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öfver vöra snillen, eller de i fråga om inbilskhet sätta hårdt mot hårdt
— och anse tystnaden vara nog vU italig.

119 ENSMÅSTAD.
Saima n:o 29 och 30 /8. och 25. VII /841

Småstad, småstad, huru behagiigi och fridfulli lctter icke ordet? Det Ur
0 evinnerlig skada, alI sii ntingen menniska aidrig i skl Iif komnier

tiliRille ali erfara, hvad en småstad egentiigen Ur. Mcn det Ur s fait, alI
menniskan saknar cke det hon eger, otan det lion saknar. Och dc, som
sett posi liöda ur skaiderna, påsui alI dcssa vid 3Q° köld varrnast
sjunga sommarens behag, vid stekta Uppien eller rofvor en kulen
höstdag vårens, kariekens fröjd, förrän dc smakat på den söla varan,
och dess qvai eRer middagsiuren vid kaffct och pipan. Och då följande

Man har sagt: »i Kuopio
Finns ej pickenicker.»

20 Men ur tlod liksom ur
Man bioti vatten dricker.

oivifveiaktigt torde vittna om en viss poetisk railenhet. s ser jag mci
ondi i den anspråkslösa förhoppningen att kunna prisa en smstads
behag. fastan jag icke nu är iyckiig nog ait af dem njuta.

Hvad Ur ±1 en srnåstad? — Den är en stad, som har mvcket mcm af
hus och gator än London eiler Paris. Mngen skall i denna försäkran
kanske se lika mycket posi som i nyss anförda skaldestvckc• lsynner
het sk’ali della hända dem. som iro sig bo i stora städer. Mcii jag fngar:

30 flnns det hus och rum nog i en stad, der foiket bor i kälirar och
vindskamrar? Ar det vä mdi ali tala cm gator, der man p hvarjc ga ta
Iränges och knuffas och ränner pannorna emot hvarandra? — Sjelfva
iuften har ju sådana städcr icke rum alI färdas frarn p gatomna. sU
fulia äro de af dam och tobaksrök, af stekångor och tiggarc, ränslens
dunster och exccllenser.

Och siidant kaliar man för stadsiiti Fiuru annoriunda är det icke då
i en småstad? Fordom lefdejag i en sadan. Men sann medkänsla sUgjag
då pä en haiR dussin öde hus, ty de viitnade, ali staden hade hus i
öfverflöd. Och hviiken glädje ali betraicta dess gator? Der funnos dc, pä

40 hvilka en hei sommareftermiddag knappt Ivä kaitor gjordc några
tassande steg. för ali stönL hönscns och sparfvarnes ro. Dci är ali vara
stad och hafva öfverflöd pä uätor! De förnflmsta galorna ujordc der
skäl för sht nanin: ty väl hundradcliilt Rera Ukdon skulic dc mcd
iätthct inryml. än del ena. som nägon gång händelsevis dänade fram.
Och luft funns der i tunnin), sä svai och ren. Och gräset grönskade, och
biommor glänste pä torget säsom den frodigaste hage: ty man afliöll
omsorgsfulii dc morgon och afion framtägande kodriftemna från den
lockandc gräsmattan. fruktande. ali dc mcd stadsgräset sktiile insupa
bildning och pretensioner.

50 1 eli sädant utrymme kun nu också nägot stort trifvas. Odet hum
velat, aLI jag säsom nu siundom t rängis bland hopen i sä kallade stoma
städem. Jag har der sen, huru folk ökar tmängsein och gör staden luen
genom ali uppbygga vagnar som luis, mcd kusksäten som tom. 1
början trodde jag i niin enfald, ali kusksäiei säsom liögsia plaisen
skullc bära den siora man, hvilken här påkaliade min och hopens
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uppmarksamhet. Men dai jag fraigade naigon, hvad den upphöjda
platsens innehaftare hette. mirktejag, tt den tillfraiuade alltid lhtade
in i vagnen. ccli förstod no, hvar den store borde flnnas. Likval hönde
det sallan. aH naiiion kände den store. Dc voro del obekanta storheter
och kunde ingen uppmärksamhet vLicka. lastän dc stundom laitit beslai
sin rock mcd silFversolar och bak pai vagncn suUt ctt par armstvCva
benglar. hvilka genom att halla byggnaden upprätt skullc ingifva hopen
en högie töreställning cm dess enorma höjd och Eira den öFvcrväga.
h vad det h a r a t 1 betyd a a L 1 pft en saida n Logo si n pIa ts.

Ja vaira Tidningar, som ordeniligcn ölvcrsvämma af scdoläror och
annan lLirdom, haFva ju nyligen laitii OSS Få veta, en huru obckant
storhel sjclfvastc Victor Hugo är sjcllvastc Paris. Skullc den arma
skalden variL 1. ex. majoren eller asessorn i niin småstaid, sai hadc han
kunnat gifva sig hin i vaild pai, aH ingen domare ellcr notarius publicus
i helo staden skulle misstagit sig pai hans person. Nej laingi derifrain!
UtaLn alI vagnapparat sku He han pai hvarje stadcns gata sett sig hclsad
aF hvarje mötande mcd hattcn i liand. oni han blott raikat på naigon
on min än dc niimnda ka [loma, eller dessa yo rit utrustade mcd hattar.
Jag vil 1 icke ens Laila derom, h u ru 15 rad Ti t. 1-1 ugo sk ulle bli Fvit, om han

1. cx. varit helst Raidman i staden. 20

Sai lyser [örtjensten Cram i en smaistad. Det vore att göra menskliga
naturen orätt att Iro, utl icke Förtjensten skulle kännas och erkännas
LiFven i en såkallad stor stad — om den bloit der skullc finnas.
Erhircnhetcn och sunda Fömnuftel bör derföre Eira oss, att den Fömnäm
ligast bor i småstädcr. Dcl är dem mensklighcten bör tacka, att ännu
mcnsklig storhct flnnes.

Tänkaren skall också lätt inse orsakerna till dctta förhaillande. Det är
nemligen klart, att i småstäder uppiysningen gair hastiga re Fram och är
allmännare spridd. Säsom bevis må jag bloit anföra det kända Faktum,
att händelser det berättas, förrän dc hända. Och om ändtligcn nägol 30

händer, mai det än ske huru det fördolda som hclst — pai hvilka snabba
vingar flygcr icke kunskapcn dcrom kring helo sladcn? Nästan blygcs
jag dock på mitt köns vägnar att crkännai, aitt deL Förnämligast är det
täcka och svaga könct, som sprider hvaije upplysning mcd denna
otroliga snabbhel. Emellertid kanna nu i en smaisiaid alla alIt och alla
Sai jemnt fördclad uppiysning skall man FörgaCves söka utom smaista—
dens plaink. Miä tvillaren göra sig mödan ftaiga dcn försia bästa aC
stadens invainare.

Myckct mera kunde 1 en sai skönt ämnc sägas: men jag viil spara det
öfriga till en annan gång, till en mindrc exaltciad stund. Det vore dock 40

liårdt, aLI harva gjort naigon mcnniskas sinne nedslaget inom Fädcmnes
landcts vida gränscr. Och sädant sktille Iikväl ofclbart inträFfa. om jag
verkligcn stadnadc vid dcnna punkt. (Den blcF icke rLitt tydlig). Ty
hvad böra vaI nu alla dc tänka, som lcFva i den öfvertygelsen. aLI dc bo
i störie stiider? hvad börjag sjclr tänka. soin också tror mig bo i en stor
stad? För deras och min egen skuld, till dcras och min tröst vilI jag
dcrföre tillägga.

1 HelsingFors t. cx. kan en bekymrad invönare gii till trckantiga
torgel och bcsinna. om hain lcFvcr i en stor cller litun stad. För min dcl
skulle jag kunna anFöra maingat skäl till stöd för den sednare aisigten, 50

tillruckliga att åtminstonc öFvcrbcvisa mig sjelC och göra mig lycklig.
Men i ställct För dessa mainga, viil jag till vinnande al’ Lid, svärta och
pappcr on Föra det enda, att Finland hclt och hail lcL hain betra k tas saisom
cn endai smaistad mcd tvä ordinura tullportar och mcd den tredjc För
boskapcn. Eller flnnes icke här etl cnormt utrymme, kainna ickc här alla
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aila och al It. och liedras icke hLir pal landsvilgarne förtjensten mcd
hatien i hand? Det enda, som k unde vicka nigon tvckan, II r den
omständighet. ait boskapen tilliites albeta det uppvcxande grilset.

Ilvad inflytande detta hafi på dess bildning. lärer icke s lätt kunna
afgöras. Men d det utgör ett slags hemundervisning pi den iradi—
tionela grunden, sa bör man vai för framtiden hoppas det bästa.

oro 30
Vilrdaste storstadsbo Knappt nog skulle du så snart hafi förtreten se
smstadens Företridcn ytiermera till skyarne upphöjas. om man icke

jo en viss stor stad mcd st mycket bifall mottagit början till denna
panegyrik. Du tror dig kanske ensam tillhöra samhällets griidda, ensam
njuta af lifvets och kunna ana, hvarti II menniskan egen tligen Lir skapad,
±1 du förlefver ditt lif på visiter, dinerar, superar, besöker konserter,
teatcr, baler och picknicker? Du tror då, att man ocksi icke i en
smastad kan »se folk»?

Men man ser der sannerligen mycket mcm folk an i en stor stad.
Man gar der icke färbi någon enda port, d man gör visiter. och man
mottager dem regelbundet u r alla stadens hus — mcd det lilla unda ntag.
att fömnäma veriden har sitt för sig. medan dc borgeriiga visilera i sin

:o kreis. Man har der sin salonu mcd stolamne skjutna kring bordei, och
det skall ingen kunna päsiti. att man ickc i dessa stolar kan hafva likaså
tråkigt som i dem största storstads. Smi umgängeskretsar. sadane dc
flnnas i verldcn stora stiider. föraktar man mcd räita. Alla göra visiter
hos alla. och till den, som icke ville vara mcd, sade vi i min srnåstad:
anathcma esto — Och i en småstad är man demuil likasa grundlig som
i en stor siad. Man har der samma grundcr för visitemna. Man vill »se
Folk,» och del hör till artighcten ali »kita se sig.»

Mcd detia ak tiva och passiva secndc har man egentl igen öfverall
och alltid för afsigi ali fördrifva tiden. och den skulle vara sjoekblind,

30 som ville neka, att visiterna på det ful Ikomiigaste gagna för den na
afsigt. Jag undras just, huru vi nägonsin skulle komma oss till ati
skrifva 1845, om alIt folk vore lika enfaldigt som den arma bonden,
hvilkcn aldrig tänker pä nägot tidsfördrif. Miingen forskare har ocksä
undrat, hva mi ilI egen tligen sttindspersoner skola flnnas i verlden. iag
vill vai ick-e pästå, att jag är den första. som besvarar denna vigtiga
fraga: också kostar svaret en ganska ringa summa, dä ag här upplvser,
ali dc egentligen äro till för tidens fördrifvande, an det hufvudsakliga
medel dc välja För ändamälcts uppnäcndc är visitemna. Derföre hör man
pä dessa den varande dagens vädcrlck omtuggas i oändlighet. och

ao dagens alla stora händelser riktigt mörbultas, sä aLi väl dagen skulle
vara öfvermenskligt längmodig och envis. oni den icke vid en sädan
behandlinu skullc bcgifva sigsin kas. Det är dock verkligen päkostande
ait medgifva, at L smäsiadsboerne i väderlckskapitlet siä nägot efier
dem, sam tro sig lefva i stora stader: kanske derföre ali i en smäsiad
dagens händclser fordra sä myckcn tid. Beund ransvä rd ii r i alla fal
öfvera II t den ihärd ighet, hva rmcd äfven dc iäckaste rosen lappar ma la
om vär ilerres väder och vind, si aLi man knappt vet, antingen deras
älskvä rda ega rinnor cller den längsarn t vikande tiden förijenat uthäl—
lighetens pris. Säsom exempel mä det tillåtas mig anföra, aH jag rättnu

o börjar tro, ati vi denna tid hafva smätt dusk och regnväder — IrAn sä
mänga MII liar jag hän det försäkras och af sL trovärdiua personer. —

Men om man ocksä skulte nödgas medgifva. ali småstader aro
underlägsna i väderlckcns aibandiande, sä äro dc det åtminsione ickc 1
ftåga om dagens händelser. Förundcrligi är det nu, att ingensiädes i
verlden sä myckci liänder sam i en smästad. Men häraf Följcr också
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olvungel, ali iiLindeisers afliandlande gör eli småstads visiisailskap
mycken möda. en möda, hvilken i skaiIcde stora stLider till en del
besparas för vaderieken. Skarpsinnigt använder man i detta liänseende
en afgörande krigslist mci tiden, då man anticiperar vissa siora
hiindelser, säsom föriofningar, bröliopp och barndop, atliandiande
dem p det grundli gasle några veckor förui, ulan ali (Leila h md rar
aibandiingens forisäliande ännu ngra veckor, sedan den slora hän—
delsen passeral. Della säit ali i reiorisk mening siä den cmi dagen eiier
tiden mcd den andra har aliiid visal sig högsl verksann ali sl liden ur
fältet. Men den är del oakiadt segsiiien, och mvckei af densamma
ätersiär Iikväl aiilid alI fördrifvas mcd ali bioti »se folk» och »läia se
sig’>, 1 stora städer kan det hända ali man trvcker liii eli öga för det ena
eller andra, men 1 dc sm’i häller man dem ailiid öppna. Tiden för si här
ingen rasi eiler ro. Och dö af aLLI della följer, aLi man 1 smäsiöder mcd
sior öfveriagsenhei arbetar för tidens fördrifvande. sä kan hvar och en
siuta. ali liden i dccii måsLe vara längre än stora städer. Del synes mcd
den förhålla sig socu mcd pillrädet och ftirulin. ali den vexer desto
mera, iu mera den kiippes.

Onskligt vore det derföre. ali Saima skulle uigifvas i en srnäsiad: ly
den väida läsaren hade dä en gifven orsak, hvarföre under läsningen 20
tiden göres honom läng. Nu sväfvar han 1 osäkerhei angäende orsaken
iifl della förvänande f nomn. Då skulle ocks’ä jag hafva mera iid ali
tilibörligen afsluta della kapitel cm smäsiäder, hvari jag ännu icke
hunnil absoivera annat än några visiier.

120 OM DEN BLIFVANDE LÄROKURSEN FÖR
ELEMENTARUNDERVISNINGEN.
Saima “:0 30 25. VII 1844 30

Ofia nog händer det, ali ny lag slifias mindre mcd ledning af den
gamias fördelar och brisier, sädane erfarenheien framstä lii dessa, än
mcd afseende pä den ena eller andra teorien. isynnerhet inlräffar della
Ui ii, sä iagsiiftn ingen omfaiiar det hela a f nägol alin-iän t sa mhu llslifvets
förhä i la nde. l fräga om ali män na undervi sn ngen h a r man i and ra
länder, 1. cx. i Bäyern, seit hvarjehanda sädana pä ensid iga teorier
siödda lagstifiningsförsök göras och medföra lika hastigi förkastade
som anhgna reformer.

Mcd giädje linner derernot den för detta föR af Iagstifiningen 40
iniresserade, ali den nya Gymnasii och Skolordningen för Finland
öfvcrhufvud Framier mycken varsamhet uti reformerandel. Kanske
skulle nägon skolman till och mcd önskat ali här. mera än som skdl.
linna en nyare tids erfarenheL ulom Finland afsedd.

sä kan 1. cx. fråga uppslä, huruvida elemeniarundervisningens
fördeining pä Skolor och Gyninasier, i enlighet mcd hillils gäliande
ordning, i sjelfva verket är förmonligare, än bäda läroanstalternas
sammanslående liii en enda under gt’nzc’csanz permaneni siyreise. Det
Uher visseriigen säga sig. ali ynghngen för sin sedliga uReckling har
behof af en öRergängssiadium meilan skolan och universilelet, alI 50
detta erbjudes honocu i gmnasierna, vid hvilka han äger eli utrymme
för fri siekbestämning utan ali likväl i händelse af missbruk vara friad
Erän skolans disciplin. Likasä kan man härtili ännu tillägga, ali jusi
denna [rihel gör del nödigL ali ifrän samiel’naden mcd hvarandra skilja
ynglingen och gossen. pä del alI icke hos den sednare mä af den förras


