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157 DEN GRUFLIGA AKADEMISKA LÄRDO
MEN.
Saima it:a 15 7. XI /844

1 en uppsats anutiende Elernentarläroverken liade vi ytirat den bil iga
iörhoppniTlg. tai gyrnnasicrna i landet borde kanna tbra [arjungarne till
dc kunskaper kuin. grekiska. niaternatik och allmän historie. hvilka
för närvarande fordrus till en approbatur curn laude i fllosoflekandi—
datexamen. Borgä Tidning erkinde rnåtiligheten i dessa anspräk och

II) tillade ännu fordringen pä approbuturs—kunskaper i hebreiskan och
Rlosoflen. Nu upptrLida l-lelsingfors Tidningar siluande: sä mcna
herrarne, emedan fordrinuarne pä er ttd voro sä lägi stii Ida: nu iir dci
heli annat! Till 1636 års promotion liade för fllosoflekandidaiexamen
tilikonirnit en ny velenskap. asirononhin, till promotionen 1640 ännu
Ryska spräket och Liiteraturhistorien. Och likväl hafva fordringarne i
öfriga delar blifvii förliöjda? Mäste icke den nuvarande MagislerlLir
domen vara aldeles uruflig? Skada bioit, ali den sä heli och hället
begrafver sig. Det vore dock väl gjordt, oni den kastade äfven del
niattasle sken öfver oss i mörkret vandrand& — Ait den meteortiki

20 biänker i 1 lclstngfors Tdningar lärer kanske Ei gälla som en nk
förhoppning för frumtiden.

Till upplysning vid 1-1. T—s upplysningar Laga vi oss emellertid
friheten upplysa, at.t vid l5losoliekandida texamen:

i LaLinet föga fråga biir om dc grammaiikaliska siudierna lika lilet
som för approbaLur c. 1. om alla srårare författare. Detta är säledes del
puder. Men om en skolgosse genomgåti i. cx. Sallustius kursivL, Cicero
de Of[ 1 8., dc Amiciiia, Orationes pro Archia och pro Marcello,
Virgilii Aeneis 4 Sänger, sami Cornelius Nepos, alli noggrant, sä skall
han under dc ire gymnasiiåren medhinna sä rnycket, ali föga nägon

30 kandidai vid promotionen 1644 för approbaiur c. laude rcrk/igcn mxii
mera, och han skall dertill 1cm ligen reda sig i dc Idirme aukiorer, pä
hvilka han icke förberedi sig;

Grekiskan ännu i dag till samma viisord icke fordras Xenophons
alla arbeien icke hela Herodotus, icke heller nägoi af Thukydides — ali
icke tala om grammaiik, hvarom [1, T. ilfven visligen Legai. Anabasis,
12 Rhapsodier i Iliaden, lika mycket i Odyssecn, Anakreon, ire böcker

i HerodoLus och ivenne Sophokleiska tragedier, iro vi en gymnasisi i
framiiden k unna mcdli inna: och den kandidat, som kunnat (lena äl,
lärer man icke ens 1844 nekai approbaiur c. P. Det af FI. T. uppgifna

40 pensum har kanske gifvit samma vitsord, men uigör icke minimum;
i Matematken äro Fordringa me mi k tiet angifna mcd un nandug

lUe och l2te 88. i Euklides, hvilkei bör heta deflnitioner och satscr i
summa Böcker, ickc bevisen. Dc kunna dessutom ersättas af lörsta
bästa utdrag ur Siereometrin. Dertill bör ännu den anmärkning göras.
ali kandidaten icke behöRer kunna deducera en enda formel i Tri—
gonometrin. Men en skolgossc. hvilken, säsom han bör, kan sin
Euklides 6 Böcker och sin Aritmetik. bör äfven under Gymnasialkum
sen medhinna Trigonomeiri och Algebra. tvennc grader. emedan 3dje

Vi liopmis di ati det rcdan eräiida hciiovct, ait pa skolans tredjc klass eörLI
hiritin mcd studium aF GrckisLaci. hiir tillIrcdsstiillt. 1 ötrgt hör ihftgkoninias. att

di:iigl:ctca af spr(iksti;dicr tivarIcri kai itiais cllcr vd Lnivcrsite:ct hcdönius der
a:aIct af cpliccradc rader. För ö:ret CiU dc Roi:erska oci Grckiska ailtqvtc—

terna cli tor ml’ id Uirstetcxan:a. Mci det uirdras c;dast dueljea kirare id
skolan och gyniusinin. lör 1tt utan sörskld cxljsiiiie hihringa hirjungcn. h’ad vd
Untcrstctct t. cx. kires ur Locnhiin, — ‘III kLind till naun och ettei.
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och 4de graderna lUmpligast k unna u ieslutas u r en elementark urs;
i tlistorien kunna mänga Iäroböcker uppgk’as, utan mirkbar

skilnad i kunskaper. Lasas Ekelunds och Palmblads kompendier
ordentligt i skolan. sä torde ingen fllosoflekandidat. hvilken i denna
vetenskap erhällit aporobatur c. 1.. vilja att han annu utom
nimnda kunskup pä historiens siLidiuni anvandt den tid, en gymnasist
under tre ärs förlopp derpä anvander.

Aken i afseende å Borgä Tidnings pästäenden vilja vi ganska litet
cfterskanka. Approbatur i Orientaliska spräken har verkligen pä
sednare tid hunnit från det lumpna pensum af 15 psalmer. Fordringar—
ne stä väl Linnu icke öfver skollexans. Men kanske kunna dc dock ui’
gvmnasisten icke till fulio motsvaras. Mcd den tinderbyggnad han bör
CL’a. torde han likväl icke behöfva öfver en mänads tid att anvanda pä
della studium, för ati vara approbatur-kandidatens vederlike. Hvud
deremot EI. T. mia om Kants Kritik är väder; dä ingen af 1344 ärs
mag is t ra r Iä rer va ra djerf n og att på s lä, a t t Ii u n kämiL’r detta aLrbe te,
men kanske dc Resta hunnit till approbatur utan ati ntigonsin hafva
seti det. SkuIle 1-1. T. talat om SehuIzes franistälIning ui’ detsamma,
liade värt bemötande kunnat utftiila iilet niitdac’e. En försvarIig kun—
skap i Logikens, Psykologiens och Riittslärans elementer motsvarur i 20

vär lanka vaI dc verkliga fordringarne pi ett upprobatur, mcd unnan
tag afdcn pä fliosoflens historia — en nanin, som läter stort, men hvars
betydeise kandidaten vaniigen inhemtar ur 5 ä 6 tryckta ark.

FI. T. gör öfverhufvud bäst att icke hälia oss landsortsboer
strömmar ui’ stora ord öfver hufvudet. Den herrlighet, öfver hviikcn 14.
T. himia sig, har icke magt att förbIända oss. Bilttre gjordt vore det, ali
sedan en sädan trumf blifvit utsiagen, som FI. T:s celebra tabeli öfver
magisterktinskaperna mcd det svassande Företaiet dertii 1, upptaga
dervid gjorda anmärkningar. Ty eijest kommer sagde företai att gränsa
nog nära till »hartassar för skralheten och rökoffer för Fäfängan»; tilan 30

ILL derigenom den smygande insinuationen i deisamma om »Universi
tetets nedsättande» kan mista nägol af sitt Iysande mod eller sin
ulmä rk ta cgcnskap alI »beteckna en äsigi.»

158 HÅGLÖSHETENS TRIUMFSÄNG 1 MOR
GONBLADET.
Sah;za ,uo 46 14. XI 1843

40

Morgonbladet innehälier i dess Ntimmer 85 för den 28 Oktober en
artikel mcd titeln »Finska Tidningar», Iivars arI bäst betecknas ui’ det
namn. vi här ofvan tillagt densamma. Ty den är skrifven mcd en god
penna och vittnar i hvarje rad om den säkerhet och belätenhet. hvilken
cndast tilihör den segersäile; men dess i’örfattaren sä elektriserande
hufvtidtanke är den upphöjda insigi: att hiiglöshet iandet flnnes. och
alI den cvinneriiuen skall forticfva.

Dä vi likväl ännu icke kunna anse seizern För gifven. vilja vi för eti
ögonblick nagelfara dc stoha ordens fä tankar. Visar dci sig, aH dessa
innehäila fä motsägeiser, sä skall orsaken dertili flnnas vara endast 50

deras eget riiiga an tai.

Der finnes för det Första en uiomordentligt Iäng i’örsäkran, aH i
landet ingen brist är pä man, »hvi Ikas sn lIe kun upplysa nationen —

väcka al Imänna opin ionen, upplysa den, 1 ugna den,» och hvi ika jemte
en mängd andra fullkomligheter dlv en besitta »en/as! i’f/ja ait sätta i


