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246 TVÅNG OCH FRIHET UI! UPPFOSTRAN
H LIB, J VS handskri/tsscnnllng

Eit undervisunde och uppmunirande ord tillhör SkoilUraren vid ulItid
under hans ljensieuiöfning. Men isynnerhet lampligi ar det vid eli
tiIlfiille sasom deita, då han sjeif och hans lärjungar gå efter sluudt
urbele aLI söka hvila, ±1 dcssa för en längre Lid sklljas iftån hans
omsorg.

Men detta tilifähle, det enda, vid hvilket äfven ungdomens föräldrar
och målsmän Förlefva en stund med oss läiare manar LiFven till in

meddelanden i de ämnen, som llpå båda sidoril böra omfattas mcd

samma deltagande, i dem nemligen, som ang den för båda lika kära
ungdomens undervisning och bildning. Då jag derföre Högtärade
åhörare tar mig Friheien tala några ord öfver )‘Tvng och frihel uti
uppfostran», så är jug säker, ali Ederi deltagande FlögtLirade Ahörare
gör hvarje annan ursäki öfverflödig, än del välvilliga Jörverseendeli jag
bör uibedja mig för framställningens brister.

Frihet och tvång, dessa ivenne föreställningar hafva derföre en sa stor
belydelse för menniskan, och sjelfva orden ansk mcd en sä till själen 20
iränuande ton hennes öru, emedan de i sjeifva verket omfaiia hela
hennes andliga väsendes hemlighet. Uppfattningen af deras natur och
ömsesidiga färMllande afgör öfver menniskan, uppfaitning af sin
bestämmelse på jorden, pä den beror, om hon skall arbeta för frihetens
verld, för andens rike, eller lefva bunden af naturnödvändigheten, af
djurels lvång, om hon mcd lugnt mod eller under oro och osakerhet
skall vandra lifvets bana.

Inser hon ati hennes friheis kaIla ar hennes eget Förnufi. alI derföre
endasi förnufiigi tänka och förnuftigt handla gör henne Fri, clii har hon
redan ‘alt den bäitre delen, och elI rcdligt sträfvande skall förskaffa 30

henne dess besittning. Del skall Föra henne till det erkannande, ali det
förnufiiga icke är hennes förmenande och godtycke, utan är det, som
allmani gäller såsom Förnufiigi och redan besiår, mcd eli ord den
andiiga verldsordningen. Böjer sig menniskans sinne under denna, sä
Uenar hon en annan lag än godtyckets. Hon kan dä icke flnna nägon
annan frihei än den öfvertygelsen om denna verldsordnings förnuf
tighet skanker henne. Ty viil hon det förnufiiga, och erkänner denna
ordning För förnuftig, sä upphör den att utgöra eli band pti hennes
Frihet. Hvad hon tror och vei, det erkänner hon då För sanning, eniedan
hon inser, ali sä äi emedan hon inser, ali intet, hvaremol verldsord- 40

ningen bär viitnesbörd kun Förijena sanningens namn, Ali lära kanna
denna ordning, det ulgör derföre mEilet För mcnniskoandens Forskning
ar. Flvad hon gör, del gör hon då likaså, emedun hon vei, alI
verldsordningens lag är den förnuftiua, är hennes eget Förnufiiga
väsendes, emedan hon säledes enbarl 1 öfverenss[ mmelse mcd den kun
handla efier sin andes inneboende Frihei.

Hvad behöfverjag, För ali förklara della, annal än äberopa del iugn
och den höga frihet den religiösa Iron skänker, denna iro som
föriröstar, ali alli, som sker. är af Gudi. Den innebär denna nämnda
öRerlvgelse, ali i den Gudomlitza veridsordningen flnnes ali sanning 50

och frihet, ali veiandet oni Guds råd mcd menniskan är sanning. ali
hundling efter Hans vilja ger den frihet. som aF Skriften benämnes den
herrliga — Guds barnas

Ati vidare denna frihei pä samma gäng den ger beFrieise Frän det
ylires lvång, äfven är inre frihei, Frihel frän begäi’ens välde, den sinnliga
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naturens öRermakt. Denna nigör den andra sidan af det tvång
menniskoanden i siti strilfvande till frihet har sig motsait, det ivLng
som kallas naiurnödvändighet. Det bör menniskan befria sig ifrån
genom att beherrska det Ibeherrska det i si na egna sinni ga begär.J Mcii
lion eger icke magt deröfver. förrLin den högre nödvindigheten. den i
andens verld. den andliga verldsordningen, upphör att tvinga henne.
ati vara hennes frihet motsatt. Det är derföre menniskan bioti
verksamhet, genom ati iräda i den andiiga verldsordningens tjensL,
genom utt arbeia mensklighetens stora iniressen, vinner rnakt öfver

in sig sjelf, öfver sin egen sinniiga natur. iii mer menniskan arbetar sig in
dessa intressen, ja verksammare hon iir för dem, för sina medrnen—

niskor för ngon annans väl Lin stt eget enskilda, desto friare och
Iyckligare känner hon sig derföre, ty desto rnindre aggar henne begäret,
desto mindre fräter ngern hennes sinne.

,%N. 81/ Men nägon bland Eder Flögtärade Åhörare säger kanske
redan: Det var ju fråga om Frihet och tväng uti uppfostran — icke i
Iifvet! — Hvilket är d här deras förhil1ande? kg svarar hiirtiil: »Jag har
redan sagt det». — Ty hela menniskans lif är samma uppfostran i olika

20 forrner. ä r enjoit cm,’ gt”?oni iiång tllhfrihct. DetLa är också ba rnaupp—
fostran.

1—Ivarje moder vei. ati barnauppfostran ifrån första stund tjenar att
befria barnet ifnn naturnödvändighetens band, ifrån den hjelplöshet,
som företrädesvis tillhör menniskans alföda, ifrän dc naturliga drifter
nas öfverväide, ifrän Noita nalurtillståndeL öIverhufvud. Men man gör
ieke egeniligen detta till syfiemål rör uppfostran, utan man söker vänja
barnet vid mensklig sed, först i det ringa, småningom i det större och
vigiigare. Men hvad är detta annat än a it pålägga detsamma den
andliga verldsordningens tvng, för att befria det frän naturens? Hvad

30 är det annaL, än att genom tvång föra till frihet? — till fritt välde öfver
kroppen och dess rörelser, till fritt bruk af talegtWvan och dermed till
tan kens frihet, till fri it användande af, hvad man kallar själsförmögen—
heterna övferhufvud.

Och fortgängen af menniskans utveckling bevisar det nogsamt, att
denna befrie)se ur naturnödvändighetens band biifvit köpi mcd ett nyn
tving, mcd den andliga verldsordningens. Ty det kommer en tid, d
menniskan känner att den sed uppfostran gifvit henne är ett band,
likasom hela det lif i hvilket hon är stäld. Ilon bindes af den allmänna
sammanlefnadens skenbart tillIilliga bruk. af samhällsordningens

3t1 band, af det i god tio mottagna vetandet, afsin nations, sin tids sätt ati
iii n ka och handla. Det är då medvetandet om al lt detta ssom
bindande, sisom en af henne oberoende rorm För hennes andllga
tillvaro och verksarnhet, som den andra perioden för hennes uppfost
ran in Lräder, den som forisätter genom helti lifvet, och hvars syftemål

det ofvan anförda, öfvertygelse om denna andliga ordnings förnuf
Lighet och ett handlingssätt; som genom ala tjena dennas lag bevisar
öfvertygelsens äkthet och fasthet. Denna period iniräder ock,så, då den
naturliga lekamliga utvecklingen hunnit sin fulländning, och dii dc
fullvuxna begären för att beherrskas fordia sjelfständigt, sjelfverksamt

sti JJpå insigt och öfvertygelse fotadtU ingcende i den andiiga verldsordning
en, icke blott en passiv vana vid denna, sadan barnauppfostran
meddelat den.

/N. BJVi inskiinka oss af lätt insedd orsak här till den förra afdessa
perioder. till barnatippfostrans. Det anförda ger oss vid handen att dess
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syftenil bör vara ali in/öra harnc’i / cteii cnulligct ver/d.von/n/ngens tI’CI?g.

Om den befrielse ifrån naturnödvändigheten barnauppf’ostran gifver
har jag redan lumi. Men det ar ocks tydiigi, ali, di ilnnu en annan
period för uppfosira n å lcrsti r, och d denna icke kun intrLida i elI n u,
utan småningom uttranger barnauppfostran, denna äfven småningom
bör förbereda den förra. Derföre flnnes det afven inom barnauppfost
ran en fortgång fn’in tving till frihet.

Del ar för hvar och en af Eder HögtLirade åhörare en alldaglig sais,
ali barnauppfostran ui it mer bör förlora natu ren a f lvng, ju mer
barnet nirniar sig ynglingaaren och derunder vinner förmaga af insigt 10
ccli öfvertygelse. Ingen lärer heller förstå deLla s, ali lidenna öfver
gangI skulie innebära äfven större befrieise från den ordning och sed,
till hvilken barnauppfostran bör föra. TvLirtom, slegras ju för hvarje
dag anspråken pa allmLinL menskligi vetande och den sed hos barnet.

Men det tcrde stundom glömnias, alI denna fortgang icke biir
möjlig, cm icke barnauppfostran börjat mcd eLI tvang, son mcl dess
siul gör sig sjelf öfverflödigt. Redan hos det spiida barnet röjer sig
egenviljan, det naturliga motståndet mci det band uppfosiran pålägger
det. Men låt blott en gang denna egenviija göra sig gailande, och della
skall framkalla mångdubblad k rafi hos densamma, ccli den skall 20

kräfva mångdubbelt bemödande atL böjas och ledas.
Det Lir isynnerhet en Skola hvarje dag iärer uppfoslraren nödvLin

digheten af ali genom tvång föra till frihet. Hvarje afvikelse Från sed
och ordning, som icke allvarligt beifras, vcrkar här desto mer upplö
sande, emcdan den genom exemplet främjar aliniLmnt sjeifsvåld. Om
också blott en tillfällig böjelse hos iäraren aLI undgä obehaget af en
anmärkning och näpst, bestraffar sig snabbi. Ja redan en vecka, några
dagar, kunna gifva honom erftrenhet af, hvil ka följder en sådan otidig
eftergifvenhei medförer. Deremot kun han å andra sidan lika lätt
pröfva, huru sträng beifran af förseelsen besparar honom stränghet, 30

liuru icke blott 1 afseende å den enskilda läijungen, tilan i förhällande
till alla här tvångei i sjeifva verket förmår göra sig sjelft öfverflödigt.
Vanan härdar sinnet niot mycket. Men man maste dock tro, alI ingen
uppfostrare utan bekymnier och sorg flnner hos barnet en osed, alI
ocksä hvar och en ädeli tänkande menniska lider vid alI se en iike
endasi genom medel, hviika förneka menniskans förnuftiga väsende
kunna ledas till det, som sed och ordn ing bjuda. Men hvarje vek känsla
niäste sta tillbaka der öfveriygelse och erlhrenhet tala. Det gäller i en
inrättning, sådan som skolan, icke den enskildas behag eller obehag,
man dc mångas framtida vai och ve, hvilka kärleksfulla fäder ccli 40

mödrar åt Skolans värd anföriroti, det gäller icke blott dessa nLirva
rande, tilan afven dc kommande iy här fortlefver sed som osed genom
generationer, och jäfven kommande!I lärares bästa bemödanden skulle
för lang tid blifva fruktlösa, der den sednare en gång inrotat sig.

Och cm Skolläraren ofta nödgas kanna sin medkänsla upprörd och
ida obehaget alI dölja densamma under a Ilvar och stränghet, huru

sviirt skal 1 d icke ofta striden vara i fadrens kärleksfulla, i mcd rens
öma veka hjerta. Det ä r Ui II alI a n a, h u ru det ska II pröfva della hjerta
alI upptäcka odygden och åter manas till den lunga pligten ali vara 50

dess doniare och hämnare. Föräldrar! Det är en af dessa Edra djupa
känslor oerfaren, hvars röst nu talar 1111 Eder. Dcck hvar och en, som
mcd ungdomens värd varit sysselsatt, som omfattal den mcd nagon
varma, och som haft öppna ögon för hvad som tilldrager sig ikring
hononi, har säkert äfven erfarit — ty ty värr finnes tilifälle dertili — ali
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t’öraidrakarlck, sam bioti iir vck kansia, ickc förnuftigt bemödande föv
barnets Framtid, sam iiFven tail barnets oart, emedan dess bestraFFning
sårar denna kunsla — att en sådan Föräldrakarlek bereder sitt Föremais
Förderf AFven jag har seti modrens siösande ömhet belönas mcd
liknöjdhet och rnissaktning. hennes karleksveka öFverseende eFtertra
das ui’ medrnenniskors Förakt För det till yngling vordna barnet, ja ui’
laiens straliande arm. — ErFurenlieten, jug iror det, lai’er saisom
eitertanken, att 1 Familjen si vai sam i skolan, 1 ali barneis uppfosivan,
sai vaI sam i den, 1 iFvei Fortl’ar att meddelu, tvainget Lir den enda väg sam
leder till Frihet.,

Jag hoppas, ait RSr Eder, karu Gossar, Funnits naigot att Hirn det, jag
no anFört. Isynnerhet harjag den önskat säga något till Eder äldre. Ty
jag har sökt 1 gerning visa er, hvad jag här Iän, att äFven noin skolan
en Fortgång Från tva’ing till Fnihet bör flnnas. Och då denna För Eder icke
kan bestå i annut ao ali Fullgöra Edna ailigganden härstadcs mcd god
vilja och ui’ öFventygelse, ali sai är rätt. sai vilI jag också gerna För er
framstalia, hvarföre den ordning 1 hän ären vaiva ali iakiiaga bör
iakttagas, hvairFöre ingen Fönseelse mot densamma för leninas olan

20 beiFran. 1 kunnen äFven för della air on en egen enFanenhet i Skolan
intyga, att sträng bcifran småningorn gön stnänghet obehöflig, emedan
den gör Förseelsen sällsynt. — 1 veten har alla, K<änap Gossan, att detta
air För Edra länane icke varit 1 allom glädjande. Jag har ocksö vanit viime
dcntill. ali hvad sam bedröFvat oss Ednu länare aFvcn ort er song. Och
det är mcd sa mycket giädje jag hän viii offentligen giFva en det ioFord,
alI 1 pö sednaste tid hafven väl stnäFvat aLI uppFylla cm åuigganden.
Ansen denFöre ati jag är njugg pö loFord icke alI jag niindne glädes alI
hän säga detta. Men deL än det yppcrsta loFond menniskan kun vinna,
att hon medligen stnäfvat att Fullgöra sin pligt. Della benöm har jag nu

30 För sednaste tid giFvit eden.>
(Scsoin hei’is = Ben’gcn) (Böckenna)
Sänskildt vänden jag mig till Eder baida, D Schlflter och Sanlin,

hvilka no I’ått tillstönd att mcd Skolans betyg öFvergå till Gymnasium.
Tron icke ati lagen utvidgan er Fnihet. Ty den än densumma För
Gymnasium och Skolan, 1 skolen der njuia summa [nihet sam hän, den
cderl goda uppiörainde giFvit er. — Sösom sista helsning iFnån Edra
länane härstädes vilI jag pöminna en. StnäFven ati göna er läsning till
nögoi mcm än en blott lesa. Minnens derFöre, att sunning i och För sig
än alli vetandets Föremail, och ait vetandet öFven Fönes till Guds

40 Fullkomlighetcr. Eninnen Er. alI menniskan icke lcFvcr För aLi bloti kisa,
luin fl Lt hon bör lii na För ali al 1cr kun mi beuila me n skl i ghetc ii och
föderneslandet sin skuld af mottagen biidning. Glömmcn ej, ali
menniskan icke eger naigon annan bestämmelse än den ali bliFva och
vara ett vändiut nedskap i den allrnänna gudomliga verldsordningen.

Dig Sarlin vi II jag 1111 eti minne aF Sk<olan> lemna denna bok. Du hum
Fömtjent den gcnom Din exemplaniska arbetsamhet. FäsLer du dervdd>
äFven ett minne Fnån mig sai skall det vara mig kari; ty mcd öFniga lärare
delar jag det glada hoppeL För edcr Fnamtid. Farval böda. Glömmen ej
denna skola och er skyldighet att göna den heder! Mai sanningens och

50 nådens anda leda edra steg!


