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veden motsvarar den gamla klassiska, hvitveden (sval
len) den nyare, som årligen alsätter ett nytt lager. 
Naturvetenskaperne äro safvan, som allt jemt tillfö
rer nya näringssafter både till stammen och grenar- 
ne och de filosofiske barken, som omkläder, begrän
sar det hela, samt återför och fördelar näringssafter- 
ne. —  Yäl kan i trädets stam märgen vara angri
pen af röta och förstörd, men trädet ännu någon tid 
fortfara grönska och blomma, men det ger inga el
ler dåliga frukter. Yäl saknas vedlagret i många 
blommor, men de hafva också ringa varaktighet. När 
safvan afstannnar, upphör trädets tillvext och när 
barklagret affaller blir stammen oformlig, förtorkar 
snart, men utskjuter en mängd onyttiga vattenskott. 
Som likväl alla vetenskaper ingripa uti hvarandra, är 
allt skarpt schematiserande af dem mer eller mindre 
ensidigt *).

*) V i ega ti llräckeligen många försök i denna väg; utan 
ringaste  anspråk hvarken på originalitet eller djupsinnighet 
lernnas här en blott till lättande af öfversigten af den åsigt
och ordning för  deras s tu d ium , so m  för denn a  afhandlig lig
ger till grund :

j4. S trän gt V eten skap lige:
I .  M a t i i e m a t j s k e  : 11. F i l o s o f i s k e :

G eom etri  Logik

F ysik  A stron om i Fenom enolog i  Estetik
K em i.  i  —, O nto log i   ̂ -  >

JNalurlära. Moral.
T i l läm pn ing  Teknik ; T illäm p. Jiältslära

K rigsvetenskap . St at slär a.

B . H istoriska  K unskaper:
I .  B i o l o g i s k e : I I .  T h e o l o g i s k e  :

G e o g r a f i .  R e l i g i o n  ( K a t e k e s )

Botanik Veridshistoria Urkundshist. Kyrkohist.
Z o o l o g i v  F . Y P g e l i t .  _ — .

Antliropologi. Theologi (Dogmatik)
l i l lä m p n in g :  Lkonorni Tillämp. Kyrka.

M edicin.
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§. 7.

Då Naturvetenskaperne utgöra en så vigtig, in
tegrerande del af hela b ildningen, är omöjligt för 
oss inse, livarföre icke de skulle vara ett bildnings
medel, fullt jemförligt med de Öfrige. Också lärer 
väl ingen bestrida deras höga vigt och värde i deras 
vetenskapliga form, men mången likväl förneka det 
då frågan är om deras elementära del. Men kan ic
ke detta sägas om livilket vetande som helst, så län
ge det står på denna ståndpunkt. Under denna upp- 
gifva de öfrige bildningsmedlen som sitt ändamål att 
utbilda omdömet, naturalhistorien i sitt första enkla
ste stadium gör det lika mycket; redan det enklaste 
bestämmande af en vext fodrar dubbel uppmärksam
het, först att fatta det i diagnostiken väsendtliga och 
sedan dess öfverensstämmelse med det gifna föremå
let; hela vetenskapens construction är dessutom den 
mest praktiska logik. De Öfriga bildningsmedlen pri
sa sin förmåga att uppofva minnet; naturvetenskaper
ne göra det än mer, emedan det sker af kärlek och 
intresse för ett åskådligt föremål. De öfrige beröm
ma sig vara ett abstrakt vetande, naturvetenskaperne 
kunna visserligen föredragas såsom ett sådant, ehuru 
vi anse dem mera bildande om de föredragas som 
något på en gång concret och lefvande. Det gilvas 
dock många andra ädla förmögenheter hos menni- 
skan, som icke böra vanvårdas eller undertryckas 
blott för utbildande af förståndet och minnet. Det 
liar blifvit en stereotyp, att kalla företrädesvis de grarn- 
matikaliske öfningarne ”en själens Gymnastik.’ Na
turvetenskaperne äro Gymnastik både för själ och 
kropp. Men naturvetenskapernes egentliga vigt ligger 
i många andra företräden. Fast deruti att de upp
muntra och tvinga till den sjelf verksamhet i studier, 
öfver hvars brist klagas i vår tids bildning. Vidare 
utbilda de den vigtiga, egna i a k t ta g e l s e - fö rm å g a n ,
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ögats ocli själens skarpsynthet i förening, att pä en gäng 
uppfatta det gemensamma och egendomliga i hvarje 
föremål d. v. s. det väsendtliga; det är till detta mål 
insigten af frändskapen emellan de skenbart olika, 
åtskillnaden af så många till det yttre lika natur
alster leder; det är mindre för naturalstrens använ
dande i medicin, än för utbildande af denna egna 
iakttagelseförmåga, hvarpå denna ädla konsts säkra 
utöfning beror, som naturalhistorien alltid varit an
sedd för en förskola till medicinen, utom den kär
lek för naturen de inplanta. I likhet med allt som 
af en inre ädlare naturdrift utvecklas, fordrar utbil
dandet af denna kärlek för naturen väl alfvarlig an
strängning, men medför tillika så mycken lefnads- 

fr is k h e t j  ökad k ra ft och andelig hälsa, att egentligen 
endast den tid behöfver användas, som eljest skulle iör- 
spillaspå andra nöjen, sinnets nödvändiga hvilostunder. 
Hvarje lifligare yngling skall alltid riktigt hänledd i 
naturalhistorien finna den ädlaste rekreation. Ocli då 
man snart lör sig inse, att lifvet icke låter sig be- 
herrska utan genom under-gifVenhet för dess högre la
gar, så leda de tillika till sann resignation. Detta 
beroende af något bogre långt ifrån att missleda el
ler slappa den egna kraften, som hvarje sjelfvisk en
sidig förståndskuåtur, och, äfven den ädlaste men för
tidiga,, Estetiska utbildning, tvertom stegrar den ge
nom medvetandet af detta högres samverkan. Och 
just af denna gemenskap med religionen, förklaras 
deras kraft att fö rä d la  lijerta tj hvarför det är en 
urgammal anmärkning att de som mest iefvat i na
turen alltid tillika aro de frommaste, kärleksrikaste, 
försonligaste karakterer, så att det Ovidianska emollit 
mores nec sinit esse feros_, ehuru ofta upprepad t, är så 
sant och träffande, att vi icke kunnat afstå från att 
äfven afskrifva detsamma. Näst religionen, till b vil
ken de naturligast sluta sig, som verkan till orsak, 
se vi för vår del intet vigtigare.
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§• s .
Sakoar man några positiva grunder, h varfol’e ic

ke nalurvetenskaperne skulle vara något - I‘gt bild
ningsmedel, så liafva de obotfärdiga desto flera för
hinder emot dera. Först skola de vara så föga id
kade, att de icke kunna sägas tillhöra allmän bild
ning; om så är, är det. rätt illa. Det var en tid ej heller 
Kristendom tillhörde allmän bildning* De böra derför 
med desto större alfvar drifvas, att denna brist jnå 
snart afhjelpas eller kanske man anser det grundläg
ga en vådlig Aristokrati, om jemlikheten i okunnig
het skulle upphöra. —  Vidare beskyller man dem 
så hänföra unga sinnen, att dessa clerigenorn skulle 
afledas från ”redbarare” studier. Detta har alltid varit 
de skönas ofrivilliga lott att älskas, men just derföre 
äfven klandras af äldre och mindre lyckligt lottade 
systrar, men icke lärer man derföre på alfvar vilja 
förvisa skönheten. —  Man förebrår dem den mate
riella nytta de medföra; om just detta skall vara nå
got fel, så ligger det utom deras egentligare mål, 
som är sökande af sanning ocli allt högre upp
lysning, men att förebrå dem om de med sin insigt 
deruti tillika gagna samhället och den lidande men sk- 
ligheten är lindrigast sagt Fariseiskt. — Man förebär 
dem befodra materialism och egoism, men lill fullo 
kan bevisas att materialismen varit ald ra störst i de 
tider då de varit mest okände och voro alla egoister 
Naturforskare, blomstrade visserligen ingen vetenskap 
mera*). Lågo minsta skymt af sanning i allt detta,

*) Alt l ikväl äfveti naturforskare ,  i sy n nerh et  de som  le f -  
v a  instängde i stora m useer,  vid rik näring af to ik a d e  n a lu r-  
a ls 'e r ,  e ller  lida af ind igest ion  i sina sk rif ler ,  blifvit  a n s lu c k -  
ne a f  de  nämde t idens sm il lor  kan icke  förnekas (orngänget  
m ed le fvan de  naturföremål och röre lser  i fri a luften år *lt  
godt preserv a l iv ) , men anm ärkningsvärd! all  hland dem  sa k 
na dte alla svårare sym p tom er  och anlaga <n lindrigare ka
r a k te r  af ett tillgjordl förnäm t väsende e l ler  barnslig fåfänga.  
T i l l  dc nna hör begäret all i hvarje ny  vcxtart förev iga  sig

72
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skulle vi kunna uppgifva ett säkert homoeopathiikt 
motgift, sann na turforskn ing_, ty af allt velande har 
clen nast religionen häst bevisat sin kraft att upp
amma just inod till försakelse och sjelfuppoffring 
för ett högre ändamål, så att i sednare sekler ingen 
vetenskap räknar flera martyrer under alla zoner — 
och fordra de icke detta mod hos nästan hvarenda 
dess idkare, då ingen vetenskap lemnar så ringa ut- 
sigter till lycka i befordringsväg. Man förebrår na- 
turforskarne att de hafva föga sinne för sällskaps- 
lifvets nöjen, men de finna inom sig en rikare verld 
än kortens och i den stilla naturen alltid ett läro
rikare sällskap än i de bullrande nöjenas hvirfvel. 
Slutligen öfverflyttar man sin egen sinnesstämning 
emot naturvetenskaperne till dessa och tillägger dem 
fiend llighet emot de öfrige bildningsmedlen (om man 
någon gång haft anledning till denna klagan, liksom 
vid en Faders öfver en vanartig son, bör man först 
efterforska 0111 ej grunden ligger i vårdslösad upp
fostran eller i egen orättvisa); man synes frukta, 
att den hatade, ur bröd raringen förskjutne, som man 
helst ville sälja till träl för beredandet af sitt lifs 
cornfort, en dag kunde blifva en farlig fiende; men 
denna fruktan är onödig; den Josef, som dess bröder 
af fruktan att han skulle veva dem öfver hufvudet 
sålde som slaf till Egypten, blef en dag hela slak
tens stöd.

J. 9.
Den äldre bildningens kämpar befinna sig för 

närvarande ofta i aldeles samma ställning, som me
deltidens Riddare efter krutets och den nyare krigs
konstens uppfinning. All deras tunga klassiska rust
ning skyddar dem icke mer, de angripas med vapen

och sina vänners namn. D en  l i l la  odöd ligh et  nian genom des
sa rökoffer  lo fvar  är —  en skuggas utan m edvetande .

2
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nr Naturvctenskapernes rnslharnrar, mot livilka, 0111 
ii ii förrostade, de inga försvarsmedel cgn; deras egna 
ii A icke (leras motståndare. De ropa derföre att na- 
turvetenskaperne leda till materialism, atheism o. s. 
y. aldeles som de ädle Riddarne, att krutet var en 
gudlös. djefvulsk uppfinning. Men hvarken med jem- 
merskri eller anatliemer nedslår man någon mot
ståndare (allmänheten tyder båda för n ö d ro p )— och 
det mest förvända är onekligen att vänta hjelp der- 
af, att man afhåller det yngre slägtet från deras stu
dium. iSej! hvarje fiende, som skall besegras, måste 
uppsökas i sitt eget land, mötas på dess eget fält, 
slås med sina egna vapen och då skall visserligen den 
sanna bildningens sak segra. Det finnes verkligen 
icke i hela Lärdomshistorien någon enda verklig na
turforskare, som icke i hufivudsaken är på den äldre 
bildningens sida; och ville man tillåta den ädlare 
naturforskningen värfva stridsmän i det uppvexande 
slägtet, eller blott bilda det till skicklige jurymän 
för denna fråga, skulle den 110g besegra bådas gemen
samma fiender; den äldre bildningen har farligare 
fiender i sitt eget läger, än bland naturforskarne. 
Det är just en tidens skada, att den nu som fordom 
i Epicuri dagar utan sann insigt til lognat sig en del 
af naturvetenskapernes resultater ocb utplattat desse 
till ett sens-couimun-vetande, som efter det sjelf spe
lar på ytan omöjligen kan fatta något inre lif; som 
just der i genom att det bortkastat det oändliga be
griper intet, men tror sig begripa allt —  och deri- 
genom hotar undergräfva både religion och vetenskap. 
Deremot g i fives det ingen naturforskare, som icke er
känner att hvarje fenomen och synnerligast lif vet utgår 
irån en högre för honom oförklarlig kraft. Således 
kan endast ett grundligt studium af naturen hela den 
skada, som uppkommit af ett halft vetande. Historien 
har redan bevis på att sådane s nnessjukdomar, som 
hvarje tid lider af, endast kunna botas genom



natuwetcnskaperne. Förgäfves arbetade kyrkofäderne*), 
de upplystaste både i kyrkan och staten, att utrota 
medeltidens grofva vantro, vidskeppelse och hexerier, 
(ännu i femtonde seklet sökte Pålliga bullor för svär
meriet sätta gräns) men för det ljus naturvetenska- 
perne tände i j'7:de seklet försvunno de som en dim
ma. ”Ingen dogmatism förmår skingra någon slags 
van lro , utan dertili fordras demonstrativ empirisrn, 
den genom imagination bedragna sinligheten måste 
genom en säker sinlig erfarenhet återföras.” Den otro, 
fåkunnighet och indilferentism > som hotar var tid , 
har p i långt när icke så djupa rötter; den är väl 
ännu mest ett skum, som jäser på ytan. Det var 
egentligen de lysiske vetenskaperne, som utrotade 
den äldre (som i allt såg öfversinligt), det är de 
biologiskes bestämmelse att besegra den nyare van
tron (som i allt endast ser det materiella). Den 
som i Skriften icke ser annat än vanligt mennisko- 
verk, det hjerta som sjelf framstöter dess helande 
kraft, kan icke derigenom betvingas; men införas de 
i lifvels verkstad, det ingen menniskolanka kan lat- 
ta eller konst kan eftergöra eller efter sina beräk
ningar leda, måste älven de med de Dgyptiske troll- 
karlarne erkänna t detta är Guds finger. Och är 
blott känslan lör det religiösa väckt, tron på hö
gre än naturkrafter eller på Guds uppenbarelse i natu
ren belastad, så blir sinnet öppet för hyllandet af

*) Del är e!l slor histor isk  orättv isa ,  att man beskyllar  
k y r k a n  un der  m edelt iden uppsålligt befordrat v id sk ep e ls e ,  den  
stred verk lig en  länge cJtrclnol,  men besegrades slutligen s j e l f  

l ierat,  em ed an  den i iifiturvete iiskaperne icke ägde något slöd.  
Ä lv e n  de stora R efo im atorern e  l_.uth.er, M elanchton  (som  sje,f  
h ö l l  föreläsningar ö f v e r  Astrologien) in. 11. kunde icke frigöra  
sig derifrån , Jivilket v isser ligen  icke v a n t  fa l le t ,  om den va
rit ett m e d v e te t  bedrägeri.  Dess egentliga rot är väl alt sö 
ka i fsö o-platc ii isn ie  n , «»ed b vilken all orientens vantro (i 
i ö lk l i l v e t  förv ildad e  lem n in g a r  af dess aldsla kultur ?) lätt 
förm äldes .
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Guds uppenbarelse i tiden; när forntidens ”Vise ba
de sett hans stjerna i Österlanden, kommo de att till
bedja honom.” Religionens första utbredning fordrade 
under , i våra dagar behöfvas icke dessa, då naturens 
under ligga öppna för hvar och en som vill se. De 
som tvärtom tro dem leda till atheism 111. m. hafva
till motståndare Apostelen Paulus. (Romar. 1. 20) __.
men ändå frukta en del Protestanter mer att låta 
ungdomen läsa i naturens bok än Katholska Kyrkan 
i Biblen. Katholska Kyrkan åter, som är öfver all 
misstanka, att icke rätt väl förstå sitt eget intresse, 
befall te redan i 12:te seklet för att motverka tidens 
materialistiska rigtning, att naturvetenskaperne skulle 
föredragas i samband med Theologien och män med 
största anseende inom Kyrkan, Thomas af Aquino, 
Albertus Magnus m. fl. voro dess första lärare i Na- 
turvetenskaperne —  och än i dag tager den dem i 
sitt synnerliga hägn. Så öppnades sistledne år Ita
lienske naturforskarnes sammanträde med en högtid
lig religiös messa, något som li varken i det prote
stantiska Europa eller det okatholska Frankrike kom
mer i fråga. Men i England, der man väl alfvarligast 
begrundat tidens skada och medlen för att motarbeta 
den nya Epikurismen, har man ansett det bäst kun
na ske genom framställning af naturvetenskapens un
der. Men innan dessa ens kunna ses, måste någon 
insigt och förmåga att fatta dem vara förvärfvad. 
Särdeles är det för dem som beträda bildningens ba
na af vigt; dessa få visserligen hos oss tidigf en alf- 
varlig (men ofta abstract) religions undervisning, 
men under de flestas, om icke allas, utbildning in
träffar en kritisk period, då denna barndomstro ska
kas, för att ånyo lefvande gjord stärkande genom
strömma hela deras väsende. Visserligen beror till
frisknandet till full andelig hälsa på den inre lifs- 
kraften, men ingen vis förkastar ett bepröfvadt lä
kemedel för krisens underlättande och i vår enskilda



öfver tygelse är Naturallnstorien i detta full ^oni vå
ra sanguiniske förhoppningar skulle ogillas hoppas vi 
till ° i ft för var kärleks skull) i psykiskt hänseende, 
hvad skyddskopporna i fysiskt. Liksom individuens 
fantasi med åren allt mer och mer förbleknar, så sy
nes det äfven vara förhållandet med hela slägtets; i 
dess ungdom lefde religionen mest i denna, i dess 
mognare ålder söker den sin grund i förståndet, och 
det är derigenom naturforskningen är så vigtig , min
dre genom symboliserande af sanningar, än derigenom 
att den på ett aldeles omisstydligt sätt utvisar för
nuftets gränsor. Och detta vittnesbörd al alla dem 
som alfvarligen forskat i naturen toide lullt uppvä
ga deras förmodan, som utan kunskap deruti antaga, 
att den i sig eger sin förklaring. Afven måste er
kännas att de högste, tröstrikaste sanningar icke fin
nas uti naturen uppenbara, sasom försoning ). Det 
strängare, att Oud straffar barnen löi lädiens miss- 
gerningar intill tredje och fjerde led, äi lian blott 
naturhistorisk ståndpunkten  oblidkelig sanning. E n
sidigt upplattad kan naturalliistorien leda till en 
strängare Mosaism, liksom ensidig uppfattning af 
naturläran till hcdendom och af natui filosofien till en 
modernare eller förfinad muhamedamsm; men det 
var ur den lorstnämda Kristendomen utgick lörklarad.

§• 10.

I livad mån nalturvetenskaperne äro bildande be
ror likväl till hufYllidsaklig del, liksom allt annat 
Vetande, på luetho-den för deras inhämtande och 
studium. Att utveckla denna fordrar sin egen afhand- 
ling, så att här endast kan blifva fråga derom så

*) V isser l igen  liafva vi <3 er till  sett  försök. Se f. e. C on-  
v e r s a t io n s -L e x ic o n ,  Art. N a tu r , men den h vila  efter e le m e n -  
ternes strid der antages för förson in g  är nngot belt annat ån 
den kristliga.
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viclt den angår elementar-undervisningen. Vi kunna 
dock ieke förbigå en omständighet af högsta vigt, som 
vi icke tinna anmärkt äfven i de utförligaste afhandlin-r 
gar öfver naturvetenskapernes studium, för exempel 
Herscliels nyligen på Svenska utgifna. Naturforsk
ningen i hela sin vidd betraktas deruti endast från 
den oorganiska naturlärans synpunkt; deraf detta upp
höjande öfver allt af det abstracta vetandet —  på
ståendet att ”det är principer, ej fenomener, lagar 
ej facta som äro föremål för Naturforskarncs under
sökningar,” livilket allt kan ega sin riktighet i de 
Fysiske vetenskaperne, men ingalunda i de Biolo
giske, ehuru mänga dess idkare tanklöst eftersäga det 
samma. Ty likså visst som de Fysiske vetenskaperne 
icke kunna studeras utan mathematisk grundläggning, 
så säkert är äfven att de Biologiske omöjligen veten
skapligen kunna studeras, utan att förut inhämta 
en mängd speciella empiriska kunskaper, liksom in
gen öfver allmänna historien kan reflektera utan att 
förut inhämta en mängd facta. Abstraetioner äro i 
Naturalliistorien af underordnadt värde, ofta skadliga , 
emedan de behandla Biologien efter den oorganiska 
naturlärans method; de kunna dock vara trappsteg 
för r e f l e x i o n e n de historiske vetenskapernes rätta 
och högsta element, eller hvad Tro  för de Theolo- 
giske. Hvad som anföres 0111 Naturlagarne passar till 
den oorganiska naturens., men icke till iifvets högre, 
Hndast de förra kunna behandlas som abstracte och 
beräknas som Förf. yrkar, men ingalunda de sedna- 
re, uti dem ingår tillika något oändligt, som ieke kan

*) Så f. e. är det speciella  bestäm m andet efter  yttre  u tse 
endet det empiriska  e ller lägsta; efter yttre karakler abstract 
tionens s tå n d p u n k t;  efter biologiske förhållanden reflexionens 
verk. L ikaledes de artificiella system erne  de empiriske  (hvar-  
af deras stora lä llfa t l l ighet ,  men brist på vetenskapligt v ärde) ,  
tidens natu rliga  system er  endast abstraetion er, men ett h ögre  
vetenskapligen construeradt system mnst,e hvila  på reflexion,
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bringas i abslraeta formler (och just derigcnom öpp
na Je  Litsigteu Lill en högre verki); de torra liro 
öfverallt hvar de uppträda lika, men lifskraften f. e. 
är snarare endast en analog än fullkomligen identisk 
kraft; hos hvarje slag af naturalster något olika (hvad 
f. e. för ett är dess mest verksamma näring är lör 
ett annat ett dödligt gift och otaliga dylika), det to
re måste Biologien hålla sig till de förkastade teno- 
menerne och facta. Hit hör äfven betraktelsen efter 
fysiska vetenskaperne af tyngden, rörelse-lagen o. s. 
v. som de ”högsta naturkrafter,” för Biologien äro 
tankekraften o. s. v. de högsta, som är något helt 
annat än de allmännaste. Och just häruti, om vi ej 
bedraga oss, ligger förvillelsen uti vår tids Botaniska 
systematik och fysiologi, att man hänförd af de fy- 
siske vetenskapernes lysande resultater etter sanmia 
method velat behandla 1 i 1 v et och dertöre ulgai lian 
de t enklaste, ofullkomligaste tör att sjelt skapa sin 
lilla verld. Redan Linne förkastar med uttryckliga 
ord denna via mathematica l Naturalhistoi len. bui- 
na diam et ala olikhet emellan den organiska och oor
ganiska naturläran är ett ämne, som förrjenade en 
utförligare granskning, att den förra må återvinna 
sin sjelfständ i ghet'•■'). föredragas den tör ra som ett 
abstract vetande; stannar den vid utanläsning at en 
mängd termer och uppräknandet at en mängd indel
ningar, så är det detsamma som läsa Geografi och 
uppräkna Depavtenienterne i Frankrike ulan kartor. 
Sådant leder endast till afsmak och olust för bådas 
studium. Än sämre är efter torkade exemplm )

*) l sammanhang liårmed torde  få anmärkas, att om nagon 
öfversigt af A stronom i,  F ysik  e ller  Kemi skulle lennias vid  
e t t  e lem entar-läroverk till liöra dessa a lde les  icke Läraren i 
naturalhistorien (det vi d o ck  känna hafva  sk e t t ) ,  utan Lek
torn i M athemalikeu.

**)  D e t  är väl i synnerhet vid Universiteterna denna v a n 
art vill gerna inrita sig,  då kunskap deri måste fordras for
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eller plancher inlära sig några nam n, om än de ut
siras med några anekdoter om hvarje; då kan man 
lika geina inköpa Lördags-Magazinet, som aflöna Lä
rare i naturalhistorien. Botaniken är i allt afseende 
den lämpligaste utgångspunkt, från den liafva nästan 
alla Zoologer ex professo utgått, liksom Zoologien 
sjeli. Hulvudsaken vid all undervisning deruti är 
att inplanta kärlek för naturen, intresse för lifvet, 
af ven i den ofullkomligaste form; vördnad för dess 
lagai och ännu mera lör dess Herre. Sjelfva den be
svärliga terminologien, som abstract framstäld är så 
själlös, blir i hög grad bildande och lärorik om den 
mo»ieiogiskt framställes, som lifvets olika utvecklings- 
giadei 9 som exempel på ändamålsenligheten af 11a- 
tuiens sätt, att 1 ramskrida i sin enkla utbildning. 
Dei el ter bör den Öfvergå till demonstrering och exa- 
minering af den lefvande vexten, hvarvid lärjun- 
gaines sjelfverksamhet företrädesvis bör tagas i anspråk; 
h \aije sjelfbestämning al ett okändt föremål är en 
segei , som uppmuntrar till nya. Allt detta kan en
dast ske genom Botaniske exkursioner, utom hvilka 
a undervisning deruti är död; endast under sådane 
ai nian känna vexten i sina naturliga omgifningar 

ocu lilsyltringar; ocli icke blott i sina former. Lä- 
laren bör dervid fästa uppmärksamheten mer på lif
vets herravälde öfver den yttre naturen, än dess 
beioende al denna. Kan man tillägga något ur Vext- 
geograli och af Biologiens vi g ti gare fenomener är väl, 
men det bör endast ske för att rikta uppmärksam
heten åt vetenskapens högre mål. Att gifva det för 
nybegynnare en sträng vetenskaplig form eller lilo-

en exam en  af sådane, som  i ungdom en deruti saknat h a n d le d 
ning. Dessas be lägenhet är verk ligen  beklagansvärd; d e t ,  
som skulle  varit deras studiers kry d d a ,  blir deras värsta plå
ga. Få ega den kraft so m  fordras att ärligt inlära det  f ö r 
su m m a de ,  de öfrige söka så g o d t  de k u nn a  bedraga exam ina
tor i i ,  so m  dock torde sä l lan  lyckas.
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sofisk anstrykning är lindrigast sagt en löjlighet; 
men erinne sig att vetenskapens väsende är att con- 
cret uppstå och så vidt den ej hvilar på egen erfa
renhet blott är en fördom i ordets egentligaste be
märkelse. Vi veta alltför väl, att det är just detta 
sätt, som stöter så många för liufvudet, som i allt 
vilja se en sträng begrepps utveckling; ingen kan hel- 
dre än vi erkänna denna methods stora vigt, men 
för att undvika dess ensidighet är i bildningen en 
motvigt nödig. Man anmärker säkerligen att den 
icke för ynglingarne så kan blifva ett strängt stu
dium ; riktigt, det får den ej blifva, emedan den 
hvilar på kärlek; derföre äro strängare studier till 
motvigt äfven nödvändige. Att en del nyare upp- 
fostrings-methoder endast beräknade på förståndets 
tidiga ansträngning och .utbildning verka skadligt bå
de i fysiskt och psykiskt hänseende är af utmärkte 
Läkare bevittnadt*} Detta och flera dermed i sam- 
hand stående frågor förtjena alfvarligare behjertas, 
last de ligga utom närvarande afhandlings gräns.

§• 11-

Dock liksom andans gåfvor äro mångahanda, så 
äro äfven bildningens vägar flera. Ensidigheten vill 
föra alla på sin stråt, visheten öppnar alla banor som 
leda till sitt mål. Icke äro naturvetenskapernc det 
mest passande bildningsmedel för alla (tie som barn 
uppvext i ett utbildadt sällskapslif eller i fattigdomens 
hårda skola, hvarigenom de tvingats rikta sin liåg åt 
det, som närmast betryggar deras utkomst, hafva säl
lan sinne för naturvetenskaperna} liksom det åt an
dra sidan är visst, att flera stora snillen, Aristotelis 
och Linnes icke undantagne, utom dessa aldrig kun-

*) Man jem före  Prof. Ilva ssers  skrift  om ägtenskapet p, 4o; 
m an erinre sig Lorinser-litteraturen o. s. v.
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nat utbildas; äfvcn som vi äro förvissade att mån
gas låga slocknat derigenom att denna veka ieke an- 
tändts. Än mindre skulle vi vilja a t t  dessa skulle 
undantränga de gamle klassiska språken, livilkas måls
män egentligen äro de, som med afvoga blickar be
trakta naturvetenskaperne, icke så länge de behand
las som en död bokstafslära, men så snart de vilja 
föra ynglingarne ut i den lefvande naturen. Men 
af alla kunna naturvetenskaperne minst umbära des
sa, just för dessas skull hafva flera (f. e. Köpman
nen Breyn j Bagaren Aspegren m. fl., att förtiga fle
ra bland de sköna, som alltid känt sympatin för den 
i sin oskuld slumrande blomstersjälen), som icke er
hållit lärd uppfostran, förvörfvat sig vid äldre år 
klassiska studier. Äfven vårt Lärosäte kan fram
visa män (såsom O. Celsius  ̂ S. Ödman) som genom 
båda dessa studiers förening förvärfvat sig ett vidt- 
frejdadt namn och efterverldens tacksamhet. Natu- 
ralhistorien, utan klassiske studier, äro vaidigast ett 
dilettant-vetande, en årig vext, som blommar för 
dagen; att uttränga dessa kan således icke blifva frå
ga, utan fast mer att göra dem mer oumbärlige. Bota
niken är väl den enda vetenskap, der än i dag alla 
hufvud verken skrifvas på Latin, till ock med i k rank
rike! Deremot tro Yi icke det vara nödvändigt att 
gifva f. e. vår allmoge någon undervisning i natural- 
historiens elementer, den lefver dagligen i naturen 
och har uti den bättre Läromästare än någon läro
bok. Det fortlefver bland våra bergsboar mera genom 
seklers tradition nedförde både naturkunskap och na
tursinne än de öfverbildade —  nej! sådane gitvas 
icke — de ensidigt bildade ana. Våra naturhistori
ska elementar-undervisningsböcker, som icke äro bild
ningsmedel för sig, utan grundläggning för enveten
skaplig byggnad d. v. s. en helt annan än den de 
arbetande kiasserne skola bebo och bygga, skulle min
dre reda, än förbrylla deras sunda förstånd. (Ingen


