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uppristar blott en mark, som han icke vidare ämnar 
odla; ytan blir deraf endast mera skråflig}. Yi liaf- 
va sjelfve hört desse vid afhörandet af just för dem 
författade enfaldiga läroböcker y ttra : Bevars! att man 
trycker sådant. De viste det samma förut, fast på ett 
vida bättre och enklare sätt. Icke dessa, utan de 
som genom konstlad uppfostran alledas från naturen, 
behöfva lära dessa elementer, på det deras bildning 
må blifva ett helt och de icke må deruti vara okunni
ga re än de obildade. Man torde anse onödigt för 
de lärde att känna livad bonden vet, men just det 
enklaste, allmännaste är tillika det nödvändigaste för 
alla, äfvenså väl som luft och vatten för det fysiska 
lifvet. Just genom brist i detta hänseende tros så 
många lärde bortkommit i den verkliga verlden,

§• 12.
Men, torde mången invända, hvem älskar icke 

naturen? Hvem gläder sig icke åt dess fägring? 
H vem kan icke, utan särskild undervisning eller egna 
studier, deruti förvärfva sig tillräckelig insigt? ’’Icke 
behöfver man derföre så mycket bråka med dess en
skilda detaljer!” Sätten att njuta naturen öro likväl 
så mångfaldiga; vägarne, som leda till dess känne
dom, så olikartade; ingendera bör väl helt och hål
let fä förvildas, för att öfverlemnas åt stigmän, al- 
dra minst den, som för de flesta befinnes vara den 
mest passande och säkra, —  En del hjertan vidgas 
mest vid naturens rikt dukade bord, med alla dess 
läckerheter, Ananas och Cypervin. En annan klass 
hän föres mer af dess stora landskapstaflor, af lundar- 
nes och källornes sus, af vindens och blommornes 
le k , af smultron och näktergalens sång. En tredje 
finner en högre njutning af dess närmare kännedom 
i sina detaljer, mäter den, beräknar den, undersöker 
den tiU sill sammansättning, lärer känna och så vidt
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möjligt beherrska dess krafter. Det gifves dock hö
gre krafter, som hvarken låta beräkna sig eller be
herrska sig, nemligen allt livad som står i samband 
med lifvet, derföre glädja sig andra företrädesvis at 
betraktelsen af detta i sina fenomener, af alla dess 
sköna mångskiftande former, uti livilka det ser lika 
många olika uttryck deraf, af insigt i de ideer 
den eviga visheten i lefvande naturen symboliserar. 
Lika olikartade, som sätten, att njuta naturen, äro 
ock vägarne att öfver den samma vinna kännedom. 
E n  söker den uti litteraturens skatter, sin egen kän
sla och naturens omedelbara intryck på denna. En 
annan tror sig inom sig finna nycklarne till lifvets 
gåta och skapelsens under, grubblande öfver all tings 
uppliof än i hänförelse förgudande sitt förnuft, är i 
förfärelse förnekande det samma. En tredje vill i 
skapelsens spegel skåda skuggan af Skaparens allmagt, 
vishet och godhet*) — och detta är naturforskning. 
Men den delar sig i tvenne väsendtligt skilda gre
nar, den ena söker den oorganiska naturens allmänna 
lagar, noggrannhet och visshet i sina abstractioner; 
den andra betraktar lifvet i dess fenomener, söker 
de ideer som sammanbinda dessa, vill genom reflexion 
lära sig lydnad för dess lagar, mer förödmjukad af 
dessas höghet än tillförlitande sig på egen kraft. Att 
denna sistnämde vägen är den mest mödosamma kan 
icke bestridas ([till sanningen leda inga kungsvägar), 
men visst icke den minst bildande. Den medför dock 
sjelf den rikaste belöning, så att ingen som en gång

*) Guds rättfärdighet och försoning ser man tydligare i 
Verldshändelsernas ledning än i Naturalhistorien. Dessa be
grepp uppträda egentligen först med m en n isk au , ty i hela  
den lägre naturen råder den starkares rätt. Vi hafva an
märkt detta blott som ett exempel, att flera de högsta och för 
vår moraliska natur vigtigaste sanningar icke i den lägre na
turen finnas klart uttryckte, livaraf följer att en blott lägre 
naturreligion icke är tillräckelig.
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beträdt denna bana deruppå tröttnat eller afvikit, utan 
har den första kärleken ännu i sednaste ålderdomen 
närt ett ungdomligt lefnadsmod, så att Iduns äpplen 
kunde sägas ännu v exa på naturvetenskapernes t r ä d 0). 
Visserligen bar allt redligt sökande i b varje veten
skap sin belöning i det Platonska ¥vqi}y.u , men i na- 
turalhistorien kan äfven den ringaste af dess idkare 
genom sin flit bidraga med en ny sten till dess omät
liga tempelbyggnad, finna något nytt öfversedt drag 
på den himmelsvida taflan. Och ligger icke just der
uti ett bevis för deras lämplighet för alla, att de, 
som Poesien och det transcendentala vetandet, icke en
dast kunna begagna snillet i sin t jenst0 Man har 
trott sig kunna vanrykta naturvetenskaperne genom 
påståendet, att ”det är mest klena hufvuden som 
studera dessa” (e tt  motstycke till uppgiften, att reli
gion endast är för enfaldigt folk): så vid t detta rör 
oss sjelfva kunna vi icke bestrida dess riktighet; men 
finna verkligen lyckligt, att det finnes ett bildnings
medel för denna talrika klass, som de högvisa lä- 
rorne förskjuta. Ehuru vådlig än den bekännelsen 
må synas för en framtid, då de tongifvande Aristo- 
kraterne, snillet och talangerne, möjeligen ej vilja 
erkänna hjertals och flitens adel, så tveka vi icke upp-

*) Så se vi den gamle vördnadsvärde C lusius, knapt åfer- 
stäld från en under sina bergvandringar ådragen svår och 
långvarig sjukdom , åter i full verksamhet, vid särskilda till
fällen afbryta armar och ben, försträckt i sina lemmar och 
ena höft, under ådraget bråck, lidande af sten- och under- 
l ifve ls  p lågor, gående på kryckor, än i sednaste ålderdomen 
lifvas och fröjdas i sin ädla verksamhet.

**) Liksom ingen kan djupare intränga i de abstracta eller 
spekulativm lärorne utan förståndets skärpa, kan ingen utan 
kärlek och hjertats fromhet vara utmärkt i de Historiske ve-  
tenskaperne i sin vidsträcktaste mening. Det är detta sorn 
gör själens öga ljust och deras högsta resultater (ideer) äro 
mer en l l a r t  insedd tr o ,  än mathematiskt bevisliga sanningar.
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viktigt tillstå, att naturalhistorien behöfver flera fli- 
tiga och trogna arbetare än snillen; men att äfvenO o  % 7
för denna Guda-gåfva finnes ett rikt fält uti denna; 
torde Aristotelis*} och Linnes namn, flera att för
tiga, kunna vittna, — Hvad det speciella studium, 
livarom nedanför mera, beträffar, lärer väl ingen på 
alfvar påstå, att en obildad skulle lika val förstå en 
tallas eller ett konststyckes skönhet eller fullkomlighet, 
som en verklig kännare, huru kan man då förestäl
la sig detta vara förhållandet med det största mäster
stycket bland alla? Men emellan konstens och den 
organiska naturens alster förblifver alltid den genom- 
gripande skillnad, oaktadt allt hvad snillet framsökt 
for att upphöja sina egna skapelser, att de förra ju 
nogare och på ju närmare håll (såsom under försto
ring) de beskådas, desto flera bristfälligheter upptäc
kas; då naturens ju längre de studeras, desto out
tömligare finner man den konstrikhet och visdom, 
långt utöfver livad man kan se och fatta, som id enO 7
återspeglas eller att öfver de förra blott hvilar en 
yttre glans, då i de sednare innebor en lefvande 
”själ.” Men hvilka otaliga grader åtskilja icke den
na ifrån plantans medvetslösa till menniskans ensamt 
fullt medvetna och derföre till ännu skönare utveck
ling mogna. Bland naturalhistoriens delar är derfer 
Botaniken den enklaste och efter vanliga måttstocken 
på tingens värden den ringaste*"*); ”cless lopp är 
bäckens i dalen, obemärkt af annat än den friskare 
grönskan och biommorne vid dess bräddar.” Zoolo-

#) Se öfver A risto telis  natui forskning, nu vanligast föremål 
för smädelse, eu egen uppsats.

*') Vi kunna icke förmoda att någon Botanist skulle se sin 
vetenskap härigenom förnärmas; vi erinra i detta fall att ic
ke saken ädiar personen, men väl behandlingen vetenskapen. 
Icke heller har tornets väktare just nödvändigt högre åsigt af 
i i fvet än den som vid dess fot från vänners grafvar blickar 
mot höjden.
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gien har redan en större och rikare bana; den är 
flodens, som hvimlar af otaliga skaror af varelser med 
känsel och fri villig rörelse. Denna är en alldeles 
oumgäiigelig länk mellan den lägre naturläran';y) och 
den högsta, A nth ro p o lo g ien denna gränsskillnad el
ler snarare föreningslänk mellan tvenne verldar, me
delpunkten för alla menskliga velandets strömmar; 
dess djup är som verldshafvets, hvars alla under intet 
menskligt öga i tiden skådar.

§. 13.

Genom den öfvervigt de fysiskt-mathematiske 
vetenskaperne erhållit i vår tids bildning, genom 
dessas abstracta karakter, genom allmänheten och 
den prisade vissheten i deras kalkyler, har den bio
logiska naturforskningen blifvit tillbakasatt; alldrig 
heller kan den bli 1 va något så handgripligt, materielt 
bevisligt. Man har derföre sagt att dess studium af 
de enskilda naturalstren är något lika obetydligt och 
själlöst som al m ynt-  och sigillsamlingar. Utan att 
deltaga i det förakt, som mot dessa deruti är uttryckt, 
om de betraktas som historiske minnesmärken, an
märka vi alt de sistnämnda äro tillfälliga mennisko- 
verk , de lörra åter den eviga vishetens tankar. Det 
är samma fåviskhet som anser lösningen af en gåta 
lika vigtig som tydningen af en naturlag.” Men man 
finner stundom att denna åsigt äfven inträngt i na
turforskningen sjelf, att man anser en konstlad för
klaring vigligare än ett enkelt factum, snillrika fan
tasier öl ver naturen högre än den eviga visheten. 
Förledde af de okunniges hån öfver naturforsknin-

) Det Catoniska ”praeterea censeo,'1 alt förslöra en medtäf-  
lai e lyckades ; vart, alt erliaila en eller /joologie Pr o lessor vid  
Upsala A cadtm i, som knappt saknas vid någon af de minsta, 
liar misslyckats.
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gens lumpenhet som vetenskap, måhända ock af få
fänga att det egna snillet skulle vara det högsta, bly
gas några naturforskare för det som är deras arbetes 
ära (liksom stundom Religionslärare för sin tro), för
neka sjelfva sin vetenskaps värde och tro den endast 
kunna försvaras som en filosofiens eller estetikens tje- 
narinna. De hoppas måhända genom denna libera- 
litet åtminstone rädda sitt anseende, men fara värdt 
att det ej lyckas bättre än för de Franska Aristokra
te r,  som under revolutionen ville spela Jakobiner, 
för att vinna nya anor. De naturforskare, som äf- 
ven i filosofi och estetik kunna skörda lagrar, vinna 
derigenom dubbel ära, men naturforskning är icke 
detta; den bibehåller 110g sitt värde för sig. Att ic
ke erkänna detta under annan form än naturfilosofi 
är väl det samma som förkasta poesi och blott hylla 
Poetiken, praktisk religion för abstract Religions
filosofi. I all positiv religion inflödar allt egentligt 
iif  från dess uppenbarade religions urkund, i den 
biologiska naturforskningen från lifvets betraktelse i 
dess sjelfverksainhet; den naturforskare, som nedsätter 
dess observation, är lika med den kristna religions- 
lärare, som ville förlöjliga Biblens studium. Allt vi
dare tillgörande i båda fallen genom kritik, analys, 
theoretiserande eller eget skarpsinnigt supplerande ((att 
ej säga korrigerande} bör endast vara af ordnande och 
förklarande natur och kan som sådant vara af sant
värde, men vidare utsträckt är det blott något sub
jecti vt, oftast falskt eller ledande blott till negativa 
resultater. Den naturforskare, som med uppmärksam 
klar blick under hela sitt lif på berg och i dal in
andats naturens egen vårluft, känner både dess alster 
och pulsslag säkrare än d e , som i sin instängda kam
marluft genom spekulerande eller dissikerande sökt 
begränsa de förra eller utsätta lagarne lör de sedna-

« i - 1re ,  fast de deröfver kunna vida konstmässigare do- 
cera. Det är för oss åtminstone sorgligt att se, när



de förra deraf förledde, misskännande sitt sköna kall 
som den Eviges präster i naturen söka ocli förkun
na de i denna uppenbarade enkla sanningar, efter 
dessa vilja construera det liela, som ligger öfver de
ras synkrets, eller begifva sig på den mekaniska för
klaringens bana, hvarunder det oändliga genom ett 
taskspeleri införes, eller oek blott söka bevis för eg
na förut uppgjorda abslrnetioner. Hela vetenskapens 
historia vittnar ju , att del är den passiva naturforsk
ningen den bar att tacka för sina verkliga framsteg. 
])el är arbetsbiet som insamlar honungen och fort- 
lefver, de högre surrande drönarne, hvilka af det för
ra näras, lefva icke öfver vintren. Om dessa veten
skapens drönare än benämna forskarne ”naturens fu
skare ocli gesäller” så är detta ändå en stor heders-

• Ttitel relativt dess ende Mästare. Och när Linne 
blott med blonmiornes egen nektar skrifver vextverl- 
den historia, utan att med egna historier utsira den; 
när de snillrikaste häfdeforskare benämna sig Histo
rici, så kunna de öfrige gerna bära denna förmenta 
smälek. Om de än synas sysselsätta sig med det 
lilla och för mängden ringa, om deras bana är obe
märkt, så erinre man sig tvenne ojäfvige snillens 
viltsord: ”Ans kleinen bauen sicli die Welten” ocli 
”livad stort sker det sker tyst” liksom tiden lägger 
stund till s tu n d , men vexer till en evighet. Den 
som föraktar det lilla, vinner alldrig det större. l)et 
är just denna ecclesia militans bland naturforskare, 
som i ett skönt brödraband förenas, likt en sluten 
Orden, så länge de studera naturen som en högre up
penbarelse; men så snart man börjar sjelf vilja i 
större skala fortsätta skapelsen brister det sönder; ty 
då är ej längre 110g att tro på samma Gud, då vill 
ock hvar ocli cn vara hans enda profet. —  Må man 
likväl icke tyda det anförda så, som vetenskapen, i 
vår tanka, blott skulle vara ett aggregat af enskilda 
facta och fenomener; men Biologien hvilar icke på

3
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sådane demonstrabla lagar och abstracta sannin
gar som matliematiken. Grunden livarföre dessa ve
tenskapliga kristaller, med all sin regelbundna form 
och genomskinlighet, oberoende af all t id ,  icke pas
sa på någon historisk vetenskap, ligger uti dessas vä
sende, att afse den successiva utvecklingen, som icke 
kan fattas i ett moment; lifvet ses lika litet genom mi- 
kroscop, som det väges på någon vigt eller omslutes 
af några algebraiska formler. Dessa vetenskapers led- 
stjernor äro högre, lefvande ideer, som just afse con- 
tinuiteten, som lika klart kunna inses, fast de ej 
mathematiskt demonstreras. De måste sökas; om vi 
ej fruktade misstydning, skulle vi äfven säga, de måste 
uppenbaras. De vinnas nemligen hvarken genom 
blott spekulativ vishet eller hopade materialiers råa 
kraft eller mångfrestande förslagenhet, än mindre ge
nom några kalkyler; det var, efter Nordiska sagan, 
hvarken genom Oden, Thor eller Loke, eller genom 
några besvärjningar, utan sökande som Asarne äter- 

fiu ino  Allfaders uråldriga tajlor bland gräset på 
Idavallen. Som nämde ideer innesluta det oändliga, 
blir i verkligheten deras tillämpning alltid ofullstän
dig. Fast de sprida ljus ofver och samband emellan 
alla de enskilde fenomenerne, upphäfva de icke des
sas individualitet; tvärtom få dessa derigenom ett 
ökadt värde som en nödvändig länk i det hela.

§. 14.

Skulle man än medgifva naturvetenskapernes vigt 
som bildningsmedel, torde man, liksom man yrkat 

v den närbeslägtade religiösa undervisningens undan
skjutande till mognare år (Tör att undergräfva dess 
fruktbärande krafQ, äfven vilja att ynglingen först 
skulle inhämta förgångna åldrars språk, vishet och 
de abstrakta lärorne, innan han införes i den lef
vande naturen. Om än icke det närvarande skulle1 k



vara (len lämpligaste utgångspunkt*), så finnes dock 
många andra tvingande skäl, som göra det nödvän
digt, ty  den rena kärleken till det gudomliga i na
turen, som är naturalhistoriens lifskraft, kan endast i 
denna ålder inplantas. Redan i den betydelsefulla 
Grekiska Mytben var blommornes fosterfader, den 
strålande Phoebus, den högre bildningens Gud. Med 
hvarje dag stiger han 1111 högre på vårens himmel 
och uppväcker till lif blommornes i mullen slumran
de knoppar; så måste han ock hos sina utkorade sö
ner i lifvets vår få utbilda de rika frön till ädlare 
natursinne, som gro bland barnaårens liljor. Hafva 
de beträtt detta religionens första trappsteg, skola de 
icke blott söka uppstiga till dess helgedom, utan ock 
dem derigenom tillfalla o förgänglige skatter för hela 
lifvet. Hela denna yttre verld, vid hvilken vi här 
äro fängslade, får en ädlare betydelse, ett beständigt 
solsken hvilar öfver hela naturen för den med den 
samma förtrogne0 *) och skapelseboken ligger för ho
nom städse uppslagen, innehållande mera vishet och 
poCsi, än ännu alla skalder och tänkare hunnit ut- 
skrifva. Flora blir en skyddande genius, som för
hindrar lidelsernes stormar förhärja lifvets vår och 
från dess sommar af vänder den inre tomhetens isan
de köld, som hos så många bortbränner den sanna 
glädjens hjerlblad — och blott qvarlemnar verkliga 
originalet till den sinnesart, af hvilken Skalden en
dast lemnat en svag kopia i Mullvadens, ”som alltid 
talte illa oin solen och blommorne, emedan han kän
de dem in te t” Det var denna sinnesart, som i för
ment vishet sönderslog gossens såpbubla under ut
rop: dårskap! fåfänglighet! — och deruti gjorde rätt

) NaturaIis instinctus docet nosse primum proxim a, dein 
remotissima” Linné.

* *) Man torde kanske finna detta vara förmätet sagt, men 
ändå ganska naturligt att en konstkännare mer njuter af en  
skön tafla eller skön musik, än den i dessas eJementer full
komligt okunnige.



illy. Men icke annorlunda handlar den, som för att 
t]väfva alla lilligare ynglingars sympatlrier för natu
ren och värblonnnorne, tror sig först höra hvälfva 
öfver dessa litteraturens Iran äldsta tider stelnade 
glaeierer, i stället lor att lata dessa upptina vid de 
föiras flamma. Eller tror man verkligen Gud Faders 
oändliga herrliga verk, hvaruli så väl cle doflande 
hlomniorne på marken, som de tindrande j)å fästet, 
äro stafvelser, ej vara på en gång enklare och klara
re, men ändå lärorikare och djupsinnigare än alla 
lord na skalders och tänkares sköna drömmar eller 
förvillelser? Eller anar man icke, den frommaste hän- 
gifvenhet till de gudomliga, och deraf härflytande 
renaste och oskyldigaste glädje, här i tiden vara lif- 
vets högsta vinst? Men den som deruti icke mviges 
såsom harn kommer deruti alldris in, är det med-O
lödda natursinnet en gång förlorad t, förhlir dess eden 
för alltid slängd, det kan väl dikta en idyll, men 
ieke som hvarje sann naturforskare omlefva en så
dan: är hufvudet lor ut uppfyldt af konstigare och 
spetsfundigare läror, så synes det högsta för enkelt, 
det största för obetydligt —  om icke i dikten! För 
den vid sprit och opium uppammade har källans kla
ra väg mera ingen läskande dryck; den vid alla säll- 
skapslilvels öfverretningsmedel vanda finner det snart 
tomt och enformigt i naturens enkelhet. Till ock 
med när den hänförande Plato vid verldens första 
Academi en gång tog fram sin Phaedon och ville för
klara den lelvande naturen, bortgick hela Auditorium 
utom Aristoteles, som från barndomen inandats dess 
blomsterdoft; och har ej hvarenda lärare, som skall 
bibringa redan utbildade naturhistorien, gjort samma 
erfarenhet? Då denna skall läras af tvång blir det 
en lexa för examensdagen; men sker det af ungdoms
kärlek förblifver den ett testamente för 1 if ve t-. Ty 
hvad för ynglingen är en fröjd , blir för den redan 
utbildade allt för tungt, ncmligen att börja i natu
rens primci och med dess alfabet , som mer än någon-



sin det Cliinesiska afviker från de vanliga. Det 
var der före de äldre måste föredraga nalurvetenska- 
]>erne i mysterier, emedan dessas enkla näring i en 
fåvisk tid icke kunde fördragas ulan vttre reluings- 
mcdel ocli är väl i våra dagar inånga i djupsinnig
hets drägt klädda theorier eller bemödandet genom 
subtilitet och materiella förklaringar förmörka del för 
de seende tydliga, annat än en ny upplaga af samma 
charlataneri. Skall den organiska naturen någonsin 
med framgång studeras, måste kärleken för den sam
ma väckas och underhållas i ungdomen; allt hvad 
man sedermera kan inlära är några allmänna satser, 
hvilka då deras grund icke klart inses blott vidhäl
la sig som fördummar och då det är just dessa a l-  
slraclioner, som i naluralhistorien hvila på en vul
kanisk grund, hvilken årligen skakas, blifva de lält 
desto mera skadligc. Derföre har så mången vis man 
vid mognare år  ulfvarligt beklagat, att han icke i ung
domen erhållit ledning och undervisning i denna 
vigliga gren af menskliga vetandet. Det är en af god 
auktoritet lånad anmärkning, att endast då själsod
ling är fullständig och djup, om alla sinneskraflerne 
tagas i anspråk och ingen vinner på de ö fr i gas be
kostnad. Dlott för sig betraktade, ehuru som hvarje 
annat alfabet endast villkor för högre kunskaps för- 
värtvande, kan kännedomen af några blommor, eller 
al Orion och morgonsl jernan, för gossen vara fullt ut 
sä bildande och upplyftande som några andra runors, 
fullt ut så god som den lärdomen att känna en mängd 
föremåls namn på grekiska och latin, utom att kän
na sjelfva föremålet.

§• 15.
Med flit hafva vi undvikit all liänsigt Lill na- 

turvetenskaperncs nytta, deras vigt både för samhäl
let och den enskilde, deras oumgänlighet för vårt 
fysiska bestånd. Man må uppskatta detla huru li gt 
som helst, under det man dagligen njuter dess för
delar; man må huru orättvist man vill förakta des
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sas bearbetare som slafvar af sin materiella vinst, så 
förblir denna sida ändock första villkoret för möjlig
heten af all bildning. Det är vildens fysiska belä
genhet missionären först söker förbättra, innan han 
söker förädla dess moraliska och religiösa. Och kro
nan på naturvetenskapernes stam bilda medicin och 
ekonomi i sin högsta ädlaste mening, som både käm
pa för lifvets seger öfver den oorganiska naturen. — 
Det är vidare genom de fysiskt-mathematiske veten- 
skaperne Europeerne beherrska verlden; det är ge
nom dessa vi nu mera äro tryggade för nya öfver- 
svämningar af Hunner, Mongoler, Turkar och bild
ningens yttre fiender, men bildningen har äfven in
re fiender, icke mindre vandaliske, och kanske ännu 
mera farlige. Det är de Biologiske naturvetenskaper
nes högre bestämmelse att kämpa emot och — så 
visst som sanningen är evig — besegra dessa just ge
nom sin milda, försonande, optimistiska karakter:, 
de äro för menskligheten , hvad skolan för lärdomen. 
Vår tids ensidiga rigtning ligger i dessas brist i all
männa bildningen; voro de en magt i denna skulle 
dagens frågor i helt annan dager skådas. Och detta, 
mensklighetens sanna upplysning och förädling icke 
blott i fysiskt, utan äfven i moraliskt och intellek- 
tuelt, är deras högsta egentliga syfte. Uppoffra de 
detta mål för några andra biafsigter, så skola de snart 
blifva sköflade och förnedrade. Att i allt söka högre 
fullkomlighet är en religiös plig t, särskilt gäller det
ta om naturen som Skaparen öfverlåtit menniskan att 
beherrska som sitt 'kungadöme. Hennes första pligt 
är väl derföre lära känna och vårda sitt rike, fast 
mången i sin få vitsko anser detta sig alltför ringa. 
Men hvad som icke varit för ringa för Gud att skapa, 
kan alldrig] blifva för ringa att af oss lära känna, 
livad skulle man säga 0111 en furste, som ännu icke 
kände sitt land, efter eget tycke ville omskapa det 
eller ännu icke satt sig i besittning af sitt rike än
dock drömde om eröfringar från en öfvermäktig gran-
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lie, men bandlar icke vetenskapsmannen aldeles på sam
ma sätt, då han vill construera naturen ulan att känna 
den eller göra inkräktningar på det öfversi 11 ligas gebit, 
innan lian rätt kunnat fatta det sinliga. Guds up- 
penbareJse i det närvarande är lika vigtig att kän
na som i det förflutna, när häfden afkunnar sin dom 
öfver tiderne följer den naturens lagbok, som förden 
fysiska och moraliska verlden är oskiljaktigt samman
bunden.

§• 16.

Men naturens betraktande är icke blott för oss 
en pligt —  och som livarje sådan ländande till vårt 
eget bästa —  utan ock för den andligen friska ett 
djupt, religiöst behof. Derföre var naturdyrkan 11a- 
turmenniskans barndomsreligion, alla religionsfiloso- 
femer från slägtets ynglinga-ålder börja med Kosmo- 
gonier och i kristna tron hör ju skapelsen till dess 
lörsta artikel. Intet ämne kan ligga det till besin
ning vaknade förnuftet närmare än kännedomen af 
sig sjelt och de oss omgifvande tingen (yich omöj
ligen kan man känna sig sjelf utan i sitt förhållande 
till dessa, derföre äro de liistoriske vetenskaperne si- 
dorne al den pyramid, hvars spets Anthropologien 
är), utforskandet af deras lagar, sökandet efter all 
tings högsta upphof, — 0ch de som icke uti skapelsen 
se den osynliga skaparen äro utan ursäkt. Först ge
nom närmare insigt i naturen störtades det blinda 
ödets tyranni, redan af de mera klarseende bland 
hedningarne (såsom Anaxagoras), ty i naturen det 
mest lagbundna och laglydiga rike bland alla, sker 
intet al slump, utan efter eviga lagar, efter högre 
afsigter; hvarje afsteg derifrån åtföljer sitt straff, livil- 
ket förklarar livarföre naturforskare såsom medboiga- 
le alltid varit så strängt laglydige och läran om 
Nemesis varit bland dem en folktro. Mildare är dock 
denna lära förklarad som. en högre försyn i den lef-
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vande naturen; det enskilda går endast under for en 
högre metamorfos; i naturens tempel predikas icke 
blott livarje stund det andligas förgängligliet, der li
ras äfven hvarje vår pånyttfödelsens jubelfest. Må 
man dock vakta sig att i naturen se något visst ut- 
bildadl religions-system: den är blott en spegel, ett 
mörkt tal; ett prisma, hvaruti det rena ljusets stråle 
bry  tes i otaliga färgskiftningar’'); ty annars hade 
uppenbarelsens andra moment, i historien, varit öl- 
verflödigt. Dess betraktande väcker och närer endast 
en varmare kärlek, en djupare religiös aning, som 
hänvisa på behofvet att fatta uppenbarelsen i sin 
helhet, ehuru vissa känslo-menniskor kunna linna sig 
tillfredsställde af en så sväfvande naturkult. Länge 
kringkastad af de stridiga passadvindarne på littera
turens oroliga ocean fann J. J. Rousseau  ̂ som] denne 
om sig sjelf bekänner, först lugn hamn vid blomster- 
verldens Stilla haf, men det var doek dermed ieke 
öfver barnets ståndpunkt han kom. Ty likt det 
skrifna ordet är naturens bok i sin rikedom outtöm
lig, hvar och en som söker, finner deruti hvad som 
bäst passar för sig: barnet frid, ynglingen skönhet 
och mångfald, mannen outtömlige ämnen lor sin verk
samhet; ålderdomen en högre vishet och ett högre 
hopp. På goda grunder kan man derföre kalla na
turens rike en förgård till nådens; tv värr! de lle- 
ste äro tillfredsstälde af det förras sinliga njutning 
och yttre fägring, som är dess förgängliga del, men 
anade de blott, hvilken outsälig vishet, ”huru mycket 
skönt i hvarje åder af skapelsen och lifvet sig förrå
der,” skulle de all varligare söka ”källan, den evigt klara.”

*) Det synes mig vara en träffande anmärkning, som icke 
för ofta kan upprepas, ”att livilken utsträckning eller livil-  
ket värde, dei vittnesbörd naturvetenskaperne kunna gifva 
religionen ock mä ega, det alltid bör vara oberoende, opar
tiskt och frivilligt.” 1 annat fall förlorar det hela sin vigt.

H ättclser:  sid . IG  r. G nedifrån läs: um gänget; sid. 17  r. 7 fordras 
fi st. fö r: fordra d e );  sid : 5 2  r. 4  n cd ifr .: adlar.


