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För v. P. mcdf’örde denna hflndelse ingen annan Iedsnad än en
bilande paminnelse om fordna tider af en bland hans ijenstekamrater.
men hvi ken erinran v. P. mcd fu 1 lkornlig verldsmanma nna takt slog
unnan genom elI lyekiigi skämt. cii skänii, som bloit stadflistade hans
öfvcrtygelse oin sin egen snillrikhet.

153 BÖRA SKOLBÖCKER ANTAGAS TILL BE
w GAGNANDE. FÖRRÄN DE ARO GENOM TRYCK

OFFENTLIGGJORDA?
Saima n:o 14 3) .X 1844

Man misie hafva en lika ringa tanka om en skolboks inliytande. som
stor föriröstan till lättheien ali piöfva dess duglighet. för ait såsom
Borga Tidning anse denna pröfninu kunna föregä bokens uigi fvandc
fran trycket.

Vore det nu sä lait ali afgöra öfver en läroboks duglighet. 5L masie
det vai förefaila underiigt. ait så få skolböcker förmä vinna nägoi

20 siörre och länuvarigare föriroende. Ty dci bör viii lyckas för dc ilosta
författare ait fä deras a rbeten underkasiade en eller Ilera sak kunn iga
mäns omdöme. Fä skribenter torde ocksä underlätit ali vidtaga en
sadan uiväg, för ali derigenom komma till bestämd öfverlygelse
angäende dci ifrågavarande arbetets duglighet. Isynnerhet blir della
nödvändigi, sä snart Förf. sjelf är Lveksam, huruvida LindaniLilet med
dess utgifvande kan vinnas. Vid skolböckers utgifvande är detta
ändamU bokens aniagande till bruk vid skolorna. l-lärom kan väl äter
ingen förfttttare vara fullkomligt säker.

Men hvarje skrifts Cramgång kan visa sig oberoende af en sädan
30 föregaende granskning, och liiieraturen har framföralli ali uppvisa

otaliga prof pä laroböcker, hvilka mcd myeken pornp blifvit aniagna
för skolan, men heli hasiigi äter förkasiade. Ty likasom det för
författandet af en god skolbok är nödigt, aLi författaren sjelf lagt hand
vid undervisning, och jusi i den del deraf, hans bok omfaitar, sä kun
också ingen annan väg flnnus för en säker granskning, än den under
lii rareyrket vunna erfarenhetens. Man skul le kanske tycka, ali en
lärare, som eger erfarenliet 1 sitt yrke. nu iifven Liii bör kunna afgöra
öfver den ena eller andra lLirobokens lämplighei, uian aiL sLirskildt
hafva pröfvai densamma vid undervisningen. Dci faller dock läti i

40 ögonen. ali om sä vore, sä skullc äfven nämnda lärare sjclf vara den
bästa förfaLtare UNI den ifrägavarande läroboken. Men det förhäller sig
icke alltid sä. Det är nemligen en annan sak ali aföra öfver. hvad som
icke duger i en förhandenvarande lärobok, iin ali sammanskrifva en
sädan, sä aLi den icke blir föreniäl för dylika anmärkningar. Till det
förra fordras endasi godi nil mi undervisningen i mcd vanlig
kunskap.

An bedöma en skolbok bloit pä grund af studium, förutsätter redan
samma förmäga. ali för hvarje särskildt fall tänka sig in 1 lärjungens
föreställningssätt. hvilken Lifven iillhör förfaitaren; dä deremot svärig—

50 heten ali rneddcla lärjunen den begagnade lärobokens innehäll, dc
misstag, till hvilka kun föresaf deiia, undcrvisningens siörre eller
mindre frukter. bedömda efier en längre iids förlopp. oafvisligen föra
lararen till kännedom af den begagnade lärobokens brisier och förde

Är det nu för skollLiraren omöjligt aH man en erfarenhei af della slag
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afgifva ett pilitligt bedörnande, huru mycket svårare nitste då icke
deLla blifva för hvar och en annan. Huru skall ens en gymnasii larare
eller ledamot i Domkupitlet kunna försötta sig till den stöndpunict. en
10 års gosse innehar? Löt vara ali dessa mön sjelfve fordou handledt
äfven hirjungur vid nimnda ålder. tvlen dc sakna kanske kännedom om
dc läroböcker, hvilka tai liisas i skolorna. och sLledesflfven en
stödiepunkt För jemförelsen mcd dessa och mcd resultaternu uf deras
begagnande. Och innu äterstår här det väscndtliga: den omedeibara
erfarenhet af den ifrägavarande bokens begagnande vid undcrvisning
en.

Alh säledes. hvad 8. T. anfört LiIl försvar för en motsatt äsigt, misie
förfaila. Till och mcd det benägna löftet, alI Domkapiilen väl skuile
tillätu skolornas föreständare inkommu mcd recensioner öRer en
föreslagen lärobok. mccl hvilket benägna löfie 8. T. velat förfullstän
diga Gymnasii och Skolordningen, blir här overksamt, i fail ickc uf
boken sä många handskrifna excmplar medfölia, och tiden för recen
sionernus afgifvande blefve sä rundligi tilltagen. ali arbetet Lunde
pröfvas in pruxi. Ty den ungefärliga säkerheten för elI godt vai af
skolböcker förvandlar sig eljest tuli en stor osäkerhet.

Dessutom skall hvar och en mcd cri’arcnhet i sådane suker medgifva. 21)

alI redan den yttre diffusa foimen gör en handskrift svårare alI bedöma
än en bok. 1 den sednare är öfversigLen läLiare, sammanhanget säkrare
fasthället. Och om nu den goda förtjensten pä skolboksförlager lockar
fram en legio mcd skriftställare för skolan, skoia dä alla dessas
manuskripter tråkas igenom aF Domkapitlens ledamöter, af fllosol5ska
FakulteLens vid Universitetet, dertiil enligt B. T. af skolornas rektorer?
Detta kunde sä iän blifva en tjensteåliggande, bredvid hvilket inteL
annat mera skulle linna plats. Ty det äskade bedömandet erfordrar elI
noggrant studium, icke bloti en flygtig genomläsning.

Och till hvad ända borde nu allI della trakasseri flnnas, och 30

läroansialterna blottslällas för olyckan af odugliga Iäroböcker eller
latu omvexlingar? För atl befria vederbörande föriäggare frän ali risk
och sälunda iemna dessa tilifälle aLI uppmuntra förfttttare. Men en
sädan omsorg för förläggaren vore väl alltför ömsint. Han bör som
entrepreneur vara beredd pä förlusLer. För aLL undvika dessa, skail hun
nödgas vända sig till dc dugligaste män i hvarje sak och ersätta dem
mcd eLI passande honorurium. Kan en förfttttare icke linna föriäggarc,
mä han då sjelf förse sig mcd giitiga vitsord angående sitl arhetes
beskaffenhel och söka underskd hos regeringen. Afven sälunda kun dä
möjligen en underlagsen skrift komma i dagen. men tilan ali undervis- $0

ningen i landet genom den förderfvas.
Nu bör vai medgcs, alI mcd Gvrnnasii och Skolordningens siränga

föreskrift. aLI summa iäroböcker böra begaunas vid alla lundeis
läroanstalter. snart sugdt möjligheten af nya laroböckers införande är
afskuren. Mänga skäl Lala derföre äfven för den motsatla äsigt. enliet
hvilken ät hvarje läroanstait öfverlemnas valet af läroböcker. likväl
mcd skolstyrelsens goda minne, som äfven kun föreskrifva nya. så snart
dessa mi nägon läroanstait begugnade visat sig vara ändamälsenligare
än dc gamla. Silunda rinnes vägen till framskridande ständigi öppen.
Men intet torde hindra. att icke äiven i värI land den ena eller andra 50

läroanstalien pä skedd anmälan kan erlrilla Kejserliga Senatens LilI—
ständ alI lörsöka mcd en ny lärobok, sä snart den förul begagnades
oduglighet är tillräckiigt vitsordad. Denna tiliätelse kun lemnas icke
säsom unnantag från den föreskrifna alimänna likformigheten i an—
seende till läroböckcr. utan för aLI bereda en successiv öfvergäng ifrän
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äldre och sLimre liii nyarc och baitre. Eli sdani FörFarande biir också
n ödva n d igi, om icke lä roa n sia 1 1cm a ari i ngen sk on Ii ±i genom ali t För
envisi Fasihäilande vid gamia eller genom inFörandet aF obepröFvade
nya iLiroböcker.

Annu pöminna vi om nödvindigheten, ali aFven skoiboksiitteraturen
scisom ali annan blir åtkomlig För olinllig kriiik. Ty del vore vil det
absurdasie i verlden, olli nögon del aF den inhemska h lieraluren skui le
bliFva Fridlysi För ali kriuk. Meri della skulle 1 sjelFva verket hilnda, oiii
skolböcker redan i rnanusk ripI skoia gmanskas och aniagas; ty en

10 tadiande kriiik skuile dö ii skenet aFeti tadel mm högsta Skoistyrelsens
beslul. Då 13. T. mol alla dessa olagenheter endasi har ali uppstalla
Författares och Föriaggares ekonomiska Fördeiar, sa torde dessa skäl
belinnas vara aF en ailtFör lait ari. Frågan iir likval aF den vigi, ali vi
anseti densamma i sig sjei F Förtjena en i tel utFörligare behandling,
äFven om 8. T—s åsigler i iimnei linde mcd tZirre ord kunnat vederiag
gas.

20 154 KUNG FJALAR AF RUNEBERG.
Liueraturhlacl till Saima 3?. och 14. XI 1844

AlI skön konsi har del gemensama, ali den skänker hvarje oFörderFvadi
sinne en Lidel njulning; meri iillika eger den sili Fulia varde endasi För
den, som förmar För sig utreda denna njutnings vasende, detia Hvar—
Före? hvars besvamande För menniskan fir och biir ali upphöjdare
njutnings kaila.

lcke För ali vara en utestutande domare öFver, hvad skönl ar, ly
30 deröFver dömer lait den omedelbara kanslan, icke keller För ali vid en

giFven norm söka binda konslnämns skapelser, ty betraktandet aF hans
verk leder bedömandet, ulan För ali giFva intrycket deraF dess Förkia
ring och dermed dess raha djup, är konstkrihiken berähligad. Man
Lad la r oFta den a 11111 anna högen ali mi la omdömen öFver h va rje
Företeelse 1 skön konst, isynnerhet inom den sköna iitteraiurens
omrtide; mcli man bör erkänna sjelFva della shräFvande För eli uhmär—
kande tecken iill bildning. För ali lyckas 1 eli södani bedörnande, För
ali deruti uhiaia nagoi allrnängiltigl och FörnuFiigi, dertilhl Fordras icke
bloil en vidsträkiare bekaniskap nied konstens alsier, uhan äFven en p

10 grund aF denna kännedom mcd ali tankens skärpa uppgjord leon.
Så nödvändig denna Fordran är, så htel spår aF dess uppFylhande röjes

oFhast äFven 1 den vihira kritik, hvilken uppträder inFör ailmänheten.
lsynnerhei kari delLa mcd skäl sägas vara händelsen mcd den kri Ii
som För närva rande iaiar Svensk t iungomi’il. Vi ha Fva någonstädes
Förui nämn 1, ali i Sverige, sedan dc Fordna FosForisierna cm nai
kritikens synglas ur sina händer, eli motiveradi bedömande aF nägon
vitter produki hörer liii sälisyniheter; och var ianka visar bland deita
lands yngre kritici ingen annan cii grundligare bildning För skl värF än
ii—r Hagberg, proFessor 1 Estetiken i Lund och uigiFvare aF tiet vai

50 ansedda liiierära biadet »Studier, Kriiiker och Noiiser» Till stor
afsaknad eger icke Finlands Universihel någon larareplats För nämnda
vetenskap, ehuru dcli dock under sednaste ren, och mcd biFali,
FöredragitsaF prolssorn 1 Litteraturhisiorien, till hvars veienskap vai
äFven vitter kritik hörer. AF honom, som hiihika disponerar bandeis
omciela bhad. haile man aLI önska sig eli upplysa nde yitrande öFver en


