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lyckats till den grad, att en af dess nyaste och ut- 
märktaste beavbetare sjelf crkännner, att i systemet (!) 
är allt godtyckligt — och dermed tyckes denna bana 
vara afslutad. Linné insåg äfven att ett naturligt 
system måste efter honom blifva den efterföljande 
tidens problem; och Linnés storhet hvilar långt min
dre på dess sexualsystem än dess klarare insigt i det 
fulländande naturliga systemet (en kommande tids 
problem) än alla dess föregångare och liardt nära ef
terföljare, livilkas naturliga systemer äro tidens en
sidiga riktning, som mer afser materiell än ideell ut
bildning, mer karakterer, som kontroller, än inre 
organisk enhet, kraft och lif*). Linne förutsåg rik
tigt att detta sträfvande, ehuru det icke i dess tid 
var så uppenbart, först skulle göra sig högst gällande 
och benämde sådane konstitutioner lör vextriket en 

campana sine pistillo” samt jemförde försöket att 
genom blott abstraction bilda ett system ölver na
turen med vquadratura circuli.” Och just deruti, 
att Linné sjelf uppgifver ett naturligt system, som

*) På det  kraftigaste måste v i  reservera  oss mot den miss-  
t a u k a n ,  att vi ej derföre skulle tacksamt erkännna,  vörda och 
beundra det  sn il le ,  de ädla m ö d o r  som uppå dessa biifvit  
i ied la g d e ,  de omälligje skatter som derigenom  biifvit förvärf-  
vade. E n  ensidigt u,a (|irligt system  var nödvändigt den tids 
problem , so m  eflerfölfjde d}e t ensidigt artificiellas lösning; ett 
lika nöd vänd igt  stadium i system atikens u tb ild n in g , som det 
vegetativa sys letne ls  för blotnmallSi _ _  s o ,n Jet just varit tidens 
största fri om dgn R]i§§kiint eller försummat. Men (mitt ar 
alltid anse sin i ids m ål för  det högsta fö r  alla tider-  besyn
nerligt  att man icke a llm änt insett hvarje tids hopp,  att 
äntligen l ia fva  funnit det högsta e ller  de Visas sten vara fåfängt. 
Som  nalurhistorici  tillika optimister  fördörnma v i  intet utom  
fördöm rnandet af allt ,  som ej är uppsåtlig fa lskhet,  medveten  
lögn eller det ö fverm od ,  som förkastar allt som icke är sitt  
sätt alt se. Vi fela i mång’ stycken alla ,  men inför den evi
ga sanningens dom stol  hoppas v i  att intet red ligt  sökande  
skall  fö rdöm m as.

5

■
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vetenskapens liögsta mål, men ändock icke sjelf fram
ställer något sådant, igenkänner man vetenskapens 

j 'u r s te j  som icke ville kompromettera sig med sådant, 
som icke kunde blifva något fulländadt, för alla li
der gällande, utan i en framtid endast skidle blifvit 
ett ömkligt parti-baner: de livilkas ställning till ve
tenskapen ej gaf samma anspråk på fulländning kun
de försöka sina krafter deruppå. Men aldrig hade 
lieller Linne af sin samtid blifvit så snabbt och en
hälligt*) hyllad, om han icke varit dess egen son, 
d. v. s. först uppfyllt dess närmaste behof och klart 
utsagt hvad de bäste i den samma dunkelt anade och 
kände. Och att den äran blef Sverige, som förut ej 
deltagit i vetenskapens utbildning, förbehållen att 
fostra denna man, torde af dem som känna vanans, 
tidslynnets och auktoritels-trons icke blott förtryckan
de utan ock förblindande magt, till icke ringa del 
tillskrifvas den omständigheten, att den starka natur- 
sonen der uppvexte fri från dessa band.

Föregående exkursion i Botanikens historia eger 
väl icke något nödvändigt samband med sjelfva före
målet för denna afhandling, men den är dock för
anledd deraf. Öfver Aristoteles sjelf kunna vi yttra 
oss desto kortare, då vi Öfver ett så uttömdt ämne 
svårligen kunna säga något nytt. Vanligen förbigår 
man likväl honom alldeles i Botanikens historia och 
börjar densamma ined Theophrastus E resius; men 
lärjungen är icke öfver mästaren; derföre bör man gå 
ännu ett steg tillbaka: till naturalhistoriens grund- 
läggare, Aristoteles. Vi veta väl att han hos en del 
naturforskare är illa anskrifven, men onekligen kom
mer han alltid att intaga ett högt rum bland vetenska-

*) Det var  endast några äldre m ed redan stadgadt a n seen 
de , såsom T Ia ller , D illen iu a , som trodde sin ära fodra att 
icke i e l lo  l iy l la  de nya  forrnerne, utan att just derföre för 
kasta d em  —  hv i lk a  he ldre  med gam le  Kettil  l e fv a n d e  g in -  
go  in  i h ö g e n ,  än fogade sig e fter  nya tiden.
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pernes största snillen; vi liafvn ansett för en pligt att 
söka göra honom rättvisa. Omfattande hela vetan-

o

dets förråd, som redan på dess lid var betydligt, 
men en kaotisk blandning af dess skilda elementer, 
ordnade han dessa lill bestämda discipliner, ingjöt 
i dem en lefvande anda och lyftade de flesta till en 
höjd, som icke ett årtusende förmådde öfverstiga. 
Nyare Filosofien erkänner i honom sin mästare, Na- 
turalhistorien måste alltid i honom vörda sin fader. 
Måhända skola genom denna föreningspunkt dessa bå
da forskningens aristokratiske bröder, som i stridenO
om det rika arfvet inbördes hatat och förkättrat hvar
andra, åter kunna försonas, liksom båda i endrägt 
bodde tillsammans i fädernehuset: Aristotelis stora
själ. Aristoteles öfverträffar alla efterföljande natur
forskarei filosofisk skarpsinnigheL, alla filosofer i djup, 
allt omfattande , genom egen forskning förvärfvad na
turhistorisk kunskap, hvilket är det som gör honom 
till ett så märkvärdigt undantag bland de öfrige äldre 
skriftställarne. Må man å ingendera sidan förhäfva 
sig öfver större, utan egen möda, samlade materiella 
skatter, förvärfvade genom tvenne årtusendens flit. 
Man erinre sig att Aristoteles kanske var den förste,

o

som insåg observationens vigt, att han, utan alla vår 
tids instrumenter och yttre lijelpmedel, måste med 
snillets blick hitta i flygten de förbiskym tan de feno- 
menerne (och burn många stora sanningar har han 
ej utsagt, som törst i nyare tider blifvit insedde och 
uppgifne for nya vigtiga upptäckter}; att han utsta
kat den för alla tider gällande, men ock i alla Lider 
af rationalism och sensualism bestridda banan för 
vetenskaplig naturforskning, nemljgen att yttre sin
nenas erfarenhet lem nar kunskapens materia, men att 
denna måste beherrskas af förnuftet, innan den in
går i vetenskapen. Sjelf mest upptagen af de speku
lativa lärornes fastställande, hvilket ock var forst 
nödvändigt för att från vetenskapliga stridsfältet ren
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sa alla slag af marodörer (sofister, scepliker, sensua- 
l is te r) ;  varnar ban dock för opererandet med tanke
former som verkliga lacta — och ehuru han for oss, 
i våra dagar, ieke sjelf synes alltid följt denna grund
sats, så besinne man, att han utgick från sådane sat
ser, f. e. angående hindakropparnes rörelse, som den 
tiden ansågos för axiomer —  att orden hos honom 
öfta äro uppfattade i helt annan mening än vi fästa 
vid de motsvarande, hvarmed vi måste återgifva dem. 
Men derjemte var han oupphörligen sysselsatt med 
naturhistoriska undersökningar , började sin bildnings- 
bana med Botaniska exkursioner*) och hade till in
köp af naturalier för sitt enskilda Museum större 
anslag än i löpande år allas Europas Museer tillsam- 
mantagne. Utom dess hade Alexander befallt alla 
satrapcr i sitt nyskapade rike till Aristoteles insända 
alla sällsynta naturalster, hvilket allt bort der för an
märkas, att en del rent empiriska naturforskare bos 
honom mest velat se ett rikt snilles lek ( ”speciosa 
ratiocinia" Sprengel) och några tecknare af Botani
kens öden helt förnämt blott i förbigående nämna 
hans namn, nästan som en usurpatörs af vetenskap
lig värdighet.

Den beslämdt motsatta riktning, som ligger i de 
biologiske och fysiske naturvetenskaperne, gör knapt 
möjligt, att någon kan vara utmärkt i båda; ja, vi 
finna det nästan nödvändigt, att de ensidigt bildade 
i båda måste hysa förakt för hvarandras vetenskaper. 
Biologen kan i de fysiska endast se en död själlös 
mekanism, utan allt högre lif och frihet; Fysikern 
åter i de biologiske ett haf af obestämda fenorne-

*) Enligt en uppgift  skall lian förr än Lian b le f  Platos åhö
rare  varit  Apotlu?kare, och Epicurus benäm ner h on om  @<*f- 
y.Kxonu)Xtj(, enligt Athenaeus.  Af denna klass, ä fvensom  af R li izo -  
törnerne, har Aristoteles inhämtat många em piriska  kunskaper  
om  naturalstren.
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ner,  som ieke hvila på några exacta ocli strängt be
visliga lagar. . Ehuru en förståndets köld genomgår 
alla Aristotelis skrifter, var matliematiken hans svaga 
sida och hans Plrysica är onekligen hans minst full
ändade arbete, men det var likväl i synnerhet den
na, som vann ett kanoniskt anseende under medel
tiden. Såsom sådan var den visserligen skadlig för 
vetenskapens framskridande och ingen kan derföre 
förtänka G alilei, att han vid alla tillfällen framsläl- 
de dess svaga sidor, till ock med till föremål för åt- 
iöjet, allt sen har Aristoteles hos Fysikerne varit illa 
beryktad. Sedan man nu mera icke har att befara 
något menligt af dess auktoritet, bör man icke un
derlåta att erkänna, att han ändock stod långt fram
om sin tidsålder och nästan ännu står utan like i 
sin vid tomfa ttan de verksamhet, att han insåg nöd
vändigheten af erfarenheten och att så vidt möjligt var 
rådfråga naturen, så att han af Epicurus får uppbä
ra förebråelse för mikrologi; men icke låg det i en 
mans förmåga, att uttömma all erfarenhet, helst inan 
på dess tid h varken hade begrepp 0111 eller instru
ment för en riktig fysisk observations anställande. Det 
är mindre Aristotelis fel att hafva skrifvil en felak
tig fysik, än att hafva skrifvil en sådan. IIvad dess 
klandrade method, som man benämt ”svanunel,” beträf
far, erinre man sig att han måste följa sin tids, likaväl 
som dess språk, om han ville förstås. Vi påstå väl 
icke, att Aristoteles 0in fysiken har någon öfvervä- 
gande förtjenst, om i>cke den att hafva satt gräns for 
än mera ulsväfvande kosmologiska drömmar; men vi 
påstå, att ingen i vår tid inlägger någon ära med 
alt slå sig till riddare på Aristotelis misstag deruti.

Desto kolossalare framstår Aristoteles som Biolog 
eller Naturhislorieus. Besinnar men livad han utan 
alla föregångare gjort för zoologien synes det ensamt 
öfversliga en mans krafter — ensamt mer än till
räckligt, alt försäkra hans namn 0111 odödlighet; men
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samma snille omfamnade tillika snart sagt alla mensk- 
liga vetandets grenar. Ilan skådar och upptäcker icke 
blott lifvets högsta fenomener, utan intränger äfven 
med en förvånande sakkännedom i det speciella, som 
är den rätta pröfvostenen på de förras värde. Detta 
sednares vitsord kan icke jäfvas; då generella åsigter 
nästan alltid bedömmas efter sympatliier och an- 
tipathier, och just derföre äro alla partimäns lö
sen *). Det gifvas liera vägar och allt ärligt sökande 
måste leda till samma mål. Huru nära sluta sig 
icke Aristotelis systematiska åsigter i zoologien till 
de nyaste? — Aristotelis egna skrifter i vextläran**) 
äro förlorade; det understuckna arbete, som burit 
dess namn, är alldeles ovärdigt denna ära. Resul- 
taterne af dess speciella forskningar**ir) äro väl upp
tagne af Theophrastus Eresius arfvingen af dess 
skrifter och samlingar, men hvad som icke gick i arf 
var Aristotelis snille. Det är derföre vi<ili°t afsön- 
dra livad verkligen tillhör Jris to te les j  helst i dess 
öfrige öfverbiefne skrifter finnas flera spridda drag, 
som ordnade kunna lemna en öfversigt af Aristotelis

o

vextlära. Vi hafva alltid med synnerlig förkärlek fä
stat oss vid denna; för Systema orbis veget. derur 
hämtat flera grundsanningar; i Liclienologice fu n d a -

*) Derigenom  blir det sa lätt efler  sina subject iva  tycken  
nedsätta  den utmarktaste, upphöja den obetydligaste  fö r lje n s t ; 
m en det är af fruklen man skall bedöm m a trädet. Är d e n 
na g o d ,  utdörnrne man icke  trädet,  fast det  ej b lifv it  upp
draget i egen trädskola. O m  det speciella  e ller  handJingarne  
kan v er ld e n  dömrna, m en om  m otiverne  d öm m er  endast Gud.

**) Theoria vegetabilium , i 2 böcker  (Hist. Anim 5. i ,) och  
j B rev. V ilae  c. 6 lofvar han ett utförligare ö fv er  vexterne .  
Al D iogenes L aertius  och A then aeus  citeras ä fven  dessa ar
beten.

***) De spridda drag deraf ,  som  förek om m a i Aristotelis 
ö triga skrifter, äro allt för fragm entariska och förbigås derföre  
här —  de behandlas bäst i samband med Theophrastus .
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menta ur Aristoteliska grundsatser utvecklat Crypto- 
gamernes färglära. Det var oss derföre en synnerlig 
glädje, att genom vår ädle vän Professor JFimmer 
Rector vid Gymnasium i Breslau, lika utmärkt som 
Botanist och Filolog, erhålla alla Aristoteliska satser 
rörande vexterna samlade på ett ställe, med en kri
tiskt granskad text, hvarigenom först flera ställen bli f- 
vit oss klara —  och vi liafva trott oss göra vårt, 
ehuru lilla, Botaniska publicum ett nöje med att ef
ter Wimmers bearbetning i sammandrag framställa 
grunddragen till Aristotelis vextlära. Någon egent
lig öfversättning liafva vi icke ansett oss böra äfven- 
tyra , utan hänvisa dem , som önska fullständigare kän
nedom, till Aristoteles sjell. De som känna Aristotelis 
tankdigra språk, speciösa deduction, inse lätt hvil
ka svårigheter ett sådant företag möter, liksom omöj
ligheten att på nyare språken troget återgifva den 
hortdöda tidens anda, hvilken endast fortlefver i 
dess mästares original-verk. Ilvar och en som der
före kan studera den på grunt’ ipråket finner alltid 
på detta mera, och ofta helt annan anda, än hos 
nyare Epitomatorer. Men de, som förut icke känna 
Aristotelis rika innehåll (pninu vigtigare för zoologien, 
dels emedan Aristoteliska skrifter deröfver blifvit be
varade, dels emedan man för denna saknar en Theo
phrastus motsvarande Commentator^), skola i alla fall 
förundra sig öfver dess siareblick; man känner sig 
ofta frestad förklara mycket för en snillets Guda- 
dröm, som anar och inser mer än det verkligen set l 
och erfarit. Men mellan denna och prosans hvpo- 
theser är ett himmelsvid t svalg.

Att anföra några ursäkter för det Aristoteles be
grepp om elementerne, näringsprocessen m. m. icke 
öfverensstämnia med nu herrskande, skulle vi anse 
obehörigt. Mera anmärkningsvärda äro väl en mängd 
skarpsinniga anmärkningar, som först i sednasle t i
der blifvit allmänt erkände. Att dessa utgått frånO

-   ..............................................
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en djup, klarseende naturbetraktelse kan val icke be
stridas. Men den var mera em naturforskning i stort 
lin den vanliga i smått. Hvarclera eger sitt värde för 
sig, blott den förra ej lem nar sitt empiriska fäste ur 
sigte, den sednare icke förlorar sig i det rent af obe
tydliga och tillfälliga. Den förra är blixtrar i nat
ten, men antända de icke det speciella, slockna de 
snart och qvarstå endast i ett dunkelt minne. Den 
Aristoteliska ledde till så ringa efterföljd, emedan 
den icke hade tillräcklig speciell basis att hvila up- 
på; endast genom en sådan kan man ock skilja den 
verkliga ljungelden från andra meteorer. Allt det 
sanna, som deruti innehålles, har derföre måst ånyo 
upptäckas af den ödmjukare forskningen , innan den 
blef en naturhistorisk sanning. Att endast hylla den 
mera storartade naturbetraktelsen, skulle grundlägga 
en mot forskningen fiendtlig dogmatism. Icke dess 
mindre förb lir  alltid Aristoteles i vetenskapernes verld , 
livad dess Kunglige lärjunge, åt det yttre vänd, var  
för den politiska. Den förre betvingade sin tids mest 
kringskansade andliga makter, den sednare besegrade 
dess mäktigaste verldsliga välden. Snart söndersplitt
rades likväl Alexanders stora rike, hans minne för
blir endast som en stor komets på den politiska him
melen; Aristotelis lilla åter qvarstår ännu efter tven- 
ne årtusenden, och fast det sedermera öfver omät
liga rymder utspänt sitt tält och otaliga nya stjer- 
nor uppgått under framfarna seklers natt, förblir dess 
namn alltid en ofördunklad stjernbild pa litteratu
rens himmel.



<j> rund dra gen  t i l l  Vcxtläraii  e fter  
A risto te les .

I. Ö fver  Vexternas l i f  i allmänhet och i jemförclse
med djurens.

1. V e x te rn e  äro naturalster, sammansatte af enkla
re clementer, men alstrade af en inre princip, som 
är grunden till all deras olikliet, alla deras förän
dringar. Allt livad som pä detta sätt näres, till— 
vexer och förgås, säges lefva, således halva vexlerna äl
ven lif. Principen för allt lil kallas själ ( i /j v x t ] )  ,  

livilken är så innerligt förenad med kroppen, att dess 
form är ett uttryck af själens väsende. Själen är i 
naturalstren det egentligen väsendlliga, grunden för 
deras tillvaro ocli verksamhet (difsyttringar), deras 
rörelse-princip. Rörelse är oskiljaktig frän själens verk
samhet och samllige naturalstrens bestämmelse är att 
vara lifvets instruinenter. (\Jemf. ylrist. yl nim. II: 1,
2 ,  samt Phys. II: III. början.)

2. Lefvandets grader äro flera, dels högre, dels 
lägre; så säges redan det lefva, som visar blott en 
enda enkel rörelse ined åtföljande tillvext och un
dergång, äfven såväl som de naturalster, som, ut
märkte genom en fullkomligare utbildning, visa en 
mångfaldig rörelse och lifsyttring, såsom känsla, be
gär, tankeförmåga; uttryck af ett högre lif, som när
mar sig Gudommens natur. Qylrist. Anim . 11. 2, 3.)
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Men allt nedifrån den oorganiska naturens till de hög
ste utgöra alla naturalster en sammanhängande kedja, 
så att gränsen och skillnader ne emellan de på öfver- 
gångarne stående äro otydliga. Ibland hafsalstren 
gifvas liera, om hvilka det är tvifvelaktigt, till livii- 
kel naturrike de rättast höra. (P art. Anim . IY. 5, 
Hist. An. VIII. 1.)

3. Allt, som sker i naturen, sker för ett be- 
stämdt ändamål. Naturen är både formell och ma
teriell. Det formella är dess ändamål, det för livil- 
ket allt det öfriga sker. Vexternes ändamål är huf- 
vudsakligen, att frambringa frukt och frön , fortplant
ningens medel, och fröets är att naturalstren må kun
na hestå. (A rist. P h js . II. 8. — Gen. Anim. I. 4 .)

4. Det Gudomliga är verkande orsaken till allt 
det bättre som sker. Bättre är att vara född och lef- 
va, än att icke vara född och icke lefva. Allt söker 
derföre bevara sitt bestånd och att blifva evigt, oför
gängligt, emedan det söker närma sig det Gudomli
gas natur. ( Anim. II. 4 .) Då likväl det enskilda 
och individuella i sinneverlden ej kan evigt fortfara, 
måste det ske derigenom att slägtet bibehålies. Det
tas bestånd är fortplantningens ändamål; att af livar- 
je planta en annan af samma art må uppkomma är 
dess bestämmelse. Derföre är generation lifvets för
sta och mest allmänna princip. (Gen. Anim . II. 1. 
Polit- h  2.)

5. Som själen är lifvets grundorsak, så är dess 
alstring det första af allt. Den bildande själen är 
tillika den vegetativa: närandets och tillvexandets 
princip. Lifvets första rörelse är äfven första början 
till dess tillvext och undergång, hvilka genom ett 
inre oskiljaktigt sammanhang äro förenade. (A nim . 
II. 1, 4 ; )  Allt som tillvexer måste näras och intet 
näres, som ej har lif. Näring är således ett ound
gängligt villkor för lifvets verksamhet, för bibehål
landet af alla dess cjualiteter. Dess bibehållande för-



medlas genom fortplantningen, som är vextlifvelsbe
stämmelse, och således är det samma kraft, som ver
kar både vexternas näring och ' , ‘antning. Den
närande och alstrande själen (difskraften) är således 
den samma; den är det gemensamma i allt lefvancle; 
men den kan hestå för sig, skild från den sensitiva 
själen, hvilket just är förhållandet med vexternas själ. 
(A nim . II. 4 ,  m. fl. st. )̂

6. Själens andra princip eller den sensitiva, 
genom livilken naturalstren genom känslan förnimma 
tingens qualiteter och derföre åtrå en del och und
fly annat, tillkommer endast djuren; vexterna sakna 
den. Skillnaden emellan djur och vexter är således 
den, att djuren ega sensibilitet, vexterna icke. Kän
na än förmågan, att emottäga intryck af tingens form, 
utan materia. Vexterna lida visst af yttre föremål, 
såsom värme och köld, men de känna likväl icke, 
ty de afficieras endast på ett mekaniskt sätt,j ty allt 
det som skall förnimma tingens former, måste sjelf 
vara sammansatt af allt det' som skall förnimmas. 
Vexterne Jiter äro jemförde med djuren enkla, jord- 
artade väsende, derföre hafva de ingen annan känsla 
än den som finnes i djurens enkla, jordartade be
ståndsdelar, såsom djurens hår. Endast det som åtrår 
och eftersträfver något rörer sig, ty en inre drift är 
upphofvet till all rörelse*}, så tillkommer rörelse 
endast det som har känsla; ty den som icke känner, 
kan icke åtrå något. Vexterne kunna derför icke 
sjelfva röra sig, ej heller hafva rörelseorganer; derför 
äro de fastvexta vid jorden , som är deras egna bo
stad. (A nim . III. 12, 11, 9.)

7. Det kroppens tillstånd, som kallas vakande, 
livars motsats är sömn, är den sensitiva själens verk
samhet, ty just derigenom igenkännes det vakande

*) Det ar väl öfverflik ligt anm ärka,  att ordet rörelse har 
inskränktare m en ing ,  ä n  i värt vanliga språkbruk.
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tillståndet, all (let medför känsla. Vexterna tillkom
mer hvarken vakande eller sömn, ty de känna ieke. 
Äfven djuren sakna under sömnen känsla oeli med
vetande, vexternes iif är lika djurens under en be
ständig sömn. Djurens foster, stående på öfvergån- 
gen till tillvaro och lif, som väl hafva känsloförmåga 
i anlag (jn  potestate), men ieke i märkbar verksam
het,  Irandefva äfven detta vegetabiliska lif; men ehu
ru vexternes lif liknar det sof vande djurets, är det 
dock ingen verklig sömn, emedan den är blott en 
motsats till ett vakande tillstånd, men vexterne kun
na ieke uppvakna. (D e Sonm. et Vig. C. 1. Gener. 
Jlnim. V. 1.)

8. I hvarje organisk kropp är själen grunden 
och principen för lifvet, derför är den en och odel
bar. Men i anlag (dn potentia) kan den innesluta 
liera, och hos vexterna kunna dessa på visst sätt sä
gas vara oändligt många. Vexterne kunna nemligen 
sönderdelade i liera smärre delar, i hvarje del bibe
hålla lil och hvar och en kan utbildas till ett ny tt 
fulländadt individuum. Utaf ett träd, hvilket soin 
individuum blott eger en själ ( gemensam lifsprincip), 
kunna en oändelig mångfald af individuer uppkom
ma. Orsaken härtill äro de knoppar eller leder, som 
finnas på vexten; men sådane förekomma icke på 
hvilken punkt som helst; likså de lägste leddjuren 
kunna på samma sätt sönderdelade frambringa nya 
individuer. Äfven en Insekt, b vars hufvud och bak
del man afskurit, fortlefver i dess medlersta del, som 
är sätet för hjertat, men icke någon längre t id ,  eme
dan det saknar organer för lifvets underhåll. Vex
terne derernot ega knoppar, som äro en förmedling 
emellan rot och stam, uti hvi.ka embryoner till ve
getativa själen slumra och derföre kunna de vextens 
delar, som frambringa dessa, utbildas till nya indi
viduer. Det samma, som vi se ske på den sönderde
lade stammen, sker beständigt )ä den odelade genom
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ny till vex t af nya grenar och nya rötter, under det 
andra försvinna, hvarigenom vexterna blifva så oänd
ligt lån gli f va tie. (A nim . II. 2. h tv .e t  Scti. c. 2. p it. 
lotig. et br. c. 6.}

9. Eleraenterne äro ett varmt, ett kallt, ett 
fast och ett flytande, hvilkas föreningar motsvara 
(frambringa) eld, luft, jord, vatten. (Gener, et In t. 
II. 1 , 2 ,  3.) Naturkropparnes enkla genesis sker ge
nom förening al det torra och våta elementet, al 1»vil
kas delar de äro sammansatte och h-vilka utgöra de
ras passiva materia; men de bestämmas till sina qua
li teter af det varma och kalla, hvilka äro acliva kral- 
ter. Det torra elementet är det forherrskande i jor
den, det våta i vattnet. Då alla sammansatta krop
par bestå af jord och vatten , så ligger deras mate
riella skillnad i dessas olika proportioner. Jorden 
är äfven det öfvervägaiule af vexternes beståndsdelar, 
emedan jorden är deras bostad°). Få let va i vatten. 
Derföre uppsupa de så lätt sin näring ur jorden, eme
dan de bestå af likartade beståndsdelar med den sam
ma. (Meteor. IV. 1. Gen. Anim . III. 2 .)

10. Af de uppgifne elementerne bildas vexternes 
enklaste inre organer (elementar-organerne), som lik
väl sins emellan äro åtskilde uti bestämda olika bild
ningar och till olika förrättningar'*0). Af dessa ele- 
mentar-organer sammansättas sedermera deras olika 
yttre delar såsom blad, bark, ved, rötter. (Meteor. 
IV. 10.) Vexternes särskilda delar äro organer, af

*) E m p e d o c le s  Iiade aritagit v e x le rn e  besta a f jo rd  och eld, alt 
den scdnaxe  var orsaken till deras t i l lvext  uppåt,  jorden åter 
nedåt,  A r is t .  Anim . 2 , 4. Enligt A n axagoras  var jorden de
ras m o d e r ,  so len deras fader.

**) Visserligen riktigt,  men på Aristoteles tid utom försto
ringsglas var ej möjligt altt klart urskilja dessa. Då A ristoteles 
i cke  närmare uppgifver dlessa, så tro vi  oss böra upplysa att
dessa efter Theophrastus äro; K ötte t (m otsvarande celhdväf-
n aden),  f ib rer  ocL vener.
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hvilka livar och en har sina bestämda förrättningar; 
men de äro få och enkla, emedan vexternes förrätt
ningar livarken äro många eller mycket complicera- 
d e , då vextlifvet icke eger annat mål, än näring 
ocli for) 1 ' g; for deras tillvext i storhet är äf-
ven en bestämd gräns satt. Alla organer för egen 
rörelse saknas, emedan vexterne äro fastvexte vid jorden, 
emedan de sakna känsloförmåga. ( Anini. 11. 1. Fart. 
Anim . II. 10. Physic. I. c. 4 , '7.)

11. Alla en naturkropps delar kunna till sitt 
läge hänföras till én öfre och en undre del, en hö
gra och en venstra, en fram- och en baksida. Diu
r e n , som tie fullkomligaste naturalstren, hafva alla 
tre dessa dimensioner utbildade, men vexterne haf
va endast en öfre och en undre del. Allt som ief- 
vér måste hafva rörelse, minst åt tvenne motsatta 
håll. Denna enklaste rörelse är vexternes tillvext ( i  
tvenne motsatta riktningar), den vegetativa själens 
verksamhet — och då vexlerna icke halva någon an
nan, än denna enda för näringens uppförande, så tin
nes hos dem blott den första af de tre nämde dimen- 
mensionerne. De fullkomligare naturalstrens anord
ning af organerne till en högra och en venstra si
da är ett nödvändigt villkor för deras rörelse och de
ras anordning Lill en fram- och en baksida är nöd
vändigt för deras känslo- eller perceptions-förmåga, 
som fordrar alla de ädlaste organerne concentrerude*). 
( Coei. II. 2.)

,12. Motsatsen emellan en öfre del och en ne
dre del är grunden Lill längden. Som nu vexterne 
blott hafva en öfre del och en nedre del, tillvexa de 
hufvudsakligen på längden. Vexternes öfre del eller

*) Denna förklaring är väl mera speciös än strängt b e v is -  
l i g ,  men som anmärkningsvärdt torde v i  få påm inna,  att man  
bland v ex lern e  endast urskiljer höger och  venster  hos dem ,  
som *jga en slingrande (volubilis) v e x t ,  d?» det är bestämdt  
antingen den sker åt höger  eller till venster.
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den, som inhämtar näringen , är likväl hos dessa egent
ligen den nedre, och vexternes nedre del eller den 
som afsöndrar näringsämnen (dill blomman oeh fröet) 
blir den öfre, 0111 man betraktar dem jemförde med 
de högre utbildade djuren eller relativt Lill univer
sum. Det öfre är nemligen ofta helt annat till sitt 
läge och helt annat till sin verkliga function. Hos 
naturalstren är till sin betydelse det det öfre eller lmf- 
vudet, som emottager näringen*) och det det nedre, 
som afsöndrar densamma. Derföre är roten etrentli-o
gen vexternas hufvud, deras öfre del; stjelken åter 
såsom vegetationsorgan den nedre, ty vexten är i detta 
afseende ett inverteradt djur. Detta står i oskiljak
tigt sammanhang med deras bestämmelse, alt hämta 
näring ur jorden, hvårföre näringsorganerne måste va
ra riktade åt jorden. Det förmedlande emellan den 
öfre och nedre delen, som motsvarar hjertat hos dju
ren , är vexternas knoppar, som innesluta embryoner 
till nya vextsjälar. ( A n im . Inc. c. 4. Vit. long. br. 
c. 6. lu v .  Senect. c. 1. Anim . II. c. 4. P h js . II. c. 8 .)

II. Vexternes yttre organer och deras betydelse.

13. Rötterne  uppsuga näringen ur jorden, mot
svarande djurens hufvud och mun. (^Se of va 11.) De 
utbildas först undfor vextens groende, derefler stjelken. 
(Gen. An. II. c. (>.) l)et första rotämnet kan jemfö
ras med nafvelens ådror hos ett foster; ty ett foster, 
hvilket också söin plantan är fastvext, hämtar näring 
ur moderlifvet, liksom roten ur jorden. Rotfibriller- 
lie motsvara lullkomligt tarmkäxet med dess libriller 
hos djuren, ty  jorden är för vexten alldeles det sam
ma, som for djuret de i det samma inneslutna födo
ämnen. (Gen. Anim. II. c. 4. Part. Anim . IV. c. 4 .)

*) R^dan f ö r u t  antaget af E m pedocles, so m  jemförde v e x -  
ternas blad m ed fiskarnes fjäll och  djurens hår o. s. v.
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Hos fleråriga eller träclartade vexter bortdö vissa de
lar oeli nya alstras i stället. (V il .  long, et br. c. G,)

14. Stjelkarne äro egentligen vexternas nedre 
del, emedan de äro sekretions-organer för blomman 
ocli fröet. De äro långsträckta och runda, emedan 
vexternes rörelse är enkel (tillvexlen sker blott i en 
riktning"), icke trefaldig som hos djuren. (Loc. cit. et 
P art. Anim . IV. c. 10.)

15. Bladen,, så väl stjelkens som blombladen, 
äro en förberedelse (svepe) och beklädnad för fruk
ten , de samla sig i krans (omgifva) kring frukten. 
De äro genomlupnc af ådror, som kringföra närin
gen, liksom djurens ådror. På förmultnade (förtor
kade) blad återstå endast adrorne. (A nim . 11. c. 1. 
Part. Anim . III. c. 5.)

16. Blommorne utvecklas före frukten, så att 
man kan jemföra dem med puberteten hos djuren. 
(Fl i st. Anim. VII. c. i . )

17. F ruktens*) och fröets  utbildning är vext- 
lifvets hufvudsakiiga och nästan enda function. Frukt 
och frö äro identiske, men frukt kallas det som är 
slutet af något föregående; frö det som är början till 
något nytt. (Gen. Anim . I. c. 4, 17.)

18. F ru k t göm me (TIê ikuquiov') är den del, som 
omgifver och betäcker fröet. (A nim . II. c. 1.) Stun
dom kunna 2 (eller flera) sammanvexa. (Gen. Anim. 
IV. c. 4 .)  Saknas denna beklädnad, äro frön antin
gen vidhäftade blomfodert eller små grenar. (Loc. 
cit. III. c. 2.)

19. Frön äro att betrakta som vexternes exkre- 
menter, ty då roten för sin näring ej behöfver an
dra födoämnen än som förut ligga beredde i jorden,

*) Är, som af det följande sy n es ,  icke identisk  med l ivad  
v i  nu kalla frukt.  —  Det är väl för bristen af Irölivila o c h  
de köll iga  h je r tb la d e n , soin om  Legurninosernes frön säges:  
Fm t o  livxt t o  nAtTrov y.i§os% Part. An. 11. c. J.


