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snart torde utgifvas p H:r Öhmans föriag. 1 hög grad gagneligt vore

no, att konsttermerna och uttrycken 1 dessa båda skrifter blefve
desamma, emedan olik het haruti skal 1 gifva dc flI isteer vapen
handerna. Den sistniimnda af dessa skrifter eger redan, ssom oss
bekant ar, Dr. Lönnrots gillande 0tt åberopa, och borde densamma
siledes Förijena ait ndFnigas.

Vore det sillskapet möjligt att innu till hösten ombesörja en Finsk
och en Svensk grammatik, huru kompendiösa som helst, så skulle
Finska sprtkets införande i iagre Elementarskolorna icke mer möta
något hinder uti brist på lUroböcker. Man har talot om en ny Finsk 10

grammatik från Viborg. VaI vore, om denna skulie komma ati utgifvas
under Siillskapets inseende.

Dessa bernödanden, hvilka smn ingom till taga i antoi och kraft,
likna tie icke dc första yttringarne af medvetande hos en ur lifsfara
raddad? Frågande, oroliga blickar, meilan hopp och fruktan svafvande
hjertan omgifva den vaknande. Det galler en nations vai eller ve,
millioners andliga Hfeller död. Hvilken oro, hviiket hopp För den, som
eger ett hjerta
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Menniskans ansprtk och fogelns vingar vexa till, huru nLira dc än
uRkäras. Det är dock godt och lofligt, när anspråken, vore dc Lin
öfverdrifna, aro den ädia viljans, framka Ilas a f kärleken och ifvern för
det alimanna bästa . För ett förhastadt anspn k af detta slag mste vi
anse yrkandet i Morgonbladet N:o 19, 0tt det Finska modersmtilet
sasom skolspråk borde utiränga latinets studium; och dc inkast, en Ins. 30

i samma bIad gjort mot detta yrkande, bevisa kIart och bindande, huru
öfverdrifvet detsamma är. Betraktadt såsorn gymnastik för ILirjungens
försi&ind, mste modersmålet aIItid stå efier eti fremmande, hvilket mcd
deisamma är helst något så när jemiiki i formernas besiämdhet och
regeirätt inre byggnad. Mcd ratia anmärker namnde ins., att regein vid
modersmåiets iniarande biir mer eiler mindre mon en öfverflödsvara.
Och om något annat än praktisk nytta skaii genom sprkstudier
vinnas, sä r det just »arbetet» ait mcd regelns tiiihjeip ur orden utieta
elier af dem sammansätta en förnuftig mening, som gör dessa studier
för det unga sinnet sjäisstärkande. Biott till en ringa del kun detsummu 40

vinnas genom läsning af modersnitlets gramrnaiik, der språkets munt
iiga användande redan står i iärjungens magi. ifrtn tai till skriftspråket
förer nemhgen mindre regein än goda mönster och öfning uti ati föija
dem.

Mcd en oförlåtlig käckhet Frgar derföre afven Kanava: »huru
niången, (som genomgtitt våra skolor), har vai iärt sig ens dc försia
grunderna (af Latinet) så, att han af dem skuile hafi något gagn»?
förmenande, att erfarenheien i afseende å iandets ernbetsmän ger ett
tydligt svar p denna fråga. Man behöfver mot den endast uppställa
motfrågan: iRiil ngon 1 landets skolor uppfostrad embetsrnan eger 50

annan förmiga än slentrianens, genom hvilken undervisning har han
vai vunnit densamma oni icke genom den i Latinet? ingen regei är utan
undantag, och ett godt hufvud hur ninga vägar att komma till målet.

‘Se detta blad N:o 1. 2. 5.6.
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Men man skall, såsom vi iro, i en skrifi af tankens skiirpa och
uttryckets bestiimdhei ottaisi ktinna döma, om förfttitaren blifvit
uppammad vid dc klassiska spraken eller endasi idkat sökallade
realsiudier. Samtiden Lir ännu fuli af vitinesbörd för, hvad en klassisk
bildning förmör. Englands politiska aristokrati och Tysklands lärda
hafva tilan lvifvel att tacka den klassiska skolbildningen. för livad dc
äro. 1 manga riksdagsförhandlingar ska]l man deremot flnna Lalrika
prof. huru oredighet tanke och uitryck blifvit frukten af den
nndervisning. som bordi ersätia skolans träkia och »onyltiga» Latin—

10 Iäsning.
Vi medgifva gerna. att en yngling, sådan han utgth ifrån landets

Iärda skolor, eger en ganska ringa förmåga, ali skriftligen uttrycka sig
saväl pö Latin som Svenska. Men han saknar ganska litet af det
sednare sprkets urammatik, hvilken hain under Lalinläsningen inhem
ml. Deremot brisier honom mönsier och öfning. Han skall dock vinna
denna sednare lait, just derföre ali Latinstudiei vant honom vid
regelräti besLimdhet och gifvit honom förmgan atf en kritik i detta
hänseende. Nämnda öfning må således mcd rätta blifva en omsorg för
sednare undervisningsstadier, d ynglingen mcd sinne för uttryckets

20 elegans äfven vunnit nuon förmåga aLI värdera inneh-llets sanning
och skönhel hos eget lands klassiska författare. Af rnodersrna’ilets
studium synes 055 lärjungen i de Lidigare airen hafva nog, oni bioil della
är undervisningsspråk. Han inhemtar då i detsamma alli siit vetande,
och hain lärer sig äfven dess regelräLta begagnande i den mon, han
tillhålles aLL säkert Lolka dc garnlas skrifter, mönsiren för alla liders
tänkare och skrifiställare. Vid landeis skolor råder likväl della
hänseende en origlig praxis, d den skriftliga Loikningen icke pö
skolans högre klasser afvexlar mcd den muniliga.

På goda grunder har sailedes enligt vår tanke Skolordningen hän-
30 skjuiit Finskan såsom skoldisciplin till skolans högsta klass och

gymnasiurn. Ati modersmålet sälunda likväl har en så torflig del i
skolundervisningen, är icke en följd af delLa stadgande, utan beror heli
och hållet deraf, ali eit fremmande språk, Svenskan, är undervisnings
språ k.

Endasi smöningom kan della missförhållande rältas. Alli hopp i
(leila hanseende hvilar för närvarande pal bestämmelserna för under—
visningen i Lagre Elcmeniarskolan. Vi bekänne gerna, ali äfven våra
anspråk i deLla inskrankta hänseende vuxit mcd förhoppningarne. En
vida varmare och alimännare ifvcr för Finskans länge glömda rättig—

111 heier, än hvad vi vögat föriioda, den ädla liberaliLel, hvaraf den
oiFeniliga diskussionen öfver hiihörande frgor hafi alli fröjda sig —

detta beräHigur till glada förhoppningar för framtiden. Vi hade anseli
och vitrat, aLi hörjan mcd Finskans införande säsom undervisninus
spräk linge bero af enskilde mäns patrioliska uppotiringar och ädla
frikostighet för ändamailet. Den sednasie tiden har visat, ali afven
denna förhoppning varil berättigad. N’Iai också framtiden förele prof på
efterföljd af det gifna exernplet! Men del linnes lait, aLI deL enskilda
deliagandel här skall blifva otillräckligi. om icke sialen lägger en
grundval för dess verksamhei. Sednasie tiders Iilldragelser beräiliga.

50 saisom sagdt är. till den förhoppnin, ali dena behof är allmänt insed t,
och till den fasla lillförsigl, ali detsamma skall tillfredssiällas.

Vi upprepa i deita hänseende, hvad vi förui anfört, aili Läure
Elementarskolan i dc flesta delar af landet blir för den allmänna
bildningen föga gagnelig. om icke Finskan :itnllnslone delvis göres lilI
undervisningsspiak i densamma. Deltat är nödigt icke bloii för en del aif
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dc lLirjungar, hvilka hiirifrån öfvergi till högre Elementarskolan, utan
annu mer för dem, hvilka i denna skola söka dc fordna pedagogierna
och apologistklasserna. Dc förra nemligen, födda af flnska föräldrar,
k unna under n uva rande förhållanden sällan till sit t gagn begagna
undervisningen i Elementarskolorna, emedan den meddelas i eit språk,
hvilket dc aldrig lärt att förstå. För dessa måste siledcs Svenskan L.
Elementarskolan tillhöra undervisningsämnena, och undervisningen
n,eddelas på Finska språket. För dc öfriga t’iter, hvilka i L. Elemen
tarskolan fullända sin lärokurs, tinnes härstädes allsingen gagnelig
kunskap ati inhemta, så länge Svenskan uteslutande är undervisnings- 0

språk. Ty huru är det vaI tänkbart, aH det ringa kunskapsmtt, skolan
ät’ven under bästa förhållanden inom 3 å 4 r kun meddela, skulle gifva
någon den minsta bildning ät ett hum, för hvilket vid inirädet i skolan
»goddag» är en lika obekant formel som det hehreiska »ascher»?

Detta onaturliga förhöllandes skadlighet behöfver derföre blott
ppekas, för aH erkännas och väcka patriotiske rnäns ifver att allijelpa
detsamma. Lyckligtvis ämo äfven omständigheterna södane, att det
utan svårighet kun förändras. Skolordningen lemnar inga föreskrifter
angående undervisningsspraket utom Viborgs Iän, intet beslut rörande
lärokursen är ännu af Styrelsen fattadt, och, hvad som ännu för ett åm 20
tillbaka delvis blott var en förhoppning, det är nu verklighet, tilivaron
nemligen af läroböcker för den första undervisningen på Finska
språket. Det flnnes en Finsk Historia af Cajan, en öfversättning af
Patous geografl för begynnare, af Heikeis Lärobok 1 Geornetrin, af
borenil Aritmetik, af Gagnrs Bibliska historia. Det enda, som saknas
för dc lärjungar, hvilka 1 L. Elernentarskolan sluta sin kurs, är en Finsk
Grammatik på Finska spniket. För summa läiungar kommer vaI
under tidens lopp att behöfvas en fullständigare geografl och en
lärobok i ailmän historie äfvensorn kanske en fullständigare lärobok i
geometri; men dc båda förstnämnda skrifterna skola säkert, sä snart 30

Finskan blir antagen till undervisningsspråk, inom kort träda i dagen,
och om en öfversättning af Euklides före årets siut hum man ju redan
hopp. Intet hindrar ju således, att L. Elementarskolan genast göres
gagnelig för dem, dess inrättning isynnerhet afser, för dc fattigas hum.

Här ilm Finska grammatiken pä sin plats, eniedan den kommer att
utgöra nämnda elevers enda spräkstudium, och intet annat språk
lämpligen kun dem läras. Vi äro också öfvertygade, att en framtid skall
öfvemallt göma modersmålets grammatik till en mera ansträngande
öfning för Lanken och siilunda till ett mera bildande studium, genom att
för densamma begagna den komparativa språkforskningens resultater. 40

Dc lärjungar äter, för hvilka L. Elementarskolans kurs blott äm
förberedande, och hvilka redan här göra början mcd Latinska gram
matiken, böra såsom sagdt på sitt modersmål inlära nägon Svensk
grammatik. Utan denna förberedande kunskap skola hum af Finska
föräldrar, sä länge ännu Svenskan är den Högre Skolans undervis
ningsspråk, af hela sin skolkurs skörda endast ett högst dunkelt och
oredigt vetande. Geometri och aritmetik lemna dem sedan lättast
inträde till Svenska språkets begripande, och en pä Svenska författad
Latinsk grarnmatik skall dernäst blifva dem en lämplig öfning i detta
hänseende. Geograli, Biblisk och Finsk historie mä deremot äfven 50

dessa lärjungar, sig till hvila frän ansträngningen, läsa pä sitt moders
mål, och någon billighet finnes deruti att dem skulle tillåtas alIt
framgent läsa den Finska kateches, mcd hvilkens lärande dc gjort
början 1 hemmet. Oss synes detta sistnämnda icke vala en bloit
formfräga. utan afven religionsundervisningens verksamhet deraf bero,
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ait den meddelas barnen i det spnk, pLi hvilket dc Iän sin första bön.
1 korthet är detta ui it, hvad enligt vr Lan ke i närvarande stund kun

begäras för Finskan säsom skolsprk. Det är klart, att det icke shoni
undervisningsspnik bör införas i L. Elementanskolan aLi tie orter.
hvarest befolkningen är Svensk, ssoni i Syd-Osterbottens och Nylands
åtskiliiga städer. Deiemot är det biiligt och gagneiigt, att Finskan, i
enlighei mcd Skolordningcns föreskrift, man undantag läses p Flögrc
Elementarskolornas ljcrdc klass och på Gymnasicrna. Nytiigi hade
visserligen varit. aLL ne. dä Svenskan har väidet i skolorna. början mcd

10 Finskan sisom länoämne gjoris tidigare. Men man bör vara nöjd mcd
det goda. som föreflnncs. s mycket mer solu äfven detta är en snart
sagdi ovantad lycka. och För frarntidcn hoppas, icke att Finskan göres
till iäroämne p5 II. Elcmentarskolans Iägre klasser, utan att den såsom
undervisningsspråk smäningom skall öfverg5 till dessa ifrån Lägre
E lernen tim rsk olan.

205 OM FILIALFÖRENINGAR FÖR FINSKA LIT
10 TERATURSÄLLSKAPET.

Sahu, ,,:o /6 17.11’ 1845

1 Finska Littcratursäliskapets offentiiggjorda räkenskaper för det
förslutna Sret, finncr man mcd nöje, ala den stora restsumman 5
årsafgifterna under årets lopp n5got aftagit. Resterna äro dock stora
nog (800 RI. Sr,) förh5llande till Sällskapets tilig5ngar. Förnänista
orsaken härtill Lro vi oss linna uti omaket för dc utom Helsingfors
vistande ledamöter, ala ånliL’en per posto insända och rekommendera
den ringa afgiften 3 RI. 13. A. till Sällskapets skattmästare. Sällskapet

30 eger förut korrcsponderande ledamöter 1 landsortcrna. Om nu dessas
antal skulle mångfaIdigas, och dc berättigas att uppbära ärsafgiften af
hvarje ledamot, som i detta afseende viii vända sig till dem, för att
sedan någon bestämd tid p5 Sret insända sin orda uppbörd till
Sällskapets kassa, sS förmena vi, att denna anordn ing till dc beta landes
beqvämiighet skulle göra alla restlängder och maningsbref öfvcnllödi

Men härmcd kundc äfven förenas eLI annat ändamål. Den korres
pondcrande ledamoten sk ui le redan genom detta sitt uppdrag erbj utia
en sammanhällningspunkt för Sätiskapeis i hans landsort bosatte

40 mediemmar. Utan stor möda kunde han hafva försorg om anordnan
det af en 5 rssammantrlldc i den on, der han vistas. p5 summa dag, som
Säliskapeis lcdamöter i Helsingfors flra Srsdagen. S5iunda skullc
mången iandsortcns invänare beredas cii eijest sällsvnt tilifälle till
festlig sammanvanvaro i ett rent andligt intressc. Lätt kunde Sckrctc
rarens ärsberätteise i tryckta kopior spnidas till landsorterna, För att
äfven här vid nämnda sammanträden uppiLisas. Dessa skuile säkcrt
gifva anlcdning till månget nyiLigt förslag för Säliskapcts verksamhet.
uppmuntra till arbcten. som tillhöra Säiiskapets pian, och i ali händcise
väcka et t ali mä n n a re och Ii lii ga ne del Lagande för dess förhan LII i nga

51) och företag.
Ännu önskade vi Iista uppmärksamheten p5 en omstLtndigliet.

an5ende hvilken väl myckct kun sägas b5de för och mot, nien hvilken.
vi hoppas det. mcd fördomsfnia ögon betraktad endast skall anses
säsom en väckelse till ädeli samkf. V tala om fnilgan; Ur qvinnan
utestängd fr5n rättighetcn ali inträda i en förening s5dan som Finska


