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(Cią« dal.iy). 
Metoda przyrodniczego badania ma 

dlatego ogromne wyohowawoze znaoze- 

nie, ł« jest ona jedynym naturalnym 
■poaobem, którego umysł ladiki z ko- 

rzyścią utywaó mole. Rieoaywlioie, 
saosyna ta metoda od obaarwaojl i do 

śwladozenia, leos koronę jej etanowi In 

dnkoja, to jeat uogólnienie, wyprowa 
deone a prieprowadionyoh doświadosefi 
1 pooayntonyob apoatrseż»ft. A przecież 
uogólniania takiego dokonywa umyał, 
wanoaaąoy ałę od szczegółów do ogółu, 
związkująoy fakta i wyprowadaająoy s 

nioh prewa. Co włęoej, wyanaó trzeba, 
ie jut aamo przeprowadaanie obserwa* 

oji i urządzanie doświadczeń jeat czyn- 
nością rozumu, dzłałajęoego tu ie lwia 

domośoią oelu. Wazakte wynalazki 
lloznyoh przyrządów obaerwaoji i do- 
świadczenia poświadozają to jak najwy- 
raźniej. 

Zjawlaka przyrodnicze apoatrzega 
katdy, oo jednak nie znaczy, ift katdy 
obserwuje, ie poazukuje prawdy; bo 

przy calem bogactwie spostrzeżeń praw- 
da mote dla niego pozostać na zawaze 

tajemnicą. Spoatrzeganie więo i do- 
świadczanie zjawisk aą to ozynnośoi 
przygotowawcze, wlodąoe umysł ozło- 
wieka w labirynt faktów, z którego on 

siłą awoją się wydobywa, gdy mu za- 

jaśnieje światło prawdy. Ale, jeśli się 
przy sprawdzeniu okate, żeśmy z fak- 
tów spostrzeżonych wyprowadzili złe 
wnioski, to wnioski należy zmienić, boś- 

my błędnie rozumowali. 
Nie możemy się tu rozwodzić nad 

kweatją indukcji i dedokoji, ponieważ 
o tych metodach u my słowy oh była już 
mowa poprzednio. Dedukcja występu- 
je panująoo w nauce wtedy, gdy już 
fakta zbadano 1 zrobiono z nich*nleza 
przeozalny umysłowy użytek, to jest, 
kiedy fakta tak uogólniono, że z góry 
można przepowiedzieć, oo w każdym 
szczególnym przypadka nastąpi. Ma- 

tematyka ma do ozynienia tylko z i 1 oś 

oią i wielkością, a wszystkie indukcje, 
któremi się posługuje, zostały przedtem 
przygotowane; więo też nauka ta ope- 
ruje tylko dedukcjami, po których na- 

Btępuje sprawdzenie. W naukach przy- 
rodniczych, zwłaszcza w biologicznych, 
nie wypraoowano ddtyohozas potrzeb- 
nych lndukoyj, a przeto nauki owe nie 
są tak dedukoyjne, tak ścisłe, jak mate- 

matyka. 
Penie wat metoda, według której u 

myał ladiki wychowaj® się 1 ksitałol, 
nadaje temat amytłowl właściwy cha- 

rakter, a iat®m metoda naak priyrod- 
nioiyoh w wychowania osłowieka od- 
grywa plerwiioriędoą rolę; priyswy 
oiaja ona aoioia do polegania na właa 
nyoh siłach, odaoia go od ślepej wiary 
w powagi, iłowero, otwiera pole omya 
łowej eamcdiielncśoł, oieaalaźaośoi i 
krytyoe śoitłej. 

Wspomnieliśmy praedtem, ta aoolo 

gja, botanika i mtnaralogja aą to naaki 
kliayfikaoyjn t w praeoiwatawieola do 
naak doświadoialnych i indukcyjnych, 
do rięda których aaliosają fiiykę orai 

cbemję (rcid. V). Ale podaiał naak 
może ta mieć jeasoze inną podatawę. 
Mianowioie tet aoologja i botanika wy* 
■tępoją x trójpraymleraa i poaoatawiają 
mineralogję adila od eiebie, jako naaki 

biologioane, to jaat aajmająoe aię bada 
niem wieday i funkcji iatot tywyoh. 
Jednooaeśnie mowa jat aame badania 
świata awieraęoego, opróoa aoologji, da 

ją poozątek lanym jessose naukom. Co 
więcej, badania nad oalowlaklem nalotą 
jut to do zakresu anatomjf, jat fisjolo 
ffji. peyobologjł, osy etnologjt. Podsiał 
nauk idzie dalej 1 s badań nad zwierzę 
tam! wyłania alą porównaosa aoatomja, 
porównaosa fizjolog ja, a nawal takai 
psychologja. Jeżeli nadto badania zwra- 

oają się ku zwierzętom kopalnym, po 
wstaje stąd nauka, swana paleontologją, 
Otóż, sadaniam osyitej soolegjl, jako 
nauki, jeet opisywanie gatunków zwie- 
rsąt, rosrótnianie lob, klasyfikowanie i 
uwsglądnisnie ioh geograficznego ros 

mieeiozenia. 

Mamy przeto w po wyłazem naszkico- 
waniu wielki obssar nauk blologios- 
nyob, które eią wyzwoliły s badań nad 
światem roślinnym i swiersąoym. Bio- 
logje jeet to jut wielkie drsewo umie- 
jętności; znajduje się ona obeonie w 

■wojem lndukoyjnem stadjum, to jest 
— badania jej przygotowują sseregi 
prawd, odnosiąoyoh się do sjawlsk ty- 
ola i jeśli ona kiedyś badania takie u* 

kofiozy, jeśli indukcje jej będą gotowe, 
wówozas, podobnie jak matematyka, 
biologja stanie eię umiejętnośoią deduk- 
cyjną, 

Wykreślić s planu nauczania nauki 
biologiczne jeet to skazać wychowańoa 
na brak wiedsy najpotrzebniejszej, jeet 
to uczynić go nieświadomym co do fak* 
tów, mających jak największe znaczę- 

nie dla niego i dla jego bllźaiob, — Jest 
to uosynić go ślepym na piękność i 

skarby stworsenla. Dokoła takiego 
człowieka prawa iyola będą działały, 
roswljająo swą potęgę, a on nie dopa- 
trzy tu swiązko; bezład i przypadek — 

oto ogólne wrażenie, jakie od prsyrody 
odbiera ten, kogo nie przygotowano do 
jej rozważania. 

Zjawiska żyola rospoosynają się od 
jakioh mohów, porastająoyoh na ska- 
łaob, i w ogniwach nieprzerwanego łań 
ouoha sięgają aż do osło wieka, który 
może jako botanik, mchy takie bada. 
Csyż istnieje swiąsek między rośliną a 

człowiekiem? Za tu wspomnimy tylko 
o jednej wspólnej kategorji oeoh: 
Wszystkie istoty, obdarzone żyoiem, 
mają za cel utrzymanie i roswój włas- 
nego organismu, jako też prseohowanie 
gatunku. Zarówno najdrobniejsza roś 
linka, jak zwierzę, ozy ozłowiek — kar- 
mi się, rośnie i odradza w swoim gatun 
ku. 

Jakkolwiek teoretycznie mieliśmy za- 

sadą oddsielić botaniką i zoologją od 
mineralogji, poniewat jednak te trzy 
nauki występują współrsądoie po ssko* 
łaoh pod naiwą bietorji naturalnej, a 

więo x praktyosnyoh wzglądów rozpa- 
trxymy tu kolejno pedagioine snaoze- 

nie każdej i niob oddsieloie. 

Najkorsyitniej podobno rospoosynsó 
■woje lab oudie wykształcenie w sakrę- 
■ie prsyrodosoawstwa od poznawania 
roślin. Wssądzie jest pełno tataj ta 

niego a dobrego materjału dla obser- 
waojl; pod etopami i nad głową, 1 doko- 
ła siebie snajduje uosefi,oxy samouk — 

trawy, sioła, krsewy, drsewa. Jest to 

jut waftny powód i duża zachęta do 
nauki. Opróos tego, pierwsse kroki w 

kierunku posnania botanicznych faktów 
są tak łatwe, fe uankę tą moftna woseś 
nłe już s dsiećmi zaczynać. 

Przede wsij likiem zewnętrzne cechy 
roślin same slą rsuoają w oozy i wzy- 
wają katdego do zwrócenia na nie uwa- 

gi. Wyszedłszy od posnania naj prosi 
ssyob faktów, uosefi bądzle sdątał do 
ooras bardziej słotonyob, bądzle slą 
wsnoslł od obserwacji do prawd na ob- 
■erwaoji opartyob. Nauka botaniki ot- 

wiera pole do przeprowadsanla opisów 
śołsłyoh, ponieważ obfite i wyrobione 
jej słownlotwo odsnaosa sią niepoepoli 

tą doskonałością; tylko język geometrji 
ściślejszy od botanioznogo. Boa 

wyoleoaek w pola,. laay I na ł^ki nla 
moioa alą aozyć botaniki, a praato aają- 
olom tego rodaaja towarzyszy sądowo- 
lenia wawnątrana, nla mówiąo jni o 

adrowla. Nłekażdy mota wprawdala 
wyeiągnąć matarjalna korayloi a wiedzy 
iwaj o iwiaoia flory, bo najgłówniejszy 
poty tek oaarpla stąd rolnik i ogrodnik; 
ale poaoanle roślin i badania ioh tyoia 
mota dla katdago stanowić wstąp do 
świątyni piąkna. Kiedy snów a aoaeń 
lab samoak postąpi jot anaosnie w na* 

aoa, bądaie on mógł posłagiwać sią ml* 
kroskopam, waż nem naraądaiem, odo- 

akonalająoam obserwacją. 
Botanika nletylko a aoologją ma swlą- 

■ak, ala takźs a firyką, ohemją, gsolo- 
gją, meteorologią i geografją fizyczną. 
Ma ona wiąo swa aoaosenia jaka nauka 
prsygotowawosa. Zważmy nadto, li 
noaefi, który nabrał wprawy w determi 
nowanla roślin, doanaje, sawsaa oosooia 
błogiego zadowolenia, ilekroć znalaslo* 
naj prses siebie roślinie, wyznaczył sa- 

modzielnie właśoiwa miejsce w syste* 
maoe botaniosnej. Trzeba prayanać, że 
samodzielność tego gatankn jest dato 
warta. Zresztą, łatwo to przewidzieć, 
iż, g^y człowiek ma do czynienia a rse* 

ozywistemi zjawiskami, wtedy ciągłe 
obserwowanie, róaróżnianie, porówny- 
wania i opisywanie mnszą doprowadzić 
do pożądanych dla amysła rezaltatów. 

Państwo zwierząt, przedmie t zoologji, 
przedstawia dla amysła poanająoego 
szersze jeszcze pole, aniżeli świat roślin* 
ny. Wśród zwierząt bowiem panaje 
większa rozmaitość kształtów, wyżej zło- 
żona budowa oiała, a nadto zachodzą o 

wiele zawilsze procesy życia. Za to 

jednak soologja ma pedagogioane zna- 

czenie w swoim rodaaja; miano wiole też 

działy zwierząt odznaosają sią ta bar- 
dzo wyrasistemi oeohami, oddzielające- 
ml jedną grapą od drogiej; niezależnie 
zaś od tego, ta i owdzie mają miejsce 
prsejśoia, stanowiące świadectwo o po- 
krewieństwach. Typy takie, jak np.: 
mięczaki, robaki, zwierzęta stawowate, 
kręgowe — są scharakteryzowane jak 
najwyrażalej i nie nastręczają żadnej, 
wątpliwośoi, które zwierzęta podoiąg 
r.ąć pod nie należy. To samo można 

powiedzieć i o poddziałaoh takich, jak: 
ślimaki, głowonogrl, pierśoiennioe, pają 
ki, owady, ryby, ptafci, ssąoe I t. d. Sło- 
wem, systematyka zoologiczna jest tak 
uporządkowana, że każde nowo odkryte 
zwierzę bez wielkiego trada zoolog za- 

ciąga niebawem do właściwego typa, 
gromady, rodziny i t. d. 

Wielką rozmaitość postaci zwierzą- 
oyob wiąże w jedno rozpatrywanie spra- 
wy se stanowiska rozwojowego; wszak- 
że zarodki kots, gęsi, motyla, ślimaka 
na samym początku nie przedstawiają 
w budowie swej żadnej rzetelnej różni 
oy (Hoxiey— o nanoe zoologji). 

I ta, podobnie jak w botanice, głów 
nie mazi chodzić o to, ażeby amysł za- 

sadnicze fakta nauki posiadł nie drogą 
wyrazową, ale drogą zmysłowej obser 
waoji. Główna trudność okazywania 
(damonatraojl) pray nauce zoologjt po- 
laka na tam, fta okaay zwteraąoe nia jaat 
tak łatwo młaó pod ręką, jak roślinna; 
praytem rozpatrzenie wawnętrznaj ba- 

dowy awierzęoia mnal aię odbyć po ja- 
go śmierci. Jednakie preparaty 1 ablo- 
ry wypobanjoh okazów mogą ohoć w 

oaęśol aaradzlć akoteoznle na wapomnla. 
na nladogodnośol. 

Minaralogja, jakkolwlak jeat nauką 
klaayfikojąoą 1 oplaową, jadnakia mnlaj 
pociąga młode nmyały, antlali botanika 
i aoclogja. Nauką tą nalatałoby obyba 
łączyć a nauką obamjf, awaśywasy, li 
główną rolą odgrywa lataj ohemloany 
•kład olał kopalnych. , 

Zewnętrzne kształty minerałów tą 
trudne do opisu, pooiawai do tago cela 
potrzeba opraadnlaj naaki przyloto- 
wa wosaj, tak zwanej krystalograf jl, któ- 
ra się znowu wląta s gaometrją. Oprócz 
tego, przy nanoo mineralog]! uwzględ- 
niać naloty zaobowanie się minerałów 
pod wpływem światła, ciepła i elek- 
tryczności, oo wazyitko, rasem wcięta, 
wymaga nmyałn odpowiednio przygoto- 
wanego. Widoosna więc, te mineralo- 
gia nie daje się zastosować do wyoho- 
wania tak woaeśniet tak. właściwie, jak 
botanika i zoologja; ale 1 tak wssędzie 
po azkołaoh praktykuje się jej wykład 
jot w kursie elementarnym. 

Z powyftaayoh uwag, określająoyoh 
snaoienie klasyfikacyjny oh nauk przy- 
rodniczych, wypada nam jednocześnie 
cel ioh nauczania, i to jako: 

17 Przygotowawose poznanie przyro 
dy, mające torować drogę dalszym na- 

bytkom umysłowym. 
2. Praktyczne korzyści z oceniania 

wartości lob aikodliwośoi płodów przy- 
rody dla osłowieka. 

3. Wychowawczy środek ćwiczenia 
obaarwaoji i myślenia. 

4. Dobroczynny wpływ na rozwój 
uozuć, odnoszących się do przyrody. 

Niemniej taft, powyisse uwagi pozwa- 
lają nam wytknąć główne punkta po* 
stępowania, około któryoh ma się obra- 
cać nauczanie botaniki, soologji i mine- 
rał ogji. 

Pierwsze naoosanle nie mota się tu 

rospoozynać od systematyki, podług 
której podręosoiki porządkują materjał. 
Nauczyciel musi książkę na bok odło- 
żyć. Wizeruoki mają wartość wtedy 
dopiero, kiedy uosefi jut obserwował 
raeozy wisty'przedmiot. Nie przeszka- 
dza to jednak, ażaby posa nauką sskol- 
ną wyohowanieo czytał odpowiednie 
książki s sakrasu prsyrodosdawstwa. 
Zwracamy tu uwagę na okoliosnośoi, ift 
do obrazów i atlasów moftna się uelekać 
wtedy, gdy naturalnyoh okasów nie ma 

się pod ręką; jednakże nauczać dzieoi s 

malowanego wizerunku o żyoie, jęcz- 
mieniu, pokrzywie, kąkolo i t. d. jest 
niedorzecznością, skoro o okazy takie 
łatwo. 

W tam stadjum naaozaaia nalety 
uwzględnić przedewszystkiem przed- 
mioty, które diieoka po ozęioi jat są 
znane, a które jednocześnie mają dla 
człowieka znaozenie: 1) w gospodar- 
stwie domowem, 2) w rzemiosłach oras 

przemyśle; i to sarówno se względu na 

potyteozność jak sskodliwośó. 

Przedstawiając okazy, nauczyciel jat 
to wykłada, jat stawia pytania. 

W lekcjach następnych naleiy pa- 
miętać zawsse o powtarsaniu poprzed- 
nich. 

Praktyczne zajęoia dzieci w ogrodzie, 
sadzie, pasiece skutecznie popierają na- 

uczanie. 
Toumo da się powiedzieć o wyciecz* 

kaoh w pole, do Uea, nad rzekę I I. d. 
W danym oknie uczniowie temi, o 

ile można, wynajdują charakterystyczne 
cechy; nancayciel kiereje ich uwagą i 
w raiie potrieby dopełnia to, otego wy- 
chowawcy nie epoalraegli. 

Ilekroć rospatriono jat pewną grapę 
okazów, należ/ drogą porównywania 
smiersaó do uogólnienia, podołągoięoia 
priedmiotów pod odpowiedni dział. 

Za przedmiot wląo plerwaayob lekcyj 
sooiogjl poałatą: Pite, wół, owoa; — 

kara, gąś, wróbel; — żaba, jaaiozurka; 
— aaoaapak, karp, karaś; — obrabąaioa, 
biedronka, peioaoła, muoha. Będzie to 
atanowiło materjał do rozkUa/ftkowanla 
tyoh swierząt na: eeąoe, ptak), ziemno- 
wodne, ryby, owady. 

(Dalesy oiąg naetąpi.) 


