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t f ö r  o r  cl.

N a tu rv e tm sk a p e rn es  fö rh å lla n d e  t il l  a ll v ishets be
g y n n e lse ,  relig ionen,  ä r en o fta  om tv istad  f r  aga. 
M an har både ansett na turen  f ö r  den säkraste re- 
lig ions-urkund  —  och dess stud ier såsom rakt le
dande t i l l  atheism . L ika  lite t som någon annan  
blott m ensklig kunskapskälla  fö r m å  de tanda det 
klarare l ju s ,  som Kristendom en sprider ö fv e r  verl-  
den fa s t  de herr ligast fö rk la ra s  i dess sken; men 
ä fven så  fa lsk t a r , a tt de leda t il l  atheism : tvärtom  
blir frå n  deras synpunkt G uds-förnekelse a lltid  en 
galenskap. M en ensidigt uppfattade kunna de leda 
t i l l  flera  a f  v ä g a r ; en m ateriell na turlara  till  en  
pantheistisk  heden do n i ,  om än  mera renad och ide
alistisk än  fo r n t id e n s ; en blott abstrakt enhet sö
kande Naturfilosofi t ill  en med M uham edam sm en  
analok deism ; båda elda f ö r  kort tid  sina an hän- , 
crare °till en b l in d , fa ta lis t is k  enthusiasm  f ö r  sina  
läror och dcräS p r o fe t ,  men dä de icke innebara  
frö n  t i l l  högre u tv e c k lin g , slocknar den snart oc/i 
stelnar i döda fo rm e r . A f  ven  den biologiska na
tu rfo rskn ingen  ,  ensidigt upp fa ttad , kan leda t i l l  en  
naturåskådning analog med en sinhg  M osaism ( 
v . s. e n ,  som u teslu ter a l l t ,  som i Kristendo
men eger sin  fu llbordan; ty  då återstår i den e tt  
rent bi logiskt elem ent, hvarigenom  den höjer sig a n -
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dock o /ver alla arter a f  hedendom); båda hänvisa  
på kristendomen som sin
rien ar ock nu mer vä l vetenskap,

hvilken antiu den Lev,tiska lagen tillämpas ( D e u te -
r0n, i i  20i>ncn dess oförgängliga a r f  uppehåller

ändock dess studmm i en
alla andra vetenskaper lia f
komst förenade platser at idkare ,

har den knappt några, om den icke fö ren a s med ett 
pi aktiskt mal liksom f ö r  att tvinga dem a f  svärja  
sm vetenskapliga v ig t och högre bestämmelse. "JYu- 
juryetenskaperne äro långt fr ä n  att hafva in trädt 
■■J i rf  / lit Mgora en
, hvad 'j /m ka//ar lärdom, utan ock a f  den
>’v  ! n H r ai ",ef ° rSer?‘g« bildningen. Genom s'in an- 

’’Z rn e D hafva de f å t t
ritrn'i 1 1 ,

„ l  manr kallar klassisk b ildning och m era
an  sser n lh ta s  f o r  meddelandet a f  a llm änna m ed-  

borgligakunskaper -J.

A  är den y t t r e  naturens d im m or n ed trycka s i  
<ga, stangda dalar, blir

förpestad men uppstiga de till högre rymder och 
de mfrän återncdgjutas i  et 
bhr luften friskare  och r

tenskaperne. fö rv isa r  man dem blott till borgerliga 
h fve ts  lägre y rk e n , gär det högre, ideella under 
och dem gifves en ensidig, materialistisk riktning: 
hkt en s la f vinna , den man förnedrar, v ill man blott 
egagna dem som medel, utan att erkänna deras 

varde i sig. Men ostraffad oskärar man aldrig 
y l  hogre och heliga; deruti ligger förklaringen, 
hvarj or ofta tidsandan i naturen endast ser en verk-

E slcV J lZ h\n£ti?d %anA\' X'Xr ry  2 2  E h  molxatt ahvä7 «* fdisclunj. J forgudmmg af den yttre nature,,, fen fvrfinad



samhet a f  blinda naturkrafter *); förbiser det he
tas högre plan och harmoniska anordning a f  ett 
lefvande fö rn u ft utom tingen, som omöjligen kan 
förbises a f  någon, som verkligen anar det sanna; 
(ty  ju  mer man hirer, desto bristfälligare finner man 
vår kunskap deruti vara). — Anser man dessa lä
ror f  örderfliga fö r  en högre humanistisk bildning, 
sä måste man ock befordra deras m otvigt, en verk
ligen vetenskaplig insigt i naturvetenskaperne —  el
ler ock icke klaga om tidsandan skulle antaga en 
mot den förra fiendtlig stämning. Är humanistisk 
det samma, som det rent menskliga, kan vä l intet stu
dium vara mera humanistiskt än naturens; den är 
hela mensklighetens skola,  till's man dimitteras till 
evighetens universitet.

Upsala (Linnes Lärosätei) är vä l den enda Aca
demi , som kan göra anspråk på detta nam n, men 
saknar egen representant fö r  Zoologien [de mindre, 
som Lund, hafva  2 .7 le; de större flera Professorer): 
ett förhållande , som v i åtminstone aldrig utan 
smärta kunna erkänna. D ock, detta ämne tillhö
rer icke ännu historien. — Ett framsteg till det 
bättre synes visserligen vara , att man i sednare 
tider v id  alla högre elementarläroverk meddelar un
dervisning i N atur alhistorien. Men v i anse detta 
blott som en öfvergångsperiod; ty  så länge läraren 
deruti, huru utm ärkt och skicklig som helst, livar- 
ken i lö n , anseende eller rättigheter anses vara el-

%) H v a d  man hallar n a tu rkra fter ur icke annat än abstracta be
näm ningar p ä  naturens la g a r, som ej existera  sk iljde frän  na tu ra lstren , 
och således en dast äro dessas p red ika ter ■— och dy lik a  kunna vä l a l
d r ig  vara e tt  tin gs verkande och bestäm m ande orsak, ./tila  förk laringar  
af det p rim itiva  genom n a tu rk ra fte r , b ildn in gsdrift o. s. v . är rent a f  
en tom ordlek. D etta insåg redan  A r is to te le s , som i a llt ser en Gu
dom lig verkande orsak och hvarje  n a tu ra lsters vidare förklaring i d es t 

Icke äro cn Å ngbåts uppkom st och anordning fram bragle g e n o m  
orden: co h a js  t o n ,  p o l a r i t e t ,  ångans c x n  a n s io  n , hjulens r o t a -  
f tonj  ån m indre något naturalsters med d ylika  ord.
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ler kunna blifva de öfriges jemlike , kastas derigenom 
ett oförtjent fö ra k t ö fver 'vetenskapen , kanske skad
ligare än ren glömska. Detta tro mi lätt kunna 
afhjelpas, utan att Lärarnes antal vid  Gymnasierne 
behöf ver ökas, om den oorganiska naturläran, så 
vidt den kan blifva förem ål f ö r  elementarundervis
n ing , sammanbindes med Lectionen i Mathematiken, 
f r ä n  hvilken den är oskiljaktig —  den biologiska 
delen åter med Filosofien Denna sednare till
kommer hufvudsakligen Logik ( rjch natur alhistori
ens hela construction är deruppå den mest praktiska 
tillämpning.) och empirisk Psychol ogi, som redan är 
en Biologisk disciplin. Ingendera a f  dessa veten
skaper kan vid  ett element ar-lär overk dr i f  vas till 
den höjd, att icke samme Lärare (så vida han J ö r - 
öfrigt dertill är skicklig)  icke ganska väl kan til
lika medhinna Naturalhistorien. För vår egen del 
äro v i fu llt öfvertygade, att denna förening skulle 
vara fördelaktig f ö r  båda läroämnena, som Aristote
lis föredöme visar. F i måste alltid beklaga, att 
dessa båda discipliner kunnat anses jö r  fiendtliga mot 
hvarandra; att den matliematiska serien och filoso
fiska fö r  sig betraktade måste vara det, medgifves —  
men de Biologiske vetenskaperne äro just det f  Örso- 
nande sambandet emellan båda —  och all försoning, 
vare sig i dess högsta mening eller den lägsta, 
är oss kär.

Det återstår likväl att närmare undersöka, hu
ruvida naturvetenskaper ne jör sig kunna anses f ö r  
något bildningsmedel, hvifket skall b lif va förem ål 
fö r  efterföljande uppsats.

* ) Med allm änna historien är den visserligen  t i l l  sin^method närm are  
b c s lä g ta d , och v i hänna ett lyck lig t exem pel j)d deras förening hos 
sam m a lä ra re , men cga dock tv ifve l emot d e ra s  förening öfver a llt.



§• 1.
IIvarje ädelt sinne glädes af stora minnen. Må man 
derföre icke förtänka oss, att v i , vid flamslaIlandet 
af Naturvetenskapernes vigt som bildningsmedel, först 
liäntyda på den rad af oförgätlige namn bland mensk- 
lighetens sanne välgörare och bildningens verksamme 
befordrare, som bvarje deras del kan framvisa. Men 
att detta icke må ega sken af ostentation, skola vi 
blott anföra de tvenne första oss möta i Botanikens 
bistoria. I denna är det redan en glanspunkt, 
att Aristoteles började sin bildningsbana med alt 
springa kring berg och backar, att plocka blommor; 
fast den tidens vise ansågo honom förspilla sin lä
rotid och på spe räknade lionom till Rhizotomerne, 
så utgick från denna naturens skola Yetenskapernes 
blifvande Fader. —  Ej mindre ärorikt är i dess anor, 
att Theophrastus Eresius j den lärjungen som Ari
stoteles mest älskade, egnade hela sitt långa, stilla 
lif åt blom mor ne, men —  b vad ännu mera är — 
af sina samtida allmänt hyllades, som den ädla
ste personlighet. Med plats undgick Agnonides döds
straff, då lian beskyllat den älskade Naturforskaren 
för atheism, och det bland de lör rabuhsm miss
tänkte Atlieniensarne, (doland b vilka dock smädelse 
mot de ädlaste ansågs förnärma samhället,) liksom 
de sörjande enhälligt följde vextlärans gamle fader 
till dess blomsterkrön ta graf. Likså äro alla de föl
jande bladen i vetenskapens minnesteckning blott ett 
upprepande af samma frhema; men de anförde namn 
torde vara exempel mPg på naturforskningens kraft, 
att på en gång utveckla både förståndet och förädla 
lijertat; och d e t t a  i f ö r e n i n g  är ju all bildnings 
högsta individuella måli.

§• 2.
Kasta vi vidare een blick på menskliga kultu

rens framsteg i allmänhet, så ligger väl dess första 
gryning långt bortom all egentlig bistoria, men alla
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minnesmärken, all tradition hänvisa till Orienten 
som dess morgon land. Att den varit f ö r b e r e d d  af 
och samtidig med en djupare naturkunskap, vittna 
icke blott de vigtiga tekniske, ekonomiske, astrono- 
miske o. s. v. upptäckter, som från den blifvit ned
förde till efterföljande generationer; utan äfven första 
kapitlet af Genesis, hvars djupa natursanning sedna- 
stc tid föist kunnat riktigt inse; de flera lärosatser, 
som just hos Greklands äldste, i Orienten mest be
vandrade, Vise finnas förvarade, såsom Thales’ att 
vattnet innehöll det närande ämnet för allt, åfven 
elden, Pythagorae att jorden roterade kring solen m. 
fl., hvilka måste var lemningar från en djupare na- 
tuikunskap, än någonsin Grekerne hunno förvärfva. 
Giekiska bildningen utgick från Kosmogonier ocli 
naturforskning; de förbisedde Physici och Rhizoto- 
merne bidrogo mera till dess utbildning än man 
vanligen inser i med Aristoteles stod bildningen på 
sin middagshöjd. När den biologiska forskningen 
efler Aristoteles förföll, urartade äiven kulturen, i 
Grekiska folklifvet till Epikurism, som bortkastade 
allt ideelt och öfversinligt; i Egyptiska hofluften å- 
ter till Neo-Platonism, livilkcn så länge sökte tin
gens eviga urbilder, att den förlorade den verkliga 
verlden ur sigte; var så upptagen med distinction 
och klassifikation af Englar och Öfver-Englar, Dae- 
moner och Andar, att den förgat naturens. Här se 
vi de båda ensidiga riktningar, sorn i alla tider va- 
i it kulturens villovägar, så väl den, som endast 
hyllar det sinliga, som blott det öfversinliga, 
fast endast själens och kroppens harmoni dro lif- 
vets, det ideellas och materiellas vetenskapens häl
sa. Äfvenledes se vi deruti den af alla tider be
styrka erfarenheten, att den sanna vetenskapliga an
dan, som måste näras af sin egen lifsluft, i läng
den alltid urartar både i liof- och folklifvet. Man
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misstager sig högeligen, om man anlager, all veten- 
skaperne ieke undermedeltiden bade voro aklade och 
eg de sina bildnings-skolor. Men dessa sistnämde 
voro endast praktiske instituter för bestämda fakulte
ter, ulan organiskt samband, utan ett rent vetenskap
ligt intresse (Filosofisk fakultet), hvarigenom inga 
nya frön till förädling utsåddes och ät ven det goda, 
som fans, som isolerad t försvann före Universitetens 
grundläggning. Vetenskapsmännen åter voro anställ
de soni/ liofmän, en luxartikel, och urartade som så- 
dane till nativitets-slällare, Astrologer, Alkemister och 
Nekromanter och charlataner af alla slag, stundom 
äfven brukade till hofnarrar —  och de, som icke der 
kunde göra lycka, uppträdde som hexmästare för de 
lägre folkklasserne: öfverlåten endast åt dessa, sjunker 
all bildning allt djupare och djupare, så att i ännu 
i 17:de seklet se vi i liex processer ne verkliga blom
man af medeltidens genom naturforskningens vanvård 
urartade mystiska naturlära. Endast bland Araberne 
uppblomstrade under denna mörka tid en vetenskaplig 
kultur, hvilken som utgående från Kosmografier än
nu närmare slutade sig till naturforskning, hvilken 
uti denna uppenbarade mycken ädel enthusiasm, så 
att t. e\. hela stäckan emellan Gades och Bokhara af 
enskilda i Botaniskt afseende var genomsökt (ännu 
i förra seklet funnos ofantliga Arabiska Mscr i speci
ell Botanik i Spanska Bibliothekerne), innan någon 
enda Botanisk exkursion i det öfriga Europa var före
tagen; men med intresset för naturforskning aftynade 
äfven Arabiska bildningen. — Nyare Europeiska bild
ningen väcktes väl först genom de gande klassiske 
mönstrens s tudium , men det var i naturvetenskaperne, 
hvilka nu utgingo från det individuella, som den 
först vann sjelfsländigliet och det är onekligen dessa, 
som gifvit denna sin egendomliga fysiognomi. Utom 
den Europeiska bildningen träffa vi äfven en egen
domlig kultur på Japan, uteslutande hvilande på 11a-
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turkunskap; der skall äfven finnas en rik natural- 
historisk litteratur (Botaniske arbeten af några och 
2o Volumer}, Botaniske trädgårdar och samlingar. 
Så var det ock genom begynnande naturkunskap Mexi
kanare och Peruanare höjde sig något Öfver de öfrige 
Amerikanske urinfödingarne. Hvarje lands materi
ella odling börjas med den yttre naturens förädling, 
hvarje folks intellectuelia genom klarare insigt i na
tur vetenskaperne; när naturen i båda fallen vanvår
das, förvildas kulturen. Känslolöshet för den lef- 
vande naturens lidande och misshandling är ett ut
tryck af individuell råhet; ett folks sinne för horti- 
kultur och naturens förskönande är en thermometer 
på dess Estetiska bildning.

§• 3-
När således naturvetenskapernes historia tillika 

är menskliga kulturens, kan man icke annat än för
undra sig derofver, att många af dess vårdare emot 
d*;m som vetande hyst ett afgjordt förakt, att icke 
säga hat. De dela detta öde med den närbeslägtade 
religionskunskapen af dem, som sjelfva aldrig erfarit 
nugonderas lifvande och stärkande kraft. För att 
icke blottställa sig för åtlijet frågar man väl icke 
mer, som idkeligen på Linnés tid: Cui bono’? men 
sedan Linné segrande vederlagt detta tvifvel, så fö
rebrår man dem vara för n y  eke t nyttiga. Men det 
nätnda litterära veridens svåraste gissel skall äfven 
en dag drabba dess nyaste förklädnad: Är o natur- 
'ivetenskaperne något bildningsmedel? Kunna de utan 
våda och skada ingå i elementar-und er visningen ? Hvar 
och en, som hos oss skrifvit öfver uppfostringsverket, 
har deltagit i denna stridsfråga; mången har ansett 
det tillhöra den conservativi orthodox ien, att de må
ste uteslutas. Öfver den hitlörande litteratur är full
ständigt redogjort i en förträfflig uppsats af Herr A.



i Skandia, 9:de Bandets andra häfte: Om N atural- 
historien som undervisningsäm ne v id  Gymnasierne , 
der sjelfva tvistefrågan blifvit så fullständigt refe
rerad och besvarad, att vi alldeles kunna förbigå den
na, hvilken, då ingen vederläggning deraf försökts, 
torde kunna få anses afgjord. Det torde derfore va
ra tid betrakta frågan från en mera allmän synpunkt, 
hvartill vi önskade med några flyktiga anmärknin
gar bidraga, äfven som aflägga vår trosbekännelse of- 
ver Naturvetenskapens vigt för kulturens och ciYin- 
sationens förädling.

§. 4.

Allt n y t t , som vill göra sig gällande, måste först 
kämpa för sitt bestånd; kan det icke deruti bestå, 
är det ingen framgång värdt. Ehuru vi visst icke 
kunna erkänna Naturforskning såsom något ny tt ,  
tvertom måste den varit det, som mest tog mens 
li«dietens intellectuella krafter i anspråk, så länge 
den ännu hufvudsakligen kämpade för sitt fysiska 
bestånd, så är onekligt att dess grunder i äldre tider 
icke ansågos behöfliga som läroämne vid elementar
undervisningen, dels för deras då varande outbildade 
skick, hvilket icke höjde sig öfver allmänhetens stånd- 
nunkt, dels och hufvudsakligen derföre att då lefde 
man ännu så i naturen och inhämtade derom genom 
tradition för den tiden så tillräckelig insigt, att der
uti icke behöjdes specitell undervisning-) Så lange

*) Vi tilltro oss fullt kut"na bevisa, att kunskaper i  Bota
n ik ,  Medicin o. ». v. efter de tiders art var mångfaldigt stor
re ocli allmännare utbredde* bland allmänheten ocli de lar  d e , 
som då voro v ida mera u n iverse lla ,  än sedan nian ei w  
skilde Botanici, Medici o, t*- v. hvilket är en nödvärn ig o j  
af arbetets fördelning. Natturvelenakaperne voro i äldre tider 
en väsendtbgt integrerande «del af Filosofien, och förelästes vei -  
ligen som sådan —  äfver* i elemenlar-läroverken (vi bafva
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skogen öfverallt vexer vild, tänker ingen på träd
plantering. Förhållandet är nu helt och hållet för- 
änd iad t ,  traditionens allmänna källa är åtminstone 
for alla dem, som framgå på den högre bildningens 
bana, utloikad; natui vetenskaperne halva så betydligt 
höjt sig öfver den populära horizonten, att hvar och 
ens synkiets ölvei dem lörvillas, som i dem icke er— 
b c d le i  speciell undervisning. Förbigås de alldeles så 
uppstai en omätlig lucka i hela bildningen, så myc
ket Vdtlligaie, som den nyare till sin hufvudsakligaste 
del livilar på desse. Den gom icke deruti erhåller 
sann undervisning, ty afvisas kan den icke, erhåller 
falsk. Älven i delta afseende gäller: Naturam e x -
pellas fu rca  j tamen usque recurrit. De som fört 
naturvetenskapernes talan hafva i allmänhet varit allt
för eltergifvande, liksom hvarje ecclesia pressa en
dast begäi tolereras. Ingalunda kan vår mening va
ra, att de skulle följt sina vedersakares exempel; fi- 
endtligt uppträd t mot de Öfrige vetenskaperne för att 
tränga dessa tillbaka, ty i dessas rike är äfven all 
inböides strid lika löjlig, som i fablen lemmarnes, 
eller att de med grundlösa förnedrande beskyllnin- 
gai skulle sökt nedsvärta andras karakter såsom då 
man påstått dem leda till materialism, atheism o. s. 
v., b\ iJket det varit ännu lättare att på de förre retor- 
queia. Men de borde alfvarligare fodrat erkännan- 
< et »ii sitt värde, som en rättvisa; sin oumgänglig- 
het, som en integrerande del i vetandets hela orga
nism; tydligare antydt sin högre vigt för kulturens

sjelfva sett en Physica som på ifiooitalet läsles i skolorne,  
livaruli JNaturalhislorien efter tidens lägenhet älven afhand-  
hides), tills de lingo en mera historisk karakter och deiilån  
afshildes. Synnerligen anmärkningsvärd t är ä fv en ,  att hela 
den nyare naluralhisforien ursprungligen, i i6:de sek let ,  u t-  
gick fra.i några Skollärare, som till sinnets vederqvickelse
och foiadlmg utförde sina lärjungar i Guds fria skapelse __
oi i att det just nu åro dessa, som nest hala sin egtn son |
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framsteg ocli förädling. Vidare var det ett misstag 
att kalla sig företrädesvis praktiske, ty som rena ve
tenskaper äro de det icke, Logiken är mångdubbelt 
mer praktisk, fast de ega en oberäknelig praktisk 
tillämpning — ocli i synnerhet att äberopa denna 
som bevis på sitt vetenskapliga värde. Detta eger 
likväl både sin ursäkt ocli förklaring i de tiders lyn
ne, som icke viste uppskatta det rena vetandet, sö
kande efter sanningen blott för sannings skull, så 
vida det deraf icke kunde beräkna en säker netto- 
behållning. I sådane tider måste den i detta afse- 
ende vanlottade Poesien äfven blifva nyttig Moral 
och sjunga tunga Lärodikter. Men må vi å andra 
sidan akta oss förkasta det sanna och sköna, i fall 
de tillika äfven skulle medföra nytta,

§ • 5 - .

Långt flera misslag ligga Naturalhistoriens ve
dersakare till la st, hvilka ytterst låta reducera sig till 
obekantskap med deras verkliga väsende, livarigenom 
de i sitt obestridda nit för den ädlare kulturen icke 
förmått urskilja vän och fiende, och utgående från 
fullkomligt riktige grundsatser hafva de gifvit dessa 
en alldeles oriktig tillämpning. Så f. e. är det en 
visserligen riktig grundsats, att intet praktiskt hör 
till elementar-undervisningen, men Naturalhistoriens 
historiska sida är onekligen dess första, största, egent
ligen bildande — ocli alldrig än har väl någon för
nuftig man tänkt sig dess tillämpade del, innan den 
förra blifvit uppfattad, som bildningsmedel. Skulle 
man åter med praktiskt vilja förstå allt till sin käl
la empiriskt, så återstår väl icke rätt mycket, som 
bildningsmedel; naturaihistorien och verldshistorien 
stå fullkomligt i samma kategori, båda äro för sig 
jemt lika mycket praktiske och empiriske, blott med 
den skillnad, att i den sednare måste man förlita sfö

D
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på andras uppgifter hvad som liändt, i Naturalhisto- 
rien har mail tillika tillfälle sjelf öfvertyga sig om 
livad som sker. Den rikaste källan till misstag har 
varit förvexlingen af Naturlära  och Natural historia , 
tvenne kunskapsarter till sin utgångspunkt, behandling 
och riktning vida mer motsatte än Filosofi och The
ologi. Den förra utgår från Mathematik, från det 
allmänna till det enskilda, fodrar sträng bevisning 
och beräkning af sina resultater och anses derföre 
företrädesvis som exact. Till denna serie höra Astro
nom i, F fsikj, Kemi med alla sina talrika underaf- 
delningar. Till dessa höra egentligen den lillösa na
turen och upptaga de tillika den organiska, hvarken 
få eller kunna de behandla den annorlunda än som 
oorganisk. Af denna vigtiga kunskapsgren äro Matlie- 
matiken redan erkänd som ett nödvändigt elementar- 
undervisningsämne: om dess högre delar synes ingen 
fråga kunna uppstå (om icke någon öfversigt*) dels 
emedan de fodra flera apparater för sitt studium än 
kunna vara att tillgå, dels derföre att de som rena 
vetenskaper äro öfver ynglingars fattningsförmåga — 
och för sin tekniska användning hafva de otaliga 
tiliämpnings-skolor, af hvilka kriget är den högsta.—• 
Naturaihistorien åter tillhör en helt annan kunskaps- 
sfer eller som sjelfva namnet säger de Historiska di- 
sciplinerna,'hvilkas uppgift är att uppfatta lifvet och 
handlingen. Geografien är den grund, hvaruppå de

*) 'Dg påminner mig ännn efter 3o Sr med glädje, när v id  
W exiö  Gymnasium Lectorn i Mathematiken en eller  annan  
vinterafton i terminen for oss Gymnasister demonstrerade  
liimlakropparnes lopp och stjernornas constellalioner oeli jag 
kan tryggt försäkra, att dessa astroscopiska exkursioner, ehuru  
icke i någon vetenskaplig fo rm , för mig åtminstone voro me
ra bildande och upplyftande än månget annat pensum. Sådane 
blickar inuti det oändliga, liksom i det eviga, ega en under
bar kraft att stegra ynglingens håg för högre kunskapers fÖr- 
värfvande.



hvila, liksom Theologien på den religiösa tron: de 
utgå från det enskilda, utvecklingen leder först Lill 
ideer, deras karacter är resignation under högre 
lagar, som de hvarken kunna leda eller beräkna; de
ras närmaste ändamål en skyddande vård öfver men- 
niskans oeli den organiska naturens lif. Det är der- 
före familjen som är deras egentligaste tillämpnings- 
skola, liksom Staten de Filosofiskas och Kyrkan de 
Theologiskas, men beror ej de sednares hälsa just af 
den förstnämdas. De biologiske disciplinerne äro i 
bildningens vigtskål en nödvändig motvigt emot de 
Mathematiske, som ensidigt uppfattade kunna leda 
till mekanisk uppfattning af Universum. Ty dessa, 
för att vara sin idé trogne, måste vara rent ratiorla- 
listiskej afse materien och dess krafter, de biologiske 
supr an atur ali sti ske j betrakta lif vet och dess olika mani
festationer. Lifvet ä r ,  åtminstone från Naturalhisto- 
risk synpunkt, något högre, ofvanfrån gifvil, öfver- 
sinligt i den mening att det till sitt sanna väsende 
icke blott af vara sinnen icke fattas, utan ät ven ic
ke kan eftergöras, beherrskas eller beräknas. Långt 
ifrån att anse lifvet, som en högre stegring af den 
oorganiska naturens krafter, betraktar Biologien des
sa som lifvets motsats och deras seger öfver lifvet 
är dess, och äfven Biologiens, död. Yi hafva an
norstädes an tyd t det menliga inflytande på Natural- 
historien, som upjpkommit genom förgätande af den 
gyllne regien: Suitm cuique > af bemödandet att un
derordna och förklara lifvcts verkningar efter den 
oorganiska naturens lagar Yi behöfva väl icke

*) Syst. orb. Yeg. L u n d  /S s 5 .  De liislor. .Natural. studio 
controvers. Upsal. i8 3 6 .  lleldre än att antaga lifvet för 
en produkt af den oorganiska naturens veiksam hct, skulle vi 
vilja tro (ehuru detta som transscendenlelt, liksom allt öfver-  
sinligt,  ligger utom Naturalhistoriens gränsor) det oorganiska 
vara en produkt af lif vets, ty endast l i fvet  är i beständig 
evolution, endast lifvet skapar. Äro icke ännu i dag de mäg-
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frukta, att någon i det anförda skulle vilja se nå
gon, åtminstone uppsåtlig, orättvisa emot den oorga
niska naturläran; vi erkänna derföre med nöje dess 
höga vetenskapliga värde, att för praktiska lifvet är 
den af högre vigt än naturalhistorien och huru äf- 
v e n , oaktad deras positiva karakter, den ädlaste re
signation med deras studium kan förenas, vittnar 
bland mycket annat, den berömda skriften: En N a
turforskares sista dagar.

§ • 6 .

Det kan ingalunda vara vår afsigt, att här skrif- 
va något loftal öfver Naturalhistorien (dess studium 
kan så väl som hvarje annat vetande vara ett död t 
ofruktbart kapital), hvarken genom dess ensidiga upp
höjande eller andra kunskapsarters orättvisa nedsät
tande, väl vetande att alla äro, som man säger, gre
nar af samma stam — eller, från Botanisk synpunkt 
riktigare, just olika organer i en stam, hvars grenar 
äro deras praktiska tillämpning i kyrkan, staten, fa
miljen. Derför äro vetenskaperne för dessa, livad 
stammen är för trädets krona. Religionen nemligen 
är stammens märg, hvars radier likt märgstrålarneo O
i det naturliga trädet böra genomtränga dess samt
liga delar. Litteraturen i allmänhet är vedlagret, 
som ger fasthet och styrka it det hela, den mogna

tigaste jord- och berglager, slora landsträckor uppenbart ett 
residuum af lif\»ets verksamhet? dela den nuvarande skapelsen 
lefver på den förgångnas graf. Finnes deremot något enda 
exem pel,  att den oorganiska naturen ensam  frambragt något 
li f? Vi liafva väl sett uppgifna naterialistiska recepter derför,  
men ock alllid insett det taskspeleri, hvarigenom lifvet införts. 
Likväl finnes nu liksom i medellden en allmänhet, som h e l-  
dre tror på taskspeleriet, än den enkla sanningen, likväl med 
den skillnad, alt medeltiden i dei naturliga blott ville se nå
got öfvernaturligt (Neo-Platonicisn), vår tid åler i det öfver-  
sinliga något malerielt (Epikurisn).


