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utgifvae är aF allmLjnheten känd. Dc Franska Tidningarne 1. cx. bära
pä hvarje nummer icke bloit den lagiigen ansvariges (le gerani) namn.
tilan äfven den moraliskt ansvariges, hufvudredaktörens. 1 Preussen
erhäller enligi lag nizen ratiigiiet ali utgiFva en tidning. som icke är i
åtnjuiande aFeit godt medborgerligt anseende. 1 England saknas denna
personliga ansvarighet, och en del aF tidningslitteraturen är äfven
derslädes djupt Förftill. Men de bättre biaden upprätiMllas genom det
politiska partis solidariska ansvarighet, hvars talan de Föra, och
vanligen är någon a F partiets h ufvudmän den al lmänt kända ledaren
För biadet. Sverige saknar i della hänseende sä väl som genom sin 10

irvckfrihetslag hvarje vilkor För en duglig tidningspress. Ty der finnes
dejure ingen moralisk dc Facto ingen aigiig ansvarighct För publicisten.

Man kunde påslå. ali censurens Lilivaro Finland gör en sädan
moralisk ansvarighet öFverflödig. Men deLta är Falskt. Behofvct af
densamma är här blott sä mycket större. Ty bäde För, hvad han säger
och hvad han Förtiger, kan publicistcn här skylla censuren. Mä han dä
göra sitt goda namn och ryktc till sin sköld mot hvarje misstanka För
en dylik Feghet. Allmänheten, inför hvilken han uppträdt, är hans
domare. Kanske skall den icke beräkna Förhällandena, kanske skall
dess dom bliFva orätivis? Ja allmänna rösten är oFia orätivis — För 20

stunden. Till rättvisa hos ailmänna opinionen hörer tid och tälamod.
AFven publicisten eger räti att Förakta dagens pris.

Vi haFva i korthet velat granska grunderna För deras anspråk, hvilka
Fordra sisom sin rättighet, aH under anonymitetcns slöja — icke
uppträda mcd samhällsteorier, ty teorien är icke deras håg — men mcd
dc mest inFamerande beskyllningar mot person, hvilka hvarje ande
d rag sk rika »liberait skrän,» »rabulism», »A Ftonblad ism», »flendskap
mot det bestäende», »fäFänga», »sjelftlokhet,» »oFördragsamhct»,
»Fräckhet», »osanning», »bedrägcri», och hvilka, dä man Frägar dem:
är det Tit. N. N., som endast 1 inFamier eger eti Försvar? mcd ali 30

oskuldens harm säga: »respektera anonymitetcn’>
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Ringa är icke deras antal. hvilka Försäkra, ali Folkskolor t. cx. i Finland
vore en helI onödig. ja kanske skadlig inrättning. Man säger För det
Första: Finska bonden är läskunnig nog; i mänget annal land är 40

konsten ali läsa bok mindre alimän, almogens bildning öFverhuFvud
en lägit ständpunkt än i Finland, och Lillägger kanske: skolan skulle

skilja barnet Från undervisning och vLird aF Föräldrar: hallbildning är
dessutom Förderfligare än okunnighet. Allisä: Folkskolor äro obehöfli
ga. kanske skadliga.

Dessa Föregifvandcn äro icke nya. Man har hört dem upprepas i flera
än cii land, svnnerlicast 1 grannrikei. hvarest äfven under pästäende
riksdag en dcl aF dessa skäl bliFvit äterupprepade, ehuru landet redan
cger Folkskolor. inrätiade till Följd aF regeringens och representationcns
geinensamma beslut. Dc haka bi Fvit uttalade aF dc mest nsigtsFul ia 50

män. En pröFning aF deras haIL mäste derföre anses viglig nog ait
päkaila uppmärksamhet, skuile denna pröFning äFven lemna flera
punkier aF den vigiiga Frågan outredda.

Hvad Först Försäkran om Finska bondens läskunnighel angär, sä
skall tien säsom vi tro aF hvarjc opartisk lätL Föras till antalel aF dc
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talesLitt, hvilka genoni aH ofia upprepas, ald rig bestridas, öfvergått till
axiorner, men hvilku.s opilitIighet förr eller sednare skall tiada i dagen.
Mö hvem som viii anstalia försök mcd en bonde ur hopen. Flttn skall
linna en och annan. som fermt nog laser mi katechesen och psalmbo—
ken. trögare i bibeln, men stafvande i hvarje annan skrift, der
innanliisningen cke pröfvas pö en under ratal inLii-d otanlexa, eller
en tankeinnehöil och en oidstallning. som är denna lexas. Till och mcd
skriftunniga man bland almogen skall hun linna, hvilka endast
hacklande på hvzLlje ord upplasa en meninu ur hvarje bok af icke

10 religiösi innehill. Redan den omstiindighet. att en bonde sallan kun
Ulsa. otan att hårdt uttala det lasta. bevisar, pa hvilken stindpunkt
almogens laskunnighet beflnner sig. Och det ör lUtt aH förestalla sig,
hvilken dess förmöga att uppiitta det lasta under sadane förMilanden
skall vani. 1 hvarje landsort skall man t. ex. fö höra, aH tidningen
Maamiehen Ystilva icke förstös af almogen. Ar det sprket i detta blad,
som hörtili är orsaken? Visserligen till en del. Ty ingenstades kun
almogen lasa, hvad som sk ri fves dess egen d ialek 1. Ribelfinskan ar det
enda sprk, dess öga kanner. Men annu mer verkar det för bonden
ovanliga innehöllet. Fian har i alI sin dag icke lLisit nögot afvikande från

20 otan lexan katechesen, han kan derföre hva rken tipplasa eller fatta
något annat innehöil. Och ännu, låtorn oss tiga om dessa 100 tusental,
hvilka icke ensaf utanlexan förstö något mer an spridda ord, hvilka
under läsförhör, skriftskola och kyrkogång ur prestens mun inhemtat
dc nödtorftigaste förestäliningar 1 religionsläran, luen hvilka icke förmt
redogöra för en enda stycke i katechesen, h luo snabbt dc än gnola fram
detsamma vid utunläsningen.

Dessa uppgifter kanna endast af erfarenheten bestykas. Ett säkert
afgörande för deras rigtighet kun icke väntas. Ingen lärer dock neka.
att dc linnas, hvilkas intresse det är att bestrida dem. Men vi förlita fast

30 dertiil, att äfven så erfarne mäns vittnesbörd skall bekrafta, hvad vör
egen ringa erfarenhet och virt förlitande till redlige mäns ord Iän oss
vu ra det allmännaste förhållande.

Tvärtemot hvud oltu yrkas, anse vi således folkskolan varu nödvön
dig. för att bibringa almogen ftirdighet att läsa i bok. Erfarenheten har
nogsamt besannat, ali presterskapets och föraidrars undervisning icke
kan bibringa barnen denna kunskap.

Det är i sann ing förunderi igt att åhöra, Ii 0tt mången menar, a
föräldruvärden nti skulle vani slappure Lin i fordna iider, och äfven i
halfva ord antyder. att nutidens presterskup icke mcd summa ornsorg

30 som det fordna sk tule vårda om undervisn ingen — ui It, för att linna
nägot skäl för fol kskolans Ii Ilvaro, för det ui »n ödvändigu onda».
Presterskupet hur visserligen, sisom afven sa mängen af stöndets egna
medle,nrnar mäste erkänna, föniorat 1 religiös värma och sann aposto—
Iisk unda. Detta är i vår tanka en nödvändig lbreteelse inom hvarje
priviligierad kyrka. Men antalet af dc lör ordning och skick inom
försarniingen nitiska, för barnaundervisningen iliunde prester är gans—
ka stort. Ja, så niycket vi kunnat linna, ar dettu ett föremil för ädel
tällan meihin vederbörunde pastorer; och vi tviila icke heller, aH dessu
bcrnödunden burit frukt. LikasiIitet kunna vi medgifva, att i en tid, dä

51) inom dc bildade sumhäiisklusserna barnaundervisningen mer än nä—
gonsin blifvit en fröga för dagen. nägot ufdenna unda icke skulle spridt
sig äfven till almogen. lfvern för barnens undervisninu tro vi ingenstä—
des bland den sistnämnda hafva aftagit. medan äfven förmägan att
meddela denna undervisning obestridiigt blifvit större. Men alit detta
är för tidens kruf otiilräckligt.
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Den ailmännaste erfarenhei visar, ali den reiigiösa väckelsen ifrin
ali hafva varit en sak för känsian mer och mer ölvergar till en sak för
förnuftet och begreppeL Afven religionsundervisningens framgång
beror deriöie under tidernas iopp alh mer och mer af cii uiveckladt
försiånd. af cii större kunskapsförråd, af dettas kiarare uppfaiining.
Samhälleis siigande uiveckling pkallar detia lika nödvändigi i alla
medborcerliga förhjiilandcn, Hvad som fordom var tillräckligi. iir del
icke numera. Och det vore fåflingi ati hoppas, ali då den Fordna
bildningen bIir otillräcklig. de fordna medien och ulvägarne För dess
bibringande ännu skulle vara tillrackliga, ja, sasom man djerfts pästii, 0
dc enda gagneliga. 1 det anförda se vi skäl nog för inrättandet aF
folkskolor, liian ali ankiuga hvarken nuiidens presterskap eller bilräda
den iösa Förmodan. alI Föraldravärden skulle nuförtiden vara slappare
än fordom.

Men om barnens undervisning af presterskapet och föräldrarne är
otillräcklig, sä följer deraf icke, ali den är öfverflödig. Undervisningcn
i skoian bör icke irada 1 dess ställe uian komma densamma till hjeln.
Tcke kun ju skolan Qfverhufvud bestä uian föräldrars medverkan.
Hvarföre skulle mun dä fordra nägoi annat af folkskolan? lcke är det
sagdt, ati denna borde vara en a b c-anstali. Tvärtom synes enda 20
vilkoret För dess gagnelighei vara, aLI dc lärjungar, som densamma
uppiagas, Förut kiri sig nödiorftig innanläsning, sädan den i föräldra
huset kun Iiiras, och äfven inhemtai någon del af den sedvanliga
uianlexan. 1 skolan skuile dä den ringa början vidare utvecklas, och
genom deriiil lämpiiga öfningar lärjungen ledas till den svära konsten
ali kisa bok — d. ii. ali tillika uppfaita innehåliei af det lasta. Della
vore då folkskolans första och förnämsta syfiemäl. Man anser kanske
konsien ali kisa för lait inöfvad? Vi hålla deremoi för vissi, alI den
slörre delen af den säkallade bildade klassen, iraflkerande, ernbeisman,
mcd akademisk lager beprydda personer, ali alla dessa, hvilka icke 30
kanna nägon häg För lekiyr, sakna denna, emedan dc däligi liisa i bok.
Ty i den mon, man kun göra umgängei med en bok lika laIt soni eli
samtal mcd person, verkar äfven menniskans inneboende adel och
kunskapsbegär, ali hon gerna umgås med alla Liders uimärktasie
snillen. Men sä länge vid läsningen ordaförständei ger möda, är dci
föga förunderligt, ali endasi skolivängei Förmär säna boken i den
läsandes hand. och ali denna borikasias sä snari ivångel upphör.

liii det anförda är afvcn dci inkasi bcsvaradt, hvilkei förmenar, ali
folkskolans inrätiunde skall afvänja föräldrarne frän omsoigen för
barnens uppfosiran och undcrvisning. 40

Aicrslär dä ali ännu nämna några ord om den hallbildning, man
menar. ali skolan skulle meddcla almogen. och om dess förderfliga
Fölider. Mcd rä Ita kan man fräga dem, som härom tala, hvad dä
almogcns narvarande bildning bör kailas. Ar vai detta bräk af biidning
den rätia måitstocken för. hvad massan ui folkel bör vela? Det iir vai
sanni. räheten siyrer lättasi den okunniga. Men icke kan vai della anses
för eli mi ali eficrsiräfva, hvarken för staisslyrelsen ciier kyrkan. Och
mä man vara öfvertygad derom, ali biidning och hailbiidning icke
kunna mätas efter kunskapsförrädci. Den störsla iärdom kan gifva
haifbiidning, om mcd den icke följer käriek för. hvad sannt och iäit a-, 511

och förmäga alI för rälI och sanning verka. Förmär Foikskoiun
mcddcia iärjungen kariek för veiandet och, 1 förening mcd fanuljeupp
fosiran. god scd, sä har den noin sin kieis vcrkai deisamma. som bör
vara ali undervisnings syfiemäl. Ali kunskap är en fruki pä godi och
ondi, och exempel gifvas, ali mcd kärick till vetandet icke aHiid föiji
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kärlek till det rUtta; men dessa exernpei äro Ri. Oni deremot endast
kunskapen flnnes utan Mg till sanning, så medför den pi hvarje
suindpunkt af vetande blott halfbildning och blir Uni eit medel i
ondskans hand.

Kuru skall nu folkskolan inrättas, för ait frarnbringa den kärlek till
vetandet, hvilken 1 hvarje samhällsställning utgör bildningens pa en
gång bade frö och fruki? Vi svara åter: den bör Ura Usa bok. Hartiil
lörhjelper kunskap i modersmEilets grammatik samt laseöfningar,
prosaiska och po1tiska. Ja detta Ur så hufvudsak, att alI lasning i skolan

0 bör betra ktas rnindre sUsom ett insamlande af kunskaper Un såsorn en
öfning 1 konsien aH förvärfva den,. Mcd förn,Ugan att förstå en
historisk berättelse eller cii skaldestycke följer Ufven hag aLi njuta ui’
deras skönhet. Uti hvad som gar utom den sköna litteraturen, kan väl
öfverhufvud blott niresset för sanningen vara verksamt, likasom vid
den förra njutningen af skönheten. TvIen det ent veienskapliga iniresset
fordrar Ufven en frihet från andra omsorger, hvilken Ur fä menniskors
lyckliga loLt. Jo mer deremot individen är bunden vd materiela
omsorger, desto mer måste äfven hennes vetande och forskning sättas
i förbindelse mcd dessa för ati ega intresse. Och det kun således cke

20 besiridas, ait jo undervisningen 1 folkskolan bör ega en praktisk
rigtning, säsöm Ufven Tidningen Kanava mcd rätta yrkat. Må sfiledes
i I’olkskolan läras skrifva och rakna, fältrnätning samt agronomi — men
Ufven alit detta endast såsom öfningsexempel för modersmiilets begri
pande, för fardigheten att kisa bok. För närnnda Undamål kunna
dessa öfningar icke nog omsorgsfullt rigias på tilllfredssiällandet af
bondens behof. Ty äfven härigenom väckes kraftigt hägen till sjelfstu
diuni. Egen ornedelbar fördel manar dertill. Men förrnågan Ur här dock
nödvändigt vilkor, och jo mindre kunskapsförrikl folkskolan förmEir
meddela, desto mer bör i den ali undervisning afse uppöfvandet af

30 larjungens förmäga att in hemta detsamma. Endasi sölunda skali också
folkskoian tippfylla det viikor, hvarpå Kanava mcd ratia lagger sä
mycken vigt, att nemligen icke dragajordbrukaren ifrån hans stand och
yrke.

Religionsundervissningen Ur i folkskoian den enda, som för ali bära
frukt oblandadt erfordrar blott intresse för sanningen. Eniigt vr asigt
borde densamma Ufven inom skolan öfverlen,nas at presterskapet,
emedan foikskollararen sallan skall ega insigt nog att ingifva lärjungen
sagde intresse. Att Ufven den presterliga biidningen borde vara en
annan, än den ofia är, oni den skall medföra och ah andra meddela

40 kariek för religionsiäran »saisom vetande» torde biott behöfva nämnas,
för att rnedgifvas. Det kan dock vara gagneligt att paminna derom,
huru man ofta taiar om en förbattrad prestbildning bioit i afseende å
prestens förhalla nde till dc bi Idade sarnhälisk lasserna, medan i sjelfva
verket denna bildning Ur för religionsiäraren än nödigare uti hans
förhä II a nde till massa n a f fol ket. Dagens erfa ren hei viii na r nogsa m
om detia behof, och en kanske snarl sttindande tids vittnesbörd skail
blifva oafvkligt.

Mcd förvänansvärd hkgiltighet har man nängensiUdes betraktat
lärarens beskaffenhei, under det man genom förordna nden och regle—

50 menten sökt fbrbättra skolväsendet. Hvad som redan för lUrdomssko
lans behof är sä väsendtligt, lärarenas bildning för yrket, det Ur vid
foikskolan än mera magtpåliggande. Utan dugliga lärare, d. ä. utan
lärare, hvilka sjelfva vunnit iefvande håg för vetandet, skall folkskolan,
vi medgifva det. biifva föga gagneiig. Lärareseminarier för folkskolan
äro derförc icke blott oundgängliga, otan böra äfven företrädesvis mcd
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ali omsorg vrdas.
Det Rnnes eU vigtigt skäl Förhanden att icke lLittsinnigt aFvisa Frågan

om Foikskolan, om Folkets bildning öFverhufvud. Detta skäi ligger i den
Fara, som nflra hotar dc Enropeiska samhallenas iugna bcshind och
utveckling. Man säger vaI: det Lir den stora olikheten materiela
Fördelar, den tillvexande pauperismen, proletariatet, som bör vaeka
hirhöga. Enligi viir sigL tager man vid detta påstående ytan För
kirnan. Det hotande brådjupet ar i sjelFva verket det svalg, som skiljer
tie herrskande samhiillskiassernas inteilektuela bildning Från massans.
Ty det iir i massans rihet och okunnigheL, pauperismen ha r sitt upphoF. 0

Hvarjc samtidens bemödande att jemna denna olikhet i bildning är eit
båiverk att skydda eFterkomniandes liFoch egendom. Och i hviiket and
flnnes väl bättre utrymme till detLa stilia andens arbete än i Finland?

201 DE KONSERVATIVA.
Sujuu, ,,:o 15 10.1 V 1845

Var Herre sagL: »Mit ord består 20

1 evighet, och ej Förgår,

F[vad sannt och räLi är, uppå jorden;»
Dock kioka gubbar kommo sen,
Framstapplande på skrala ben
De Logo Skaparn ej pa orden;
Men sade: »här den biinde 5cr,
Att ailting häFves upp och ner,
Och inLet stadigt flnns nu mera,
Båd rätt och sanning sneda stä,
Snart skola dc till spillo gå, 30

Om vi dem icke konservera.»
!Iio,nitv.

202 MORGONBLADET.
Suh;ia n:o 15 10.1 V 1845

Eh uru litet Saimas erkän nande kan verka till ei 1cr i Från, anse vi likväl
vårt blad För dess egen skuld icke böra Fördröja uttalandet aFdet bifail, 40

den läsande ailmänheten skänkt Morgonbladct i dess nya uppträdande.
Vi haFva biide crkänt och i detta blad yttrat vär öFvcrtygclse, att M. R.
äFven under dess Förra Icdning varit den enda tidning landet, som visat
någon hög att lyfta sig öFver den vanliga sammanraFFsade spaltFyllna
den och i detta bemödande lyckats, genom aH vLicka och undcrhålla
intresset För fiera Fosterländska angelägenheter, synnerligast För landets
språk och litteratur. Möjiigen kunde nagon tröghet 1 Formen läggas
detsamma till last. Men vi anse mindre denna omständighet än
allmänhetens, aF det öFriga tidningsskräpet Fostrade och ornsorgsFullt
närda litterära håglöshet haFva völlat, att Morgonbladet rönte niindit 5()
Frarngång, än det otviFveiaktigt Förtjenat. Ty det var äFven så landets
»bäst redigerade TidningL»

NI. B:s dfivurandc I{edaktion upptng vfiri Iir citerade y rande nied en ‘ng kostlig
hlvusainlict. eke hesinnande. huru hiet en scidant Iofurd km, innehära.


