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Af C.S. Lewis

�Og således,� sagde foredragsholderen, �slutter
jeg der, hvor jeg begyndte. Evolution, udvik-
ling, den store kam p opad og frem ad fra sim ple
og usam m enhængende udgangspunkter til sta-
dig højere perfektion og forfinelse, ja, det ser ud
til at være form len bag hele universet.

Vi ser eksem pler på det i alle de ting, vi stu-
derer. Egen kom m er fra agernet. Vore dages
ekspreslokom otiv kom m er fra Stephenson�s
�Rocket� [verdens første lokom otiv o.a.]. Den
m oderne kunsts højeste udtryksform er er di-
rekte efterkom m ere af de prim itive indristnin-
ger, som  det præhistoriske m enneske udsm yk-
kede sin hule m ed.

Og er det civiliserede m enneskes etik og filo-
sofi ikke bare en m irakuløs videreudvikling af
de m est prim itive instinkter og grusom m e ta-
buer? Vi er alle, fra vor m ikroskopiske begyn-
delse, vokset gennem  fosterstadier, hvor vi først
lignede fisk m ere end pattedyr. M ennesket selv
kom m er fra dyrene. Det organiske kom m er fra
det uorganiske. Udvikling er nøgleordet. Al-
ting bevæger sig fra det lavere til det højere.�

Det var selvfølgelig noget, både jeg og resten
af publikum  havde hørt før. M en det var godt
form uleret (langt bedre end det er blevet i m in
gengivelse), og foredragsholderens stem m e og
frem toning gjorde indtryk. Det m å i hvert fald
have gjort indtryk på m ig, for ellers kan jeg ik-
ke forklare den besynderlige drøm , jeg havde
sam m e nat.

Jeg drøm te, at jeg stadig var til foredraget, og
stem m en fra foredraget lød stadig, m en det den
sagde, var helt forkert. M åske var det rigtigt,
indtil jeg begyndte at lytte efter, m en derefter
begyndte det i hvert fald at gå galt. Da jeg våg-
nede kunne jeg huske det således:

��  ser ud til at være form len bag hele uni-
verset. Vi ser eksem pler på det i alle de ting, vi

studerer. Agernet kom m er fra en fuldvoksen
eg. D et første lokom otiv, �Rocket�, kom  ikke
fra et endnu enklere lokom otiv, m en derim od
fra noget langt m ere perfekt og kom plekst end
det selv, nem lig den m enneskelige intelligens.
De første præhistoriske tegninger kom  ikke fra
tidligere indridsninger, m en fra m enneskers
hænder og hjerner - hænder og hjerner, der ikke
på nogen m åde stod tilbage for vore. Ja, det er
endda klart, at det m enneske, som  først fik den
ide at skabe et billede, m å have været et større
geni end nogen af de kunstnere, der fulgte efter
ham . Fosterstadiet, i hvilket vi alle begyndte li-
vet, har ikke sin oprindelse i noget endnu m ere
prim itivt. Det har sin oprindelse i to fuldt ud-
viklede m ennesker, vore forældre. Forsim p-
ling, nedadgående bevægelse, er nøgleordet. Al-
ting bevæger sig fra det højere til det lavere. Det
sim ple og ufærdige kom m er altid fra det perfek-
te og udviklede.�

Jeg tænkte ikke m eget over det, m ens jeg
barberede m ig, m en den form iddag havde jeg
ingen studenter, og da jeg var færdig m ed m ine
breve, satte jeg m ig ned og tænkte over drøm -
m en.

Det forekom  m ig, at der var m ange ting, der
talte til fordel for foredragsholderen i drøm -
m en. Det er sandt, at vi alle vegne ser ting vokse
op til det fuldkom ne fra en lille og sim pel be-
gyndelse; m en det er lige så sandt, at den lille og
sim ple begyndelse altid selv stam m er fra noget
fuldvoksent og udviklet. D et er sandt, at alle
voksne har været spædbørn; m en alle spædbørn
er undfanget og født af voksne. Akset kom m er
fra frøet; m en frøet kom m er også fra akset. Jeg
kunne endda give foredragsholderen i drøm -
m en et eksem pel, han havde glem t. Alle civilisa-
tioner stam m er fra enkle rødder, m en når m an
ser efter, ser m an altid, at disse enkle rødder er
blevet �tabt� (som  når en eg taber et agern) fra
andre og m ere udviklede civilisationer. D en
gam le germ anske kulturs våben og kogekunst
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var, så at sige, �drivtømmer� fra den romerske
civilisations skibbrud. Den græske civilisation
begyndte på resterne af de ældre minoiske kul-
turer, med et tilskud fra Egypten og Fønikien.

Men hvad så med den allerførste civilisation,
tænkte jeg? Straks jeg stillede det spørgsmål,
indså jeg, at foredragsholderen i drømmen hav-
de valgt sine eksempler med omhu. H an havde
kun talt om de ting, vi kan se rundt omkring os.
H an havde holdt sig væk fra spørgsmålet om
den absolutte begyndelse. H an havde vist, at i
nutiden og i den historiske fortid, ser vi lige så
vel ufuldkomment liv komme fra fuldkom-
ment som omvendt. Men han havde ikke for-
søgt at svare på den virkelige foredragsholders
spørgsmål om alt livs oprindelse. Den virkelige
foredragsholder mente, at når man kommer til-
strækkeligt langt tilbage - tilbage til den del af
fortiden, som vi ved mindre om - så vil man
finde en absolut oprindelse, og den vil være no-
get småt og simpelt.

Det talte til den virkelige foredragsholders
fordel, at han i det mindste havde en teori om
altings begyndelse, men foredragsholderen i
drømmen var gledet let hen over det. Men var
den virkelige foredragsholder ikke også gledet
let hen over et par ting? H an havde ikke fortalt
os, at hans teori om altings oprindelse betød, at
vi skulle tro, at naturens vaner var blevet fuld-

stændigt ændret siden begyndelsen. I nutiden
viser naturen os en uendelig cirkel: Fuglen
kommer fra ægget, ægget kommer fra fuglen.
Men han ville have os til at tro, at det hele star-
tede med �et æg�, som ikke kom fra nogen
�fugl�. Måske er det rigtigt, men hele argumen-
tets tilsyneladende sandsynlighed - den lethed,
hvormed tilhørerne accepterede det som natur-
ligt og indlysende - afhang af, at han gik let hen
over forskellen mellem det og så det, som vi
faktisk iagttager. H an gjorde det ved at drage
vores opmærksomhed mod, at æg udvikles til
fugle, og ved at få os til at glemme, at fugle læg-
ger æg. Rent faktisk er vi gennem hele livet ble-
vet opdraget til at se sådan på det. Vi har lært at
se på verden med det ene øje lukket. �Evolutio-
nisme� bliver gjort sandsynlig ved en form for
tryllekunst!

For første gang i mit liv begyndte jeg at se på
spørgsmålet med begge øjne åbne. I den verden
jeg kender, skaber det fuldkomne det ufuld-
komne, som så senere bliver fuldkomment - æg
bliver til fugl, fugl til æg - i en endeløs række.
H vis der nogen sinde var et liv, der helt af sig
selv sprang frem af et fuldstændigt uorganisk
univers, eller en civilisation, der løftede sig selv
op ved håret fra barbariet, så ville der være tale
om en begivenhed fuldstændigt forskellig fra
begyndelsen på alle senere liv og civilisationer.
Sådan en begivenhed kan måske være forekom-
met, men den savner enhver sandsynlighed. Li-
ge meget hvordan man ser på det, må den første
begyndelse være uden for naturens almindelige
processer. Et æg, der ikke kommer fra en fugl,
er ikke mere �naturligt� end en fugl, der har ek-
sisteret i al evighed. Og da æg-fugl-æg-sekvensen
ikke fører til nogen sandsynlig begyndelse, er
det så ikke fornuftigt at lede efter den virkelige
oprindelse uden for denne sekvens? Man må gå
uden for rækken af lokomotiver, ind i menne-
skenes verden, for at finde den virkelige ophavs-
mand til �Rocket�. Er det ikke lige så fornuftigt
at lede efter den virkelige ophavsmand til natu-
rens orden uden for naturen?

Oversat af Søren Holm
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