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Der er flere Gange kommet Opfordringer om at ud
give i Bogform J. P. Jacobsens Artikler om Darwins berøm
teste Værker. De ønskedes samlede, fordi de indeholdt Bi
drag til Jacobsens Karakteristik, og fordi de gav en under
holdende Fremstilling af Hovedomridsene af den Darwinske 
Lære. Nu er baade de Tidsskriftshæfter, hvori Artiklerne 
oprindelig fremkom, og den danske Oversættelse af Darwins 
Bøger blevet sjældne. Og man har da ment at kunne følge 
Opfordringerne. 

Men en af Artiklerne var, paa Grund af Jacobsens 
Bortrejse og Sygdom, knap naaet halvt igennem det Værk, 
som den behandlede. Det syntes rimeligt, at der blev gjort 
Rede for Indholdet af den øvrige og vigtigste Del af Værket, 
og ligeledes, at der — i en Bog om Darwins Skrifter, som 
udgaves nul — fandtes en Skildring af Darwins Liv og Per
sonlighed. Dette er da (med Billigelse af den Afdødes Nær
meste) blevet tilføjet af den, efter hvis Tilskyndelse Jacobsen 
i sin Tid skrev sine Artikler. 

V. M. 
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Darwins Liv. 
12te Februar 1809-19de April 1882. 

J j rancis Darwin har udgivet en stor Samling 
Breve og Optegnelser om sin Fader.*) Trykt som 
Bogen her vilde den fylde godt et Par Tusend 
Sider. Og alligevel er den, som alle Brevsamlinger, 
ikke stor nok. Mange intimere Billetter, talrige i 
og for sig uvæsenlige videnskabelige Forespørgsler 
er blevet holdt tilbage. Man støder derfor paa Hul 
ved Hul, paa Spring efter Spring, baade naar man 
vil forfølge Karakterens Udvikling hos det udmær
kede Menneske, som Darwin var, og naar man vil 
forfølge Ideernes Vækst hos den sjældne Forsker. 
Dette brudstykkeagtige gør endog Læsningen noget 
trættende. Af Værkets to sidste Tredjedele faar 
man stundom et Indtryk, som om der nu blot var 
blevet banket ind i Ens Hoved, a t Darwin arbejdede. 
Eller man synes, at de samme, bestandig de samme 
moralske Egenskaber hos Darwin og hos et Par Andre 
indprentes En atter og atter . . . 

*) Charles Darwins life and letters, ed. by his son, 
Francis Darwin. 3 vols. 1887. 
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Men den samlede Virkning er stærk og ejen
dommelig. Man tror at have indaandet som en fin 
Essens af det ypperste hos den engelske Nation: af 
dens Virkelighedssans, dens Interesse for det s tore 
Smaa, dens Begejstring, dens Udholdenhed, dens 
Retsfølelse, dens Mod, der er saa forunderligt parret 
med Ædruelighed eller Selvbeherskelse. Der bliver 
tilbage i Ens Erindring Profiler af Mænd, fremmed
artede, sære maaske, men betagne af en rastløs, 
urokkelig Sandhedssøgen og Sandhedskærlighed. Og 
først og sidst husker man Darwin — fra hans 
sunde, livsglade, passionerede Ungdom, men mest 
fra hans stilfærdige Manddom og Alderdom, hvor 
fyrretyve Aars, omtrent uafbrudte Lidelser syntes 
kun at øge hans Hengivenheds-Trang og at fortne 
hans Arbejds-Iver. I et altid sygt Legeme — den 
sundeste Sjæl! ærefrygtsindgydende næsten endnu 
mere ved sit Menneskeværd end ved sin Intelligens 
og sin Flid. 

«Hvor ofte,» skriver hans Søn, «har jeg ikke 
som voksen Mand, naar Fader kom hen og stod 
bag min Stol, mens jeg sad og arbejdede, — hvor 
ofte har jeg saa ikke ønsket, at han, ligesom han 
plejede at gøre, mens jeg var Dreng, vilde tage og 
stryge mig med sin Haand hen over Haaret!» Der 
kan ikke siges noget bedre til en Faders Ære end 
disse jævne Ord af en voksen Søn. Og — naar 
man har læst «Charles Darwins Liv og Breve», saa 
forstaar man, at Sønnen kunde ønske, som han 
gjorde. 
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I. 

Her nogle Smaabilleder fra de vigtigste Afsnit 
af Darwins Liv, — Mosaik-Portræter, sat sammen 
af Smaastumper fra Darwins Autobiografi, fra Søn
nens og andres Meddelelser om ham og fra den 
store Masse Breve. 

Men først, som en Slags Baggrund, nogle Op
lysninger om hans Familie, om hans Venner og 
om et Par af de fremragende Mænd, han kom i 
Berøring med. En flygtig Paavisning kort sagt af 
den Hjemmets Luft og den Englands Luft, som 
han voksede op i! Rigtignok mente Darwin, at 
«vore fleste Egenskaber er medfødte, og at Op
dragelse og Omgivelser kun har ringe Indflydelse 
paa et Menneskes Aand.» Men selv om Omgivel
serne ikke skulde bestemme over Retningen, som 
Ens Egenskaber udfolder sig i, — de forklarer dog 
vist, at Ens Egenskaber overhovedet kunde udfolde 
sig i en bestemt Retning. Klimaet paa et Sted 
bevirker muligt ikke Forandringer af Organismen; 
men det betinger vel i alt Fald dens Trivsel. . . 

Ser man sig om i Bogen efter Darwins Familie, 
saa er der den Besynderlighed, at man ser lutter 
Mænd. Det er, ligesom han kun var sin Faders og 
sine Forfædres Efterkommer, ikke sin Moders og 
(man maa dog en Gang til at skabe det Ordl) sine 
Formødres. Hans Moder skal have set kærlig og 
lykkelig ud og skal have været venlig og sympatetisk; 
hun fødte Charles Darwin, da hun var 45 Aar gi. 

1* 
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(i sit Ægteskabs 13de Aar), døde 8 Aar efter hans 
Fødsel. Mer er der ikke orn hende. Og dog arves 
der vel Karaktertræk lige saa vel fra Kvinderne i 
Ens Slægt som fra Mændene 1 Men det er sandt, 
de Her re r Darwiner i opadstigende Linie er ganske 
ejendommelige, og fra dem lader unægtelig «Viden
skabsmanden* i Charles Darwin, den særlige Form 
af hans Intelligens, til at stamme. Saa langt til
bage som hos Oldefaderen træffer man Tilbøjelighed 
for Naturvidenskab, maaske i Forbindelse med Lyst 
til at gøre Vers, med Maadehold i Levevis osv. Af 
Oldefaderens Sønner er den ældste Digter paa en 
Hals, Botaniker, desuden (hvad der var et Særsyn 
i de Dage) stærkt interesseret for Biologi. Han døde 
ugift, 92 Aar gammel: Racen er stærk og levedygtig, 
skønner man. En anden Søn, Charles' Bedstefader, 
var den i sin Tid berømte Erasmus Darwin: Digter 
med en livfuld Fantasi, dertil Filosof, ivrig til at teore
tisere og abstrahere, ligegyldig for Ros og ydre Ære, 
opfarende overfor Uretfærdighed, — Træk paa Træk, 
som man genfinder hos hans endnu berømtere Sønne
søn. Man har da ogsaa villet gøre Charles Darwin til 
en Slags forbedret Udgave af Bedstefaderen; men 
Francis D. siger vist med Rette, at man véd for 
lidt om Erasmus Darwins Karakter, til at man tør 
anstille «mer end en overfladisk Sammenligning»... 
Af hin Erasmus' Sønner skrev saa begge de ældste 
Vers; den ene var tilmed Videnskabsmand, den 
anden Samler og allerede fra Drengeaarene Stati
stiker. Og til yderligere Bevis paa, hvordan det 
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ligesom gærede med Genialitet i Slægten, gik den 
sidstnævnte hen og dræbte sig selv, vistnok «i en 
Tilstand af begyndende Sindssyge*. Sindssyge og 
Genialitet bor som bekendt jævnligt Dør om Dør, 
— naar de da ikke bor i Stue sammen. 

Ingen bliver en stor Forsker, uden han er paa 
én Gang Samler og Seer. Der kræves et vist digte
risk Element, Indbildningskraft, Opfindelsesævne, 
hvad man nu vil kalde det, for at opdage Slægt
skabsforholdene mellem den forvirrende Masse Kends
gerninger, for at drage Slutninger og indordne under 
store Love. Det lader til, at en saadan aandelig 
Konstitution er ligesom bleven gradvis oparbejdet i 
den Darwinske Slægt. Kun i Charles Darwins Fader, 
Robert, skal dette Naturens Opdrætnings-Arbejde 
have hvilet; fra denne ganske «ufilosofiske» og ikke-
poetiserende Mand skal Sønnen intet have arvet. 
Og dog synes man, naar man læser om ham, at 
Charles Darwin baade som Forsker og som Men
neske var ikke saa ganske lidt endda sin Faders Søn. 

Robert Darwin (født 1766) var Læge og boede 
fra Aar 1800 i Nærheden af Shrewsbury. Huset var 
stort, firkantet, almindeligt at se til; det laa oppe 
paa en stejl Skrænt, som terrasseformet gaar ned til 
Severn-Floden. Tværs over Skrænten løb en lang Vej; 
ved den stod et Kastanjetræ, «hvis Grene paa en be
synderlig Maade bøjede sig parallelt tilbage til hin
anden». De, som tror paa de første Naturomgivelsers 
Magt over Sindet, kan, om de vil, i Hjemmets Be
liggenhed osv. søge Forklaringen af Charles Darwins 
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Hang til det ophøjede, det prunkløse, det metodiske. 
For Resten var hin Kastanje hans Yndlingstræ, og 
han og en af hans Søstre havde hver sin bestemte 
Plads oppe i det. De havde ogsaa en stor, rig Have 
at tumle sig i, — Kærlighed til Planter var Faderens 
eneste naturhistoriske Tilbøjelighed. Faderen var en 
stor, svær Mand i gammeldags Dragt, med Knæ
benklæder og graa Klædes Gamascher. Herskende 
Egenskaber hos ham lader til at have været: en 
forbavsende Hukommelse, skarp Iagttagelsesævne, 
Klogskab til at slutte og en overordenlig levende 
Medfølelse. Hans Søn har opbevaret Træk om ham, 
som alle er interessante; et af dem, der samler i sig 
to af hans Hovedegenskaber, er dette, at han som 
gammel ikke vilde køre ud, fordi «hver eneste 
Gade i Shrewsbury var i hans Hukommelse sam
menknyttet med en eller anden pinlig Tildragelse.» 
Saa godt huskede han, og saa følsom var han for 
andres Lidelser. Han var en stor Menneskekender, 
drog hurtigt Lære af, hvad han saa' eller hørte, og 
«lavede sig straks en Teori ud af næsten hver eneste 
Oplevelse». Hjælpsom, venlig, ved godt Humør, 
fast i sin Optræden, naar det behøvedes, omsigtsfuld 
Forretningsmand, nobel i sin Tænkemaade, af holden, 
— nuvel! ubetydeligt varieret vil man vel 
genfinde disse Karaktertræk hos hans Søn. Sønnen 
hang ved ham med ubegrænset og rørende Respekt. 
Han huskede efter en forbavsende Maalestok Fade
rens Meninger og Ytringer, troede blindt paa dem, 
og plejede at kalde ham «den viseste Mand, jeg 
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nogensinde har kendt». . . . Den store Kærlighed til 
og Ærbødighed for Fædrene i den Darwinske Slægt 
fortjæner Opmærksomhed. 

I Barndomshjemmet var saa desuden Broderen 
og de fire Søstre. Broderen — svagelig, blødhjærtet, 
sarkastisk, oprigtig og beskeden — læste meget alle
rede som Dreng, samlede og tørrede Planter, an
stillede kemiske Forsøg. Han lader til baade at 
have vakt eller opmuntret den yngre Broders Læse
lyst og Samlerlyst og til at have givet ham den 
første Anelse om og Respekt for eksperimental Viden
skab . . . Søstrenes Indflydelse omtales endnu flyg
tigere. Deres Lære og Eksempel, siger Darwin, gjorde 
ham human som Dreng, saa at han f. Eks. blev hen
synsfuld mod Dyr. En Slags Opdragelse af Med
følelsen eller Samvittigheden altsaa, som ikke var 
ganske uden Betydning! 

Forøvrig kom han allerede 8 Aar gammel i 
Skole i Shrewsbury og blev der 8 Aar. Hjemmet 
var kun en Fjærdingvej borte, saa han løb hvert 
Øjeblik derover: «og det, tror jeg, var i mange Hen
seender til Gavn for mig, fordi det holdt Hengiven
heden og Interessen for mit Hjem levende hos mig». 
1 Skolen havde han «mange Venner». Det gode 
Kammeratskab varede ved, da man efter en 5 Aars 
Adskillelse traf hinanden i Cambridge. Men om 
nogen Paavirkning hører man ikke Tale. Fra Shrews-
bury-Skolen sendtes han saa, i Oktober 1825, paa 
2 Aar til Edinburger-Universitetet, og endelig (For-
aaret 28—Foraaret 31) til Cambridge. Omgangs-
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kredsen begge Steder — eller rettere Interesserne i 
hans Omgangskreds — er et Kendetegn paa «Luften 
i England». Og med Professor Henslow i Cam
bridge kommer man desuden til den lille Gruppe 
Mænd, der er repræsentative for en Del af det da
tidige engelske Aåndsliv. 

Naturligvis interesserede man sig i de studeren
des Kreds ogsaa for Væddeløb og god Mad og 
Vin og Spil og Spøg. Man havde en Klub (dens 
fleste Medlemmer blev senere i Livet Arkediakoner!) 
hvis Formaal var at prøve alle mulige Fugle- og 
Dyre-Retter, indtil den endelig bed Tænderne itu 
paa en ubeskrivelig gammel brun Ugle-Steg. Darwin 
siger selv, at han én Tid lang i Cambridge var 
kommen ind i et fornøjelsessygt Sports-Selskab, 
«hvor der fandtes nogle liderlige, simpelt tænkende 
unge Mænd. Vi spiste tit til Aften sammen, drak 
undertiden for meget, sang lystige Viser og spillede 
bagefter Kort. Jeg véd nok, at jeg burde skamme 
mig over at have bortdrevet Dage og Aftener paa 
den Vis; men da en Del af Kammeraterne var 
meget elskværdige og vi alle fortræffelig oplagte, 
kan jeg kun med Fornøjelse tænke tilbage paa de 
Tider.» «Og — lægger han saa straks efter til — 
det glæder mig at kunne sige, at jeg havde mange 
Venner af en helt anden Slags.» Disse sidste var 
jævnligt «fine og formelle» eller «tørre og formelle* 
unge Mænd; men hos nogle var der dyb Religiøsitet 
og stor Godhjærtethed, hos andre «megen Begejstring* 
bag det formelle Væsen. Den ene fyldte Darwin 
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med sin ivrige Interesse for Kobberstik og Malerier, 
den anden sad og læste Shakespeare for ham, den 
tredje drog ham ind i en Kreds af Musik-Venner. 
Og formelig i Skarevis synes man at have sværmet 
for Naturvidenskab. Her begejstrede man sig for 
at samle og anatomere Sødyr, sejlede langvejs ud, 
tog Fiskerne i sin Tjæneste; hist gik det paa Livet 
løs efter Insekter, under Ture paa 7—8 danske Mil 
om Dagen; og her igen samlede man Fugle og 
stoppede ud, og en Neger, som havde været med 
paa en naturvidenskabelig Opdagelsesrejse, gik En 
til Haande. I Studenter-Klubber fremsatte man og 
diskuterede de Iagttagelser, som man havde gjort, 
og ansporede hinandens Iver. Det er overhovedet 
det karakteristiske, at Interesserne var saa s tærke 
hos disse unge Mænd: hvad de saa end var betagne 
af, — de rev andre med til at blive optagne af 
det. Og samtidig har de moralske Krav været meget 
levende. I et Brev, som Darwin i 1829 skriver til 
en Universitetskammerat, hedder det om to af deres 
fælles bekendte, at «jo mer jeg ser til dem, desto 
mer vokser min Agtelse for deres udmærkede Ind
sigt og for deres Karakterer .» Saadan skriver 
man kun til og om en Kreds, hvor det er Skik at 
lægge Vægt paa Karakterens Agtværdighed. 

Og nu de ældre, som Darwin traadte nær! 
Der var en, som senere gjorde sig berømt ved, man 
tør vel her sige: at sætte Livet ind paa de fattiges 
Opdragelse. Der var andre, som under lange Natte
vandringer ikke kunde blive trætte af at tale om 
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Naturvidenskab. Der var fremfor alle han, som 
«vidste alt», i Botanik, Entomologi, Kemi, Minera
logi, Geologi, — Professor Henslow. En dyb t 
religiøs, ortodoks Mand, «hvis moralske Egenskaber 
var i enhver Henseende beundringsværdige». H a n 
var fri for hvert et Gran af Forfængelighed og 
andre smaalige Følelser, altid oprigtig, altid vel
villig, og ens mod alle. Hans Talent bestod i at 
drage Slutninger af længe fortsatte, minutiøse Iagt
tagelser. Klar i sin Dom, sund i hele sit Væsen; 
naar han tog sine Venner og Elever med ud paa 
sine lange Ekskursioner, kunde han være kaad og 
lattermild som en Dreng. Kom En til ham og 
mente at have gjort en interessant Iagttagelse, som 
imidlertid var gammel og kendt, saa skjulte han 
vel ikke, at Sagen var kendt, men han lagde hele 
Eftertrykket paa, hvor interessant den dog var: 
«saa man forlod ham uden at være Spor af skuffet, 
blot straalende lykkelig over selv at have kunnet 
se noget saa mærkeligt.« Med al sin Velvilje og 
sin milde Dom over andre var han saa dog igen 
Fyr og Flamme og greb resolut ind, saa snart han 
saa' en slet Handling. «Under hans rolige Ydre 
skjultes en kraftig og bestemt Vilje. Saa snart 
Grundsætninger stod paa Spil, vilde ingen Magt 
paa Jorden have kunnet rokke ham blot et Haars-
bred.« 

Sammenlign med ham et Par af Datidens be
rømteste Naturforskere! Vi kan tage Robert Brown, 
han, hvem Humboldt kaldte «facile princeps bota-
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nicorum*. Hans Iagttagelser var mærkværdigt minu
tiøse og nøjagtige, hans Viden overordenlig betyde-
l ig , hans Angst for at tage fejl næsten sygelig. 
Og med fulde Hænder øste han Broderparten, af 
hvad han vidste, ud for andre. «Han ævnede de 
mest højhjærtede Handlinger. Da han var gammel, 
meget tit syg, ude af Stand til at taale den mindste 
Anstrængelse, blev han dog ved hver Dag at besøge 
en gammel Tjæner, som boede langt borte fra ham, 
hvem han underholdt, og for hvem han sad og 
læste højt. . .» Eller tag Lyell, Geologiens Refor
mator, den aparte Mand, som, naar han faldt i 
Tanker, indtog de besynderligste Stillinger, f. Eks. 
staaende oprejst med Hovedet lænet til en Stoleryg. 
«Hans Begejstring for Videnskaben var lidenskabe
lig, han følte den mest levende Interesse for Men
neskeslægtens Fremadskriden.» Liberal i religiøs 
Henseende (Theist), klar, forsigtig, sundt dømmende, 
utrættelig i at diskutere videnskabelige Spørgsmaal, 
vendende og drejende og undersøgende dem fra alle 
Sider. Velvillig af Hjærte og med den inderligste 
Sympati for andre Videnskabsmænds Arbejder. « Hans 
Oprigtighed var i høj Grad mærkelig.» Som gammel 
Mand omvendte og bekendte han sig til Afstam-
ningslæren, uagtet der blev sat nok ind paa at faa 
ham til i det mindste at fortie sin Omvendelse, og 
uagtet han havde grundlagt sin egen store Berøm
melse ved at bekæmpe den ældre (Lamarckske) 
Udviklings-Teori. 
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Som Generalstabscheferne er, maa ogsaa en 
Del af Stabens Officerer være. Man kunde nævne 
Navn efter Navn paa Naturforskere i de Dage, h o s 
hvem en utrættelig Begejstring for Videnskaben 
synes at have gaaet Haand i Haand med den største 
Sandhedskærlighed og den alvorligste Pligtfølelse. 
Der er Botanikeren Hooker; der er Wallace, h a n , 
som selvstændigt opdagede Tilværelseskampens Be
tydning; der er Fysiologen Carpenter. Og paa den 
anden Side — denne Flok af ivrige og noble Natur
forskere kan umuligt have været uden Rod i Ikke-
Fagmændenes Lag. Den maa være født af en ud
bredt Interesse for Natur-Iagttagelser hos store Kredse 
af Folket og af en stærk moralsk Kraft i det. Saa
ledes forholdt det sig ogsaa. Det er tilstrækkeligt 
at minde om, hvor det vrimlede den Gang i Eng
land af ivrige Samlere, Opdrættere, eksperimenterende 
Blomsterelskere osv. Darwin kunde knap sætte 
Foden uden for Hjemmets Dør, uden at han traf 
paa Privatmænd med et eller andet naturvidenskabe
ligt Liebhaveri. Ja og hvad det moralske angaar 
— saa kan dette lille Stykke af hans Autobiografi 
staa som en Antydning: 

«Mine Besøg i Maer (hos hans Onkel Josiah 
Wedgwood) i disse to, tre Aar var aldeles henrivende. 
Man levede der, ganske som man selv vilde, og 
Aftenen hengik med meget behagelige.Samtaler, ikke 
af saa personlig Natur, som de plejer at være i 
store Familieselskaber. Om Sommeren sad hele 
Familien tit ude paa Trinene under den gamle 
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Søjle-Forhal, med Blomsterhaven foran sig; den 
stejle Skrænt lige overfor spejlede sig i Søen, hvor 
nu og da en Fisk slog eller en Svømmefugl roede 
o m . Intet har efterladt et saa levende Billede i 
m i n Sjæl, som de Aftener. Jeg hang med stor 
Hengivenhed og Ærbødighed ved Onkel Jos; han var 
t a v s og tilbageholden, saa at man saa' op til ham 
m e d en Slags sky Ærefrygt; men undertiden talte 
h a n ganske aabent og frit med mig. Han var fuldt 
ud en Type paa et oprigtigt Menneske med den 
klareste Dom. Jeg tror, at ingen Magt paa 
J o r d e n kunde have formaaet a t faa ham t i l 
at vige blot en Tomme fra den Vej , han 
a n s a a for den r e t t e . . .» 

II. 
Saadan altsaa var den intellektuelle og moralske 

Atmosfære i og udenfor Hjemmet, hvori Darwin 
voksede op. Naturligvis var der, udenfor hans Hjem, 
ogsaa et helt andet Klima at udfolde sig i: Døge
nigter af Skoledrenge, interesseløse Studenter, haand-
værksmæssige Professorer, en officiel Videnskabelig
hed, der gik op i Komitémøder og Middage, og 
hvis højeste Glæde var Glæden over Ens egen ube 
tydelige Persons Betydelighed. At Darwin instinkt
mæssigt skyede denne Luft og søgte hin, viser maaske 
skarpest de «medfødte Egenskabers* Beskaffenhed, 
deres Fasthed og Styrke i ham. 

Hvorledes var han saa iøvrig, som Barn og 
som ungt Menneske? 
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Han var høj, ikke svært bygget, jævnt flittig 
med sine Lektier, et stort Frilufts-Menneske. Alle 
sine Dage, fra ganske lille, færdedes han meget u d e ; 
han samlede paa Fugleæg, Planter, Insekter; h a n 
medede og fiskede, saa det stod efter; fra Over
gangs-Alderen blev han en rasende Nimrod. Støv
lerne stod parate foran hans Sæng, for at han straks, 
naar han vaagnede, kunde stikke i dem; og den 
ganske Dag drev han saa om med Bøsse paa 
Nakken, gennem Krat og Tykninger og over Marker. 
Alligevel maa man næppe tænke sig ham som «en 
rask Gut». Grund-Elementet i hans Væsen var 
tvært imod en ejendommelig og stærk Sensibilitet. 
Som lille søgte han Ensomhed, var «rent borte i 
det», mens han vandrede sine lange Ture. En 
Dag gik han saadan i Tanker, at han ikke saa' sig 
for, men styrtede ned fra en (heldigvis dog k u n 
7—8 Fod høj) Voldmur. Han var nervøst ivrig, 
lidenskabelig i sine Interesser. Da han skød sin 
første Sneppe, kom han i den Grad i Sindsbevæ
gelse, at «hans Hænder rystede, saa han knap 
kunde lade Bøssen igen.» Og visse Indtryk frem
kaldte en rent fysisk Smerte hos ham. I Tyveaars-
Alderen indpodede man ham Sans for Musik. De 
Musikstykker, der tiltalte ham, fik det til at løbe 
koldt ned ad hans Ryg. «Hvad siger din Ryg?» 
plejede han at spørge de Venner, som havde hørt 
Musiken sammen med ham. Lige saadan finder 
man i et af hans Breve fra 1831 under Omtalen af 
en Illumination disse Ord: «Det skønnes te var 
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Gasrør med smaa Huller; de straalte næsten pine
fu ld t .* 

I hans Studenterdage udviklede der sig hos ham 
en godmodig, tør og lidt nonchalant Humor sammen 
med en vis Opfarenhed overfor, hvad der forekom 
ham moralsk forkasteligt. 

Hans nedarvede Følsomhed var allerede i Hjem
met blevet opdrættet til en fremtrædende Sindets 
Blødhed. «Jeg havde mange Venner i Skolen, som 
jeg holdt inderligt af,» skriver han, «og jeg tror, 
jeg var af et meget kærligt Gemyt den Gang.» 
Hans Medfølelse med Dyrs Lidelser var i hans 
Drengetid næsten sygelig stærk. Han satte f. Eks. 
tilsidst aldrig levende Orm paa Medekrogen, skøndt 
hans Fiskeri naturligvis led derunder. Og havde 
han forset sig i den Retning, led han heftigt. «En 
Gang,» fortæller han, «mens jeg var en ganske lille 
Dreng (7—8 Aar), handlede jeg grusomt: jeg pryglede 
en Hundehvalp, udelukkende, tror jeg, i glad For
nemmelse af, at jeg var den stærke. Pryglene kan 
ikke have været slemme, for jeg er ganske sikker 
paa, at Hunden hylte ikke. Men den Bedrift har 
hvilet paa min Samvittighed, hvad der fremgaar af, 
at jeg endnu (i hans 67de Aar) ser tydeligt for mig 
Stedet, hvor Forbrydelsen blev begaaet.» Han be
varede denne Medfølelse for Dyr som ungt Men
neske. Sin Jægerpassion blev han f. Eks. færdig 
med i Tyveaars-Alderen, da han en Jagtdag fandt 
en Fugl, som var bleven anskudt den foregaaende 
Dag og havde ligget og pintes siden. Nu, som voksen, 
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udvidedes iøvrig hans Medfølelse til at omfatte 
Menneskenes eller Menneskehedens Lidelser med 
lidenskabelig Styrke. Han skulde oprindelig være 
Læge, studerede ogsaa Medicin en Stund og prak
tiserede i Sommerferien 1826 ivrigt hjemme. Han 
fik et Dusin Patienter; Faderen sagde om ham, at 
han vilde blive en søgt Læge, han vilde indgyde 
Tillid. Men — han «væmmedes» ved Anatomi; 
nogle Tilfælde, han saa' paa Hospitalets kliniske 
Afdeling, gjorde ham «i høj Grad ulykkelig — den 
Dag i Dag (i hans 67de Aar!) staar levende Billeder 
af dem for min Sjæl»; og ved et Par slemme Opera
tioner løb han sin Vej, før de var færdige. «Ingen 
Fristelse kunde have formaaet at faa mig til at 
overvære *flere; disse to Tilfælde har forfulgt mig 
gennem mange Aar.» Paa samme Maade fyldte 
Synet af eller Beretningen om Nød og Forurettelse 
ham med en «grænseløs Indignation» og Smerte. 
En af hans Studenterkammerater skriver: «Man blev 
dybt greben ved at høre ham tale om og jamre 
over Slavehandlens Rædsler eller over de Grusom
heder, som de stakkels Polakker i Warschau maatte 
udstaa. Jeg har bevaret den Overbevisning, at der 
har aldrig levet et mere humant og blødhjærtet 
Menneske end han.» . . . 

Man vil have lagt Mærke til, at Darwin ofte 
taler om sine Erindrings-Billeder. De synes at 
danne et Skelnemærke mellem ham og Faderen. 
Ogsaa Dr. Darwin besad — i en stor og svær Krop 
— megen nervøs Sensibilitet (han kunde f. Eks. 




