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I.

Naturforskningen har i alla tider gjort

fromheteu storu bekymmer. Om grunden

för vår kristna tro rubbades i och med

hvarje invändning mot den mosaiska ska

pelse-.historiens ordagranuu giltighet, då

hade det varit. bäst för menskligheten att

Galilei fått dö på hålet och att alla astro- '

nomer blifvit omsorgsfullt utrotade med

eld och svärd.

heten visat, att vetenskapen, som syssel

sätter sig med upptäckande af lagarne för

den synliga verlden, långt ifrån att be

röfva menniskorna tron på en allvis och

allgod försyn, rätt fattad bidrager att uppr

Lyckligtvis har erfaren-l

hålla och stärka den, och äfven det okun- 'É

nigaste barn inhemtar nu i folkskolan be

grepp om jordens ställning i verldssyste

met, som varit en hädelse för sextonhundra

talets teologer. På samma sätt har det

gått med de geologiska upptäckterna: det 1

är icke längre en gudsförnekelse att trol

på jordens tillvaro utöfver de sextusen år

som den bokstnfiigu biheltolkningen funnit

vara dess ratta ålder, Och det har icke

blifvit någon revolution, fastän våra alma

nackor icke längre, såsom för ännu blott

tio år till baka, berätta att detta år 1871

»hålles för

dens skapelse». De enklaste läroböcker

för folkundervisningen börja redan att upp

taga den åsigten att va'n' jord utvecklat sig

från sitt töckenembryo under oberäkncliga

tidslängder, och att ordnade menskliga

samhällen funnits flcrc tusen är före vår

tideräkning.

Sådana förändringar idet allmänna tän

sättet föregå icke utan alla skukningar,

men de kunua nu mera, som bättre är,

inträda utan att väcka bekymmer hos de

troende, och utan att alstraförföljelse mot

olika tänkande. Tankens och forskningens

frihet är en af protestantismens d_vrbaraste

eröfringar; den kan icke mer uppgifvas,

ty på den beror ullt. framsteg i upplys

ning, både den andliga och den verldsliga.

Utom teorierna om jordens plats i verlds

systemet och om hennes ålder har, jem

förelsevis närmare vår egen tid, uppstått

en unuun afvikelse från den mosaiska ska

pelselärun, nemligen i fråga om de lef~

vande varelsernas uppkomst. Enligt den

judaiska kosmogonien var hvarje planta och

djurslägte för sig en omedelbar akt af

sknpurens verksamhet, och denna åsigt om

arternas sjelfständiga frambringsnde fast

hölls ïmnu af Linné i dess fulla striiughct.

Species to! sunt quot diversas formas ab

z'm'tio produm't infinítum ens: arterna iiro

så många som det oändliga väsendet från

begynnelsen frambragt-e skilda former, ytt

rade den store naturforskaren, och ehlru

han mot slutet af sin lefnad synes hafva

kommit på andra tankar, efter som hun

ur de senare upplagorna liit borttaga de

nyss anförda orden, går ännu i dag

den allmänna föreställningen i hans fot

spår. Huru vida det nu verkligen så

förhåller sig, eller om hela den lef

vande verldens oändliga mångfald små

niugom utvecklat sig ur några fil enkla

grundformer, kanske en enda, är det stora

problem som sedan vårt århundrades bör

jan sysselsätter den biologiska vetenska

pen, och som i våra dagar genom den

engelske natnrforskarcn Charles Darwin's

långvariga och vidsträckta forskningar blif

vit bragt inför den stora allmänheten.

Det var den berömde Lama-rek som först

i ofl'entligt bestridde nrtcrnas särskilda ska

utt vara det 5872 ifrån verl pelse i sitt 1809 i Paris utgifna arbete

Philosophíe Zoologíque. Hans nya teori var,

såsom titeln visar, en tilosofisk dedukticn.

Han utgår från djurformeruas omisskänliga

radföljd i den nuvarande skapelsen och

och deras ända ifrån infusorierna efterhand

fortgående fulländuing, upp till däggdjuren

och menniskan. Gcologiens fortsatta upp

täcker gåfvo honom ytterligare medel att

utsträcka denna utvecklingens kedja från

=de lägsta och enklaste varelserna genom

deras gradvisa utveckling till högre orga
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niserade former, och han visar, huru un- f

der omätliga tiderymder och förändrade

yttre förhållanden dessa högre former kun

nat efter de naturliga lagarne utveckla sigur de enklaste och lägsta. Denna djerfra i

och efter den tidens religiösa föreställ

ningar gudlösa teori kunde icke undgå att

äfven inom den vetenskapliga forskningen

möta de allvarligaste motsägelser. (Javier,

den berömde grundläggaren af den jemfö

rande anatomien, och hvars beundrans-I

värda studier öfver de fossila däggdjuren *

öppnade alldeles nya utsigter öfver de för- i

gångna skapelseperioderna, stälde sig i

fråga om de organiska formernas uppkomst

i den skarpaste opposition mot Lamm-ck

och hans efterföljare Geoff-ey Saint-Hilaíre,

i det han närmare slöt sig till den Lin

néiska åsigten om arternas ursprungliga

skiljaktighet, och i en följd af stora jord

revolutioner fann orsaken till den tidigare

skapelsens undergång, Huru den särdeles

genom sir Charles Lyell's arbeten kraftigt

befordrade geologiska forskningen efter hand

undanträngdc den Cuvierska teorien om våld

samma förstörelseakter, och huru ännu en

gång Ayasciz försökte att upprätta den en

gång skakade tron på skaparens vid olika

tillfällen förnyade omedelbara ingripande

i naturens ordning, i det han då och då

»afslet lifvets trådß, för att sedermera ånyo

hopknyta den och för att efter hand bringa

till stånd en högsta och slutliga skapelse,

skulle det föra oss allt för långt att här

söka utförligare beteckna.

Deremot kunna vi icke helt och hållet

förbigå en man som, utom den strängare

vetenskapens område, genom sitt snille och

sitt personliga anseende i ganska hög grad

inverkat på det allmänna täukesättet. Utan

att egentligen vara naturforskare af yrket,

ehuru han såsom dilettant mycket syssel

satte sig med sådana studier, hade Goethe

med uppmärksamhet följt den i Frankrike

fortsatta striden mellan Lamarek's och Geof

froy's transmutations- eller ombildninga

lära och Cnviers strid för de fasta arterna.

»En inre ursprunglig gemensamhetn, an

märker han, »ligger till grund för all or

ganisation; gestalternas olikhet kommer

deremot af de nödvändiga inverkningarne

af _vttre förhållanden, och man måste der

före. för att kunna begripa de likaså fast

bestående som afvikande natnrformerna,

känna sig berättigad att antaga en ur

sprunglig samtidig mångfald och en otipp

hörligt fortskridande ombilduingv.

den eller ntypenß, hvilken såsom en inre

gemenskap ligger till grund för de samt

liga organiska formerna, är den inneboende

hildningsdriften, som uppehåller den ur

sprungliga bildningsriktningen och fort

plantar den genom arf; den oupphörligt

fortskridande ombildningen deremot ver

kar, såsom yttre bildningsdrift,gestalternas

oändliga mångfald genom att lampa dam

efter de omgifvande lifsvilkoren. Båda

dessa krafter motväga och inskränka hvar

andras verksamhet, på samma sätt som

centripetal- och centrifugalkraften.

Vi hafva redan antydt att den nya lä

ran om hela den lefvande naturens här

stämning från några få enkelt organiserade

urformer uppstod på teoretisk väg, och

att samtidigt med utveckligen af denna

åsigt teorien om de stora allmänna jord

rerolntionerna blef kastad öfver bord. Er

kändes en kontinuitet i planetens tillvaro,

så mäste man med det samma erkänna en

kontinuitet i det organiska lifvct och bort

kasta all tanke på de allmänna förstörel

serna och nyskapelserna inom växt- och

djurverlden, så att äfven på detta område

de små omärkbara intlytelserna under lop

pet af oerhörda tidrymder ansågos tillräck

liga att framkalla de stora förändringarna.

Frågan var nu, om erfarenheten under

stödde teorien, eller, med ett ord, om den

induktiva natur-forskningen kunde och ville

komma den filosofiska konstruktionen

till hjelp. Darwin åtog sig detta ålig

gande, sedan han under mångåriga resor

på aflägsna delar af jorden noga studerat

hafsfaunan och derefter åter under flerc

år gjort geologien till särskildt föremål

för sina iakttagelser. Efter nära trettio

års förarbeten framträdde han ändtligen

med sin trosbekännelse; det var 1859 som

han utgaf sitt bekanta verk On the origin

of Speciee, hvari han på induktionens väg

bekräftar Lamarck's och hans anhängares

filosofiska antagande, att alla organiska

former, icke blott de nu lefvande utan

ock alla de som blifvit i förstenadt till

stånd anträfl'ade i jorden, äro afkomlingar

af några få enkelt organiserade grundfor

mer, om icke af blott en enda, att For

ändringen, från den första början af det

organiska lifret ända till närvarande ögon

blick, oafbrutet och utan alla våldsamma

Urbn- ^



_360

ryckningar försiggått efter samma eviga

lagar, och att den ännu allt jemt säkert

fast omärkligt fortgår under våra egna

ögon. Detta är hvad som blifvit kalladt

hans descendens- eller härstamningslära,

som han förklarar genom läran om det

naturliga urvalet och alla varelsers kamp

för sin tillvaro. Han tror nemligen att

alla nya arter uppstå ensamt genom denna

naturliga selection, det vill säga genom

den ömsesidiga dragningskrafteu mellan

utmärkta individer af båda könen, och

den tillfälliga födseln af afkomlingar, som

ehuru de i allmänhet ärfva föräldrarnes

utmärkande egenskaper, dock hafva någon

liten egenhet, hvilken fördelaktigt utmär

ker dem från andra individer af samma

slägte. Genom detta så att säga per

sonliga kännemärke skola de börjande af

arterna icke allenast vara bättre skyddade

mot konkurrensen af sina egna samsläg

tingar, utan äfven öfver hufvnd hefinnas

bättre rustade mot alla naturlifvets sär

skilda fientliga inflytelser, och bättre kunna

på sina afkomlingar öfverföra den från

stamarternas ursprungliga grundtyp afvi

kande egenheten, hvilken än vidare utveck

lar sig i de efterföljande generationerna.

Den nya teorien, den så kallade Dar

winismen, gjorde allt ifrån första början

ett oerhördt uppseende och mötte icke blott

från teologernas side. utan äfven af många

naturforskare med den mest afgjorda ovilja.

Hvart skulle det taga vägen med mensk

lighetens tro på en högre bestämmelse,

menade man, om man rubbade dess för

vissning om ett omedelbart gudomligt ur

sprang, och derhän måste det ju komma,

om någon ville förryeka en bokstaf af

den mosaiska berättelsen, att Gudi tidens

början skapade alla djur på jorden, i haf

vet och under himmelen, kvart efter sin

art? Hvad den omsorgsfulle och mot alla

förhastade slutsatser ytterst misstrogne de

taljforskaren aldrig uttalade, det utsade

med så mycket större tillfórsigt andra så

som förfullständigande och naturlig följd

af hans lära, och förkunnade, med en

tvärsäkerhet som ingenting kunde rubba,

och en illa dold skadeglädje öfver den

ideella naturbetraktelsens nederlag, att men

niskan, långt ifrån att kunna berömma sig

af ett gudomligt ursprung, och såsom sådan

ett föremål för en speeiel försynens om

vårdnad, i rätt uedstigande led är en ätt

ling af apan, och att hennes beprisade

andliga företräde endast är en löljd af den

hjernans tillväxt och egendomliga utveck

ling som omärkligt egt rum under omät

liga tiderymder och oräkneliga genera

tioner.

Darwin sjelf har sedermera uttalat sig i

denna stora och i hela det menskliga lif

vet djupt ingripande fråga, uti det denna

vår i London utgifna arbetet The deacent

of Man, Menniskans härstamning. Det är

vår afsigt med dessa uppsatser att för våra

läsare framlägga i ett öfverskådligt sam

manhang hvad den nyare vetenskapen har

att säga oss om de lefvaiide varelsernas

ursprung. och vi skola i det följande också

komma till menniskan, men först vilja vi

en stund dröja vid arbetet om arternas

uppkomst och se, om under de tolf åren

som förflutit efter dess första utgifvande

några ytterligare forskningsresultat kommit

till stöd för de deri uttalade åsigterna.

För en sådan den lefvande skapelsens

kontinuitet som Darwin förkunnar talai

första rummet de fossilier som de sista

årens forskningar i oväntadt stort antal

bragt i dagen. I ojemförligt öfvervägande

flertal äro de fossila organismer som vi

finna inbäddade i de geologiska aflagrin

garne närmast beslägtade med de omedel

bara öfver- och underliggande formerna,

hvilka följaktligen existerade omedelbart

före och efter dem, och de bilda, med

högst få undantag, endast olika arter af

samma slägte. Antalet af dessa undantag

förminskar sig oupphörligt, allt efter som

undersökningar-ne utsträckas till angrän

sande trakter och likformiga geologiska bild

ningar på olika punkter af jorden.

Afven i ett annat afseende talar geolo

giens erfarenhet mot det ryckvisa ingri

pandet af den skapande makten i den

formbildande natnrprocessen, nemligen ge

nom alla landtdjurens beroende aflikartade

bostäder med dem som befolkades afderas

något annorlunda formade omedelbara före

gångare. Hafsdjnren i de äldre som i de

yngre aflagringarne hafva öfver allt ge

mensamma slägtdrag, emedan de lätt kunde

förflytta sig ifrån den ena punkten af jor

den till den andra, hvaremot landtdjnren

af ett visst slägte voro inskränktn till sär

skilda nejder, af samma naturliga beskaf

fenhet med den som beboddes af deras

förfäder. Derföre finnasi Sydamerikas diln
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vial- och pliocenbildningar lemningar af

pungdjur och tandfattige, som i de djupare

tertiärlagren hade motsvarande former af

till en del kolossal storlek, och till hvilka

de nu lefvande arterna ganska nära sluta

sig, hvaremot Europa och Asien under

tertiärperioden beboddes af väsentligen

samma däggdjurstyper som ännu befolka

denna sammanhängande kontinent" Syd

europa var ännu vid midten af denna geo

logiska period förenadt med Nordafrika,V

sammanhängde pä flere ställen med Mindre

-Asien, och hade med den] samma djur

.racer gemensamma. Bosporen, Dardanel

lerna och Gibraltars sund voro då ännu

icke genombrutua; den gamla verldens

ofantliga tjockhudar, elefanten, noshörnin

gen, flodhästen, Asiens och Afrikas idis

lareslägten, deras stora fruktansvärda kat

tor, deras apslägten, vandrade obehindradt

från den ena verldsdelen till den andra,

liksom nujaguaren, hölapan och trögdjuret

vandra obehindradt fram och åter öfver

Panamanäset. Samma förhållande råder i

Australien, hvars både växt- och djur

former starkt afvika från Asiens och Afri

kas; de fossila landtdjuren .som blifvit'

funna uti Wellingtondalens berg-grottor

visa uteslutande den Australiska typen,

till exempel d_e känguruh-lika arterna N0

totherium, Wombat och andra.

Det fins likväl vissa så att säga kosmo

politiska djurarter, som icke voro så strängt

bundna vid en viss jordfläck utan vandrade

öfver ganska vidsträckta områden. Dit

höra tapirarterna, som redan under mio

cenperiodcn utbredde sig öfver Europa,

Asien och det dermed ännu i yttersta

norden vid Behringssundet sammanhän

gande Amerika. Det var vid denna tid

icke blott de nu mera af vatten genomÅ

skurna förbíndelsevägarne som gjorde så

va vid handen, att i forntiden funnos

talrika förbindelselänkar äfven mellan så

dana klasser, ordniugar och familjer som

i den närvarande skapelsen synas stå

mycket långt skilda från hvarandra. De

mellanliggande och förmedlande grenarne

af det stora stamträdet hafva under tider

nas längd bortfallit och gått förlorade;

det fordras nemligen en förening afmånga

särskildt samstämmande omständigheter för

att bevara fossila qvarlefvor åt efterverldeu.

Men just under de sista tio åren hafva

många sådana öfvergängsformer kommit i

dagen, mellanläukar mellan de stora ord

ningarne, som mer än allt annat tala för

en sammanhängande radföljd af skapade

varelser.

Sålunda stå många generiska former af

våra närvarande däggdjur temligen isole

rade och förekomma oss såsom hemska

gengångare från en förgången verldsordning,

till exempel ä ena sidan däggfiskarne (ceta

ce'rna), å andra sidan tjockhudarne, till

hvilken klass som bekant höra elefanten,

noshöruingen, flodhästen, tapiren o. s. v.;

men under tertiärperioden fans det en hel

rad af beslägtade arter, hvilka jemte de

nu lefvande arterna bilda en sammanhän

gande utvecklingskedja. Vi påminna en

(last om Dz'notherz'um giganteum, som gev

nom hufvudets form synes beslägtadt med

cetacéerna, men genom sin tandbyggnad

med tupiren, under det att från under

käken framspringa två huggtänder, med

hvilka han likt valrossen kunde i brist af

ben liksom med ett varpankare hjelpa sig

fram på stränderna. Hvad är han då om

icke en mellanlänk mellan de växtätande

sirenerna i hafvet och de kolossalu land

boende pachydermerna? Det fins andra

fossila typer som på det närmaste sluta

sig till tapirerna, andra äter som bilda

d_ana vandringar möjliga, utan också det , bryggan mellan xflodhästen och elefanten,

ojemförligt varmare klimatet, hvilket med

den rikaste palmvegetation betäckte Sibe- i

rien, det arktiska Nordamerika och sjelfva i

Kamtschatka. Den närvarande skapelsen

känner tapirer bäde i Sydasien och Syd

amerika, hvarföre också Humboldt, som

på sin tid icke kunde göra sig full reda

för orsaken till denna företeelse, anmärkte

att naturen i Sydamerika »reproducerata

denI Asiatiska tapirformen.

An märkligare är hvad den jemförande

äter andra,hvilka på samma sätt slå en bro

öfver det stora svalg somi den närva

rande skapelsen skiljer de enho'fvade dju

ren fräu idislarne. En af vår tids mest

framstående paleologer, J. G. Bronn, ytt
i rade med särskildt afseende på den Dar

winska stridsfrägan, att de utdöda djur

formerna från molass-(tertiär)-perioden i

'sina fossila rester visa oss förmedlande

länkar mellan tjockhudarne och idislarnei

en sådan varieteternas mängd och mång

anatomien och paleontologien tydligen gif- , faldighet, att det icke längre är möjligt
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att draga annat än en fullkomligt god-lverldeu

tycklig gräns mellan dessa båda stora ord

ningar.

Det är bekant att tillvaron af rudimen

tära organer, det vill säga sådana som

icke kommit till

väckt forskarens forundran,men först Darwin

har dragit fullt parti af dessa antydningar.

Ormen hur ärune till fötter, men de hafva

visnat bort i brist på öfning, ty han he

höfver dem aldrig, likasom hvaltisken, hvars

rudimentära lärben aldrig kommit utom

späcket. Menniskan har i förlängningen

af sin ryggrad möjligheten att erhålla en

svans, och den skulle icke hafva ntehlifvit, i

fall hon liksom aporna nödgats för sitt uppe

hälle att voltigera i träden. Sh veta vi att våra

nu lefvande idislare i de flesta fall hafva

få eller inga framtänder i öfverkiiken, me

dan underkäken är svagt men fulltaligt

besatt. Undersöker man deremot dessa

djurs foster, skall man finna att de hafva

stymmelse till fullt antal tänder äfven i

öfverkäken. På den foetala öfverensstäm

melsen med tandbildningen hos euhofvarne,

liksom på befintligheten af rndimentära

eller öfvertaliga mellanfotknotor, hafva män

såsom Gervais, Lartet och Gaudry bygt

förmodanden om dessa ordningars nära

slägtskap under tertiärperioden.

I den fina litografiska kalkskiffern vid

Pappenheim och Solenhofen, i hvilken

ännu dagligen finnas förträffliga aftryck af

fjärils- och dagsläudevingar, upptäcktes för

omkring femtio år sedan de första sko

letten af Pterodactylus, hvars lnftfylda ving

ben å ena sidan erinra om fogelnsI ä den

andra om flädermusens vingar, under det

benbygnaden i öfrigt företedde en mängd

besynnerliga egenheter. Paleologernas hela

skarpsinne hade af denna vidsträckta djur

klass, kallad ömsom pteropode-r, flygfötter,

och pterosaurier, flygödlor, blifvit satt på ett

allvarsamt prof, i det somliga hänförde

dem till fiskarne, andra till krypdjnren,

andra slutligen till foglarne. En förkla

rade dem till och med utgörn en mellan

klass mellan däggdjur och foglar, en an

nan mellan fiskar och ödlor. Både flyg

ödlor och fisködlor (Ichtyosaurus) har nå

gon trott sig böra till en alldeles ny klass

förena med Monotremerna eller kloakdjnren,

hvilka däggdjur i öfrigt likna foglarne till

näbb och afföringsredskap. Man har sä

ledes hos dessa hemska spöken från forn

ntveckling, redan länge '

I

l

i

l

en öfverraskande blandning af

skarpt skilda ordningar. Längst stå de

emellertid från foglarne, hvilken klass sjelf

står i vår skapelse mer afsluten än någon

af de öfriga.

Men 1860, kort efwr sedan Darwin

utgifvit sin Origin of Specíes, upptäcktes i

stenbrotten vid Solenhofeu skelettet af ett

fjäderdjur med fogelfötter och ödlesvans,

men utan hufvud. Det lins likväl uti det

paleontologiska museet i München ett äldre

fragment från samma ställe, som innehål

ler ett något otydligt aftryck af ett fogel

hufvud, sannolikt det som tillhörde denna

gåtlika fogelödla eller ödlefogel. Den dä

varande konservatorn, professor' lVayner,

som var starkt belierrskad af teologiska

förutsättningar, ville deri se endast en

fjäderklädd ödla, men andra, hvaribland

Richard Owen, igenkände den äldsta he

kanta urbilden för Juraperiodens fogel

slägten, som dock hade qvaren lång ödle

svans såsom ett rndimentärt arf af den

klass från hvilken han härstammade. Dju

ret iir nu bekant under namn af forn

fogeln, Archæopteryæ.

För darwinismens framgång var upp

täckten af Archreopteryx en stor företeelse,

men motståadarue invände att denna öfver

gångslänk mellan ödla och fogel ingenting

betydde, så länge det t. ex. saknades för

bindelseleder mellan jnra- och kritforma

tionens fossilier. Det har emellertid seder

mera i Karpaterna kommit i dagen en

marin öfvergångsform mellan jura och krita,

och äfven inom tertiärbildningarne hafva

åtskilliga nya förmedlande former blifvit

framdragna i ljuset.

Till de märkvärdigaste af de senare höra

de fossila fynden i den röda skifriga leran

vid Pikermi i Attika, der en ofantlig massa

af däggdjnrsknotor blifvit hopade, sanno

likt till följd af någon stark jordskakning

och hafvets deraf föranledda öfver-sväm

ning. Greklands fauna hade då samma

karakter som vílr tids tropiska Afrika, och

det nu så torftiga Attika måste då hafva

haft den _vppigaste vegetation, för att kunna

föda en sådan mängd af växtätandc djur.

Ett af de intressantaste fynden derstädes

är skelettet af Hipparíon gracile, nrbilden

till vår häst och en af de förut autydda

öfvergångsformerna mellan tjockhudar och

idislare. Det skiljer sig högst obetydligt

från det nu lefvande hästslägtet: det är
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endast finare och sirligare, men det erinrar

genom tandbygnaden om boskapen och

genom fotbygnaden om tapiren. Dä vår

häst, såsom bekant, blott har en tå och

två af en halfrund hof inneslutnn tårudi

ment, har hans förhistoriska urbild på

framfötterna fyra och på bakfötterna trel

tår, alldeles som tapiren. Huru nu för

klara denna afvikelse? Sannolikt behöfde

den häst som för hundra tusen, kanske mil

lioner är sedan tumlade om på sluttnin

garne af Peutelikon, ganska väl dessa

tingerformiga verktyg, för att liksom det

nu i Anderna lefvande Lamadjuret kunna

haka sig fast vid buskar och klippkanter

under sina vandringar i bergen. Den nu

varande hästen, skött och omhuldad af men

niskan, eller såsom vild beboende jemna

och gräsrika stepper, har intet nödtvång

att klättra bland skrofliga stenar, men så

mycket större behof af en fast och bred

fotsnla. för att utan trötthet kunna till

ryggalägga stora vägsträckor.

Utom hippariou, som äfven förekommer

vid Rhein och i flcre molasslagringar i

södra Tyskland, men hvars fullständigaste

skelett är hemtadt från Pikermi. har detta

märkvärdiga stenbrott företett några märk

liga öfvergångsarter mellan apslägten som

nu bebo Asien och Afrika. Dessa nya

varieteter af qvadrumana tyckas, att döma

af deras jemnlånga extremiteter, icke hafva

varit klättrare utan skapade att gå upp

rätta på jorden.

Vi hafva af denna hastiga öfversigt kun

nat inhemta, huru upptäekterna af den

ena förmedlsnde djurforrnen efter den an

dra just synes hafva kommit à propos, för

att bidraga till besvarandet af den brän

nande stridsfråga som Darwin frumkastade

genom sin bok om arternas uppkomst.

Det är emellertid icke landtdjursgrupperna

som äro mest egnade att af den moderna

forskningen framropas såsom vituen. Det

är välbekant att dessa knotor, genom den

under atmosferens inflytande ständigt fort

gående kemiska sönderdelningen och för

ruttningen, inom jemförelsevis kort tid hem

falla ät förgängelseu. Blott när kropparne

af sådana djur falla i vattnet, kunna delar

af deras skelett blifva bevarade åt efter

verlden, derigenom att, sedan de köttiga

delarne blifvit förtärda, benen insvepas i

nn fällning af lera eller kalk, som bevarar

dem från vidare förstörelse eller åtmin

stone bibehåller aftryck af deras organiska

struktur. Men dessa fall höra dock alltid

till undantagen. Annat är förhållandet

med hafvets skaldjur, hvilka i synnerhet i

den yngre tertiärperiodens ostörda aflagrin

gar bibehållit sig i otroliga massor. Det

är dessa fossilier som i synnerhet öfver

flöda i våra kalkstenslager, och som våra

förfäder beundrade såsom en lusus naturæ,

»skaparandens artistiska lek med d_jnrfor

mer i den liflösa stenenn, såsom ännu i

vårt minne yttrades af en lärd Upsala

i professor, hvilken kände alla den latinska

gramatikens finesser men troligen aldrig

hört talas om en orthoceratit. Inom denna

klass af djurverlden mäste således, om

Darwin's lära om transmutationen skall

kunna göra anspråk på något förtroende,

icke blott typerna kunna uppvisas utan

äfven öfvergångsformerna mellan dem. Detta

är också hvad som skett af män såsom

Mayeri Zürich, en af rår tids grundligaste

kännare af tertiärkonchylierna, af Wagon,

Barrande och andra. Men det skulle leda

oss allt för långt från vär afsigt att här

närmare ingå på dessa arbetens innehållV

Darn-'in's namn, väl bekant naturligtvis

för våra professionella vetenskapsidkare,

har för den stora allmänheten i vårt land

hittils icke varit föremål för den entusia

stiska beundran. eller för det ursinniga hat,

som den för vetenskapliga angelägenheter

mer än vi intresserade tyska publiken länge

egnat detsamma. Småningom börja dock

populära föreläsare och skriftställare sys

selsätta sig med hans teorier, liksom det

äfven försports väckt en viss oro hos den

stränga ortodoxiens anhängare. Sanningen

får emellertid icke göra afseende på något

annat än sig sjelf, och hon kommer bäst

till målet genom åtnjutande af full frihet.

Den som af vetenskapens undersökningar

motser faror för vår kyrkas grnndsannin

gar måste vara allt för svag i sin tro på

verksamheten af det högre beskydd som

åt kyrkan blifvit utlofvadt. Det kan så

ledes icke vara annat än i sin ordning att

Darwin's arbete om arternas uppkomst i

en redbar och omsorgsfull öfrersättning

införlifvas med vår litteratur, sä att hvar

och en må döma för sig, hvad han vill

antaga eller förkasta. Att anvisa några

synpunkter, ur hvilka detta arbete hör be

dömas, har varit ändamålet med denna

uppsats, men icke någon önskan att bi
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bringa våra läsare en af oss eller någon

annan förutfattad mening, och ännu mindre

knnna vi önska något sådant i afseende

på Darwin's sista arbete om menniskans

härstamning, åt hvars märkliga innehåll vi

skola egna nägra sidor i ett följande

nummer.

Blick på pressen. f

En samtida, beundrad för sin konst att

citera hvad han önskar att citera, har med

anledning af hvad vi, i sammanhang med

vår kritik öfver bevillningsutskottets för

slag till fyllande af statsbehofven, yttrade

om den beslutadeföl-höjningen i stämpel

pappersafgift för ordensbref, tillagt oss

nägra uttryck och äsigter som vi icke vid

kännas. Aftonbladet behagar nemligen säga

att »en iirad »Samtida», som på sista tiden

utvecklat en högst märkvärdig och i vissa

fall något komisk eonrtoisie mot Svenska

akademien, nu också börjat yttra sig i

mycket lena och förskönandc ord om

ordensväsendctß). Ingendera är sant. Om

Svenska akademiens verksamhet hafva vi

aldrig haft anledning att yttra oss, sedan

vi i värt profnummer hade infört en kritik

af dess ordbok, hvari, med erkännande afr

arbetets stora värde i det hela, ett ganska

strängt ogillande i vissa delar alldeles icke

doldes. Om det är en »komisk courtoisie»

att begagna anständiga och skickliga ord

för hvad man vill uttrycka, i stället för

grofva och banula, att icke säga allt

som kan sägas, så äro vi öfvertygade

att vär ärade samtida måste finna en lika

»komisk courtoisie» äfven ivårt sätt att be

möta honom sjelf. Om vi sökt riförskönu»

ordensväsendet, hafva vilra läsare sjelfva

haft tillfälle att bedöma. Aftonbladet har

låtit oss säga, att ordnar äro en belöning

för medborgerliga förtjenster, då vi tvärt

om uttryckligen sade, att om dermed verk

ligen afses ett ofantligt erkännande af så

dana, är det en egen utväg att belägga

förtjensten med penningestrafl', men att om

ingen annan mening dermed finnes än att

bereda statsinkomst, så borde man förfara

pä annat och rätta priset efter efterfrågan.

Vi hafva uttryckligen förklarat att vi anse

önskvärdt att ordensutnämningarne in~

skränkas, och att när enskilda medborgare

bli föremål för dem, »torde de iallmänhet

uppfattas snarare som värdefulla bevis på

konungens personliga uppmärksamhet än

såsom egentliga belöningar för medbor

gerliga förtjensterv. Detta är det enda

tillfälle vi hafva att yttra oss om ordnar,

och äfven med den slöaste uppfattning

torde hvilken läsare som helst finna, att i

vår framställning icke ligger något som

helst försök att göra dem till något annat

än de äro, d. v. s. ett bevis på personlig

ynnest ä monnrkens sida och ingenting

annat. Men derför bör han ensam också

hafva rätt att förfoga öfver sina ordnar,

liksom han kan utdela andra skänker, utan

att någon har att dermed befatta sig.

Den pnrisiska kommunen är ännu allt

jemt det hufvudtema af' hvilket hufvudsta

dens tidningspress fyller sina spalter, och

konsumtionen af sädana ord som Iinidingarv,

iiskurkaru, »brottslingarn m. m. är naturligt

vis ofantlig. Att pluraliteten af Paris'

befolkning, d. v. s. öfver en million men~

niskor, skulle kunna hänföras till denna

kategori _ och derförutan hade ju aldrig

kommunen kunnat göra sig gällande -

har allt ifrån början förefallit oss otroligt,

liksom att Paris i detta fall skulle hafva

fallit ett ofl'er för den utländska demokra

tiens ondska och följaktligen för egen del

vara otillräknelig. I ett bref frän llavre

till Nga Dagligt Allehanda omtalas emel

lertid, huru en berömd fransk läkare för

klarar de sorgliga tilldragelserna i Paris

såsom följder af epidemisk galenskap, hvar

på historien visar så många exempel. Be

lägringens försakelser hade rnbhat jemvigten

i sinnena, och revolten af den 18 Mars

gifvit sista stöten åt den svaga förmåga

af rellexion och sjelfbeherskning som de

oerhörda genomgängua lidandena lemnat

qvar. Det är icke möjligt, säger han, att

qvinnor och barn skulle hafva gjort sig

till mördare och mordbränuare för några

francs om dagen och derigenom utsatt sig

för en säker död. Han fortfar:

Nej, de stå under det epidemiska inflytan

det af mordbrandsmanien. Jag medgifver, att

ibland dem kunna finnas rysliga megäror, som

veta hvad de göra. och som göra det med be

rádt mod. Men de flesta hafva förlorat våldet
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satta med handarbeten, medan husfadreul

föreläser något ur en god och underhal- i

lande bok. Den lilla tidning ur hrilkenï

vi lånat ofvanstående rader har också envignett, föreställande barnen sysselsatta med l

lättare handarbeten, medan en äldre leda- V

mot af familjen är verksam vid en sirlig

hyfrelbänk. Båda bilderna i'iro hvar för

sig väl berättigade, och det ena goda för

skjuter icke det andra, men vi skulle gerna

vilja se en förening af båda. Det är en

allmän klagan att vår tids ungdom sit'er

för lange på skolbänkarne och förnötert

l

med lexor en dyrbar del af den ingående

mannaåldreu. Anmärkningen har sin be

fogenhet, och det är sannolikt att den

komité som är nedsatt för omarbctande af

stadgan för elementarläroverket, och som

nu snart, efter ett längre afbrott, är färdig

att åter börja sitt arbete, kommer att fram

lägga förslag syftande på förkortning af:

den långa skoltiden. Vi önska all fram- '

gång åt ett så lofligt bemödande, rnen här

med är icke allt uträttadt som behöfves,

ty äfven med all möjlig begränsning aflaro

ämnena, och med användande af de allra

bästa metoder, blir det omöjligt att afsluta

den rent teoretiska undervisningen förrän l

ynglingen uppnått en jemförelsevis mogen

ålder. Under hela denna tid är han för'

sitt uppehälle uteslutande beroende af för

äldrars eller andra anhöriges frikostighet,

och det hör till de vackraste sidorna hos i

de bättre af rilr tids ungdom, att de sjelfva '

djupt och plågsamt känna tyngden af detta

beroende. Systrarne kunna ganska tidigtj

göra sig litet nyttiga ifamiljen, och sjelfva i

deras lekar äro egnade att framkalla smak

för det nyttiga arbetet, medan bröderna,

utrustade med större krafter' både till kropp

och sjal, vanligen se sig ur stånd att ut

rätta det minsta för gemensam nytta, eller

genom eget bcrnödande skaffa sig medel

att tillfredsställa små oskyldiga önskningar.

Hvar och en, som haft någon erfarenhet

af det välgörande inflytande som en väl

afpassad omvexling i sysselsättningar ut

öfvar både på kropp och sjal, skall liitt

jöfvertyga sig att det bästa medlet mot

den mycket omordade öfveransträngningen

i skolorna, och dermed följande f_vsiska olä

genheter, vore att bereda ungdomen pas

sande tillfällen till nyttigt kroppsarbete.

Lekar, gymnastik och vapenöfningar äro i

och för sig goda, men det fattas dem alla

ett väsentligt, neniligen den tillfredsstal

lande känslan att något dermed uträttas.

Skolan kan i det afseendet svårligen ut

ratta mer än att isina fordringar på yng

lingens tid gifva med sig så mycket att

. han kan använda någon timma af dagen

på ett uppfriskande kroppsligt arbete:

w eggelsen dertill maste komma från hemmet.

Den rena glädjen att se något nyttigt

komma ur händerna, och den afledning för

en sjukligt öfverretad fantasi som derigenom

íistadkommes, skall battre än biide sjuk

gymnastik och dietetiska medel återföra hel

sans färg på många bleka kinder, och blifva

ett medel att framkalla »en sund, öfvad,

glad och lefnadsfrisk ungdomu, grundlaget

för »man med fasta hjertana, som är Sveri

ges mål lika väl som Danmarks.
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Il.

Natur-vetenskapens ändamål ar intet an

nat än sanning. Hennes idkare hafva icke

att bekymra sig, om följderna af deras upp

1 täekter stå i öfverensstiimmelse eller mot

sagelse med rådande åsigter. De upp

ställa sina förutsättningar såsom på försök,

och om hypoteserna bekräftas af olika,in

hördes oberoende fakta, upphöjas de till

värdet af teorier. Men ingen teori är evig,

ty den kan lätt af kommande undersök

' ningar blifva modifierad eller till och med
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vsderlagd. Systemen ärn derföre endast

hvilopnnkter på den oändliga forsknings

banan. Men de äro derför icke värdelösa:

de tjena att liksom ramen kring en tafla

sammanhålla, förklara och för-kroppsliga hela

forskningens innehåll på ett gifvet stadium.

Darwin har icke heller framlngt sin lära

om menniskans härstamning såsom en

trosdogm, utan såsom en hypotes, till att

förklara den stora mängd af iakttagelser

öfver de organiska lifsfornierna som han

med utomordentlig flit samlat under fyratio

:'irs oafbrnten vetenskaplig verksamhet. Han

har ingen afsigt att störta ett befintligt

system, och han säger ganska tydligt i

inledningen till sitt arbete, att han aldrig

skulle hafva skrifvit det, om han icke redan

sett att föreställningen om arternas obe

roende skapelse håller på att ramla.

sigten med detta verlw, heter det, »är först

att betrakta, om menniskan, liksom hvarje

annat species. härstammar från någon

förut existerande form, för det andra att

utforska sättet för hennes utveckling, för

tredje att undersöka värdet af skiljaktighe

terna mellan de så kallade menniskoracernar).

»Det har ofta och med eftertryck blifvit

påstådtn, sager han vidare, »att mennisko

slägtets ursprung skulle vara en evigt olös

lig gåta. Men okunnigheten alstrar vida

oftare säkerhet än vetande. Det är alltid

de som veta föga, och icke de som veta

mycket, hvilka påstå att det ena eller

andra vetenskapliga problemet iir olösligt.

Slutföljden att menniskan, pii samma sätt

som andra arter, härstammar från nägra

lägre och utdöda former iir alldeles icke

ny. Lamarck kom redan för många år

sedan till denna iisigt, hvilken nyligen

blifvit upptagen såsom egen af flere ut

märkta natnrforskare och tänkare. t. ex.

Wallace, Hue'ley, Lyell. Vogt, Lubboek,

Büchner, Rolle m. fl., och framför allt af

Háclrel. Den sistnämda har utom sitt stora

verk »Generclle Morphologie» (1866) ännu

senare utgifvit sin »Natiirliche Sehöpfungs

lehre» (1868 och 1870), hvari han på ett

omfattande sätt nfhandlar meliniskans slagt

ledning. Hade denna bok utkommit innan

mitt arbete var ncdskrifvet, skulle jag san

nolikt aldrig hafva fullbordat det; nästan

alla de slutsatser till hvilka jag kommit

finner jag bekräftade af denne forskare,

hvars kunskaper i flere fall äro rikare än

mina egna”.

»Af- l

Vi finna bland de af Darwin citerade

namnen sådana som hos oss hafva en

mycket dålig klang, Lubbock, Vogt och

fram för allt Biichner, hvars bok »Kraft

| och Mmm» med ni natt blifvit föremål

i fór en ganska sträng kritik, så väl inågra

| periodiska skrifter som i ett särskildt ut

E gifvet arbete. Hvad som är ett så mot

i bjudande drag hos dcnnc och några andra

tyska författare är den triumferandc cynism

hvarmed de föra sin matcrialistiska åskåd

ning till torgs, och den fientlighet de ådaga

lagga mot den ideella uppfattningen af ska

Lpelsen. Sir Charles Lyell, Wallace och

L Huxley äro, liksom Darwin, afgjorda reali
i ster, sii vidt som de vid sina undersök

ningar utgå från erfarenheten och icke af

någon hänsyn, vare sig till de religiösa

dogmerns eller till det gängse föreställ

ningssiittet, låta afhålln sig från att öppet

framlägga sina slutsatser. Men hela tonen

i deras framställning är en annan, och de

döma blott efter hvad de sett till hvad

som kan menskligt dömas; de slutliga or

l sakerna och sjelfva lifvets ursprung försöka

|icke att genom mnktspråk förklara. Med

hvilken blygsamhet Darwin talar om sin

hypotes angående vårt slagtes ursprung

hafva vi nyss sett; han har ingen afsigt

att drifva tron på det gudomliga ur verlden

eller att göra proselyter åt hädelsen. I

allmänhet har han en stor skygghet för

att uttala sig i »spekulativaa saker, och

den utomordentliga varsamhet hvarmed han

undviker dem synes oss röja en hög grad

,af hjertats fromhet. Vi anse oss böra

l förutskicka dessa erinringar, då vi nu gå

att framställa 'några af de omständigheter

hvilka Darwin anser tala för menniskans

härstamning från en lägre form. 'Vi torde

lsedermera få tillfälle att ådagalägga, att

om äfven de redan förebragta bevisen, eller

de som framdeles kunna förebringas, anses

:tala för ett sådant upphof i hvad som

i rörer hennes kroppsliga del, så är dermed

ingen ting förändradt ihennes andliga för

l hållanden, ingen ting förnekadt af det som

ihörer till hennes sannfärdigt gudomliga

i ursprung.

Darwin börjar med kroppsbildningen.

Det är väl bekant att menniskan är skapad

efter summa typ som alla de öfriga dägg

djuren. Hvarje knota i hennes benstomme

har sin motsvarighet hos apan,flädermusen

l och skälhnnden; lika hvarje nerv, mu

l
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ske] och inelfva. Med hjernan är samma

förhållande, och Bisehoff, som är en af

darwinismcns mest afgjorda motståndare,

medgifver att detta organ, det betydelse

fullaste af alla, är i sina veck och fogar

hufvudsakligen lika beskafl'adt hos orang

som hos menniskan.

Vända vi oss från formerna, träffa ri sam

ma öfverensstämmelser i den fysiologiska

inråttningen. Icke blott den mikroskopiska

undersökningen visar samma beståndsdelar

i blod, cellväfnad, benbygnad och så vi

dare: djur och manniskor kunna meddela

hvarandra vissa smittor, och äfven icke

kontagiösa sjukdomar förekomma hos apan

liksom hos menniskan, t. ex. katarr, tvin

sot, slagfluss, maginflammation, grå starr

m. fl. Läkemedel verka på dem alldeles

såsom på oss: många arter :if apor hafva

samma smak för te och kaffe; de röka

tobak med stort välhehag, öfverlasta sig af

starka drycker när de komma öfver dem,

och rnsets följder äro de samma hos dem

som hos menniskan. Samma slags para

siter hemsöka deras inelfvor; månvexlin

garne ntöfva samma slags inflytelse på vissa

af deras förrättningar, hvilka icke en gång

äro begränsade till de högre djurarter-na;

sår och yttre skador uppkomma och läkas

på samma sätt; alstringen och reproduk

tionen af stympade kroppsdelar äro de

samma. Aporna födas i nästan lika hjelp

löst tillstånd som våra egna barn, afvika

såsom små fullkomligt lika mycket från

föräldrarnes utseende, och komma inom

vissa arter lika sent till mognad som men

niskorna. Olikheterna mellan individer af

de särskilda könen äro fullkomligt paral

lela, och det är knapt möjligt att öfver

drifva den nära öfverensstämmelsen som i

form, struktur af hinnor och cellväfnad,

kemisk sammansättning och allmän kon

stitution eger rum mellan menniskan och

de högre apslägtena.

Annu nnderbarare blir denna öfverens- .

stämmelse när man betraktar det ofödda

fostret. Det är knappast möjligt att i de

tidigare stadierna skilja ett mcnskligt em

bryo från de öfriga ryggrndsdjurens. Lem

marne utveckla sig efter hand i alldeles

samma ordning; hjertat är i början endast

en pulserande säck, afsöndringarne ske

ännu på samma sätt som hos kloakdjuren;

antydning finnes till gälar, som samman

växa i den mån lungorna utbildas, och

stortän, som bildar stödjepunkten då men

niskan går och står, och hör till en bland

de mest utmärkande egenheterna i hennes

kroppsbygnad, står såsom hos apan ut

i vinkel från de öfriga, liksom enkom ska

pad för klättring i träden. En verklig

svans utspringer från svansbenet. Vid

sex månaders ålder är embryot öfver hela

kroppen lätt beklädt med fint nlligt här,

äfven öfver panna och öron: endast han

dens insidor och fotsulornn äro såsom hos

alla lägre djur nakna. Det är, såsom man

vet, stor olikhet mellan särskilda individer

och familjer uti hårbeklädnadens rikedom,

och ehuru t. ex. de flesta européer hafva

fullkomligt hårfria skuldror, äro dessa

kroppsdelar hos andra bevuxna med täta

tofsar. Synes icke allt detta häntyda derpå

att vårt slägte i sin första skapnad varit

helt och hållet hårbeklädt?

Vid de rndimentära organerna fiister

Darwin mycken vigt. Somliga menniskor

kunna, liksom hästarne, röra öronen fram

och åter saint rynka hufvudsvålen, en lem

uing af förlorade liudmuskler. Ett sådant

rudiment är blindtarmen, som nu är utan

alla funktioner. Det fins ett annat rudiment

som närmar oss till foglarne, nemligen

antydningen om en blinkhinna eller tredje

ögonlock, d. v. s. den hud hvarmed dessa

djur mot vattnet vid dykning eller mot

starkt solljus betäeka ögongloberna. Hos

fyrhänderna och några andra däggdjurs

ordningar, isynnerhct rofdjuren, fins nära

nedre ändan af öfverarmsbenet en kanal,

genom hvilken de nedre extremiteternas

hufvudnerf löper, och någongång äfven

den stora pnlsådern. Hos menniskan fins

vanligen ett tydligt spår af denna kanal;

stundom är han så utvecklad att stora

armnerven löper genom honom. Detta

anses nu vara förhållandet med hver hun

drade, men har förr varit långt vanligare:

4.: proc. af de skelett som blifvit upp

gräfda på Cimetiêre du Stal i Paris visa

denna egenhet, mot 25 proc. af menniskoben

från det celtiska kumlet i Auteuil, samma

procentantal i benhålan vid Orroney, som

anses vara från ln'onsperioden, och 30 proc.

i hålorna uti Lesse-dalen, hvilka tillhöra

remljursperioden. Hos Gaucho-racen i Syd

amerika skall denna kanalbildning ännu

vara den vanliga. Det är anmärkt att

spåren af sådana afvikelser som närma
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menniskan till de lägre djurklasserna äro

talrikast hos de forntida racerna.

Darwin sammanfattar på följande sätt

resultatet af de fakta för hvilka vi nu i

största korthet redogjort, oeh som utgöra

innehållet af hans första kapitel:

Den öfverensstämmande bildningen af hela

kroppen hos hvarje medlem af samma klass

blir genast fattlig, om vi antaga deras här

stamning från en gemensam stamfader, och på

samma gäng jemväl deras senare inrättning

för skiljaktiga lifsvilkor. Efter hvarje annan

uppfattning är likheten i form mellan menni

skans eller apans hand och hästens fot o.s. v.

fullkomligt oförklarlig. Det är ingen veten

skaplig förklaring, om man säger att de alla

äro bygda efter samma ideella plan.

För att begripa tillvaron af rudimentära

organer behöfva vi blott antaga. att tidigare

förfäder egt de ifrågavarande delar-ne i full

komligt tillstånd, och att de under förändrade

lefnadsvanor blifvit betydligt förminskade, an

tingen till följd deraf att de icke vidare hru

kades, eller af det naturliga urvalet mellan

individer som varit minst belastade med öfver

tiödiga organer. Det kommer snart den tid då.

man skall förundra sig deröfver, att naturfor

wskar-c, som i följd af djupgående jemförelser

varit nära förtrogna. med menniskans och de

andra döggdjurens bygnad och utveckling,hafva.

kunnat föreställa sig att hvart och ett af dem

tillkommit genom en särskild skapelse.

I de närmast följande kapitlen behand

lar Darwin »de andliga krafterna» hos men

niskan och djuren, det vill säga sinnes

arten, instiukterna och de olika sätten att

handla, i fall ett sådant uttryck vore till

lätet om djuren. Vi tro dock att det är

händelsen, ty många djurslag handla med

verklig besiuuing och taga lärdomar af

erfarenheten, så att de t. ex. icke flere

gånger gå i samma snaror eller förtära af

sådana växter som de en gäng funnit vara

giftiga, och de samhällsbyggande slägtena

med verklig vishet bereda och utföra ge

mensamma planer. På detta område är

emellertid Darwin något mindre hemma

stadd, och han erkänner med fullkomlig

öppenhet att hans vyer här äro öfvervii

gande nspekulativaß, det vill säga blotta

förmodanden, samt väntar till och med

att många bland dem skola befiunasirriga.

Grundtanken är emellertid den, att ehuru

det intellektuella afståndet mellan den lägst

utbildade menniskan och de högsta dägg

djuren är omiitligt, så ligger dock skilna

den mer i graden än i väsendet, att den

med andra ord är qvantitativ men icke

qvalitativ. Han säger också attiafseende

på andliga förmögenheter är afståndet större

mellan de lägsta fiskarne och den högsta

apan än mellan henne och delägst stående

menniskoraeerna, oeh att dessa afstånd för

medlas genom otaliga mellangrader.

Menniskan är utrustad med samma sin

nen som djuren, resonnerar han, och följ

aktligen måste äfven de hnfvudsakliga sin

nesiutryeken vara de samma. Afven några

instinkter har menniskan gemensamma med

djuren, såsom sjelfupphällelsedriften, köns

och moderskärleken, förmågan af digif

vande o. s. v. Apan fläktar bort insekter'

från sin sofvande unge, och man har sett

apmödrar tvätta sina barns ansigten i flod

vatten. De adoptera föräldralösa ungar

och dela födan mellan dem oeh sina egna

foster. Djur hafva ädelmod: man har sett

blinda pelikaner matas och vägleda: al

sina likar. Fröjd och smärta, lidande och

glädje, förete samma verkningar; djurens

ungar leka, till och med myrornas: de

jaga, kullkasta oeh låtsa bita hvarandra.

Förskräckelsen röjer sig på alldeles lika

sätt, genom mnsklernas förlamning, hjert

klappning och hårets uppresande. Misstänk

samhet är ett vanligt drag hos djuren, och

man har många anekdoter om en länge

öfverlagd hämd. Djur hafva iiregirighet

och äro känsliga för utmärkelser; apor

hafva visat sinne för inbillade förolämp

ningar och tåla icke att man skrattar åt

dem. Hundar påstås kunna visa en viss

grad af blygsamhet; djurens förmåga af

förädling genom uppfostran är välbekant;

de förlora i tama tillståndet nägra af de

egenskaper som de egt i det vilda, men

förvärfva nya som fortplantas genom arf.

Lartet har visat att flere diiggdjursord

ningar hafva större hjerna än deras före

bilder under tertiär-perioden.

Man har påstått att djur icke kunna

begagna verktyg; detta vederlägges dock

af nyare forskare. Apor nyttja stenar till

att krossa nötter oeh störar såsom häf

stänger för att lyfta tyngder. De men

niskolika aporna bygga sig tillfälliga hyd

dor i träden, orang betiicker sig om natten

med pandanusblad för att skydda. sig mot

kölden, och man har sett en pavian kasta

en bastmatta öfver hufvudet för att värna

sig mot middagshettan.

Om vissa djurarters förmåga af medde

lande kan man icke hysa nägot tvifvel.

Vi hafva i denna tidskrift lör icke länge
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sedan gifvit prof på några fall af en sådan

förmåga, och Darwin upptager flere af dem,

bland andra m_rrornas sätt att meddela sig

genom sina antenner. Djur och menni

skor kunna förstå hvarandra, och vi läste

nyligen om en i Londons zoologiska träd

gård befintlig bengnlisk elefunts utomor

dentliga glädje, när någon tilltalade ho

nom på hindostanska. Den moderna språk

forskningen förkastar nu mera all tanke

l

l

Vi hafva redan sagt att Darwin erkän

ner skilnaden mellan den lägsta menniskan

och det högsta djuret vara ofantlig. En

apa skulle kunna uppgöra planer att plundra

en trädgärd och lie-gagna stenar och störar

*såsom verktyg dertill, men aldrig forma

pil spräkens uppkomst sñsom färdiga, till l _

* den genom en följd af artikulerade ljud

i gär öfver hennes horisont. Hon har kärlek

stöd fór hvilken åsigt blifvit anförd den

fullständighet som många okultiverade

folks språk visa i sina grammatiska for- .

mer. Men nu är det bevisadt att dessa

många kasus- och verbaländelser småningom

uppkommit genom förening mellan flere

ord, hvilkas fogar och kanter så att säga I

blifvit småningom bortnötta, och det är

ej heller i dem utan i nttryckens klarhet i

och ändamålsenlighet som ett spräks full

komlighet ligger. Naturen försöker allt

jemt, när hon skapar, och vi kunna gan

ett verktyg ñt sig sjelf; hon kan utan

tvifvel härma farliga djurs låten, lör att

varna sina anförvanter för deras öfverfall,

och göra dem simplarc nödvändiga medde

landen, men att fatta en idé och uttrycka

för sina ungar och visar en hög grad af

uppofl'rande tillgifvenhet för sina likar, men

till den oegennyttiga kärleken för alla va

relser som är menniskans ädlaste attribut

kan intet djur höja sig. Men alla dessa

andliga skiljaktigheter ligga i måttet, icke

i väsendct. I hvilken ålder utvecklar sig

tankeförmllgan hos det nyfödda barnet?

l när blir det sjelfmedvetet och kan reflek

ska långt till baka följa en del af hennes '

försök pil spriikbildningens område. Alla

däggdjur hafva ljudorganerna bygda nästan ,

likasom mcnniskan, och om hon ensam

utbildat dem till fnllkomlighet,så kommer l

det utan tvifvel af hennes öfverlägsna

intelligens, som efter hand skapat behof- 1

vet af otaliga serskilda beteckningar. Man

kan, säger Darwin, tänka sig att menni

skans aflägsuare urstamfäder icke begagnat

sina talorganer pä annat sätt än till några

fä oartikulerade ljud. för att beteckna

vissa enkla föreställningar, liksom annu

i dag de gibbonartade aporna. Genom

lång öl'ning utvecklades spräkorgnnernn,

och när talets ga'ifva i sin första ofull

ständiga form slutligen var eröfrad, åter

verkade den i oerhörd grad pä utvecklin

gen af de andliga fí'n-mögenheterna. Huru

foglnrnes sängförmllga

öfning, liksom jagthunden kan uppfostras

att genuin olika ljud beteckna olika iakt

tagelser, är allt för väl bekant. l'å samma

sätt kan det mensklign språket hafva små

ningom utvecklat sig efter den stigande

intelligonsens vidgade fordringar; det fins

ännu vilda stammar som icke kunna räkna

längre än till f_vra, och som sakna alla

ord för allmänna föreställningar eller be

grepp. Afständet mellan dessa och de

högst civiliserade språken är efter alla

nyare språkforskares omdöme omätligt.

tera öfver sin egen tillvaro? Vi kunna

icke svara derpå, och icke heller besvara

samma fråga med afseende på den uppåt

stigande seriell af organiska varelser. Det

till hälften instinktlika, till hälften konst

messiga i sprñket bär ännu allt jemt prä

l geln af småningom fortgående utveckling.

»Den förädlande tron på Gud är icke en

gäng alla menniskors gemensamma till

hörighet, och tron pä verkande andliga

krafter följes på naturligt sätt af hennes

öfriga intellektuella utrustning. Den sed

ï liga känslan är kanske det bästa och högsta

utvecklas genom «

skiljemärket mellan menniskan och de

lägre djurenn.

Sedan Darwin i ett par följande kapitel

behandlat den frågan, huru den ursprun

liga typiska enheten inom djurverlden kuu

nat bryta sigi en slidan oändlig mångfald

af former, och funnit svaret dels idetna

turliga urvalet, enligt hvilket små fördel

aktiga afvikelser frän föräldrarnes egen

skaper utbildas hos barnen och förstärkta

lemnas i arf ät deras efterkommande. dels

i striden för tillvaron, iföljd hvaraf endast

de häst utrustade individerna af hvarje

slägte lyckas öfvervinna de af naturen

fientliga inllytelser de vid hvarje stcgmöta,

och genom detta oupphörliga krig _vtter

ligare stärka de särskilda egenskaper ge

nom hvilka segren betryggas, kommer han

till det stora problemet att finna mcuni

skans plats i organismernas oändliga kedja.
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För att kunna fullt följa hans tankegång j

måste vi göra klart för oss hvad som för

stås med typ- och artbegrepp. En för alla

tider bestående klassifikation af naturföre: i

målen finnes icke, och det system som

forskningen uppbygger af de vid engifven

tidpunkt samlade materialierua mäste rifvas '

och ombyggas, så snart nya ledande fakta

komma i dagen. Linnés sex fasta djur

klasser sönderföllo under Cnvier's finare

analys i 19, ordnade under 4 allmänna

ömsesidigt beröra hvarandra, och onpphör

ligen upptäckas nya förmedlande former.

så att den ena typen liksom flyteriu i den ;

andra. Den högsta familjen af ryggrads-i

djuren, simiaderna eller aporna, innehåller i

två grupper, rakniisiga och plattnäsiga, i

af hvilka den förra tillhör gamla konti

nenten, den senare den nya. Vi behöfva j

icke ingå på de särskilda karakterer som i'

skilja dem, utan nöja oss med den erin

ran att deras afsöndring ligger mycket,

långt till baka i tiden. Menuiskan öfver

ensstämmcr i sin skapnud närmast medl

katarhinerna eller gamla verldens apor,
och man kan deraf sluta att hon med dem i

haft en gemensam stamfader, hvilken Dar- i

win sätter så långt till baka som under

den första delen af tertiärperioden. Vi få

likväl deraf icke draga den slutsatsen att

denne urfader varit den samme som någon

nu lefvande apa, eller ens varit särdeles

lik någon af dem. Då man vet att det

på hvarje trakt af jorden nu lcfvaudel

däggdjnren äro närmast beslägtade med|

de utdöda djurarterna på samma trakter,

och Afrikai forntiden beboddes af just

de apor hvilkas efterkommande närmastl

liknade menniskan i utseende och skepnad,

synes man deraf kunna sluta att Afrika

äfven varit den ännu osplittrade ordnin-l

gens första hemort. Dock fans äfveni

Europa i början af tertiärperioden en med l

menniskorna jemnstor apa, och från denna ,

period har så lång tid förflutit och jorden i

undergått så många förändringar, att god j

tid funnits för mycket vidsträckta van

dringar.

Då denna varelse först förlorade sin hâr- j

beklädnad, hebcdde hon sannolikt ett varmt l

land och närde sig af de frukter somj

alstras af ett sådant klimat, och som un

der den tidigare eocen-perioden de högre i

aporna redan skilt sig från de lägre, måste c

i djurens högsta ordning,

l

l

l

l

typer eller organisationsplaner, hvilka dock i

i kraglemureu.

. de fullkomligare simiaderna,

, taglig slägtskap.

menniskan, hvars kroppsbildning företer

starka modifikationer i förhållande till de

högre aporna. redan i första början af

den tertiära tiden brutit sig lös frän ka

1 tarhinerna.

Gå vi ännu ett steg längre till baka i

tiden och utvecklingen, träffa vi en klass

af djur, den nzlrmast högsta i ryggrads

hvilken naturfor

skarne kalla Lemurz'flen, samma ord med

hvilket romarne betecknade spökuppenba

relserna af sina förfader. Af denna klass

finnas ännu på Madagaskar' och annorstä

des lefvande afkomlingar, hvaribland den

efter sitt prydliga halsskägg uppkallade

Denna grupp med sina tal

rika afvikelser pekar å ena sidan upp till

å den andra

ned mot de mindre utvecklade däggdjuren,

och man fflr ej allt för mycket förvåna

sig öfver frånvaron af kända öfvergångs

l former, när man vet att detta är förhål

landet äfven med lägre stående former,

så att t. ex. afbrottet mellan den besyn

nerliga, i Australien ännu lefvande Orni

_thoryncus och de öfriga däggdjuren tills

vidare är oförmedladt, och de trakter af

jorden som sannolikast borde innehålla

fossila rester af de menniskan närmast

liknande grupperna ännu icke varit före

mål för geologisk undersökning.

En lägre afdclning af däggdjursklasscn

; äro pungdjuren, en i de äldsta geologiska

perioderna vida mer utbredd art än nu,

och från dem är blott ett steg till mono

tremerna, med hvilka de få Iannu lefvande

marsupialierna eller pungdjuren stå i på

Dermed hafva vi kom

mit till yttersta gränsen af däggdjnrs

klassen, och nedanför möta oss de fyra

öfriga ordningarne af ryggradstypen, foglar,

krypdjur, batrachier och fiskar. Då de sist

nämda iiro de lägst organiserade af alla verte

hraterna, har man velat sluta till att samt

liga ryggradsdjurcn härstamma frän någon

fiskartad form, ännu ofullkomligare orga

niserad än dess nu lefvande lägsta repre

sentanter. Darwin antyder att brytningen

mellan land- och vattenbyggande arter före

gått i trakter som periodiskt öfversvämmas

af hafvet, eller på gränsområdet mellan

ebb och flod, och om vi icke missförstått

honom allt för mycket, vill han nr denna

omständighet härleda den inflytelse som

månvexlingarne ännu utöfva på åtskilliga
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lifsförhållanden inom den organiska verl

den. Om man nu, med ledning afderndi

mentära organerna och de karakteristiska

egenskaper hvilka undantagsvis uppenbara

sig såsom återgångar, samti synnerhet med

tillhjelp af morfologiens och embryologiens

lagar, skådar till baka från menniskans när

varande beskaffenhet, skulle man komma

till följande schema. Stamfäderna för pri

maternas ordning inom ryggradsprovinsen

voro sannolikt hfirbeklädda, och båda könen

hade skägg; deras öron voro spetsiga och

kunde röras, liksom hufvndsvíilen och andra

huddelar voro försedda med verksamina

rörelsemuskler såsom ännu är fallet med

aporna, och de hade, liksom flere afdessa,

en rörlig svans. Stora pulsådern och öfver

armsnerven lupo genom den så kallade

suprakondyloid-kanalen; blindtarmen hade

en långt större utsträckning och verkliga

förrättningar att utföra. Stortåns utåt

vikna läge antyder på en gripfot, ämnad

att underlätta klättringen i träden, der

dessa varelser förmodligen hade sina bo

städer. I en ännu tidigare period fördes

de naturliga afsöndringarne genom en kloak

såsom hos echidnan och Ornithoryncus,

och ögat var skyddadt af ett tredje ögon

lock eller blinkhinna, såsom hos foglarne.

An längre till baka måste dessa varelser

hafva lefvat i vattnet, efter som morfolo

gien säger oss att våra lungor ursprung

ligen uppkommo ur en ombildad simblåsa,

som verkade hydrostatiskt, och öppnin

garne på halsen af det menskliga cmbryot

antyda på ursprungliga gälar. Hjertat var

en enkel pulserande säck, en spinaltråd er

satte ryggknotspelaren, hjernan var liten

eller ingen, såsom hos lancettfisken, och

långt bort, bakom en räcka af oöfverskådliga

tidsfildrar, skymtar för vår aning någon

ting ytterst lågt och ofullkomligt.

Det fins, som välbekant är, i hela ver

tebratfamiljen rudimentära antyduingar om

en uråldrig tvekönighet, ehuru bestämda

skal gifva vid handen att de åtskilda könen

existerade förr än den stora gemensamma

familjen utgrenade sig i sina fem ordnin

gar. Tillvaron af bröstvíirtor hos han

könet, och deras förmåga att hos vissa

arter under nägra förhållanden afsöndra

mjölk, är ett minne afdenna dnbbelkönig

het, som för öfrigt har sin befintlighet

inom den lägst organiserade skapelsen;

men för dessa lifvets mysterier ryggar

tanken tillbaka, och endast fnntasien kan

försöka sträcka sin flygt än längre eller

bort åt den enkla cellen. V~ stadna vid

det första tydliga spåret till ryggradsbild

ning, och så vidt forskningen ännu lyckats

kasta en blick in i dessa dunkla områden,

tyckas de uräldsta förfäderna till de verte

brerade ordningarne vara att söka i en

grupp hafsdjur, liknande larverna till de

nu lefvande Ascidierna eller manteldjnren.

Dessa ga'ifvo sannolikt upphof åt en grupp

af fiskar, af samma ofullkomliga organisation

som lancetttisken eller nejonögan. Uppstiga

vi nn åter från detta låga steg på vnrelsernas

trappa, möta vi den närmast högre Ord

ningen af ganoider och lcpidosiren-liknande

fiskar, från hvilka det är blott ett enda

steg till amfibierna. Vi hafva i en före

gående uppsats sett, att det en gång fans

en bro mellan foglar och krypdjnr, och

att än i dag monotremerna bilda en öfver

gängslänk mellan dessa och däggdjuren.

Hvilkcn väg härstamningen tagit från de

två lägsta klasserna, fiskar och batrachier,

till de tre högsta, sins emellan beslägtade,

rcptilier, foglar och däggdjur, kan ännu

ingen säga, men inom däggdjursserien är

utvecklingen icke längre svår att följa:

monotrcmer, marsupialier, lemurer, simia

der, nya och gamla verldens: ur den senare

grenen skall då, långt, långt tillbaka iur

verlden, hafva losbrutit sig det slägte som

var bestämdt att blifva skapelsens krona.

Darwin slutar' sitt sjette kapitel "Om

förvandtskaper och slägtledning» med föl

jande ord:

Vi hafva på detta sätt gifvitv menniskan ett

stamträd af underbar längd, men man kunde

säga ett stamtrâd af ingen ädel beskafienhet.

Det har ofta blifvit anmäl-kt, att verlden länge

synes hafva förbcredt sig på. mcnniskans an

komst, och detta är i en viss mening fullkom

lig sanning, ty hon har en lång räcka of för

fäder att tacka för sitt ursprung. Hade en

enda led i denna långa kedja varit obefintlig,

skulle menniskan icke hafva blifvit alldeles

det samma som hon nu är. Om vi icke med

afsigt tillslnta våra ögon, kunna vi, med de

insigter vi för närvarande ego, annnlkningsvis

igcnkänna vårt ursprung, och vi behöfva icke

derför blygas. Den lägsta organismen är nå

got långt högre än det oorganiska stoftet under

våra fötter. och ingen fördomsfri menniska kan

studera ett lcfvande väsende, så lågt det än

må stå, utan att försjunka. i en hänryckt häp

nad öfver dess inrättning och egenskaper.

Vi hafva redan varit allt för vidlyftiga,

och ändå hafva vi knappast hunnit attan
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tydningsvis redogöra för innehållet af första

fjerdedelen af Durwin's senaste arbete:

än mindre hafva vi kunnat gifva våra lä

sare någon föreställning om den häpnads

väckande massa af nya och öfverraskande

detaljer som han framdrager i ljuset. Vi

vilja blott exempelvis nämna den omsorg

hvarmed han sökt förskali'a sig underrättelse

om det proportionella antalet hanar och

honor som födas bland djuren, hvari

genom han ñdagalagt det manliga könets

öfvervigt med nästan alldeles samma siñ'ra

som hos menniskan. Utan allt afseende

derpå, om Darwin kan anses hafva till full

evidens bevisat att vårt slägte har samma

ursprung som hela den öfriga skapelsen,

att det allt ifrån sin dunklaste början

otvetydigt röjt sin höga bestämmelse att

besitta jorden, men att det till denna stora

uppgift småningom upparbctat sig ur de

lägsta lefnadsvilkor, kan det med trygg

kastat ett ljus öfver hela den lefvande

naturen, hvartill endast de allra största

forskare uträttat något motsvarande. Han

har genom de klaraste fakta visat oss gän

gen af naturens arbete, från det enkla och

lägre till det sammansatta och högre, och

lärt oss huru arbetsfördelningeuslag gäller

äfven inom detta område. Vi skola i en

följande och sista uppsats söka draga några

slutsatser af hans system för det sedliga

lifvet, och âtnöja oss nu med den anmärk

ningen, att hcla hans bok andas en djup from

het, en religiös tro, om också icke i teo

logisk mening, som lyfter vårt sinne, medan

hans klara och lugna framställning fängslar

vår tankekraft. Darn'in's lära skall äfven

i värt land möta motstånd och fientlighet

_ sådan är hvarje nytt systems ound

vikliga lott -- men den mä då mötas med

värdiga vapen. Grinet och skymforden äro

här ej på sin plats; de skulle endast blotta

het sägas att Darwin genom detta arbete i saknaden af bättre utrustning.

Bliek på pressen.

Företeelserna för veckan inskränka sig

till några anmärkningar i Nya Dagligt Alle

handa rörande befordringarne iTnllsty

relsen, hvilka strängt klandras såsom be

visande mannamån hos verkets chef, samt

ett meningsutbyte mellan detta blad och

Aftonbladet om anledningarne till kom

mendören Adlcrsparres afgång från ord

förandeplatsen i Sjöförvaltningen, och be

skafl'enheten af de pligter en förtroende

embetsman, som tillika är folkreprcsentant,

har att iakttaga i denna dubla egenskap.

Om den senare saken hafva vi uttalat vår

tanke i en föregående uppsats (Nzo 4,

s. 53), och på den personliga frågan anse

vi icke nödigt att inlåta oss. Denna för

ändring var väntad och kunde icke gerna

uteblifva, antingen den nu skedde proprio

motu eller, såsom det allmänt nntages,

efter uppmaning af departementschefen. Det

är underligt att i ett konstitutionelt sain

hälle, med nästan fullt parlamentariska for

mer, höra bestridas regeringens rätt att välja

de organer genom hvilka hennes arbete

skall utföras, och för hvilket hon ensam

bär ansvaret inför folkrepresentntionen.

Vida mer än med ofientliga angelägen

heter har den stora dagblndspressen deremot

varit sysselsatt med denna lilla anspråkslösa

skrift, som vid sitt första uppträdande

mottogs med temligen tvetydiga miner,

men vid tiden för sin halfårs-prennmeration

anses kräfva ett storartadt bombardement

af hela den federerade armén. Våra läsare

veta redan att vi haft olyckan ädraga oss

en ärad samtida misshag för vår »komiska

courtoisie» mot Svenska akademien och mot

ordensväsendet. Han har sedermera gjort

oss den äran att omnämna vår gensägelse,

men han finner, att om vi ej kurtiserat

Svenska akademien, så menas det hafva

skett annorstädes, der Samtidens ntgifvare

kan hafva ådagalagt -- ty säkert är det

väl icke - denna klandervärda egenskap,

om också icke mot Svenska akademien,

likväl mot en af dess ledamöter, i jem

fórelse med hvars allmänt kända förtj'en

ster om svenska språket den berömda »Nor

diska Språkkongresssens» odödliga staf

ningsreformer skola hafva blifvit med orätt

färdig ringaktning behandlade, och »man

har till och med velat se» i hans riksdags

verksamhet- sådana saker som endast

ses af en mycket smutsig fantasi. .

Men härmed slutas ej den ovanliga upp

märksamhet hvarmed vi undantagsvis blif

vit bevärdigade. »Den aktade signaturen

-lm -», som nu mera knapt en gäng om
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ping norr om Mälaren är kanske den första

bana som någonsin bort af staten anläg

gas, emedan i den riktningen redan fans

en rörelse, som förmodligen skulle hafva

gjort en sådan anläggning till något annat

än ett barmhcrtighetsverk. Det iir således

alla möjliga anledningar att ett sådant

företag skulle bära sig, om det klokt ut

fördes. Att Sevalla-strackningen för norra

stambanan hade varit att föredraga fram

för riktningen öfver Sala, har också alltid

varit var enskilda föreställning, och det

kan alltid vara godt för hufvudstnden att

ega en lätt kommunikation med dessa

trakter, ehuru vi icke anse att »handels

områdetß, om hvilket blifvit så mycket

taladt och skrifvet, bestämmes nf de varor

som i lekamlig måtto fardas till medel

punkten, utan af den rörelse som dei-ifrån

ledes och beherrskas.

en köpman som förlägger bruksafl'nrer

skeppa sina effekter billigare öfver en

annan plats än den der han sjelf bor, så

gör han både sig sjelf och sin kommun

en dålig tjenst med att låta dem resa

en omväg, ty ingen í sig sjelf osund affär

blir någonsin på längd välgörande, icke

ens för den som deraf tillfälligtvis kan

skörda någon penninginkouist. Vi antaga

också, att bland hufvudstadens förmögna

och företagsamma affärsmän det icke skulle

hafva mött någon svårighet att på egen

hand skaffa penningar till utförandet afi

banan Stockholm --\'esterlls--Köping-En

gelsberg, men vi höra till vår förvåning, att

det fordras borgen af Stockholms kommun.

samt att man är färdig till att mottaga

denna handiäckning på så hårda vilkor,

att ingen vinstutdelning pil bolagets egna

tillskott skulle få ega rum, innan den

upplånade summan genom 40-årig ränte

betalning blifvit amorterad. Frågan gäller

nu, om Stockholms _kommun skall åtaga

sig denna proprie-borgen för 5 millioner

under en tid af 40 år, och följaktligen

utsätta sig för möjligheten _ ehuru den

sannolikt icke inträffar i hela sitt Om

fång _ att årligen få tillskjuta en fjorde

dels million under något mer än en mans

ålder. Efter som nu en gång proprie-för

bindelserna börja blifva utdömda i den en

l skilda afl'arsrörelsen, vore det vill icke mycket
Kan till exempel I

önskvilrdt att principen officielt sanktio

neras af rikets första kommun, och om

denna kommun nödvändigt mäste »göra i

jernvägarn, förefaller det oss då långt

lbiittre, om den, efter förslag af ett par

Irsservanter i stadsfullmäktiges berednings

ntskott, tager aktier i bolaget, äfven till

ett ganska högt belopp, än att den teck

nar ansvarighet för hela det belopp som

behöfver upplånas. Enskilda personer kunna

gå i borgen bäst de vilja, men vi hafva

, ännu aldrig hört att hela samhällen genom

sina representationer utgifvit ackommoda

tionspapper.
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III.

Vi hafva i föregående nummer uti stör

sta korthet antydt innehållet af Darwin's

nyaste arbete om menniskoslägtets härstam

lagor och snart lärer vara att förvänta äf

ven i svensk öfversiittning. Det kan icke

fela att den nya teorien här såsom annor

städes blir föremål för lifliga strider, och

man kan lätt motse den dag då de Dar

Winska åsigterna, som redan synas vara

omfattade af många bland våra naturfor

skare, öppet uttalas i skolsalarne af unga

lärare i naturhistorien och af lärjungarne

medföras till hemmen, för att der vacka

bestörtning hos gudfrnktiga föräldrar. Detta

är för oss en lvtterligare anledning att för

söka stiilla den vigtiga frågan i dess rik

tiga dager.

Vi erinra då till en början derom, att

natur-vetenskapen icke afser att skapa dog

ning, hvilket under de fil månader det varit i mer utan att förklara och sätta i ett öfver

inför allmänheten redan utgått i sju npp- I skådligt sammanhang de yttre företeelserna.
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Hrarken Lamarck, Hilaire, Häckel, Huxley,

Darwin eller någon annan forskare har haft

något intresse i att öfverändakasta detgängse

föreställningssättet om särskilda och sins

emellan oberoende skapelse-akter; deras mot

satta åsigt om en enda och sammanhän

gande utveckling af hela den organiska na

turen har varit eu otvungen följd af deras

studier men icke utgångspunkten för dem.

Värdet af deras arbeten ligger derföre icke

heller i en slutligt uppstäld sats utan i hela

gången af deras undersökningar, icke så

att säga i ändpunkten utan i hela linien.

Gränserna för den menskliga kunskapen

framflyttas oupphörligt, och med hvarje be

tydande utvidgning af dess område vexla

också systemen. Derföi'e är det icke otänk

bart att en annan teori om arternas upp

komst och menniskans härstamniug kan

efterträda Darwin's, men den samlade rike

domen af insigter i naturen, som är frukten

af hans och andra forskares arbete, är ett

förvärf som icke skall skingras afden efter

följande forskningen utan endast hjelpa till

att föra den vidare framåt.

Vi kunde i vår föregående uppsats en

dast i allmänhet redogöra för gången af

Darwin's resonnement, och vi nödgades af

brist på utrymme lemna alldeleså sido den

vidlyftigaste afdelningen af hans sista ar

bete, hvilken handlar om hvad han kallar

seæual selection inom djurrikct, och som

innehåller den detaljerade utvecklingen af

en mängd punkter i det stora arbete han

1868 utgaf under titel On the variatíons

of animals and plants under domesticatz'on,

d. v. s om de förändringar vexter och djur

undergå genom menniskans inflytande. Utan

tvifvel har det noggranna aktgifvandet på

det förädlingsarbete inorrI växt- och djur

verlden hvari hans landsmän under de sista

årtiondena tagit en så ledande del i väsent

lig mån öppnat hans blick för det natur

liga och omedvetna urval som föregåri

den vilda naturen. Han söker idenna af

delning uppvisa de olika formerunderhvil

ka den hela naturen genomgående drag

ningskraften mellan könen uppenbarar sig

hos de olika djur-arterna, och han fram

ställer i dessa kapitel några i finhet och

behag oöfverträtfliga skildringar af djurens

hvardagslif. Det är ej den råa materialis

men, hvilken vanpryder så många mycket

prisade romaner, som blickar oss till mötes

ur dessa taflor; tvärt om talar en ren, ädel

och förfinad ande till oss ur hvart och ett

af deras drag.

llvem har icke någon gång blifvit öfver

raskad af vissa djurvålnader i för öfrigt väl

formade och till och med vackra mennisko

ansigten? Ornnäsan och falkhlicken värde

ras såsom aristokratiska företradcn, och för

att prisa den qvinliga skönheten hafva alla

tiders skalder lånat otaliga bilder ur djur

riket. Således är det icke först i våra da

gar som fantasien blifvit slagen af dessa

underliga likheter. Det fins å andra sidan

djur som starkt påminna om vissa menni

skor, icke blott till ansigtstyp utan äfven

till hållning. Darwin förer oss ännu ett

steg längre: han visar' oss en mängd enskild

heter i lynnen, böjelser och vanor hos dju

ren,som hafva nära öfvcrensstümmelser inom

menniskoverlden. Det är framför allt en

egenskap hos djuren som han starkt fram

håller, deras skönhetssinne: han autager

det såsom ett af hufvudmotiven till attrak

tionen mellan könen. Han anser att val

friheten på deri qvinliga sidan är vida större

än man föreställer sig, och hanarnes ut

markande prynader inom vissa djurarter,

såsom lejonets man, tuppens kam och spor

rar, fasanens och påfogelns för deras lef

nadsbehof onyttiga, till och med under vissa

omständigheter' besvärliga fjäderprål, för

klarar han såsom ett under en följd af

generationer småningom samladt arf efter

stamfader, som för sin skönhet vunnit före

trade framför mindre begåfvade medtäfiare.

Sången och dansen äro andra tjusuings

medel, hvarmcd herrar e'pouseurer af djur

riket söka fängsla sina skönas uppmärk

samhet: somliga slägten hafva under Ick

tiden ett ordentligt sallskapslif med kon

serter och baler, då bekantskaper bildas

och föreningarna knytas. Ridderligheten

och stridslystnaden följa med de varmare

känslorna, tout comme chez nous: de fega

ste blifva hjeltar under inflytelsen afen öm

blick, och man har sett harar döda hvar

andra af svartsjuka. Det förekommer stun

dom oförklarliga sympatier och autipatier

hos djuren, och det falska skenet utöfvar

iífvcn i deras verld sitt inflytande på det

vekare hjcrtat. Darwin omtalar bland andra

exempel derpå en Zebrahona, som afske

dade alla andra tillbedjarc än en åsna, hvil

ken man målat som zebra. Tyckena äro

mer eller mindre beständiga; äfven bland

arter som lefva i monogami gifves det in
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divider af båda könen som af naturlig liitt

färdighet aldrig finna sig i regelmessiga

förbindelser, och man kan urskilja honor

med starkt emanciperade seder, hvilka till

egnat sig hela, initiativet i knytunde af be

kantskaper. A andra sidan äro atfekterade

sprättar ingen ovanlig företeelse: den ele

ganta apan .scmnopi'thecus rubicumlns stolt4

serar ined en hårklädsel som i sin artisti

ska fulländning måste göra ett djuptintryck

på känsliga sinnen, och hans frande, semno- å

pr'thecus comatus, röjer i sin ined poetisk

vårdslöshet tillbakakastade toupe' ett anlag

för svärmeri, som gör honom ännnoemot

ståndligare.

All ny sanning som forskaren förviii'fvnr

är ett slags inspiration; han förbereder sig

genom långt tankearbete på dess motta

gande, men när den andliga jordmšinen är

beredd, kommer den klara iusigten vanli

gen såsom den skenbara frukten al' en till- i

fiillighet. Darwin hade kanske aldrig kom

mit på sin teori om arternas uppkomst,

hade icke bilderna af nägra bland de elän

digaste menniskor-acer af alla som finnas

på jorden lifiigt inpräglat sig i hans minne

under hans första vetenskapliga resa. Han

skrifver i sin rest-berättelse med anledning

af sin bekantskap med I'Ildsl'nudarne på

södra spetsen af den Amerikanska kontinen

ten: »Af allt hvad en resande ser är det

ingenting som sätter honom i en sådan

förvåning som anblicken af en vilde i hans

boning, typen af menniskanihenneslägsta

och räaste tillstånd. Vår tanke genom

löper hela räckan af det förflutna och fril

gar sig, om våra förfäder voro såsom dessa

menniskor, hvilkas tecken och lyttringar äro

mindre fattliga för oss än vilra hnsdjurs,

varelser som icke ega dessa (ljnrsinstinkt,

än mindre kunna berömma sig af meusk

ligt förnuft, eller åtminstone icke afsådana

konster som äro följder af detta förnuft.

Jag tror det icke är möjligt att göra fullt

klart hvilken skilnad det iir mellan en vilde

och en civiliserad inenniska. Det är skil

naden mellan ett vildt och ett tamt djur,

och man erfar vid den förres anblick nå

gonting liknandeI det intresse hvarmed vi

betrakta lejonet i öknen, tigern då han

söndersliter sitt rof, nilh'asten då han väl

trar sig i den afrikanska flodens gytjam

Darwin har i sitt sista arbete vidare ut

fört dessa tankar; han besöker de vilda

racerna i deras hem och utforskar deras

l

i

l

1

l

l

l

seder. Hvad är det som först falleriögo

nen? Icke den paradisiska oskulden i ett

natnrtillstiind sådant det skildras af skal

derna, utan den eivilisernde verldens alla

laster och förvändheter iuyrnpade på det

ursprungliga barbariet. Det tins hos de

lagst utvecklade racerna ingen aning om

ett högre väsende, intet begrepp om en

högre makt, intet spår af samvete, ingen

känsla afgemensanihet med andra menniskor.

Demoralisationen iir oerhörd, promiskniteten

mellan könen utan gräns, barnamord och

abortivmedel anses fullkomligt lofliga, lik

som kannibalismen och menniskoofl'ren. Det

hör icke till sällsyntheterna att träfl'a polyne

siska qvinnor som mördat tio af sina barn,

isynnerhet af qvinnokönet, hrarföre också

på sina stiillen deri manliga befolkningen

utgör ända till tre fjerdedelar af hela folk

silfran. Darwin, som tydligen bekänner

sig till utilitarianismen, säger att samvetet

är ett verk af odlingen, och att det på

de lägre stadierna af menskligheten, och

till och med ofta nog på de högsta, fins

endast en hedersklinsla, som oftare är falsk

än sann: man grämer sig öfver ett etiketts

brott mer än öfver ett verkligt brott. 1

Malaiska arkipclagen färga qvinnorna sina

tänder, för att icke likna hundarne, och en

underlåtenhet af detta bruk skulle aldrig

förlfitas. Det är sanning i (let romerska

ordspräket att själen tager färg af tan

karne, och denna sedliga färg öfvergåri

arf. Liksom det iins medfödda familjefel,

som återkomma i de högsta samhälle-klasser,

till exempel lögn- och tjnfaktighet, lika så

fins det ärftliga dygder. Menskligheteus

moraliska ståndpunkt blir högre med od

lingen men icke lägre, och när man inom

en sliigtV finner ett omvändt förhållande.

sâ iir det ett återfall, liksom dessa idiotis

mer som stundom förekomma inom de bast

begåfvade familjer.

Till sådana ösigter har den gamle natur

forskaren blifvit ledd genom sina femtio

åriga studier af den lefvande naturen, och

knappast har någon före honom känt denna

natur bättre, både på dess högre och dess

lägre stadier. \'i hafva villigt medgifvit

möjligheten deraf, att en framtida forsk

ning kan komma till andra resultat, ty od

lingen gär framåt genom onpphörliga oseilla

tioner inellan naturalism och supranatnra

lism, dock så att en öfrervunnen teori al

drig mera äterupptages oförändrad. Vår
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tids anda är onekligen realistisk, och det

är troligt att det skall komma en reaktion,

men det fins, såsom behållning från det

föregående, ett ständigt ökadt antal af stora

grundsanningar, hvilka ingen framtida forsk

ning öfveräudakastur.

Manne ej läran om skapelseus kontinui

tet kan vara en af dessa? Det ligger föga

vigt på sjelfva slutsatsen ihvad som angår

menniskans yttersta härstamning, ty denna

fråga kan aldrig besvaras såsom man löser'

ett matematiskt problem, och ingen natur

forskare skall någonsin nr jorden nppgräfva

mennisksns ättartafla. Men äfven om den

darvvinska teorien skulle efter en följd af

pröfningar slutligen befinnas vara riktig, kan

hon icke rubba vara andliga intressen vidare

än den Kopernikanska teorien om verlds

systemet eller den Lyellska teorien om de

geologiska aflagningarne. Menniskan är

och förblir skapelsens krona, och hennes

mñl är detsamma, om också utgångspunk

ten visar sig olika för olika hetraktare.

Religionen är ett sent skede i mensklig

hetens utveckling, säger Darwin, och vi

tillägga dertill, att sedan den civiliserade

menniskan en gång upphunnit detta skede,

kan hon icke vidare förlora det: den ande

som en gäng känt sig sjelf kan icke dö,

antingen han hit nedstörtat från himlen

eller uppkrälat ur jorden.

Vi hafva redan i vår första uppsats ut

tryckligen frånsagt oss all afsigt att verka

för utbredandet af darn'inismen och iri

skränkt. vfir uppgift till att ärligt referera.

Men låtom oss för ett ögonblick antaga,

att darwinismen inom någon tid skulle kom

ma att ingå i det allmänna medvetandet,

likasom det kopernikanska verldssystemet

och tron på jordens efter meusklig före

ställning omätliga ålder: hvad skulle följ

den dli blifva för vår religion, och skulle

våra efterkommande blifva gudsförnekare?

Yi tro det icke. Om menl materialist

förstås en man som icke tror på nägra

krafter utom materiens och derföre vill

förvisa allt andligt utan verlden, då hör

Darwin icke till deras antal. Han förne

kar, såsom nästan alla naturforskare i våra

dagar, Guds omedelbara och oberäkneliga

inverkan på den synliga naturens ordning,

men han förnekar icke tillvaron af en alls

m'riktig skapare, som i tingen nedlagt an

lagen, för att utveckla sig hvart efter sin art,

sitt kärleksrika öga. Afven den flyktiguste

naturhetraktelse måste leda oss bort ifrån

den grofva materialismen. Lifvets kalla

kan icke sökas der, ty kroppsatomerna oin

sättas många gånger under varelsernaslef

nadstid, och materien i var lekamen in' efter

ett tiotal af år alldeles ombytt, men varel

sen iir ändå den samma. llvarje varelsetyp

är någonting andligt, som måste hafva ett

gudomligt medvetande att existera i.

Man har missförstått darwinismen der

han, att hvarje lägre djur-art skulle allt fort

farande utveckla sig till en motsvarande

högre, så att hvilken apa som helst skulle

kunna blifva en menniska, och på samma

sätt ända ncdifrån uppåt. Sådan är icke

dess mening. Arterna hafva från skapel

sens början haft sin särskilda bestämmelse,

och de lägre af dem hafva ännu allt jemt

sina platser att f_vlla i naturens stora hus

ln'ill, medan menniskan, alltifrån det ögon

blick hon kände sig som menniska, vnr

skapelsens borne konung, ehuru hon hade

att steg för steg i sitt anletes svett eröfra

sitt herradöme. l den mån menniskange

nom sin högre andliga begåfning så att

säga ger ett hurtigare tempo åt lifsutveck

lingen på jorden, lemnar hon de lägre va

relserna längre och längre bakom sig. Den

långa striden om en eller flere ursprung

liga racer sliter darivinismen till fördel för

vårt sliigtes enhet, ehuru han visserligen

icke tänker sig detta härstnmmande från

ett enda föräldrapar. Men nu har erfaren

heten visat, att liksom de lägre djuren äfven

utan viildsam utrotning rymma fältet för

mennisknn, så vika de lägre racerna efter

hand för den högsta eller kaukasiska, och

huru fogligt än europen eller amerikanaren

må bära sig åt mot svagare bröder, ligger

det i naturens ordning att dessa smilning

om mäste vika för honom, lika som ap

slägtena efter hand utdö i de trakter der

menniskor bosätta sig. Med civilisationen

komma nya ideer, som alldeles förvirra de

gamla inbyggarnc; äkerbrukct inkräktar pli

deras jagtmarker, okända sjukdomar upp
i sta, och, eget nog, äfven de menniskan om

och i evighet följer deras utveckling med .

gifvande husdjuren undantränga de mot

svarande arterna i de länder dit hon iii

flyttar; till och med husrottan har iOcea

nien ntträugt sina ociviliserade samsläg

tingnr.

Sådan är meuniskans synliga bestäm

melse: att underlägga sig hela den yttre
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skapelsen, lemna sitt låga ursprung, om

hon har ett sådant, allt djupare och djupare

under sig, och jemte den förädlande värd

hon är skyldig sin kroppsliga del, för att

göra honom till ett värdigt verktyg för

sin högre varelse, stärka sin andes vingar

genom redlig öfning till den flygt som

förestår när det organiska lifvets lampa är

utbrnnnen.

Det sammanhang hvari darwinismen sät

ter mcnniskan med den öfriga skapelsen

öppnar för henne en hel räcka af nya och

höga pligter. Hon är skyldig att försköna

jorden, att vårda sig om alla varelser som

blifva beroende af hennes öfverhöghet.

Hon måste i första rummet värda sig om

sitt eget slägte. Darwin har några tänk

värda ord om hennes förhållande till det

naturliga urvalet. »Menniskan granskar

med sorgfällig uppmärksamhet stamträden

för sina hästar, hundar och boskap, af

hvilka hon önskar afkomma, men när hon

går till sitt eget äktenskap, gör hon sig

sällan sådana bekymmer. Hon låter sig

då ledas af nästan samma bevekelsegrun

der som de lägre djuren, när de lemnas

ät sitt eget fria val, ehuru hon är dem så

till vida öfverlägsen att hon sätter ett

högt värde på intellektuella behag och

dygder, liksom hon ä andra sidan äri

hög grad känslig för rang och rikedom.

Men likvälj kunde hon genom urval göra

någon ting mera, icke endast för sina af

komlingars kroppsliga helsa och beskaffen

het, utan äfven för deras intellektuella och

sedliga utrustning. Båda könen borde af

hälla sig från äktenskap, ihändelse de veta

med sig någon högre grad af andliga eller

kroppsliga lyteni), och han tillägger att

det vore önskligt, om det på lagstiftningens

väg gjordes något för att utröna, huru

vida icke äktenskapsförbindelser i nära

slägtleder medföra skadliga följder. Det

ligger nära till hands att utsträcka dessa

urvalets pligter än längre. De ömma

afl'ektionerna äro oss utan tvifvel gifna

för heligare ändamål än att vara en sin

nenas lek; vi hafva fått ett förnuft att

leda och styra dem i en välgörande rikt

ning, men icke för att blifva deras vilje

lösa slafvar; de äro sjelfva rörelsekraften,

som icke får gripa oss med i farten, utan

hvilken vi hafva att vända till vår egen

och våra efterkommandes lycka.

Detta är ej den enda sedliga slutföljd som

kan dragas af det darwiniska systemet.

Det i! eget att se hvad menniskorna ialla

tider och äfven i vära äro ofördragsamma

i det som rörer dogmerna och fördrag

samma i det som rörer handlingarne: man

erhåller lättare förlåtelse för ett öppet för

nekande af hederns och samvetets bud än

för ett lindrigt tvifvel på Augsburgiska be

kännelsens eviga giltighet. Men hvar och

en som tror pä värt slägtcs framsteg måste

också tro på en stigande sträughet i de

sedliga begreppen. Mensklighetens lycka

skall ej bli mindre för det, och jorden

behöfver icke blifva någon jemmerdal der

före att ett mera odladt slägte finner mindre

behag i tanklösa och råa tidsfördrif, som

knappast skulle kuiina roa de klokare djuren.

Lifvet gömmer renare glädjekällor, hvilka

med sina friskare ådror skola mängfaldt

ersätta de förtorkade brunnar som man

öfvergifver. Darwin yttrar sig icke om de

teologiska dogmerua och nämner icke en

enda gång bibeln. Han kan icke tro på

den mosaiska skapelsen eller på de sär

skilda underverken om hvilka dessa urkun

der lemna oss berättelser. Men deraf be

höfver för ingen del följa, att han skulle för

neka de heliga skrifternas ideella sanning,

eller sakna sinne för den rena uppbyggelse

de till tidernas slut skola erbjuda alla dem

hvilka läsa dem med vördnadsfull efter

tanke. Den som lärt sig att läsa natu

rens bok kan icke uppfatta Genesis såsom

en af gudomlig inaktfullkomlighet påbjuden

skolbok i natnralhistorien, att efter bok

stafven inläras och tros af alla kommande

generationer, men han både kan och måste

deri se en så upplyftande och i sina

allmänna drag sä trogen uppfattning af

den synliga skapelsen. att den i sanning

kan sägas iugifven af en högre makt.

Utom och ofvanföre den analyserande tan

ken sväfvar känslan och aningen i ideella

rymder: (ler bo tron och andakteu.

När började menniskan att vara men

niska? Vi hafva i det föregående sagt att

den frågan icke har någon praktisk be

tydelse; men i det ögonblick hon känner

sig såsom menniska, har hon också inträdt

i barnaförhållandet till sin skapare, och

har full rätt att säga med den af Paulus

citerade hedniske filosofen: »vi äro af llans

slägten. Oskyldighetens tillstånd, för hvil

ket menniskan skapades men som hon ge

nom sin olydnad förverkade, är ingen irr
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bild: det är målet som hon är satt att

uppnå, om också icke utgångspunkten; det

fins icke någon öfverträdelse som vårt sam

vete icke säger oss att vi knullat undvika.

men vi känna med oss att vi äro »onyttiga

tjeuarea, och skuldbördan som hvarje ny

generation tager i arf efter sina föregån

gare är den sanufärdiga arfsyuden, från

hvars förtappelse vi icke af egen kraft

kunna befria oss. Så ungefär tänka vi

oss att män med Darwin's sinne förstå

våra religiösa urkunder.

Ofver allt i den meuskliga utvecklingens

historia finner man att fantasien är äldre

än förståndet, att poesien föregår prosan.

Det unga sinnet tänker i allegorier men

icke i logiska deduktioner. Alla folk, eller

nästan alla, tro sig härstamma från gudar,

och hvad är då enklare för tanken än att

låta denna härstamning ske genom en per

sonlig skapelseakt, likt konstnären som

gör en bild? I den äldsta och ursprung

liga redaktionen af skapelsehistorien, Genes.

1 kap. 27 versen, heter det: »Och Gud

skapade menniskan sig till heläte, till

Guds beläte skapade han honom: man och

qvinna skapade han dem”. Naturforska

ren har ingen svårighet att liksom hvarje

annan känna sig upplyftad af den sublima

enkelheten i denna bild, och han erkänner

dess sanning, om han än icke tänker sig

afbildcn såsom något på en gång fullstän

digt erhållet, för att äfven på en gång

fullständigt förloras, utan såsom det för

menskligheten nppstälda idealet, till hvil

ket den skall oaflåtligt str'afva under sin

mödosamma kamp för sin jordiska till

varo. Men så kommer i andra och tredje

kapitlen en ny skapelseberättelse, som

framställer förloppet i en omvänd ord

ning och med alla de bekanta biom

ständigheterna, kunskapens träd, qviunans

formaude af Adams refben och smakandet

af den förbjudna frukten. Teologen kan

söka försona motsägelserna mellan båda

redaktionerna genom att kalla den första '

i tid är förliden: de äro icke längre erfor
för en framställning efter skapelsens tids

följd, den senare en framställning efter

den logiska tankeföljden: för natnrforskaren

existerar icke en sådan distriktion, och

han känner ingen organisk tillvaro, fram

stäld på en gång liksom genom ett troll

slag i dess högsta fulländning. Det är

bekant hvilka bekymmer den mosaiska be- '

rättelsen om menniskans uppkomst föror- i

sakat den skolastiska teologien. Skapades

hon fullväxt man eller yngling eller barn?

l sådana orimliga funderingar kommer den

som vill tolka verldsligt hvad som är me

nadt andligt. Menniskans ursprung ärdet

samma, antingen hon första gången fram

bragtes fullt färdig eller den gudomliga

skaparetanken förverkligade sig under sina

egna lagar: hennes kropp, formad af jor

diska beståndsdelar, står i den innerliga

ste frändskap med de öfriga djurens, och

hennes andliga del förenar henne med den

öfversinliga verlden. Om äfven djuren

hafva en själ, som fortlefver efter den or

ganiska upplösningen, hafva vi inga möj

ligheter att utforska. Forntideu tänkte så,

och vi veta hvad Paulus säger om krea

turens längtan efter befrielse.

Om den naturåskådning af hvilken dar

winismen är en sida småningom gör sig

gällande idet allmänna föreställningssättet,

tro vi knappast att sådant skulle märkligt

inverka på de religiösa förhållandena, ty

den gudsförnekelse af hvilken vi sett up

penbarelser i sammanhang med de socia

listiska och kommunistiska rörelserna, eller

med ett ord den politiska ateismen, har litet

eller intet med naturvetenskapen att göra.

I en enda punkt skall emellertid sannolikt

en förändring inträffa, och detta är i af

seende på underverken. Man har velat

påstå att dessa skulle vara något eget för

kristendomen; sådant är icke förhållandet,

ty de allra fiesta andra religioner hvila på

förutsättningen om öfvernaturliga makters

ingripande i den naturliga ordningen, och

detta är helt förklarligt, emedan det. van

liga menniskosinnet icke förmår att tänka

sig en allmakt som icke regerar efter mensk

liga begrepp, gör om den ena stunden

hvad den gjort nyss förut, stryker öfver

och korrigerar föregående skapelseakter,

med ett ord förfar med hela godtycklig

heten af en mensklig vilja.

Nu säga oss visserligen våra dogmatiska

läroböcker att de egentliga underverkens

dei-liga i försynens hushàllsplan, och verl

dens gång kan på det hela öfverlemuas

åt de en gång för alla stiftade lagarne.

Men det står ännu qvar ett slag af un

i derverk, som från det förra endast skiljer

sig i graden, nemligen hvad som i dog

matiska läroböcker kallas den speciella för

synen. Guds aldrig hvilande omvårdnad
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om alla skapade verk är en öfvertygelse,

som är allt för dyrbar att bestridas nf

tänkande meuniskor; våra hufvndhår äro

räknade, och det faller icke en sparf till

r

marken utan vår himmelske faders vilja,y

såsom det så skönt säges i evangelium.

Det fordras en mycket ringa grad af iakt

tagelse för att bekräfta denna tröstrikn er

farenhet, och vi älska att finna en kär

leksrik plan i sjelfva den ordning i hvilken

de vetenskapliga upptäckterna fortgå, i det

inga nya företeelser träda i dagen förr än

den menskliga anden är mogen att bära

i beskaffenhet. från en öppen anhållan om

en atlcdning af floden eller en befallniug

till dess vatten att återvända till sin källanl

Tyndnll visar i det följande att under

verket är alldeles detsamma, antingen det

gäller en förändring uti riktningen af en

' stor flod eller ett ingripande i de meteoro

deras konseqvenser, utan att den behöfver i

se sina dyrbaraste öfvertygelser rubbade

till skada för sitt sedliga lif. Men tron

på den individuella förs'vnen inskränker

sig icke till det andliga området, der han

är berättigad, utan han länkar äfven in

på naturens gebit och räknar på öfver

naturliga ingrepp i dess eviga lagar. pä

undantagsåtgärder till särskild nytta för

enskilda menuiskor, hvilka, så snart de

anses behöfliga, skola kunna utverkas ge

nom kraften af deras böner. Den berömde

J. Tyndall omtalar i ett denna vår ut

gifvet arbete ett besök,som han för nägra

år sedan gjorde vid den stora Rhone

glacieren.

dess fot en ung katolsk prest, som der

intog sin frukost, innan han företog den

årliga förrättning som var hans embets
pligt, att »välsigna bergenn. i

än), stiger den frejdade naturforskaren,

»bönfölls den Högste genom officiella med

lare att vidtaga sådana meteorologiska för

foganden som skulle försäkra Valescrna

om föda och skydd för deras hjordar. En

afledning af Rhóne eller ett fördjupande

af dess flodhädd skulle hafva varit euobe

räknelig välgerning för dalens inbyggarc

vid den tid jag nu talar om. Men presten

ryggade tillbaka för en bön till den Alls

mäktige att öppna en ny strömfåra eller'

låta en

Grimselpasset och ned för Oberhasslidalen

till Brientz. Sådant hade han ansett för

ett underverk, och han har icke kommit

för att bedja skaparen att göra underverk,

utan att förrätta något som han pätagligen

ansåg ligga inom det naturligas och icke

underharas gränser. En protestant var

närvarande och log ät prestens berättelse;

han hade ingen tro på verkan af välsig

nelsen, men ändå ansåg han bönen olika

logiska lagarna, för att utom deras ordning

bereda litet regn ät en äugsbit eller en

potatisñker. l'lan tillägger att »vetenska

pens sista resultat stå i fnllöfvcrensstam

melse med Mästarcns egen lära, hvilken

tydligen går ut derpå att fördelningen af

de naturliga företeelserna icke bcror på

sedliga eller religiösa orsaker: »Han låter

sin sol lysa öfver goda och onda och san

der regn till den rättfärdige och den orätt

fâ'trdigenr Inrymmer man nu kraften af

menniskans fria vilja, hvilken för öfrigt

förfäktas af dem som försvara nndervcrken,

och antager man den fria bönens förmåga

att tillvägabringa verkningar iden yttre

naturen, sä följer deraf ovilkorligt, att na

turlagarne äro mer eller mindre beroende

iaf menniskans vilja, och ingen slutsats

Han träffade i ett värdshus vid i

som grundas på den antagna oföränderlig

heten i dessa lagar skulle vidare förtjena

förtroende»

Om vi nn söka att ifå ord sammanfatta

yresultaten för värt sedliga lif af de nya

»Ar efter '

del af floden taga vägen upp för “ _

' erfordras att »skapa jorden ny».

inblickar i naturens hushållning hvilka blif

vit för oss öppnade af Darwin ooh alla

andra som med honom deltaga idet stora

arbetet på afslöjandet af dess hemligheter,

så finna vi deri ingenting som behöfver

oron oss eller rubba vår förtröstan på den

nllvisa försynen. Den menskliga forsknin

gen lärer oss alldeles det samma som bi

beln, att vi äro skapade till att besitta

jorden och bruka henne efter Skaparcns

afsigter, medan vårt slägte bereder sig för

sin högsta bestämmelse att mer och mer

återvinna hans förlorade beläte. Alla de

lägre formerna vika småningom undan för

de högre, men inga våldsamma förstörelser

Naturens

arbete gilr hand i hand med dcn förnuft

bcgåfvnde menniskans; nya öar nppskjuta

ur hafven till boningsplats åt de lefvande

- varelserna, medan dennnder klimatiska infly

i

telserständigtfortgående förvittringen af ber

genochuppslamningenafflodernapådegamla

kontiuenterna öppna nya vidder för den

menskliga odlingsfliten. Menniskau är satt

på jorden för att vara dess konung, men
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liksom fursteharnet i vaggan utiingenting

skiljer sig från alla andra barn, har vårt

slägte småningom växt in i sin herrskarevïtr

dighet, allt efter som dess öfverliigsna egen

skaper hunnit att utveckla sig. Menniskan

har riitt och pligt att vända naturkrafterna

till sin nytta; hon tager det ena plant

eller djnrslägtet till bundsförvandt emot de

andra, hon utrotar det skadliga och utvid

gar det nyttiga. Under denna oafbrutna

kamp för sin tillvaro stärker hon sina and

liga krafter liksom de kroppsliga, odlar

sina anlag och fördjupar sitt sedliga med

Äfven landsortspressen har börjat kom- j

mentera kommendör Adlersparres afsked

från chefsplatsen i Förvaltningen af sjö

ärendena, och Göteborgs-Posten har åt detta

ämne egnat en läng uppsats, hvari redak

tionen efter åtskilliga funderingar om hrl

Adlerspnrres motiv för sin afskedsansökan, .

som förutsattes vara en-frivillig åtgärd ä

hans sida, kommer till följande slutliga)

omdöme.

vetande. Ty det vore illa heviiudt med

dessa anlag, och det säge illa ut med denna

herrliga framtid, om hon endast förde kriget

mot de fientliga makterna, den _vtlre natu

ren, men icke mot de lägre instiukterna,

de orena böjelserna i hennes eget bröst.

Liksom hon har till pligt att förskönajor

den och lemna allt bördigare :'ikerfalt ät

sina efterkommande, lika tydligt är hennes

åliggande att odla sig sjelf och i tyglade

begär, i varmare gndsfruktan, irenare sed

lighet, lemna ett allt rikare arf z'it kom

mande generationer.

pressen.

ling till en bestämd förändring af förut hyste

åsigter. Men så. mycket mindre kunna vi till

erkänna honom den omtalade inartyrglorian.

som vi ej kunna antaga att några planer till

en »storfiottasa nyskapande förefinnns hos re

geringen. Den lilla divergensen i åsigter med

hänseende till denna. sak hvilken knupt torde

kunna kallas prineipiel och som'l förefuns

mellan honom och regeringen, hade föranledt

l-lvarken hr Adlcrsparres tjenstemannabuna -

eller hans rent politiska bana torde häl-ige

nom vara afslutad. Iförra hânseendet står

han ännu qvar såsom kommendör i flottans

nya reservstut, och då anledningen för hans

öfverflyttande till denna mera passiva afdel

ning af flottans kàrer endast lär hafva legat

ihans önskan att föregå den med de nya

personalordningnrne missnöjda officerskåren

med ett exempel af sjelfiörsßkelse, kan man

hoppas att han nu. sedan anledningen bort

fallit, återgår till det fullt skriva sjömnnna

skapet.

Hvad hr Azs rent politiska. bana beträffar

blir den förmodligen genom det nu tagna ste

get långt ifrån hejdad. Man har redan sökt

framställa honom såsom en martyr för sinal

sympatier för »lilla flottan» - nagot som |

måtte kännas underligt för en man hvilken,

såsom han, först ådrog sig uppmärksamhet]

som en den stora flottans lycklige försvarare.

När grefve v. Platen för tvenne decennier se- l

dan för första gången beklädde taburetten .

och då framlade sitt bekanta förslag till vlra '

linieskepps nedhuggning m. m, funno dessa

åsigter ingenstödes en varmare och kraftigare

vederläggning ön i en broschyr, som visadeA

stor talang och som egde hr A. tiliförfattnre. i

Att hr Adlersparre sedermera, efter det de

Platenska funderingarne blifvit bepansrade, i '

den grad förändrat mening att han i dessas l

förverkligande tagit en verksam andel, tadla

vi icke; ty vi anse en mans utveckling aldrig i

böra vara afslntad, leder också denna utveck

1 hans förflyttning från konimandoexpeditionen

till det halfkamerala verket sjöförvaltningen.

Något vidare torde ej vara. erforderligt.

Emellertid kommer utan tvifvel hr Adler

spsrrcs opposition att utgöra en ny röd tråd,

som ännu fastare knyter honom vid sina val

män _ vid dessa valmân. hvilka visade sig

vara i besittning af en så märkvärdigt säker

slagruta, att de ej tvekade att genast placera

den föga. kände. till hnfvndstaden anlände ny

komlingen på riksfórsamlingens främste. plats.

Sjelfstândigbet hos våra. embetmän. liksom hos

öfriga medborgare önska vi alla. Men för vår

del kunna vi ej tillmäta sjelfsti'mdighetens

nanm åt någon annan än den, som med blicken

ensamt füstad på sanningens stjerns icke låter

ögat blandas af strålarne från vare sig konunga

msktens nedgàende eller folkmuktens i upp

gång stadda sol.

Vi känna icke huru rida det sista nt

tryeket hiintyder på ett mycket bekant och

mycket klandradt förhållande å hr Adler

sparres sida vid ett val till fullmäktige i

riksgilldskontoret, då han, för att hehaga

landtmannapartiet, undandrog sig att af

gifva röst i den syftuing han förklarat sig

anse för den riktiga och öfver-lät ät sin

suppleant att rösta i ('ifvereusstiimmelse

med partiets önskningar; vi anse emeller

'tid mycket troligt att det iir denna sak

som gifvit anledning till de citerade orden.

Denna undfallenhet mot ett kotteri, hvars

förblindelse han beklagade, stod i allt för

stark motsägelse mot den sjelfständighet


