DEN ANIMALOGISKE GRÆNSE
FRA DYR OG MENNESKE TIL DET LEVENDES
HISTORIE HINSIDES NATUR OG KULTUR

Af Peter Johan Meedom,

Menneskets selvbestemmelse i den vestlige tænkning består i en begrebslig spænding
mellem Dyret og logos, der ontologisk fastholder, at Dyret er Mennesket minus logos.
Darwin og evolutionsteorien betyder, at Mennesket ikke længere ontologisk kan tænkes
som værende af en anden natur end Naturen. Bevægelsen fra absolut ontologisk forskel
til historisering af Mennesket som del af Naturen forandrer fundamentalt præmisserne
for at tænke Dyr og Natur. At tænke efter Darwin indbefatter derfor, at vi må revurdere
begreberne Natur og Kultur, når Naturen er ophørt med at være det store «Udenfor».
If man had not been his own classifier, he would never have
thought of founding a separate order for his own reception.
Darwin, Origin of the Species (1859)
Language is our Rubicon, and no brute will dare to pass it.
Frederic Bateman, Darwinism Tested by Language (1877)
Ideen om mennesket kommer i den europæiske historie til
udtryk ved en skelnen mellem menneske og dyr. Man beviser menneskets værdighed med dyrets ufornuft. Denne modsætning er da blevet afliret af alle den borgerlige tænknings
forgængere, de gamle jøder, stoikere og kirkefædre, derpå
ned gennem middelalder og nyere tid, og det med en sådan
stædighed og enighed, at den som kun få andre ideer hører med til grundbestanden i vestlig antropologi. Adorno &
Horkheimer, Oplysningens dialektik (1944)

O

rdet «Dyret» afslører, at vi i Vesten har tænkt
Mennesket som et ontologisk set enestående væsen
med få undtagelser fra Sokrates indtil i dag: Menneskets
indre er af sin egen orden, idet det besidder logos (gr. fornuft, ide, tanke, sprog).1 Logos betegner altså både sproget som sådant og dets ophav, det menneskelige indre (lt.
anima: ånde, ånd, sjæl, levende). Enhver definition af
Mennesket betinger opfattelsen af de andre dyr, fordi det
dyriske indgår i Menneskets selvbestemmelse (jf. animal
rationale, zoon politikon, zoon logon ekhon). Logos er samtidig den principielle mulighed for Mennesket til at træde
ud af det Dyriske, der er fanget i sit alogon.2 Med begrebet alogon forstår jeg det ikke-sproglige, og det er først og
fremmest levende kroppe. Når jeg skriver det levende er det
for at bruge et ord, som ikke opdeler ud fra oppositionelle
essensbestemmelser mellem Menneske og Dyr. Ideen, at
Mennesket både består af en Menneskelig og en dyrisk/na20
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turlig side indfører en kognitiv dissonans, som aldrig har
tilladt tænkere at finde konceptuel ro i adskillelsen mellem
Menneske og Dyr. Charles Darwin og evolutionsteorien
er den afgørende skillelinje i tænkningen af Menneskets
forhold til Naturen. Fra og med Darwin bliver Naturen,
inklusive Mennesket, gjort til et udelukkende historisk fænomen, hvor der ikke længere findes en statisk ontologisk
forskel mellem Menneske og Dyr.
For at kunne reflektere over, hvordan grænsen mellem
mennesker og dyr er blevet tænkt i Vesten, foretager jeg
en skematisk opdeling i henholdsvis det klassiske logos og
det moderne logos, der betegner to måder at tænke alogon og dermed dyr på. Det klassiske logos’ epoke går fra
Sokrates til og med 1800-tallet, nærmere betegnet Charles
Darwin.3 Det klassiske logos repræsenterer logos i opposition til alogon som forskellige essenser, der konstant udgrænser hinanden i en dialektisk proces. Mennesket defineres uden undtagelse i det klassiske logos som et dyr med
et umisteligt mere, det være sig logos, sjæl, bevidsthed,
frihed, dødsbevidsthed, historiesans, betydningssans etc.
Der er således ingen reel kontinuitet mellem Mennesket
og det levende. Den omtalte tankefigur benævner jeg den
animalogiske grænse, fordi den opretholder en ontologisk
grænse mellem Mennesket og alle andre væsner, hvor fornuften/sproget (logos) bestemmer karakteren af det levende (det animerede).
Første del af indeværende artikel drejer sig om den
animalogiske grænse og hvordan Mennesket og Dyret er
blevet repræsenteret som to forskellige essenser. Anden del
er mere spekulativ, idet jeg aftegner en række konsekvenser
for, hvad evolutionslæren kan have af betydning for tænkningen af Menneskets forhold til det levende. Den generelle
accept af evolutionsteorien har nemlig ikke betydet, at den

animalogiske grænse er
tion, og som er udstyret
forsvundet som struktumed fornuft» (Johansen
rerende tankefigur. Efter
1998:418). Trappestigens
Darwin genfinder vi den
trin, som altså betegner
først og fremmest i skikforskellige
ontologiske
kelsen af Oplysningens
niveauer, består af miskel mellem Natur og
neraler, planter, Dyret,
Kultur, der repræsenterer
Mennesket, engle og enNaturen som det store
delig Gud. Det er kun
«Udenfor», det vil sige det
Mennesket, der, med sit
af Mennesket uberørte og
guddommelige
aftryk,
lovmæssigt determinerestår uden for sin jordiske
de. Heroverfor eksisterer
væren som Dyr.
menneskelige Samfund
I det klassiske logos er
og Kulturerne som autodet i særdeleshed kristennome sfærer, der baserer
dommen, der præger den
sig på Menneskets autoefterfølgende
forståelse
nome udøvelse af logos.4
af Menneskets særstatus,
Det levende har her ingen
da Mennesket skabes i
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historie, idet Mennesket
det guddommelige logos’
er Historien. Anden del kombinerer en kritik af denne esbillede. Det menneskelige logos er en endelig slægtning
sensopdeling med en kritik af de forsøg på at overkomme
til det uendelige ord, som siger det, det gør og gør det, det
opdelingen, som jeg kalder den naturalistiske og den kulsiger: Guds logos udtrykker sig selv tautologisk – den abturalistiske extensionisme. Det grundlæggende problem
solutte performativitet som i religionen hedder skabelse:
med extensionismen er, at den udskifter Menneske versus
«Ved Herrens ord (logos) blev himlen skabt, hele dens
Dyr med Kultur versus Natur – den moderne variant af
mangfoldighed (dynamis) ved et pust (pneuma) fra hans
den animalogiske grænse. Den naturalistiske extensionismund» (Salmernes bog: 33:6). Dette omnipotente logosme mener, at kulturen – som en biologisk og økologisk
fantasme hjemsøger det menneskelige logos i det klassiske
tilpasning – udelukkende skal forklares med de mekanislogos, hvorfor det helt op i det 20. århundrede kan genmer, naturvidenskaben har opdaget. Den kulturalistiske
findes som deficiensbestemmelser af Mennesket, som jeg
extensionisme betegner den overbevisning, at Kulturen
vender tilbage til senere angående Natur/Kultur-skellet.
udgør en distinkt virkelighed, hvor menneskers forhold til
Mennesket tildeles ved skabelsen et oprindeligt sprog af
omgivelserne og deres kroppe ikke er nødvendige at inGud, hvormed det kan navngive dyrene, der hverken selv
dtænke. Kritikken retter sig altså både mod de strømninkan tale (på latin in-fans) eller navngive.
ger i humanvidenskaben, der forsøger at forstå Mennesket
Skabelsesberetningen indeholder faktisk to væsensforsom ren logos og mod de human- og naturvidenskabelige
skellige skabelsesberetninger. I første bog er Mennesket
strømninger, der fremstiller det biologiske som materiens
højt hævet over dyrene, idet Mennesket er skabt i Guds
blinde mekanismer.
billede, hvorimod bog to og tre beskriver Mennesket som
skabt af støv, Gud indgød ånde, ligesom han gjorde det
Det klassiske logos
med alle andre dyr. Gud vil ikke, at Mennesket skal være
Det klassiske logos’ repræsentationelle skematisme inklualene, så han skaber de andre dyr til at holde Adam med
derer – ud over den animalogiske grænse – scala naturae
selskab. Alligevel må kvinden skabes med mandens rib(naturens trappestige), det vil sige den hierarkiske rangben, for de andre dyr var netop ikke manden lig. I det
orden af entiteters essens, hvor Dyret hverken har sjæl elklassiske logos har de tautologiske niveauer i form af Gud
ler sprog, hverken spirituel anima eller autonomt logos.5
og Dyret hverken exces eller mangel som problem, fordi
Aristoteles er ophavsmanden til scala naturae, som krisingen af dem repræsenterer. For at der skal være tale om
tendommen overtager og bygger videre på: «Mennesket
repræsentation, kræves der, at der er forskel mellem udstår højest i scala naturae, og ingen species kan sidestilles
trykket og det, der udtrykker. Exces i den forstand, at det
med mennesket, som har den mest komplexe konstituMenneskets logos er kendetegnet ved et overmål af ord
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og udtryk, som ikke lykkes med at udtrykke det intelligible. Det guddommelige logos er absolut i sin enhed af
tale og handling, hvor det dyriske logos er absolut i sin
alogiske tavshed. «Dyrets væren er som vand i vand,» som
George Bataille formulerer det (Bataille 1973). Det klassiske logos placerer altså Mennesket mellem to tautologiske niveauer. Menneskets logos er plaget
af afstanden mellem det indre og det ydre;
Dyret er
en afstand som platonismen mener at finde
Mennesket
i det forhold, at ydre tegn udtrykker indre
minus logos.
ting, men aldrig fuldstændigt, fordi medialiteten altid vil være ontologisk lavere end
det intelligible: den rene logosfære. Kirkefaderen Augustin
indfører denne tanke i kristendommen, og det er da også
et gennemgående træk ved det klassiske logos, at det placerer alogon ontologisk lavere på trappestigen end logos.
Det gælder ikke kun Dyret, men netop alt, hvad der er
kropsligt. I Augustins tilfælde, samt for mange senere tænkere, er det sproget som medium eller krop, der rangerer
lavere end logos. I middelalderen udfordres scala naturae
meget sjældent, da det ville være det samme som at udfordre ideen om en af Gud skabt verden.
Den animalogiske grænse krystalliseres ved den moderne videnskabs begyndelse hos Descartes, som her beskriver hvad den umistelige indre evne vil sige:
… et que bien que toutes nous signifient très facilement leurs
impulsions naturelles, telles que la colère, la crainte, la faim,
ou autres états semblables, par la voix ou par d’autres mouvements du corps, jamais cependant jusqu’à ce jour on n’a
pu observer qu’aucun animal en soit venu à ce point de perfection d’user d’un véritable langage, c’est-à-dire d’exprimer
soit par la voix, soit par les gestes quelque chose qui puisse se
rapporter à la seule pensée et non à l’impulsion naturelle. Ce
langage est en effet le seul signe certain d’une pensée latente
dans le corps; tous les hommes en usent, même ceux qui
sont stupides ou privés d’esprit, ceux auxquels manquent la
langue et les organes de la voix, mais aucune bête ne peut en
user; c’est pourquoi il est permis de prendre le langage pour
la vraie différence entre les hommes et les bêtes. (Descartes
1649)6

Citatet viser den cirkelslutning som essensbestemmelsen
«logos» medfører i det klassiske logos. Descartes forudsætter logos som noget indre, man ikke kan reducere til
noget ydre. Logos kan kun forudsættes som værende allerede til stede som det, der adskiller Mennesket fra Dyret.
For Descartes og andre i det klassiske logos er det derfor
muligt at hævde, at hvis en hund hyler under en vivisektion, som Descartes beskriver andetsteds, så er det ikke
22
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fordi den lider, men blot lyden af naturlige impulser. Den
animalogiske grænse bruger begrebsligt «Dyret» som betegnende et menneske, der er blevet berøvet det, der gør
mennesket til Menneske. Dyret er Mennesket minus logos. Indenfor det klassiske logos kan man argumentere for,
at visse menneskegrupper ikke har logos, hvilket gør dem
til noget undermenneskeligt eller dyrisk, som vi for eksempel kender det med slaver både i det antikke Hellas og
i moderne tid med raceteorien; de vilde og kolonialismen;
kvinder og patriarkatet.
Den animalogiske grænses tankefigur er opbygget således, at alle potentielle videnskabelige indsigter om de
andre dyrs egenskaber eo ipso ikke kan overskride den
animalogiske grænse mellem Menneske og Dyr.7 Den animalogiske grænse er dialektisk, fordi den betegner både et
indre (Mennesket = Dyr + Det Menneske-lige) og et ydre
skisma (Mennesket er modsat Dyret). Når Aristoteteles
skriver zoon politikon, betyder det, at Mennesket både er
Dyrisk og ophøjet (hævet over physis), hvor den sidstnævnte egenskab bliver Menneskets egentlige essens, der skulle
gøre det muligt at transcendere Naturen. Bestemmelsen
af logos og Mennesket antager forskellige skikkelser i den
yngre del af det klassiske logos’ epoke. Giambattista Vico
præsenterer med Den nye videnskab fra 1744 det første filosofiske værk, hvor Mennesket er skaber af sin egen historie, og at Mennesket derfor kun kan forså sine egne frembringelser. Vicos pointe er hermeneutisk: Mennesker kan
kun forstå det, der har hensigter og ifølge Vico er Naturen
hensigtsløs. Han byder desuden på denne interessante etymologiske overvejelse over logos’ forhold til stumhed:
Logik kommer af ordet logos, hvis første og egentlige betydning var ‘myte’ [ital. favola], som på italiensk blev oversat
med ‘sprog’ [ital. favella]. Og myte hed på græsk også mythos, hvoraf det latinske mutus [stum] kommer. For sproget
opstod som et åndeligt sprog i de stumme tider, som Strabon
i en gylden passage siger er gået forud for det talte, det vil sige
det artikulerede sprog: derfor betyder logos både idé og ord.
(Vico 1998:190)

Man skal være varsom med at bruge etymologiske udredninger af klassiske ord som logos, mythos etc., fordi deres
manglende grundlag som regel er anledning til ren spekulation, men Vicos formulering om det klassiske logos er
alligevel bemærkelsesværdig, idet den peger på det særlige
dialektiske forhold mellem logos og alogon, som hjemsøger det klassiske logos. Descartes og Vico er vidnesbyrd om
det uomgængelige forhold, at den animalogiske grænse er
ambivalent, for hvordan skal man filosofisk set redegøre
for et indre/åndeligt sprog, som ikke endeligt kan afgøres

ud fra ydre repræsentationer?
Det klassiske logos indeholder således en filosofisk
apori, idet den animalogiske grænse er forsøget på at udgrænse eller fornægte det, der indgår i selve bestemmelsen
af Mennesket. Derfor fortsætter alogon i form af Dyret
med at være afgørende i Menneskets selvbestemmelse:
”Animals have continued to have a special status as natural
objects that can show people their origin, and therefore
their pre-rational, pre-management, pre-cultural essence”
(Haraway 1991:11) Brugen af Dyret til at afgrænse, hvad
Mennesket er, forklarer hvorfor det klassiske logos blindt
kategoriserer kønnede såvel som ukønnede dyr, hvirveldyr
såvel som hvirvelløse dyr – alle i kategorien Dyret. Adorno
& Horkheimer pointerer denne apori i deres analyse af
Menneskets forhold til Naturen i Oplysningens dialektik, hvor de understreger, at Mennesket aldrig kan blive
Naturen kvit. Derfor er viljen til herredømme det centrale
problem, idet herredømmet forsøger at gøre sig uafhængig
af Naturen ved at dominere Naturen, hvilket er både en logisk og en praktisk umulighed. Adorno & Horkheimer bedriver en repræsentationskritik, der går ud på at fremhæve
alogon som menneskehistoriens undertrykte, sideløbende
fortælling, eller Dyret som figur for Andethed. Deres repræsentationskritik er et tonikum, der er med til at åbne
for en anden tænkning, end den vi kender fra det klassiske
logos, men Adorno & Horkheimer kan kun være et første
kritisk stadium på vej imod en tænkning af det levendes
mange forskelle, som ikke kan opgøres i et spil af identitet
og ikke-identitet.
Samlet set kan vi nu sige, at i det klassiske logos er alogon tautologisk-determineret. Det tautologisk-determinerede henviser til opfattelsen af, at alt ikke-menneskeligt liv er
berøvet enhver grad af autonomi: Det er nødvendighedens
rige bestående af lovbestemte udviklinger, hvor instinktet eller «impulserne» (Descartes) bestemmer opførslen. I
det klassiske logos er denne alogon-forståelse sat overfor
frihedens rige, hvor vi finder Historien (menneskets gerninger), der er baseret på logos’ autonomi. Den animalogiske grænse fastholder logos, menneskets indre, som noget, der ikke er af samme natur som Naturen. Menneskets
selvdefinition i det klassiske logos’ epoke er i sin struktur
mytisk. Den baserer sig på ahistorisk udformede forklaringer af Menneskets opkomst og bestemmelse, der i næsten
alle tilfælde ikke benytter sig af historiske betragtninger,
og i de tilfælde, hvor for eksempel etologien inddrages,
reduceres den til en determinisme, der ikke tilkender dyr
muligheden for et indre på niveau med mennesket. I den
forstand er det klassiske logos i sandhed antropocentrisk,
da ikke-mennesker tautologisk defineres ved deres man-

glende Menneskelighed.
Livet efter Darwin: Det moderne logos og Natur
versus Kultur
Hvad vil det sige at tænke det levende efter Darwin? I
denne del vil jeg argumentere for, at vi bliver nødt til at
gentænke, hvad vi mener med Kultur og Natur, hvis vi
retfærdigvis skal kunne hævde at tænke i forlængelse af
evolutionslæren og ikke fortsætte med at opdele verden
i logos og alogon. Det overordnede argument er, at den
animalogiske grænse er blevet en ugyldig tankefigur, hvis
man godtager evolutionslærens præmisser. Derfor vil jeg
kritisere moderne varianter af den animalogiske grænse i
form af den deterministiske fremstilling af det levende og
fastholdelsen af Natur og Kultur som to væsensforskellige
sfærer. Det moderne logos er derimod betegnelsen for en
tænkning, der udgår fra udgangspunktet, at naturen er
historisk og mennesket en del af naturen.
Videnskaberne med det levende som genstand (på engelsk kaldet «life sciences») har i nyere tid argumenteret
for en gradualisme på baggrund af adfærdsstudier. Her
har man siden 70erne spurgt til de forskellige umistelige
«mere»-definitioner, som skulle adskille Mennesket fra
Dyret, og set at for eksempel chimpanser udviser, hvad
mange vil kalde en form for kultur.8 De etologiske studier
af primater og andre pattedyr er værdifulde – interessant
nok tenderer de imod en dobbeltbevægelse, hvor for eksempel
Det moderne logos
chimpansers lighed med menneser betegnelsen for en
ket understreges, samtidig med at
tænkning, der udgår
disses sproglige og kulturelle udfra udgangspunktet,
tryk ontologisk set henregnes til
genetikken, med andre ord noget
at Naturen er histoangiveligt determineret – i hvert
risk og Mennesket en
fald for dem, der forstår genetik
del af Naturen.
deterministisk. Disse «Dyret-harogså-X»-studier bekræfter igen,
at det er Menneske-lighed, som skulle være det væsentligste at undersøge. Den animalogiske grænse, som forudsætter en ontologisk forskel mellem Mennesket og Dyret,
genfinder vi desuden i varianter, hvor Mennesket denne
gang konstitueres af noget så paradoksalt som en positiv
deficiens: Dyrs drifter er direkte, de har et instinktivt forhold til verden, mens Menneskets er medierede og rettede
mod den andens anerkendelse; Dyrets kræfter rækker så at
sige (tautologisk), hvorimod Menneskets biologiske kraft
er utilstrækkeligt i kampen om anerkendelse (deficiensbestemmelse); Dyret er autotelisk og lever for sig selv i sit
væsens fylde, mens kulturmennesket drives af en mangel
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på væren (deficiensbestemmelse). Den dyriske determinisme (autotelismen) er ledsaget af en forestilling om den
dyriske tilstands perfektion. Dyret kender ikke det onde,
løgnen eller bedrageriet. Mennesket adskiller sig ifølge
denne tradition ved en mangel, over for hvilken sproget og
teknikken fungerer som kompensation (deficiensbestemmelse). Det er kulturmennesket som bærer på en imagi-

Illustrasjon: Åshild Aurlien
nær mangel, der føder begær, sprog, det sociale, med andre
ord den symbolske orden i lacaniansk terminologi (igen,
deficiensbestemmelse).
I disse eksempler er det stadig en væsensbestemt lighed
med Mennesket, der skulle have universal betydning.
Mennesket og Dyret genfindes her i figurerne autonomi
og determinisme. Darwin er emblemet på den refleksive
holdning, det moderne logos må praktisere, hvis det skal
undgå at udgrænse alogon som noget væsensforskelligt fra
logos:
I have hitherto sometimes spoken as if the variations (…)
had been due to chance. This, of course, is a wholly incorrect expression, but it serves to acknowledge plainly our ignorance of the cause of each particular variation (Darwin
2008:131).
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Darwin mener ikke, at man ontologisk set kan skelne art
fra variant, og variant fra et mønster. Evolution er mutagen og hverken lineær eller progressiv. Det paradoksale
ved titlen Arternes oprindelse er, at Darwin hverken redegør
for arternes oprindelse eller hævder, at arter findes andet
end som retrospektive mærkater, videnskaben kan drage
nytte af. Biologiens mest brugte artsbegreb definerer arter som afgrænset af reproduktionsevne – en kat kan ikke
parre sig med en hund og få afkom. Et problem med dette
artsbegreb er imidlertid, at det forudsætter kønnet formering mellem individer i en population; men dels formerer
nogle arter sig kun ukønnet, dels findes et væld af mikroorganismer, som udveksler genetisk materiale på tværs af
artsgrænserne.9
I disse årtier er biologien begyndt at forske mere og
mere i de komplekse endogene og eksogene relationer,
som kendetegner det levende i form af organisme og miljø,
økosystemer og symbiotiske forhold. Enheden «menneskekrop» indeholder således andre enheder, så som celler,
gener og bakterier. Alle flercellede organismer nedstammer
fra bakterier.10 Enhver krop er sit eget økosystem, idet alle
levende væsner har symbionter (medlevende organismer)
af andre arter. Eksemplet herpå er, at der ikke findes nogen organisme, der kun består af sine egne celler. Det er
kun cirka 10% af cellerne i menneskekroppen, der kan
kaldes «menneskeceller», resten er en lang række svampe
og bakterier, hvor særligt tarmsystemets mikrobiom har
afgørende indflydelse på stofskiftet og dermed alt fra diabetes til humør, ja sandsynligvis også til psykiske lidelser. Derfor retter medicinsk grundforskning sig nu mod
samspillet mellem det humane genom og mikrogenomet
i menneskekroppen – forskning, der er med til at ændre
på forståelsen af, hvordan arvelighed fungerer, men også,
hvordan symbiotiske forhold hænger sammen.11 I denne
forbindelse bør det understreges, at udtrykket «genetisk
determineret» i høj grad er et vildledende udtryk, da det
postulerer en mekanisk, lovmæssig kausalitet, jf. den forførende og ligeså misvisende metafor «hard-wired», som
nyere biologi faktisk ikke underbygger: Det ville svare til
at hævde præformationisme uden epigenese. Forskning i
epigenetik og det komplekse samspil mellem fænotype og
genotype har ført til nye diskussioner om, hvordan arvelighed grundlæggende fungerer. Det er i den forstand vildledende at forstå DNA som en skabelon, der fuldstændig
determinerer fænotypen. Epigenetikken viser, at genotypen snarere er som et musikalsk partitur, hvor afspilningen
eller udtrykket af genotypen påvirkes af et væld af faktorer. Arvelighed kan i den forstand ikke forklares ud fra det
klassiske logos’ to modpoler.12 Som Ernst Mayr skriver i

This is Biology: «The unique characteristics of living organisms are not due to their composition but rather to their
organization» (Mayr 1997:16). Det er med andre ord ikke,
hvad det levende er lavet af, som gør det levende, men
måden, hvorpå det er organiseret.
Tendensen til at klassificere det levende deterministisk
stammer fra vores forestillinger om Naturen. Forståelsen
af det levende i form af Naturen som «Udenfor» er kun
gældende for det moderne Vesten, hvilket den franske
antropolog Philippe Descola har vist i sit hovedværk om
komparativ ontologi, Par-dèla nature et culture (2005).13
Descolas brug af fire forskellige ontologier (animisme, naturalisme, analogisme og totemisme) tillader et teleskopisk
blik på det klassiske logos som én måde blandt andre at
klassificere verdens væsner på efter de egenskaber, man
vælger at tildele dem. Descola erfarede i løbet af sit feltarbejde hos Achuar-indianere i Amazonas, at måden hvorpå vi i Vesten har repræsenteret diskontinuiteter mellem
Menneske og Ikke-menneske, ingenlunde deles af andre
kollektiver. Naturalismen, som Descola kalder den vestlige ontologi fra og med den moderne videnskab, opererer
med en kropslig kontinuitet (menneskekrop og dyrekrop
er af samme stof, nemlig physis) og en indre diskontinuitet
(Mennesket har logos, Dyret/Planten/Tingen har ikke).
Menneskets natur er ikke af samme natur som Naturen.
Naturalismen er eksistensen af én Natur over for en vifte
af Kulturer, hvor de menneskelige kollektiver repræsenterer sig selv som øer af Samfund bestående af mennesker
og kun mennesker. Den moderne vestlige ontologi har en
feticheret forståelse af Naturen som det uberørte, over for
hvilken Kulturer står som det af Mennesket berørte. Det
naturlige forekommer i Descolas repræsentationskritik at
have markante hermeneutiske bivirkninger:
Car c’est la ruse suprême du naturalisme, et la motivation
du terme par lequel je le qualifie, que d’apparaître comme «
naturel » ; à la fois parce que les découpages des entités du
monde qu’il opère se présentent comme des évidences spontanées aux yeux de ceux qui s’en servent comme principes de
schématisation de l’expérience, un trait qu’il partage avec les
autres modes d’identification, et surtout parce que le caractère incontestable de ces évidences provient de ce qu’on les
dit fondées en nature, argument imparable lorsqu’il s’agit de
disqualifier les autres ontologies. (Descola 2005:278)14

Naturen står begrebsligt i vejen, hvis det moderne logos
skal kunne tænke det levende. Darwins fremstilling af
artsdannelsen er ontologisk set den mest revolutionerende
idé de sidste to hundrede år, men det, at Naturen i en vis
forstand er ophørt med at være et meningsfuldt begreb,

er stadig en nyhed for mange videnskabelige discipliner.
At hævde, at noget er naturligt eller unaturligt, som det
klassiske logos gør, er at implicere, at der over individuelle
entiteter eksisterer former, der fungerer som normer. Disse
normer skulle således bestemme og bedømme, hvad en entitet burde være eller ikke være. Denne tanke forudsætter,
at der findes et platonisk plan over virkeligheden.
Det klassiske logos opdelte videnskaberne i studiet af
henholdsvis alogon som tilstrækkelig forklaret gennem
almene love og logos som autonome menneskelige subjekter – en opdeling, der også kaldes Natur og Kultur, og
hvor skellet altså ikke er i tingene, men i det videnskabelige apparatur, som afgrænser det levende i genstandsfelter.
Kulturvidenskaberne
Den moderne vestlige onhar som genstand det,
der tildeles mening af
tologi har en feticheret
mennesker (det sekunforståelse af Naturen som
dære og subjektive),
det uberørte, over for hvilhvorimod naturvidenken Kulturer står som det af
skaberne
behandler
den
determinerede
Mennesket berørte.
Natur (det primære
og objektive). Denne to-kulturs-model har både naturvidenskabsmænd og kulturvidenskabsmænd fra tid til anden klaget over. Hvorfor er den dårlig til at tænke logos
og det levende?: «I det øjeblik, man imidlertid accepterer
teorien om evolution og dermed den opfattelse, at mennesket er frembragt af og i naturen, så kommer naturens
totale ufrihed og menneskets frihed logisk set på kollisionskurs. For hvis det ufri trods alt kan generere noget frit,
så er det jo ikke aldeles ufrit» (Hoffmeyer 2005:58).15 I
forsøget på at overskride de konceptuelle begrænsninger
i opdelingen Natur/Kultur, vælger mange imidlertid at
overse Hoffmeyers indsigt, idet man benytter sig af den
extensionistiske fremgangsmåde: Målet er her at kulturliggøre naturen eller naturliggøre kulturen. Eksempler
på den naturalistiske extensionisme er den evolutionære
psykologi, sociobiologien og den materialistiske økologi
som udvider det deterministiske domæne til også at inkludere Mennesket. Den radikale kulturalisme udgør
imidlertid heller ikke et alternativ hertil: Hvis Naturen er
en social konstruktion, som hvert folk har sin variation
over, så må der nemlig bag palimpsesterne være en original
tekst, som konstruktionerne er bygget på. At sige, at naturen ikke eksisterer, medmindre den er ladet med betydning og forklares med andet end den selv, forudsætter, at
en kontingent betydning tildeles en flig af virkeligheden,
som ikke har nogen iboende betydning, andet end som en
stædig faktualitet, der kan omdannes til repræsentation;
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at den symbolske funktion har en forankring i en ultimativ, fænomenal referent, som er garant for en fælles menneskehed og beskytter imod solipsismens mareridt. Den
radikale kulturalisme kan altså ikke eliminere alogon, selv
om den forsøger at ignorere det. Hvis hele det levende begribes som naturligt, udelukker det filosofisk set væsnernes
evne til handling, og hvis hele planeten gøres til en kulturel konstruktion, er der intet alogon, det vil sige kroppe til
at repræsentere, konstruere, ja til at leve. Hvis alogon skal
tænkes i det moderne logos, må vi undgå disse extensionistiske fejlslutninger. Vi kan ikke tænke logos og det levende
inden for den samme historie ved at udvide det klassiske
logos’ animalogiske grænse i den ene eller den anden retning mod noget mere kulturligt eller naturligt.
Hvorfor er det vigtigt at reflektere over den måde,
hvorpå mennesker forstår det levende? Det åbenlyse politiske svar er, at det har gennemgående implikationer for,
hvordan vi forholder os til global opvarmning, naturressourcer, energiproduktion og den sjette store artsudslettelse for blot at nævne nogle af de store emner.
Filosofisk set betyder det, at tænke det levende
efter Darwin, at man må opgive begreberne absolut autonomi (det rene logos) og absolut determinisme (det rene alogon). Naturlig selektion er et eksempel på et sådant begreb, fordi den
hverken er blind eller forudbestemt; hverken
tilfældig eller nødvendig. Det levende er kendetegnet ved tendensen til at få vaner, som netop opstår, når der ikke er absolut frihed, men
nok frihed til at vælge mellem en finit række af
muligheder – derfor kan noget uset finde sted
i det levende, som da cyanobakterier en gang
begyndte at producere oxygen. Konkluderende
kan vi sige, at i det klassiske logos er alogon
fremstillet som tautologisk-determineret. I det
moderne logos må alogon forstås excessivt-inkarneret. Med excessivt forstår jeg blandt andet
den kendsgerning, at alt levende er underbestemt af fysiske love og dermed ikke forståeligt
som deterministiske fænomener: Intet levende
bryder nogen fysisk-kemiske love, men alligevel kan disse love ikke redegøre for det levendes udvikling. Med excessivt-inkarneret forstår
jeg forholdet, at enhver levende krop overskrider sine egne grænser i sine relationer til andre
kroppe i og uden for kroppen.
Det levende må begrebsliggøres ud fra en
pluralistisk historicitet (en duehøg er forskellig
fra en e.coli-bakterie, denne er forskellig fra en
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grindehval, etc.), hvor der eksisterer et væld af forskelle,
der gør forskel inden for samme historie, nemlig Jordens
historie. Forholdet mellem alogon og logos kan i denne
forstand aldrig være dialektisk i det moderne logos, da logos og alogon hverken er identiske eller hinandens modsætninger. «We find ourselves in a buzzing world, amid a
democracy of fellow creatures; whereas, under some disguise or other, orthodox philosophy can only introduce us to
solitary substances, each enjoying an illusory experience»
(Whitehead 1978:50). Det betyder ikke, at alt allerede er
forbundet med alt, blot at ethvert væsen er forbundet med
mange flere væsner, end det klassiske logos brød sig om at
tænke; at logos og alogon er uadskillelige. Natur og Kultur
er nødvendigvis ikke foruden enhver begrebslig værdi – de
kan muligvis være nyttige som dimensionale begreber. Når
Kultur og Natur imidlertid står i stedet for Mennesket og
Dyret, forudsætter man en ontologisk forskel, der fastholder tanken i en præ-darwinistisk verden.

Illustrasjon: Mathias Karlsen Bratil

NOTER

«Begrebet logos – den fornuft, der samtidig er lov, norm og styrende princip – har en lang historie i græsk tænkning, og alle forskelle til trods ville
Heraklit på sin måde kunne sige som det hedder i de første ord af Johannesevangeliet: «I begyndelsen var Ordet (logos), og Ordet var hos Gud, og Ordet
var Gud» (Johansen 1998:52).
2
Når jeg vælger at kapitalisere ordene Menneske og Dyr/Kultur og Natur, er det for at understrege, at den pågældende diskurs arbejder med begrebslige modsætninger og ikke med mennesker og dyr som arter eller lignende.
3
For en læsning af dyrene i filosofien henviser jeg her og fremover til Elisabeth de Fontenays banebrydende gennemgang af filosofihistorien i Le silence
des bêtes (1998) med spørgsmålet om menneskets tænkning af dyr som motiv. Jacques Derrida har med L’animal que donc je suis (2006) fortsat en filosofisk kritik af dyr og Dyret i filosofien. Den præsokratiske filosofi forstod i hovedtræk levende væsner som forbundne gennem sjælevandring (metempsykose) – Menneskets enestående plads i verden betones ontologisk først med Sokrates (Platon), der etablerer et strengt hierarki i det levende. I det
klassiske logos’ epoke er der selvsagt markante undtagelser som Plutark, Paracelsus og Montaigne.
4
Jf. Descola 2005, som artiklens overskrift også henviser til.
5
For den klassiske udlægning af scala naturae, se Lovejoy 1964.
6
«og selvom alle [dyrene] ganske let meddeler deres naturlige impulser, så som vrede, frygt, sult og andre lignende tilstande, med stemmen eller andre
kropslige bevægelser, har man aldrig indtil nu kunnet observere noget dyr opnå den grad af fuldkommenhed det er at bruge et rigtigt sprog, det vil
sige at udtrykke sig selv med stemmen eller en gestus eller noget andet der kun kan svare til en tanke og ej en naturlig impuls. Dette sprog er nemlig
det eneste tegn på tankevirksomhed skjult i kroppen; alle mennesker bruger det, selv de der er dumme eller berøvet ånd, de der mangler tungen eller
stemmens organer, men intet dyr kan bruge det; det er derfor det er tilladt at antage sproget som den sande forskel mellem mennesker og dyr.» (Min
oversættelse.)
7
Den etologiske forskning har ikke overraskende fundet mere og mere fælles «ejendom» mellem mennesket og andre primater. For yderligere eksempler, se Bekoff 2001 og Griffin 2002.
8
Én af de første studier, der blev bredt anerkendt var McGrew og Tutin 1978.
9
Det var som bekendt først i begyndelsen af det 20. århundrede, at genetikken blev etableret som videnskab, hvorfor Darwin først og fremmest forholdt sig til levende væsner som hele organismer.
10
Jf. Margulis et Sagan 2000. Margulis arbejder videre på den symbiotiske tradition fra første del af det 20. århundrede i form af russeren Vladimir
Vernadsky og amerikaneren Ivan Wallin. Traditionen har indtil de sidste par årtier haft svært ved at blive anerkendt i mainstream biologi, da et fokus på
symbiosens rolle i evolutionen påviser, at forandringer kan ske i spring og ikke kun gradvist gennem naturlig selektion.
11
Et eksempel på igangværende grundforskning i stofskifte er Novo Nordisk Foundation Center for Basic Metabolic Research, Københavns
Universitet. «Metabolic genetics»-afdelingen arbejder videre på EU-projektet Metahit, der var med til at kortlægge de cirka 3,3 millioner bakteriegener i
mave–tarm-systemet. Se endvidere Pedersen 2013.
12
Se for eksempel Francis 2011 eller Nessa 2012.
13
Engelsk oversættelse Beyond Nature and Culture, 2013.
14
«Det at forekomme «naturlig» er naturalismens ypperste list og bevæggrunden for min betegnelse; både fordi den foretager opdelinger af væsner i
verden, der fremstår som spontane selvfølgeligheder for dem, der benytter sig af [naturalismen] som princip for skematiseringen af erfaring (et træk
som den deler med andre identifikationsmåder), og frem for alt fordi det uanfægtelige præg ved disse selvfølgeligheder skyldes det, at de er funderede i
naturen, et uforsonligt argument, når det gælder at underkende de andre ontologier.» (Min oversættelse.)
15
Hoffmeyer befinder sig indenfor disciplinen biosemiotik, der netop er et eksempel på en videnskabelig disciplin, som ikke forudsætter en ontologisk
skelnen mellem Menneske og Dyr. Biosemiotikken forstår det levende som en semiosfære, hvor alt levende laver tegn.
1
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