
Isitt förra verk hade Darwin ge-
nomfört denna lära utan särskild
hänsyn till menniskan, och det var
tillochmed hans afsigt, säger han,
att icke publicera de anteckningar
om inenniskans ursprung eller här-
ledning, dem han samlat under mån
ga år bortåt, emedan han trodde sig
genom ett sådant steg allenast öka
de mot hans åsigter rådande fördo-
marne. Han ernade nöjas med att
tillförst hafva hopsamlat urkunderna
till en den märkeligaste och vid-
sträcktaste historia, naturens egen.
Liksom geologen söker berättelsens
elementet- ibergen och arkeologen
igrafvarne, så både han öppnat de
arkiv, som finnas iväxt- och djur-
arternas former och lefnadsvanor,
och dertill hade han än vidare af
slöjat några af de principer, som
varit ledande vid detta ännu fort
gående skapelseverk. Ehuru förda
på vetenskapensneutrala område,bå-
dade dessa hans forskningar en sådan
revolution i vårt åskådningssätt af
naturen och» af lifvets gång, att man
begynte nämna hans namn bland de
bildade med många axelryckningar
och korstecken. Och dock hade
han ännu intet yttrat om menniskan
eller till att nedslå hennes anspråk
på gudalikhet; inan kände blott att

Darwinsepokgörandebetydelse be-
ror på hans stora arbete The Ori- j
gin of species, hvars första utkast i
svensk öfversåttning vi anmälte för
ett år sedan. Men det intressantare
och förden allmänna bildningen till-
gängligare är hans senaste verk,
The descent of Man, hvilket för nå-
got år sedan såg dagen iEngland
och nu begynt öfversättaa. Våra
läsare känna huruDarwin,sedan han
föresatt sig att göranaturalhistorien
till historia, d. a. till berättelsen om
en utveckling, under loppet af ett
menniskolif samlade iakttagelser och
statistiska uppgifter till att ådaga
läggaarternasuppkomst ur samfäldla
allt enklare former. Hufvudorsaken
till denna utveckling betecknade han
som ett naturligt urval under den
allmänna kampen för tillvaron. Det
?ar den iEngland vunna erfarenheten
under sysslandet med all slags afvel
som tyckes hafva ingett Darwin för-
sta tanken, huru denna naturens ut-
veckling borde förklaras. Iladu-
gårdarne såväl som ihäst-, höns-
och hundgårdarne samt ifiskdam-
marne hade man lärt sig, huru det
var möjligt att hos afkomman fram-
bringa vissa förträffligheter genom
att till parning väljas lämpliga indi
vider. Likaledes hade erfarenheten
visat, huru man hos afveln åstad
kom vissa resultater allteftersom om-
ständigheterna ändrades, och att de
förvärfvadeegenskapernablefvo fort-
bestående, hvilket naturligtvis var
vilkoret för rasernas förbättrande.
Det urval som den engelske uppfö
dåren planmässigt och ofta nog
blott isitt intresse bedref bland de
tama djuren, bedrefs i stort af natu-
ren uti skapelsens eget intresse. Or-
ganer och egenskaper, så lärde Dar
wins forskningar, som under gifna
omständigheter bäst gagnade en art,
blefvo bevarade och uppöfvadesamt
i detta förbättrade skick fortärfda,
medan de mindre behöfligaförtvina-
de, och sammaledes blefvo de star-
kaste och dugligaste individerna in-
om arten liksom af naturen utvalda
till att ej blott uppehålla denna art,
utan ock ilyckligt fall grundlägga
en ny. De förvånansvärdaresulta-
ter uppfödarneiEngland åstadkorn
mit iafseende å rasernas förökande
och förbättrande äro således, enligt
Darwin, att anse som en skröplig
härmning af naturens verk, der hon
utvecklat sina serier af arter ifrån
de simplaste organismer ända till
menniskan, hvilken efter detta sy-
stem verkeligen bättre än efter nå-
got annat kan kallas skapelsens
krona.
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om konsekvenserna skulle dragas af
hans grundsatser, vore det ute med
anspråken. Han beslöt sig dertill,
sedan det visade sig, att alla fram-
trädande naturforskare af någon be
tydenhet begynt omfatta hans åsig-
ter och utdraga konseqvenserna.

Det är förnämligast i en mängd
rudimentära partier hos menniskan
samt ihennes embryonala tillstånd
som Darwin finner bevisen för men-
niskoslägtets härkomst närmast ur
ett slägte, hvilket väl numera ejexi-
sterar, men hvars skepnad närmade
sig mera den nuvarande apans, än
den nuvarande menniskans.

Menniskans aflägsna förfader voro tvif
velsutan en gång hurbetackta och b&da
könen försedda med skägg; deras öron
voio spetsiga och rörliga,och deraskropp
var försedd med en svans, hvilken egde
sina egna muskler. På deras lemmaroch
kroppar inverkade också många muskler,
hvilka nu endast tillfälligtvis återupptru'-
da, men iiro normalt tillstädes lios Qua
(humana Ölverarnieus stora pulsåder och
nerv gingo genom ett fotamen svpracon
dyloideum. Under denna eller någon ti-
digare period utsände tjocktarmen en
mycket större gren eller blindtarm än
än den nu befintliga. Foten var då pre-
hensil, att döma af stortåns lägehos föst-
ret, och våra förfäder lefde tvifvelsutan
i tiäd samt bebodde något varmt skog-
bevuxet land. Hanarne voro utrustade
med stoia hörntänder,hvilka tjenade dem
som fruktansvärda vapen.

—
Ien myc-

kel tidigare period var uterus dubbel;
exkrementen uttömdes genom en kloak,
och ögat skyddades af ett tredje ögon-
lock eller blinkhinna. Under en ännu
aflugsnare period måste menniskans för-
fäder hafva lefvut ivatten, ty morfolo-
gien lär oss tydligen,att våra lungor ut
göras af en modifierad simblåsa, hvilken
en gång gjorde tjenst som ett flöte.
Sprickorna på det menskliga embryots
hals visa, hvarest gälarne en gång lim
nos. Ungefär vid samma tid eisattcs de
verkliga njururiie af corpora tvolffiana.
Hjertat fanns till »om ett enkelt pul
serondi' kärl, och chorda dorsalis intog
ryggradensplats. Dessa menniskans forn-
tida föregångare, sålunda sedde i tidens
aflägsna dunkel, måste hafva varit så lågt
organiserade som lancctlfisken eller Am-
phioxus, eller ännu lägre.

Enhvar kan sjelf pröfva grunder-
na, på hvilka Darwin uppdrar den
na ännu ganska otydliga konturteck-
ning af menniskans stamträd. Man
kan det så mycket lättare som Dar-
win, olik så mången af hans veder-
sakare, icke ger sken af afgjord sak
åt det som är blott en hypotes,utan
tvertom låter läsaren oafbrutet titta
i sina kort, d. a. isina antecknin-
gar. Man kan ifrågasätta, om han
ännu bragt sin bevisning till verklig
evidens, men man kan icke ifråga-
sätta hans ärlighet, hans vetenskap-
liga samvetsgranhet. Han är full-
komligt fri från det käcka braskan
de, som utmärker de s. k. materia-
listerne i Tyskland, Buchner och
andre, som med en hundradedel af
Darwins argumentet- åstadkomma
hundrade gånger ståtligare konklu-
sioner. Darwin är i sin framställ-
ning så upptagen af att konstatera
det som han funnit vara sant eller
sannolikt, att han alls icke har nå-
gon tanke för den effekt hans lära
skall utöfva på samtiden, dess mo
ral och bildning. Hända hvad som
hända vill, ja om ock menniskosläg-
tet, upplyst genom honom om sitt
ursprung, komme sig derigenom till
att vända om och återgå till apsläg-
tet, så förefaller det som om Dar-
win skulle dertill helt enkelt säga
att det icke är hans affär.

Uti förevarande arbete har han
således nödgats beröra de andeliga
områden och motsvarande själsför-
mögenheter, som äro egendomliga
för menniskan och som synts utgö-
ra en absolut karaktersåtskilnad
emellan henne och den öfriga ska-
pelsen. Att en sådan väsendtlig åt-
skilnad i själsförmögenheter skulle
förefinnas mellan Anthropidce och öf-
riga familjer af ordningen Primates
förnekar han och använder andra
och tredje kapitlen till att bevisa
det menniskans prima principia i
språk, i begrepp och känslor äro
så beskaffade, att de på naturlig
väg kunnat utvecklas ur djursjälen,
samt alt det högsta menniskan pre-
sterat i religion, sedlighet och ve-
tenskap likaledes kunnat på natur-
lig väg utvecklas ur dessa prima
principia. Till att förklara äfven
denna utveckling tjenar åter i fram
sta rummet läran om det naturliga
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rurens ankomst inkttages, i livilket af-
¦eonde deras tillsägelser böra af öfriga
lärjungar utan geneträfvighet och mot-
stånd åtlydas. Dessa klassordningsmttn
sUola ock genast efter lärarens ankomst
anmäla om någon från klassen utebltfvit.

§ 39. Vid lycemn och realskola vare
följande bestraffningar tillåtna:

1. varning och tilltal införklnss;
2. afskiljande från kamrater;
3. tiedflyttning ytterst i kläs»;
4. qvarhållande iskolan Tid veckan»slut;
5. tilltal och föreställning i närvaro

af skolans församlade lärare och ung-dom;
6. arrest i karcer;
7. uppmaning till afgfing från skolan;
8. förvisning från läroverket på vis»

koitaro eller längre tid;». förvisning för alltidM

Dessa föremål förvåra högsta önsknin-
gar: skönhetenidessmest fulländadefor».,
den fullkomliga heligheten, den oändliga
sanningen sammanfattas ien och samma
tanke: Gud. Den andliga naturens attribut
finnas hos oss aldrig annat än såsom ettlån; de ingå som naturliga bestämningar
hos Honom, som är deras princip. Gud är
sanningen, icke blott derlör, att Han vetallt,utan derför att Han är sjelfva före-
målet för v&ra tdnkar, derför att, d& vi
studera verldsalltet, vi endast hopstafva
några af de lagbud, han föreskri(vit tin-
gen, derför, att hvad vi kalla att känna
sanningen aldrig kan vara något annat,
än att känna skapelsen eller Skaparen,
vcrlden eller dess eviga upphof.

Med afdrag af mysticismen tyckes
författaren med denna åsigt om na-
turlagarne såsom ett slags Guds tan-
kar icke vara så fjärran från den
tyska identitetsfilosofin,hvilken han
dock sä mycket missfinnar, kanske
enligt den gamla iakttagelsen att
slägten är värst.

urvalet, den sannolika tillgången vid
dessa anthropiders utveckling till
tänkande och moraliska väsenden
framställes i fjerde och femte kapit-
len. Deremot förslår det- naturliga
urvalet ej att betinga menniskosläg-
tets förgrening i raser, eller under-
arter, såsom Darwin vill kalla dem,
utan härtill har iall synnerhet er-fordrats läran om könsurvalet, åt
hvilken han egnar de påföljandeka-pitlen. Med hänsyn till könsurvalet
genomgår han naturens riken, och
öfversättningon stannar midt iden-
na undersökning, efter hvars afslu-
tande frågan om raserna återuppta-
ges till förnyadt skärskådande.

Det behöfver ej sägas, att det är
i fråga om menniskoandens härkomst
Darwins system upprört sinnena hos
samtiden, väckande en storm af pro
tester hos många, ett öfverdrifvet
bifall hos någre, en sporrad verk-
samhet hos dithörande vetenskaper.
Egentligen kan man icke påstå att
Darwin bevisat någonting emot tron
på en gudomlig Försyn eller ens
emot själens odödlighet, äfven omhans lära går snörrätt emot den för
bibelläran då vigtiga åsigtenom slag-
tenas vid skapelsen fulländade skick
och derpå följande försämring. De
tyske inatcrialislerne kunde dock gö-
ra sig i honom en mästare, och det
ar genom dem Darwin fått uppbära
den tvetydiga, men oss tyckes oför-
skylta äran att vara materialismens
i vår tid hörnesten. Såvidt vi kun-
nat fatta bärvidden af hans lära,skul-
le den, äfven om hon till alla sina
delar blefve bevisad, långt ifrån att
genom vetenskapen göra engudom-
lig Försyn öfverflödig, hafva åt ve-tandet eröfrat blott en liten del af
lifvets hemlighet, eller med andraord, uppdagat några af de hemlig-
hetsfulla vägar på hvilka Försynen
verkställer utvecklingen. Och som
denna hemlighet är oändlig, kunna
religionens vänner vara trygga: Dar-
wins lära kan icke ersätta religio.nen, och afser det icke heller.

Darwin eger icke någon lycklig
framställningsförmåga,hans uttrycks-
sätt är icke utmärkt genom någonsynnerlig precision eller klarhet,och
man tycker sig alltemellanåt varsna
annotationerna under en icke nog
sorgfällig bearbetning. Desto öm-
tåligare blir öfversättandel,och detta
har tyvärr denna gång fallit ihvar-
ken skickliga eller omsorgsfulla hän-
der. Vi betvifla att öfversättaren
allestädes skulle förstått sitt origi-
nal, säkert är, att han ofta icke tol-
kat det nog, stundom tolkat det
rentaf illa och ibland vårdslösatdet.
Vi taga några prof på måfå:

Pag. 79. Ehuru skilnaden till själen
mellun menniskan ocb de högre djuren
8r giinskn stor, existerar don icke desto
mindre helt säkert endast till gradenoch
icke i verkligheten (läs: i det väsendt-
lige).

Pag. 57. Denna örn anföll,som Brehmanmärker, säkerligen icke någon meragång en apa i en flock sådana.

Pag. 75. De hvilu på våra medmenni
skors bilall och nf förståndet. Det
skulle värn svårt att skilja mellan desamvetsförebråelser, som förnimmasaf enhindu, hvilken hur ätit oren föda,ochdem, som han känner efter att hafva be
gått en stöld-, men den förra skulle sä
kei-t vara den starkaste.

Hans KejserligaMajest*!*
nådiga Skolordning ffttr Htor-
furatendomet Finland. ©IF-
ven 1 Helsingfors den S au-
gustt ISIS.

(Forts. fr. n:o 220.)
5. SUldisciplinrn.

§ 35. 1. Lärjunge beflitesig om guds-
fruktan och goda seder samt iakttsge den
för läroverket fastställda ordning. Vid
förseelsehäri äfvensom vid all slogs för-
brytelse mot sedlighet och anständighet
vare han sina lärares tilltal och bestraff-
ning underkastad.

2. Lärjunge bör visa aktning ocb o
vilkoilig lydnad för sina läraresamt med
hörsamhet och undergifvenbet cmottaga
deras föreskrifter, varningeller bestraff
ning.

3. Lärjunge bemöte sina inedlärjun-
gar fridsumt och vänligt; och vare all
slags våldsam eller skymfande behand
ling lärjungar emellan förbjuden.

4. Till den dag, då läsetermin begyn-
nes, skull lärjunge ofelbart inställa sig
vid läroverket, såframt han ej har laga
förfall. J "

5. Lärjunge bör städse tillutsattklock-
slag infinna sig ilärorummet, snyggoch
anständigt klädd samt förseddmed nö-
diga läroböcker, äfvensom stilla afbida
undervisningens början, densammamed
oafbruten uppmärksamhet följaochhem-
ma flitigt sig dertill förbereda.

6. All skada eller åverkan på läro
rummets inredning eller de vid under
visningen begagnade saker skall af den
vållande ersättas; men der ej utredning
om den skyldige vinnes,bör skadan o-
fördröjligen godtgöras genom samman-
skott al de lärjungar inom klassen, un-
der hvilkas sammanvaro åverkan skett.

7. Lärjunge iakttage utom lärohuset
Allt hvad till god ordning fifvensom se-
desamt och anständigt uppförandehörer,
samt varde med sorgfullighet sin bostad
och sina lillhörigbeter.

8. önskar lärjunge, hvars föräldrarel-
ler förmyndare icke finnas i staden, att
under läaeterminen bivista allmänt nöje,
begäre dertill hvarje gång rektors till-
stånd.

9. Ingen lärjunge vare tillåtet att an-
ställa gästabud eller vistas på källare,
värdshus eller dylika offentlig» ställen.

10. Alla spel om penningar ellerpen-
ningevälde, äfvensom tobaksrökning och
andra för ungdom opassande syssel-
sättningar vare strängeligen förbjudna.

11. Om flere eller alla lärjungar ienklats eller vid ett läroverk förklarasigvara lika skyldiga till begången förbry-
telse eller af motvilja vägra att uppgifvaupphofsmannen dertill, må lärarekolle-gium,efter den kännedom det förut eger
om hvarje lärjunges lynne och förhållan-de, bestraffa en eller flere efter omstän-digheterna.

Af ofyanstående mom. I—lo skall en
ofskrift i hvarje klassrum vara anslagen.§ 36. För lärjunge, som icke har för-äldrahem i itaden, bör bland desi invå-nare en kurator, till hvilkcn skolan kanmed förtroende vända sig ialla lärjun-gen rörande angelägenheter, hos rektoruppgifves; men om detta icke ske kan,
vare klassföreståndaren i kurators ställe.Ej må, i anseende till vigteo af tillbörlighemvård och eftersyn, bostad för sådan
lärjunge utses, utan att valetderafhvarje
gång underslälles rektors pröfning och
godkännande.

S 37. Samtliga lärare och lärarinnor
vid hvorje läroverk böraen gång i må-
naden sammanträda för att rftdplägn om
lärjungarnas förhallande,uppförande, flit
och uppmärksamhet; och skall med an-
ledning deraf den, som läroverket eller
någon dess klass förestår, meddela de
försumligeoch felaktige lämplig varning
eller tillrättavisning.

§ 38. Till förekommande af oskick i
lyceum eller realskola under lärares från
varo, utser rektor eller klassföreståndare
för hvurjo llisctcrmiii några för stadga,
pålitlighet och foglighet kända ynglingar
inom hvorje klass tillordningsmän,hvilka
Uro skyldige att dagligen i god tidinnan
undervisningens början vexclviu infinna
sig i lärorummet samt vaka deröfver att
¦tillbet och ordningunder väntan p& lä-

Besök vid en norsk folkhögskola.
Ofltnb. Hand. Tidn:B utgifvare.)j

(Fortß. li-. n:o SJlö^^^^^B"MeD, höres någon yttra, detvaS
ett oändligt sjungande och talande i
den skolan; och så dansar och le-
ker man dertill. Ett så vekt lik
stämmer ej med nordens ochkristen-domens allvar."

Icke alla dagar äro väl sådana sol-skensdagar som de här skildrade;
men hvad mer om så vore?

För ett folk, som lefver ihårda
vilkor, är glädjen solskenet, somge-nombryter de mörkamolnen; det be-
höfver honom framförandra. Gläd-
jen öppnar de tunga, slutna sinnena
och gör dem godare och vänligare.
Glädjen ger frimodighet, hopp och
kraft att bära mången vedermöda.
Glädjen är lycka och salighet. Ett
glädjelöst lif är ett olyckligt lif.

Jag förmodar, att det är ett så-
dant salt att se tingen,som ledt den
gamle Grundtvig, när han velat in-
föra glädjen såsom en ej blott lif-
vande, utan ock renande och stär-kande kraft i sina folkhögskolor.
Derför har sången der vunnit så stor
vigt; derför intaga ibland psalmerna
låfsångerna ett första rum, under det
man på andra håll föredrager bot-
och dödspsalmerna.

Erfarenheten har, efter hvad man
uppgifvit, bekräftat lärans sanning.
Mången yngling, som kommit till
skolan med ett slutet och dystert
lynne och skum blick, har småning-
om blifvit mera öppen och tillgäng-
lig, och ögats klarare glans har å-
terspeglat sinnesförändringen. Denna
erfarenhet är af stor vigt, ty om nå-
gonsin gäller det här, att frukten
vittnar om trädet.

Det är här ej platsen att ingå i
någon redogörelse för Grundtvigs
lära och föreställningssätt; vare det
nog sagdt, att hos honom kristendo-
men — den renläriga lutherdomen

—
sammansmälter ihög grad med det
nordiska. Så utgör särskildt den
gamlanordiska gudaläran förGrundt-
vig ett vigtigt bildningsmedel, sedan
han åt denna lära gifvit ett andligt
innehållaf tankedjup och sedligkraft.
Ja, Grundtvig ser iAsaläran stän-
diga förebilder för Kristus och lärer
väl anse kännedomen om den förra
utgöra nära nog ett vilkor för en
rätt uppfattningafkristendomen,som
blott är högre utvecklingsskede af
den gudstro, som hos våra fäder
hugfäste storsinthet, mannamod och
dödsförakt. Så kan för mer än en
Grundtvigare "Kristus sitta vidOdins
fötter11 — ett uttryck,som åberopat
efter den gamle läraren.

Nordens mythologi utgör alltsåett
hufvudämne inom de Grundtvigian-
ska folkhögskolorna, men icke blott
såsom en kunskap om fädrens upp-
fattning af de högsta tingen, utan
såsom en sedlig kraft, likasom iall-
mänhet undervisningen idessa läro-anstalter afser ej blott kunskapen,
utan äfven, och företrädesvis,hågen,
det sedliga lifvet. Det är ej kun-
eli&pßmåttet, hvarom här är fråga,utan om kunskapsbegärets väckande,
om lifvande och stärkande af d»ädlare böjelserna, till hvilka höra
frimodighet, förtröstanoch hopp.

Och religionen är här icke sön-
drad från det dagliga lifvet, utan
smälter samman dermed, hvaraf en
yttring ligger iden för folkhögsko-
lorna utgifna sångboken, der man
ser både andliga sånger (psalmer)
och verldsliga visor sammanförda,
alla efter ett utmärkt urval.

E. JVavllle. Den himmelske fa-dren. Sju föredrag; öfvers. efter an-
dra franska uppl'. Stockholm 1871,
Giron. 316 pag. 12:o; 3 rdr.

Man må villigt medge att sällan
en talangfullare framställning kom-
mit de qvistiga frågor till del, hvil-
ka den bekante filosofieprofessorn
här föresatt sig att behandla. Vare
sig det gäller att redogöraför våra
föreställningar om Gud, att skildra
hurudan lefnaden, en individs eller
ett samhälles, förflöte utan den upp-
rätthållande och tröstande tanken
att en Gud finnes, att analyseramensklighetsbegreppet och sluteligenförherrliga Gud som Skaparen ochsom Fadren,eller ock att korteligen
framställa riktningarna idet filoso-fiska åskådningssättet hos samtiden
och gendrifva en öfvermodig speku-
lations eller likaså öfvermodig na-turforsknings yrkanden, är Navillesstyl klar och lättflytande. En riklig
beläsenhet sätter honom itillfälle
att belysa hvad han vill säga med

poetiska citater, som göra framställ-
ningen färgrik och känslofull. Hans
framställning röjer väl inte alltid
god smak ival af bilder och är inte
alltid fri från försöken att fånga å-
hörarne genom deras fåfänga som
schweitzareeller som franskatalande;
man igenkänner nog mycket af den
vältalighet som utmärkte Cousin el-
ler S:t Marc Girardin i katedern,
med afdrag dock af deras säkra
takt; men i stället känner man, att
författarenär lifvad af en from, verk-
ligen evangelisk anda, och att hans
öfvertygelse sitter djupt rotad, är
en öfvertyjjelse för lifvet, ej för
stunden.

Man följer således gernahans kla-
ra och lätta utredning af de svåra
frågorna, men medan man kan låta
sitt sinne och sin känsla fängslas,
känner man sig icke öfverbevisad
eller bunden af hans resonnemeut.
Såsom filosof är han naturligtvis
hemmastadd på alla vetandets om-
råden, men hans insigter äro ytliga
och icke sällan hemtade från förål-
drade auktoriteter. Redan 1863, då
Naville förberedde dessa föredrag,
var det icke mera rådligt att så o-
betingadt stöda sig vid Grimm så-
som mytolog eller anse som en så
afgjord sak, att religionerna till sitt
ursprung varit monoteistiska. Ire-
vyn af samtidens filosofiska läror
visar han sigmera hemmastadd,och
oaktadt man saknar så betydande
riktningar som Herbert Speneers,
hvilken är så nära befryndad med
Darwins, är detta kapitel intressant
nog, men då han iföljande kapitel
på allvar upptar materialistemes på-
stående att naturvetenskapens idkare
äro till sin personliga öfvertygelse
ateister och för att vederlägga detta,
anställer en ransakning och räkning
med nutidens celebriteter, tyckes
detta förfarande vara mera fromt än
välbetänkt eller värdigt. Lösryckta
yttranden få dervid tjena som bevis
på en menniskas innersta öfvertygel-
se, liksom det får gälla som intyg
på den gamle fysiologenMullers ve-
tenskapliga betydenhet, att en stu-
dent nyss begärt hans verk till låns
af författaren. Sedan botanici, zoo-
loger, astronomer, kemister äro väg-
da och undersökta, skaffar sig för-
fattaren upplysning om att Faraday
borde anses för samtidens störste
fysiker, och då han på annat sätt
icke kan utleta hans trosbekännelse,
skrifver han ett bref till mannen
med artig förfrågan.

Det är klart, att då Naville från
sin religiöst filosofiska ståndpunkt
och med en sådan from vältalighet
rycker ifält emot Darwin, för han
striden med helt olika vapen. Fer
mare ispråketoch mer slängd ibe-
greppsbestämningen,har han lätt att
hos Darwin påvisaen viss begrepps-
förvirring. Darwin skiljer ej alltid
så noga emellan uttrycken lag och
orsak, det naturliga urvalet fram-
ställer han än som en lag för natu-
rens utveckling än som en orsak
dertill, och då han således icke i-
akttar Aristoteles' distinktion, är
hans lära bristfällig iNavilles ögon.
För vår del ha vi aldrig kunnat
tveka om att det ju är som en huf-
vudorsak till all utveckling Darwin
velat framställa det naturliga urva-
let, och vid hans bevisnings bredd
och sakrikhet har det vacklande
språkbruket synts som ganska ringa
olägenhet.

Såsom vi vid vår anmälan af Na-
villes föredrag om "det eviga lifvet"
hade tillfälle framhålla, är han en
filosof, hvilken rör sig villigt och
naivt inom skrankorna af en prote-
stantisk trosbekännelse. Han tillhör
dem som bemöda sig att försona
tron med vetandet och till den än-
dan sammanblanda båda såväl till
innehåll som metod. Om ock den-
na ståndpunkt har det med sig, att
man kan hysa aktning och äfven
sympati för hvardera, de profana
som de kyrkliga kunskapsarterna,
såsom ock visar sig i det medgif-
vande Naville gör Darwin, så är den
derför dock icke hållbar. Vi skulle
knappast tro att efterföljande satser
hafva att påräkna stort bifall på den
ena eller andra sidan:




