatursalls, lugtesans) til lIfjernsanserne" - den akustiske ag
optiske informationsoptagelse (jvf. SCKURIG, EB, kap. 5 s. 115 ff). Sådanne
udviklinger er i evolutionen altid udpræget funktionelle f.eks. den
psykiske ge~spejling i primaternes fylogenetiske tilpasningsproces, gennem
hvilken væsentlige forbetingelser for oprindelsen af det menneskelige trin
af det psykiske trin er opstået: tilpasningen til den tropiske regnskovs
(l'urskovens") livsrum ("biotop"), I dette udviklingsryk kom dt til en for
den videre evolution særlig II s kæbnesvanger U aktivitetsform, t1 svinge.n 
hængen - klatren" som de skovboende primaters højest specialiserede

fremdriftsform: I sammenhæng med en sådan bevægelsesform udviklede der sig
nemlig evnen til en relativ reJsning af kroppen, som igen var en

forudsætning for en af fremdrifts- hhv. afstøttefunktionens tidsligt
aflastende brug af forekstrmiteterne, som derved evolutionært blev
uddifferentieret til "hænder". Denne "brug af hånden" fulgtes med en
specifik videre differentiering af den optiske orienteringseffekt i
næromrAdet (forfining af "det binukulære dybdesyn", dets sensoriske
opløsningsformåen osv.) ligesom muligheden for vanskelige
udforskningsakti vi teter p!J. sm!J. objekter (" finmotorik"), således at
primaterne her udviklede en ydedygtig, præcis kontrolleret
" manipulationsevne", som bød dem nye orienteringsmuligheder og gjorde nye
livskilder tilgængelige (jvf. EB, kap. 9.1, s.255 )
Med den evolutionær optimering der gennem kropsrejsningen og aflastende
"brug af hånden" muliggjorde manipulationsfærdigheder kom det da til det
afgørende "resultat" - de tidligste former for f SIDE 163) benyttelsen af
"midler". Det blev først kendt gennem KOKLERS undersøgelser af chimpanser,
hvor det blev iagttaget at tilfangetagne dyr anvendte stokke som middel til
at trække næringsmidler nærmere til sig, tillige sætte flere stokke sammen
og endda efter en slags "to - fase - opgave" (j vf. LEONTJEW 1973, s. 181 f)
ved med en mindre stok at trække en større stok hen til sig og så med denne
kunne få fat i frugten. I vores udledningssammenhæng er LAWICK-GOODALLS
iagttagelser af fritlevende chimpanser meget vigtigere, der brækkede små
stokke af og tillavede dem således at de som "medekroge" var egnede til at
få (som begæret næringsmiddel) termitter ud af stenhuller (jvf. SE, s,108)
Sådanne tidlige former for anvendelse af midler og -tillaven gik videre
med en differentiering inden for omr!J.det af socialforbindelser:
Mulighederne for kommunikativ signaludveksling udviklede sig, hvorved
hovedet vandt en ti l tagende betydning som "signal bærer" gennem
kropsrejsningen (jvf. EB, kap. 6.2, s.144 ff).Derved kom det specielt i
l'familieområdet'l, forældre - barn - forbindelsen, slægtsskabsforbindelsen,

men også derudover yderligere små grupperinger gående mod stadig kraftigere
individualiserende, vedvarende socialkontaktformer, men også mod

mangfoldige "selvstændiggjorte" former for social opmærksomhed hhv.
emotionelle indlejringer så som den

Il

soc iale pelsplejelI

(l'Grooming") Som

universelt kontakt- og bekræftelsesmiddel (jvf. EE, kap. 7.2.1, s. 174 ff).
Særligt fremhævede er således hos i de hos LAWICK-GOODALLs Chimpanser

iagttagede første tiltag til differentieret koordination i ja8taktiviteten
(forfølgelsen og bortafskæringen i jagten p~ bavianer), hvorved det
fastlagte hieraki udgør et slags flexibelt skelet for organisationen ar en
sådan koordination (jvf. SE, 132 f),

UDVIKLINGSMODSÆTNINGER I STEPPEBIOTOPEN (andet analyseskridt) :
TOBENETHED OG AFLASTENDE BRUG AF HÅNDEN, UDVIKLING AF
LÆREREVNEN
Hvilke betingelser førte nu dertil, at sådanne - allerede før hominide-:
liniens tiltagende opspaltning - specialiserede tilpasninger til
"regnskovens" biotop pj den ene side blev opretholdt indtil de nulevende
pongoider (ihvertfald i princippet), mens der p§ den anden side ud fra
samme udgangspopulation udviklede sig den evolutionsrække som førte til
mennesket? For at kunne besvare dette spørgsmål, er vi nødt til at gå over
til realiseringen af det andet analyseskridt (SIDE 164) og stille problemet
til diskussion: Gennem hvilke forandringer i de objektive
omverdensbetingelser, i forhold til de skovboende primaters systemkapacitet
med deres indtil da opnåede fylogenetiske opnåede tilpasnings- og
ivsformer, opstod en speciel

fl

udviklingsJ11Ods1.gel se" I

gennem hvi lken en del

af disse primater gennem selektionstrykket i den evolutionære progression
til mennesket blev trængt tilbage, mens en anden del kun udviklede sig
inden for det daværende udviklingsstadies grænser? (frem til de nulevend,e
pongider) .
De objektive omverd8nsbetingelsers afgørende forandring, der førte til
den såkaldte modsigelsesudvikling, var (efter vores skøn den mest dækkende
hypotese) den i det tilsvarende afsnit i jordens historie konstaterbare
tilbagetog i skovområdet, hvormed en del af de tidligere skovboende
primater gennem den derved resulterende livsruJ[lS "overfyldning" i skoven,
blev trængt ud i det mere og mere udbredte steppe- og savanne område, Der
består ved det nuværende vidensstadie grund til antagelsen,- at mens de
tilbageblevne skovprimater har haft en relativ stagnation i den
evolutionære forandring frem til de nulevende pongider - så har de primater
som blev fortrængt fra skoven i den nye biotop kommet frem til netop de nye
tilpasningsprodukter, som indledte den evolutionære progression i retning
af menneskets tilblivelse (jvf. EB, kap 3.1, s. 74 ff).
For mere nøjagtigt at kunne forstå, hvordan det kunne komme til en sådan
specifik evolution må man rette blikket mod den nye steppe- og savannebio
tops særegenheder: knaphed på fødevare, ingen flugtmuligheder fra
rovfjender i træerne, nødvendigheden af kontrol med store områder til
fouragering og forsvar mod fjender, højere græslængde etc .. Men for det
andet - hvilket SCHURIG med største tydelighed har udarbejdet - kan man kun
forstå, at og hvordan disse systemtruende omverdensbetingelser er blevet
gjort til en "indre" udviklingsmodsigelse og således blevet "ophævet" i en
ny og speCifik evolutionær tilpasningsproces, når man har gjort sig klart.
at det var levende væsener med de beskrevne højtdifferentierede
tilpasnings- og livsformer fra skovbiotopen, som nu var blevet tvunget ud i
steppe- og savannebiotopens nye livsbetingelser.
(SIDE 167)
UDVIllINGEll AF KOlG'LEXE SOCIALFORBUBD Jl!ED STØRRE Jl!EDLEJllSTAL "END"
FAXILIEGRUPPERNE.
Med udarbejdelsen af den stadige "overfladiggørelse" af orienterings
aktiviteten frem mod middel (værktøjs)fremstilling/ benyttelse er vi kommet

,-'"

til tærsklen ved det første lrvali tative spring mod menneskets GprindeL~;e
gennem ophæ',rlling af den deri liggende udvikli ngsmodsætni ng. Dermad kan
denne tærskel på in5en :mAde alene overskrides ved en genne:mD.rb8jdning :':li
de nævnte individuelle understøttelsesrnuligheder bos primaterne. Til cenne
analyse må vi Ci flere deltrin) inddruge KommunikationsforÆer og
social strukturer hos primaterne: Hvilke forandringer fremkom under de
skildrede differentierede-individualiserede socialforhold, hvorved de
engang skovboende primater matte flytte ud på steppen og savannen og
derigennem lade den skildrede "udviklingsmodsigelse" slå igennem 7
ll

II

II

II

sig ~n forklaring pa d~tt~ spørgs/llJl, anviser SCHUIIl6 f/g,
vsj " sn saillnJsnligning af ',ocialforholdsnds" ho, ds hØj~st
udviklsd~ nul~v~})ds ,j'ovbo~nds primatsr (alisa thil»pJnssn.! ,'g d~
nul~v~/7d~ "landfast~" (d~ 501» bor pJ Jb~/7t land.! priÆater pa ~/7 sadan
mJd~ , _,t d~t s~s hvol'dJn d~ hØjt individualis~r~d~ sodalfcrmer hos
For at

n,ml~

~stodisks

d~ skcvbo~/7d~ prim.t~l' ~r

"slJ~t ig~nn~I»" v~d d~ frilJndsbo~nd~

pril»at~rs .odalform~r,

fa d~/7/7~ ~Iad~ er d~t nJuligt (JlIsa u/7der
fradrag af d~n s~lvstændig~ "~volutions-udvikli/7g'ho, ds lJuJv~nds
primater.! at r~kon,tru~r~ , hl'crlsdss d~ i d~n r~als udviklingshi,tori~
SI' blevet til 'I~nnesker gen/7snJ fcrandrig~r/7~ i ds skcvboende primater,
,cciJlfol'bind~ls~r, og dsrv~d ,e hvorlsdes ,avanne-biotops/7'
sslsktioJl,tryk er slJet ig~nne/ll(vgl, EB, S,15.9 ff ,'g kap, 7,2,2, S, 1.93
f f.!

Karakteristisk for primaterne.s tilpasning til "det åbne lana.", så som
steppe- og ::;avanne-biotop, er nedbrydningen af de "fastlagte U
territorialforhold, hvorved det blev muligt med en mere fleksibel "tillært"
opdeling af livsrummet, en udviddelse af bosætningsornrådet og dermed en
udvidelse af de sociale gruppers opbygning med højere medlemstal og mere
komplekse tillærte indholdsstrukturer "overfor" forplantningsfællesskabet.
Åbenbart er det skærpede selektionstryk på savannen omsat i den
evolutionære progression til bedre (SIDE 168) udnyttelse af de knappe
føderessourcer, og i særlig grad har manglen på flugtmuligheder krævet et
aktivt forsvar mod rovdyr, etc, og har kun på et lavere niveau indeholdt
muligeheden for komplekse socialforbindelser, under hvilke fouragering
(fødeindsamlinglog fordeling, beskyttelse af unger og moderdyr, forsvar
mod fjender etc, gennem lærte funktionserfaringer og forbedrede optiske og
akustiske informationsvidregivelse er blevet stadig mere effektivt
organiseret. Hos den engang skovboende primat var der på den ene side den
"lærte" socialformåen beredt og udviklet så vidt, at de nye krav på
savanne-biotopen ikke førte til Iloverfladigørelse" af modsætningen mellem
systemkapaciteten og de systemledsagende omverdensbetingelser, altså til
9.rtens "uddøen", men blev derimod "op fanget .. evolutionært i den tidligere
nævte sociale tilpasning. Derved syntes - således som ved de nulevende
"fastlands primater" - den tidligere krævede skov-biotops tillærte
individualisering og differentiering af social forholdene at være blevet et
indeholdt moment ved socialorganisationes optimering, hvorved strukturen i
storgrupperne er karakteriseret gennem fleksible individuelle betydninger
og bindinger. Deraf kommer at tendensen til infor~tions- 08 erfaringsvid
regi velse gennem den tidligere fremst 111 ede "traditionsopbygning" vil,
gennem den individualiserede komplekse organisation af storgruppen, være et
skridt pil vejen til fuldkommengørelsen af den "før humane hominiden",
således at de hårdere livsforhold på savannen også gennem den til stadighed
yderligere "subkulturelle" fortætning af information og erfaring kan
indeholdes i tilfredsstillelsen af dyregruppen. Men på den anden side
mistes d~ dominerende faÆiliale livsforJ~r som engang havde den
fremherskende betydning for livet i skovbiotopen og er ikke længere
underlagt forplantningens funktionskreds, men bliver en underordnet
struktur ved den voksende livssikrings socialstruktur (vgl. EB, Kap. 7.2.2,
S.

lG3 ff).

UDBYGNING AF FUNKTIONSDELT AKTIVITETS-KOORDINATION:
MOTIVATION" OG ALMENG0RELSE AF DEN SOCIALE OMSORG.

"SOCIAL

Som følge af denne udvikling i det tillærte social indhold, med ophævelsen
af skovbiotopens krævede færdighed til individualisering af socialkontakten
gennem dens tilpasning til savanne-biotopens fremkomne komplekse sociale
storgrupperinger og udviklingen af nye traditionsformer blev det - i en
tilnærmelse til det subhulDane stade - hele tiden kraftigere krævet en ny
form for tillært social koordination, som blev den umiddelbare forudsætning
for (SIDE 169) det første kvalitative spring, "funktionsveksel" , ved det
nye udviklingstrin, det umenneskelige" niveau i livsopretholdelsen: e.n form

for tillært social funktionsdeling, i hvilken forskellige medlemmer aT
dyregruppen til enhver tid kun overtagerer en del af en større
aktivi tetsse],,-vens, således at biologsk relevante helhedsIJKll kun kan n~ de
enkel te delmfll over en "kollekti v" realisering, SCHURIG taler i denne
sammenhæng (i en foregribelse af det fakta, at heri ligger en direkte
forudsætning for den almengjorte "genstandsmæssige" værktøjsfremstilling og
-benyttelse, se nedenfor) om "social værktøjsbrug" , gennem hvilken
artsfæller i forskellige sammenhænge kan indsættes som "instrumenter H til

realisering af formål- og mAlforstillinger, hvorved gruppespecifikke
fordele og differentieringer bliver udnyttet til den kollektive aktivitets
organisation (EB, Kap. 7,3, S. 204 ff).

LEONTJEI/ tydeliggør her resultatet af den indtrufne reciproke soda le
intentionalitet i sit ber~mte "jæ'Jer-og-klapper" eksempel: l en form

for fælles jagt, under hvilken 'klapperen' afs.ger vildtet si det
bliver muligt for "jægeren' at fange det, overtager "klapperen' en
delaktivitet som kun fir sin funktion gennem den over individuel le
fælles organiserede jagt, hvorved denne kollektivitet ses implicit
den senere fordeling af jagtbyttet, og klapperen anticiperer sin
delfunktion ved disse omstændigheder, ved at han senere fir del i
jægerens nedlagte bytte (f, yderligere læsn, LEONTJEW 1973, S, 203)
Det er åbenbart, at med sådanne former for funktionsdelelig social
koordination og socialintentionalitet i den tidligere skildrede
udviklingsliniel og som førte til II "selvforsynende ·læring"l kun ·vil kunne
fortsættes inden for en ny kvalitet, idet delaktiviteterne ved en
akti vi tetssekvens i kke længere (som ved det "relative hieraki") kan opnås
gennem et enkelt dyrs frie indlæringskombinering og dermed en fleksibel
tilpasning til omverdensbetingelserne, men derimod gennem
aktivitetssekvensens forskellige afsnit som mA fordeles mellem flere
levende væsner, således at de samlede delaktiviteterne kombineres på en
sådan måde'at den primære relevante biologiske opgave under de gældende
omverdensforhold vil blive opnået på den mest optimale mAde, Derfor må også
den skildrede signal- og (Verweisungscharakter 7) opfattelseskarakter ved
den "tillærte orienteringsbetydning" , forandres således at der ikke kun
udelukkende henvises til den næstefølgende delaktivitet for den
indi viduelle tilstræbte "primære" udførselsbetydni ng og handlingsomsætning ,
men derimod at den til enhver tid egen delaktivitet koordineres med de
andre livsvæsners (individers ?) delaktiviteter (f.eks. mA klapperen kunne
strukturerer sit orienteringsfelt således, at'opklapning af vildtet faktisk
sker på et sådant tidspunkt og i en sAdan rækkefølge, (SIDE 170), at
jægeren kan nedlægge det). Indholdet i det "tillærte funktio;'sgrundlag" vil
ikke længere kun bestå af sammenhængen i de særlige aktiviteter, og den
opnåelige effekt som gives ved de benyttede midler ("værktøjer"), men
derimod den overordnede sammenhæn" mellem de :;ærlige fællesaktiviteter og
deres sociale koordination med de andres aktiviteter (f.eks. sammenhængen

mellem "klapperne ll og de andres "jagen U ) , altså oplagring af overindi
viduell e akti vi tetsstrukturer, sOJn sekundært automatiseres og fre.mklJJ111Der
gennem den kollektive aktivitetskontekst. Opbrydningen af reflekserne Dg
nystruktureri ngen nf det ti llærte funkti Dnsgrundlag ~ her i
overensstemmelse med og igennem udnyttelse af de diskrepante informationer
i den andens aktivitetsrækkefølge, må kunne følges som indeholdt i den
socialt koordinerede aktivitetssekvens.
Dermed vi nder det sociale aspekt i den sal11l ede Il behovslcontrol" en ny
dimension. Bebovskontrollen er nemlig ikke længere kun "social" i sin
betydning, men bliver det også i sin "kontrol" af artsfællernes fælles
bestræbelser, oG rettes i en anden henseende mod andre levende væsner.
Disse llbe.hov ll kan ikke længere principielt reduceres til rene: individuelt
kontrollerede aktiviteter, idet deres "udfrielse" i langt højen=! grad
forudsætter den opnåede kollektive kontrol inden for rammerne af den
skildrede overindividuelle aktivitetssekvens. "Noti vationen" der er
begrundet i forståelsen af den "soc iale ll behovskontrol, foregribes derfor
ikke længere som en følge af den enkeltes aktivitet (i betydningen udviddet
omverdenskontrol), følgen af den individuelle aktivitet ses i højere grad i
forhold til hvorvidt den bidrager til fællesopnåelse af det til enhver tid
eksisterende kollektive underhold.
I den grad, hvor en sbdan "social motivation'f er udbygget, må. man også
medinddrage ændringen af forholdet mellem behovet for kontrol som alment
lI or ienteringsbehov" og den "pr imære u behovsdimension: Den II pr imære ll
behovsudfrielse er ikke længere et individuelt spørgs~l, men er derimod
blevet en udfrielse inden for den kollektive aktivitetsekvens,.hvilket på
kortere eller længere sigt fører til afslutningen på de individuelle bidrag
til gruppens samlede underhold, Dg vil i særlig grad foregå i en ganske
anden aktivitetskontekst (Dg måske endda give anledning til fordelings
aktiviteter, som kun har en indirekte betydningsforbindelse rred den
oprindelige jagtaktivitet). Man kan ikke gå ud fra, at livsvæsnerne fra
starten af kan se den komplexe sammenhæng mellem deres eget bidrag og den
derfra adskilte primære behovsudfrielse, idet en sådan lIindsigtll først kan
blive almindelig gennem den stadigt mere udviklede sociale organisation af
livsopretholdelsen, hvorfor behovssituationen Dg IDotivationsniveauet også i
dette tilfælde må have en sAdan beskaffenhed, at livsvæsnerne vil kunne
handle biologisk adækvat uden indsigt i denne sammenhæng, forstået her som:
bidragende til den kollektive aktivitet. (SIDE 171) SAledes ~ der i den
emotionale evolution være indeholdt den (i ny forstand) "socialelI
behovskontrol, der er aktivitetsudførelsens mo tivatioll J ag som er blevet
yderligere sel vstændiggj ort Dg forsåvidt står over den "primære"
behovstilstand, således at livsvæsnerne ikke udelukkende foregriber den
primære behovsudfrielse, men specielt forberede sig pj et godt resultat af
sin egen aktivitet som bidrag til et heldigt udfald af de kollektive
aktiviteter. De sagslige-sociale aspekter i forbindelse med en heldig
kollektiv aktivitet: Opnåelse af mål i fællesskab med andre, har så at sige
i sig sel V en ti lfredssti llelsesværdi (behovet for "social" kontrol),
således at foregribelsen af et heldigt resultat for kollektivet også kan
motivere den individuelle aktivitet. Kun gennem en sAdan antagelse er
oprindelsen for den skildrede kollektive aktivitets emotionelle
handleberedskab, og dermed for den evolutionære oprindelse af en sjdan
kollektiv aktivitet, i sig selv mulig at gøre logisk-historisk forstjelig.
Denne udvikling skal være integrationen af de tidligere fremstillede
uspecificerede sagsorienterede og sociale behovstilstande (" virkelyst" ,
spi llerum, samlede "social behov") og udfærdiges pj et nyt funJrti onal t
niveau. Det centrale aspekt i den diskuterede socialkoordinerede
funktionsdeling ved hominide-udviklingen er den første ansats til en
tillært gennerelomsorg for social forbundets medlemmers individuelle
l i vssil..:ring: II Omsorgsfunlctionen ll er ikke længere udel ukkende en præformeret
fylogenetisk" behovsplan" ti l sikring af den ofte tilstrækkelige og
adelt:vate nktuO-lisering ved den lI aktionsspecifil..ke" behovsdimension, ej
heller i aktiveringen af individuel rekogno~ceringsadfærd, hvorved
II

læringsprocssen ville føre til objektiv uforberedelse" på "engangs
situationer" oa.: "omsorg U rorer her i langt højere grad til princippet om
tillært social koordination, hvor det IE!nkelte forblJndsl71edlems objekt.i\7(J
"bidrag" tjener den fremtidige livsopretholde.lse (slraffe føde, beskytte mod
fjender etc.) for det samlede forbund.

Dette er starten på en udvikling, hvorunder forholdet mellem livssikrende
aktiviteter og "primære" behovstilstande efterhånden ændrer sig

grundliggende: I tråd med den nævnte selvstændiggørelse af "social
motivation" bliver den" primære" behovsspænding stadig mere betydningsløs
som selvstændig forudsætning for aktivitets udøvelse. Den (primære
behovsspænding) har i højere grad fået betydning inden for den kollektive
aktivitet, med det formål at forhindre en stærkt "livstruende" indre eller
ydre situation som vedrører den primære behovstilstand, og give en s~
vidtg&ende "oJ1JSorg,r S0111 muligt. Derved er den II pr imære ll behovsspænding på

ingen måde afskaffet, men istedet er dens udfrielse i højere grad blevet
kollekti vt organiseret, og den i ndi viduelle forekomst af "livstruende"
behovstilstande (SIDE 112) bliver'herved, gennem den videre udvikling, i
højere grad et tegn på mangler i den kollektiv organisering af
livsopretholdelsen, hvorfor den enkeltes motivation må rette sig undgåelse
af sin egen livstrussel ved at bestræbe sig på at give sit bidrag til den
"primære" behovstilfredsstill else gennem den lro]] ekti ve organisati on. Oled
ien funktional-historiske udarbejdelse af denne nye udvikling, viser der
sig, som et biprodukt, den totalt videnskabelige uholdbarhed i de
psykologiske

II

behovs-II eller

l·

mati vationsteorier", idet de erklærer at

tilskyndelse til den menneskelige læringsproces alene kan reduceres til et
spørgsmål om Jlreinforcment U på de

"primære" individuelle behovstilstande.

For yderligere læsning til dette afsnit se UTE H.-DSTERKAMP's kritik af
LEDNTJEWS interpretation af jæger-klapper eksemplet; K II, 139 f).
Det skal herefter fastholdes: Almengøreisen af den sociale omsorg for
livssikringen er det væsentligste karakteristikum ved udviklingen af
komplekse socialsystemer og traditionsopbygninger inden for den
kODllllunikati ve-orienterings nye former hos hominide-linien. "De sociale
koordinationsforbindelser bliver derved så meget desto effektivere, jo
flere generelt bestemte populationsspecifikke mål- og hensigtsfores
tillinger med tilsvarende motivationsgrundlag der eksisterer, jo mere
tværsubjektivt dette behov kan overføres og jo oftere den vekselsidige
overførsel af instrumentelle funktioner finder sted" (EB, S. 206; fremhævet
fra originalen).
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KVALITATIVE SPRING I XEIDiESKETILBLIVELSEH: "HENSIGT-)HDDEL
FORAIDRING" GEl'll'lEX XEDIl'lDDRAGELSEJI AF DEN SOCIALE GENERELLE OJlSORG VED DEN
I FUl'lKTIONSDELTE AKTIVITETS VÆRKTØJSFREXSTILLING (tredie analyseskridt)
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I

I

I
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Den hermed kendetegnede funktionsdelte aktivitetskoordination under generel
social omsorg er den nødvendige forudsætning og grundlag for det første
kvalitative spring, som indledte processen ved den egentlige menneskeskabel se: fra den individuelle funktionsvelrslen med hjælpemidler Dg deres
benyttelse, som det er blevet fremstillet, til social fremstilling og
social brug af konkret værktøj:
'Hvis lIIall kun sn pJ frahlstiIlingan af il/slrulllanlar og ,pparaln vad
sl',balsan af værktØI..forhoIdana forblivar dat abs/raid, hvis Glan iUa
pJ dotta punkt udladal' dan indra sociala diffaranliaring /Ila Ila"
pri"alar og hOhlinidar, Det er svært forståeligt, hvorledes de tidligste

hominider har erhvervet evnen til at ændre den materielle omverden,
hvis de ikke før har været beredt til generelliserede sociale
ertaringer med instrumentel brug af genstande hhv, artsrnæssigt besiddet
evnen, Talrige (SIDE 173) betragtningel' af torh"ldene har vist, at dal
sociala baradskJb hos da dyriska primatar,

I

1

fMhold iiI udl'aksling mad

I

t

di?n ,.~ko1J..1gi5ke omverden" ~r.ej 8t funktionelt plan, D21'til k'~mmal', fOl'
så vidt at omverdensbetingelsel'ne har været gunstige, at al'tsfællerne
til opnåelse af egne formal har anvendt omverde~sbetingelsern~
instrumentelt som de forefindes, fremfor at forandre de materielle
betingelsel' ti l k,)nkl'et 'læ I'Kt øi , idet de er begrænset af en psykisk
indflydelse, o'J den vekselsidige udn)'t/else af so.-iale
koopel'ationsunderstøttelser har været un.Jdl'endig, forstJet
el'olutionsteore-tisk positivt i forhold til .1'tsoprethoJdelsen, Det
handlel' derved om at en sortal systemeifekt bliver udnyttet til

socialfølbundets selvopretholdelse, hvad der Igen sikr.r
'JI'uppeeksistensen" (EB, .S, 205i),

I'

I

Udviklingen fra middel benyttelse og middelistandgørelse frem til
værktøjsfremstilling og -brug, i snæver forstand, har sandsynligvis også
haft nogle for- og mellemtrin med henblik på systematikken i
rniddalanvandelsen, i det omfang det handler om da føromtalte forandringer
af midlerne etc, <vgl. SE, S, 11lf). Alle disse forformer er ikke
destomindre kendetegnet derved, at "midlet" vil optræde i sammenhæng med
den indi~idue11e aktivitetssekvens og vil blive brugt af det enkelte dyr
til at få fat i behovsobjektet: Opsalnlingen af en frugt som individuelt
ll
II s l utresultat
er f.eks. forudsætningen for, at en stok vælges som middel
til at få fat i denne frugt, og hvor stokken selv mister sin
orienteringsbetydning efter udførelsen af slutresultatet (når aben har ædt
frugten), altså stokleen bli~er "deaktualiseret" som middel. Den afgørende
funktionsfor~and1ingaf midlet vil først være fuldbyrdet, når m~1-midde1
forbindelsen her på en måde er ble~et om~endt, idet "midlet" ilcke kun
bliver anvendt og og udvalgt når det "primære" behovslllål er i syne, men pli
en generelliseret måde kan anvendes til opnJe1sen af en bestemt slags
beho~sæ1 o~erho~edet, sagt pli en anden mlide "for det tilfældes skyld", Den
omtalte tilordnede stok (for nu at blive ved det eksempel) tjener nu ikke
længere som middel til at skaffe en bestemt frugt, men derimod som middel
til det generelliserede æ1 at skaffe frugt; den befinder sig dermed i en
kvalitativ anden funktional sammenhæng, og får ikke sin
orienteringsbetydning aktualiseret gennem den konkrete "frugtplukning", men
er på en måde blevet ophævet og beredt med et "formål i sig selv", og
beholder således sin generelliserede ori enteringsbetydning som "middel",
også nJ den slet ikke bl ~er brugt (vgl. SE, S, 112).
Når man tager denne "mål-middel-omvending" (hvor "midlet" på en måde er
blevet til "målet") og sætter i sammenhæng med den før fremviste sociale
udvikling hos_ hominide-linien, så bliver det tydeligt: Den generelliserede
værktøjsfremstilling til brug for fremtidige lejligheder er et specielt
aspekt ~ed den sociale forsorg gennem den funktionsdelte akti~itets
koordination; funktionsvekslen ved (SIDE 173) middelbenyttelse, der er gået
fra at være sekundært <SIDE174) hjælpemiddel i den individuelle
aktivitetssekvens, til at blive et selvstændiggjort middel til opnlielse af
generelliserede mål er således blevet mulig gennem inddragelsen af (som
allerede vist) middelanvendelse under processen ved den sociale udvikling
af den funktionsdelte aktivitets-koordinering, hvorunder nye former for den
tillærte overindividuelle kommunikative-orientering ogsli er skabt (se
nedenfor). Det betyder, at de generelliserede mål, som de fremstillede
værktøjer tjener, vedholdnde og pli forhånd er formj1sbestemt til den
kollekti~e omsorg inden for social forbundet til imødegåelse af faren for
fremtidige fare- og mangeltilstande etc" Det ber fremstillede værktøj er
ikke derme~ opbevaret til individuel brug, dets almengjorte anvendelighed
er i langt højere grad en social almengørelse: Det står til medlemmerne af
socialforbundets diposition "for det tilfælde" at det skal bruges
(forestillingen om den "kreative hominide, der for'sig selv finder,
udvikler og benytter sit værktøj, lader sig ikke almengøre i
rekonstruktionen af de væsentlige træk ved den virkelige hominide
udvikling, men må forvises til spekulationens rigo), Det kQgniti~e aspekt
~ed fremskaffelsen af midler for almengjorte t'oræ1 og p.et sociale aspel{t
ll

den Jro.llelrti ve omsorg er her altså kun to sider ved den samlede
udviklingsproces: Den skildrede sagsintentionalitet og den skildrede
intentionalitet ar denned integreret pfl et nyt niveau.

o

5.3 UDVIKLINGEN AF DEN SOCIALE VÆRKTØJSFREMSTILLING TIL
SAMFUNDSMÆSSIGT ARBEJDE GENNEX OMSLAGET FRA FYLOGENETISK
DOMINANS TIL DOMINANSEN AF DEN SAMFUNDSMÆSSIGE-HISTORISKE
UDVIKLING <fjerde analyseskridt)
Vekslen i analyseniveauene hvor det psykiske hhv.

den

samfundsmæssige-historiske helhedsproces overordnes det

fylogenetiske
Med funktionsvekslen i middelanvendelsen til den skildrede sociale
værktøjsaktivitet er en udvikling startet, som bereder en generel ophobning
<vgl. S.159ff), der ikke kun fører til dominans af den kollektive
værktøjsfremstilling- og anvendelse, men i særlig grad til en meget
omfattende domin~nGvekslen: Under de hidtil fremstillede psykiske
udviklingstrin, i særdeleshed dominansvekslen fra fastlagthed til læreevne,
er indholdet (SIDE 175) i den fylogenetiske helhedesproces, pA
grundlaget for organisme-populationens systemopretholdelse gennem
evolutionsmekanismens selvreproduktion, mutation, ~elektion etc.
fyldbyrdet, og hermed kommet til et dominansornsl~g iseIvo
helhedsprocessen, omslaget fra den fylogenetiske dominans til dominansen af
den samfundsmæssige-historiske udvikling, Det hændelsesforløb, hvori
socialstrukturen udbygges som "midter-niveau" mellem den indiviD-uelle
systemopretholdelse og organisme-populationens systemopretholdelse <vgl. S.
120) vil i højere grad, i trAd med sin forvandling af de samfundsmæssige
strukturer, tage "overhllnd" i forhold til organisme-populationens
I

systemopretholdelse, og komme til at udominere

lt

denne, hvorved at deu

samfundsmæssige-historiske udvikling opnAr en ny kvalitet i
belbedsprocessen som står over den hidtidige rene fylogenetiske

hel hedsproces.
Dette IDA - sam tidligere antydet - få konsekvenser far systematikken i
den videre problemudvikling: Vi kan simpelt hen ikke pil nuværende tidspunkt
vidrefører udviklingen af det psykiske, idet vi umiddelbart rekonstruerer
det nye "menneskelige"-samfundsrnæssige kvali tetstrin for individuel
lærings- ag udviklingsevne - og fordi denne samfundsmæssighed ikke primært
er et nyt psykisk udviklingstrin, men derimod nu engang er et nyt
udviklingstrin af livsopretholdelsens helhedsproces. Foruden har vi også
som det næste, at analysere den videre antropogenese hen mod
funktionsvekslen til 'social værktøjsfremstilling, under hensyntagen til
synspunktet hvorledes der i overgangsfasen kunne forberedes to kvalitative
spring der førte til dominansvekslen, og som ikke kun hørte til niveauet
for den individuelle lærings- og udvikl i ngsevne, men som ogsll omfatter
helhedsprocessens niveau. hvorved fylogenesens tidligere gennemgAende
dominans slår OID til at blive domineret af den samfundsmæssige-historiske
proces. Først når det samlede samfundsmæssige genstandsniveau i sine

væsentligste bestemmelser er fastslået, kan vi udarbejde hvorledes
forholdet mellem individet og dets livsbetingelser kan karakteriseres med
sin særlige kvalitet på niveauet far den samfundsmæssig-historiske proces.
Først efter at det er sket, og de deraf givne metodologiske konskvenser er
blevet udviklet, kan vi vende tilbage til analyseniveauet for det psykiske
<kap.6) og udlede den menneskelige lærings- og udviklingsevne i sin nye
kvalitet stående aver den førmenneskelige lærings- og udviklingsevne, og
derudaf finde dens karakter som del aspekt ved den overordnede
sa.mfunds.mæ.ssige-histarislre proces, altså som

socialisering". (SIDE 176)

Il

indi viduel
.

VÆRKTØJETS GENERELLISERING SOK ARBEJDSKIDDEL: ANSKUELIGGJORT
TILEGNELSE SOM PLANLAGT FORUDSÆTNING I DEN BEVIDSTE
SAMFUNDSMÆSSIGE REALITETSKONTROL OG ERFARINGS-KUMULATION
Udviklingen (som er fundet rekonstruerbar) af værktøjsfremstillingen og
-brugen fra den første start (hos australopithecus, vgl. EB, S 284ff) til
den tidlige stenalders jæger- Dg samler kultur, vil gennem følgende
centrale synspunkter kunne lade sig karakterisere: Overgangen fra
tilvejbringelse og tilegnelse af globalt enheds'Jærktøj (",;tenalderøkser"
o.a.) til fremstillingen af et arsenal af pA hinanden byggende
specialiserede værktøjstyper, så som kortskaftede økser, knive, skrabere.
nåle (vgl., SE. 126 f); Overgangen fra "den direkte" værktøjsfrerrstilling.
til fremstillingen af værktøj til værktøjsfremstilling, derigennem
normering Dg løbende forbedringer af værktøjstyperne (vgl. EB, S. 320 fl;
Udvidelse af værktøj sfremsti 11 i ngen til værktøjsformidlet til egnelse hhv.
ændring af livsomstændighederne i bredere betydning, så som klæder, at huse
sig, beholdere, rydning af skov, anlæg af veje etc. (vgl. SE, S. 125);
Overgang fra værktøjsfremstilling Dg -brug som simpel udvidelse af de
"naturlige" aktivLtetsmuligheder, Lek". forlængning af lemmerne o.a., til
den lovmæssige udnyttelse af naturkrafternes indvirken p~ hinanden, f.eks.
gennem omsætning af løftestangsprincippet (vgl. EB, S. 276 f); Brug Dg
beherskelse af ilden (vgl. EB, S. 295); indtil "opfindelsen" af et
jagtinstrument, der med sin komplekse potensiering af de naturlige
muligheder pA en mAde med et slag satte mennesket over "dyreverdenen" Dg på
en kvali tati v ny mAde gav mennesket "fordele": Pil Dg bue (vgl. M I S. 270f)
Det generelle princip, med hvilket man kan betegne denne udvikling, er
den voksende aktive forandrende-indgribende tilegnelse af naturen, gennem
anskueliggjorte generelle formjl i livsopretholdelsen. Den således
karakteriserede anskueliggørelse, er den nye samfundsmæssige kvalitet ved
den tidligere fremstillede" overfladigørelse" af orienteringsaktiviteten
gennem "middel forberedelse" Dg "-brug" (de psykiske implikationer ved denne
udvikling bliver rremstillet senere). Tilegnelses- Dg anskueliggørelsespro
cessen er den tidligste udformning af "arbejde ll som

II
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brugstilvejebringende"

omdannelser ved de menneskelige livsbetingelser, Dg dermed tilvejebringelse
af livsfornødenheder. Værktøjet er altså den tidligste form for
arbejdsmiddel.
.
Fra (som tidligere fremstillet, S. 172 ff) genesen af den sociale
værktøjsfremstillings proces er det givet, at tilegnelsen-anskueliggørelsen
på forhånd Dg nødvendigvis har været medinddraget gennem socialforbundets
udvikling af den kollektive livssikringsoIIJSorg. "Arbejdet" er derfor som
. sAdan en kollektiv anskueliggjort naturforandring<SIDE 177) og
kontrollering af naturkræfterne med henblik på disponering af omsorgen for
de samlede livsbetingelser: den "sociale" livsopretholdelsesproces er i
samme målestok, som "arbejdetIl er bestemt, til den "samfunds:mn.::ssige ll

livsopretholdelse. Dermed ændres den skildrede "funktionsdelelige
koordination" på det højeste trin hos subhumane hominider, endnu mere under
"ophævelsen" til sin væsentligste bestemmelse som" arbejdsdelelig
kooperation" som formidling af realiseringen af de anskueligjorte
omverdensforandringer som fælles mål for omsorgsplanen for den
samfundsmæssige livssikring. Menneskets planlagte livsvirksomhed er ikke
kun et spørgsmål Dm IDAlforegribelse i overvindelsen og kontrollen af en
aktuel situation, men en planlagt forudsigen af mulige aktuelle situationer
og en generelliseret realitetskontrol gennem et beredskab af midler til
f
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VÆRKTØJETS GENERELLISERIHG SON ARBEJDSNIDDEL: AHSKUELIGGJORT
TILEGNELSE SOM PLANLAGT FORUDSÆTNING I DEN BEVIDSTE
SAMFUNDSMÆSSIGE REALITETSKONTROL OG ERFARINGS-KUMULATION
Udviklingen (som er fundet rekonstruerbarJ af værktøjsfrerostillingen og
-brugen fra den første start (hos australopithecus, vgl. EB, S 284ff) til
den tidlige stenalders jæger- og samler kultur, vil gennem følgende
centrale synspunkter kunne lade sig karakterisere: Overgangen fra
tilvej bringeise og tilegnelse af global tenhedsværktøj ("stenalderøkser"
o.a.) til fremstillingen af et arsenal af på hinanden byggende
specialiserede værktøjstyper, så som kortskaftede økser, knive, skrabere,
nåle (vgl., SE. 126 f), Overgangen fra "den direkte" værktøjsfremstilling
til fremstillingen af værktøj til værktøjsfremstilling, derigennem
normering og løbende forbedringer af værktøjstyperne (vgl. EB, S. 320 fl;
Udvidelse af værktøjsfrerostillingen til værktøjsformidlet tilegnelse hhv.
ændring af livsomstændighederne i bredere betydning, så som klæder, at huse
sig, beholdere, rydning af skov, anlæg af veje etc. (vgl. SE, S. 125);
fra værktøjsfremstilling og -brug som simpel udvidelse af de
"naturlige" aktivitetsmuligheder, f. eks. forlængning af lemmerne o. a., til
den lovmæssige udnyttelse af naturkrafternes indvirken pA hinanden, f.eks.
gennem omsætning af løftestangsprincippet (vgl. EB, S. 276 f); Brug og
beherskelse af ilden (vgl. EE, S. 295), indtil "opfindelsen" af et
jagtinstrument, der med sin komplekse potensiering af de naturlige
muligheder på en måde med et slag satte mennesket over "dyreverdenen" og på
en kvalitativ ny måde gav mennesket "fordele": Pil og bue (vgl.M IS. 270f)
Det generelle princip, med hvilket man kan betegne denne udvikling, er
den voksende aktive forandrende-indgribende tilegnelse af naturen, gennem
anskueliggjorte generelle formål i livsopretholdelsen. Den således
karakteriserede anskueliggørelse, er den nye samfundsmæssige kvalitet ved
den tidligere fremstillede" overfladigørelse" af orienteringsaktiviteten
gennem "middelforberedelse" og "-brug" (de psykiske implikationer ved denne
udvikling bliver fremstillet senere). Tilegnelses- og anskueliggørelsespro
cessen er den tidligste udformning af "arbejde" som" brugstilvejebringende"
omdannelser ved de menneskelige livsbetingelser, og dermed tilvejebringelse
af livsfornødenheder. Værktøjet er altså den -tidligste form for
arbejdsmlddel.
Fra (som tidligere fremstillet, S. 172 ff) genesen af den sociale
·værktøjsfremstillings proces er det givet, at tilegnelsen-anskueliggørelsen
på forhånd og nødvendigvis har været medinddraget gennem social forbundets
udvikling af den kollektive livssikringsomsorg. "Arbejdet" er derfor som
sådan en kollektiv anskueliggjort naturforandring(SIDE 177) og
kontrollering af naturkræfterne med henblik FA disponering af omsorgen for
de samlede livsbetingelser: den "sociale" livsopretholdelsesproces er i
samme målestok, som lI arbejdet" er bestemt, til den "samfundsmæssige"
livsopretholdelse. Dermed ændres den skildrede "funktionsdelelige
koordination" på det højeste trin hos subhuroane hominider, endnu mere under
"ophævelsen" til sin væsentligste bestemmelse som "arbejdsdelelig
kooperation" som formidling af realiseringen af de anskueligjorte
omverdensforandringer som fælles mål for omsorgsplanen for den
samfundsmæssige livs~ikring. Menneskets planlagte livsvirkso~1ed er ikke
kun et spørgsmål om målforegribelse i overvindelsen og kontrollen af en
aktuel situation, men en planlagt forudsigen af mulige aktuelle situationer
og en generelliseret realitetskontrol gennem et beredskab af midler til
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disse situationers overvindelse ( MI, S. 250j til dette afsnit vgl. også
SE, S. 129 ff, og EE, S. 204 ffl.
Med denne udbygning af arbejdsprocessen opnås også den højeste form for
dyds!, "traditionsopbygnins" som en ny kvalitet i indholdet af den sociale
vidregivelse: tilegnelses- og anskueliggørelsen er nemlig ikke kun som
proces en omsorgs-indgribende omverdensforandring etc., men også et

resultat af den genstands;~sige fixering fra den praktiske ændringsbe
vidsthed, som er givet ud fra den indgribende handlen og har ført til
specifikke former feks. optimering af anskueliggørelsen.

;
;
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LEONTJEII ans!wli99N det te i sit berømte økse-eksempel: 'Ved al ben,vlle en
økse" er del iUe kun AJ.1lel for den praktiske handling der er udtall, Alen
ogs.1 arb~,1dsgenstandel7s egenskaber, AJod hvilken handlingen rettets, vil
blive g'!I7spe/let. Øksens sl.g viser !lied usvigelig sikkerhed hiertet i det
AJateriale som den ramte arbe/dsgenstand best.1r af. Haterialets obJektive
egenskaber bliver objektivt gengivel, praktisk analyseret og generelliseret
i det spuiaIt udviklede værk/.i/. Værktø/el bliver dermed p.1 en mJde bærer
af den første ægte, bevidste og fornuftige abstraktion, og den første
bevids te og fornuftige generel lisel'ing. "(/973, S.20S)

,
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Den fikserede anskueliggjorte viden bygger en langvarig genstandsmæssig
erfaringsfundat, på hvilken medlemmerne af socialenheden kan gribe tilbage
og danne sig et grundlag for den videre forandringsaktivitet.
Traditionsbygningen bliver hermed en planmæssig kumulation af
genstandsmæssige samfundsmæssige erfaringe~ De tidligste former i en sådan
erfaringskumulation er den løbende forbedring og specialisering af
værktøjet over flere generationer, hvorved samtidigt en udvidelse og
differentiering i erkendelsen af den praktiske verden "er nedlagt i
værktøjet"(SIDE 178) (vgl. SE, l26fl. Dermed vinder også den kooperative
arbejdsdeling en langvarig og, til enhver aktuel forbindelse, overskridende
karakter, ligesom erfaringskumulationsprocessen medinddrager den
anskueliggjorte kooperationsstruktur - dernæst de anskueliggjorte
handlingsmuligheder som ligger i de specialicerede værktøjstypers
betydningssamrnenhæng Cvgl. SE, S.l36Fl

UDBYGNINGEN AF JolEmrnsKETS "SAHFUJllDSMÆSSIGE NATUR" GE!If.I1EK DEN
SAHFUJllDSKÆSSIGE LIVSOPRETHOLDELSES "SELEKTIONSFORDEL", OG
DERMED DEN GENETISKE INFORMATIONS TILBAGEGANG
Med den her fremstillede udvikling af funktionsvekslens første kvalitative
spring frem til værktøjsfremstilling, er der stadig processen med
udbygningen af arbejdets anskueliggørelse og dermed den nævnte
socialisering af mennesket i dets væsen og udviklingsretning, men dermed
er, som det fremgår af "fjerde analyseskridts" karakteristik, den
samfundsmæsSige-historiske proces' dominans over den fylogenetiske proces
ikke allerede påvist. MDdsætningsvist: Der er ikke kun det faktum at tage
hensyn til, at de tidligste former for samfundsmæssig erfaringskumulation
stadigvæk, på samme mådG som de dyriske traditiDnsbygninger, er underlagt
den dominerende fylogenetiske proces og kun fremviser specialiseringer til
optimering af den evolutionære tilpasning; derudover er dGn senere

dominansvekslen til den sam:fundsJDæssige-bistoriske proces overhovedet kun

mulig at begribe, hvis man griber tilbage i overgangsfasen hvor der var
samtidighed mellem udbygningen af den samfundsmæssige livs~de og den
fylogenetiske evolutionsmekanismes fortløbende beherskelse af
livsopretholdelsens helhedsproces.
For at vise dette, tydeliggør vi dernæst de negative udfald af den
biologiske evolutionsproces' dominans over de tidligste former for
samfundsmæssighed, idet vi i det følgende vidergiver formuleringerne fra
SCHURIGs sammenfattende enkeltanalyse:
"!'led frem;till ingen af det fØf;te ;t)lUe værktøJ i CltO (d)lr-,~enneske
overgangsfel tet) er der pJ ingen endeg)lldig mJde fuldb)lrdet et omslag fr.
naturhistorie til menneskelig historie. Det er udelukkende oprindelsen til

menneskets særlige måde at forholde sig til naturen på, al'bejdet. Men
arbejdet bestemmer på ingen fulstændig måde de tidl igste ,~enne;ker;
livsbetingelser, Rlen disse forbliver n.turmæssige i deres aktivitetsm.ssl'le
helhed. Alle fossile hominider er uddøde, til trods for deres værkt~js-brug.
CSIDE 179) Arbejdsp,'ocessens samfundsOlæssige organiserede kraft var
ganske vist tilstede, men kunne hverken for Australopithecinen eller Homo
Erectus eller Neanderthalen ophæve virkningen af selektionen. For alle tre
for.er handler det om biologiske specialiseringer som sandsynligvis pga,
deres legmesm..ssige specialisation eller på grund af at selektionstrykke~
fra hØjere udviklede hominider har fØrt til deres udd~en, og uden at
værktøjsbrugen har kunnet forhindre denne proces. Itan mJ derfor klart skelne
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mellem enkeJtstJende forekomster .f værk/;JJsfremstil-ling og en
gennemsætning hvor den samlede l ivsorganiser ing inde-hol der den egen tI ige
samfundsmæssige kvalitet, SJlænge hominider uddør, til trod; for brugen .l
værk/iii, do~inerer de biologiske udviklingsbetingelser over de
samfundsmæssige",. UB,S,254)

Den omstændighed, at de tidligste mennesker uddøde på trods af deres
ansats til samfundsmæssig livsopretholdelse, og altså var underlagt
indholdet i dominansen fra den naturlige selektion havde dog en "positiv"
skyggeside som er af stor betydning ved dominansvekslen til
samfundsmæssigbed: Den samfundsmæssige livsform kunne overhovedet kun opstå
og udvikle sig, for så vidt at det gaven "selektionsfordel", og den

r:

"melleIl1B.rtlige" konkurenee som førte til bestemte hom1nide-formers uddøen,

\,.._"'

havde samtidig den effekt at de hominider med den til enhver tid "bedste"
samfundsmæssigt organiserede livsopretholdelse kunne blive fuldstændiggjort
i den vidre fylogenese: "Evolutionen i det 1118nneskelige samfund er, i den
menneskeliggørende fase, udelukkende et særligt resultat af
selektionsfaktorer og ogsJ underlagt lovmæssigeheden i den biologiske
selektion", (EB, S, 324)
Dette betyder altså, at overgangen i det første kvalitative spring gennem
middelanvendelsen funktionsvekslen til udbygningen af vær~tøj som
"arbejdsmiddel", og frem til andet kvalitative spring hvor der sker en
vekslen fra fylogenetisk dominans til den samfundsmæssig-historiske
dominans, ganske vist på den ene side (for en stor del, se nedenfor) endnu
er underlagt fylogenesens evolutionslovmæssigbed: Men på den anden side
påvirkers selektionsmekanismen i sig selv af ansatsen til samfundsmæssig
livsopretholdelse via den genomiske information, altsJ en tilbagevirkning
pJ "arveanlæggene". Således udviklede det 'biologiske funktionsgrundlag for
menneskets lærings- og udviklingsevne sig (senere endog pJ differentierede
~der) til mere og mere at blive det biologiske funktionsgrundlag for evnen

til livsopretholdelsens samfundsÆæssige

org.anisat~on. ~enn13ske~ bl~~lg:~ne:n

en lignende kumulationsproces inden far den genomlsl~e .1nforIDa;tlon ']_
...
enest.1.ende livsvæsen, sam pA grund af sit ilartsspeclflkke'f blolog1s~e
udviklingspotentiale var i stand samfundsmæssig livsopretholdelse. Dermed
bør der på dette sted ikke konstrueres en modsætning mellem menn~skets
"natur" og "samfundsmæssigbed" (SIDE 180): Mennesket når frem tll sin
II samfundsJDl:JJSsige
natur" af fylogenesens vej mad den samfundsmæssige proces'
dominans - ikke forstået metaforisk, men ordret - dvs. naturligt
udviklingspotentiale for samfundsmæssighed, denne konzept,manifesterer sig
kun som paradoksal, så længe den menneskelige "samfundsmæSsige natur"
hverken er opbygget inden for den traditionelle biologi eller den
traditionelle samfundsvidenskab, hvad der nok ligger i disse videnskabers
isolerede "arbejdsdeling". (vgl. til dette afsni t l~ I, S. 350).

FORBEREDELSE AF DOMINANSVEKSLEN FRA DEN FYLOGENETISKE TIL DEN
SAMFUNDSMÆSSIGE-HISTORISKE UDVIKLING GENNEM "OVERGANGS
LOVKÆSSIGHED" VED DEN SELVSTÆNIlIGE KONTINUITET I DEN
SAMFUNDSMÆSSIGE PROCES
Det er altså (som vi her først principielt slår fast og senere udfører) den
fylogenetiske udbygning af menneskets saJlJfundsIIJSJSsige natur; der har
muliggjort den hidtidige fremviste udvikling af samfundsmæssigheden ved
funktionsvekslen til social værktøjsfremstilling. Men kommer vi herefter i
den videre udvikling til samfundsmæssighedens dOJlJinans over fylogenesen, og
hvorledes dette stadium kan karakteriseres?
Den afgørende forudsætning for denne dominansveksling er globalt set
således givet, når der i vekselvirkningsprocessen mellem udbygningen af den
samfundsmæssige livsform og den derigennem forbundne selektionsfordel er
opnået et stadium af forstærket biologisk udviklingspotentiale rettet mod
samfundsll".I2Ssighed, hvori den indre modsætning mellem livsopretboldelsen og
de systemledsagende omverdensbetingelser ikke længere udelukkende fører til
fylogenetisk optimering, kan der kun optimeres gennem processen der
forJIJidles over det anskueliggjorte arbejdes samfundsmæssige
"traditionsopbygning". Vi har altså her på den ene side stadigvæk med en
udvikling at gøre, der - ligesom den evolutionære progression - er
forbundet med en II me ll em diskrepans" imellem systemkapacitet og omverdens
forandringer (vgl. S.64 f), men hvorved progressionen på den anden side
ikke længere kun fuldbyrdes i forbindelse med udskillelsen af de djrligst
tilpassede individer hhv. populationer, JlJen ogsj gennem omverdenskravene om
en aktiv tilpasning til den samfundsmæssige livsopretholdelsesproces (vgl.
såvel ]I! I, S. 26Bf og 352 såvel som EE,S. 312).
Lignende udviklingsprocesser, der på en måde er underlagt den
fylogenetiske "overgangslovmæssighed" mod samfundsdominans, forudsætter
såvel en "forstærkning" af den (SIDE 181) genoJIJiske information forstået
som det menneskelige "samfundsmæssige" udviklingspotentiale, som i høj srad
er baseret på den tidligere tilbagevirkning af selektionens udvikling,
såvel som en "optimal" diskrepans J1l8llem samfundsmæssige udviklingsmulig
heder og omverdenskrav, der hverken fører til stagnation eller undergang,
men som kan rumme en effektiVisering (som er muliggjort gennem den
evolutionære udvikling) af den samfundsmæssigt overleverede livsoprethol
delsesform. Det betyder, at her vil det "naturlige" udviklingspotentiale
mod samfundsmæssighed pga. den realhistoriske omverdensbeskaffenhed, foreg~

stlvel p:i den ene Eide genn8m å8n Gvolutionære s2lekt.ionsdannelse, Gom på
den anden side har muliggjort den proces, inden for hvilken princippet for
den naturlig selektion i stadig højere grad er trJdt tilbage som
udviklingsfaktor overfor optimeringen af den generelliserede
samfundsmæssige omsorg'via arbejdet. På denn måde er omslaget i dominans
fra ( fuldbyrdelsen er sket inden for en størrelsesorden på hundredetuside
år) den fylogenetiske proces til dominansen med den selvstændiggjorte
kontinuerte fremvindendG samfundsmæssige-historiske udviklingsproces, sqm·
afløste selektionsvirkningen gennem muligheden for forbedring af den
kollektive livssilcr1ng, blevet indledt. De hidtidige" mellemniveauer"
indenfor socialstrukturen og -processen (vgl. S.120) vinder her overhJnd
over den fylogenetiske proces (som stadigvæk består), og bliver således
bestemmende for helhedsprocessens udvikling.
Gennem dette omslag til det overindividuelles dominans over den
formidlede erfaringskumulations anskueliggørelsesproces, skabes, i forhold
til selektionsvirkningen, et bedre, ulig JDægtigere og effektivere middel
til udviklingsoptimering i en størrelsesorden mod kortere tidsrum
(årtusinder og århundreder), Her starter en progreSSionsproces, som ikke
·l./:un realt fortrængte selektionsprincippet gennem den generelliserede
, omsorg. men en proces hvor de selektionsbetingede organlsmiske
I særkendeforandringer allerede gennem den
forholdsvise uendelige
langsommelighed rent faktisk blev betydningsløse (vgl. M I, S. 350).

FRA El{ SAMLERLIVSFORK' TIL EN PRODUKTIONSLIVSFORM:
FRA DEN" INDRE SAMFUNDS11ÆSSIGE" UDVIKLINGSLOV

DOMINANS

V~d silllllantræffat ilf dat hhtudvik1~d~ biologiska pot~ntiilla for
silllfundsllæssigMd og da nævnt~ "gunstiga", nya forllar for silllfundsllæssig
Iivsopr~thold~lsa und~r da fnlltrædend~ ollvard~nsforhold, 1'011 dat i
N~oIithi(ulI (d~n yngr~ st~nilld~rJ - und.u borts~~n fra ank~I1a ilndre
oprind~ls~sollrJd~r ilf und~rordn~t ral~vilns - i bast~lIt~ ollrJd~r ilf
l/ordilfrikilILiJJailsi~n (SIDIi 182) (dar ilf SillIlI~ gr~nd blivu b~tagn~t
",~ann~sk~hMens vugge" J, Hej"'vilr du pJ d~n ~n~ gida skovollrJdun~ SOli lien
og mara trJdt~ i bilggrund~n· S<'II d~ hidtidiga jæg~r- og sillllusilllfunds
livskild~, og pJ dan ilnden sida skilbte d~t ovarord~ntJig frugtbiln jord~,
Hertil kom en hØj b~folkningstæthed /lad r~lillivt Mjt udviklade sociille
orgilnisiltionsforllar, hVild der Jb~nbilrt b~gunstig~de en udbrMals~ og
kUlluliltion ilf silllfundsllæs;ig forandrings-polantiilla og g~ner~l t f.drt~ iil en
størr~ ""III!IUnl'kilth infornlillions,~ængd~, sJIMes til den !Jrste forll for
biJIedskrift (hul~lIilleriu ?) (vgl, 1(,1, 5,:80fJ f'J grund ilf den hurtige
redul'tion ilf d~ hidtidig~ r~ssoUrt~r ViiI' d~i ikl~ læng~r~ IIIJIigt lI~d ~n
evolutionør tilpilsning, dil tidsfilktoren for ~n sNiln viJI~ vær~ for stor,
Den hØle stilndard i dat biologisk~ pot~ntiill~ for silmfundsllæssighM, SillIJllan
11M de nævnt~ gunstig~ b~tingelsu, gjord~ det ilJJign~1 lIuligt ilt
"tilpilsse' sig d~ nr~ livsbelingels~r gennet< en kvillitiltiv vidreudvikJing ilf
den samfundsmæssige livsopretholdelse (der hert;~d for firs te gilng
lIilnilesterMe sig): OveJ'gilngen tril ren ''sanIle r li v; f orm" SOIlJ udnyt telse il f

1

(wirtschaft er her oversat livsform, ordbog = økonomi, husholdning)

rJi'17J,''idl.::''?I''':;I· ..~,'Wi~

,:?Nl,'U,Wgikiid21' t.idgtd,j."l'" sk'Jvfl'ugtdl' 2t:,.1 til
"'pl'oduktio)7s1iv'5iiJi'/y ll !'I//?d ,DlaJil.;yt frsf!lstilling id f";idevarer j]ennem
agerJ):~"pkl7ir;g og k~'~gdvl, Først l'leddispaneringen I)Ver liv~midler/
betingelsar i an almengjort kollakliv omsorg kOM dal samfundsmæssiga
livsprincip h~lt Ilp~ be91'2b", Den socja,liseringsgrdd som 'lokser ud df

Iivssikringan Urer hul'iigi til nødvendigheden .f fællas .g~rd,vrkning, og i
grad til kra ve t Ol!! bygninger L'g iJprettJol delse af vandingsanlflg; i

:iiI' l i9

den/i8 5al{lllJtnnæ17g hJ,f! dB! /if./l'tigt til t() (~ntralj5Jtir)n ,;f den
ga.lIJlund5mæssige /ilagt" til d8/7 lørsle globale arbeJdsdeling,- f, 'eks
arbeJdsdelingen meilet,l "land" og Ilbyl! i nvis følge en sell t s tindigg,Jrelse af
7

M!1dværkel blev

~dbvgget

- og derigennen> kunne d.nne grundl.get ior en

ll'e/IJska.lh~lsen

a.1 et bestan1jigt samfundsmæssigt fIlerprodukt, SOl» kunne
"ernære l/ de11l78 nJ,7dv;:rksvi rso/i/ned (s.§vel som I/(:lntral forva1 tni,ngen II under d8
nrs bersk.;osin:;lrlngerJ (vg], 11 i, 5,2?5 til 2S$), Gennr:m produktion 4f

leVlled,,)'idler, stiller "Ier.neskel sig pJ en hidtidig ukendl ,~Jde ilden for
naturen 09 o'lel'tager denne gennem dara, planlagte forandrlng, hv.d der ";.1
(;;t·re til

a;vbtgjend~

ko",,/unik. tionsmJder,

ændl'iriger af de socia.le livsfoNGer , tænke- "9
On~s

udIeverelhM Iii .k tueIle "tilfældige"

fiJturliJrhold er overvundet Ul en n,Il kvalitet i retning 4{ en ændriRg al
natilrlorno1den:l til lien menneskelig livsverden", so;» sikrer
:;alNfundsflJedlelN/IJ:lrn2s 1ivso,;'dvendigheder pJ en konsistent og forudseende
/ir'.§d8"

Det konkrete livsrum som er kOIT~et til gennem arbejdet, hvorigenne~
mennesket har tilegnet naturen til sig ved at danne produktionsfællesskab
med hinamden, blev hurtigt til en selvstændig bærer af den samfundsmæssige
historiskeudvikling der var den organismiske selvreproduktion overlegen.
Den skildrede "overgangslovmæssighedll hvorigennem mennesket har overvundet
sin naturafhæn8ighed på et nyt niveau, gik således over i en indre
samfundslJlÆSsig udvikl ingsl ov.
Med kontinuiteten i den indre samfundsmæssige lovmæssigheds underligsende
historiske udvikling af produktionsJl'lden, har den samfundsmæssige
historiske (SIDE 183) proces først endegyldigt afløst den fylogenetiske
proces. Fylogenesen, som i overgangen til den s~mfundsmæssige livsform var
det grundlag som muliggjorde en kontinuerlig samfundsmæssiggørelsesproces
der førte til menneskets.",samfundsmæssige naturll, er nu blevet ganske
betydningsløs for den "idere udvikling: Denne udvikling er alene bestemt
gennem samfundsmæssige kræfter som muli8gør ændringer ~ nye overordnede
niveauer: Imens processen med social værktøjsfremstilling startede for
mindst en million år siden (formodenligt meget tidligere) og frem til den
høj komplekse værktøj skul tur (hvori mennesket "samfundsIJJa'.5siga natur" på det
nærmeste var tilendebragt) for ca. 40,000 år siden, omfatter den
kontinuerlige samfundsmæssige-historiske proces fra Neolithium og frem til
idag kun maximalt 10.000 år.
Først med denne samfundsmæssige-historiske kontinuitet er dominansvekslGD
fra fylogenetisk til samfundsmæssig-historisk helhedsproces faktisk
fuldendt, og muliggjort pga. det allerede eksisterendeCmåske 30.000 år)
evolutionære udviklingsstadies potentielle samfundsmæssighed. Dette betyder
naturligvis ikke, at den fylogenetiske proces er afløst af den
samfundsJIl,'Essige-historiske proces: "Artsopretholdelsen ff gennem
selvreproduktion er fortsat alles grundlag, og dermed også det
samfundsmæssigG livs grundlag, Men den fylogenetiske kontinuitet er nu kun

den . us~~ecifiklre basis for den menneskel ige eksistens, og ikke
Udvlkllngsbestemmende for livsopretholdelsens helhedsproces.
Det praktiske bortfald af evolutionens "retningsbestemte" "naturlige
selektions" princip, kom til udtryk allerede for fire milliarder år siden
og indtil (for måske flere tusinde år før tærskelen til den menneskelige
hlstorle ,vgl. EB, S. 254). Mennesket har, så at sige, ikke længere brug
for selektionsprincippet, idet (som selektionsresultet) dets uforandrede
biologiske "natur fl indeholder samtlige samfundsmæssige
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udviklingspotentialer, og historisk set er de eneste der har realiseret
disse, hvilket der helt sikkert ikke tidligere har været en eneste ansats
til. Hvorvidt der ikke desto mindre under den samfundsmæssige
livsopretholdelsesproces skulle være opstået forskellige forandringer
gennem systematiske tendenser i forplantningsprocessens genetiske
information inden for den evolutionære størrelsesorden (altså regnet i
hundrede-tusinder år) vil næppe kunne besvares inden for den
samfundsmæssige-historiske tidshorisont.
Ved fuldendelsen af "dominansolJlSlaget" fra fylogenesen til
samfunds~æssig-historiskproces, er de specifikke karakteristika ved
samfundsrnæssigheden og ved livsopretholdelsen blevet bestemt. Det vil sige,
hvilket også ses ud af vores metodiske grundsats, at disse specifikationer
ikke er s1.§.et totalt igennem fra begyndelsen (SIDE 184) af den fælles
samfundsmæssiggørelse. Mange af de speCifikke momenter som er blevet •
bestemt gennem dominansvekslen, er kun defineret ved at der nu er en ny
Udviklingsretning i helhedsprocessen (femte analyseskridt). Derved vil
samfundsmæssighedens specifikke kendetegn for så vidt hele tiden være
virksomme i den real historiske proces hvorunder skabelsen af niveauet for
livets s ..mfundsmæssighed blev mulig - for ellers vil der ikke kunne tales
Dm livsopretholdelsens nye samfundsmæssige niveau. Men derudover har vi
stadigvæk ikke afsluttet den specifikke samfundsmæssige livsmådes
gennemslag - den bevidste, omsorgsfulde disponering af de fælles
livsbetingelser gennem det kollektive arbejdet etc. - i stadig flere
delomr~der af den samfundsmæssige proces, gennemtrængningen af
samfundsmæssig bestemmelse i socialstrukturelle enheders fælles liv, en
mangeformet og mangedoblet nedbrydning af udviklingsforløbet. Det er ikke
nogen modsætning når det ~ den ene side fastslås, at livsopretholdelsens
samfundsmæssige form (ikke længere den fylogenetisk-naturbetingede) er en
genne~~ende bestemmelse ved den nye samfundsmæssige-historiske
udviklingstype, og det på den anden side gælder, at den fælles
samfundsmæssige udvikling henover minimalbestemmelsen for samfundsmæssig
livsopretholdelse, skal forstås som en uafsluttet voksenden
samfundsdannende proces. - Også her gælder iøvrigt hvad der tidligere er
sagt (S.61 f og 63 ff) vedrørende den fylogenetiske progression; Med
udhævningen af de almene principper for den samfundsmæssige-historiske
udvikling er det hverken udråbt som "norm", at en sådan udvikling vil finde
sted, selvom det er hævdet at en sådan samfundsmæssig-historisk
udviklingsprogression faktisk har hhv. vil finde sted overalt, men det er
udelukkende blevet klargjort, gennem hvilke prinoipper den samfundsmæssige
udvikling ,s~fremt den finder sted, skal kunne begribes, hvad der også
kræves for begribelsen af betingelserne for stagnation hhv. forfald i
samfundsmæssige-historiske livsopretholdelsesprocesser.
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