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Om

den pMlosophiske Betydning af Ordet 
m (Princip)

hos Aristoteles.



Indledning.
Den Sætning, at den væsentligste Hjælp til at for- 

staae en vanskelig Forfatter er at søge hos ham 
selv, maa vistnok i høi Grad gjælde om Aristoteles, 
Skaberen af en philosophisk Terminologi og et phi- 
losophisk System, ja af det ferste consequent og 
rigt udviklede, i en ægte videnskabelig Form frem
trædende System. Denne Regel er derfor ogsaa 
flittigt anvendt af dem, som have leveret de bedste 
Bidrag til hans Fortolkning enten i Commentarer til 
hans Skrifter, f. Ex. Waitz i hans fortrinlige Udgave 
af Organon, eller i særskilte Afhandlinger, f. Ex. 
Trendelenburg om Formerne ro évi to åya&ä 
stvca, to tI fjv eivai. i Rhein. Mus. 1824; H. 4. Til 
at virke i denne Retning bør Philosopher og Philo- 
loger gjensidig understøtte hinanden; deres forskjel
lige Studier ville betinge noget forskjellige Frem- 
gangsmaader, men forenede ville disse dog føre til 
Maalet, som er en grundig og indtrængende Op
fattelse af Aristoteles’» Skrifter, der endnu ere af 
indgribende Betydning i det philosophiske Studium. 
Et Forsøg af denne Art skulde ogsaa nærværende Af
handling fremstille, der væsentligst er opstaaet af de 
Optegnelser og Excerpter, som jeg under Læsningen 
af Aristoteles efterhaanden har gjort for at blive 

i'
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noiere fortrolig med hans Sprog og Udtryk. Enkelte 
Bemærkninger om Ordet a^/J] har jeg ogsaa fundet 
hos Andre: navnlig hos Schwegler Die Metaphysik 
des Aristoteles. Tüb. 1847 3 Bd. Pag. 186. Waitz 
Aristotelis Organon Lips. 1846 Pars pr. Pag. 457. 
Weisse Aristoteles Physik Leipz. 1829 Pag. 241. 
Trendelenburg Aristotelis de anima libri tres Jen. 
1833 Pag. 187, samt hos dem, der have bearbeidet 
den gamle Philosophies Historie i Almindelighed, f. 
Ex. Ritter (Geschichte der Philosophie) og Zeller 
(die Philosophie der Griechen Tüb. 1844) eller 
Aristoteles i Særdeleshed, som Biese (die Philosophie 
des Aristoteles Berl. 1835—1842). Da jeg ønskede, 
om muligt, at gjøre denne Afhandling læselig ogsaa 
for dem, der ikke havde gjort noget særeget Studium 
af Aristoteles, har jeg i Noterne saavel oversat de 
anførte Steder som, hvor jeg troede det nødvendigt, 
ogsaa ved andre Oplysninger søgt at gjøre dem for- 
staaelige for saadanne Læsere, som ikke nøiere kjendte 
hans Philosophi og videnskabelige Terminologi. De 
øvrige Noter indeholde nærmere Udvikling af Para- 
graphens Ord, Oplysninger til de i sig selv vanske
lige eller tvivlsomme Steder og kritiske Undersø
gelser.

§ 1-

Ordet hører ikke til de philosophiske 
Konstudtryk, som af Aristoteles først ere indførte i 
Videnskaben, men vel til dem, der ved ham have 
faaet en væsentlig forandret, fuldere og indholdsrigere
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Betydning. Han forefandt det i det philosophiske 
Sprog brugt af sine Forgængere, hvad enten nu dets 
Anvendelse forst hidrører fra Anaximandros, som det 
’ Almindelighed antages1), eller det overhovedet er

i de næstfølgende Ord hos Simplikios: léyu å‘ uvt^v ^Tt 
v8o)Q P^t* «aZo ti TMV xalovptvwv ttvai OTOi/eltov, dll 
tttoav Tiva ipvoiv anugov, lq anavTaq yiveø&ai Tovq 
ovQavovq zal Tovq er avroiq zoøfiovq, og hos Diog. Laert. 
2, 1. ’A.— Kpaøztv dg/yv zal moiytiov Toantioov, ov 
äioot^wv utga våwg -rj allo ti. Ligelydende med det oven
anførte Sted hos Simplikios er et andet i Origenes’s (?) 
Philosophumena, hvor rigtignok Ordet tovto, men vistnok 
ved en Feiltagelse, er bortfaldet. Snarere skulde man synes 
at kunne støtte sig paa et andet Sted hos Simplikios fol. 32 
B; evovaaq ydg Taq evavTioT^Taq iv id vnoxtiptvip antiQM 
otti døwpuTW txxQtvtodai qr/øiv Ava&p.ai’dgoq n^ioroq

’) See Schwegler paa det ovenanførte Sted, Zeller Die 
Phil. der Griechen 1 Th. Pag. 84, og Andre, som have 
skrevet om den gamle Philosophie» Historie, f. Ex. Brandis 
Handbuch der Geschichte der Gr. Röm. Phil. Berl. 1835 1 Th. 
Pag. 127. At iovrigt Anaximandros først har brugt Ordet 
«p/(, synes mig ingenlunde utvivlsomt efter de Bevissteder, 
som derfor citeres. Naar det nemlig i Simplikios’s Commen- 
tar til Aristoteles's Physik fol. 6 hedder: tmv åé 'A zal zi- 
vov^iivov xai anu^w ItyovTiov ^Ava'^lpavÖQoq — 
le za'i oTot^tiov tüv ovtwv to antigov, n^mog
tovto Tovvofia xof-ilaag Tvq d^/ijq, saa synes mig Ordene 
tovto towo/m at luaatte gaae paa to antigov og ikke paa 
dp/jjv. See Pint, de plac. phil. 1, 3 'A. <frtoi tow ovtiuv 
tv]v Avai to mifm. Dette stemmer ogsaa med det, 
som synes at have været det Væsentlige og Characteristiske 
iAnaximandros’s philosophiske Lære: nemlig at han opfattede 
Principet ikke som dette eller hint bestemte Stof, men som 
et almindeligt Grundstof, saaledes som det allerede viser sig 



6

brugt af de ældre Naturphilosopher (Physiologer) i 
Betydningen af et materielt Grundstof eller Element *). 
At det ligeledes har været anvendt i den pythago- 
reiske Philosoph!, sees af de opbevarede Fragmenter 
af Philolaos2). Endelig findes Ordet ogsaa hos Platon 
i Betydningen af et Element eller Princip, skjendt 
dette Begreb ifolge den platoniske Philosophies Natur 
ingenlunde fremtraadte som en frugtbar Bestemmelse 
med væsentlig indgribende Betydning. Dette skyldes 
forst Aristoteles, ved hvem de platoniske Ideer 

2) See Boeckhs Philolaos des Pythagoreers Lehren Berl. 
1819 Pag. 62. Hos Stobæus Ecl. 1, 22, 8 om det Begrænd- 
sende og Ubegrændsede (t« Tf ntgalvovta xai tu antika) 
som Principerne for Kosmos, Boeckh Pag. 139. Hos Stob. 
Ecl. 1, 2, 3, om Tallet, navnlig Dekaden som Princip for det 
guddommelige og menneskelige Liv. Boeckh Pag. 150. Hos 
lamblichos de Nichom. arithm. om Eenheden som Princip 
for Alt.

avrog ovopäoag to vnoxiifievov; men selv dette Sted 
kan jo meget vel sige, at han var den forste, som nævnede 
to vaoxiiptvov a: det usondrede Grundstof, hvoraf Modsæt
ningerne udviklede sig, som et Princip.

’) Pint. de plac. phil. 2, 1 og Stob. Eclog. Lib. 1. Pag. 
310 hos Heeren: o< /.itv ntgiLd^ioiout)^ xal inäraivu åia- 
tpegfiv Tjyovvtai upyi/v xat oroiytia, Qu-^g <P o Mikrjøiog 
Tavro vo^u^n äo/rv xui (jioiytiu. Imidlertid kan man natur
ligvis ingenlunde slutte, at en af de gamle ioniske eller elea- 
tiske Philosopher virkelig har brugt Betegnelsen fordi 
Aristoteles eller senere Forfattere fra den Tid, da dette Ord 
var stemplet til en almeenbekjendt Konstterminus, siger, at 
han har bestemt dette eller hint som en «p/'J.
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(idéat,) omdannedes til virksomme Principer (ä^at) 
for Tilværelsen

§ 2-

Idet jeg i det Efterfølgende nøiere vil betragte 
den specielle Brug, som Aristoteles har gjort af 
denne allerede tidligere i det philosophiske Sprog 
anvendte Betegnelse, vil jeg i Spidsen for denne 
Undersøgelse stille et Sted, hvor Aristoteles selv har 
forklaret Ordets Betydning, nemlig Begyndelsen af 
den femte Bog af Metaphysiken, i hvilken han, som 
bekjendt, opstiller Hovedbetydningerne af de vigtigste 
philosophiske Konstudtryk.

Metaph. 5, 1. Bek. 1012 b 34.
2) yig/jl kfyerai rf uév d&sv av rig rov atodyiiaio^ 

Mvri&drj h^wtov, otov rov [irjxovg xal bdov évrev&ev utv

’) See Weisse Aristot. Physik Pag. 241 sqq.
2) ”Begyndelse kaldes deels det Punkt i en Ting, hvor

fra en forst sætter sig i Bevægelse, f. Ex. paa en Udstræk
ning og en Vei er fra den ene Side dette Punkt Begyndel
sen, fra den modsatte Side et andet, deels det, hvorfra en
hver Ting rettest skeer, f. Ex. ved Undervisning bor man un
dertiden ikke begynde med det Første og Sagens Begyn
delse, men med det, hvorfra en lettest vil kunne lære, deels 
det i Tingen selv værende, hvoraf Noget først opstaaer, f. Ex. 
i et Skib Kjolen og i et Hus Grundvolden og hos Dyrene 
efter Kogles Mening Hjertet, efter Andres Hjernen, efter An
dres forskjellige andre Dele, deels det, hvoraf Noget forst 
opstaaer, uden at det er en Bestanddeel deraf, og det, hvoraf 
Bevægelsen og Forandringen forst udgaaer, f. Ex. Barnet af 
Faderen og Moderen, Slagsmaalet af Skjænderiet, deels det, 
efter hvis Forsæt det, som bevæges, bevæger sig, og det, som 
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avTTj å^ri, kvavvtag S’ kviga' bé b&tv av xctklarra 
yévotro kxaGTOv, olov xal jwa^ffswg ovx anb tov nga>- 
tov xal r^g tov ngayaavog äg/ijg kv toi e dgxvkov, aül 
b&sv öügt av p.ä&or i] bk b&tv nguTov ytvsTai tvvnåg- 
%ovtos, olov wg nkolov Tobnig xal olxlag dciti'/.LOg, xal 
tujv ^æiov ol gkv xagbiav, ol bk kyxttpakov' ol b’ o Tt av 
tv^woi toiovtov vnobaaßavovoi’ q bk b&sv ylyvs.Tai
Tov (.ii] kvvndg^ovTog, xal b&sv nouTov i] xlvrjoig nkifv- 
xev äg%s6&ai xal q usraßolf, olov to tIxvov kx tov 
naTgbg xal T?}g (iijvgog xal f] kx Ttjg koibogiag' k] 
bk ov xava ngoalgmiv xivelTai Ta xivov(nva xal (isTa- 

forandres, forandrer sig, saasom Øvrighederne i Staten og Re- 
gjeringerne og Kongemagterne og Tyrannierne. Begyndelser 
kaldes ogsaa Konsterne og blandt disse fornemmelig de ar
chitektoniske, fremdeles det, hvorfra Erkjendelsen af en Ting 
forst udgaaer; thi ogsaa det kaldes Tingens Begyndelse, f. 
Ex. Bevisernes Forudsætninger. I ligesaamange Betydninger 
siges ogsaa Aarsager; thi alle Aarsager ere Begyndelser. 
Fælles Bestemmelse 'for alle Begyndelser (Principer) er det 
altsaa at være det Forste, hvorfra Noget enten er eller vor
der eller erkjendes. Af disse ligge nogle i, andre udenfor 
Tingen. Altsaa er Naturen en Begyndelse og Elementet og 
Tanken og Forsættet og en Tings Væsen og dens Maal; thi 
i mange Ting er det Gode og Skjønne Principet baade for 
Erkjendelsen og for Bevægelsen.”

I dette Sted tindes der eet Ord, som kunde trænge til 
nærmere Forklaring, nemlig de architektoniske Konster. 
Saaledes kalder Aristoteles de hoiere Konster, der under 
sig indbefatte tiere underordnede, til hvilke de forholde sig 
som Hensigten til Midlerne. Saaledes bruger Politiken, den 
mest architektoniske Konst, som sine underordnede Tjenere 
Strategiken, Oekonomiken og Rhetoriken. See Eth. Nic. 1, 
1. Bek. 1094, a 27 og Schwegler til Metaphysiken 3 B. Pag. 
187-189.
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ßaktei Ta geTaßcM.0VTa, wonsq al re xaTa rtolstg äq%al 
xal al SvvaaTSiaL xal al ßaaiXslai xal TvoavvlS^g. do^al 
ÅéyovTai xal al Tsyvai, xal tovtmv al äoyiTSXTovixal 
gäl.tGTa. eTi ö&ev yvaxsTov to nqäyga nowrov' xal yao 
avTy äq%y XiyiTai tov nqåyyaTOg olov tmv aTwSei&ojv 
al vnoOkoug- law/üg Si xal Ta atria XlySTae mlvTa pug 

' ,( 1 , ,7 , ,Ta aiTt,a aq%at nacwv yev ovv xowov tuv ag/w to 
ngÜTOv Uivai ofHv y timv y plyverai y pr/vwoxeTaf tov- 
twv Si al giv innäq-^ovoal eloiv, al Si ixTog Sio y ts 
(f voig v.g/y xal to aro^etov xal y Siavoia xal y nqoai- 
qeaig xal y ovola xal to ov ivexa' mMmv /dq xal tov 
~/vwvai xal Tyg xwyaswg äqyy Taya&ov xal to xakov.

Som man let vil see, holder dette Sted sig ikke 
til den philosophiske Terminologi alene, men idet 
det. tillige tager Hensyn til den almindelige Sprog
brug og forfølger denne i forskjellige Retninger, søger 
det at udvikle den væsentlige Betydning, der ligger 
til Grund for dem alle, og derved at hjemle den 
techniske Brug, Aristoteles har gjort af Ordet. Det 
betegner altsaa en Begyndelse og et Udgangspunkt. 
som saadant enten immanent i Tingen eller udenfor 
den; det antyder dernæst baade hvad man har kaldt 
principium essendi og cognoscendi.

For nøiere at oplyse og bestemme Ordets eien
dommelige Stilling i den aristoteliske Tankekreds, 
ville vi først see det i dets Forhold til de Ord, 
hvormed det jævnligst bringes i Forbindelse, og siden 
komme til den mere exclusive Anvendelse deraf. Aller— 
hyppigst findes det, ligesom paa det ovenanførte Sted, 
i Forbindelse med ahla, og i denne ville vi her na?r- 
mere betragte det.
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§ 3.

Det er bekjendt nok af den gamle Philosophies 
Historie, at Aristoteles i Modsætning til den ensi
dige Idealisme hos Platon, der kun tilskrev det Almin
delige og Evige sand Væren og holdt Ideen og Phæ- 
nomenet i en skarp Adskillelse fra hinanden, netop 
gik ud paa at fråkjende Begrebet en saadan selv
stændig, afsluttet og fra Erfaringsverdenen afsondret 
Existents, men derimod stræbte at paavise og gjennem 
den hele Tilværelses Række at forfølge det væsentlige 
og gjensidige Forhold imellem Sandseverdcnen og 
Ideen, der fra dette Standpunkt viser sig som den 
Form og Skikkelse, hvori Stoffet fremtræder og kommer 
til Virkelighed. Medens altsaa • Materien i den pla
toniske Philosoph! betegnedes som det Ikkeværende 
og Sandseverdenen tildeels som det Tomme, af Ideen 
Forladte, blev hos Aristoteles Undersøgelsen om Mate
riens Væsen, dens Udvikling og Bestemmelse ved 
Formen en Hovedopgave for Tanken, som han med 
en utrættelig Consequents fremdrager paa ethvert 
Punkt i Phænomenernes Rige. Ifølge heraf fremtrædc 
i den aristoteliske Philosophi de ontologiske Grund
bestemmelser eller Tilværelsens constitutive Momenter 
som følgende: Materien (j vb], to vnoxeluevov, to åS 
ov), Formen (udo$, uoQcfa'i, rtaoäöcf/ua), der ogsaa be
tegnes som Begrebet (Zd/og. to tI kart o: det i Materien 
udtrykte Begreb, to tI yv élvcwr. den fra Materien afløste 
Form eller det rene Begreb, ogsaa Zd/og rijg ovalas, 
Im^os tov tI t]v sirat, eller Substantsen, ovala, da Tin
genes Væsen, skjøndt egentlig Enheden af Formen og



11

Materien, dog nærmest udtrykkes ved Formen), frem
deles den bevægende Aarsag, der baner Overgangen 
fra den materielle Mulighed til den formelle Virke
lighed (to xtvovv, b&ev xlvgßig, i] åo/g rijg xi-vgaeug) 
og endelig Finalgrunden, der betegner Bevægelsens 
Maal (to töms, to ov ’évexa, rayadöv)1^. Af disse 
ontologiske Grundmomenter havde de ældste Philo— 
sopher (Physikere eller Physiologer) kun forsket efter 
det materielle; men da blot Væren, ikke Vorden 
derved kunde forklares, lededes og nodsagedes man 
af Sandhedens egen Magt til at søge et Bevægelsen» 
Princip2}. Dog, naar man gik ud over den abstrakte 
Væren og Vorden og henvendte Betragtningen til den 
virkelige Tilværelses concrete Fylde, kunde man heller 
ikke blive staaende ved et saadant Princip, men blev 
atter af Sandheden selv drevet videre til at søge et 
teleologisk Princip 3). Dette blev Anaxagoras’s Værk, 
og et stort Fremskridt var derved gjort4). Fra Be

*) Om de 4 Principer see Ritter Geschichte der Phil. 
3 Th. Pag. 127. Zeller die Phil, der Griechen 2 Th. Pag. 
409. Waitz til Arist. Organon. Pars 2 Pag. 401. Forchham
mer. Verhandl. der 6ten Philoiogen-Versammlung. Cassel 1844 
S. 84. I et Program for Vintersem. 1846-47 har samme 
Forf. paavist, at Aristoteles ogsaa i Bogerne de animal, 
forer Alt tilbage til disse 4 Synspunkter.

2) Metaph. 1, 3 Bekker Pag. 984 a 18.
3) Met. 1, 3 Bek. Pag. 984 b 8.
4) Allerede dette korte Udtog af Aristoteles's Fremstil

ling af Philosophiens ved Sandhedens egen Magt fremdrevne 
Udvikling kan vise, at Schwegler har udtrykt sig for stærkt, 
naar han i sin Commentar til Met. 3 Bd. Pag. 27 siger: die
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grebets Standpunkt havde de tidligere Philosopher kun 
lidet tilfredsstil lende betragtet Tilværelsen, f. Ex. Platon 
i hans Ideelære1). Denne historiske Fremstilling af 
den philosophiske Verdensbetragtnings Udvikling, som 
i Begyndelsen af Metaphysiken videre udføres, anven
des tillige af Aristoteles som et foreløbigt udvortes 
Bevis for Rigtigheden af hans Anskuelse om disse 
Principers Antal og Beskaffenhed2). For en dybere 
gaaende Betragtning viser imidlertid saavel Final- 
principet som den bevægende Grund sig snarest som 
forskjellige Relationer af Formen eller Begrebet; thi 
det Maal, hvortil Tingene bevidst eller ubevidst stræbe, 
er netop deres sande Begreb eller den frie, rene 
Form; og hvad den bevægende Aarsag angaaer, da 
frembringes paa det Naturliges Gebet det Ensartede 
af det Ensartede eller i Form og Begreb Overens
stemmende, og i Kunsten eller den frie Bevidstheds 
Værker er det Formen eller Begrebet i den Virken
des Sjæl3), som bringer Værket til Virkelighed. 
Saaledes kunne da Tilværelsens Grunde reduceres til 
de tvende væsentlige Modsætninger, Materien og 
Formen.

moderne philosophische Ansicht von der Geschichte der Philo
sophie ist dem Aristoteles völlig fremd. Er sieht in ihr so 
wenig einen gesetzmässigen mit begrifflicher Nothwendigkeit 
verlaufenden Entwickelnngsprocess, dass er sie vielmehr nur 
von der pädagogischen Seite als Uebungsschule für das 
Denken, als brauchbares Gedankenmaterial auffasst.

J) Met. 1, 7 Bek. Pag. 988 a 34.
2) Met. 1, 10 Bek. Pag. 993 a 11.
3) Met. 7. 7 Bek. Pag. 1032 b 1.
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§ 4.
Vi ville anføre de vigtigste Steder i de aristo

teliske Skrifter, hvor disse 4 eller stundom til 3 og 
2 reducerede Principer udtrykkelig nævnes og op
stilles.

Met. 1, 3 Bek. Pag. 983 a 24.
*) 7?%«« då ifaveodv oti tüv dy'/Jd; uitmv Sei Za- 

ßelv (tots yaq eldévai if,afiév 'éxaGTOv, ot av Trtv
nfjojTriv aaiav 0Mi.ie&a -/vuoEeiv). ret d* aiTia Åé/evai 
Tsroa/ojg, uv uiav p.iv acrlav (papev etvai ti}v oiiGiav xal 
to ti r(V sivai (dvdysTai ~/do to dia ti elg tov Xöyov ioya- 
tov, aiTiov dexai äo/t} to dia tI n^wTOv), kregav de tt/V 
■vb]v xal to vnoxei^ievov, tqitijv ded&evij 'avii~
Gewg, TSTaQTt/V dé ti/v dvTixeip.évi]v airlav TavTi;, to ov 
'évexa xalr äyadov’ Tilog yao yeréGswg nacr/g tovt cOtiv.

Ausc. phys. 2, 3. Bek. 194b 23.
2) "Eva /niv ovv Tfionov aiTiov ZéysTai to ov ylvt- 

rai ti IvvTtao/ovTog, olov o %alxog tov dvdfiidvTog xal o

’) ”Men da det er indlysende, at man bor tilegne sig 
Viden om de oprindelige Grunde (thi da sige vi, at vi vide 
enhver Ting, naar vi troe at kjende den forste Grund), og 
da Grundene ere fire, af hvilke vi sige, at Substantsen og 
Begrebet er een (thi Sporgsmaalet„hvorfor“ reduceres i sidste 
Instants til Begrebet, men „hvorfor“ er væsentlig Grund og 
Princip); den anden er Materien og Substratet, den tredie den 
bevægende Aarsag, den fjerde den ligeoverfor denne liggende 
Grund, nemlig øiemedet og det Gode; thi dette er Maaiet 
for al Frembringelse og Bevægelse.”

2) ”1 een Betydning kaldes det i Tingen Værende, hvoraf 
Noget vorder. Grund, f. Ex. Ærtsen til Billedstøtten og Sølvet 
til Bægeret og de Slægtsbegreber, hvorunder disse Ting hore, 
i en anden Formen og Mønstret; dette er den i Tingens Væsen 
liggende Tanke og de Slægtsbegreber, hvorunder denne hører, 
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ågyvgog Tijg tpLcAris xai Ta tovtcov yhi], dMov Sé to sidog 
xai to rtagdåeiyfia' tovto S’ igtiv b Åbyog o tov ti ^v 
elvat xai Ta tovtov yévr], olov tov Sta naornv Ta åvo noog 
&> xai ohog o aobd'uoq, xai Ta fhgri Ta iv Tqi kb'/co. hi 
oOcv Tj ägyri Tijg n&TaßolSig J/ ngthr] Ij Tr/g iføejio/tfewg, 
oiov b ßovhvaag aiTiog y.ai b nariig tov tsxvov xai bhog 
to noiovv tov noiovpdvov xai to fievaßdliov tov utraßah 
Åoptvov. hi dg to t&Xo$' tovto & iovi to ov ’év&ta, oiov 
tov nsgiTtareiV r/ vyleta' bid ti ydg negiTtaTeZ; cpafiev iva 
vytaivr), xai sinovT^g ovTMg oib^&a dnoStSwxkvai to aiTtov.

Met. 8, 4. Bek. 1044 a 32.
*) "(hav bij Ttg &TT/ tI to aiTiov, inei nhovaywg Ta 

f. Ex. i Octaven Forholdet 2: 1 og overhovedet Tallet og 
Begrebets Dele; dernæst den forste bevægende Grund til 
Forandring eller Stillestaaeh ; saaledes er Raadglveren Grund, 
og Faderen Grund til Barnet, og overhovedet den Virkende 
til det, som bevirkes, og den Forandrende til det. som for
andres; fremdeles som Maalet; dette er det, for hvis Skyld 
Noget skeer, f. Ex. Sundheden er Grunden til Spadseren; 
thi paa Sporgsmaalet: hvorfor spadserer han? svare vi: for 
at blive sund, og troe derved at have angivet Grunden.”

Om den rette Interpunktion og Fortolkning af dette Sted 
i Ausc. phys., som findes gjentaget i Met. 5, 2, see Schwegler 
til Met. 3 Bd. Pag. 193 og Bonitz observationes criticæ in 
Aristotelis libros metaphysicos Berl. 1842 Pag. 70.71.

x) ”Naar mah undersoger, hvad Grunden er, bør man, 
eftersom dette Ord bruges i liere Betydninger, nævne alle 
mulige Grunde, f. Ex. Hvad er som Materie Grunden til et 
Menneske? mon Menstruationen? Hvad som bevægende Kraft? 
mon Sæden? Hvad som Form? Begrebet. Hvad som Final
grund? Maalet. Maaskee imidlertid begge disse sidste Grunde 
falde sammen.”

Iler reduceres altsaa Formen og den finale Grund til eet 
Begreb.
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atria llysTai, manag 8si llysiv rag lv8s^op.lvag alrlag. olov 
avdg&mov rig air la ug vli] • aga Ta xaTaftT]Via; ri 8 üg 
xivovv’, aga to amigfia', tI 8’ ug st8og; to ti lyv elvai. 
ri 8 ug ov ’évsxa■ to rllog. lo ug 81 ravra apcpw to avTO.

De anim. gen. 1, 1 Bek. 714 a 4.
*) Ymoxsivrai -/ag alrtai rlTTagsg, to ti ov ’évsxa, 

ug Tilog, xal o loyog ryg ovdlag' Tavra ulv ovv ug év 
ti ß^sdov vmolaßslv Set, tqItov 81 xal Tsragrov vir] 
xal o&sv f] äg/J/ Tryg xwr]Gsug.

De somno et vig. 2 Bek. 455 b 14.
2) Emsi 81 rgonoi mlslovg Trjg alrlag (xal -/ag to 

Tlvog évsxa, xal o&sv / åg^ "^vrjßsug, xal tt/v vkryv 
xal tov lo/ov air tov sival (fausv) x. t. 2.

Met. 3, 2 Bek. 996 b 5.
3) EvSlysrai yag tu avrm navrag rovg Tgomovg Tovg 

TÜv ahluv vmdg/etv, olov olxiag, o&sv [rev r] xlv^ßig, rt 
tI'/vi] xal 6 olxo86fiog, ov 8 'évsxa to egyov, vh] 81 yij 
xal li&oi, to 8 sidog o loyog.

Analyt. post. 2, 11 Bek. 94 a 20.
4) 'Emu 81 InlciTao&aL olöp£&a orav si8üfiev ttjv al-

’) ”Fire Principer ligge til Grund, nemlig det, for hvis 
Skyld Noget skeer, som Maalet, og Substantsens Begreb (disse 
tvende falde næsten sammen til eet), som det tredie og fjerde 
Materien og den bevægende Aarsag.”

Her finde vi ligeledes de 2 Principer reducerede til eet.
3) ”Men eftersom der ere liere Arter af Grund (thi baade 

Maalet og den bevægende Aarsag og Materien og Begrebet 
kalde vi Grund) o. s. v.”

3) ”For den samme Gjenstand kunne flere Arter af 
Grunde finde Sted, f. Ex. for et Hus er den bevægende Grund 
Konsten og Bygmesteren, Finalgrunden Værket, Materien Jord 
og Stene, Formen Begrebet.”

4) ”Men eftersom vi troe »at vide, naar vi kjende Grun
den, men der ere 4 Grunde, den ene Tingens Begreb, den 
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rlctv, ahiai dl TeTTageg, fiia fiev to ri yv elven, filet dl 
to tIvuv ovtwv ävä-yxri tovt elvai, érega de % ti ngü- 
Tov Ixlvifoe, TeTagT)] dé to Tivog 'évexa, nctoai avvai diet 
tov fiéaov deixvvvTai.

Phys. ausc. 2, 7 Bek. 198 a 14.
J) "Oti d’ eOTiv aiTia, xal oti TOdavTa tov agv&fibv 

06a (f/afdv, dijkov TooavTa yag tov agi&fibv to dia ti 
negielh]efev. 1] ydg sig to ti Iotiv avctyerai to dia ti eo/a- 
Tov lv TOig axivijTOiQ, (hov lv fia&7j/ia6iv (elg bgi6fibv yag 
tov ev&éog rj ovfifilvgov ccUov Tivog åvåyeTai eoyaTOv) 
Tj elg vb xivi^av nguTOV, olov diavl lnobégi]6av; oti lov- 
IrjGoiV’ q Tivog évexa; iv a^iveiv l] lv TOlg yivouévotg 1/ 
vhy oti fiev ovv Ta aiTia TctvTa xal T06avTa, eyavegdv.

At de 4 ontologiske Momenter lade sig reducere 
til 3, er allerede antydet i et Par af de ovenanførte 
Steder. Vi ville her tilføie et Par andre.

De gen. an. 1, 1 Bek. 715 a 7.

anden den i Materien liggende Nødvendighed, den tredie Be
vægelsens første Grund, den fjerde Finalgrunden, saa beteg
nes alle disse ved terminus medius.”

Ved avdyxtf betegner Aristoteles ofte de materielle Na
turbetingelser, f. Ex. de part. an. 1,1. See ogsaa Phys. ausc. 
2, 9, iv yu.Q vhy rd dvayxaiov, to d’ ov evexa lv tw 
l.dyio.

’) ”At der ere Grunde, og at disse ere saamange i Tal
jet, som vi sige, er aabenbart; thi saamange i Tallet omfat
ter Spørgsmaalet: ”hvorfor”; thi enten føres dette i sidste 
lustants tilbage til Begrebet i de ubevægelige Ting, f. Ex. i 
Mathematiken (det fores nemlig tilsidst tilbage til en Begrebs
bestemmelse af det Lige eller det Commensurable eller Lig
nende) eller til den første bevægende Kraft, f. Ex. hvorfor 
forte de Krig? fordi de havde plyndret, eller: i hvad Hensigt? 
for at herske, eller i det, som vorder, Materien. At Grundene 
ere disse og saamange, er klart.”
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*) Thiot fiév ovv ruv uÜm' (aln'aiv) stQriTm (o re 
ya.v 16/og xal ro ov ivsxcc wq rekog ravråv) x. r. Z.

De gen. et corr. 2, 9 Bek. 335 b 5.
2) dib xal vjg uev våt] tovt Inrlv airiov rolg yevri- 

Tolg, wg de rb ov ivexev i] fioycpri xal rb eidog' rovro Ö 
korlv b M/og b r^g exäßrov ovoiag. dü de nijooelvai xal 
Trtv tqiC1(V (alrlay) x. r. Z.

Met. 12, 4 Bek. 1070 b 30.
3) ’Enel Öl ro xtvovv Iv uev roig ^vsixolg ävtögomoig 

äv&QMnog, ev Öl roig anb diavoiag rb sidog i) rb Ivavnov,

J) ”Om de andre Grunde er der talt (1hi Begrebet og 
Finalgnimlcn som Maalet er det samme) o. s. v.”

2) ”Derfor er ogsaa dette som Materie Grund for hvad 
der fodes, men som Finalgrund Skikkelsen og Formen. Dette 
er Begrebet af enhver Gjenstands Væsen; men ogsaa den 
tredie Grund maa komme til o. s. v.”

3) ”Men eftersom det Bevægende paa det Naturliges Ge
bet er f. Ex. for et Menneske et andet Menneske, men paa 
Tankens Gebet er Formen eller dens Modsætning, saa kan 
man paa een Maade regne 3, paa en anden 4 Grunde; thi 
Lægekunsten er paa en Maade Sundhed, og Bygningskonsten 
Husets Form, og eet Menneske avler et andet.”

Jeg maa her bemærke, at Begyndelsen af Oversættelsen 
ikke aldeles svarer til Textens Ord. De 4 Grunde ere her 
ikke ganske de samme som de ovennævnte. De ere nemlig: 
a) Materien, betragtet som en Positivitet (ro vnoxn'fievov, 
Substrat) b) Negationen, den ved Materien klæbende gti^oic, 
der ophæves ved Formbestemmelsen c) Formen d) den be
vægende Aarsag. Medens altsaa Negationen som et eget 
Princip adskilles fra Materien, er derimod Finalprineipet la
tent i Formen. Hvad Texten angaaer, da tvivler jeg ikke 
paa, at den hos Bekker er corrupt, og at Schweglers Over
sættelse: bei den wirklichen leiblichen Menschen der Mensch, 
bei den ideielen, gedachten etc. er urigtig. 01 gvoixol dv- 

2
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rgbnov riva rgia diria av eir], d>Si rérraga. vyieia 
ydg rtwg ri largrxi], xai oixiag etSog -r; olxoSofiixi], xai 
av&gwnog av&gamov yevvä.

At de kunne reduceres til 2, siges i
Phys. ause. 2, 7 Bek. 198 a 22.
i) ’ Unei S’ ai alriai rérrageg, negi meuv rov (pv- 

61X0V elSévai, xai eig Ttdoag åvdgwv ro Sia ri anoSuoei 
ipvßixüg ri/v vir/v, rb eiSogi rb xivijßav, ro ov Zvexa. 
Hg^srai Sé rd rgia eig rb iv nobbaxig' ro (rev pag ri Ißri 
xai rb ov 'évexa 'év ißn, rb S’ b&ev i) xlvriotg ngwtov 
rig etSei ravrb rovroig, av&gunog pag äv&gunov yevv^ 
xai obwg oßa xivovfieva xivei.

9gomoi og ol dnb biaroiag dv&gwnoi har Aristoteles ikke 
sagt. Derimod findes ofte ra (pvoixd, rd (pvøti og ra xara 
ipvoiv om Naturfrembringelser i Modsætning til den frie Be
vidstheds Værker, ra dnb Siavoiag eller ra xara rfyvqv, f. 
Ex. Phys. ause. 2, 6 ?;ydg Trø cpvoti ri ?/ rcöv dnb Siavolag 
airiov dei ioriv a: ”alle Virkninger udgaae enten fra Naturen 
eller fra Tanken.” Zeller har i sin Phil, der Griech. Pag. 411 
foreslaaet dv&gwnw. Hvis nu dette forholder sig rigtigt, og 
der Ikke oprindelig har staaet noget ganske andet, saa inaa 
man i al Fald indromme, at Aristoteles her har udtrykt sig 
uheldigt, idet han forst har brugt et Exempel, hvor man havde 
Grund til at vente et almindeligt Udsagn, og siden har oplyst- 
Sætningen ved Gjentagelsen af samme Exempel. De sidste 
Ord: vyieia ydg x.r. Å, har Aristoteles udtrykt tydeligere i 
Slutningen af det foregaaende Cap. 3. r/ ydg largixfj ré/vq 
o Xoyog ryg vyielag eorw.

1) ”Men eftersom der ere 4 Grunde, er det Physikerens 
Sag at vide Besked om dem alle, og idet han förer Sporgs- 
maalet: ”hvorfor” tilbage til alle disse, vil han fra det phy- 
siske Standpunkt eftervise Materien, Formen, den bevægende 
Kraft og Maalet. Men de 3 Grunde falde ofte sammen til 
een; thi Begrebet og Maalet ere Eet, og det, hvorfra Bevæ-
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De part. an. 1, 1 Bek. 642 a 1.
*) EIgIv acta 8v cåriat avruL. ro & oi 'évexa xai 

to

§ 5.

Naar Aristoteles paa alle de ovenfor anførte 
Steder, paa hvilke han fremsætter sin Lære om de 
4 ontologiske Momenter eller constitutive Principer 
for Tilværelsen og optæller disse, ikke bruger Ordet 
«trø, men aala eller ahiov, saa synes dette at an
tyde, at Ordet ä^t/ i det Mindste ikke er den første 
eller ejendommeligste og reneste Betegnelse for disse 
Principer. Dette bekræftes ydermere ved en nær
mere Betragtning af det ovenfor under g 2 anførte 
Hovedsted i Metaphysiken; thi endskjøndt de deri 
nævnte Betydninger paa flere Punkter berøre de om
talte Principer, saa foranlediges Aristoteles dog ikke 
ved dette Ord til at fremsætte sin Lære om de 4 
Grunde, som derimod kort efter udførlig udvikles 
under Ordet aitiov, der omhandles i det følgende 
Kapitel 2).

gelsen udgaaer, er af samme Art som disse; tin et Menneske 
frembringer et Menneske, og overhovedet er dette Tilfældet 
med Alt, hvad der selv bevæget bevæger noget Andet.”

Dette Sidste vil sige: Alt, hvad der henhorer under Be
grebet: Natur. Materien bevæges uden at bevæge, Naturen 
bevæges og bevæger, Guddommen bevæger uden at bevæges. 
See Met. 12, 7. Phys. ausc. 8, 5.

’) ”Der gives altsaa disse tvende Grunde: Maalet og 
Nødvendigheden” a: Materien. See Noten Pag. 16.

2) Dette Sted, som er enslydende med ausc. phys. 2,
3, er anfort i § 4.

2’
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§ ß.
Ikke desmindre er det dog vist, at meget 

jævnlig bruges i Forbindelse med airia for at be
tegne disse Tilværelsens Grunde som Principer, og 
at det ofte findes enestaaende i denne Betydning. 
Aoyb betegner nemlig Begyndelse eller Udgangs
punkt, men da de ontologiske Grunde kunne betragtes 
som Udgangspunkter for al Tilværelse og al Bevæ
gelse, saa kunne de passende antydes ved dette 
Navn. Vi ville anføre nogle Bevissteder.

De anima 2, 4 Bek. 415 b 7.
8é % ipvyi] rov £wvrog ßwfiarog atria xai 

ötgyiy ravra 8é noMajfiiig Uyerat. oftoiwg S3 r, r/jvyii 
xard rovg 8iwQt<mévovg Tobnovg TQStg airia' xai /«p 
o&ev f] xivr/ßig, avT-tj, xai ov 'évexa, xai wg i] ovaia tmv 
tutljvywv ßw/Mtrtov i] iijv/v] atria, ort ftév ovv ag ovßia, 
örßov rb ya(j airiov rov eivat näßiv i] ovaia, ro 8^ gyp 
roig cwst ro eivai kart. airia 8é xai apyn rovrurv n wvyr.

Met. 1, 1 Bek. 981 b 28.

i) "Sjælen er det levende Legemes Grund og Princip. 
Disse Ord have liere Betydninger. Saaledes er ogsaa Sjælen 
Grund i de 3 bestemte Betydninger; thi det er den, hvorfra 
Bevægelsen udgaaer, og den er Maalet. Ogsaa er Sjælen 
Grund som de levende Legemers Substants. At den er det 
som Substants, er indlysende; thi Substantsen er Tilværelsens 
Grund for alle, men for de Levende er Livet Tilværelsen; men 
Grund og Princip dertil er Sjælen.”

Her betegne altsaa dpy^ og uhia bevægende Kraft. Maal 
og Substants. Met. 6, 3 Bek. 1027 b 14 betegne de samme 
Ord: Materie, Maal og bevægende Krall.
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1) Tyv 6voua£opévyv Gotplav negl zd nomtu atria 
xal rag äo^ag vnolaußdvovGi navzsg.

Met. 3', 2 Bek. 996 b 1.

2) büia ftijv ei' ye nkstovg Imezyfiai züv aizuov 
etat xal 'izeoat szsoag å^yg, ziva rovriav yarsov e'ivai 
TyV §]ZOV[lÉVyV ;

Met. 5, 12 Bek. 1019 b 3.
3) Kai /do rb cp&ecQouwov äoxsl Svvarbv üvai if&el- 

ysG&ai y ovx av (pdaQi]Vai dl yv äävvazov vvv äs e/et 
riva btddsoiv xal alzlav xal aQ/j/v zov zoiovzov na&ovg.

Met. 6, 1 Bek. 1025 b 3.
4J Al dfjyal xal zd atria Lr/rsizai rwv ovziov, äybov 

äs bztij bvza' tazi ~/do zi atziov v/tstag xal evsiiag, xal züv 
itadyfjiazixiäv elalv äp/al xal azoi%sia xal atria, xal blug 
äi näsa ImaTyfuy äiavoyztxy y uszs^ovod zi äiavolag nspi 
cazlag zs xal a^dg tßzi y dxQißsGzlgag y änbovGzsQag.

’) ”Alle antage, at den saakaldte Visdom angaaer de 
forste Grunde og Principerne.”

2) ”Da der gives flere Videnskaber om Grundene og sær
skilte for hvert Princip, hvilken af disse skulle vi da erklære 
for den, vi søge?”

Den, vi søge, er den, som omfatter alle Principer, den 
hoicste og almindeligste Videnskab.

3) ”Det, som gaaer til Grunde, synes at være beheftet 
med .Muligheden dertil eller ikke at ville være gaaet til Grunde, 
dersom det var umuligt; men nu har det i sig en Disposition 
og Grund og Princip til en saadan Forandring.”

”.Man søger Principerne og Grundene til det Tilvæ
rende, naturligvis blot som saadant; thi der gives en Grund 
til Sundhed og Velbefindende; der gives Principer og Ele
menter og Grunde til det Mathematiske, og overhovedet gaaer 
enhver Erkjendelse ved Tænkningen eller som blot har nogen 
Del i Tænkningen, paa en mere eller mindre stringent Maade 
nd paa Grunde og Principer.”
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Met. 11, 7 Bek. 1063 b 36.
*) Haßa 8 iniGTiiinri ^ijrei rivag ägyag x«l avriag 

negl 'éxaorov ræv icp avryv iniffrj]Twv-
Met. 12, 4. Bek. 1070 b 26.

2J 8k xal agyal Terrageg.
Eth. Nic. 1, 12 Bek. 1102 a.

3) T^v aQXHV 8k z«l to ainov tüv aya&üv tImov 
ti xal &tlov Ti&ep.ev.

Polit. 5, 2 Bek. 1302 a.
4) Enel 8k ßxonovftev ix rivoiv al rs ßTcißeig ytyvov- 

Tai xal al fieraßoXal negl rag nokiTelag, IrinTkov xa&6- 
Xov ngürov rag ägyag xal rag alrlag avTÜv.

At ag^al ogsaa alene bruges om disse Principer, 
fremlyser af mangfoldige Steder, hvoraf jeg blot skal 
anføre et Par.

De gen. et corr. 2, 9 Bek. 335 a 26.
5) Aexréov negl ndarjg yeveßewg ogoiwg nößai rs 

xal Tiveg avTyg al cigyai

Ligesom altsaa disse enkelte Videnskaber søge Prin
ciperne for bestemte og begrændsede Gebeter af Tilværelsen, 
saaledes søger Philosophien Principerne for det Tilværende i 
abstrakt Forstand eller den rene Væren.

D ”Enhver Videnskab søger Principer og Grunde til alle 
de under samme henhørende Gjenstande for Viden.”

2) ”Der ere 4 Grunde og Principer.”
3) ”Principet og Grunden til det Gode antage vi for 

hellig og guddommelig.”
D ”Eftersom vi undersøge, hvoraf Oprørene og Foran

dringerne i Statsforfatningerne opstaae, maa vi først i Al
mindelighed angive Oprindelserne og Grundene til samme.”

5) ”Man bor paa lignende Maade om al Frembringelse 
vise, hvormange og hvilke Principerne dertil ere.”
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Met. 1, 7. Bek. 988 a 18.
’) JSvTrouwg uår oi>v zai xtrpalMMSug in$h]Xv&a- 

usv riveg re xai nwg rvyyävovßiv elp^xoveg ntpi tt tüv 
ap/üv xai rr/g a\i]&elag.

Met. 9, 1 Bek. 1046 a 22.
2) dia pap to ’iyuv rwä v-py^v xai élvat, rrtv vfyv 

apyi]V n.va, n&Gyu to näßyov.
Eth. magn. 1, 18 Bek. 1190 a.

3) Tb Sk r&og åpyp twI ’éotxev, xai tovtov Ivtxtv 
lanv ixatJTov.

§ 7.

At Ordene äo/r/ og airwvimidlertid i denne Sam
menhæng ikke ere tautologiske Udtryk, antydes alle
rede klart ved saadanne Steder, hvor de besterntere 
adskilles, f. Ex.

Met. 1, 2 Bek. 982 a 4.

I det Folgende nævnes 3, nemlig Materien, Formen og 
den bevægende Kraft.

9 ”Kortelig altsaa og 1 Hovedpunkterne have vi paavist, 
af hvem og hvorledes der er anstillet Undersøgelser om Prin- 
ciperne og Sandheden.”

Han har nemlig 1 de foregaaende Kapitler vist, hvorledes 
af yde ældre Physiologer forst et materielt Princip, dernæst 
et bevægende, og endelig et Formprincip var bleven søgt.

2) ”Ved at have et Princip og derved, at Materien er et 
Princip, lider det Lidende.”

3) ”Maalet synes at være et Princip, og for dettes Skyld 
er enhver Ting.”
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Tovt av tir* oxeTtTéov, i] negl Ttoiag airiag xal 
nuet noiag ccQyag cTUGTi'ii.rij ootfla iOTiv.

Met. 1, 5 Bek. 986 b 33.
2J (JlaoucvlÖiir) Svo rag airiag xal Svo rag ä^/ag 

tI&tjgi, tyeguov xai yjv/gov.
Met. 7, 13 Bek. 1038 b 6.

3) doxét Si xal to xa&åkov airiov tlgw elvai iiå- 
hoTa, xal Tivai äg^i] to xa&olov.

I Grundenes Følge kan nemlig hver i Forhold 
til sin Virkning vel kaldes en «rø, men overskues 
den hele Række, kan kun den absolute og hoieste 
kaldes saaledes, medens de andre blot ere aiTiai.

De gen. et corr. 1, 7 Bek. 324 a 27.
4) -H yag äg/r] nqMTTi Tarv alriwv.

Phys. ausc. 8, 1 Bek. 252 b 4.
5J Tcöv LiÉVTOt ågyjSv ovx eOTtv ireoov air lov aiSitav 

OVGWV.
Met. 1, 2 Bek. 983 a 8.

”Dette vil være at undersøge, hvilke Grunde de ere, 
og hvilke Principer de ere, om hvilke Kundskab kaldes Visdom.”

2) ”Parmenides antager Grundene for tvende og Prin
ciperne for tvende, det Varme og det Kolde.”

3) ”Ogsaa forekommer det Almindelige Nogle helst at 
være en Grund og det Almindelige at være et Princip.”

4) ”Principet er nemlig den forste af Grundene.”
5) ”Til Principerne gives der ingen anden Grund; de 

ere evige.”
Deres Evighed er imidlertid, efter Aristoteles, ikke Aar- 

sagen til, at der ingen Grund gives til dem; thi, som han 
siger, andre evige Sandheder f. Ex. at Vinklerne i en Tri
angel ere = 2 R, kunne dog begrundes.
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1) "O ts ydg &£og 3oxü tmv alvliøv naaiv üvca xcå 
ao^)] Tig.
' Met. 1, 9 Bek. 992 a 30.

2J Ov§k öt] on&Q Talg btiGTijfiaig o^Mfisv ov airiov, 
oio xal nag vovg xal näoa yvßig noitl, ovSs TavTijg 
TVjQ aiTtag, r^v (fainv eivat ui av tmv ägyüv, ovdiv anrs- 
Tai Ta etå>].

Met. 2, 2 Bek. 994 a 1.
3) ii)}v oti / zotIv dy/)] TlS ’̂ i ovx antiga 

tu aiTia räv ovtmv — åfjlov- *
Mech. init. Bek. 847 b 15.

kJ Hanuv Sk tüv toiovtmv ’éyti t^s aiTiag tt/v ä^- 
■/TiV O XVXÅOg.

De an. gen. 5, 7 Bek. 788 a 14.
5) Tovto yd^ Loti to df>y^v eivai to avT7]V pév 

alrlav tivai no^MV, Tavens S cM.o avwdw ^dkv.
Ifølge denne Sprogbrug ere altsaa ikke alle 

alTlai dgydi, men kun de første og oprindeligste,

1J ”ßud antages al’ Alle for at være iblandt Grundene 
og for et Princip.”

2) ”Heller ikke med det, som vi see er Grund for Vi
denskaberne, hvorfor al Fornuft og al Natur virker, heller 
ikke med denne Grund, som vi sige er et af Principerne, 
staae Ideerne i nogen Berorelse.”

Talen er om Finalprincipet. Aristoteles bekjæmper paa 
dette Sted Platons Ideelære.

3) ”At der er et Princip, og at Rækken af Tilværelsens 
Grunde ikke er uendelig, er klart.”

4) ”Til alt saadant indeholder Cirkelen den forste og op
rindeligste Grund.”

Det aristoteliske Universum er kugleformet, og deri be
væge sig de enkelte Himmellegemer 1 concentriske Kredse.

5) ”Deri bestaaer det at være et Princip selv at være 
Grund til Meget, men at intet Andet ligger ovenover dette.” 
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medens derimod alle agyal ere alrlai. Der gives 
imidlertid ogsaa en anden Udtryksmaade, efter hvilken 
airia er det engere, det videre Begreb, idet 
enhver Aarsag er en et Udgangspunkt. Saaledes 
siges i

Met. 5, 1 (see § 2).
navra yao ra airia aoyal.

Met. 4, 2 Bek. 1003 b 22.
*) El Ör, ro tv xai to ov ravrbv xai p.la (fWtg, rp 

axo'Åov&tiv dM-fooiG Monto do'/Jj y.ai airiov, akil ovy ug 
évi koycp 8vjXoifMva.

§ 8.
For nærmere at oplyse og begrændse Betydningen

D ”Saafremt ellers det Ene og det Værende er det Samme 
og een Natur, idet de følge med hinanden ligesom Princip og 
Grund, men ikke som indsluttede 1 eet Begreb.”

Dette Sted handler om Metaphysikens Indhold. Metaphy
siken undersoger ikke den i enkelte Retninger til et specielt 
Indhold bestemte, men derimod den rene, abstrakte Væren 
og dens forskjellige Arter, f. Ex. Væren som Substants, som 
Qualitet, som Overgang til Substants, Vorden og Forgaaen, 
som Negation, og det nærmeste, mere fyldige Begreb, Eet 
og sammes Arter, f. Ex. det Identiske, Lige, etc. Begreberne 
Værende og Eet, ere, som Aristoteles siger, ikke identiske 
eller congruente, men folge med hinanden, idet det indholds
rigere medfører det mindre fyldige. Til Exempel paa denne 
Brug af axokov&tTv har Schwegler passende anført Cat. 12 
åvoiv ptv yap ottmv åxokov&ti tv&vi; ro tv tivai, tvoQ åt 
ovtoq ooz avayxaiov dvo iivai. Saaledes ogsaa tnofiai. See 
de af Schwegler 3 Bd. Pag. 153 anførte Exempler, hvortil kan 
føies Met. 5, 3 w f.itv yap (har/ood vnägyti, xai to ytrog 
dxokov&ti. For Resten er det af dette Sted ikke ganske 
klart, om dgyj er at opfatte som det engere ellervidere Begreb,
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af Ordet «rø ville vi sammenstille det med liere 
andre Ord, med hvilke det jævnlig sættes i Forbindelse 
hos Aristoteles. Saadanne Ord ere ffroiysiov, nkoas 
og 3wa[UG-

°g uroi/siov1) forbindes ofte. Ogsaa 
ahia slutter sig jævnlig dertil. Ordet orotysiov be
tegner de oprindeligste Bestanddele, hvoraf Noget er 
sammensat, som ikke mere lade sig dele efter deres 
Art, om end efter Quantiteten. Saaledes tales om 
Legemernes Elementer; ligeledes om Bevisernes Ele
menter o: de forste Beviser, som indeholdes i mange 
andre, overhovedet om hvad der er lidet, enkelt, 
udeleligt og tilstede i meget Andet, f. Ex. de almin
deligste Begreber som Eet, Punktet. I denne Hen
seende grændser det nær til drø, der ogsaa beteg
ner saavel Tingenes første og simpleste Elementer, 
som Tænkningens og Videnskabernes første Axiomer. 
Ogsaa årø er altid noget enkelt og eet.2)

Met. 6, 1 Bek. 1025 b 4.
3) Kai ræv ucaJriiiarixwv eiolv apyal xal GTOiytia 

xal altia
Met. 12, 1 Bek. 1069 a 25.

4) Ti^ yap ovolas é^rovv åo/ag xal ßrotyüa xai 
airia.

Met. 5, 3 Bek. 1014 b 8.

4) Om oToiyiiov handler Aristoteles i Met. 5, 3.
2) Analyt. post. 1, 23 Bek. 84 b 37.
3) ”Ogsaa for det Mathematiske gives der Principer og 

Elementer og Grunde.”
4) ’Thi for Substantsen søgte (de ældre Philosopher) 

Principer og Elementer og Grunde.”
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1j dib xai to Iv xai Tijv OTi'/uriV dg^äg tkji Soxel 
eivat.

Met. 3, 3 Bek. 998 a 20.
2J Ilsgi TS tovtmv ovv anogia nolh] — xai negl 

rm> dg^üv, nöregov Sel ra -yévr] GTOb^ela xai dg/ag vno- 
kaußdvebv i) ^idllov é£ div Ivvnag^ovTiov lo riv sxmgtov 
ngditov. Oiov cpuivijg aroi^ela xai dgyal Soxovgw élvai 
TavT dv cvyxewTav al (pwval näoai ngwrwv dldi ov 
to xotvbv -i] (pwvg.

De gen. et corr. 2, 1 Bek. 329 a 5.
3) "Oti pev ovv Ta ngÜTa dg/dc xai GTOb^ela xalMg 

’é^sb léyeiv eOTco Gvvouo/.oyovuevov, wv LUTaßaU.ovTujv 
// xara GvyxgiGbV xai Ötaxgunv rj xmt akkipv MTaßolIjV 
avpißalveb péveGbV eivab xai cp&ogdv.

De anima 1, 2 Bek. 404 b 8.

’) ”Derfor synes ogsaa Enheden og Punktet Nogle at 
være Principer.”

Disse Begreber ere nemlig paa dette Sted betegnede 
som Elementer.

3) ”Dette er et stort Problem — og ligeledes angaaende 
Priiiciperne, om man bor erklære Arterne for Elementer og Prin
ciper eller snarere enhver Tings forste Grundbestanddele, f. 
Ex. Lydens Elementer og Principer synes at være de førsle 
Grundbestanddele, hvoraf alle Lyd ere sammensatte, men ikke 
det Fælles, Lyden.”

Delte er. et af de Problemer, Aristoteles har opstillet i 
Begyndelsen af .Metaphysiken. Ilan anforer i dette Capitel 
Grunde for og imod disse Alternativer, men fremstiller hverken 
her eller andensteds et bestemt Resultat af disse Under
søgelser.

:l) ”Det være en afgjort Sag, at det er rigtigt at kalde 
de forste Grundstoffer, ifolge hvis Forandring ved Forening 
og Adskillelse eller paa anden Maade Vorden og Forgaaen 
finder Sted, Principer og Elementer.”
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" Ogoi 8’ ém to yivMGxeiv xal to aiG&ävea&ai 
tmv ovTbJV (ÜTtißXuljav). ovtoi. de l&yovGi Ttjv yv%}]v Tag 
do/dg, oi psv nXstovg noiovvTtg, ol 81 ulav TavTr/V, 
mgtcsq ’E^imSoxl.rig ulv ix tmv otoi^sImv ndvTMV, élvai, 
8s xal ixaGTOV ipv'/jjv tovtmv.

Altsaa ere Elementerne Principer. Men disse 
Begreber ere dog ikke congruente. Forskjellen 
sees af

Met. 12, 4 Bek. 1070 b 22.
2) 'Utu 81 ov fwvov Ta évvna^ovra aiTia, akXa xal 

tmv Ix.Tog olov to xwovv, Bißov oti 'Itcoov aQ^Tj xal gtoi-

’) ”Men de, iler saae hen ti) Erkjendelsen og Evnen til ved 
Sandsning at opfatte Gjenstandene, kalde Sjælen Principerne, 
idet Nogle antog den for tiere, Andre for eet, saaledes som 
Empedokles mente, at den bestaaer af alle Elementer, og at 
ethvert af dem udgjor en Del deraf.”

I dette Kapitel gjennemgaaer Aristoteles de ældre Plii- 
losophers Lære om Sjælen. De dele sig i 2 Klasser, de, der 
satte det Væsentlige og ( haracterisfiske i Bevægelsen (dertil 
horte Demokrits atomistiske System og Anaxagoras’s Lære 
om vov?), og de. der fortrinsvis betragtede Sjælen som erkjen- 
dende og sandsende. Disse søgte en Forbindelse mellem 
Sjælen og den ydre Verden og antoge, at Sjælen opfattede 
Tingene derved, at den havde samme Bestanddele som disse 
(similia similibus cognoscnntur). Til denne Klasse hørte Em
pedokles og Platons Ideelære.

2) ”Men eftersom ikke alene det, som lindes i Tingene, 
er Aarsager, men ogsaa Noget udenfor Tingene, saasom den 
bevægende Kraft, saa er det tydeligt, at Princip og Element 
ere forskjellige Begreber, men begge ere Grunde, og i disse 
Dele inddeles Principet, men den ene Del er som den, der 
bevirker Bevægelse og Stiliestaaen. et Princip og Snbstants. 
Ifølge Analogien er der altsaa 3 Elementer, men 4 Grunde og 
Principer.”
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%siov, dlrux. S a[iq)M' xai ravra Siatgeftab ?; «p/'B 
rb 8’ ug xtvovv y larav ccg/i] rig xai ovoia. Mare aroi^eia 
uev xar avabo/iav r^ia, alriat 8é xai ag%ai rtTTageg.

§ 9.
Forholdet imellem °g har Aristoteles 

selv angivet i
Met. 5, 17 Bek. 1022 a 10.

1) "ilars (pavs(jbv oti. oaa%Mg te 7/ Xéyerai, 
roauvra^Mg xai ro néoag, xai ‘én nksova^Mg' tj uév /an 
ao/il Tito ag ri, to Sé negag ov näv cin/j.

Hos Aristoteles bruges sædvanlig enten i 
den almindelige Betydning af Begrændsning, Bestem
melse eller i den speciellere af Maal, f. Ex.

De anima 1, 3 Bek. 407 a 23.
2) Tmv pév /ao ngaxTtxMV vo^oemv eart. négara (nä- 

Gab /ao értoov /Üolv~), al 8e deMQi/rixal rolg io/otg bpolMg

De 3 Elementer ere Form, Negation og Materie; de 4 
Principer ere Form, Negation, Materie og bevægende Kraft.

*) ”Saaledes er det indlysende, at Grændse siges 1 lige- 
saainange Betydninger som Princip, og endnu i flere; thi 
Principet er en Grændse, men ikke enhver Grændse et Princip.”

Hånt, som Aristoteles forklarer i Met. 5, 17, er nemlig 
a) Grændse, det Yderste 1 enhver Ting, udenfor hvilket 
Intet, og indenfor hvilket Alt lindes, b) en Størrelses Form, 
c) Maalet, hvortil en Bevægelse eller Handling sigter, under
tiden ogsaa det Punkt, hvorfra den gaaer ud, endelig d) en 
Tings Væsen og Begreb, som Erkj endelsens og altsaa Tingens 
Grændse.

*) ”De praktiske Tanker have deres Bestemmelse (thi 
de gaae alle paa noget andet); de theoretiske begrændses 
ligeledes ved Tankens Natur. Enhver Tanke er nemlig en 
Begrebsbestemmelse eller et Bevis. Beviserne udgaae fra 

■en Begyndelse og have deres Endemaal i Syllogismen eller 
Coiiclusionen — Begrebsbestemmelserne ere alle begrændsedc.” 
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ögl^ovTat. koyog Sk n'ig 0^16^0^ ij anoSugu;' ui 8 äno- 
Set^eig xai an ÜQyjjg, xai ’éyovGi nu>$ TéZog rov avlÅo- 
yioubv r] to ovfintQaß(.ia — oi 8 botcuoi nävTsq nsne- 
QaGfiÉvoit

Phys. ausc. 3, 4 Bek 203 b 7.
Tov St ctneigov ovx eartv ayxry etij yag uv av- 

tov nkoag.
Met. 9, 6 Bek. 1048 b 18.

2) Tmv noaiy-MV, uv kavi né^a^, oiSeuia Tékog akka 
TW nSpi TO Tékog.

Met. 2, 2 Bek. 994 b 12.
3j 01 to änsiQov noioivTes kav&ävovGbV ^atgovvre  ̂

Ti]V tov äyadov (pvGbV xairob ov&sig av iy^et^riøeisv ovdtv

Aristoteles soger her at vise, at Tænkningen ikke er 
en Cirkelbevægelse.

*) ”Det Ubegrændsede har ingen Begyndelse; ellers vilde 
det have en Grændse.”

2) ”Af saadanne Handlinger, som have en Grændse. er 
ingen et Maal, men gaaer blot ud paa et Maal.”

Saadanne Handlinger ere f. Ex. at lære, at blive sund, 
at bygge, hvilke blot udtrykke en efter sin Natur ufuldendt 
Bevægelse (xirrtcic) mod et vist Maal, men ikke en afsluttet 
Virksomhed (/»tpyti«), f. Ex. at tænke, at være lykkelig.

3J ”De, som antage en uendelig Række, mærke ikke selv, 
at de ophæve det Godes Begreb, og dog vilde Ingen forsøge 
at gjore Noget, naar han ikke vilde komme til en Grændse; 
heller ikke vilde der være nogen Fornuft deri; thi i en Hen
sigt handler stedse den Fornuftige; men dette er en Grændse; 
thi Maalet er en Grændse.”

Den uendelige Række, hvorom Talen her er, er den uen
delige Række af Giemed. Ogsaa her maa lindes el Sidste, 
en Grændse; ellers ophæves Begrebet om det Gode og om 
fornuftig Handling. Aristoteles bestrider i alle Retninger Fore
stillingen om den uendelige Række.
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ngärrsiv (.ty ^sXbc'iv inc niyag t&iv ovS’ äv sh] vovg 
év roig Toiovroig’ ivexa, jag rivog ast hquttsc o ys vovv 
s^mv tovto yao kart nsyag' rb yao ts/mq nigag snriv.

§ 10.
/Ivvapig og äir^l forbindes ofte, da disse Ord 

paa et vist Gebet af deres Betydninger grændse nær 
til hinanden; dg/y er nemlig det almindeligere, Svvauig 
det speciellere Begreb.

Met. 5, 12 Bek. 1019 a 15.
r.) dvvaiiig Xsysrai y ulv ccijyjj xivyascog ij UcTado- 

Kyg y iv snige? y tuMr.
Met. 9, 2 Bek. 1046 b 2.

2j zho näßen cd rs^vai xcd cd noiyTixal [xcd] tm- 
aryfiai övväptig sißiv' ag^id '/ao [TSTa^kriTtxai sißiv iv 
ä/fM ij al-do.

De anima 2, 2 Bek. 413 a 25.
3) dio xcd ra cpvopsva nåvva Soxtc gyv epcdvsrai

’) ”Magt el. Evne kaldes Principct til en Bevægelse eller 
Forandring i noget Andet soin andet.”

Det Sidste foies til for at mode den Indvending, at En 
kan virke paa sig selv, f. Ex. den, der helbredes, helbrede 
sig selv; men han er da Aarsag til Bevægelsen eller For
andringen som Læge og ikke som den, der helbredes.

2) ”Derfor ere alle Konsterne og de freinbringende Viden
skaber Magter; thi de ere Principer. der bevirke Forandring 
i noget Andet som saadant.”

Kai bor vistnok udelades foran tni(nyi.iai, da notytixal 
neppe vilde faae en særegen Plads mellem vs/vai og tnmTy- 
[tai, og intoTijfiai heller ikke vel her kunde undvære dette 
Epitheton. Til Forklaring see Met. 11. 2 Bek. 1064 a 10 
fra Ordene: Und Wort in y neoi qdntKig sninTTipr! — — 
— til 18 JijXov sx loVTtor.

”Derfor sjnes Alt, hvad der roirr, at leve; thi det
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^kq Iv avrolg ’é/ovta Svvaiuv xal uq^v rotavnjv 81 
ccv^øiv re xai ipHaiv l.atißävovGiv.

§ 11.

Efter disse Sammenstillinger og Betragtninger 
over de med d^/Jl beslægtede og jævnlig lovbundne 
Begreber ville vi nu nærmere begrændse dette Ords 
Betydning og bestemme dets eiendommelige Brug, 
hvori det ikke pleier at afvexle med andre Ord. 

’^Q"/ßl betyder Begyndelse; men Begyndelsen, fra den ene 
Side betragtet, er det, foran hvilket Intet er, fra den 
anden, det, efter hvilket en Række følger. De tvende 
væsentlige Momenter, der constituere dette Begreb, ere 
altsaa deels Forestillingen' om det Oprindelige, Første 
og Primitive, deels om Noget, hvorfra en Vorden, en Be
vægelse udgaaer enten i Phænomenernes Verden eller 
i Erkjendelsen. Vi skulle i den specielle og eien
dommelige Brug af Ordet finde tilstrækkelige Beviser 
paa disse tvende, ofte nøie forenede Hovedmomenter 
i Ordets Betydning og saaledes vise, hvor rigtigt Ari
stoteles har bestemt Begrebet i

Met. 5, 1 Bek. 1013 a 17.
’) IlaGMV tav ovv xotvov rüv a^/üv rb ttqojtw 

kivat, b&kv i} eoTiv ij yiyv&Tat i] ytyvwßxerai.
De art. poet. 7 Bek. 1450 b 27.

2) S' ißr'tv b avTO [dv ig dva/xt/g /ut 
ai.bo kart, tdr kxflvo b’ 'érsgov nétfvxev div at i} ylvsödat.

viser sig at have en saadan Magt og Princip i sig, ved 
hvilket det faacr Væxt og Aftagelse.”

O See § 2.
2) "Begyndelse er d.et, der selv ikke nødvendig er efter

3
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§ 12.
’-ÄQXy betyder det Oprindelige, Forste og Primi

tive saavel i den ydre Verden som i Erkjendeisen.
Anaiyt. post. 1, 2 Bek. 72 a 6.

*) Tavro yao '/.é'/oj ngwrov xai dg^ijv.
Met. 11, 1 Bek. 1059 b 28.

J) Tavia jag udkiar dv vno^ifi&eu] nsgié/siv rå 
ovra ndvra xai gdi.iGTa dg/aiQ loixkvai Sid to eivai 
ngwra Ty yvati.

Hvor Talen ikke er om de forskjellige constitu- 
tive Momenter i Tilværelsen, men om den oprinde
lige Tilværelse selv, den primitive Substants, hvorved 
Aristoteles oftere opkaster det Sporgsmaal, om den 
skal sættes i de sidste Elementer og Grundbestand- 
delé (oroiyüa) eller i de almindelige Begreber og da 
enten i de høieste og mest omfattende Slægtsbe
greber, det Værende og det Ene, eller i de lavere, 
Individerne nærmest staaende, Arterne, eller i det 
Individuelle, der bruges altid ag^ai.

noget andet, men efter hvilket noget andet naturligt er eller 
vorder.”

See ogsaa de anim. gen. 5, 7 under § 7.
”Jeg kalder nemlig det Samme det Forste og Principet.” 

’) ”Disse Begreber kunde man snarest antage for at om
fatte den hele Tilværelse og mest at ligne Principer, fordi 
de ere de forste ifølge Naturen.”

Ved vuvva forstaaes de almindeligste og mest om
fattende Begreber, det Værende og det Ene. Disse ere de 
af Naturen forste. Dette gaaer paa den hos Aristoteles jævn
lig forekommende Adskillelse mellem det af Naturen eller i 
sig selv og det med Hensyn til os og vor Erfaring forste. 
Jeg skal blot anføre et Sted af Anal. post. 1, 2, som er alde-
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i) Met. 3, 3 Bek. 998 a 20. See § 8.
Met. 12, 1 Bek. 1069 a 26.

2) Oi fdv ovv vvv tu xadokov ovolag päXlov ti- 
Oéanc to. yag yévq xa&oÅov, a cpaaiv ägyag xal ovoiag 
élvai päÅÅov Sia to Xoyixüg ^Tttv.

Met. 3, 1 Bek. 995 b 27.
3) Kal növegov al ägyal xal Ta GTOiyeia Ta yévij 

iotIv elg a Siaigelrai kvvnagypvTa Ixacrov' xal el Ta

les tydeligt: ngoxega S’ earl xal yvtogtficoxtga öiyoig' ov 
yag tuvtov ngdxtgov tt) qvou xal ngog qiiäg ngöxtgov, 
oväe yvaigigaiTegov xal rj/.üv yvaigiftanegov. kiyai åe ngog 
ripüg pev ngoxega xal yvxogipwrega xa eyyvxegov xqg al- 
oSroetog, «Mg St ngoxegu xal yvtogtfiwttga tu noggwxe- 
gov toxi öe noggiOTUTM /Sv tu xatfölov /rdlioxa, eyyv- 
xäxto åt xa xal)’ exaaru. Det Forste er altsaa det Almin
delige, det Andet det Individuelle.

*) See ogsaa Met. 11, 1 Bek. 1059 b 21, hvor den samme 
Undersøgelse anstilles.

2) "De nuværende Philosopher antage det Almindelige 
snarere for Substantser; thi Slægtsbegreberne ere almindelige, 
hvilke de sige snarere at være Principer og Substantser, 
fordi de undersøge Sagen begrebsmæssigt.”

Det Sidste oplyses bedst ved Met. 11, 1 Bek. 1059 b 
25 nag yag Xoyog xal näaa eixiaTtifiij tmv xa&ölov xal ov 
Ttov iayaTW. At al Begreb og al Viden gaaer paa det Al
mindelige, er en Sætning, hvorom Aristoteles er aldeles enig 
med Platon.

3) "(Der spørges), om Principerne og Elementerne be- 
staae i Slægterne eller i Tingenes sidste Bestanddele, og hvis 
det er Slægterne (de almindelige Begreber), om det er dem, 
der sidst udsiges om Individerne, eller de første, f. Ex. om 
levende Væsen eller Menneske er Princip og det i kolere Grad 
end det Individuelle.”

Bonitz observatt. critt. in Aristot. libros metaph. Berol.
3«
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ykwj, noTEOOv oaa Tolg aroftotg Åéysrai TiÅevTaia y 
Ta noMTa, olov koteqov gäov y av&QMrtog ap/ij ts zai 
fLÜtäov éOTi naga to zaff 'éxaørov.

Met. 3. 6 Bek. 1003 a 5.
l) Tamte ts ovv Tag änoQiag åvayxalov änoQijffai 

mgi tmv cco/mv. xai hotsqov xa&o&ov uoiv i] Mg Xéyo- 

1842 Pag. 51 tvil have Artiklen foran åg/al og oioi^üa ud
slettet. Dette bifaldes af Schwegler Comment. Pag. 116. 
Mig forekommer det ikke nødvendigt, og det er heller ikke op
taget i Bonitzs nye üdg. af Arist. Metapli. Bonn 1848 Pag. 40.

’) ”Disse Sporgsmaale maa man nødvendig opkaste om 
Principerne, samt om de ere almindelige eller af samme Be
skaffenhed som det Individuelle; thi dersom de ere almin
delige, blive de ikke Substantser; thi intet Almindeligt be
tegner et bestemt ''dette,” men et ”saadant." Men Substants 
er en individuel Bestemthed —-------dersom altsaa Princi
perne ere almindelige, er dette Tilfældet, men hvis de derimod 
ikke ere almindelige, men af individuel Natur, blive de ikke 
Gjenstand for Videnskab; thi Videnskab om Alt er alminde
lig, saa at der maatte være andre Principer, som gik forud 
for Principerne og vare almindelige, hvis der skulde være 
nogen Viden om dem.”

Dette Sted berører en af Aristoteles selv neppe tilstræk
kelig Jost Vanskelighed i hans System, nemlig Forholdet imel
lem det Almindelige og det Individuelle. Platon havde tillagt 
det Almindelige (Ideerne) en Selvstændig Existents, adskilt 
fra de individuelle Gjenstande. Men lios Aristoteles, der paa 
det Ivrigste bekjæmper denne Lære, og for hvem den oprin
delige Tilværelse er Substantsen (Met. 7, 1, Bek. 1028 a 30), 
men Substantsen Individet (fat. hele cap. 5, npcor?; ovnia 
Met. 7, 13 Bek. 1038 b 10), opstaaer det vanskelige Sporgs- 
maal, hvorledes disse individuelle Principer kunne opfattes af 
Erkjendelsen, der altid gaaer paa det Almindelige. See Zeller 
Phil, der Gr. 2 Bd. 398-400, Ritter 3 Bd. 124 etc.
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uev ra xa& exaGTa, el ith’ yaQ xa&öÅov, ovx igovtui 
ovGiai, ov&iv yao töv xowcov ToSe ti or^ialvei «ZÅd toi- 
6vSe, tj Si ovoia ToSe ti---------- el idv ovv %a&6l.ov al 
aoyai. TavTa Gvudalveb' el Se /Mj xaSölßv äXX ug Ta 
xa& ixciGTa, ovx eGovrab IniGTiiTai’ xa&olov yao al 
eniGT^iai nåvTiav. ojgt ‘éGovTai aQ%al eTboca ngoTeqab 
tüv ao/üv al xa&oXov xaT^yo^oviievae, avneq péKky 
eGeoöai avTwv invOTt]^.

§ 13.

Fremdeles betegnes de intelligible Principer, 
det, som i al Viden er det Første og Oprindelige, 
ved Ordet ägyal. Al videnskabelig Bevisførelse (åno- 
Ssi&g) beroer paa høiere Forudsætninger, men her 
maa findes en Grændse, en Primitivitet; ellers vilde 
vi atter træffe paa den af Aristoteles saa skarpt be
stridte uendelige Række. Den afiedede, middelbare 
Viden har sin Grændse i den umiddelbare; Principet 
for al Viden er ikke Viden selv, men en umiddelbar 
Erkjendelse, hvorved de høieste Principer opfattes. 
Disse høieste Principer ere da deels de for alle Vi
denskaber fælleds formale Grundsætninger, Axiomerne, 
de første og almindeligste Grundbegreber, deels de 
for enhver enkelt Videnskab eiendommelige ved Sands- 
ning eller ved Induction opfattelige Principer1). Dette 
skulle vi nu nærmere paavise vod bestemte Steder 
hos Aristoteles, i hvilke vi især maa lægge Vægt paa 
det Oprindelige og Primitive i Begrebet om Principer.

D Aaalyt. post. 1, 32 Bek. 88 b 27. Al jag u^yal 
Smai. uv xai negl o, al /.itv ovv uv, xoival, al Se 
■negl o, ISiae, oiov aQi&f-iOQ, fiéye&ag.
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Analyt. post. 1, 2 Bek. 72 a 7.
*) 8 éOTiv ccnoåsl^éwg HQOTaoig clptoog, aps-

aog de, p^ iCTiv aÅh] ngoriga — j/v 8 dväyxrj e^eiv 
tov oTtovv pafhféopevov, å^lwpa.

Analyt. post. 1, 2 Bek. 71 b 19.
a) El Tolvvv larl to InloTKodai olov ^8epev, dvdyxtj 

xai TTjV anodeixTixijv intriTlariV dhj&wv t tivai xal 
nQwraiv xal apéowv xal ^vuqiumtioivv xal ngoTtgoxv xal 
atTiMV tov OvpriegåapaTOG’ ovtm yag ’Éoovrai xal al uq- 
yal olxsiai tov öeixvvpi-vov.

Anal. post. 2, 9 Bek. 93 b 21.
3) "EOTl 8t TOJV piV bTcOOV TI aiTLOV, TMV 8 ovx 

’ioTW. wgts d^lov oti xai twv ti Ioti tu ulv dpeaa xai

’) ”Princip for Beviset er en umiddelbar Sætning; men 
umiddelbar er den, som ikke liar nogen anden foran sig — 
men den, som man nodvendig maa have, naar man skal lære 
hvilketsomhelst, er et Axiom.”

2J ”Dersom altsaa det at vide er det, vi have fastsat, 
saa maa nodvendig den paa Beviser grundede Viden beroe 
paa Noget, som er sandt og oprindeligt og umiddelbart, og 
som er mere erkjendeligt og tidligere end ( onclusionen og 
begründende samme; thi saaledes ville ogsa’a Principerne være 
eiendommelige for det, der bevises.”

”Det, vi have fastsat” er. at al Viden er at kjende Aar- 
sagerne til en Ting, hvorfor den er og ikke kan være ander
ledes. At den videnskabelige Bevisførelse i hver Videnskab 
maa være bygget paa den specielle Videnskabs eiendomme
lige Principer, er en Sætning, Aristoteles oftere udtaler.

3) ”Nogle Ting have deres Grund i noget andet, andre 
ikke, saa at det er aabenbart, at ogsaa af Begreberne nogle 
ere umiddelbare og Principer, hvis haade Tilværelse og Be
greb man maa forudsætte eller paa anden Maade tydeliggjøre; 
hvilket Arithmetikeren gjor; han forudsætter nemlig Eenhe- 
dens Begreb og Tilværelse.”
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ägyal elffiv, a xal elvai xal ti triTiv vnotHa&ai Sei j) 
«Uw rgonov qavega noit/ffa? oneg b ägi&prjTixbg noter 
xal yag ti Igti ti}v aoväÖa vnori&erai, xal ore ecrev.

Eth. Nic. 1, 7 Bek. 1098 a 33.
*) Oirx ånatrgréov S ovSé T»'?!/ ahiav lv änaffty 

bgolwg älX Ixavbv ev tmi to oti Seby&fjVai xaXüg, olov 
xal negl Tag ägyag’ to 8 oti ngwTov xal ägyij. tüv äg- 
yüv S’ al ulv inaywytj Sewgovvrai, al S al ff d^ceb, al 
8' é&tffgm rtvl, xal aWai S aüv>g.

Disse ere altsaa i de enkelte Retninger de spe
cielle videnskabelige Principer {agyal tntOTtjuovixai), 
men fælleds for alle ere de almindelige logiske Prin
ciper (ägyal ano8wxTixai eller oMMyeGTix.ai). Blandt 
disse er Modsigelsens Grundsætning den første og 
til Grund liggende.

Met. 4, 3 Bek. 1005 b 33.
2) (bvffei yag agyg xal tüv «ZZtav ä^Mpäratv avrg 

naVTMV.
Met. 3, 2 Bek. 996 b 26.

3) ’dMa uijv xal negl räv anoSetxrixwv agywv, no-

’) ”Heller ikke maa man i Alt paa lige Maade fordre 
Grunden, men det er i visse Tilfælde nok, at det rigtigt paa
vises, at Noget er, f. Ex. ved Principerne. At det er, er 
det forste og et Princip; men af Principerne opfattes nogle 
ved Induction, andre ved Sandsning, andre ved en vis Til- 
vænnelse, andre paa andre Maader.”

Inductionen er den Tænkningens Vei, som fører fra det 
Enkelte og for os Erkjendeligere til det Almindelige eller 
det i sig selv Erkjendeligere. Syllogismen gaaer i modsat 
Retning. Ved e9iago<; opfattes de etliiske Principer.

3) ”Thi efter sin Natur er dette (Contradictionsprincipet) 
ogsaa Princip for alle de andre Axiomen.”

3> ”Ogsaa er det omtvisteligt, om Principerne for Bevis- 
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t^ov Miäg iøTiv im.GTTip.ris rj nletövMV äptpiGßi]ri](Hp6v 
ioTiv. Zsyw <5« åaoösurtzag Tag zoivdg 8o£ag, ig mv 
anavTSg öw.vvovaiv, oiov oti nav ävayzaiov i) (f avca ri 
änotpävai, zal å8vvavov a tia civai zal fM] sivai.

§ 14.

Som det Første og Oprindeligste saavel paa Phæ- 
nomenernes som paa Erkjendelsens Gebet er Principet 

altid noget Enkelt og Eet.
Met. 10, 1 Bek. 1052 b 31.

J) ’Ev ndai by TOVToig tihoov zal äg/j Tt Zß* 
c öiaiozTOv, iml zal iv raig yoatuicilg xqmvtui Mg arofiip 
t») noöiaia' navra^ov yao to iiétqov 'iv ti g^Tovat zai 
åöiaigSTov tovto 8i to anXovv tm notä i] tm noom.

Analyt. post. 1, 23 Bek. 84 b.
2) Kal Moneo iv tolg aU.oig t'] å(>pj änl.ovv, tovto 

8’ ov Tavrö navTa^ov, alX iv ßdou uév avä, iv 8i td- 
Z« Sitdig, allo b’ iv aHip, oiTMg iv ov/doyiGftM to iv 

førelsen liere til een Videnskab eller til tiere. Principer for 
Bevisførelse kalder jeg- de almindelig antagne Sætninger, hvor
fra Alle gaae ud i deres Beviser, f. Ex. at Alt enten maa be
kræftes eller benægtes, og at det er umuligt paa een Gang 
at være og ikke være.”

’) ”1 alle disse Ting er Maalet og Principet en Eenhed 
og noget Udeleligt, saaledes som man ogsaa i Linierne be
tjener sig af den ene Fods Linie som Eenhed. Thi allevegne 
søger man som Maal en Eenhed og noget Udeleligt. Men 
dette Enkelte er enten efter Ovalitet eller Quantitet.”

3) ”Ligesom i de andre Ting Principet er enkelt, men 
ikke det samme overalt, men i Vægten en Mna, i Sangen 
en Diesis og forskjelligt i forskjellige Ting, saaledes er ogsaa 
i Syllogismen Eenheden en umiddelbar Sætning, og i Bevisfø
relse og Viden den umiddelbare Anskuelse.” 
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npoTaGip auenog, iv S onoBsl&i xai imortjfit] o 
vovs.

Mot. 5, 6 Bek. 1016 b 17.
*) To di évl stvai dp^ tivI iotiv aptOuov etvai’ to 

yao riQWTOv piTpov äpxT V 7aQ np^Ti» tovto

En Diesis. Da al Musik bestaaer af Intervaller, saa 
er det mindste Interval, hvoraf de andre ere sammensatte, 
Eenheden og Principet. See ogsaa Met. 5, 6 og Met. 10, 1. 
lovrigt taler Aristoteles ogsaa om et andet Princip i Musiken, 
nemlig den i Systemet constitutive Tone, paa hvil
ken de andres Plads heroer og hvorefter der stemmes. Met. 
5, 11. Probl. sect. 19, 44. See min Afhandl, de problemm. 
Arist. Pag. 113, og mine Bidrag til Fortolkn. af Aristot. Bøger 
om Staten 1 Deel Pag. 7. Om o revs som Princip for den 
videnskabelige Erkjendelse skal siden tales.

’) ”Eenhedens Begreb udgjør Begrebet af Talprincip et; thi 
det første Maal er Princip; thi det Første, hvorved vi erkjende, 
er det første Mäal i enhver Art. Altsaa er Eenheden Princip 
for Erkjendelsen i enhver Ting. Men Eenheden er ikke den 
saimme i alle Ting. Her er den en Diesis, hist en Medlyd 
eller Selvlyd; et er den i Vægt, et andet i Bevægelse.”

Begyndelsen af dette Sted læses, som ovenanført, hos 
Alle, ogsaa hos Bekker, Schwegler og Bonitz. Schwegler har 
i sin Commentar Bd. 3 Pag. 210 forklaret det saaledes: Die 
Einheit od. der Begriff des Eins ist Princip und Möglichkeits
grund für Etwas api&[j.ov tivai d. h. der Zahl anzugehören, 
unter den Begriff und Gesichtspunkt der Zahl zu fallen. Men 
det Exempel, han har anfort paa en lignende Constrnction, 
passer ikke; Artiklen tov foran dm vilde ikke kunne und
væres, og den hele Ordfoining er haard og stødende og 
ligner ingenlunde Aristoteles. Jeg troer, at Stedet meget let 
kan restitueres. Man læse up/ij. ^p/fi thai staaer da 
ganske ligesom irl tlvai og hører til den bekjendte Ordfoi
ning hos Aristoteles: Dativ med tlvai for at betegne en Tings 
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nguTov /.térgov ézdørov yivovg' agpj ovv tov yvojarov 
negl ZxaOTOV ro 'év. ov ravro Se iv %äfft Tolg yiveøi to 
rév. ev&a iitv -/dg SleGig, tvila Si to (puivijev acjwvov. 
ßägovg S’ iTegov v.at xivijßewg allo,

§ 15.

Vi ville dernæst gaae over til at betragte dgy^ 
fra den anden Side som det Punkt, hvortil en Række 
slutter sig, som Udgangspunktet for en Bevægelse, 
hvad enten dette tænkes immanent i det, som bevæges, 
eller udenfor samme. Bevægelsens Aarsag betegnes 
som dens Begyndelse, ligesom Maalet som dens Ende 
(Tilog). Men da Ordet Bevægelse i den aristoteliske 
Philosoph! har en eiendommelig Betydning, skulle 
vi forst i al Korthed oplyse dette Begreb.

Bevægelsen er efter Aristoteles immanent i al 
Materie1) Materien har ingen Virkelighed; den er 

almindelige og rene Begreb. See Trendelenburg i Rhein. Mus. 
1828, 4 Heft p. 457 sqq. og samme Forf. til de anima Pag. 
471. Ligesom det altsaa i Met. 10, 1 hedder ro 'iv (lanvj 

T] dgi&f.iög, saaledes her ro evl elvai tatlv
dg^ij tivi dgi&fiov ttvui. Saaledes Analyt. post. 2, 4 alr^ig 
y«p nav ro dv&gwmo ttvai tivai (woneg xai ndvra dv- 
&gunov Mor), og Anal. post. 2, 6 lariv aga to äya&w 
tivai to öSiaigmy th ai, Tig scc de sidste Steder, som 
ere anforte under § 6 og Phys. ausc. 3, 4. Et af Bekkers 
bedste Haandskrifter har dg/fj.

’) Ordet Materie tager Aristoteles i en vid Betydning 
ikke blot om det egentlige Materielle, men om Alt hvad der 
i Udviklingen staaer i Modsætning til den rene Form. Met. 7, 
11, Bek. 1037 a 11, f. Ex. i Definitionen om det almindelige 
Begreb mods, de speciflske Mærker, 1 Naturlæren om det Qvin- 
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kun til efter Mulighed; den er det til Grund lig
gende, som i sig indeholder Modsætningen af Vieren 
og Ikkeværen. Denne Modsætning ophæves ved Form
bestemmelsen, hvorved der opstaaer en virkelig, be
stemt Tilværelse, et rode ti. Materien hvor
ved Negationen hefter, betegner Aristoteles,
som bekjcndt, ved Ordet 8vvap.is, den virksomme 
Formbestemmelse ved évéQysia, Overgangen fra Mu
lighed til Virkelighed kalder han Bevægelse eller For
andring (x/w/tfig, en Svæven mellem Mu
lighed og Virkelighed eller en ufuldendt Virkelighed. 
Imellem Gud, den absolute Energi, der tillige er det 
absolut Ubevægelige, og den af Aristoteles saakaldte 
første Materie eller den absolute Mulighed, detUbe- 
grændsede, hvori ingen Bestemmelser ere satte (rd 
aaeiQov), kan altsaa alt andet betragtes baade under 
Mulighedens og Virkelighedens Synspunkt, baade fra 
Materiens og Formens Side. Der findes derfor og
saa i hele denne Sphære en evig Bevægelse og Over
gang fra det i Stoffet liggende Anlæg til den i For
men eller Begrebet iboende Virkelighed. Materien, 
det evige Grundlag for al Tilværelse, den bestem- 
melsesløse Væren, er i sit Forhold lidende
Formen er den virksomme Kraft, der efter Aristo
teles udover en vis Attraction paa Materien, hæver 

(lelige mods, det Mandlige, i Sjælelæren om den lidende 
Fornuft i Modsætning til den virkende. See Zeller Pliil. der 
Gr. Bd. 2 Pag. 414 sq.

*) Undertiden skjelnes der imellem disse 2 Ord. See 
Waitz til Categorierne Pag. 318.
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den til Virkelighed eller fører den sit Maal imøde. 
Dette betegnes ved Ordet Lvr^é/sia. Bevægelsen bliver 
altsaa det efter Mulighed Værendes Overgang til Vir- 
kelighed. Enhver Bevægelse eller Vorden forudsæt
ter saaledes dels en Mulighed som Grundlag, dels 
en virkelig Tilværelse som bevægende Kraft1). I Konst- 
værker og overhovedet i den frie Bevidstheds Virk
ninger kommer Bevægelsen udenfra, hvad enten 
man kalder den bevægende Kraft den Handlende eller 
den i hans Sjæl existerende Idee eller Form; i det 
Naturliges Gebet ligger Bevægelsens Princip i den 
bevægede Gjenstand selv. Som Bevægelsens Arter næv
ner Aristoteles2) den efter Quantitetens Categori (For- 
merelse og Formindskelse, avfyoig og den

’) De gen. an. 2, 1. Phys. 3, 2. See Zeller Pliil. iler 
Gr. 2, Pag. 430 Not. 2.

2) Waitz til Categorierne Pag. 318 sqq.

efter Qualitetens (Forandring til noget qualitativ for- 
skjelligt, oMoløjoig), efter Rummets og efter
Substantsens (Tilblivelse ogForgaaen, /svsmsog cp&oga}, 
hvilken sidste da kun i en vis Relativitet kan finde 
Sted.

§ 16.

Efter denne korte Fremstilling af Aristoteles’s 
Lære om Bevægelsen, ville vi i denne Retning be
tragte Brugen af Ordet agpi.

Blandt de 4 ontologiske Grundmomenter have 
vi i det Foregaaende 3) nævnet ro ahtov, o&ev 7] 
MVijoig eller o&ev i] äfiyij rr^ xmjGewQ s. [i&Taßo- 
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Zijg, f- Ei. Met. 1, 9 Bek. 992 a 26 og fiere af de 
Steder, som ere anførte under § 4. Paa disse Ste
der staaer det endnu i Betydning af Bevægelsens Be
gyndelse, men naar Aristoteles siger:

Phys. anse. 2, 1 Bek. 193 a 28.
D "Eva Ltiv ovv too^ov ovrojQ i] cf VGig Xéysvai, r 

ngom] IxdoToo bsroxstutwi vh] tmv i^ovrwv iv avTolg 
aQ’/ijV xivrioewg xai furaßokijg.

De gen. an. 1, 20 Bek. 729 a 9.
2) To uiv aoocV nagi^rai to te giåog y.ai tijv dg- 

piv TV{g xivqøewg, to di dißv tb odjua xai TijV vh/v.
De gen. an. 2, 1 Bek. 732 a 7.

3) BUtlov ydg xai fBwTtgov 7; dgyß Tijg xim'iaews. 
Phys. ausc. 3, 1 Bek. 200 b 12.

4j 77 (fivocg giv iOTtv dqxh ’y-tvrjGSMQ xai gsTafioiojg. 
saa er Bevægelsens Begyndelse eller Udgangspunkt 
allerede gaaet over til at betegne dens Princip eller 
det bevægende Princip, som ogsaa kaldes 77 xivovoa 
d^'j De gen. an. 3, 11 Bek. 762 b 3 og 5, eller 77 
xtvr^ixvi xai ^wt/Tlxi'i dg/j De gen. an. 2, 6 Bek. 
742 a 30, 7; doxb rßg 7ioE]ffea>g Physc. ausc. 2, 1 
Bek. 192 b 28, 77 dg%i} geraßlijTixij Met. 9, 1. Bek. 
1046 a 14.

1) “I en Henseende defineres Naturen saaledes: den forste 
Materie, som ligger til Grund for enhver af de Ting, der i 
sig indeholde Princip til Bevægelse og Forandring.”

2) ”Det Mandlige yder Formen og Bevægelsens Princip, 
det Ovindelige Legemet og Materien.”

3) ”Bedre og guddommeligere er Bevægelsens Princip": 
nemlig end Materien.

D ”Naturen er et Princip for Bevægelse og Forandring.” 
Aristoteles’» Begreb om Naturen er fremsat i Met. 5, 4.
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Ofte forekommer endog alene med særegen 
Betydning af bevægende Kraft, f. Ex.

Meteor. 2, 8 Bek. 368 a 32.
’) Atria Tavra uév attfpoj a>g vh] QmxG^si yu{>, «AÅ’ 

ov noisi). ro Sé nvevua wq <xqxv-
De part.,an. 1, 1 Bek. 642 a 17.

2) 'Aq/ji yaQ /; cftvGig ucM.ov T>j$

§ 17.

Det Folgende skal opstille Exempler paa be
stemte Retninger, i hvilke betegner det virk
somme og bevægende Princip. Som et saadant Prin
cip kaldes Sjælen ä^.

De an. 1, 1 Bek. 402 a 6.
3) ”Egti yaq olov tüv Cm&v.

De an. 2, 2 Bek. 413 b 10.

*) "Begge disse Ting (nemlig Jorden og Vandet) ere 
Grunde som Materie (thi de lide, men virke ikke), men Vin
den som Princip” 3: som et bevægende Princip. At ogsaa 
Materien i en anden Sammenhæng kaldes et Princip, have vi 
ovenfor seet.

2) ”Naturen er mere et Princip end Materien.”
Dette er Naturen som bevægende Kraft. I en anden 

Betydning bestemmes ogsaa Naturen som nqur-t] v^. 
See ovenfor Phys. ausc. 2. 1 og Met. 5, 4.

3) ”Den (Sjælen) er nemlig som et Princip for de levende 
Væsner.”

Efter Aristoteles's Definition De an. 2, 1 Bek. 412 b 5 
er Sjælen tvieht/ua q nqonri ooifiuros tpvotxov opyavtxov. 
Men Entclechi er Livs- og Bevægelsesprincip. See Phys. 
3, 1 Bek. 201 a 10 i] tov övvupti ovro? ifreXt/tia f] toi- 
ovtov xtvijals huv, hvilket vises ved at gjennemgaae alle
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D Nvv & éal T060VT0V el^O&co uovov, oti iorlv i] 
T(^v ÜQTlukvwV TOVTWV X«l TOVTOig WQlGTai,

d-genrtxä, alß&TjTtxi», Siavor/Tixcö, xivfaet.
De an. 1, 5 Bek. 411 b 27.

3) "Eotxe xal iv roig cfWOiQ äo^fj yvxrj rig 
ilvac fiov)]g yao TavTijg xoivwvti xai £«>a xal cfmci. xal 
avTTj utv xMQ^Tal T>iS alßO-qrixris åo^ijq, ato&^Giv 
ov&kv awv avtijQ e%si

Ligesom Sjælen kaldes Princip for de forskjellige 
Livsyttringer, saaledes betegnes ogsaa det Organ, livor 
de have deres oprindelige Sæde, Hjertet, som et Princip.

Arter af Bevægelse. Phys. 8, 1 Bek. 251 a 9 ijaptv år] 
xtvrjOiv tirai ivitktyuav tov xivr^ov, xh^tov.

’) ”Nu være blot saameget sagt, at Sjælen er Princip til 
alt det Omtalte og bestemmes derved,*nemlig ved det Ernæ
rende, Sandsende, Tænkende og Bevægelsen.”

Sjælen er altsaa Princip som den bevægende Kraft i 
alle de enkelte Virksomheder eller Livsyttringer, Ernæring, 
Sandsning, Rumbevægelse og Tænkning. Ligesom der derfor 
omtales en ypeniax/j og aladriTixTi ipv^ (de vita et morte 
3 Bek. 469 a 6), saaledes ogsaa en uioth]Tixt] uq/t) (de an. 
5, 27 Bek. 411 b 30. De vita et morte 3 Bek. 469 a 18), 
en 9^tnTix>i åo/>] (de gen. an. Bek. 748 b 36). At Sjælen 
Ikke blot som bevægende Kraft for Legemet, men ogsaa som 
de's Maal og dets Substants (ovni'aj kaldes Princip, sees af 
de an. 2, 4 Bek. 415 b 10. Men vi have ovenfor seet, at 
disse Momenter egentlig ere 3 Relationer af samme Begreb.

2) ”Ogsaa synes Principet i Planterne at være en Sjæl; 
i denne ene deeltage baade Dyrene og Planterne, og denne 
adskiller sig fra det sandsende Princip; men intet Væsen har 
Sandsning uden den.”

Planterne have blot en ipv^ij &Qtnrix^. Til dette laveste 
Trin i de organiske Væsners Udviklingsrække slutte sig de 
helere Yttringer af Livsprincipet hos Dyrene og Menneskene.
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Hjertet er Princip for Blodet og Aarerne og, ifelgc 
den Rolle, som Aristoteles tildeler Blodet i Orga
nismen, for den vegetative, sandsende og bevægende 
Sjæl, altsaa for det animalske Liv overhovedet. Saa
ledes kaldes det

De part. an. 3, 4 Bek. 666 a 24 rov 
atuaroQ.

2) De resp. 8 Bek. 474 b 7 tüv

De iuv. et sen. 3 Bek. 469 a 5.
3) ’Avceyxri xal alGd^Tix^Q xal n;g &genTixtjg 

år ri] xaqSiq, rgv åg^v sivai, toIq kval^ioiQ.
De somno et resusc. 2 Bek. 456 a 5.

4j 'H ag%i] Tgg mvijGewg xal Tg s aiGdiiGswQ r^g xv- 
giag tvTivdtv LGtiv.

Det er
5j De an. part. 4, 5 Bek. 678 b 3 äg^ij tmv 

Hogitov xal rov G&iiaTOQ.
6) De an. part. 3, 4 Bek. 666 a 21 äg^i tt^ 

cpvGeMg toIs tvalfroig.

■) ”Princip for Blodet.”
2) ”Princip for Aarerne.”
3) ”Principet baade for den sandsende og vegetative Sjæl 

maa nodvendig være i Hjertet hos Bloddyrene."
Derfor frembringes efter Aristoteles ogsaa Hjertet forst 

De part. an. 3, 4 Bek. 066 a 7. Som en saadan oprindelig 
Bestanddel af Legemet kaldes Hjertet ogsaa «pz’;i Met. 5, 1.

4) ”Principet for Bevægelsen og den væsentlige Sands- 
ning kommer derfra (fra Hjcrtetj.”

5) ”Princip for Delene og Legemet.”
Til Forklaring see de iuv. et sen. 3 Bek. 460 a 1 to 

alfia tolq ivaifioiQ ioil TtlevTaia Toogr], ov yntrai tu 
nogia. See ogsaa de resp. 4 Bek. 474 b 3.

°) ”Princip for Naturen hos Bloddyrene.”
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’) De an. part. 2, 10 Bek. 655 b 37 i] 
vift &ijg

2) De an. part. 3, 3 Bek. 665 a 11
CMt'ig %a'i näßr/g xivfcswe xai aiadvaeivg.

§ 18.

Som frit og handlende efter Forsæt er Menne
sket Handlingernes Princip.

Eth. Nie. 3, 5 Bek. 1112 b 31.
3) ”Eoixe 5;;, xadaney eiQi]Tm, äv&Qionog Evat aofå 

tüv nQaSßwv.
Nærmere bestemt er Villien og Forsættet et Princip.
Met. 5, 11 Bek. 1018 b 25.

4j H de jtQoaiQeßig ag^rj.
Eth. Magn. 1, 11 Bek. 1187 b 14.

5) d’ &aTl nya&WG xai Gnovdalag -/.cd (pavlijg 
zigoaigeaig xai ßovhtGig.

Met. 6, 1 Bek. 1025 b 22.
8) Twv pev yag nonjrixüv Iv tü notovvri t] åg/i}

*) ”Princip for Livet.”
2) ”Princip for Livet og hele Bevægelsen og Sandsningen.”
3) ”Mennesket .synes, som der er sagt, at være Hand

lingernes Princip.”
4) ”Forsættet er et Princip.”
5j ”Forsæt og Villie er Princip baade til god og slet 

Handling.”
6) ”Principet før det, som frembringes, er hos den Frem- 

bringende enten Fornuft eller Konst eller en Evne, men for 
det Practiske hos den Handlende Forsættet.”

Der skjelnes hos Aristoteles imellem den theoretiske 
Videnskab, den practiske, der gaaer paa Handling, og den 
poietiske, der gaaer paa Frembringelse i Konst eller Haand- 
værk. See derom Zeller die Phil, der Gr. 2 B. Pag. 393.

4
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t] vova Té%vi] Svvauti nc, tüv Si noaxrixwv iv Ttö 
71ou.tt.ovti i] nqoaiQ&Gtg-

Men den Forsættet bevægende Kraft er atter Be
gjæringen og den praktiske Tanke.

Eth. Nic. 6, 2 Bek. 1139 a 31.
*) Z/pa^sw? ovv ag^rj ngoaigeaig, TtQoatqtGswg 

Si ogs^g xai Åd/og 6 ivtxd Ttvog.
Eth. Nic. 6, 2 Bek. 1139 b 4.

2J /ho i] OQSXTtxdg vovg tj ngoaiosatg dqs'Stg Sta- 
voriTixij, xai i] TotavTij agipi äv&qionog.

Men ligesom Menneskets frie Villie er det be
vægende Princip for Handlingen, saaledes kan Maalet, 
hvortil der sigtes, ogsaa kaldes et Princip, fordi det 

'bevæger Villien. Maalet fremmer sig selv ved at 
paavirke den Handlende.

Eth. Nie. 7, 9 Bek. 1151 a 16.
“) Ev Si valg tt n agent to ov 'évexa äpftri-

Eth. Nie. 6, 5 Bek. 1140 b 16.
4J de. [liv yag aq^ai twv nqaxTwv to ov ivexa Ta 

nqa.XTa.
De anima 3, 10 Bek. 433 a.

1) ”Handlingens Princip er Forsættet, Forsættets Begjæring 
og den praktiske Tanke.”

Denne sidste kaldes kort efter Suwom % tvsxd tov 
xal ngaxTix-ri, den til et Maal sigtende og praktiske Tænkning.

2) ”Altsaa er Forsættet enten begjærende Fornuft eller 
fornuftig Begjæring, og et saadant Princip er et Menneske."

3) ”1 Handlingerne er Maalet et Princip."
D ”Principerne for det, der handles, er det, hvorfor der 

handles,”
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!) To oqextov /ao xivsl, xai Sia tovto q åtdvota 
XIVÜ, OTI dpr/Jj C'.VT^S iOTi to oqextov.

Met. 12, 10 Bek. 1075 a 38.
2) 'Tv dnaoi ptd)M>Ta to dya&ov d^yij.

Eth. magn. 1, 19 Bek. 1190 a 24.
3) To Ttkog do/ij rivi ’éotxtv, xai tovtov Ivexév 

Igtw 'ixaGTov.
§ 19.

Vi have ovenfor (§ 13) seet, at al Viden er 
en Erkjendelse ifølge Grunde, og at den videnskabe
lige Methode beroer paa en Slutning af høiere For
udsætninger. Denne middelbare Viden maa nødven
dig ende i en umiddelbar. De høieste Principer blive 
ikke Gjenstand for Viden, men det Organ, hvorved 
de opfattes, er den umiddelbare intellectuelle An
skuelse4). Denne, som Aristoteles kalder vovg, bliver 
altsaa Udgangspunkt for al videnskabelig Erkjendelse, 
Princip for alle Principer.

Analyt. post. 2, 19 Bek. 100 b 14.
5) El ovv pir]8iv ålh) nao ini6Tr]in]v yévog fyopiEv

’) "Det, der attraaes, bevæger, og derfor bevæger (den 
praktiske) Tanke, fordi det. der attraaes, er dens Princip.”

2) ”Det Gode er fornemmelig Princip i Alt.”
3) ”Maalet ligner et Princip, og for dettes Skyld er en

hver Ting.”
4) Eth. Nie. 6, 6. tn^ tniotr^ov ovr av

tniørijfitj tii] ovTt Ttyvt] ovvt rpQOvr^K;---------- Ja)
ooqia imlv Efterat nu dette er bevist, sluttes: Zø- 
ntTat vovv tlvai Tiv? uq/mv.

5) ”Dersom vi altsaa udenfor Viden intet andet Sandt 
have (end Anskuelsen), saa vil Anskuelsen være Princip for 
Viden, og dette vil være et Princip for Principet.” 

4*



52

äXy&e's, vovg &v «5? IneGTytniQ äg^r/. xal i; uev äg/y Tys 
åg/yc efy av.

Analyt. post. 1, 33 Bek. 88 b 36.
*) yllyw yag vovv agyyv IntGryuyg.
Denne intellectuelle Anskuelse af de forste Prin

ciper er altsaa ligesom en hoiere Forudsætning, et 
guddommeligt Princip for al Erkjendelse overhovedet: 
thi wfig er det Guddommelige hos Mennesket,2) der 
afbryder de andre Sjæleevners organiske Række.3) 
Hvorledes derimod den virkelige Erkjendelse af Tin
gene opstaaer og fra det sjælelige Livs laveste Trin, 
Sandsning, der blot opfatter det Enkelte, stiger til 
sand Viden, har Aristoteles et andet Sted udviklet, 
og fra denne Side betragtet bliver Erfaring og det 
Almindelige, der som et Residuum bliver i Sjælen 
efter Opfatningen af alle de enkelte forbigaaende 
Phænomener, et Udgangspunkt og Princip for den vi
denskabelige Erkjendelse.

”Jeg kalder nemlig Anskuelsen et Princip for Viden.’’
3) Eth. Nie. 10, 7. Eth. magn. 1, 35. Met. 9, 9. De an. 1. 4.
3) De gen. an. 2, 3.
4) ”1 Erfaring eller i alt det Almindelige, der forbliver 

i Sjælen, det Ene ved Siden af de mange Ting, der som det 
samme Ene lindes i dem alle, ligger Principet for Konst og 
Videnskab, naar det angaaer Vorden, Konst, naar det an- 
gaaer det Værende, Viden.”

Analyt. post. 2, 19 Bek. 100 a 6.
4J Ex 8’ laneegiaQ y ex navib^ ygeuyGavTog toi 

xa&öXov kv ry ipvxij, tov évbg naga Ta noU.å. o av iv 
änaGW kv ivy ixeivoig to avio, T«/w;g agyi} xal IniGT-qfitjg, 
kav negl yéveoiv, ré^vyg, lav 81 negl to ov, Initrnipfä.
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§ 20.

Paa forskjellige andre Maader betegner ågp? det, 
hvorfra vor Viden og Erkjendelse udgaaer eller hvorpaa 
den støtter sig. Saaledes kaldes de videnskabelige 
Forudsætninger ag%aL

Eth. Nie. 7, 9 Bek. 1151 a 16.
’J ’Ev 81 Talg ^rgageoi to ov 'évsxa ag%^, aoneg lv 

Tolg fiattyfianxoig ai vno&iom.
Eth. End. 1, 8 Bek. 1218 b 23.

2J Ov8i Sdxvvoiv ov&Ag (laTgög), oti ayaøbv i] 
vyUia •— ov8' ålhyv dgyljv ovbtuiav.

Den videnskabelige Methode beroer væsentlig paa 
to Fremgangsmaader, Syllogismen og Inductionen; 
den første er den Vei, som gaaer fra det Alminde
lige til det Enkelte; den anden er den modsatte Vei. 
Syllogismen udgaaer fra høiere Principer, der ikke 
kunne bevises; Inductionen er selv et Udgangspunkt 
eller Princip.

Eth. Nie. 6, 3 Bek. 1139 b 27.
3) H ulv år] InayMyr] doyij Ion xal tov xa&oXov, 

o 81 ovMoyuJfibg tx tmv xa&oXov. Aviv aga ågyai ig mV 
o oM-oyiøfiog, uv ovx toti ovUoyiouog.

’) ”1 Handlingerne er Maalet Principet, ligesom i det Ma- 
tjiematiske Forudsætningerne.” '

3) ”Heller ikke beviser nogen Læge, at Sundheden er et 
Gode, ligesaalidet som nogen anden Forudsætning.”

3) ”Inductionen er et Princip og gaaer til det Alminde
lige. Syllogismen slutter fra det Almindelige. Der er alt- 
saa Principer, hvorfra Syllogismen udgaaer, om hvilke der 
ikke er nogen Syllogisme.”
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Principer kaldes ogsaa de Sætninger, der for
bundne ved Terminus medius danne Syllogismen.

Analyt. pr. 1, 30 Bek. 46 a 10.
’) Al S’ åg^al tmv GvlloytG/xöv xa&olov lAv ei- 

gr/VTai.
Rhet. 2, 21 Bek. 1394 a 26.

3) Tå t« GvpnegåouaTa tö>v IvdvuijuåTMV xal al 
ag^al aqaige&évTog tov ovTÅoyicpov yvüuai eloiv.

Eth. Nie. 6, 3 Bek. 1139 b 33.
3) "Orav yåg 7ta>g niGTevtj xal yvwgtpob avTw wow 

al åg/ai, InicTaTab' el yao pr] paklov tov ovpnegaapa- 
Tog, xaTa Gvpßeßryxbg ^et T/jV émGT^pr/V.

I Syllogismen og i den videnskabelige Frem
stilling overhovedet kaldes Sagens egentlige Væsen 
og Begreb (ovoia og to tI Igti) et Princip, fordi den 
videnskabelige Methode væsentlig beroer paa at ud
vikle Begrebets nødvendige Conseqventser eller af de 
væsentlige Bestemmelser at udlede Accidentserne (ra 
ovpßeßpxÖTa.') 4).

”Vi have i Almindelighed talt om Syllogismernes Prin
ciper.” See ogsaa Anal. post. 2. 32 åg^al pev yag al ngo- 
tdouQ. Waitz Organ. 1 Pag. 457.

2) ”Enthymemernes Conclusioner og Principer ere, naar 
Syllogismen borttages, blot almindelige Domme.” Enthymemet 
er en ufuldkommen Form af Syllogismen. Anal. pr. 2, 27 w- 
Hvpqpa pev ovv earl ovWoyiapbg eg iixotwv q a^peluv. 
See Trendelenb. elem. log. Arist. Pag. 105 og Waitz Org. 1, 537-

3) ”Naar En er overbevist, og Principerne ere ham be- 
kjendte, veed han; thi dersom han blot kjender Conclusionen, 
er hans Viden tilfældig.”

4) rå avpßeß^xöra staaer her ikke i Betydningen af det 
Tilfældige, men af det, som implicite ligger 1 Begrebet og 
deraf middelbart kan udledes (ja xaT avia ovpßeßtjxöray,
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Met. 7, 9 Bek. 1034 a 31.
J) Ev toIs GvEkoytatiolQ nävrwv ag^n y ovoia' kx 

yaQ rov ri kortv ot <jv/.7.o'yi(>u.ot eIgiv.
De an. 1, 1 Bek. 402 b 25.

2J flüdriQ '/ag änoSi^Mq agpi rb ri Ißriv.
Men da Begrebet og de væsentlige Bestemmel

ser udtrykkes i Definitionen,3) saa kaldes ogsaa denne 
et Princip i den videnskabelige Bevisførelse.

Analyt. post. 2, 3 Bek. 90 b 24.
4) Al ag^ctl TÜv a^oSsl^swv ogiG/Mi.

Analyt. post. 2, 13 Bek. 96 b 21.
5) Tolg yag Gvvri&Efiévoig éx tmv caöuMV ra ovu.- 

ßaivovra bc tüv bgtG^iüv egtki Sißa, Sia rb ag^v ttvai 
nävtwv tov bgißgbv xai to anXovv.

I Definitionen selv, der bestaaer af Slægtsbe
grebet og den specifiske Differents,fi) kaldes Slægts- 
begrebet som det, hvorfra Differentserne udspringe, 
Principet.

Met. 3, 3 Bek. 998 b 5.
T) ’Ag/.ai Sé ra yivy tmv bgifigAv siaiv.

f. Ex. at Vinklerne 1 en Triangel tilsammen ere = 2 R. Mel.
5, 30. See Trend, de an. Pag. 188—191.

D ”1 Syllogismerne er Væsnet (Substanfsen) Princip for 
Alt; thi af Begrebet ndgaae Syllogismerne.”

2) ”Begrebet er Princip for al Bevisførelse.”
3) See Waitz Org. 2 /Pag. 398—400.
4) ”Principerne for Beviserne ere Definitioner.”
5) ”Hvad der er ejendommeligt for de af Individerne be- 

staaende Arter (Species), vil være klart af Definitionerne, 
fordi Definitionen og det Enkelte er Princip for Alt.”

fi ) Top. 1, 8. ‘O bgifffibg ex y&ov; xai åia(pogwv laiiv.
’) ”Slægtsbegreberne ere Principer for Definitionerne.”
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§ 21.

Ligesom Naturen som virkende Kraft er et Prin
cip, saaledes kaldes ogsaa Konsterne som de, hvor
fra en praktisk Virksomhed udgaaer, Principer.

De an. gen. 2, 1 Bek. 735 a 2.
’) 'H pap Tt/vij äqyii xal siBog tov '/ivoutvov, åtä 

iv
Met. 12, 3 Bek. 1070 a 7.

[tiv ovv ré/vt] dg/y iv dE/M, ?/ Si cpvcHe
iv avTtp.

Met 8, 4 Bek. 1044 a 29.
3) El 8’ doa to avTO iv8é/STat a'Ehig vh]g sroiij- 

Gat, dijkov, oti % Tf/V)/ xal d^yi] dog xtvovGa y avTfj,

§ 22.

Endelig kaldes Gud et Princip som den selv 
ubevægede, men Alt bevægende Substants. Just ved 
Betragtningen af Bevægelsen kommer Aristoteles til 
Erkjendelse af et høieste Princip.4)

3) ”Thi Konsten er et Princip i et Andet, men Naturen 
i Tingen selv.”

At det væsentlig horer til Begrebet om Naturen, at den 
har Bevægelsens Princip i sig selv, medens Bevægelsen i 
Konsten kommer udenfra, siger Aristoteles ofte, f. Ex. Met. 5, 4.

’) ”Dersom det er muligt at gjore det Samme af et an
det Stof, saa er det klart, at Konsten og Principet som be
vægende er det Samme.”

4) F. Ex. Phys. 8, 6 tin eg ovv di81 o g xivTjOig, atöiov

*) ”Thi Konsten er Princip og Form for det Vordende, 
men i et Andet.”

At Konsten angaaer en ytriois, sees af Analyt. post. 2, 
19; see § 19.
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Met. 12. 7 Bek. 1072 b 7.
’) ’Enel §’ Iori ti xivovv avrb axivritov ov, ivegyeltf 

bv, tovto ovv. ivSiz^™ aÜMg ‘é%siv oböaoMQ — — — 
ävctyxyg aga IgtIv bv' xal y avåyxy xalaig xal ovrwg 

ag^r/ —---------- ix Toiavrys aga ägzys ygtyrai b ovga- 
voQ xal y (pvoig.

Met. 12, 6. Bek. 1071 b 19.
aJ del aga elvai ägzyv voiavTyv, yg y ovoia ivig- 

yeta.
Met. 1, 2 Bek. 983 a 8.

3) "Ore yag &ebg Boxet tüv ahiuv näoiv elvat, xal 
agzy vtc.

Met. 11, 7 Bek. 1064 a 36.
4) Kal elneg eOTi rt$ rotavry (fvoig Iv rolg ovGtv, 

xal to xivovv eovat ngüiov, el ev, el äe nkeuo, nlelo) Ta 
aibta.---------- txavbv Se xal el ev, o rrgairov tut axivy-
Ttov aiäiov ov eaiat rof? al.lotg agyy xivyoew^. Hvorle
des iovrigt Aristoteles forer dette Bevis og fra den Substants, 
som bevæges og ikke bevæger (Materie), og den, der bevæ
ger og bevæges (Naturen), kommer til den, der bevæger og 
ikke bevæges (Gud), kunne vi her ikke nærmere berore.

*) ”Eftersom der er Noget, som bevæger, men selv ikke 
bevæges, nogel Virkeligt, saa kan dette ikke forholde sig 
paa nogen anden Maade; det existerer altsaa ifolge Nødven
dighed, og forsaavidt er det godt, og saaledes er det 
Princip. Af et saadant Princip afhænger altsaa Himlen og 
Naturen.”

2) ”Der maa altsaa være et saadant Princip, hvis Væsen 
er Energi.”

3) See § 7.
4) ”Og hvis der existerer et saadant Væsen blandt det 
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ivravd: av tb] nov xai to &tiov, xai avri] av tb] TtQwrr] 
xai xv^iwTari]. aQX>'].

Værende, saa vilde ogsaa det Guddommelige befinde sig der, 
og dette vilde være det forste og sandeste Princip.”

Et saadant Væsen 3: et immaterielt og ubevæget.



(ßfterretmnger

om

Ævrv og öp&ragelfcöi
anftalt i efrlcaaret 1847—1848

af

Skolens og ®p^nuv’lf«mn|'taltcns lleotor.
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^om tct i programmet for forrige Star er berettet, blev bet 

ifølge Ägt. Dlefcript af 27 9.Varté 1817 beftemt, »af ben im# 
ber 25 3uli 1815 allernaabigft approberebe provtforiffe plan 
for ben lærbe Sfoteunbervioning perefter ogfaa ftal være 
gjeetbenbe for ben meb Soro ©pbragetfesanftalt forbunbne 
Stole, forfaavibt fom ben leerbe llnbervtéiung angaaer." ©e 
goranbringer, fom Soro Slcabemt og befå ©verbcftprelfe i 
Vøbet af bette Stolcaar par været unberfaftet, pave tffe pavt 
nogen veefentlig Snbftpbetfe paa Sfoteplanen. llnber 113an. 
b. SI. mobtog feg fra ©irectionen for Umverfitetet og be 
larbe Stoler Sommunication om, at ©aifå SDiajefteet Äong 
Spriftian ben 8be nnber 31 ©eebr. 1817 pavbe befalet ©p# 
rettelfen af en 3lealpotffo(e i Sorø og betroet ben locale ©ver# 
beftprelfe af Sorø Slcabemt i befå ©cetpeb til en ©verbt'rec# 
tcnr, ber fom Siebtem af Unlverfttefåbirectioncn foreftob Slca# 
bemtefå Slnttggenbev fom en færegen Section af bette Solle# 
gtmn, og nnber benne ©verbeftprelfe ftob følgelig Stolen 
ogfaa, inbtil ©vcrbttecteuren, Äammerperre ®rev Änntp, 
efter Äong greberif ben <bes Spronbeftigelfe falbteb tit en anben 
Hirffoinpeb. ®e t ovennævnte Ägl. Stcfcript anorbnebe be# 
tpbelige Joraiibringer t ptanen for be aeabemtfle Stubler 
foranlebtgcbe mig til nnber 22 ^ebr. at inbgive nogle fyorflag 
angaaenbe viofc SOtobipcationer i Sfolenö Unberviöningöptan, 
men ba bisfe atlerebe vare tagne i ©verveteife af ©irectio# 
nen, blev famme veb allerpoicfte 9?cfcript af 28 Wrtb op# 
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l;ævef, og be unbcr ben forterenbc Seiger benlagbcb unbcr 3)?t? 
nifteriet for Äirfe? og llnbervténingévæfcnet. ©a bet fort 
herefter ifølge allerboieftc Stefcript af 31 9)?arto blev beftcmt, 
at Dprettelfen af en 9icalpotffole i Soro ffulbe ftiHeb i ^cro, 
bortfalbt biöfe mine gorflag, og unbcr 15 Slpril mobtog 
jeg fra SDHmftertet en Sfrivclfe, bvort bet paalagbeø mig at 
fremfenbe et ubforligt og motiveret gorflag om Slnorbningen 
af llnbembntiigen efter flanen for be ubvtbebe Stoler, famt 
angaaenbe bc nobvcntigc goranftaltninger, bcr vilbe blive at 
fole for baabc i btfctpltnariff £>cnfccttbc og mcb ^enfpn til 
VocaletS Stlvetcbrtngelfe og ^nbretmng paa ben meft benfigt^ 
fvarenbe Sliaabe at organtferc ben 7be Klasfe i gorbtnbelfc 
meb OpbragelfePanftaltcn. ©fterat faabannc gorflag af mtg 
unbcr 25 Steril vare tnbfenbte til rønifteriet, mobtog jeg un? 
bcr 8 $um en Sfrivclfe, jtvori Srønifteriet unberrcttebc mtg om, 
at bet bavbe besaget öanö Hftajeftæt unbcr 18 DJiat alleritaa? 
btgft at befiemme, at henne goranftaftnmg ftrar ffal iveerffeet? 
teé. Sfolgc benne 2?cftemmelfe vil ber i ©fteraaret 1819 
blive afbolbt ferfte 2)eel af Slfgangéeramen ifølge ben provt? 
foriffe ^latt af 25 3uli 1845.

Skolens Pilciple.
æeb bramen artium, fom afpolbtcé i Stolen i Sult 1817, 

afgif til ben aeabemiffe Sccrcanftalt 5 af Stolen^ og Optra? 
gelfeöanftaitcné ©lever, nemlig ©artpon ©briftoffer Salbemar' 
9lpljolm, ©arl 2lnton greberif ^attenfen, ©bvarb ©mil äbman, 
Sopfmé Nicolai SSilpelm Äobfe, Sinton Slnbreaé ©itlev Joan? 
fen, og 3 af bcnP ffolefogcnbc £)tfctplc, nemlig £ané ^Jcter 
fBarfob $ei;er, greberif f)jort og SBtlfclm Sluguft Jacobi, 
^il 1 Septbr 1847 ubgtf 6, nemlig 3 ©lever, ^voraf te 2 
vare 9?ealiftcr, og 3 ffolefogenbe ®ifctp(e. Saaletcs var 
Slntallet veb bet npe Sfolcaaré Segpnbelfe 97, nemlig 53
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Slever og 44 ffolefogente ©tfctple. Sfter Sntlcininclfcéprø* 
ven ten 1 Septbr optogeö 23 npe ©ifctple, faa at tet tele 
SIntal terefter fieg til 120, ^voraf 20 vare fRcalifter. Sam« 
titig tennet ubfpltteS Slcverneé Slntal til 64, itet 6 af te 
altre ffolcfogentc ©ifctplc og 5 af te npe optogeö paa 2lca« 
teintet. 5 Siaretö Vob (inttil 1 3uli) ere 5 Slever og 2 
ffolcfogentc ©tfciplc utgaaete, og 6 npe ffolefogente ©ifciple 
optagne. 3 te 5 utgaaete Sievers Stet ere 5 ffolcfogentc 
©tfctple traatte. Sfolcné nuvarente ©ifciple utgjere (til 
l Sult) 119 og ere faaletcS fortette:

VI STaöfe 15.
V Maöfe 12.

IV flut. m. 17.
IV Mcalfl. 8.
III ftub. m. 18.
III 9?calH. 10.
II ^laöfe 20.
I Älaéfe 19.

9?calflaéferne ^ave iaar utgjort egne Slftelinger inct 
farffilt UntcrviPning i alle $ag. ^vomtange af Sifciplene 
i 1 og 2 ßlaSfe ter ere beftemte til fRealnntcrviéning, fan 
iffe figeö inet SSiépet, ta Untcrvi^ningen i tiöfe 2 Slaéfcr 
er fallets.

Skolens £fimre.
9)?ct Sfolené ?arerc er ter i tette Sfolcaar foregaaet 

folgente ^orantringer:
Mag. art sjJoöelfen utnavntcS til Dverlarcr vet 

Jialborg Saffxtralffole unter 17 Scptbr. 1847.
2)cn conftitucrete Varer Cand, theol. æIj. Raufen ut« 

navntes til Sltfunft unter 25 Sept. 1817.
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Cand, theol. 3. f. SngerSlev conftituerebeS rit Varer vet 
©folen unter 28 Septbr. 1817.

Den conftituerebe Varer Cand, theol. 91. SÖ. Sléfenö 
ubnavnteS tit Slbfnnft unter 19 Sunt' 1818.

Unter 1 Septbr 1817 overbrog ©treeftonen 2lbjimft Sa« 
cobfen at pofte forelæsninger over Biologi veb ben acabe« 
iniffe Vareanftalt t Sinterfcmeftret 1847—48.

Unber famme Datum blev bet Sfolenb Siector af Direc« 
tionen overbraget at polbe forelæsninger t grajl ^fnlologt i 
bemelbte æintevfemefter. ©an forebrog Dragoebien Slntigoue 
af Soppofleö og ben grafte fßoefieS ©iftorie tiibtil Slleranber 
ten Stores Dib.

Unter 15 febr. blev bet overbraget Stector at polbe la« 
tinffe Sprogovelfer veb ben acabemiffe Vareanftalt t Sommer« 
femeftret 1818. Dil Orunb for btSfe Svelfcr par bau lagt 
(itceroS Søger de iinibus bonorum et nialoram.

Unber 4 Decbr 1847 bleu Stertor valgt til orbentligt SSeb« 
lern af bet Ägl. banffe SibenffaberneS Selffab.

Da Ttag.^ovclfen forlob ©folen, bleve be forretninger 
veb DpbragclfcSvafenet, ber pavte varet pant betroebe, unber 
9 Stovbr. overbragne Jlbjmnft 1t 24 Slicper, og ba Slbfunft 
d. ©anfen unber 29 ?lpril pavbe faact Dtllabclfe tit at flytte fra 
Sleabcmiet, pvor pan i 11 Slav par varet anfat veb Dpbra« 
gelfeSvafenet, blev panS ^labs ber unber 9 lOlai befat meb ben 
conftituerebe Varer Cand, theol. Sngerélev. De opftgtSfo« 
renbe ?lbfunfter crc altfaa nu Viebenberg, SItcper og SngerS« 
lev. -ttogle Snfpectt'onSforretmnger ere enbnu overbragne 2lb« 
iuuft @. ©aitfen, og Slbfunft Stbbern par fom fabvanltg bet 



65

nærmere ©ilfpn met Orten vg Dteenligbeb i klæber og i S8pg# 
m'ngen famt ten fpeeielle Slffattelfe af alle Vecftongfabeffer og 
Gramen^fdKiiwta.

WfcmiuningsgjenßctnW, lærebøger ug be 
hrfk |Üenftu

®«nff.
VI M, ©en ene af te to ugcntltge Stimer er itbefuf# 

fente anvcnbt tit Stileovelfer; Stilene ere ffrevne gjemme og 
afleverete for Stimen, og tenne er ternceft brugt beeid til at 
gj'ennemgaae te enfelte Stile, beelé til at reifete til en til? 
fretdftillente SBefvarclfe af Opgaven. 3 Slegelen bave Op# 
gaverne ræret af en alteleé afmtnbeltg Slatur, unbertiben 
bare te forutfat en fpeciel Änntftab, og i tette ©ilfcelbe par 
fom oftefl bct af ?iteratnrbiftorien ©jennemgaaebe afgiret 
Stoffet, @n ffiftoriff Utffgt over ben taufte Literatur inbtil 
bcnimob Slutningen af forrige 3larl;untrete er mebbeelt efter 
©bortfen, og bet fUlebteeite er oplpff reb prover. Sigelebed 
ere bramatiffe Slrbeiber af ten feuere ©ibs forfattere leefte 
og gjennemgaaete.

V ÄI. er bienen oret i Stil paa famme SJlaabe fom VI 
Sil.; men Opgaverne bane ber været af en (ettere Sirt. 2lf 
og til ere ogfaa Stileevelfer auffillebe paa Stolen meb ?lff 
benpttelfe af borgens SSetlebning. ©en nertiffe SJfptbologi 
er gjennemgaaet efter SRoritft ^aanbbog og nærmere forfla# 
ret reb Væétimg af Øblenfcblaegerb SRortcnd ®nter, IBalbur 
bin @obe og SBalbnr i ^elbeini ©il Savning ere fremteleo 
utvalgte roetiffcSSarfer aften npereVitteratur benpttete, og i 

5
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f orbinbelfe pertneb ©runbtræffene af ben banfte W?etrif meb« 
beelte.

IV ftl. ©en ugentlige pjemnteffrevne Stil par beels 
beftaaet i ©jengivelfe af et forelæfl Stpffe, beelb i Sftlbrtng 
af en Segivenpeb eller beffenbt concret ©fenftanb. Vtgelebeb 
ere Stileovelfcr foretagne paa Stolen efter Sorgens Setleb« 
nt'ng. Jpver anben ©tme er anvenbt til Væbning, og pertil ere 
Styffer af ©olftb Væfebog og OplcnfcplægerS Sllabbtn benyt« 
tebe. ©illtge er et ©runbribb af ben norbiffe Tfptpologi 
mebbeclt efter ©fort^’é ©aanbbog i forbinbelfe meb Væbning 
af 9lorbenb ©über.

IV 9?eaIfL par benyttet be tre ugentlige ©imer afverlenbe 
til Væbning af profaiffeStyffer i flors Væfcbog, Oplenfcplæ« 
gerb 9?orbenb ©über, og til banff Stil. Som ©fælpcmtbbel 
til forbens ©über er W?orufb Siytpologi benyttet. 3 Stile« 
timerne par Älabfen fnart ffrevet fortællinger om Segiven« 
peber, fnart Seffrtvelfcr over betfenbte Sper, (Sgne o. f. v. 
efter ben Slnvibning, bcr er givet i Sorgen^ Seilebntng, 
fnart er ber givet Opgaver, ber ere ubviflebe i form af for« 
tællinger, og af og til er ber ffrevet Serftoner efter ©forts 
tybffe VæfePog.

III ÄL og III gtealfl. ©ver Uge er ber ffrevet to 
Stile, fom beels pave beftaaet i ©fengtvelfe af oplæfte for« 
tællinger, beels i Overfættelfe af tibligerc læfte Styffcr i ©forts 
tpbffe Væfebog. ©ifciptcne ere jævnlig Mcvnc ovebe i Op« 
læsning.

II SI. ©ele Sofefenb banfte Sproglære er lært og int« 
øvet veb Slnalpfe. ©o Stile ere ffrevne ugentlig, en efter 
©tetat, og en bcelb efter be forfte Ovelfer i Sorgens Set« 
lebntng, beelb efter en forelæft fortælling, beclb en let Se« 
ffrivelfe, beels Dverfættelfe fra ben franffe og tpbffe Væfebog. 
3 Slutningen af Slaret er ber givet Slabfen Opgaver pgtenbe 
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til at inbove be i ©rammatifen »eb Sætmngéltmn foreffrevne 
Siegler.

■ 1 pat i Sojcfend Sproglære tæft alle ^ovebftpfferne 
og be vigtigftc Slntnccrfumger forfra til § 47. 2lnalpfen er 
inbøvet efter ben veb Sproglæren givne Sluvidning. §or at 
opuaae Sifferpcb øg Sorrectpeb i ©plotningen er unbertiben 
ßportabning Meven anvenbt. £>ver Uge ere nogle Sero lærte 
iibenab efter ^rodftngd poetiffe Sæfebog. 4 Stile ere ffrevnc om 
Ugen efter ©ictat, i Slutningen af klaret en @ang ugentlig 
©verfcettelfe efter ben fpbff'e Scefebog. ©ifciplene ere pxtmlig 
bievne eraminerebe i be ret‘ebc ^eil.

Satin.
VI jtl. par la’ft Hor. Od. I og II, Virg. Æn. I, Gie. 

de off. II og HI og Liv. II. Slaøfeu par to ©ange om 
Ugen pavt ffriftlig Stil og en (Sang munbtlig Stil, famt 
pver anben Uge en ffriftlig Serfion fra Satin til ©anff efter 
^enricpfenø ©pgaver til ©verfcettclfe, favnlig ogfaa munbt* 
lige Serfioner efter famme Sog. 9J?abvigø ©rammattf og 
Sojefend $aanbbog i be romerne Sliitiqviteter ere ftabig brugte 
unber Seedningen; af begge bidfe Søger etc viøfe Slffnit 
ogfaa tæfte i Sammenpæng. ©gfaa til Xregbers ^»aanbbog 
i Sitetaturpijlorten ere ©ifciplcne ftabig penvifte.

V ÆL par lieft Gie. or. in Cal. IV, pro lege Man., 
pro Mil. øg Virg. Æn. I; en Jante om Ugen er anvenbttil 
curfotiff Væduiitg af Sall. Gat. og Gæs. bell. Gall V. 2lf 
Tlabvigd ©rammatif er lieft bet til benne Sladfe Seftcmte. 
Xil Sojcfcnb Slntiqviteter er penvift unber Seedningen, og i 
Sammcnpamg leeft s))ag. 17—61, om 9?omerrigetd 33eboere 
og Statsmagten. SDiorig’d iWpfpologi er fim libet benpttet. 
to fMemmeftile ere ftrcviie ugentlig, og munbtlig Stil øvet 
en ©ang om Ugen efter Jngerdlcvø ©laterialier.

5*
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IV Kl. par læj't Cæs. beil. Gall. Hf og IV Og Sall. CatiL 
Slf fjllabvigö ©rammatif et IæjI bet tit tenne Klaöfc ®e? 
jlemte. æqefens Slntiqviteter ete benyttede unt et Sætningen, 
tjær Slffmttet om Krigsvæsnet, font er Iceft i Sammenhæng. 
Ugentlig er ter ffrevet to ^jemmeftile og et ©rtemporale; i 
Stebet for bet fibftc er Klaofen unbertiben bleven ovet t 
munbtlig Stil.

III Kl. par af borgens Scrfebog Iceft nccften pele tet 
anket Slffm't, utvalgte Stempler af hvert Styffe t bet frette 
og fjerte Slffuit, be 54 forfte Styffer i bet femte, og be 38 
forfte i bet fjcttc Slffuit. Slf TiabvigS formlære er bet æt'g* 
Hgfte Iceft. Klasfen par ffrevet 2—3 Stile om Ugen og er 
jævnlig bleven ovet i munbtlig Stil.

@ræf?.
VI Kl. bat Iceft Hom. Od. VI og VII, Plat. Apol. 

Soer., Xen. memor. Soer. IV og Herod. V cap. 97 til 23 O* 
gens Slutning, ©e vigtigfte Slffnit af Syntaren ere meb* 
beelte efter SRabvigs gtæffe Drbfoiningblecre. SregberS Sittes 
raturbiftorie og Sojefenb grøfte Slntigviteter ere benyttebe unber 
Vcesningen.

V Kl. par Iceft Xen. Anab. III og IV og Hom. Od. 
VI og VII. Sregbctö formlære er repeteret. 2lf Syntaren 
er munbtlig mebbeelt be vigtigfte fünfter af Seeren om @afu£, 
tempora og ®?cbt, ifeer veb at ubpæve ©verenéftemmelfen 
eller Uoverenöflemmelfeu mellem Satin og @røff. æojefen^ 
Slntiqviteter og SWotig’é fDfytpoIogi ere cnfclte @ange benyts 
tebe til ^envibning.

IV Kl. par loeft Sanges Sctfebog ifte Sutfué 9?o. 1— 
5, 23—32, og 2bet Sutfus, Ifte og af 2bet Slffnit til ^Jag. 77. 
gormlceren er læft efter Sregbcr, tfcer ben parabtgmatiffe ©eel.
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^ebratff.

VI par locft be 5 forfte kapitler cif ©eneffö. Änn 
enfclte partier cif SSpitteP ©rammatif etc Icefte i Sammen« 
beeng; eUcrö er ben tun benyttet, naar £ctltg£eben freebebe 
bet. ©eit pebraiffe Unoerbigning tog forft ftn SScgpnbelfe t 
Dctober og Meb tffe blot heb Spgbom blanbt ©ifciplene, men 
ogfaa beb anbre tilftobenbe ©mftccnbigpeber fat tilbage.

©yfeff.

VI M Slf ©jorts bcefebog (2ben Ubg.) er Tæft fßag. 
231—260, 412—520. Ugentlig er ber ffrebet 1—2 Stile 
afberlenbe bjemme og paa Sfolen. Sn ©ime om Ilgen er 
anbenbt til curfortfl læsning af Sdiilleré SÖallenftcin. ©ber 
anben lige er en STime anbenbt til mnnbtlig Dberfættelfe fra 
Danff til ©ptff.

V ÄI. ?If ©jortb bæfebog er Tæft ^Jag. 388—428. 
©ele ©jortb ©rammatif er repeteret. Ugentlig er bcr ffrebet 
en Stil enten bjemme eller paa Sfolen, bg bber anben Uge 
er en ©tme brugt til mnnbtlig Stil. Sn ©tme ugentlig er 
anbenbt til curforiff ?æéntng.

IV m. bar t ©forts beefebog lerft ^Jag. 288—326, 520 
—536, 558—570; beSuben erSpntaren Tæft meb Unbtagelfe 
af enfclte Slffm't. ©bcr Uge er ber ffrebet en Stil, og unber« 
tiben ere inunbtlige Stileobclfer anfitßebe.

IV Dtealfl. ?If ©jorté Scefebog er lerft ^5ag. 337—358, 
520—550, 558—570. Spntaren er Icefl meb Unbtagelfe af 
enfclte Slffnit. Ugentlig ere to Stile ffreone, og en ©ime er 
anbenbt beelø til curforiff Savning, beelb fil anbre fproglige 
©belfer.

III ÄI. bar af ©jorto Scefebog læfi og repeteret fßag. 74 
—100, 134:—155, 164—173. gormlacren t ©jortb ©ram« 
matif er repeteret, og ugentlig er ber ffrebet en Stil.
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III 9teaTfL par af $forté SaefcBoß taft øg repeteret sjJag. 
74—104, 164—185. Olrammatifeitø gormtare er repeteret, 
og ugentlig ere to Stite [trevne.

Il SI. gormtaren er giennemgaaet efter ^forto tybffe 
©rammatif, og i Sammes ftafebog er taft ^ag. 16'— 
54. Unbertiben ere Stileovelfer faavel nnmbtlige fom ffrift* 
lige foretagne paa Sfolcn.

IÄI. 3 hjorts ©rammatif er bet æfgttgfle afSotntngs* 
taren taft tillige meb ^ræpofttionerne. 2lf UfiifeS lille tybffe 
ttafebog er taft ^ag. 5—29, 58—121. SSeb 3lnalpfen er 
Sammenligningen meb bet Sanfte ftabig pant for Øte. ?lf 
Stitaget bag i Væfebogen er til pver Sime et lille Styffe tart 
ubetiab.

^ranfF.

VI SI. par i 33üdmer unb Hermann: öanbPucp ber 
neueren franj. Spratpe unb litteratur, profaifdyer Spcif, 
taft omtrent 150 Stber, og i forrings Etudes littéi-uires, 
partie en vers ^)ag. 1—70. ©rammatifend ^ovebregler ere 
repeterebe veb Slnalyfe. 3)?unbt(ig Stil er blevcn øvet eit Stine 
øm Ugen efter S&orrtngS franffe Stileovelfer, og l;ver Uge er 
en Stil bleven ffrevet pjemme. pver 14be Sag er i 211= 
minbeligpeb en Stine bleven anvenbt til curforiff Vædning.

V SI. par t Somngb Études litt, partie en prose 
tajb $ag. 148—167, 182—222 , 289—347 , 393—404. 
Sil Sverfcettelfe fra Sanft til granff er benyttet Sotrtngs 
franffe Stileovelfer, og beraf er taft be ulige 9?umere inbtil 
87. Sver Uge er en Stil bleven ffrevet pjemme. Slbra? 
pamé’S ©rammatif er repeteret.

IV S’l. par taft af ©orrtngS Étud. litt. ^ag. 174— 
215, 280—287, 377 — 388. ©rammatifen er $omingø* 
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taren Iceft og inbøvet veb en ugentlig (Stil efter Stbbemö 
Stileovelfer *).

*) SInbet 9lffnit af benne æog, inbetjotbcnbe ©»ntaren, er unbet 
Srvffen og vil mere ubfommet inben ncefte ©foleaar« æegpnbetfe.

IV Stealfl. par taft af æorringb Étud. litt. ^ag. 64— 
109, 174—215, 256—266, 377—388. 3 ©rammatif og 
Stil bet Samme font IV Kl.

III Kl. par af Sorringo Itafebog for Wfelleinflabfer taft 
sPag. 74—90, 174—178, 185—210. 2lf ©rammafifen er 
SSoimngotaren til be uregelrette SSerber taft og inbøvet veb 
Stile efter Sibbetnb Stileovelfer.

III Stealfl. par i ScefePogen taft $ag 74—106, 174— 
197. 3 ©rammatif og Stil bet Samme fom lil Kl.

II Kl. par taft be 38 forfte Stber af æorringé Sæfebog, 
og i ©rammatifen bet æigtigfte af æøintngbtaren til 23cr« 
lerne.

©eéuben ere i be 5 ftbfte Klaéfer Sibberné Stileovelfer 
ben^ttebe til munbtlig Overfættelfe fra Sanft til granfl.

IV 9?ealfl. par i The Setllers in Canada by Marryat 
taft fra ©egynbclfen til $ag. 80. tPiariboes formlære er 
gjennemgaaet. 3 ben forfte ^alvbeel af Slaret ere Øvelfer i 
Oletffritming foretagne, i ben fibfte ^alvceet ere Sifciplene 
ovebe i munbtlig og flriftlig Doerfcettelfe fra Sanft fil ©ngelfl 
efter DJlariboeø Opgaver, Set bemærfeo, at Stfciplene i 
beime Klaofe ere 23egpnbere i Sproget, ba Unberviéningen i 
<5ngcl|T i III Stealfl. forft er paabegpnbt taar.

III Dtealfl. ?J?ariboeb cngelfte itafebog efter Walter 
Scott’s Tales <>f a Grandtaiher er lagt til ©runb, og beri 
taft fra tSegimbelfen til ^Jag. 38. Siariboeo gorratere til
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3bte Klasfe af te uregelmæéftge ©erber er tert, famtØvelfer 
i sRetflrivntng og munbtlige ©«elfer i at banne forte Stet# 
ninger foretagne.

^icligtoK.

VI KL Seit celbfte Slfoeling par repeteret föerslebö 
©ibelpiftorie og ^ogtmanmS Vcerebog. ®en pngfte Slfbeling 
par teft bet npc Xeitamentc efter .perölebs ©ibelpiftorie, og 
bet Ifte, 3bie og Ibe Kapitel af gogtmannä Vaerebog. ©nb# 
ottere pave begge Slfbelmger teft 3obaimes ©vangeliitm paa 
®reeff.

V KL par f $erslebé ©ibelpiflorie tefl bet npe £efta# 
mente inbttl SlpojlleneS ©jernfnger, og i g-ogtmannö Vcerebog 
forfra inbttl Væren om Wnneffetb pligter.

IV KL bar teft ©ersiehe ©ibelbiftorie ^ag. 61— 187. 
©n £>eel af 3nblebningen til Værebogen er gfennemgaaet. 
©ogle Kapitler af ©revene ere leerte ubenab.

IV ©ealfl. bar teft bet 6te og 7be Kap. af ©alleb Være# 
bog, og i .fbersMebs ©ibelpiflorie fra 4be ^ertöte af bet 
gamle ©eftamente til 3bte geriete af bet npe ^eftamentc.

III Äl. par tefi be ö forfte stepp, af ©alle? Værebog 
og be tre forfte ^eriober af J£>erölebö ©ibelbiftorie. 3 ^or« 
binbelfe bermeb ere nbvalgte ©taffer af ©ibelen opteftc og 
forflarebe.

III Siealfl. bar taft be 5 fonle Stepp, af ©alleö Være# 
bog og be 6 forste ^ertober af ©eröfebö ©ibellnftorie.

II Kl. par teft £ponboeé bibelffc fte'ftorie fra Dtpoboam 
til ©nben, og bet forfte Kap. af ©alleö Vccrebog. ©e^iibcn 
er en £)eel af 3efu Xaler efter Wtettpamö lært ubenab.

I Kl. par tefl ^erölebv forte Ubfigt over ©ibelptftorien 
$ag. 1—95 og be tre forfte farter af Vutperé lille Gate# 
(ptémte.
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^tfforie og ©cograypi.

VI SI. Sleb ben celbfte Slfbeling et Iceft Gftrupé 
florte fjkg. 244—511, Bete Slllené ©anmarfé ^tftorte cg 
SBelfcpowé ©eograppt ^ag. 230—366 5 bet ^oregaaenbe er 
repeteret. Sleb ben yngfte Slfbeling er Iceft Gffritpd £ift. 
^)ag. 1—209, Slllenv ©anm. f)ip. forfra til Gpriftian ben 
©rebie, og Sklfcpomé ©eogr. $Sag. 1—209.

V SI. par tæft Gftrnpö f)ift. ‘Jlag. 291—472, Sitten^ 
©anm. £tft. fra Gprift. ben Slnben tit ben Sppenbe, 
og i IBelfcpowé @eogr. Sipen, Slfrica, Slmertca og Slu* 
ftralien.

IV SI. par (æft Gftrupé £nft. forfra til Siar 1095. 
Scevnpbeé mob ben romerpe ^n'Porie ere enfclte Slffnit af 
tBofefeno romerffe Slntiqviteter Icrpe. Gfter SSelfcpotoö ®eogr. 
er Gutopa gjenncmgaact.

IV 3lealfl. par læft Gftrnpé f)i|l. fßag 1—155, Stdené 
fn’ft. fßag. 82—206, og SBelfeporøé ®eogr. $)ag. 17 — 153.

III SI. par Iceft pelc ©anmarfé fn’ftorie efter Sitten, og 
Slfiené, SIfrtcaö, Slmerieaö og Sluftraliené ©eograppi efter 
Selfcpow.

111 IRealfl. par Icep ©anmarfs ©tft. til Siar 1766 efter 
Siden, og i ©eograppt bet Samme fom III SI.

II Sl. par laff i Sofobé fragmentariffe -Oiftorie SJcibbeB 
alberen og ben nyere £ib til Siar 1815, og i SSeffcpomd 
®eogr. Gnropa meb Unbtagelfe af Spanien, Portugal, 3ta« 
lien, Xprfiet og ©rcefentanb.

1 SI. par Iceft Sofobé fragm. l^ip. forfra tit Steforma? 
tionen, og efter Helfcpomd @eogr. en almtnbelig llbfigt over 
be pppfffe ^orpolb i alle SBerbenébelene.

SHatpematiE

VI SI. ©en celbfte Slfbeling par repeteret 3urgenfen$
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Sllgebra (§§ 1—20 eg 23) og WZunbtö ©eometri. Ocn 
pngPe Slfbeling par Iceft 3ürgcnfenö Sllgebra §§ 1—20 og 
23. æegge Slfbclinger ere tidige jævnlig bievne øvebe i 
ffriftlig at tofe gcomctriffe og aritpmetiffe Opgaver.

V fil. par toft SDtunbts @eoin. fra s)5ag. 103 til æogeito 
(Slutning og repeteret bet ^øregaaenbe, famt øvet ftg i ®e* 
regninger penpørenbe til ©eometrien. 3 3togenfenb Algebra 
er toft §§ 1—7; tidige er Ätaöfen Meven øvet i Søgning af 
ligninger af 2bcn @rab.

IV fil. par toft fOiunbtg @eom. til fpag. 103, famt 
øvet ftg i Søgning af ligninger af førfte ®rab meb en og 
flere Ubeffenbte.

IV Stcalfl. par foruben bet for IV fil. Slngivne tidige 
toft 3togenfenb Sllgebra 1—16.

III fil. par toft Slritpmetifen efter SKunbtg Stegnebog 
og øvet pg i praftiff Stegning. Debuben er Seeren øm æøgftav* 
regning bleven mcbbeelt Oifctplene efter et trpft SJtanuffript.

III Stealfl. par fornben bet for III fil. Angivne tidige 
øvet ftg i $øvebregntng efter Sacobig Sabeller.

II fil. er bleven øvet i praftiff Stegning. ®e g-linfefte 
pave naaet til Sicgulabetri incl., be Øvrige pave gjennemgaaet 
IBrøf og Stegning meb fammenfatte Størrelfer.

I fil. par meb llnbtagelfe af et Wr af be Svagefte 
regnet be 4 Siegningsarter meb brubne Sal.

9laturptfiørie.
VI fil. par efter Sramfen toft tBeenbprene, ben organo* 

grappiffe Ocel af æotanifen tilligemeb ælabfpirerne.
V fil. pat toft §iff og Sebbpr efter SBramfen; beguben 

©runbtræf af ^ppftotogten og ben comparative Slnafomt. ?lf 
33otanifen er toft 3nblebntngen, bet linnetffe Spftem, Sønbo* 
planterne og Spibbfpirerne efter ©ramfen.
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IV Äl. par tøfl Ärpbbpr og Eebbpr, Snblebntnsen til 
©ptanifen og tet Imnciffe Spftem efter SBramfcn.

IV SRealfI par tæft Sebbyrcue og 23løbbvrenez og af 
SJotamfen 3nbtebnmgcn og bet tinneiffc Spftem.

III Ät par taft ^Jattebvr og Rugte.
III tReatft par taft fpatteMjr, Rugte og Ärpbbpr; ben 

organograppiffe ©eel af SMantfen og bet limteiffe Spßem.
II Ät. par tæft Ruglene og Ärptbyrene efter Strøms 

Vcefcbog.
I ÄL par taft pattebarene og Ruglene til Sangfuglene 

efter Strøm.

5 æocalmufif pave 82 Stever og Sfoleføgenbe, i 
3nftrumentalmuftf 14 Stever pavt Unbcrvismng.

3 Xegntng pave I, II og III puberenbe Älabfe famt 
III og IV Dtealflaéfe pavt Undervisning. ©tfciplene pave 
tegnet Rripaantøtegnmg efter [fortegning og Staturgjenftanbe.

3 ®pmnaftif ere i SSintermaaiieberiie alle Älasfer 
bievne imbervifte, VI tidige i fugning, V i Rcegfiimg og be 
3 neberfte ÄlaSfer i ©anbø. 3 Sommennaancberne ere alle 
Sfolenö ©ifctple baglig øvebe i Svømning.

3 Stribning pave be 4 neberfte ftubercnbc Älaöfer 
famt III og IV 3tealflaøfe pavt UnberviSning.
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Jlnin- 1- ®a 6 IHaäfe iaar Ijar inbbefatiet 2 Slfbelinger af ®i; 
ftiple, af ^uilfe ben ælofte w bejlemt til ©ImUfion til Univerfitetct i 
1848, ben yngfle til at forberebe« til ©»tpfningSeramen til 7 Älabfe 
i Slaret 1849, faa bar bet »æret nobvenbigt i flere gag at give biéfe 
2 forffjelligc partier fanffilt llnbersibning, fmilebeg fem cwnitanenbe 
€<f)cina nbBifer.

Slitiii. 2- ©e 2 ©innnaftiftimer i Gte .RhiSfe baue iaar ligget 
nbenfor ben fæbuanlige ©foletib fra 12 — 1. ■

51 n in. 3. Se ©inier t ^Oiifif, fom ere ofitiflebe i 6 JUaofe« 
»ngfte Slfbeling, ere iaar bievne anvenbtc til matbematiff UnberviSniiig, 
forbi vi iffe Ijavbe nogen Lrtet i $b»ftf.

©rotiftpltibfer »o bet niüUcrffe Scejat.
3lf be 64 ©lever pave iaar 9 bavt ©ratiftplabfer og 

faafebeé npbt albeleé fri Unbervtøning, Dpbragelfe, Äoft og 
sJMete.
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©esuten pave 16 ffolefogente ©ifcipfc nytt fri Unter* 
bervisning.

©et muUcrffc Vegat par iaar varet ti'Rcett 12 ©lever, 
fom pave erpolbt pyer en portion paa 50 9?igsbanftaler.

©a ter om ©ratiftplatfer og. tet mnllcrffc Vegat ofte 
intlobe gorefporgfler, f?al jeg per i Äortpeb mettele be for* 
notue Oplysninger. 9lf ©iraliftplatfer er Per 14. §or at 
erpolbe en faaban spiabs maa vebfommenbe ©lev pave gjen* 
nemgaaet et Proveaar og i bette ubmærfet fig veb glit, grem* 
gang og gob ©pforfel. ^Beneficiet tilftaaeb fun for eet Slav, 
gornyelfe maa anfogcb veb Slarets ©nbe og fan fun ba ven* 
teb tilftaaet, naar Vebfommenbe fra ©folen og Dpbragelfes* 
anftalten fan erpolbe et gobt Vibnebbyrb.

©et müßerffe Vegat inbbefatter fortiben 18 ©fipenbte* 
portioner, pver paa 50 9fb. aarlig. Vetingelferne for ©p* 
naaelfen af bette Vegat ere ifolge ben teftamentariffe ©ispofi* 
tion, at Vebfommenbe ere ©omter af fongeltge ©mbebbmamt, 
at betes gatre ere uformuenbe (pvtlfet gobtgjoreb veb Vib* 
nebbyrb fra en befjenbt og troveerbig ®ianb), og at be fra 
©folen erhverve ftg gobt Vibnebbyrb om ?$ltb og Sæbeligpeb. 
©gfaa perom maa Slnfogmngen aarlig tnbgtveb.

Slnfogntnger til ipans Vi'ajeftcet Äongen om ©rafiftpfabfer, 
og til SWinifteriet for Äirfe* og UnbervisningSvcefenet om 
bet müßerffe Vegat funne aarlig tilftilles ©folens Siector inbtil 
??Jtbten af Simi Vfaaneb.

$5orfEjellißc ©fterrefnin^er.

Unter 22be S«nuat 1848 gav ©irectionen fit ©amtyffe 
til Slnffaffelfen af et taffelformigt pianoforte af Pfarfipallé 
gabrii til 220 9lbl. ©folen par altfaa nu 2 flygeler og 2 



78

tciffefformtge Pianoforter, af boilfe tog bet ene og bet 
ene pianoforte ere meget gamle.

Den 2 Septbr. 1847 er ©ymnaftifuntermeningen Mcven 
infpicerct af Directeureu for ©pmnaftifen.

Da be gpmnaftffte Dimer efter ben npe Sfotcplan ere 
inbbragne unber ben alminbelige Sfoletib og benlagte til 
Samerne fra 11—12 gorm. og 4—5 Sft., vilbe Difctplene 
berveb gaae glip af en vcefentlig gorbeel, nemlig ben, at be 
alle faavel om Sommeren i Svemmetiben fom om Sinteren 
unber Sfeitelobningen boer Dag funne becltage i be gymmv 
ftiffe ©»elfer. §or at opnaae bette @obe og tillige at fore? 
bpgge ben mulige gare, at nogen af Difctplene ffulbe frifteø 
til ubett Særerené Dpftgt at gaae i Sanbet eller lobe paa 
3fen, foreflog feg unber 13 Sept. 1847, at bet imob en paé? 
fcnbe ©obtgferelfe maatte blive ©pmnaftifkereren paalagt at 
ferge for, at ber, faa ofte Seirliget tillob Svomning om Som? 
meren og Sfeiteleben om Sinteren, boer Dag enbogfaa paa 
Son? og £>ettigbage blev Seiligbcb for Difctplene til at fore? 
tage bt'éfe ©velfer. Unber 25be Sept. blev benne Segfæring 
af Directionen opfylbt.

3 bette Sfoleaar bave 2 ©mgangéfpgcr graéferet blanbt 
vore Slever og Difciple, i November 1847 la ©rippe og t 
gebruar 1848 be rebe £)itnbe. Diéfe Spgbomme bave vel 
iffe antaget nogen onbartet eller farlig Character, men be bave 
fucccöftve angrebet foerbeleé Slange og faalebee iffe libet 
binbret Unbervieningenø gremgang.

Unber 7 Slarte 1848 mobtog feg af Directionen fer 
Univerfitetet og be lærbe Sfolcr Unberretning om, at bet 
pavbe behaget bane Slafeftcet Sengen unber il §ebr. aller?
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„aattßfl at tilftaae Sønner af gronlanbffc og fcrroiffe Sm* 
bebömamb og anbre Unbcrfaattcr, bog fun forfaavibt gorcelbrene 
vebblive at pave Dppolb i ®vvnlanb etter paa gærøerne etter 
bcr veb Døben ere afgaaebe, fortrinlig Abgang tit at erpolbe 
Slevplabfer veb Sorø Slfabemieb Dpbragelfeéanftalt og lærbe 
Stole, unber Sctingelfe af, at bibfe ere velbegavebe, og unber 
gorbepolb af 9tet for Slnftalten til, pvté be efter en ^røoetib 
af i bet £>øiefte to ?lar ifte finbeb ftiffebe til Stuberinger, at 
bprtmfe bent, bog at Slfabemfet ifte ffal vatre forpligtet til at 
optage paa engang niere enb ialt 4 bevilge Stever.

Stil Sfolenb naturbiftoriffe Samling er i Slarctb ?øb 
fjøbt en fpftematift orbnet Samling af tovinget e Jnfeeter, 
inbepolbenbe 300 2lrter; bevuben en Sfovmaar og gortfæts 
tetfen af 9ieicpenbacpb 93olfénaturgefc^ic^te til ^)ft. 54. Som 
@aver ere inbtomne 4 furnere. ^>cte ben joologifte Sam* 
ling beftaaer faalebes nu af 844, ben botaniffe af 65 Stumere.

Sfolené ©ifcipelbibliotpef er i bet forløbne Sfoleaar 
bleven forøget meb 40 Siftb banfte og 30 Sinb tpbffe Søger. 
Den fpecielte Seftpretfe af Sibtiotpefet er overbraget Slbjimft 
S ticper.

janten nrltitm og ®tjms|tuii.
Sramen artium, fom afpolbeb famtibig meb Stolen^ 

■Jmveberameu, banner iaar en SDvergang fra ben gamle til 
ben npe veb ben proviforiffe ^tan nærmere faftfatte gorm.

5 Dfrcctiouøffrivelfc af 25 Sept. 1847 er for benne 
Sramen faftfat folgenbe Seftemmctfer.

a) ®?eb fbcnfpn til Sliaractererne følget be famme 
Regler, fom ere iagttagne i be nbvibebe lærbe Stoler, her 
1846 og 1847 felv pave afbolbt Sramen artium.
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• !>) 9)feb Wføn til be enfelte f^ag, nemlig: danff, 
dpbff meb tpbff Stil, ^ranff, Satin, latinff og æerfion, 
Ørceft, Religion, ^iftone, 3lrit[;metif og ®ecmetn blive 
groverne folgenbe:

i) 3 danff, dpbff eg $ranff forltolbeé efter be i ben 
proviforiffe spian af 25 3ult 1845 § 11 9?r, 1, 2 og 3 
givne æeftemmelfer.

2) 3 Satin bliver groven beelé ffriftlig veb en Stil af 
paéfenbe Dmfang og en æerfioii, begge nben ærug af Seri« 
ton, ligelebee ganfle efter ben proviforiffe glatis æeftemmel« 
fer, beelö mnnbtlig efter be famme Siegler, fom pibtil veb 
Uranien artium i Sore ere fulgte.

3) 3 ©ræft iagttaget ligeleteö famme æeftemmelfer, 
fom ^ibtil l;ave været fulgte veb Uranien artium i Sore.

4) 3 Worte og ©eograp^i folgee ben proviforiffe 
yian S 11 9fr. 8 og 9.

5) 3 2lritl;metif og ©eoinetri bliver greven, faalebeé 
fom ben ljibttl bar været veb Uramen artium i Sore, og fom 
veb ben provifortffe 'plan famme 'Paragraph unber 9fr. 10 
og 11 er beftcmt, baabe ffriftlig og* mnnbtlig.

Saalebes bliver Slntallet af Uramenscharactererne 11, 
nemlig for danft, dpbft meb tpbfi Stil, Jfraii|T, Satin, latinff 
Stil famt æerfton, @raff, Sfeltgion, -Worte, ©eograpbi, 
Slritbmetif og ©eometri.

billige gav directionen fit Samtpffe til at, faafremt iffe 
alle be, ber for diben vare i ben cclbfte Slfbeltng af Stolene 
everfte Älaßfe, ffulbe anfeeé for mobne til at unberfafte fig 
ovenbererte Uramen 1848, i Jlaret 1849 en ertraorbinair Slf« 
gangéeramen af famme æeffaffenbeb fom ovennævnte maatte 
afbolbeé for be faalebeé t Sfoleuö celbfte itlabfc tilbageblivenbe 
difciplc i ftorbinbelfe meb ben Ifte Slfbeling af ben fulbftan« 
bige SlfgangPeramen, fom ba vil blive afbolbt t Soro.
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Unber 15be Suni ere følgenbe @le»er inbmelbte til Sitnté* 
fion.

1. Send Wtatpiaø ?etf, Søn af Rafter 8etp i Sillebebtnge.
2. Slbam æitbetm ^aftrup, Søn af ^Jroprietair ^aftrup til 

®ldftnge i Sfaane.
3. yens æa^I, Søn af afg. Ülegimentsdnrutg SBapl i Statborg.
4. Sfriftian Äobfe, Søn af Äanunerraab, Sanboæfenb* og 

fforligelfebconunisfatr ®øbfe i ©orfens.
5. ^aralb Sd;au, Søn af afg. DberfHieutenant Sd;au i 

Dbenfe.
6. f’uboig SStlljelnt SBinbing, Søn af ^aftor SBtnbtng t 

fjinuneløv.
7. Sluguft Unna, Søn af Kjøbmanb Unna i £elftngør.
8. Gad Stubolf Smil Stub, Son af Äaininerl;erre 23tnb 

til Jßeffeffov.

Schema øver ©jaminatiønen veb ^amen artium 
t Slaret 1848.

Sfrtftlige prøver.
18 Suli.

ÄI. 8-12. Satinfl Stil..
>z 3-7. ©eotnetriff Ubar* 

betbelfe.
19 3uli.

„ 8-12. Satinff æerfion.
„ 3-7. Slritpmetifl Ub* 

arbetb.
20 Sult.

» 8-12. Sanft Stil.
„ 3-7. Xpbff Stil.

©funbtlige prøver.
26 Suli.

ÄI. 8. Oleligion.
„ 3. 2)tatpetnatif.

27 Suli.
„ 8. ^)tftorie og @eo* 

grapbi.
„ 3. granff.

28 Suli-
rz 8. Vatin.
<> 3. @ræff.

29 Suli.
„ 8. ^pbfl.
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Den 29 Sult St 7 ßfterni.
©efjenVlgfotelfe af (fratnenö Ubfalb og ^roclaination.

Schema otter SfolenS offentlige ^poeVejamett 
i Slavet 1848.

' grebaßen ten 
8-11. VI St Sanft Stil. 
8-11. V St Satinff Stil. 
8-10. IV St granft Stil. 
8-10. IV Stealft grattff.

10-12. III St Slaturpiftorie. 
10-12. III Stealfl. Stegning.
8-10. II St Sanft Stil.

12-1. VI,V,lV,lV9tealft 
Svømmeprøve.

21 Sult.
3-5. VI St Satin.
3-5. V St stegning.
3-5. IV St Staturpiflorte.
3-5. IV Dteatfl. £>ijtorie og 

©eograppi.
3-5. III Stealft granff.
3-5. I St Sanft Stil.

SøverVagen ten 22 Sult.
8-10. VI St SMemattf.
8-10. V St Staturfnftorie.

10-12. IV St ©raff.
8-10. IV sReaTfC ©ngelft
8-11. III St granft.
8-11. I St ^ifiorte og 

©eograpfn.
12-1. III, IIIsReatH-, II og 

I St Svømmeprøve.

3-5. VI St Slrilpmetift UV: 
arbeitelfe.

3-5. V St granff Stil.
3-5. IV St Sanft Stil.
3-5. III St røat^emattt.
3-5. Iintealft Svtff.
3-5. II St Wurfnftorte.

Vantagen Ven 21 Sult.
8-10. VI St ©rceft. 3-6. VI St «atinft Stil.
8-11. V St Stflovie og 3-51. V St SWaf^einattt.

©eograpfn. 3-5|. IV Stealft Stegning.
8-10. IV St sReltßton. 3-5. III St granft Stil.
8-10^ III St SpVft. 3-5. IllSteatft SpbffStit

10-12. III «Realft 9telü 
gton.

3-5j. II St

8-10. I St Stegning.
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Eiröbagen ben 25 Sult.

8-10. VI fil. Steligion. 3-5. VI fil. ©eometriff Ub#
10-12. V fil. Steligion. arbeibelfe.
8-11. IV fil. Satin. 3-5. V fil. ©anf? Stil.
8-12. HI fil. ^fflorie og 3-5. IV fil. Epbfl Stil.

©eograbpt. 3-5. IV Stealfl. ©anft Stil.
8-10. III Stealfl. Matfø 3-5. III fil. Satinf? Stil.

matif. 3-51 fil. Steligion.
8-10J. II fil. ©attff.

©nabogen ben 26 Sult.

8-10. VI fil. £i;bff. 3-5. VI fil. 5£vbfl Stil.
8-10. V fil. Satin. 3-5 J. IV fil. ^bfl.
8-11. IV fil. granfl. 3-5. IV Stealfl. Stil.

10-12. III Stealfl. Statue 3-5. III fil. SW Stil.
piftorie. 3-5. III Stealfl.Sanff Stil.

8-10. 1 fil. Sanff. 3-5. Il fil. Stegning.

^otbbagett ben 27 Snit.

8-9. VI fil. Staturpiftorie.
8-11. IV Stealfl. SWatpe* 

matif.
8-11. II fil. ^ranff.
8-10|. I fil.

3-5. VI ÄSatinffäSerftbu.
3-5. V fil. £øbff Stil.
3-5 j. IV Ä1. Stegning.
3-5. IVSlealfl.^tanff Stil.
3-5. III fil. Sanff Stil.
3-5^. 111 Stealfl. £nftone og

Oeøgrappi.

grebagen ben 28 Suli.

8-10. VI fil. granft.
10-12. V fil. ^ranff.
8-12. IV fif. ^iftorie og 

©eograblji.
8-10. IV Stealfl. £i;bff.
8-11. III fil. Satin.

10-12. II fil. Steligion.

3-5. VI fil. $tanff Stil.
3-5. V fil. (SW.
3-6. IV fil. Satinff Stil.
3-5. IH fil. Stegning.
3-5. III Stealfl. granff Stil.
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Voverbagen :en 29 3uli.

10-12. VI Kl. $tftorte og 
©eograppi, ^e* 
braiff.

3-5. III «Realfl. ©ngelff.
3-6. II Kl. ^tftorte og 

©eograppt.
10-12.
8-11.
8-10.

10-12.

10-121

V Kl. ^vbff.
IV Kl. aifatpematif. 
IVfRealfLfReltglon. 
IV SUealfL uiatuiv 

ptflorte.
Sil Kl. Dleltgion.

3-5|. I Kl. IRaturptflorie.

Wanbagen ben 31 Sult ^ormtbbag Kl. 9 foretageo 
£ranOIocationen. SEorébagen ben 31 Sluguft om ^ormtbbagen 
Kl. 8 mew be til ©folen tnbmelbte Sifctple, og ^rebagen 
ben 1 (Scptbr beg^nber Unbervtémngett for bet npe ©foleaar.

Stil at overvære btofe ©ramma tnbbybeO perveb cerbobigft 
be af ©levernet og StfctpleneO gæbre og ftorefatte famt anbre 
©folenO æelpnbere, fom bertil maatte pave Veiltgpeb.


