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den vågsamlut af m mg lårling
ur hapen , ät Alinmnheten gtjva ett

fbrsbk ti öfversåtining af en Mustare
sadan soniRousseau* skulle Jtrtjmsten
af ett lyekiuit fjehivdande vara den bästa
nrsakt. Denna ursukt kan icke blifva
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min; meft tif ERT narun-, vlråade At*
fbrvandt, sbker jag atminstone ett skydE
fjfag skallfinna tiet, om pd en väg, der
ingen, veli allfaniinst jag, flrmdr upp~
hima sitt Original, jag dömmes hafva *

sd långt jag kunnat, jhljt detsamma i
spdren, och cj fbrspillt alltfär rnyeket af
dess strjHia blleir af dess sldnhet. Jäsen
i alla fali det offer jag bar Eli, sdsonl
ett bevis af dm ofhrånderliga erkänsltt
och den djupa vördnad , hvarmed jag liat
aran framhärda

EDEtt

6dtnjukaste tjenare

Johan Wxtii, Todkrus.
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Jean Jacques Rousseau’® skrifter utmärka
stg i.aUmänhet, ef minäre geuem dm djupct
skarpsyntluet , hvanued hän gennmskctdat , och
dcn manitga slyrka , tivanneet hän afhcmdlathvarje änme , jwa hän fiisiat sig vid, tiu ge-
nom den behagliga skrifart •, den vHUfuclcmde-
nmnmer och det grcmnlaga ordml, * dem
öfveraUt råclct. /Itt göra en öfver.i dttnmg
deraf, J-OH2 ägele alla originaleis skmheter öj-
verflyttade på väri språk, soin bioehölh?

af alla eless målatide bitder otti väi träf-
fade uttryck, och livari man drag för drag
igenkände Rousseau sjelf: dertiII fördrades
en skjiddighety vida öjver den jxig nägonsin
tilitror mig äga. Likväl bar jag trott, dn
Emil för oss kanske eir dm mesi m/ttiga och
den mest lempiiga af alla Imu skrijtcr , alt
en öfversättning deraf, chunt vielä uttder ori-
ginalet, dock torde- vara välitoimien för dem ,

som ej iiga nog Star kännedom af det Fran«

sysitä sprä.ket, för alt kumia fpestä, originalet
sjel/t, och hvdka önshade fä nägot begrepp
am delta mäsierstyeke.
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Ån en anmärkning. Emil är ett ideat,

peli bör betraktas såsotn sådant: det jörhäller
sig dertned , som med idealerna af drjgd eller
sällhet. Ehunt mnmiskan ej äger hopp , att
någonsin fuQkpmligen uppliimfa tiessä sedna-
r.e, skuUe någon Ukväl kumia pasta , att lion
pUdetes itke bör bempda sig att sträfva der-
efter? - .SS Hf veti med Emil. Om säledes
der ock fÖrekotnnie något , 2 yår ogör-
ligt; om vt misströstade , att någonsh ? kuuna
brtnga vår elef tili olen högd af fullkomlig-
hety livari Emil, elotta framsfäldta mäster-
styeke af Rousscaulsk uppfostran (,rcuo;n en
vår tids pamnkunnigaste Författarc yttrar.
sig), hunnit; om yi ock funne oss för svage
att 2 aUt följa RoyssEAU, så forkastani dock
ej hans play; sökom att narraa oss tili delta-
ideat, så myeket möjligt är, ock kuuna vi ej
upplnnna det , så varota ålmiustone säkre, alt
då vi gjort alli Jwad vi kannat, vi uppfyllt
vår pligt , och af vår elef danat en nisuni
j/ia, sadan hon i vårt lage kari danas.

Öfversättaren.
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FÖRFATTARENS FÖRETÄt.

Joanna seimiing af reflexioner och anmdrhiingctr,
ulan ordning och nastan ulan scu»manhang,_ blejf
borjad for alt göret en god och tdnkande ntor tili
viljes. I båtjan åmnade jag fårfalta blott m
niimesskrift af ndgrp sidof; «K» di jag, emot
min vilja, åfuervåldigades af milt ihme, blef den-
im minnesskrift ofårmävkt ett slags verk, Jer
myeket stort, titgn tvifvel, UH dess inneholl, men
fSr Hiet t ånseeiide tili det dmne det handlar out.
Idnge har jag iveKat at utgifva deuna saniliug ;

och under det jag avbctat på den ,, har jag erfai*

rit, att det fordras, jo/ att kuuna ferfatta en
bo.k, rner du att bloit kafva skrifvit ttågra stiåd-
da blad• Ffter fjjdnga bcniå.jjyiden alt få/bdttra
den, anser jag mig bS/a utgifva dm sadan den
dr, emedan jag tyeker det f&rtjena att uhda ali•



VIII

V

manhetens uppniårksambet ät dtnna sida ,• säpit

tror, att jag icke al/deles förlorat niin tid, om
jag igenom minä tankar, i händelse de ock vore
priktiga, hos andra kctn vdcka sama , En man, som
ifrån sin ensllghet kastar sin $ blad for allmgnhe-
ten, utan alt iga nägot cuihang soin bei åmmer ocl5

fårsvarar dem, ach utan att engfing veta hva,d
man tänker eller säger om dem , bår iske frukta ,

att, om hau bcdrqger sig, tpan utan pröfning air
tar bans villfandser.

ofag skall ej tah mycket om vigten af en
god uppfojtran; lika sd litki skall jag uppetiäll#
nti g med att bevisa, det den tm b> ukliga ar elak;
tusende andra hafva gjort det före mig, och jag
tyeker ej om att uppfylla en bok med, sajer, dem
Kela verlden kånner. £fag skall blott, onniarka v
att man redan för oåndliga tider tillhafa cnhälHgt
skrikit emot den V(dcrtagna praktikon, utan alt
tiågon företar sig att för es!atn håtlre. Fqrt se-
kels litteratur och visdom gq mer ut på att förslö-
ra, du att uppbygga. Man granskar med en
myndig ton; men dj man föreslqr, m aste man ta

ga en annan, vid bvilkgn den flosofska högheten
tnindre vill fnna sig. Oahtadt sd niqnga skrifter %

kvilka syfta, säger man, blott pj allmänt vai, dr
tikvdl det förnåmsta mcdlet derlill, nemligen koli-
sten att tilejä menniskpr , onnu glömdt. Ij/htt dm-
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ne var alldeles nytt eftex Locke’? bok, oth jag
fruktar inycket, att det ån,m år det cfter piin.

i

Man kinner alldeles icke barndomen: efter de
falsha begvepp mun om de.n bar , ju Iftugrc man
gär, deslo mer jar man vilse. De visaste fåsta
sig vid det, soin för wän år af vigt att veto, u-
tan att hcsinna hvad barn aro. i stånd att fatta.
De sökij alltid mannun i barnet, litan att tanka på
hvad hän 4 innan hän biir man. Se der det
ftudium jag mesi vimlotgt mig om, på det, om
niin niftod ock vqre luftig oth falsk, man i alla
fali kunde draga nytta af minä rön. fjag kan
ganska Ula hafva seit det man bör göra; m,en jag.
iror mig vai in s ett sake», på hvilken man bör ar-
beta,. Börj en d<\ Pted att båitre studera edra elet
ver; ty ganska säkeet, kannen $ dem alldeles it-
ke, Om jj derfire i denna afsigt lästn demo,
lok , Iror jag den icke vara nian nytta för Dr.

Hvad angår det man iår kalla den systemati-
ikat dekn, soin bar icke år annat an naturens
gäng , sä år det just det, soin piesi iör synas en
(tjvåg; det å>' ock,-vtan tvifvel, från denna siän
man skall qngripa mig, och katiske skall man icke
hafva orqtt, Man skall mindre tro sig låsa en.
(ifhandiing om uppfostran ,

an en svårmares dioin-,

mar om densamtfta, Hvad står du att göraf
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Det Sr icke efter en annans ideer jag skrifver ,

det ar efter minä egna. f)'ag ser iche sakeni a
fan samma sida snm andra memiskor, och detta
har man länge f&yebrått mg. Men beror det af
atig, alt gifva mig andra ögon, och roras af an-
drq ideer? A7ej. Det beror af mig-, att iche
vara egensinnig, att icke anse mig ensam visare
an hela verlden; det beror af mig, icke att åndra
ifuertygelse, men att misstro mig sjelf: se der
aIU hvad jag kan göra, och hvad jag gör. Ovi
jag således migon gång talar ur en sdker ton, sä
sker det icke för det jag vilt imponera på t asa-
ren, men för det jag talar tili honom säsom jag
tånker. Hvavfåre skul/f jag ttnäer tviflets stepnad
fy anista ia det, hvarom, hvad mig sjelf angf ,

jag alldeles icke tviflar? ff Jag såger precist hvad
sppi fårcgår i mitt htfvud%

Da jag m.ed' frimodighift framsiållep nm fan-
hr, fnrdrar jag sä litet , att den for min skidi
skail aitses sjisom gdllan.de, att jag alltid dermed
Jörenar minä skåj , på act man m att e öjvcnåga
dem, och sedän bedönima mg, Men ek,uru jag
icke viH envigets att föysvaya minä. ideer , tror jag
mig likb dl icke dess miiidre fåybmden att fr ara-
si dlla dem; ty de grundsatser, otp. hvipajag taa*
h.er piika, med andra , åro icke likgilltiga ; de ay4
fddang, h.vil.kas saming eltevfalskhet dr af vgt
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0 kanna , och hvlika gora menniskoslågfets såUhet
eliei" ofård.

Foreslå sådant som dr görligt, upphå.r man,

icke alt upprrpa Jor tnig . Det år, sasom om
man sade; fåreslä att gora det sum gors x eller åt-

minstone färeslä något go.dt, soin kan föcenas med
det nuvarande on det. Ett sådant Jorslag, i vissa

äimien, år mijcket mera luftigt ån minä : tij viti
riennäforenins lorskämmes det goria ,

och det onria
botas icke, nfag skidie hellre i alli fSija dm aa.
tagna praktiken , ån antaga en blott tili haiften
god: det gafvcs da tnindre stridigheter hos menni-
skan; hou kan icke på en gäng stråfva tuot tvenne
tnolsatta mål, Få,der och mSdrar ,

det som ff
kalien gårligt, år det som f) viljen gora, Ån jag
ansvarig for Er vilja?

Vi.d hvarje fSrslag jtfrekpmma tvennq soker
att qjvervåg'as: fSrst,' fSrslagtts absohita godhetj
och for det andra, låLtkelcn i uljörcmdet.

Myad det /orsia pjdiommepx sä, fSr att for.
s laget mä vara antagligt o(h i sig sjelft praktika-
belt x år det nog, ylt det goda, som det imeluWer

,

ligger uti sakens natur; hår , tili exempel, att den
foreslagna uppfostringsmetoden år passande jor
menuiskan, och vål låmpad tili hennes hjerta.
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Den andra omstSndigketen hcror af giftuk
forhåUandeu i vissa stdllningar ; fSrhållandm, ii/U
faltiga I6r saken, hvilka, i Jqlje deraf, iche åro
tiodvåildiga, och beständigt kuntia formdras, Sd-
l-edes kan en uppfostringstn etod vara praktikabel i
Sweits och fcke vara det i Frankrike; en annan kate
vara tjenlig fSr Medelklassen, och en annan åter

for de fornåma- Den storrf eller mindrc låtthe-
tcn i utjorandct bcror af tnsende omståndigbeter %

hvilka det år omojligt att bcståmrna atmars, än
vid metodens iärshilta tilhlmpr.ing tili det.
iän det, tili den elkr de« belägenlidcn. Alen alfa
dessa sårsMUa tUUimpuingar , som icke åro våsendi'
dget för nntt åmne, ingå derjåre iche i min pian,.
Andra kumia , otn de vilja, sysselsått.a sig dermcd,

hvar ogh en J.dr det lan.d, ellet• den Stat, sotu hau
har tili ogttamårke, Det år tijlråckligt: Jql' ntig
(tm man aiiestådes , hvar menuiskor J6das, kan g 6*.
ra af dcm c{et jag foreslår o(h att, s.cdan man
af detn gjprt det jag foreslår, de biijvit hvad de.
b(!st kumia blifua s a veli for fig sjelfya, sovi Joi;
andra • (Jm jag icke uppfyller demia forbinde.lse »

har jag ulan tvifvel ordtt; vien am jag uppfyHer

den, hafva de 'öreltt , föm 'forfr a »f ««£

ty jag lojvar hioit delta.
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EMIL
UileA

O M tr PPFOS f R A M

FÖRSTA BÖKEN.

Ai 5-11ting år godt, då det iitgår ur Skapa-i
rens Hand: allting försämras i mehniskans
händer. Hon tvingar den enå Verldsdelen
att närä den andras alster, det ena trädet
att bära det andras frukter: hon förblandar
kliixlatertiä elertlentenla, årstideriia: hoit
stynipar sin hand, gin häst, sin slaf: hon
omstjclper allt, hon vanställer allt: Ilon äl-
skar det väuskapliga* det Vidunderliga; liOn

vill ingentiilg sadant; Soili naturein gjdrt det,
itke erlgåiig menniskan: äfvcn denna måste
for henile inöfvaä, såsom en vidhäst; hon
måste vridas efter henneS smak, såsom ett
träd i heniies trädgård.

Skedde icke det, sa gihge allt ännu
värre, och vurt slägte vill icke formas tili
hilliten. I det tillstånd, livari tingen mj

1



2 Emil,

engång ärO, skulle en menniskä, som ändä
ifrån sin födelse lemnats at sig sjcif iblaud
andra, blifva de n niest vanställda af alla.
Eördomarne, myncligheten, nödvändigheteu j
eXemplen, 'alla de börgerliga inriittningar j

af hvilka vi linna oss belastade, skulle hos
henrie förqväfva natureh* utan att sätta na*

gat i dess stiille. ilon tunne sig der lika-
soin en bltske, den en slurnp liitit födas
inidt uppå en laudsväg, Och hvilken de föt-
bifarande snart fö 'Stora, i det de stöta den
på hvar sida, och böji den ät alla håll.

Det ar tili di g jag vänder mlg, ömmä
och försigtiga moder *)j soin visste att af-

J) Den firsta uppfostran är den som fnest galler;
och denna första uppfostran tillhör ostridigt
fjvinnokinet : hade naturens Upphöfsman ve-
lat, att den skulle tillhira männerne, sh

skulle hän gifvit dem mjÄlk tili att f6da bat-
i)en. Talen derföte alltkl firnämligast tili
qvinnorna uti edra afhandlingar öin uppfo-

stran ; ty utOm det, att de äro i tillfllle att
närmare vaka deröfver än männerne, och att
de alltid mest verka dervicl, intresserar fiam-
gången derti äfven myeket mera, emedan de
tiestä enkor nastan bero af sinä barn , hvilka
da låta deih , i godt eller omit , lifligt kanna
verkan af det sait, på hvilket de uppfostrat
dem. Lagarne, sorti alltid äro så myeket sys-
selsatle med egendomar, och så litet med per-
sotier, cniddan freden och icke dygden är de-
raS f&remäi, lemua icke nog myhdighet 5t
niödrarlia. Likvål år deras tillstånd mer ke-
stämät ån fådernes J deras pllgler mera mödo-
sallitti» 3 deta; uoiiorgör äga ett siirre inflytan-



fcoxsTA Boxen. 3
Jägsrta clig ifrån d ;ii stora vägen, och skyd-
d i clen spii Ja baskon mot sröcniugcn afni-ta-

rtihnid.; mmingar! Odla, vattua deu
spiida .plantau iauan dan gär utj dcss imk-
ttn''skol.i en dag göra din villi asti Omgif i
g.öd tid clitt birns sj i 1 mad eri Ilägpad: ai

ttmvm kiwi ruistaka dass omkretsj maa du
Elisani bör nppresa dass skrunk

c!e pS familjcns ordning ; och i allmänbet bysa
de siörre önihet för barncn. Det gifves om-
slandi jhetcr

, da en son , soin felar i vördnad
mot sin Dr, på någdt säti kan ursåktas : mea
om fett baVn, vid byilket tillfålie som helst ,

Vore nrig bnätitrligt för alt eleli felä emot sin
mu,r, eniot benne , Sorh burit det i sitc skÖte,
soin n4rt det tned sin mjölk, sam i flera är
gloiht bdrt sig sjelf, för alt bldtt syssel.sätta
sfg med det, så borde mart basta au rjväfva
denna lisiin,gj såsom clt missfoster, ovudigt att
ikuda dageiis Ijus, Mödrnrna , fäger man,
skärnma bort sinä bafn: hifi hafva de, liian
tvilvel, brätt; racn mlndre orätt an f, kan-
ske, s*d ii) förderfvcn detw. En nrof vlli, att
hennes bafn irtälte viira lyckligt, att det roät.
te vara del anti il ifrån nu. Hirt bar hon hitt;
‘öin bon rfinstar sig otn median, mäslte maa
bpplysa benne. rädtrnes årelystnad, girigbet,
tyranni och laiska omiänksaiiihet, deras för-
sumlighct , deras hätda känslolÖshet aro bun-

• , drade gängor incr ska.dliga f (Jr bartien, an mö-
tlrarnas blinda ömhet. För öffigt bthöfver
den bemiirkelle jag gfer St namnet mor dorkia-
ras, och det skall ske i det föijamleå

Man försäkrat mig alt Hcfr Formey trött, att
jag hår ville tala om min egen mor, och att
hän sagt det i lågot af sinä arbeten. Det Sr
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Mini bildar växterna gendm skotSc?!
Dch nvmniskorna g noin uppfostran. Oili
Itienniskan skulie iödäs stdi' och stark, sä
vore hennes väki eleli hehiies styrka för
Ileime onyttiga* tili dCsfi hon lait betjena
sig af dem; de vove för henne
snSOni hindrande andra att tiinka på henneS
biständ 4■ j odk öfverleirmad åt sig sjelfj
skulie hon dö i usslhet, innan hon känt si-
nä bellofj Man klagar öfver barndomeuj
man ser icke att menhiskosliigtet hade ora-
kömmit, öm menhiskäri icke börjat med ali:
vara barn.

Vi födaS SVagö, Öch behöfva krafter:
Vi födas utblottade pä allt öch bchötVa bi-
Stånd: vi födas diamme, öch behöfva om-
döme. Genont uppfostran erhålla vi allt
det, som vi icke äga vid vär födelse, och
hvilket vi såäora fullväxte behöfva.

Denrtti uppfostran fä vi af näturen,
tnenniskorna elief tifagen. Dch iftre utveck-
lingen äf vara förnlögenheter och Vara on
gaher, är naturfenS tippfdstrari: det brufc itiari
lär oss görä af denna ntveckling, är menni-
skornas uppfostranoch den kunskap vi ge-

att gfyftit göra gåck af Herr FobmEy eller af
mig.

a) Lik defti i det yttre , och beröfvad sptåkat, så-

som ock åt bcgrepp det uttryeker, Vore horl
ursiåhdsätt ott liitä dem mJrka det behof hoa
bar af tiera,l bislånd , och ing* n ting hOS hen-
no skulie iåt detiti ull kirjaagifva dtrtfa behof.
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pora vår egep erfarenhet inherata om de fi>
remål, sora verka pg oss, är tingeus upp»
fostran.

Hvar ooh on af Qss gr såleclc? hitdad
gt tre slags lärarc. Den dissipcl, nti hvfl-
ken deras ojika undervisningor strida emot
hvarandra, är illa uppfostrad, och skall ab
drig vara ense pied sig sjolf; den, uti hvik
ken de alla kiila på saranaa punkter, peli
syitä åt sanipia ändaraäl, lumien epsam sitt
jnål, ooh lelver enstätranigt »rad sig sjolf,
Jicnne, aliena är väl uppfostrad,

Ffa beror af dessa tre olik a uppfostrin»
gar, den soin natnrep ger, aildeies icke af
oss, den yi i’g af tingcn, hioit i yissa 11älli
secnden; den nienniskarug gifyg är den
end.a, sora yi yerkeligep tuuraa rf.
likyäi sker äfyen, det blo.tt cfter cp forut-
sättnipg: ty hycin luin vai hoppas att hoit
peli hallit kuuna styrg aflg deras garningai'
peh tai, hyiika cyugifyg ett bar n'?

bg finarf fpljaktligen uppfoStr.au ä.r en
konst, är efet nastan onräpign, att den kaa
fyekas, cniedau den sannnanstänuuelso, soin
tili d-'s,s frauigåug är nödvgudig, kke beror
af nggon, Alit hya l in.au genoin oin.sorger
|tan giira, är a,(t iyer ellei 1 luunko
Umlet j men tili att. hiu,na det, lovdras iyoka,

d Iviliset är dg 'dettg mål ? det gr i;gtu-
rens egot; yi f\afya uyss beyist det. Fiter
sanunanstiiaraic-lseu gf d-‘ tre slageu ai' .upp-
fostrap. ä,r nö.dvgndig. ti,U deras iöiikomligr
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het, sä mäste vi efter den, som, icke står i
vår makt, hipassa cb tvenne andra. „ Men
kanske äger ordet natur en för mycket obe-1
stämd bernäykelse: det är nödigt härvid, att
solki bestämma den.

Naturcn, säger maa oss, utgörs blott
af vanan ?0* Hvad betyder dettaV Gilvas
da icke yanor, dem maa antar blott med
våld, och spnv aldrig. lörqvätva naturen?
sadan är, tili cixempel, i växternas, hvilkas.
lodräta ställning man tvingar. En växt,
satt i frihet,; bibehäller den bö.jning maa
tvingat den att taga: men salvan bar likväl
icke lörändrat sin första riktningj och on\
vijxten fortfar att vegetera, blir dess 'för-..
längning l,o,drät • igen, ; P|, sanana sätt för-,
haller det sig med böjelser. Så
länge man iörbiir isamma tillstånd,, kan
man bebälla dem, som nppkoinma af vanan,_
och hyilka aro oss minst haturligag, men §a
snart ställningen uppbör vanan %

och man ateriat sitt naturljga skiek. Upp-
fostran är säkert blott en vana; Ty, gif-
ves det icke menniskor, söin glömma och

*t) fP-rr Formev försäkrar oss att man icke siget;
just delta. Delta tycks likväl för mig vara
ganska lyHligt sagdt u.i denna vers, som jag
föresatte tnig att besvafa ;

J.a natuie , ernis-mni. , rirn qne Vhahitude,
Trn mig , en vana blott (tr det vdmus natur,

Hcrr FoHMEir som icke vlll göra sinä likar
öfvermodiga, ger oss blygsamt sin hjerna tili
måttslock. för det mcnskliga förständet. ■
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V

förtora deras uppfostvan? andra, soin bibe-
hå,lla den‘? H varat kom.mer denna atskill-
nad? ora maa inom vanor, som aro en-
Stäminiga med naturen, raaste inskränka or<? •
det natur , så kan maa ja spara sig denna.
gaiipia ti as.

Vi födas, käaslige, .och ända ifråa vår
födelse rmottaga yi pu åt&iilliga sättintryck
at de föremål, som omgitva oss. Så snart
vi äga, s;\ tili sägändes, medvetande at vii-
ra kansiot, aro vi böjcle att eftersträfva el.
],-*r ily de föremål, som väcka dem,; i bör,
jaa, etter det de aro oss aagenäma eller o-
angehäa\a j sedän, ettei’ dea silmja eller miss,
sämja, soin. vi firma cmeUan oss och dessa '
förenfiilj och ändteligen, etter de omdömen
vi om dem talla i Hiin sigt tili dea ide Oru
siillhct eller fullkomligliet, som förnuttet
ger oss. Dessa böjelscr utvidga och stadga
sig i dea maa vi blifva in erä käaslige och
aura upplystc; msn tvingade genotu vara
vauo.r ioräadra de sig mer eller nvindre ge-
nom viira meningar. lapaa denna toriin.,
driag, ntgöra de 'hvad jag kaliar hos oss
twturer*

Det iir således tili dessa ursprangliga
aalag, som maa borcle häptöra ailtj och
d.erta kilnde ske, om vara tre slag at app-
fostraa vore blott qlika; mea hvad står att
göra, da de aro strkliga? dä man, i stället,
lör att upptostra en m.mniska tör sig sjelt,
Vili upptostra henne för andra? Da kanna
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de oraÄjUgen stämma öfverens.
att strida emot naturen eller de borgeiliga
inrättningarne, mäste man väljä emellan att
dana en menniska eller en medhorgare: ty,
hegge på en g|ng ka n. man icke dana,.

Hvarje mindre samfund, som är inom
sig och riogg förenadt, sö.ndrar sig i-
jrån det Stora, hvaraf det utgöjr en del,
Hvarje patriqt är kali mot främlingar: de.
ijro blott menniskorj de aro, intet 1% hana
egon. penna olägenhet är oundyiklig, «ien,
den är icke betydfig. Det angelägnaste är
att vara god emot dem m,an Ipfv.er nyed.
Uto.mlands var Spartalleni ärefysten, sniken,
och prättvis: raen aegennyttan, billighetea
O.ch endrägten herrskade inom dess mufar.
Misstron des,sa kosmopoliter, som gå långt.
hort att ur sinä böeker lUJeta pligter, dem
de icke anse värdt att uppfylla "inom sin
egen krets. En sadan filosof älskar Tartar
rsrne, för att siippa älska sirut grannar.

Den naturliga menniskan är allt fyr sig.
sjelfj hon är en aritmetisk ;en het, tuli-'
komligt he|t, som står i förhåilandc blott.
tili sig sjelf, eller siu ’

liko. Den borgerlk
ga nn,enniskau är blott ett brUtit, tai, som,
bestämmes af ngmnaren, och hvars värde,
ligger nti dess förliållaiicle tili det hela, som,
är Rikskroppöiu Goda borgerfiga inrgttnin-,
,gar äro de, som bäst kuuna allägsua men-
niskan ifrån naturen, betaga henne dess ab-
soluta varclse för att gifva henne en tela,
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tlf,. odi flytta hepnes £fag. uti den aliurinn a
enhetenj sä att hvarjc inclivid ickc, mana ipä,
(inse sig såsom en euhet, litan såsom en
del af en enhet, ach äga känslpr bhptlj i det
hela. En Roniersk medbörgure yar hvan-
ken Gajus ellen Luciuaj det yar en Roina-
na.: tili odi med älskade lian sitt iadernes-
jand så, att hän siöt sig sjeif derur. Re-
ouxus ansåg. sig såsom. Kantagineus, eaie-i.
dan hau blifvit sinä derräkares byte. I egen-
skap af främling, vägrade hän at taga sä.te.
i Romerska Seilaten j en Kantaginens måsta
hefallå hopcmi det. Det väekte Raps vrede,
att maiti ville nädda haris lif; Hän segnade,
och återvände med trhnnf för att dö r man.
tcr. 'petita Hknar icke stort, skulle jag tyc-
ka, de menniskar som yi kanna,

Lacedemonienp Bedaiict aimiälen sig att
blifva medlem af de Trelumdrades, Rad;
lym Er afsldg.. Hau återvänder helf glad
deröfver, att det i Sparta iinnes tre luindna-
dp mennisko.r x mer yänpa ärt hän, Jag för-,
utsätter gtt denna föjklaning van uppniktig-,
och nian hän anpcjniag att tnp cjen sadan:
§e den cp medborgare! ’

En qvinna i Sparta hade fem seinen Vid
arin,en, odi väatgde undenrättelge opi slagt-,
ningen. En Ilot unkonimen, och hop fnågan
hoiioai derpni dannande. Edna fem seinen
hafva stupat - Usle slaf, frågade jag dig
denom? Vi hafva segnat. Modnen ilup.
tili Templet, och tackan Uudarue. Se der
en msdborganinna!
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Den som i det borgerliga saiphiillet vill:
Ipibehålla företrädet at naturens ursprungli-,
ga känslor, vet icke hyad hän vill. Alltid
i strid med sig sjelf, alltid vacklande emel-
lan sinä böjelser och sinä pligter, .skall lian
ftldrig v»ra hva.rkcn menniska ellcr inedbor-
garej skall hau aldrig d.uga hvarken för sig
sjelf, ellcr för andra. Hän skall vara ea
af dossa nvnmiskor i vår tid; en Fransman,
en Engländare, en bojgare; det vill säga,
jntet.

För att vara nägot,, för att vara sig
sjelf och alltid en, mäste mun handia sotu,
man talarj man måstc alltid vara viss om
det patti man bör taga,. fatta det önpet,
pch foljä det alltid. jag viintar, att'man
mä, visa irjig detta vidunder,. för att vcta
Qtn hän är monpiska elfer mcdborga.re, ellei:
fuiru hän bjfter sig,, för att pa en gäng va-,

ra begge delarue.
Af dessa tyenne nödvändfgt motsatta

föremäl, härflyta tvenne slag af mptSatt upp-
fostrang den ena allmän pch oftentelig, d,oi\
andra enskilt och huslig.

Viljon j få begrcpp om en aItinä n och
pjfentelig nppfostran, så läs.en Pi,\to5s Ke-,
publili. Det är- icke ett politiskt verk, så-
som de tro, hvilka clömma om böcker blott
efter deras titlar. Det är den vackraste af-
handling om nppfostran, soinnågonsin blift
Ylt förlattad.
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Da, nian yill bänyisa tili drömmarnes

rike, näumer mun I'lato’s lorslag. Ilade
Lykurg blott skrifteligen föriatut sin lagy
Etif.ning, så skulle clen iqrokomma mig an?.
mi orimligare. Fla.tq, bar blott reuat menj.
niskohjertatj, Lykerg bar yanställt detfrån
naturen.

Den aliuliinpa uppfostrngcn gifves icke
mera, och kap icke nier gjfyasj ty emedan
det icke mer fins något ladernesland,, så
kan det ej heller mer fmnas nagra rpedboi-
gare. Dessa tyenuc ord, fäderneslmd ocb
mdborgare , böra utplåuas iiråii de mpclernä
spräken. Jag vet allt för väl ofsaken der.
til, men jag vilj icke säga clepj dep bör ic-
ke tili mitt ämne.

Dessa löjcliga inrättnipgai;,. spin. ■ man-
kui lar offepteliga: Läroyerk J ),, cjem,ap§er jag
icke utgöra en aJJjnän upplostran., Icke bel?
Ipr gör jag aksccpde på cjen ipoderna npp-; ,
idstran, emedan dep, syftande åt tvei.nc
vStridiga ändamål,, gär paiste-opi dem båda;
d.cn tjenar icke tili annat, äu att göra pieru.

3) Det finnes i flerc Skclpr, och i synnerhet vul
flnivetsilciet i Parts, lärare, hvilka jag il-
skar, hvilka jag yördar, och hvilka jag tipi;

. gartska skitklig? alt yäl haml led a ungdomen,
pm de itkp vo 1 e tynpgtie alt fil ja den antag-i
pe metoden. jag nppmanar en af dyni att ut-
gifva det förslag tili reform , spin hän förfaU
tat. Man skalt kanske åhdietigen vara frestad;
att bota det onda, då man ser att det icke äf
ulan bolemcdel.
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piskorna falska, sådana som tyckas hänfara
alk tili andra, och likväl hänföra allt bjptt
tfll sig sjelfya. Som ciessa ske.
'?f alla fof alla, bedraga de ingeiu de aro,
en iörlorad mada.

Af dcssa motsägelser uppkommcr den,
som yi stijndigt blifya yarse hps oss sjelf-
ya. Drag ne i\f naturen och af menniskorna
at motsatte vägar, och tvingade att del,a oss
emsllan dcssa särskUta rngifvelser, foi ja vi
en samuiansatt, som. leder pss hvarken tilf
det ena, eller tili det andra målet. På det-
tä sätt villrådiga och vackjande under helg
yärt lefnadslopp, sluta yi det, utan att liat-
ya kunnat förena oss med oss sjelfva, och;
otan att hafya värit nyttiga hvarken för oss
fjelfya fUs? för andra.

NU fiterstår hlott den huslfga, eller kai
turens uppfostpan. Men hvad skafi en meni

niska, som blotfc är uppfostrad för sig sjelf*
|)liiva för andra? Qm tili äfvcnlyrs det
dubbla föremål, som man föpesättcr sig,
pande förchäs nti ett,
gcnom, att man undanröjde alla stridigheter
hos mcnniskan x bcyttaga ett stort förhjucfer
för bcnn.es sällhet. För att Kanna c[ömma,
derpm, bor.de nvip se henno fuU.koinligen,
dauadj inan, borde hafya gifvit akt på hcn-,
ncs böjclsei\ sett Hermes. ifavnsteg, och 161 jt
benn es gäng: iped ett ord, man bprde kän-
ni: den naturliga mcnniskan. jag tror, att
yian skall halva gjort. några .steg fijinjmt \
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desba nridcrsökningar, sedän mäl läsit denna
skidit!

För att däiia denna nienniska,
hvad liafya vi att göra? Mycket, utaa

tvifvel; det ilrj att förhindra att mgenting
ml vara gjördt. Dä man blcitt litåste segla i
motvincb, löfveraf man; men om hafVet
stonnar, beh mäti icke Vili lemua sin
raaste liian talla arikar. Tag da tili vara,
unge styrmaii; att dit ailkartåg ej gcr efter,
'eller att ditt ankate icke plöjer; och att ditt
skepp icke Vräker, innali du incärker det.

Uti Samliällsordningen, hvareSt alla
platser ärd bestämda, bör hvar öcli en upp-
iostras för sin. Öm en enskilt man, soin

är danad för sin plats, lemnar den, iir haa
tili ingenting mer skicklig. Uppfostran är
nyttig. blott i den mån, sdm lyckan sam-
hianstärrimer nied föräldrarnas vai; i hvarje
annan liäridelse är den Skadlig för Elevcn,
öm ock cj genönl amlat, an dd fördömar den
hös honöm Inplantat. Uti Egyptin, hvafest
en son var förbunderi att ingå uti sin faders
stånd, ägde uppfostran åtminstone ett sä-
kert ixiål; men hos oss, hvarest endast stån-
dena bibehållas, och menniskorna oupphör»
ligt omvexla dem, vet ingen, om hän icke
arbetar emot sin son, då lian uppfostrarho*
noin tili sitt eget yrke.

Ehligt näturördrfingen, i grund hvaraf
alla menniskor äro lika, är deras gemensam-
ma kallelse den att vara jnenniska, och hvar
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och en, soin är väl uppfostrad dertill, är
skicklig att uppfyila alla de andra, sOm St»
i,lorbindelse dermed. Man må bestäuiniå
niin Elcf tili krigsman, prest eilcr lagkarl:
det anser jag löi likgilltigt. Naturen kallat
ftonöm alt vara menniska, ilman föräldrar-
ries kallelse. Att leiva, är det yrke jag
viil liira hönoih. Da hän går utiir minä
händer, skali lian vara, jag medger det j
hv arkea lagkarl, krigsmari eller prest: lian
skall först vara menniska. Alit hv.ad en
nienniska bör vara, skall lian, då det be-
höfs, vara sä väl soin någon arinan, öch e-
hiiru lyckan iiriä tvinga honom- att föiändr»
sirt plats, skall lirin dock alltid vara pä sitt
fätta ställe. OccUpävi te , fortuna , dtqiiz ce-
fjir omnesque aäitns tuos hikhlusi, id ad vie
aspirare non posses 4).
C å/ag har öjverraskdt och fdngslcit clig , Ijjc-

ka: jag har igetistäftgt får dig alla v'dgar\
pä det du ej må kumia öfvertnaima mig).

; Menniskans belägehliet är v årt sälinä
studioin. Den ibland bss, Soin biisi kai!
tbrdraga detta lifvets blidare ochhårdu öden,
är, efter min tanka , bäst uppiostrad: hvaraf
det löljcr, att den sauna uppiöstran bestur
niiodye i reglor, än i öiniugar. Vi börja att
iiu, #då- vi begypna att leiva j vår upplo-
stran begynnes med vår varelsej och vår
iörsta lärarc är vår Amina. ÄtVeil lude or-

4) Tujciil, K.
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sä?t cåukcition hos de gamle eii annan bemär-
■kelse, än den vi nu tillegna det: det be-
teknade upp ämmände. Educit obststrix , s:i-
ger VARRO J edvcat nutrix , imtit uit padago-
gus, docet magister s}. Således ä> o upplö-
«tran* uiideiVisning ooh lärande tie ting, li-
ka sk M jaktiga i anseende tili deras föreniål,
sotii Guvernant-, Preceptör och Lärare. Mcn
man fattar il la denna skillnadj och för att
blifva v-äl handledt, masto ett barn följa
blott en ledare.

Vi muste således fatta dii allmännard
synpunkt, och uti vår dlef betfakta men ni-
skan abstrakt och utsatt iör alla det mensk-
liga lifvets tillfälliga händelser. Om nienni*
skan skulle födas biinden vid något visst
kiimat , ohi satuina årstid vaihde hela året
igenom, öin hvar och en lörblefve på sin
b stämda plats 'så, att hän aldrig kunde för*
ändra den:, så sknlle det Vcdertagna uppfo-
stringssättet i »Vissa hiinseenden vara tjenligt:
ett barn, som vore upplostradt endast för sitt
ståndVOch aldrig ginge demr* iskulle icks
kuuna blöttställas för de olägenheter, soul
ätfölja ett annat; Men betrakta de menskli-
ga tingens ombytlighet öfverväg detta
tidehvarfs oroliga Och upproriska lynnes
s-orn kullstörtar talit vid hvarje ny genera»
tioiij och döm, om en nietod kan var,l
mera oförnuftig än den att uppfostra ett

5) No n* Marcdl.
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bafh., sotii om det äldrig behöfdc gå liflilf
sin kammare, som om det alltid skulle kom-
ina att omgifvas ai’ Sin betjeiiing. Om den-
ne olycklige gör ett elida steg på jordcn,
onl hau rledsligef ett enda ttappsteg, så iir
hän fÖrldrad. Det är ej att liira Honom för-
draga svårigllcter; det är att oiva hOnoill
att kiimia dein.

Man tänker blott på att bevara sitfc
barn; detta iir icke nog: man bör liira det
att såspm fullvuxet bevara sig sjelft, talli
ödets Sklften, trötsa lyckan bcheläiidet, ocli
att, öin det forcfras, lefVa på Isldhds Ijiillar,
eller på Mallas briimiande klippa. Forgiil-
Ves skdlen j taga edra försigtighetsntält, för
att skydda det for döden, det inåste likviil
dö: dell om ocksä dess död icke Vore eil
följd af edra onlsorger, så vöre de likviil
illa använda. Man irtåste fflera bsmöda sig
Om att låta det lefva, an ätt föfhindra det
att dö. Att lefva, det är itke att andas, 1
det är att verka; det är, att gara brnk af
Vara orgarter, vara slnnen, våra förmögeti-
heter* alla de delar af ors sjelfva, som gif-
Va oss kärisla af vår varelse. Den menni-
ska, som lefvat längst, iir ej den/ söin räk*
nat de flesta år, ntart den som niest kiint lif-
Vet. Mången bar låtit begrafva sig vid hun-
drade år, som värit död anda ifrän sin fö-
delse; Hän hade vunnit vid att dö i sin'
tmgdom; åtminstone hade hän lefvat tili den
tideri.
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Hela våv vfehet består i trälaktiga tVir-

Vfomar; oeli alla vara vanör liro blott träl-
'tom, tvång öch väld; Den borgerliga ineu-
hiskan föcleä, ielver och dör nti siafverl:
Viri dess tödelse syr man henne i en lindag
yid dess Viöd spikar ulan heniie i en likki-

och $å bingo ho n bibohåller denniensk-
liga skapiladcn, är hön genom vara inrätt-
«ingär fängsiad.

Man säger, att Äera barin mbrskor bm-
baka det nyssfodda barnets htifvud, for att*
soul de pfistå, gifVa en tjehligafe skapnad
ddråtr beh ulan tfd elettä! skulle yäl vara
hhtvrfdeii Vara illa biiaäde ntaf var varelses

vi rnåste liafva dem utvertek
bhulahåde åf barnrhbrskbr, och invertes at
lilbsbter! Kararberue aro häitten meni tyek-
liga äh Vi.

”Knappt hår featrtet kbmhiit Ur modreris
”sköte', khappt njuter det frihet att röra och
, s, utsträcka sinä leminar, innah man påliiggör
7,det nya hand. Man llhdar def, man läg-
”ger det mbd Hufvndet örbrlfgt} töcternft
,?7utsträckta, och armarna hängande yid kroj>
”pens SidOr-, det omgifves af linuen ocll
Vsyepen at alla s lag, hvilka icke ti liata det
?, att tÖrändra sin ställning. Lyckligt, om
:i det icke klänits äada tili att förlora ande-
Vklrägten, beh om det förfeigtigtvis blilvit
v ’lagdt pä sidiuij så att det vatten, som

masto kornina ut genoril dess mun, kan
ät sig sjelttj ty Sjellt skulle icke
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-Tlinrnet 'äga nog inhot att vända hufvudet
’;på sulan, -tm* att läti»'dess allopp” ®>. ■ •"

Ett nyssfödt Ijanh behöfvop UtSkrnoka
och, närä sinä Istumat-

, för/ att värikia- delri uv
dsa

.ett nystan, sä längedivilut.. Man ntsPräckcr
-dem jncbföär saat, nisu ntiaii, hindrardsm att
römnsig:} maa tvingar. sjilfva- hnfvhdet ge-
nom mössor: ödi det tycksv sorri fruktade
raan ätt det måtte Synas „ldVa.

oti eri kröpp, soin striilvar, effcer, till-
växt, linncr således de iure dc-larnes, ’pac)ri,l-
Vaiide Vkfaft ett öölVervinnerligt Törhindcr
för de'rörelser, soin, dsn. lordiar. Bamet
gör beständigt fålänga. lieiiiöclanden, s6m. u,t-
tömina des‘s krafter, ,ellei- liindra deras, frafri-
steg. lirit, var miricTie i ti;angsel , mindre
tvunget och mindre ihöptryckt nti modcrlih-
vet, än det är 'nti sin lin da: jag scr ej,
hvad det vunnit vid att födas.

Den overksainhet och det tvåhg, hdari
In an bäller -ett barns lernnl.ir, kumia icke
annat än försvåra blödets.och vätskorlias öni-

• lopp, hindra dess tillväxt i styrka, och lör-
skämina dess kroppsbyggnad. Pu de-örtei- ,

hvarest.man icke nyttjar denna orimliga lor-
sigtigliet, äro mcnnilskoma alla Stora, starkti
och väl prpportionerdde 7 ). De länder der-
•emot, uti ; hvilka maa liildär barnen, virillä
utaf puckelryggiga, haita, hjulbenfa, hop-

6) Htst. Arat. Tom. IV. png. rpo, »V- id;
7} Se 15 Noi. tili denna fönta. bok.
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kfmmpna, tränsjakä, vanskapliga af alla
slag, Af frtiktnn, att kröppen skall van-
stälias gerioni fria röfelser, skyudar man att
vanskapa dl ii dcrigenönl, au niin siitter den •
i press. Gerna gjdrdb' niau dem Utnia, för
att förhindra deni att göra sig tili krymp-
llngar.

Skulle väl ett så gryrh t tvång icks bäf-
va inflylande' pä deras lynrie, sätkii soin på
‘deras temperahient? Piaga ö6h sniärla äp
cleras första, kansia: de firmat btcist nwfltånd
för siiia nödväudiga rörelser: oiyckligare iin
brottslingeri i sinä. bojor, .göra de rlifänga
försSk, vtedga® oih skrika-; Deras' första
riisti,' sfigen är gråt! jag trot det väl:
j. sätten cr emot dein äiltW ifrån deras fö-■
deisti j alen första skänk de fä af or, iiird;.
bojorj och det första bemodande sotii de er-
iära-, ;ir plago.fr Da de icke äga något an-;
nat f iitt iin rösten

, skulle id e-'da icke fceöje-
ha sig af deri för att klaga? De 'skrifci öf-
ver det önda f gören denl: och pä-lika sätt
baStade, skullcri J skrika iinnu starkare
im de.;

Hvaraf kommcr detta oförnuftiga bnvk?
af ett onatwrligt bruk. -Sedatl mödrarna,
föraktande siu första; skyldighetj -icke mer
velat uppamina sinä barn g bar mun nödgats
tthiömo dem at Jejda qViiinör, ■ åom. biott
sokt skona sig, för möda, då de bliiiit mö-
drar för främaiande barn, tili Irvii, as' fö'r-
man naturien icke sagfc dem lingot.' Utan
uppehör liade man bort vaka öt ver ett barn,
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lemnadt i sin frihet: men då bavnet är viti
kundit, kastar mäti tiet i en vrå, litan att
oroas af dess skri. Blött det icke ges nå-
got bevis på aimnatts väfdslÖshet, blott bar-
net icke bryter ann eller ben, hvadbetyder
det for öfrigt, ora det omkommer, eller
blir svagt hela sm öfriga lifstid? Man be-
varar dess lemmar på krroppe'ns bekostnad;
och ehvad som må hända, är ämmän ur-
säktad.

I)essä omina mödrar, sbm, befriade i-
ffån sinä barn, glädtigt öfverieulna sig åt
stadens nöjen, veta de väl, burn barnet i
sin linda emedlertid handteras uppå landet?

t)å det obetydligaste hinder intriiffar,
Uppbänger man det pä eit spik, ’såsom ett
bylte; och deltna olyckliga förblir på detta
sätt korsfäst, rnedan ämmän, Utan att göra
sig brådska, sköter sinä sysslor. Alla de,
som man lunnit i denna belägenhet, halva
hait ansigtet blått: blodct hade uppstigit i
hufvudet, så vida bröstet, statkt ihbptryckt,
hindrat dess omlopp; den lidartde troddes e-
medlertid nöjd, emedan lian icke ägde nog
Styrka att skrika. jag vet ej hunt många
timmar ett batrt kan förblifva i denria ställ-
ning, utan att för]Ora lifvet j men jag tvif-
lar på, att det kumi e Uthärda myeket lån-
ge. Se der, skulle jag tydka, en a>' de
största beqväitlligheter, som lindau mtedför.

Man påstår att ett barn, lemnadt i sin
frihet, kunde fatta en elak stållning, och
gifva sig rurelsev, skadliga för dess lemmit»
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tjehliga danmg. Se der en af de fåfänga
slutsatser, som, vår fa Iskä klokhet gör, ocb
dem aldrig någon erfarenhet besiyrkt. I-
bland den myckenhet af barn, som hos för-
nuftigare folkslag änvi, uppammas i allfri-
bet för sinalemmar, ser man icke någon en-
da, som särar eller förvrider sig: de skulle
icke kurnia gifva sinä rörelser den styrka,
som kunde göra dem. farliga, och da de
skulle taga en våfdsam.' ställning-, skulle
smärtan snart påminua dem att förändra den.

Aldrig halva vi äunu företagit oss ‘ att
finda hyndvalpar ocb kattungar; men ser
man, att de halva någon olägenhet af dcn-
na försummelse? —• Barnen aro mera ovi-
ga; lät så vara: men i proportion aro
de ock mera svaga. Knappt kumia de röra
sig; huru skulle de då skada sinä leaimar?

Om man utsträckte dem på ryggen, så
skulle de dö i denna ställning, likasoni
sköldpaddan, utan att ii.ågonsin kumia vän*
da sig,.

Icke nöjcla med att hafva upphört atfe
dägga sinä barn, uppliöra qvinnorna äfven
att vilja fraijiföda dem;. följden är naturlig.
Så snart det förefaller hesyärligt att vara
mor, ftnncr man snart medcl att alldeies be-
friä sig derifrån: man vill göra ett arbete
onyttigt, för att alltid få, återbegyuna det;
och man använder tili s-lägtets skada den lif-
liga böjelse, som gafs tili att föröka det.
liettä bruk, förenadt med andra orsaker tili
folkminskningen t förkunnaross detöde, sohi
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snart skall träffa Europa. Vettenskaperna,
konsterna, filosofien och ele seder hon al-
strar, skola icke dioja alt deraf göra en q-

clemark. Det skall befolkas med villdjur;
och det skall icke nryeket halva fqrändrat
inbyggare.

Jag har ibland sett unga hustrurs sinä
konster, hyilka låtsa vilja uppamma §ina
barn. Man vet så tiliställa, att man blir
nödgad att öfvergifva detta infall: man låter
bshändigt männerne, läkarne och i synner-
het mödrarna komina emejlan. En man,
soin vågade tilkitä sin hustru att sjelf upp-
amma sitt barn, vore förlorad: man skulle
«ei honom en mövdare, som ville göra sig
■ai' med henne. Försigtige män, j inisten at
hustreden uppoftia den faderliga kärlekeng
lycka, att pä laadet fiiinas qvinnor, mera
återhållsamma än edra! Annu större lycka,
om den tid, soin dessa derigenoin viima,
■ej är ämnad för andra iin er!

Hustrurnas skyldighet är icke underka-
stad tYifvelsmål: men man är iinnu ej ense,
pm det vore likgilltigt för barnen, att upp-
anmias af dessas eJlqr nugon annans mjölk,
då de så förakta denna pligt? Denna fråga,
öfver hvilkeu läkarne ägä domsrätten, an-
ser jag afgjprd efter qvinnornas önskan; och
for min egen del, så tror jag väl det också
vaia bättre, att ett .barn suger en sund am-
mas, än en förskämd moders bröst, om det
skulle hafva något nytt omit att frtikta af
«amma blod, hvarat det är bildadt.
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Men bör denna ffäga betraktas blptt på

rl en tysiska siclair, ooh behöiver ett 'burn
jnihdre sin niteiden oinsorg, än hennes
bröst? - Andra qvinnor, ja! ätVcii djur
•kanna gifva det den mjÖik lion vägrar: men
en moders sorgfällighet kun itke ersättas.
Den soin i stället för sitt cget, uppammar
en annans barn, är en oduglig mor; burn
skiille bon elä vara en god amma ? Ilon
■kunde blifva det, mön långsanit, t-y vanan
måste förändra nattireh; ooh ett barn, soin
är il la skött, sknlle hmtdrade gtmgor 'liinaa
förgäs, innan dess äin ma _ laitat en moders
ömhet för det.

Utaf sjeliVa. denna förclel uppkommer
en olägenhef, soin ensinn borde betaga hvar-.
je känslolull cjvinna modet att Jätä sitt bard
iippammäs at' någoh annan; det är‘den att

dela modersrätten, ellei- snarare, att öfver-
låta den at en, annan j att se sitt barn älska
en annan qvinna, dika inycket ooh mer än
henpe; att kanna, att den ömhet det hyser
för sin egen mor, är en gunstj ooh att den,
som det. bar för sin fostermor, är en skyl-
dighet: ty hvar jag lunnit en moders om-
yärdnad, är jag icnc der skyldig en sons
tillgifvenhct?

Det sätt, hvarpä nvin botar denna olä-
genhef,, är att ingifva barnen. förakt för de-
ras amma', i det uian handtera.r henne- som
ett verkcligt tjönstahjon. Dä hennes tjenst
ä;r slutad, borttager maa baniet, cller fÖraf-
skedar man ämmän; ooh igenom ett elakt
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bemötande afskräcker uijan henoe ifrån atfe
besöka sin fosterson. Efter nggra ilrs föjv-
lopp ser hau hcnuc icl\e mer, kiinncr hau
benne icke mer. Modren, spm tror sig sai-
ta sig i hennes ställe, och genom sin grymr
bet ersätta sin yardslöshet, bedrar sjg. J
Stället att utaf en fosterson, dana
en opi s_g.ii, vänjer hon hoppin yid ptack-
samhetj hon lär honom, att en dag iörakta
henne, soin gaf honom, iifvet,. så,soin, hennex
hvilken njirt honom med sin mjölk.

Huru mycket skulle jag icke yrkg den»
n a sak, ppi det mindre aedslog siniset, att
beständigt nödgas förgäfves upprcpa Sainina,
pyttiga lära? Fraujgångey härvid. beror
på flera omständigheter , iin man tror. Oiu
j viljen, återföra hvar och en tili cfess för-
sta skyldigheter, så bpgyhnen med mödrar-
ua; j. skolen föryånas öfyer de förändrin-t
gar, spm j derigenom, skol.en, ä&tadkomma.
Alit härleder sig stcg för steg itran d,etta
fprsta föiclerf: gjl mpra.lisk prdhing Storesj
naturen utsläcks i hvarje hjertaj dpn inre
husliga ställningen tager ett mindre lifligt*
utseendeg det rörande skädespelet af crj, tili-,
yäxande iamilj, iiytar icke iypra männcrnc,
och aftvingar icke mera fräinlingen aktning*
ipan yördar mindre en mar, hvars barn mau
icke det gifves tck,e mer yiigat hpm, föj;
faniiljcu; vanan, stärker icke mer blodsban-.
detj det gifyes, icke ra.era hvarken fäder, el-
lei- inödrar, eller barn, eller bröder, eller
systrar j alla kiinna de knappt hvarandra,.
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burn skulle clå en inbordes kärlek råda ibland
dern V Hyar och en tänker blot-t på sij«-
.sjelf. D|; en dyster enslighet herrskar liem-
illä , muste pian väl söka glä,dj,en annor-
städes.

Men opi mödrarna suulle yilrdrgps sjelX-
va uppamma sinä barn, su skulle sederna
lörbättras af sig sjelfvaj naturens käuslor
skulle åter uppyakna i hvgrje hjerta, och
Statcn åter bclolkas; depna. första o.mstäiir
dighet, denna allena skulle återföxena allt.
Den husliga lefnadens retande behag, är
det bästa motgift mot claka scder. Barnens
bullcr, soin map anscr förtretiigt, skulle
Hiiva angenäipt; det gör fadren pyh moi
dren mera npdyändiga, niera kiira för livari
andra, och tillknyter fustarc enieUan dem
äktenskapsbandet. Dg faniiljen är piunter
peli liflig, utgöra hushällsbekynircii hustruus
niest älskade syssla, och mannens ljufvaste
tidsfördrif. Således skulle detta enda miss-*
bruk rättadt, snart gstadkomiua cp allmäu
iörbättripg, och naturen snart återtaga alla,
sinä rättigheter. Måtte qyimioxna engång
åter blifva mödrar, och snart skola äfven
inännern-e åter blifva fäder och makar.

Fåfänga resonnemanger! Sjclfva, leds-
nadeii ien- yerldens nöjen skulle aldrig leda
tili dessa. Qvinnorna hafva upphört att va-
ra mödrar; dc skola ickc vara det m,cr; de
vilja icke vara det mer. Ora dc ock skulle
vilja, så kunde de det knappt: nu, då ett
motsatt bruk beirskap, skulle hvar Och en
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hafvä att stricla niot alla de mödiars motsäjk
gelser, hvilka, nalkas henno , saminansvnma
emot ett exempel, soin några icke gifvit,
och hvijket andra icke vil ja löi ja.

Det gifves , likyäl stundcm annit unga
fruntimmef af en god natuvei, hvilka, i
dettä mål vågamle trotsa modets, väldc och
sitt köns mptskri, nted en dygdig oför-
skräekthet uppfylla deilna så ljufya skyldig-.
het, söm naturen ålägger cjem. Måtte id-,
ven andra oka dessas antal, fockade' af det
goda, soin är ämnadt ijt dem,, hvilka hdga
denna pligt! J grund af slutsatser,' soin det
enklaste resonnemang gifVer, .och af an-
märkningar, som jag. aldrig sett siä fclt,. vå-
gar jag åt dessa 'yärdiga mpdrav loiva en
stadig och grundclig tiflgifvcnhet å devas
männers sida, en yerkligt barnslig ömjiet af
deras havu, allmänhetcns aktning och vörd-
nad, lyckliga nedkomster utan' farfiga påT

löfjder,. en stadig och stark helsa,. och änclt-
ligen det ndje, au en dag se sinä döttrar
träda i deräs fot&pår, och höra sig näiunas.
såsom mönster för andräs döttrar.

Ingen nior, intet barn. Emelian dem
äro .skyhiig heteinä ömsesidiga, och om de
illa upplyllas ä den, emi,, sä försuminas de
ttfven på den andra sidan. Ett barn bar äl-
ska siä inor, itinan det vet det vara en skyl-
dighet. Qm blodets röst icke stärkes genoin.
vanan och otnvårclnaden, qv.äfves den nti
de första aron j .pch hjertat döc, så tili sä*.
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innan det födes. Så stå vi, ända

ilVån det första steget, utpm natnrcn.
Man viker ilrän hemie ämiu på en mot-

satt väg, då, i stället för att varclslösa en
moders omsorger, en qvinna drifver dem
ända tili ytjterlighctj då non af sitt barn gor
siu afgudj da hon okei; och närer desssvag-
het, för att hindra det att kanna clenj ocli
då hon, i hopp. att undandraga det naturens
lagar, räddar det nndan smärtande anstöter,
aitan att besinna, hurii myeket hon för nå-
gra olägenheter, ifrån hvilka hon bevar. f'
det för ett ögnablick, i en framtid samlar
/jlyckor och faror öfver dess hufvud, och
hvilken barbarisk försigtighet det är, att
förlänga barndomens svgghet under niand.o-
nvms niödor. XpETis, säger fabeln, för att
göra sin son osårbar, doppade honom i Siy-
gens tjölja. Denna allegori är skön och
klar. På ett helt annat sätt göra de
grymma mödrar, om hvilka jag talar: deri-
genom att de sanka sinä barn i veklighcten,
bereda de detp tili liejande, och öppna de-
ras porer fö.r sjukdpnur af alla slag, hvil-
kas pifer de vid en mogeri aider icke skola
undgå att blifva.

Gifven akt på naturen, och fölien den
väg, soin hon utstakar för er. Hon öfvar
beständigt barncii, hon härdar deras tempo-,
rainent genpm alla slags prof, och hon lär
dem i gbd tid hvad pfäga dell smärta bety-
da. Tänderna som tränga sig fram, gifva
4eui fcbcrj hetsiga koljker förorsaka hos'
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dem konvulsioner; tanga anfalt af hosf»
qväfya dem-

, maskar plåga dem.; öfvertlödk,
gä vätskor förskämma deras blodg åtskilliga
syror sätta den 5 jäsning, och förorsakg faiv
liga utbrott. Nastan hela den försla åldem
är s|ukdora och fara; hjilftcn ai de barn,
som födas,. förgås innan ojttondc året. So
dan prgfven äro utståndna, bar barnet viin-

in t krafter; och så snart det kan betjena
sig af lilvet, blir d-css lifskraft raera stadgad.

Se der natgrens föreskrjft. Hvarföre
skolen j sätta er emot den ¥ Sen. j icke,
att under det j tankea förbättm den, j- .stö-
ren dess arbete, och hindien verkaa af dess-
Omsorger? Att göra det utvertes, som. lion
gör invertcs, är enligt er tanke, att för-,
dubbla fanin: tvertoni, det är att alboja
den, det gr att försvaga den. Erfarenheten
Kr oss, att det dör iin na ffera barn-, son\
äro kleitjigt uppfostradc, än andra. Blott
man icke öfverskrider mättet af deras kraf-.
ter, löper- m;m mjndre lära yid att använ-.
da, iin att skona dem. Vänjea dem derfö-.
re vid vidrighcter, som de en- dag raasta
erfara. Hävden deras kropp emot ärstider-
nas, klim.atornas och elementernas väldsam-.
heter; emot hunger, törst ooh besviirlighe-
terj doppen dem i Stygem bölja. Innaa
kroppen fgtt en bestämd vana-, kan man li-
tan fani gifva åt den en sadan, som man
vill: men då den cngång stadgat siä natur,
blir hvarje förändring farlig. Ett barn kan
jyrdraga de förändringarsom en man, icke
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"kunrl e xrtstå: ’den förras veka och bojiiga
librer taga utan tvång del skick man gifver
dem; men mannens; soin aro mera härtlade,
.förähdra ej utan våld det skick, soin de
fatt. Man kan derlöre göra ett barn stavkl,
utan att blottställa dess lif och dess helsa;
och vort oek någon fara dervid, så bortle

31 uin ändå ieke tveka. Faror äro oskiljakth
ga ifr-ån det menskliga lifvet; kan man då
■göra bättre, iin flytta dem tili den period
deraf, da de äro mintit skadliga?

Ett barn biir mera dyrbart i den mån
det tillvaxer i ålder: värdet af dess person
ökes ntaf värdet af den omvårdnad, som
det kostat; med Kirkasten af dess lif före-
nar sig hos det känslan af dödeh. Det är
således förnämiigast på fvaratiden, som man
inaste tanka, då man vakar öfver dess ho
varande; det är emot iingdprrtens olyekor,
som ntah måtse beväpna det, innan det blir
utsatt för dem: ty om värdet äf lifvet till-
t-ar ända tili den ålder, som gör det nyttigt,
hvilken därskap är det icke då, att skona
barndomen för några plägqr, för att råga
dem på förrauftets ålder? Är det så en iä-
rare undervisar?

Menniskans lött Hr i alla tider att lida.
Äfven omsorgen för hennes bevarande är
förenad med sinärta; Lyckligt, att i sin
barndom kiilana blott fysiska olyekor! oiyo
kor, myeket mindre grynmia, myeket aaain-
dre smärtSamma, än de andra, och hvilka
myeket mera säilän iin dcssa3 hos oss vack,4
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h-dsnad for 1 ifvct. Man mördar sig' icke
för giktens plågör; , d-t är hlott sjiilcns,
soin inge förtviiliin. 'Vi bekläga barndömens
ciilb ,■ öch thif är våvt egot, soin vi borde
b.-klaga; Väfa största ölyckor härieda sig'
iirän öss sjelfva.

- 'Barnct födes skrikande, och dess för-
St-n- harndöm bditflyter undet tårar. Än sha-
kit) man, shieker tiliin det; att ställa det
tilHVeds; iin hpWr rrian, sliir man det, för
att iörma det att tiga. Ahtingeri gora vi et-
ter bafnets iiifäil, eller lordrti vi; 1 att det
srkall gora cffer vara: antiligeii underkastå
Vi Öss dess-'nyekeV,• -eller tvinga vi det ef-
tervärri: det g es- iligt-n medelVäg, antirig-en
imsfe -det •befällå, ' efler lydai ' Således äro
itiägt Öch traläom de ' förstä begrepp, söin
hös barnet uppkommä. -Innan det kan tahi;
befaHer det redah; inrian detäg.er förmågan
att handia, lyder det; öch undersfhnclöni a-
gar man det, fdrän det kan kirnua sinä fel,
eller rättare, begå riågra. På detta sätt
väcker hian tidigt i deså ungå hjertd passit
ner, deih män' .sodan tillfäcknäir haturenji
öch -fedan nla-n b-nnodat sig-- att gora det e*-

lakt, beklågar uran sig ofver att lirinä det
sådant. ‘

Ett hara tillbfingar på detta sätt sex
ellör sju är hti qviimors händer, ett olfer
för dcräs och-Aina egna nyckbik öch sedän
liian-lart det- ett öch ähhäty de# är, sedän
m in'heiastat -deSs nfriftc hled ord; som det
icke-kuri dVriStåy eller med Säter, soin tjena
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VDt tili ifcgiHi tifigj sodan man förqvSft ua-
tören genom He passi onsr rrtan uppväckt,
Öfvedeirifraf niin denna pä detta satt tiilska-
padc väreisiä i Händernä på- du liiroiiiäStäre,
sbm fuUbordiif' "att utvcckld ddssa konstgjor-
da ftön,. bih redan firinef fullkomli-
gen danådnJ

, beH- liir honbni allt, utörri att
kääriä sig: sjelf, utom att draga fördel af

ifttotri att kurina lefva bcli göra sig
lycldig: ■ nur dfetta; hain, sliifdtfi
tyrin ,

fnllr af lärdbrii peli pöllit pj veit,' Hr
Ui svagt' tiik RVbppeu soin' tili sjllen, Ra-
stas mt i HiådÖiW, och det viSarsi.i alvighet,
Sitt hogniod och alla sinä ladter, väeks maa
äti: beklägi det meriskliga elllndet o.ch för-
derlvet. Man bedrar sig: sädan är menni-
skari, dinid' af' vara irifällj deä riattiren da-
liar, är h’dtHarinan:

. da att crt barn skall bibshålla
Sin ursprlingliga daning, ,§u bevaren den äri-
da ifrån, det .ögönbiick, då det kommec tili
Verbien. Siksnart det födes, tagen det nti
dr vård, och öfvergifveri' ■ det icke, irinaa
det blir inenniska: eljest skoleu J aldrig vin-
pa. er afsigt. Såsom modren är den sauna
ammun ,i så är ifadren den sanna läraren. Dc
böra vara 1 eristi oiri ordningen af deras för-
l-änningar, ätVen så väl scmi oia deras. pian:
ifrån den eilis lländer bör baruet gå uti den
audfas. Det skall bättre uppfostras af en
far med förstånd, eburn nred inskränkta
kunskaper, än af den skickligaste läromHstard
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i verlden; ty nifct «kali mer ersätta sktck»
ligheteir, än skicklighoteli nitet.

Men göiomälcii , syfcsiorna, pligteri
na . . i . . ack pligterna! utan tvifvel är en
I'ars skyldighet tien sista 6) ? Förundroni
pss icke, ått en nian, hvars hustru vägrat
att uppatmro ffukten tif deras förenlngj väg-
j;är at uppiosti ’ä n. Det ges ingen mera
förtjusande taHa* än den af en farhilj, men
ett enda föffeladt drag Vanställer alla de au J

dia. Öm hipdreii har för Svag liclsa tili att
Vara ammu, su här fadren for myeket göro
mål, för att vara larare. Barnen aflägsnade,
kringspridda i pensjonef j kloster peh offent»
ligä lärollus, skola flytta annorstädes kärle-
ken tili sinä, forälarars hus, eller att bättre
uttryeka det, skola de återföra dit vanan att
icke lasta sig vid nägbt; Brödef öch sy-

f

Jj) Da man kos PlUtark läseit, att Censnrn Cato,
sbm styrele Rom med så inyeken ära, s.)eIE
uppfosirädö iin sbn ähda iftän vaggttn , bck del
med sadan omsbrg , att hän lemnade alit , för
att vara närvarande, da ämmän, det år: mb?
dren, tvlitlade ocli latjade öin honom ; elä tnnn

laser hos Svetönius , att AikSostuS, Iteildins
hertskarc , sbm sjelf bröfrat odi sje 1f slyrdb
den, iärde sjelf sinä sonaifiner skrlfVa, sitnmaj
sarat vettenskapernas första grundep, och att
hän hcsländigt hade elein otnkring sig; lian
hian ej alballa sig att 1c ät deri ricichs sinå
Sjdlar, h vitka roade sig med sad.lnt loppii,
tifch; utan tvifvel, hade för tråhgt snille, tör
att kuuna omfatta vår tids Stora mans vgtiga
götomäh
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t
f

St£ar skola knapp.t kärinä livarandiaj då dealli Rögtklligtvis ärd kuhilade} skola de va-
ra gaiVski artigii ; de skdli unT-
gäs säsdiri fränririaride, Sn änart det cj me-
ri geä nägon fovtvölighet eÄellaii sliigtingai>
nai, så sriart farililjcnä sinrinanlefriad icke mci
h\ utgöf' litvcft behag; m:\ste , mad ' väl taga
kiri tillllykt tili cjidka scdcr, för dtt. crfcätti
bÖsten. livilkeri mcnniska är vfll iiOg dam,
dtt cj ipse kedjiii af ållt detta?

£?ri fåv, sohi föder dell uljdbrlVåller
bafn', upjiryiler, derigeirbrii bldtt ifdHjeJ dei
len af f, in skyldighet. lian är äkyldig : rtieni
fiiskiiv' åt-silt slägtfe , lian är skyldlg sam-
fnarilefhåderi' SamhäHigjv nleriniskÖT, o'ch haii
är skylåig uiedbbVgare åt Stätcii. : HVärje
irian , söiri kari betala 'den(la trc'dubblå‘ sknld,
Öch icke gÖr dete, äiF brbttklig} ! «ch kaii
bärida, ‘nltia bfottMig; onl hari bldtt
baUtcn cfdråf. t l Vai bcll “eri , skiinb 1 itke 1kari
rippfylta cu fpders skyldigheteri' iiger itke
rätt att bliftki det. . m-arkeii faUigdßm, el-
lei* arbete, cflfer* riägon nidrisklig’ hänsigt
kumia liik alla liölicAlt rfrSri att - uriderhJUli
dch sjeTf ‘rippfdstri sinä bafh. Minä 'Läsai
rcky kumien lita derpå. Jasf föresriäf hvir
öcit : efiy sbm ägdk Iljeni, Ocli söril ftrisum-
maf sä fjcliga skyldighcter, att hah längd
skall gjutii bittra tårir ÖfVct sitt fel, peli
äldr?g ! kiinria tkÖstas deföfVer.

Men hv;ad gör deririå vikä ihan j pfeniid
busfiddr Sä öfvctHo|iad af ochj
dnligt siii tarike, tvutigen iit lemua sini■ i‘c -J i lm: ri‘ mg.



Emil.34
,!i ;j; du;«f; d '..tni.;! •} ,

’

ry' . .j.; *

batn tiflsplllo?— Hau löriar en annan röt
alt oria 4 6111 hafyai (len vårcl, soin är ho-
itoni sjeiftili besv.är. Ffljasjäl! tcor du dia;
for penningin- gilVa. din spn en anpan lärV
Bcdrag dig 'ickq j det är ickq cngåug en lä-
rare,- soin du ger honotn, det är en ckeng>
Hau «kali spärt bllda.hpnom tili .en dylik,

, Man . resonnerar rnyeket om egcnskji-
en .god guvcrnör. Den första, soin

jag af .hp|ipm skulle, lordia, och endost, den-
nä foviitgiJtter hös konoin mångä amira,,.vo-
te dell :$k Je-ke vapa. en f*l menniska. Det
gifves, sä; åi?D yrken-, att mim ej kan idka
«Jeni föj pbdaningar,, , litan att visa stg dcnl
byfätfjg': saduin är'eri , sädaiit; är
en lärafcs.. ,Hvem skajl da uppfostra niitit
bärnt- Jag hap redan sägt, dig det, du sjeif.
Jag kan deticke. , Du kan det fcke! ....

Skadä dig dä en Van. Jag «er ej xyjgon an-
nan utväg.

En .gpvernör! o hvitken hög själ .
.

.!

For alt diua en menniska-, måste man sjeif
i saptiing vara antingqn far, eller nlcr än

Se der den syssla j så sorglöst
förtron at lejda personer. i

jn nier man tänker härpå, desto flera
nya svårigheter upptäekcr man. Det vöre
nödvändigt, att en guycindr hade blifvit
uppibstrad for sin ele£j att d.omestikerna ha-
de blifvjt uppföstrade för deras herrej ätt
alla de, som nälkas hapoin, hade f att de in-*
tryck, spin de böra nfeddela hönom: muu
borde, iiriin upplbstran tili uppfostrah, gå
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tillbäkä, jag‘ vet fekfe hvart. Hnim skall ett
lirun kuntiisi väl upplos-tras af den, som sjolif
like blilVit v!U ipapiostrad V

Donna sai Isyutn nisiini'ska; iir höh ö-
mojlig äf.fc linna? Jag; vet dett ieke; Htl
tiessä -lornedringetis tider, livoni vet tili
avilkriri höjd af dygd en nlenskiigf sjul, iin-
Vln kni hilma? Men antagdlii; .att* elettä'
Vidifrider iir tiilinit; I det Vt Betnaktä hvad,
hän lioi* gdra-, skola vi iirinä hvad hiin bdr
Vara. Hväd jag vedan.- i lorväg, trdr uiig
se; är ätt eri hir, söin kände, hela väodfet af
en gbd giivernör;' skulle futta det basliit att
Vara liHndrtl förutarV} ty hän skall le halva
iner-a b-kyniniet ah iorskailä sig en sadan; <

iin att sjelf hlilVä tiet. Vili lian då skaffä
sig *eij Vilu? Mätte hari uppfosträi! sini son
ätt vara det , så skall hän. ej. Wfhöfva solia!
hondiu'arincJrstiidpSi beh näuirpti bar tedarl
gjört, hilliten 4f aibetet. , . , , ': , ,

. .jfvp;',seini jag kannet lilott- tili rängen *

liar hitit föreslfi; tiiig ttt lipnFqstra slil sdnä
Hän hay,. utan , tvifvel, gjdtt irtrg
hetler pirien, langt jlmn ätt heklagä sig Hi-.
Vei* hiin. afsläg, bor Hau vara faÖjd' nted
miii lörsigriguet. Oni jdg hade . eniötttgii'
haiiS'anbrid-; dch imit o nlitt nletöd; så hade
il -t värit-en ntissiyckod uppfdstfläUs) oni jag;
hade lyckats, st Itad* tiet värit inyekot vilr*
re; hltnS' san skulle .äffeigt, sig -shi titel; hait
hade icke mor velat Vara piins. ■ .

Jag iid Idp Ihycket öfvenygid dm vig-
tenf u( ; eii limvtes • fikyldigheter-, jag; k3i]rte|
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för ttiycket min dgen oskicklighet-, föi: att
IVågOnsin emottaga en sadan beställning, den
mä tillbjudas mig frän hvilken hand soin
heistä och sjelfva vänskapens intresse Vore
för mig ett nytt motif tili afslag. Jag troig
ntt få fnenniskor, sedän de läst dentia bökj
Skola vara frestade att göra mig delta afibud,
och jag ber dem, som kunde vara detj att
spara sig en onyttig möda. Jag har fordom
gjort ett tillräckligt försök med dctta yrkcj
för att Vara säker deroin, att jäg ej är
skicklig dertillj oeh minä örrtständighetcr
skulle frikalla mig derifrånj om ock minä
gäfvor gjorde mig dertill skicklig, Jag har
trott mig vara skyldig denna ollentliga för-
klaring at dem, som ej tyckas skänka mig
nog aktning, för att trO mig uppriktig oeh
fast i minä beslut*

Ur ståhct att tippiyliä det nyttigaStc ar-
bete, skali jag åtminstone våga föcsöka det
I'ättaStej efter Sä mångä ändras eXcmpcl,
skali jag ej lilgga handen Vid utaji
vid pcnnan; öch i slället att gora det sOra
bbr göras;, skali jag bemöda mig ätt sägci
dcti

Jäg Vet, ätt Vid sådäna företäganderi
sorti detta, en auktor, som alltid finner sig
väl i systemcrj dem hän är frikallad ifrån
att sätta i verkct, utan möda ger mångä
xeglor, som aro ganska vackra j mcn omöj-
liga att iöljasj och att äfven det görliga,
Som Hau sägetj i brjst af omständlig be-
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skrifning och tjenliga excmpel, bljr u(.au
nytta, da hän icke visat tillämpningeu dejaf.

Jag har d&rfqre tagit det patti, att gi(*
va mig en inhiUad elef j att hos naig f«rut-
sätta den ålder, dcn helsa, de kunskapcr,
och alla de gäfvox, som avo. tjenliga för att
arbeta på hans uppfostranj att ifrsn det ör
gonbiick, då hän todes, leda honom ända
tili den stnnd, då haa en fulldanad maa»
ej mer skaU behölva någon annan ledsagare
än sig sjelf. Demoa metod anser jag nyttig
att foxhindra en auktor, som misstror sig
sjelf, att förirra sig i synvilioxj ty dg hau
skiljer sig vid deana allrniinna pxaktikcn,
behölver hän blott försöka sin egen nupi,
sin elef; hau skaU då sna.it märkä, eller
skall läsaren märkä för honom, om hän föl-
jer barndomens fram-steg och den gäng, som
gr naturlig för det njenskbga hjertat.

S© det hvad jag vumjagt mig om att
gora yid alla de svårigheter, soin franiställt
sig. För att icke onödigtvis. föxstora bo-
keh, har jag nöjt mig m,ed att taga de prin-
c-iper för afgjorda, hvilkas sanning hvar och
en borde känna, Mcn hvad som, angår de
reglor, som knnde behöfva bcvis, så har
jag tillämpat dem alla på min Emil., eller
på andra exempel, och nti ganska omständ-.
Jiga ooh vidstråckta beskrithiugar har jag
visat, huru det som jag fastställde„ knnde
sättas i vcrkställighet: sadan är ätminstoxie
den pian jag föresatt mig att föl jaj det tili-
hör läsaren att domma, om jag lyckats.
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Häraf kommw det, att jag i; börjait
talt föga om Emil,, cmedan minä loista
txaxitner uti uppfostran-, churu stridiga meci
dem som äro antagna, aro, af sadan tydlig-
het, 'att det är svurt för någon fömuftig
-menniska, att neka dein sitt tjii all. Men i
den mån jag framskrider, är min clef, som
blifv.it annorlunda liandledd iin edra, icke me-
la ett vanligt barn j hän måste halva en e-
gen sätskilt Iclnadsorduhtg. Då. frainträder
hän oftare på och emot de sista
tiderna föriorar jag hono.Ul icke mera ett ö*
gonblick ur ögnasigtef, ända tili dess,.hvad.
■hejst hän må säga derom, hän ej q|era hap
det miitsta behof af mig.

Jag talar här ej om en god guyernörs
cgenskaper, jag förntsätter d’em x och jag
förntsätter rajg sjelf utrustad nied alla dcssa
cgenskaper. Då man laser detta verk,
skåll niån se, hum Jrikostig jag är emot
«»g sjelf.

Jag. skall cndast tyertelpot den aljmrin-
na meningen anmärka, ajtt en guvernör för
ett bar n- bör vara ung, och så ung, soin en
vis mun kun vara. Jag ville att hän sjelf
■yore ett barn, ora det vore inöjltgt, att haa
kunde blifya sin elefs kannat, och virma
hän s förtroende. derjgenom, att hän delade
hans nöjeji. J)et gifves icke. nog samband,
emellan barncloraen oph den mogna åldern,
för att en grundlig tiUgifvenhet på detta ai*
ståpd nägonsin kunde dunas. Barneu sraickra
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to

viti iib1and, gubbarne,. men de älska dem
mm J ' i

Man. öaskar sig en guvenior, spm re-
dan torut uppiostrat b*um. . Dotta ,iu får-
myqket j. sammu maa kan uppfostra, blott e»
gäng: pm. det bgliö.fdj?§, tviy lör att, lyckas,

mieti hvad rätt löretoge. mgn da tien lörsta
upplbstran ?. n,Q ys .Jpb åb j-jff

M.ed större erfaredhst aiaa. väl
förstå. Saken bättre, mpn kun de ej v.erkstäl-
la den mcr. Hvar ocl\ en, soin engång.
Vtppfyllt denna, jplats .nyg välj. lör att. känna
alla dess besvärliglvter, öaskai itke, att ater
jnsiittas der, odi ora hau. ilta bdtLudt sitt
kali första. gäpgen, vore det ett. elukx fiuve-
.bud, i anjsjeende- tili deu andra,.

Det är en. stor å^jkjLUnad, jag, medger
det,, att lölja ett yngbng i. fyra, el]t-r att ie-

.da honoin. i tjug.u fcm ars tid. . J gilyea en
guveraör åt ecler son, soin redan är ..duaadj,

.tO.cn jag,. jgg
t

vill. att;:han skall halva en sa-
dan, janan haa är lödd. Ecler maa kan eh
,ter hyarje tein mk Tprippp. ombyfca eiel;
Swn alchjg halva uwsr iin en. j gpreu
Skjllnad emellan en. Liivate oeb, en Gliver-
nör: en manaa darskapl Skiljen j. dä TilVen
en Liirjunge i-råjti en. E lei? Det gilves, blott
pn (SOna maa. bö>r lära hämy,,det
kr den öin en menuiskas
aa vetteaskap, är blott en, och oaktadt -idit
Mad. sagt- om, l\u;syrvxajs.i^ppfo-
'stran % kan," deii icke del.as. For (dj-ygU Ä Lal-
£m; jag lärarea i denna. Yettenskjiy Mlre
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Guvernör än Informator j eraedäh’ det
Jionöm mindre är fråga ora att undervisa,
an att leda. Hän bökej gifya reglor, hau
bör ge anledning att ftmia' detn.

’otn man med så mytken sorgfällighet
tnåste väljä Guvernör ,

sh är det vai äfVen
honom tillåtit att väljä sm elef, i syntieri
het då det är fråga om att fragiställa ett
inönster. Detta yäl kan aitga hyurken sniK
let eller karakteren hos: ett barn, som, man
icke. känner förr än yid arbetets slut, ooh
hvilket man antar, innan det blifvit födt.
Om jag kunde väljä, toge jag ett mad blott
yanligt yett, sådarit sorti jag föfUtsätter min
olet*. Mad behöfver upptöstra Iplott variliga
menniskor j dessas, uppfb.stran bör ensgm tja-
na tili mönster för dcras likars, De andra
fostrå srg sjelfya, man göre h.u,r man yill.

Ä,fven orten äger hifly-tandfe på mennk
skornas pdling de aro, ej allt hyad de kun-,
na vara, annojstädes, ätf undcr de tntnpere*

tade luftstrccken. Uti de ytterljga
terna är olägenh,öteh märklig-, fyleuniskan
är ej, såsora ett träd, planterad på ,cp <&tx

- för att alltid der qvarblifya; ooh de'n soin,
från, cndera ändan af yerldeu reser tili dcn
andra, måste en dubbek så lång väg
50rt\ den, hyrlken i afsjgt att hinna sanimg
mal, reser ifrån en pjyfe sopi är belägert
midt emellan dem.

Äfyen om en invänaro af en ort, somnjiater ett tempereradt luftstreck, genom-
vandrar de tvcnne ytterliga klimaterna, det
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fcna öfter det andra, år haiis förcfel ögon-■ skenlig: ty, om hau ock förändras lika mye-
ket soin den, hvUi>en reser ifr§n det ena at
de tVcnne ytterliga kliiiiatcrna tiil det an-
dra, sp aflägsnar lian sig likväl hilliten
inindre sln naturliga peskaffenjief, En
Franshan föfyer nti (Juhien 6fh nti Lapp-
\andiy pien en Neger skulle ej på sanana
sätt lefya uti Torneå, ellei - en Sampiecl uti
Benin. Pet tyekes ännu, soin yore hjer-
nans organisaation ipindre fullkomlig i de
tv en ne ytterliga luftstreckeii. Hvarken
grerne eller Lapparne äga Eproptterpas tori
stånd. Vijl jag. d|, att piin clef mä kunpa
keho, hvarje luttstrfeck på jorden, så bör
jag taga honöm i en teihpererad ?on, i
Firkukvike, tili exempei, heipe pu annor-
städes.

J. Nordep förtpra 0 nienncskornp myeket
på eri pfruktbar jo.rdinån5 pien ptj de Södrp
länderna lörtära de litef pa en fruktbärapde.
Deraf härrbr en ny skillnad» som gör de
förra arbetsatnma, pc h de sedpare djupsiimi-
ga. SamhäJlet yisar oss p 4 en ogli samma
prt afbilden af dessa skijlnader emellan de
fattiga och rjka. De förra beb.o, den pfrpkt-
bara jordnipncn, och de det irukt*.
bärande landet,

Den fattige behöfver ej uppfosträlp
den upp.fostoni, soin egnar hans oinständig-
heter, göres nödvändigt af dem, och kaa
icke vara annan; tyertemot, är den Oppfo-.
litran jy som den rike får af sin belägcnliet»



d.ca spm minst passar så: väl för bo»on\
sjelf, soin för sainhälfet. Dcssutom bör tfej\
liaturliga uppfostra.n göra, en. m.cnniska sUick
lig att lefva i alfa det njeiiskliga ) jfyptsonn
ständigheter; hyarföre det är mjndre fprnuf-
tigt att nppfostra cu fa.ttig Ipj att vara rik,
an en rik för at vara fattig;, ty 5 proportion
af antalet af dp. ipenniskor, jefva nti.
begge cfössa tillståmlj, gifyas det flera. rtptje-
rade* äti såcfana spm ifrån. fattigdpiji. bragt
sig opp. Valjom då en rik: yi skola då
åtminstonp vara säkre ojn att hälyä gjorc en
jnenniska tner,, ty den lauige ka n blifva
n\pnniska af sig sjelf.

Af Sainina orsak skall jag cj hd.lcr va-.
ra, missnyjcl dgriped,, gtt EMi,k: \na iiga, börcl.
Pet blir apcla alltid ett Qffeti, Vyck.t unclan,
tprdpmen,

gjvipp är. fMer-, och; ipptlprjps., -Irfcm, be-
höfver inga %ajt)[rar.,’ af dpras plig-
fer, träd.er jag äfyen i f 1 eräs. rättigheter.
p-an nwstp iredra sinä föräljlrarmen, lyda

. b.lptt, inig, Petta'gr initt första,. ejler sng-
rare .mitt enda yjllkpr.

Pärtijl muste jag tillägga ett, annat y

sora, ifr bJptt en, följd, af det lötra,. atf.-inan
.aldrig empt v’ur vilja måtte "skilja osS slran.
byarandra. Petta bpting af yäsendtligt, och
jag önskade äfyen,, att. elpyen, peh guyernö-.
i;en, skulle beti:aj\ta Hyarandra såsom alldplps,
pskiljaktiga,, och att dpras lefnadsöden all-
rid uuitte vara emellan dern ett gemensamt

• iorcmål. , Så. snaft de fÖr§tg- sii\

Emil.
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uti: framtideq; så suuri dc förese

.det ogouhlick som skulj, gqra duni främman-
de för hvarandra, ärq, de det vedan: hvarde-
ra gör sin lillu pian fö.r sig sjelfg och b.eg-
ge, sysselsatte med den tid, dä de ej mer
.skola vara tillsamman, aro det mj. emot sin
vilja. Lärjungeu auser lärären blott säsom
ungdomens pjågoris; läraren auser liirjungen
blott sasom en tung börda, soin lian är o-
tälig att blifvq, fri; begge lähgta efter det
ögqnbiick, soin skall sRUjä dem ifrän hyar-
andrag qch emedan det uldrig gifyes någo.n
yerklig tillgifvenhet emellau dem, muste
den ena halva alltför litea vaksamhet, qch
den andra aUtför liten läraktighet.

Men då de betraßta hvaraiidra såsöm
b.estänida att tillbringa sinä daggr tillsam-
man, är det af vigt för dem att göra sig
älskade af hvurandra, och just härigeaom
bjjfya de det. Eleveq rodnar cj öfvef att
f sin bamdoiq följa en yän, som h,an mästa
äga dä hän bjir fullvutßenj guverqöreri är
jnän om den ornvärdijad, af hyi 1ken hau

.skall sßörda frußtiaij qch hyarje förtjenst,
,som hän ger ät sin elef, är ett kapital, som
hau sätter pä ranta för gamla d.agar.

Dei\na öfverenskonimelsc, slutad i för-,
.yäg*. förutsättei; en jycklig nedkomst, och
ett barn, soin är väl bilcfadt, starkt och
sqndt. En far äger intet» yal, och bör cj
gifva nägo.n foreträeiet i den familj,. som
Gnd gifyit houoin: alla hai\s barn äro m,ed
lika rätt hans barn hau är dem • alla skyldig



gamma ömhet ooh saliinpa omv årdqad. An-
tingen dc rivo krymplingar elier cj, antin-
gcn dc äro syaga eliev starka, så ar hvarfe
och ett af d 0»1 ett honpin anförtrodt gods,
för hyilket hän är skyldig räkenskap åt
dcn, ur hvillen.s hand hanlått det j och ä!>-
tenskapet är ett för drag, slutadt sg. vä] mcd
naturen, som epieHan makarpe.

Mcn hvar och en, so.in åtager sig en,
skyldighet, den naturen cj ålagt hpnom,
bör {Virut fpvse sig nied mcdcl att uppfylla,
dcn; ty annars gof hän sig ansyarig Hiven
för det, soin hän ej kunnat göra. Dep som,
åtager sig en syag och sjukhg ctcf, förbyter
siil syssla sasom. guvevnöy tili en sjukvakta-.
resj derjgenpm att hau vä.i'dar ett onyttigt
lif, förspiller hän den tid, som, lian iunnat
att oka tless värde; hau blo.ttstälfer sig föy
det, att en dag af en i tårar h.adapde mor
{vöra förehiåelser {pr ep son,s ddd, hvil.ken
hap läpgc för henne bevarat.

Jag skulle iek e gtaga mig ett barn,
som vore sjukligt, peli hvars vgtskor yore-
fprskämda, Q.IP det ock kpnde uppnå åttatie-
ars ålder. Jag önsKar ej mig eri ejef, alk
lid onyttig för sig sielf och for rpidra, livikt
ken ehdast sysselsätter sig ip.ed att bevara
sitt lif, och hvars kfopp skadar yjälens iipp»
fostran, Hyad gjprde jag annat, cly, jag ia-,
iängt pä hpnprp slösade min omvåvdnad, aa
Iprdubblade samhällets förlust, och beföfya-»
de det työnne menniskor i stäU.et för en?
kkätte en annan, i mitt stäile, besyära sig

W Emu.



tfted Petinä åjukling; jag santtycker dertill$

och’ jag gjllax*" Hans kärleksverk; itien jag,
för niin del, Sger ej dehna skkkligliet: jag
kan icke liira den att leIva, sdm blött tiin-
ker p:i att förliindra äig att dö.

Kroppen mä’ste äga styrka for att lyda
själen: en göd tjenafe niåste Vara Stark. Jag
yet att ömåtteiiglieten viiekef paSsionerna;
den äfVeii kröppeh uti Liögdenj
kroppen» späkAnde dell lafcta åktadkömma öi-
tä saiiin\;i veikan genöin en riiotSatt örsak.
ju svagäre kroppen är> destÖ mbr kelailet-
den; ju stårkure deil är, desto nlerd lyder
den. Alla sirinliga pa.ssidner henska uti
vekligd kroppar; de uppretas af dem så
myeket hlera, söm dc mihdrd kutina tjll-
Iredsstälia dent.

En svåg kropp rorsvagilf 'sjilleri. Der*
af hiirleder sig Lilkafekdiistens valde; en
konSv, meni skadlig för nlemiiskörtia, iiri
alla de sjnkdorttar dell påstär sig botil. För
iilin del vet jag ej, för Imlka sjukdöittar
Läkarne böta öss; hien ddt vet jag; att de
gifva öss många, sbni ärö Skadliga: örklös-
liet, liittrögehhet dch fruktart
för döden: otti de böta kropfien, sä döda de
modet. Hvartill tjenar det, att de kömmi
lik att gaV Ddt är inenniskör vi behöfva,
Dch sädana sdr mäti dj gå ur defas härldcv.

Läkarckoilstert är i rrtdd hös OsS; hon
bor vara det. Hon är ett tfdsfördrif för lc-
digt och sysslölöst folk; sbrit litan att veti,
hiirli dc skölå förriöta sih tid, använda den

45
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tili att sköta sin. belsä. Hade de värit 6*
lyckliga nqg att födas Ödiidligu, så Vöre dd'
dc* däiidlSaste filand Väreisen.- Ett lip, sotii
de åldiig skidle frakki att iörldra, iigde för
doni: imet vätde. Dettå folk behöf*
vei: liikarc- , soin liota denl för att sriiiekra
Heili j och li vilku hvarje dag gifva denl def
ei)da niäje-j som de kuiitia siriaka, heiiiligen
AQ Stt ,’ej vara tlöda.

Min afsigt af ej, att här vidlöftigt ta:

la oai Läkarekonstens önyttigiiet: xriitt än-
ctaniul at blött, att . bcrrakt.i fientie päden
ufqraliska sielun. Li k, Vai kari ];lg ej äfhälla
ftligiffån aft aiVmäfka, att nienmskqnia i af-'

p,ä desi, brnk göra lika sd.llslrier; sorti
vld sännihgcris' uiidcrsökande. De !öriliodaialitti ått inaii botar en da nian vår-
dd.r nomini, och att niin ftiiher en fcanhingi
da ihan söker deru de se ickeg att en Lyck-
lig krir, soin eri läkare gor!, uppviiges af
hiiri,drade sjnkas dod, liitiIkä lian iriqrdat; :
öcK'att aiot nyftan af eri lipjitackt- saiiniirg,
bör komim i rakiiirig den iskadä* soni äståd-
kommes af de vilitarelser, sou! i det sani-|
ma ilisinyga dg. Den vettenskap söin lar,
och den Läkardßqnst söin liörar, liro iitaii*
tvifvei gansk» goda; iitcn den veilenskrtfr
Som bedrar; och den Läkarckpnst söiri inof-
dftfj aro. ganskakelaktl; Lär'öss,di att sk.il-
ja dpiri. Det är dmiti söin kritUeri liggcrl;
oni. vi visSte att' vara öktnlhiga örrt saiiniri-
•gen, sii skulle’ vi aldrig bedragas af lög-
rieiij öin VT visstc htt ej vilja bocd öss emot*
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rnluren, så 'skulle vi aldrig di» gcnom cr»
-däkires kand< Åtöfhållsamhet i b.;gg£ rtessa
■afseenden vörc förriaftigj mau vunne ögon-
skenligen.. vid att imderkäatä sig den. J:ig
ugkar «]•, gtt Läkärekonst m kun ya*
ra ityttlg- för nägra «lemtiskor, ni*n jag, sä-
g.-r, ält dpn är. skadlig for meniiisköslägtet.

Man' skdU siiga fiiig, såf.Om imil öuhp-
MlrDgen ‘gör, att felet är lukarneS, itien
ätt Sfellvli köustcii It ofclbär. Valan! mät-
it» dcft. dff kößiina-übm liikaie: ty så littiköde ärö förenade, skalf niäit. jKaPihi hdiidhide
gårigor TÄer -att ’frukta' at iäkXreris vififarel-
■ser-, äii :äft liÖJipäs at* hjeljj.

Donna laiska köiivt, iiicni gjörd för
själens ,än för kröpp&ns plågpr, är ej nidWj
iiyttig för, ap förra, au för de sediiirc;:. deiju
läkef pss mipdre för vara äo.
dcp iugt'r öss- friiktan för dönij. Den.af*iägsrtar mindve döden, än, låtqg ,qss. ; i
Förtid kaarta, deiij den fÖrtär Ufyeti i.stäUet
för ätt förlduga det: och öm. den skiil-
le förlänga det, så- vore det likväl tili slägr
tets skädäj emedän tien röfvar öss ifrån sgm-
hället gcjiöni de omsorgcr den åläggfr;|dss>,
öch »från vara skyldiglieter gönani den för»
skriicjiels? den higifver. öss. . Det är käu^e"

doirien af färdriia, söm väcker fruktan för,
dum: den soin trodde sig ej kumu såras,
skulle icke frukta för någdt, Med sjii onu
sörg att beväpna AkUjLfc? emot faran,. b.x
tager poeten lidnölll förtjensten af hjelts-
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modet: hvarje annan 5 Hans sialle liadc Vai
ili eii, Ak!Ll;i:s för' Sauliini pris:

Viljen J iinha ' riierniiskdr med ett verk-
ligt ihödV Sokea dem ]tå de stäHch; livari
est Inga läkare finmts, hvatest lilan är o-
kufirftg :bin 'SjtikdyhitirAcä följder j dcli hvar3
dSt maa fögä tfmker pft dödeh; Natitrligt-
Vss’ttär memiiSkaii ; ståndaktigt Slhil jplågbr*
odi döf i iugn. Dc,t är läkanle liled deraä

ilitisdlerhe nhd deraS
tery oeh picsterne; in sd cleraS förmaningar j
kmi föriega Hermes hjerta, och fråntaga hen-
ne niodet att elo.

Mä nian suledes. gifVa img,.cft .cjefj sonl
leke behöiVet ali» ■ taessa inenpiskdrj ellei:
odi viigrar jag ätt emqtläga jidndm. Jagviil icke j att aildra mä h drts k äin itia mitt ai-
bete: ensahi vill jag uppfdstra hdndlh; eller
dek ej Ulahda niig deri; Den Vise Lockej
som hade tillbragf eli del rif sir! letilad att
lära medicini, yrkar häftigt ätt 'ej bestorina
dtt barn med medikamenter; väre öig af ior-
sigtiglietj eller för sinä krärhpdr, Jagskall
gä ähfm längre* Öch jäg förlllarar, ; att sa-
äom jag :aldrig för min egen rakfling kallar
Hugon läkare j skall- jag icke heller ■ nägdn-
?ln kalla lingon- for Km des, «led mindre
fiätls Tif är i du ögonslienlig fata; ty dä
LiindL hän icke gfera honom- Värre iin att
dbda "hönom.

Jag vet väl ktf lakaten dj §kaU under-
Ifltri ätt-’ clraga nyttä af detta nppskof. Om
burnet- dör j sk bar m,m kullat Honom iör

■ r,lri '*■ - :af" "• ned- i »
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bentjTom det tillfrisknär,'så är det hau. soin
räddat det. Mä ,så vara! ilki läkäreri scgrö;
hien JfVairiidr aUt, rrtå hait ej tillkallas' ■Uk r
In i yteeristä ijödlaU,. ■ t h -t' - !

Ivan barnet icke bota sig, mii det liira
ätt vara sj-ukt \ dennäi kansi, ersittettiden äti-
'dra, öch lyckas ot.ta myeket ■ bättre: 'dat är
natur.eris konsti. Da* stt rdjiir :är sjukt,'lider
‘det i tysthet, öch hålier sig stiil»; men flh-
her mun viti djuren meitä sjukligä än nlell-
ntekornaV Htiru ttiånga rilcnriiskor halva ej
blil V;it; mördade af utäiighet, fruktan, orö*
'Öch iVaaitör allt at inedikatnehter, h vitka
derasjßjukdönl'skUlle och endast ti-
dei» botut! Man i äkall !saga> toiigj. atb djil-
hräfr' soai lefva pä ett med liatilrpne inera
'enligt siltt, böra varariirindni underkhsiäde
sjukdomar, äri vi. Nå Väl! detta lefhads-
•sittt är .just det, söhi jag vill liira idin clcfj
h«i Ifeör då deraf diägä Saumia nyttä.

j Deiii eridä nyttiufa' dt>l af lukareTiönstda
är deä .Öih dieteri. 'Meri öbkäå deri ärinin-
dröiön tf-ertehskap j iin tin dygd. Mättelig-
-bei och ‘arbetd äro di;' tVc?:rine «anna liikarnö
Wfc öve««iskaii: arhetfet störker heunes mäti
•Infrtj deh nvåttlighctert fökhindrar hehhö äft
niisäbntka det».
;öd Föd dfct veta hviiken diet är den riytti-

■gaäte för lifVet ödM helsnn* bör idän blbtt
•iirinä den* hviiken dc folkslag dukttagri,
soul mä häät* ärd ätarkast och lefva längst.
Ura mun gönom allmäpna amniirkniugar lia-
ner, ätt btuket af liikäiekonsten ' icke gifVer

4
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åt ulenniskörha en stadigare helsa ellet ett
längreiif; sd är denna' konst just därlötfd
fckadligp.att dpn icke ar nyttigf efnediin- den
tili ren förlust upptagcf ti ci, menrriäkor och

t ting;, 1. t)en-tids sodi taan anvdlidcr att be-
♦ Vara sitt.dif; måste ej allonast afräknas sä-

Som förlorad för njntningcn derafj mtan ock,
•5 såsom anvand att plåga oss, anses förmin-
dreiän irttetj för en negdti 1 qvaiititetjl odh

-för att göra dn billig-kalkyt, mästö tilan af-
{ draga lika niycket från den tid ; söm oss ä-
v terstärj En menniska söm lefvef tie iåf li-
tan läkarej lefver mera'för såg sjelf Öch för

-andra, iän den soin lefver trettfe år Ött bffef
• för dem. Soin jag försökt beggeddra.; trör
, jag mig äga större rättighet än någoft änaany
att draga en slutsats dcra f. 1 . • -

• L ; • !. .r * 1 i

Se der fnina skäl, bvarförc jag vijl haf-
ira en stark och sund elef,* och minä- grun.d-

.satser för att bibehålla, liönöm , sådam. Jag

.skall ej uppehålla mig mqd att vidiöftågi be-
visa nyttan af handarbeten och fcroppsöfnitb-
gar, for att siärka temperamentit; och’ hei-

.sait; det är sådant soin ingcn beStrider: tili
den kh)ss af meriniskor,- soin' halva dep me-
sta kroppsöfning ,■ och som uthärda de stör-
.sta mödor Samt det tunga&te. arfeetey. höra
nästan alla de, exempei VlJiafva på en gan»
ska lång lifstid 3 ). Jag skall icke hcller in-

. r. /, •; 'k > • .ivbr.r iki ffh IdCV

-li niiuutä iirtrlfii ■ iirin niOs)'Se Mr ett exempei,( licmtadt ur Engelska pap-
per, som jag ej kait äfhSlta * riäig irlån’ aft «**'
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gil viti någön VuHötlig detalj öni den sorg-
fiiliinhet' istsr vill ttiiHdinda i anseencle tili
Vl ■ «'O

detta emin td>ein;il. Main skall se, att dell
M' nödvärtdigt hig2r i Hiin piaktik, att sä
Snart iiiah fiittat- RridöfHdertil'., irian cj beliöi-

tidare i'srklaririg; . ■
.

>

Mcd • HtVct ?agsi’ ■ b’ehdfVen- siit harjan.
Den nyssfödde tfetidfver en attiqitb. Öni
rnddfch sahftyfcker att ttpjjfyHa sin skyldig*
het, illfi göi-a! Man. tlkall då gityai hsniiqf
«krifteligä ifnddnattelser,: ty deuria. fördel
har tsitr hiotvigf, och håiler guvernören nSr
gof SdilgSnad ifr&n el6veii. Meri det är trö-

jblöitf 1; ■'.Ui/' V '• r [ ! ■ v } J .
,

Ford, cmcdari det gef sS myeken anledning tili
betrglpel.ser rörandc mitt ämne. _

(■”En rnan , vid nanm Patrice Ossit, 1 fsdd iir
’’(6p7 , bar Sr 1.766. gift sfg I6r sjaindc' gSn--s,gen.,gen. Hän tjente vid ■ dingdnerne i diat 1/uU’.’taime afet af Carl II resering',. Och ylti St*
VjSkilliga . eorpser iiq<la tili' Sr 17.J0,- cM barr
s’fick, sit,t afsked., . Hän, har kivistät aita Ko-
’nli ng WitHEiM^å,- och Hcrti£cn« af Märlhn -

‘ digh fällt.fSg’; Öinne liian bar aldrfg drWkrt
,7annat än s iragdrfckta , lian har alltfd födt sijf
”af vegÄtabilicr, och fttit ks‘tt blott vid nSgra
?’gästcbpd,- spn> lian■ gctt St siti tamili’. Hans
’ va.na, bar alltid vatit att uppstiga och Utgga
”sig tnecf soien', ihed mindre ha n 5 skyldigHe-
?,ter icke hindrat honom derifrin. Hän Sr för
”det närvarandö' i sitr htindrarfe trettdrtdc Sr,
”hör v:ä|bar gpd hejsiv, ,-ocb gii riutan kåppv
?, Oaktadt sin lyjgq .aldc» ftr lian icko .ett dgtfn-
*’blicK syssldjps, och” alla sinclagar gSr laarif

kyrkaii, äfföijd af «?aa bariV,
”oeh fmrnabarns tkun’v »•
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ligt, att barnets fördel och aktningcn för
tien, åt hvilk.cn hon vill an 1Örtro en så dyr-
bar skatt, skola göra modren uppmärksanl
på lärarens underrättelser; och allt det hon
Viti göra, är min säker ora, att hon skall
göra bättre än någon annan. Om vi behöf-
va en fräffimafide aiwma, börjom då med att
göra ett godt vai af tienne.

Ett af de rikas eliinden är att i allt
bllfva bedragnc. Ora de döiflpaa illa 'öin
rtlenniskor, bör tilan väl imdra deröfver i
Det ar rikedömartia, soin förderfva dem;
Och tili en rattvis Vedergällning, äro de ele
förste-, ‘sora kanna bristefl af det enda me.
del, soin är dem bekant. Alit är illa gjordt
hos dem, imdantagande hvad de sjelfva gö-
ra, och de göra nastan aldrig något. Är
det fråga om att söka en amma, så låter
Illan ett AckusChör väljä hehne. Hvad hän-
der deraf? att den bästa är alltid den, soni
bäst bar betalt honom. Jag skall således
ej rådfråga någon Atkuschör ora en sadan
för Emil; Jag skall sjelf göra mig den mb-
dan att väljä henne, Jag skall känske ickc
iesonnera deröfver så vältaligt, som en Ki-
rurg; itien säkert skall jag vara mera palit-
lig, och mitt nlt skall bedraga mig mindfe,
an haiis girighet.

Detta Vai är icke en så stor heiiilighet;
reglorna dertill aro bekahta; men jag vet
icke, om man ej borde vara något mera
uppmarksam på mjölkeiis ålder, så Väl som
på dess beskaffenjiet. Den färska injölken
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Sr helt och hallit vattenaktig*, deu bör na-
stan vara öppnande,. för att afföra qvaiief-
vorna af den orenlighet (mecomum}, soin.
tjocknat i ett nyssfödt barns inelfvor. Små-
ningom fär mjplken mera täthet, och ger en
mera stadig föda åt barnct , soin blifvit star-
kare för att sinä! ta mjölken. Det är siikert
icke utan afsigt, som naturen bos honorna
af hvarje slägte förändrar mjölkens beskaf-
fenhet efter den dicndes. ålder.

Ett nyssfödt barn fordrade- således en
nyligen. fö.rlöst amma. Detta bar sin svärig-
het, jagvet det: men så snart man gårifrån
naturens ordming, så bar allting sinä svärig-
heter, om man vill göra väk Den cuda
beqvämliga utväg är att göra illa; det är
opk den man väljer.

Det akulle fordras en amma, lika- suur!
tili hjertat ~ som tili kroppen: oordentlighc-
ten i heimes passioncr kan lika sä väl soin
den t hennes vätskor, förskämma bennes
mjölk j än mer, att hetrakta denna sak blott
pa fysiska aidan, vore att se den endast tili
hälften. Mjölken kan vara god, och am-
mui elak; en god karakter är lika nödvän-
dig, som ett godt temperament, Ora man
fager en lastfull amma, så påstår jagej, att
barnet skall åsamka sig bennes iaster, men
jag säger,. att det skall lida deraf, Är hon
ej tillika med mjölken skyldig barnet en
emvårdnad, som fordrar nit, tälamod, öm*
het, snygghetV - Ora hon är snål och o-
mättlig, sä skall hon snart halva förskämt
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sin mjölks pui hon är vårdslps eller arg*
sint, hvad skall det dii blifva af det anna
kräket, sopi , öfyerlerpm}dt i henneg väki,
liyarkeh kan försvara e] lei: bekjaga sig? —>

Aldrig, i hyacl väg sopi heisi, arp de om
de gode tili något godt.

Valet af annpa är af så piycket; större
vigt, soin barnet ej bör {iafya någpn annan
Guvernant iin henne,. äfven sopi det jcke
bör halva någpn annan lärare än sin Guyer-
nör. Detta bruk herrskade Jios dc gamle,
som mindre resonneracle, pien voro mera
yisa äh yi. Arnmorna, sedän de nppammat
barn af dcras kon, pfyergåfyo dem icke me-
ra. Se der orgakcn, hvarföre i deras Pea-
terpjcser tJe fl e? ta förtrogna ärp ammor.
Pet är oniojligt, att ett parp, spin efter-
hand gär genppi så många särskijta händer,
någonsin kan blifya yäl uppfpstradt. Vid
hvarje pmbyte gör det hejpliga jeiuforelser,
hvilka alltid syfta pji att förminska dess
aktning för dem, som hälyä uppsigt öfver.
det, och följaktiigen äfyen deras inyndig-
het. Orp det engång kpmnier att tanka,
att det gifyes menniskor, som ej
halva mera lörsfänd ipi f>ani, så är allt det'
anseende, spin åldern niedför, förloradt, och
uppfostran är lörfelad. Ett b.ani bör icke
kanna anclra fönpän än gin far pch sin mor,
eller i brist på dem, sin amma pch sin gu-
vernör: tili och med är rejan en af ’dessa
tvenne för inycket j men denna delning är
oupdviklig, och allt hvad man kan göra för



gtt afhjelpa det, är att de"perspnör ! If Beg-.
ge könen; soit; viirda barpet, su vai' idätte
komina öfveren s hvad det angår, att de:bå-
da för det ntgöra biott en cnda person.

Amman bör lefva något pieni beqvämt,
och ujuta en mjgot rriera nijrande föda, men
helt och hallit böf hon ej förändra lefnads-r
sätt; ty _en hastig och fullkomlig förän-
dring, äfven ifrån ondt tili bättre,- är allticl
farlig för hejsan; och eipedan hennes vanli-
ga diet gifvit eller bibehållit hennes helsa
pch gocla koinplcxion, hvartill tjepar det da, 1

att lata henne förändra den?
Landtqvinnpr äta niindre kött och me-

pä växter an Stadsfruntinnucr; denna vege-
fabiliska diet synes mera gagnande, än skad-.
lig för dem och deras bam. J)å de hafya
stadsbarn att uppammas, ger raan dem kb*
k'ad mat, i den öfvertygelse, att supinat och
köttsoppa gifva dem en bättre näringssaft
pch mera nijplk. Jag är alldeles icke af
denna tanko, och jag bar erfafenheten för
raig‘, hyilken lär oss att bam, pä dctta sätt
uppfödda, avo mera pnderkastade kolik oclp
inaskar, än andra.

Detta är alldeles icke nqderhgt, eine*
dap det aniipaliska ämnet i lörruttnelsen
\hnlar af maskar, hvilket ej händer det
vcgetabiliska. Mjölken, ehuruväl tillredd 1
djuret? k r 9J?p, är 'ett vcgetabiliskt ällille lO>S

$o) Qvinnorna åta br6cl, fmkter och inj(slknrat s
hjimlyr ock kapat äta elein §,{ven i ocksä Varg.

Första Boksi*
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dcss upplösning bev.isar det; den förändrasj
lätteligcn tili syra, och längt ifrån att lerrh
nanågot spår af flygtigt alkali,, sgsom de
auimuliska ämnen göra, gifver tien, såsom
yäxterpa, ett neutralsalt.

Mjölken hos de dj.nr, so,m föda sig af
väpcter, är mera, len och helsosam, än hos
dem soin närä sig af kött. Tillredd af ett
ämne, likartadt med dess eget, bibehålier
den derfö.re bättre sin, natur, och är mindre
underkastad förruttuelse, Om man bctraktar
myckenhcten, så yet hvar ocli, en, att m joi-,
aktiga frykte.r gifva mera blod, än köttlö-
da j de böra såjed.es äiyon gifva mera mjölk.
Jag kan icke, tro, att ett burn, soin man ej
afvande lormycket tidigt, ellei* soin m m ej
skulle afvanja aied annat än vegetabilisk,
totia, och hvgrs ämmä äfven skyjle lefva
blott af vegetabilier,,n|go,nsin blefye utsatt
för maskar. '

Det kan väl, hända, att vegetabilisk fö-
da gifver en, tnjplk, sopi snarare surparj
men jag anser för ingep del den surnade
mjölkeri för en ohelsosaVn näring; hela folk-,
slag, soin, icke halva nilgon annan, beibinä
sig ganska väl deraf, och hela denna anstalt
med läkemedeIA soin fö.rtaga skärpa och sy-

innprna Sp der killan,. tili vcg^iabiU,ska
safter för deras, tjnjölk ; det Sipcståt; att under-
söka de släjglecs mjölk, soiy icke kuu-
na föda sig( a£.arjnat-in kött, om det gilves
sådanaj hyarpå jag tyiflar.



ra C absorfreritia) x synes' mtg ett rent charla»
pmeri, Det gilves rtemperainent, för hvilka
liijölk icke är tjenlig, och iutet absorberan-
cle medel kan då göra den dräglig för deiny
andra deremqt kumia fördraga den qtan des-
sa medel. Man fruktar för sur och lopen
mjölk:, det är en dårskap, emedan man yet,
att mjöiken alltid ystgr sig i magen. Det är
på detta sätt, soin den blifver en nog stadig
fpda för barnen och djurens ungar: om den
ej ystade sig, skulle den blott afföras, utan,
att närä dein 1 *). Förgäfves skall man pä
tusende sätt uppspäda mjöiken, och nyttja
tusende absorberande m,edel: h,yar och en,
som äter mjölk, smälter ost; detta är utan
undantag. Magen är så väl inrättad för att
ysta mjöiken, att maghinnan af kajfvar nylt-
jas ti 1,1 löpe,

Jag tro,r således, aft man, i stället för
att förändra ammornas yanliga föda, hehötV
ver blott gifva dein en mera ymnig, och
bättre väki i sitt slag. Icke sjellya lödoäm-
nena vid de n magra, tieten siro, hettande; ui
tgn det är kryddbrna, soin, gö,ra dem o,hei-,
sosamma. Förbättren ordningen i edertkök;
läten hyarken bryna eller steka; luten hvar-.
ken smöret, saltet eller mjöiken gä geiiom,

11j Ekiini vsl de. saft?r, som. närä oss, mä vara
ftytande, böra d? dock vara, af efi
fast föda. En arbetskarl, soin lefdc blott a(
soppa, skulle Ranska snart aftyna, Myckct
båttrc skulle hau up.pchulla sig mcd mjölk,
emcclan den ystar sig.

57Fqrsta Bqkf.^.
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cldanj låten edra grpnsakcr, kokade i vati
ten, ej förr kryddas, än de alldeles varm:*
bäras på bordeij de skoja då, långt ifrån
ätt upphetta ämmän, förse henna nied mjölk
i ymnighet pch at'den bästa heskaftenhet *

Vöre det yäl möjjlgt, att en animalisk diet
akulle vara dep bästa för ämmän, då dep
vegetabiliska är erkäpd såsom den bästa för-
barnet ? Häruti vqre ep rnotsägelse.

Det är fprnämligast uti litvets första
år, sopi luftep yerkar uppä bavncns kropps-
bcskaftenhet. len fin pch len hud trängcr
den igenopi alla pqrer, yerkar starkt på
flessa yäxande kroppar, och lentnar hps dem
intryck, spin ej någonsip utplånas. Jag voi
re derföre icke af den tanke, att man horde
draga en bondhustru pr sip by, lö,r att i
staden innesluta henne i en kanypare, och
lita barnet uppammas heininä. Jag viil 'hei]-,
rc, ätt barnet skall andas den friska luftep
pä landet, än annpan dep qsupda uti staden.
Det skall taga sin nya mpjs ståpd, bp uti
hennes landtlika hus, och det skall atiö,lj as.
dit af sin Guvernqr. Läsaren päminner sig
yäl, att denne Guvernpr icke är ep bespk
dad piaiij lym ärjädrens yän. Men, skall
ppn säga nfig, då deppa yän iqke, fippes^

}3) De sotn vidlöftkgar? vilja onders.öka
na och plägenheterna af den Pytagorislsa die*
ten, kutina rådfråga de afhaodlingar, sota
Dpktprerne PocpHi och Bianciu hahs npotstäp*.
dare, skrifvit öfver t\?Ua yigtiga 319ne.
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dg. denpa flyttning icke är lätty• dfi intQt af
clet, hvartill J raden, är görfigt, Ijvad skali,
ipan da i .stäjlptV ... Jag har reOäm
sagt eder det; det spin j göreh: maa behöf-,
yc.r icke rad durtill,

Menniskqma ärp ej ätnnade att lefva
sammanpackade uti vimlande hopar, ulan,
kringspridda på joiden, den de böra oclia,.
Tu mer de sainlas ihop, ju merä förderfyas
de. Kroppcrjs bräcklighcter ej mindre än.
själeps brister aro en ptelbar veikan af det-
tä för myeket talrika sammanlopp., Merjni:
skan är af alla djur den, som minst kari
lefva 1 bppar, Mepuislipr sammanpackade.
sasom fijr, skulle ganska §nart qmkomma.,
Menniskaps andeclrggt är dödlig för hennes
likar: detta är ej mindre sant i cgcntlig, än
i förblommerad ipening.

Städerna äro menniskpslijgtejs afgrund,
Efter några generationer omkomma ellet*
yanartas slägterpa; man mäste föfnya elein,
peh det är allticl landet, spin bidrager tili
fjetta förnyancle. Skicken dcriqre edra baru
att, sä tili sägandes, förnya sig sjelfya, och
att återtaga niidt på landtlälten den styrka,
spin man förlortfr uti den osunda luften på
ställcn, som ärp fpr myeket .

Hafvande qyinnpr, spin ärp på landet, lia-
sta att återkomma tili stgden för att der för-
lösas; de borde göra alldeles tvertoni j de
framför allt, som sjelfva vilja uppamma
sinä barn. De skulle halva mindre att salv-
aa, än de trpj och uti ett för menniskan
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rnera naturligt hemvist, skulle dc nöjeph
soin aro fästade vid naturpljgternasnart
hctaga dem smaken för dem.* soin ej halva
Samaranhang dermed.

Strax efter nedkomsten tvättat ojan bar-
net med något Ijumt vatien, hvarmed. man
vanUgen blandar vin. JJenna tiUäggning af
yin anser jag föga nödvändig. S;\som natu-
ren icke frambringar något jäst, är det ej
trofgt, att hryket af en konstgjord vätska.
voro nödvändig för de- varelserg lif, dem
hon alstrar. '

för samraa arsak är clennä fprsigtighet
att nppljiunma vattnet icke. sä alldel.es nöd-
vändig; och i sjelfva verket tvätta många
folkslag de nvssfödda barnen nti floder el-
ler i hafyet, utan vidare oinsvep: men vara
burn, redan före fpdseln försvagad.e genoin
iöräldrarnes veklighet, ihra med sig tili
verlden ett miau lörskämdt temperainent,
hvilket man ej strax lår nisättä, för de prof*
som böra ärerställa det. f)et är blcyt smä-
nidgom, soin, man kan återlöra dem. tili dc-,
fas urspruiigliga styrka. fegynnen derlöre.
först med att följa bruket, och aflägsnen
Eder derifr|n blott småningom, Tvätten
ptta barnen; deras osnygghet visar uödvän-.
digheten dera f; da man blo.tt aitorkar dem,
sluas de sö/idcr., Men i ctep man de la me-,

fa styrka, bören j småningonl m.inska valt-
ti ets ljumhet, tili dess J ändteligen både
sommar qjli vint-er kunnen, tvätta dem nti
kalit, ja! tilf och med iskallt vatten. Men
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»äsom dcnna miiiskning, för att cj blottstäl-
la baraet, bör ske langsamt-, sniåningoni 'öch
onurkbart, kan fnau bctjena sig af Tenno
;neter för att nöga afmiita de’h.

Detta cftgång antagna br«k att
Ibör ei) mer atbrytas, öch det iir af Vigt,
Satt. hela lifstiden igenom bibelutUa det. jäg
betraktar det kko allenast i häuseende tili
jsnygghet öch verkelig helsa, litan äfveh så-
som ett .hefsöstimt försigtighets.niått * för att
göra nbrernas sammanväinad mora böjlig,
‘öch för att vänja dem att, utäfl beinödande
Ö,ch utan fara-, tåla Olika grader af värinä
öch kölii Derför e ville jag* att ihan tm*
der växandet småhuigom vaade sig att ba-
da> ibland nti Varoit vatten tili dorl största
grad af varma söni kan taiasi, och öfta uti
kalit Vatten tili alla möjliga grader* Da
nöiii sai edes Vant sig att tila Vattnets sär-
skilta temperaturer, hviikot * såsom varariäe
ett flytähde äfrtne af mora tiithet, rör oss uti
flera punkter och Verkar på t Oss mefar, sä
blir maa nastan känslolös för lultens förän-
dringar.

Tilkiten kke att barnet i saitana ögon-
blick, då det första gångert audas befriadt
jfrån den trärigsel, livari det inhan födseln
var, åter sättes i ett ännu tranjgfe tillstånd.
Inga barnmössor, inga hand, ingen lindaj
blott fladdfande och Vida slöjor, som lem-
tia alla dess lemmar uti frihet, och hvarken
äro nog tilrtga för att hindra dess rörelser,
eller nog varma att förhindra det att kanna
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Tuftehs intryck * 3 ). Ställeö det ienstdi
peli Vili uppstopp.acl hvar clet et-
Wr tiehag öch uitin laki Kati rörS’ sig. Da
det bcgynncf aft ftt liicra styrka, ia låteh

'clet krilla uii' nimmef j 1Steii. det i'peh 'ptsträeka fiiip ' sn'm leiriniar l; öeti J sko-
leri se cferii uågligpai' tilltaga i krdfter. Jerri-
-I'örcri det jfft&f ett %ni tif &urfma Slclef, sonti
iliycket btilVit limktclt, och J Skdlcn forun-
ilra er, ötver ätskillnadcn cÄelfart deras ffatrt-
Stc*g'V ;v ’

' ■ ' - ' ; ' l
an fsrqv*fvCr täi nen i stadeina, derigenoni

att tnnn båMet' delirför mycfcel'innestängda o eli
ftlädda. De sonV-ÖWcr dem hafva

«!;•; .länrtsSima ickr,' ett den Jtatfa fuTten, läng|
j; ifryn aft göra denv någrtt 9sd},_ stärker dem 5

och aft den yanfja Jujien löfayagar dem, gei
dem fcbqr och rhordar dem.' ,

t 0 Jag sägeif .vtfggaj f<sr au ny tl ja ett hrnkligf
••-•ord, i bi*i.4t p3; -ett annat ;’ fy "at.nnip fr Jajf

■ öfvtrtygnd .dorhm, att cl,et ald.rig år njödjgt aM)
y,r yagga haen,och , att dctla Jaruk ofta ar dem

: .fkadligt. . - . k . ~ ... , .
gamie Peruvhnerne lemnhde armada fr ia'

’’för barnen nti, en ganska vie! linda; .da de?
■‘U V'Vtdgö,*derft fle/Uf‘, satte 6e tlcÄe y (itihet liti

2 ri*ert Ml, gjoikU -nti .»otdeh nmgijvst
n,

fVinneltl^der, hyati dc _ nedslrjktc dem åndit
, Vtill balfva kuippcn ; pa ditta päde dc

, «armaina ffia„ ocFUusclc efter Lchag, Utah att
och irtttn alt siitä sig-, föra hutvudet heli
kroppeh: eä serafi dc kunde taga ett

, ivi&adc; ma n dem, bröstet p.a al>
tui för. att' Ipcka dem att gii. .De smä

•,??Vegtdrne äro ibtahd dll en myeket mefa_ be■
slädnfng’, Tsr alt di";' rrledt ifAa trfarf
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Mari b‘or vänta sig stdrd iriotsägclder å

ätiinlonias sida, at hvilka ett väl "bästadt
bam förorfeakar nriridre besvärj än det hvär«
otVer nfiair ständigt måste vaka. DeSsdtöm
blir öck dess dsnygghet mera synbair i en

‘öjipert klSJnad'; rrian rriäste’ reiigdra ddt Öf-
‘tätä; Äridtligeri är vanan ett skäf, soin
mån i vßsa' ‘Jänder aldrig kan vederlägga

■så, ;!tt fdlk" af alla stäncl kuuna firma sig-
ÄerVld: ' ' ; , ' ' ; 'v:

aldtfg fned ammorna: Bc-
talien, <fen etter sjeltve, dch spareii ingen-
tii%; {får '

dt(\ litta Verkstallandet at' fivad j
-iörieÄkrifvlt ;ädtri. « HtorfÖre. Skidien J icke

,'i? fUJ '.2'] f i ' 1 '■■■'.! '•! '■ ' i i .i jli.UlOl-')

-f 'Ai\. r/m • • '.■ I' \*' ■* ' 1 1
sinä fötter de .moitrrns en*

*’oeh
4
d6.p'mkfkmä den så a/t dc ,fcqilTO'|»'

*’lia(’|å ’slg fast, litan bistånd af modrens ar-
”mai';'de’ flstå sig vid,br<sstet hicd 1 hln-
?,ddri dc itiga det stridigtV 1 tilan 1all ätÄräS el»
”ler. fatlia, .oaktadt foodien s atskitLiga ftSrelsed,
”hvilken derunder arbetar på vanligt sätti
’’De*sa barn f>e«jynn?l. ajt gä ifrån den -andra

,. elltr snattuc ,3tt krypa pS fiänder
' *’ocb fittcr, öcb denna (Sfning gifver dein se'-

”dermera'den lättfiet, att 'de i denna tff'äWh(rig
y.springa näsiän lika så snållt, soin ofo r de
”stoda pk sjna His[i Nat. ”I> IV.,
in-12 ~ jtag*. 192- Tili dessa exe_mp?l bad«
f-lr. Ilurfptf kunnat tillägga, alt det orimliga
öch batbariska bfuket af li.nda dagelijjen Sfta 1 -
ger i England. Se

•; Siam ,.Be au’s Rosa tili Kanada ,o. s. v,’ ;fag
sknlle dppfylla ljuge sidot med citatipncr,ouj'
jag, Jjehöfde med exempet, beUyrk» . min s.at?,
Se Nöt. 7. af dSnna dek
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.<lcla dcras onisorg? Vid dch Vanliga sköt*
sein, hvarVid inan hår iiilseencle blou pä det
Tysfekå, endast harnet Jefver och ickc afty-
.mu'v Sr det 'öli iga, af ingen vigt; alen vid
pelinä lippföstraji suut begyiines med lifyetj;
ilf harhytdå det iödes, redaii iärjiUTge, ickp
Imyeritörcnk-, litan naturens. Guvernöreri
,g«f e] annat, iin stiiderur uudet denna fijr-
stä lärafinlia', peh förhiritlraf ätt dess onisor-
ger ickc niötarbetas. Hän vakar hfycty di-
bainelt, hau gei\akt på det, lian följer det;
hän ;ir nöga aktsant på loista .glhnteiij: af
dess svaga förstånd ; såsontj Musulmänneii
Vid antiaikahdet af, .fövfctä qvarteiet, passa pä
bgönhlidkct af nmnens uppgång.

Vi hidas skicklige att f a ra, nien oktin-
#i’gei ovetandet ■ Sjdleh , fäilgshad ibfänd o
fidlkomliga och halfbildade orgatltr, ägef
jjjJlfflP kimslan af sin egon . Varelke- Ett
hyssiödt barhs, rötelser beh skvik;., Ijgb allde-
Jes mekauiska verkniiågar, utan Vett Och
Viljä; S « ' 1 ■" ’■

"■ ■JiSfÖrii oss antagft; att ett' barth Vid sin
födclse skulle halva kröppstilihiingen beh
stytfen af en, fiillyaxt luin, - aj.t.dvk nfgin-
gc, .fiå tili sägatides, lleit beV-äpaj-adi ur sin
modeik Skotej» såsoik Pallas Utgrck tif Ju-
Wftlfs ’ HjeVna; sa sknlle detta ftillvaktu b.irn
våi;ä ett fullkbnihgt fan; en aiif.omatj ett
ppdrfigk och nastan, käaslbiost, belätp. lian
Skidi» se intet-s* -hara intetg känya ingen;
hän Skulle ickd Veta att vända skm : bgon e-
rtiöt dbt, soin haa behöfde se. : Hain skulle
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icke allenast ej niärka nägot forcmul ihoni
sig, lian skulle icke eilgaug häntöra någd;
Sädant tili den Shlnesdrgans sdat koihnie lio-
iioifi att blifVa det varSe; fiirgerila/Vore ej
uti hans ögoh, Ijudet icke i haris öron, de
kroppar hah Skulle vidtöra, vdre icke vid
hans cgeri. Haa skulle ej dngång vchi, att
lian sjclf bar någdn ktdpp: kanseln i Hans
liäncler skulle ytträ Sig blott i haris hjernaj
alla härif senSåtioner skulle forenaS i eu en-
da jpunkt; hah Vore tili bldtt i sitt allmän-
iia sensörlii:A , hän skulle Hga. bldtt en före-
stiillning, neniligeh den at sitt tili
hviiken lian skulle hautova alla sinä sensatio-*
lieVi, dell drfttä begrepp, eller snaräre den-
na kiinsla, vore det enda, Soin hari skulle
uga irter iiri ett Variligt Bank

Denria i ett ögoiiblick liildåde ihan
„

O

skulle icke heller kuuna uppvesa sig på si-
nä iötter, lian skulle behötva rrtyeken tid
för att liira lialla sig ijemvigtj kanSke skul-
le hiin icke erigång fdrsökä det* dCh j skid-
ien se denria Stora och starkii krojip liggä
Vjvar på stiillet såsdnl en Sten, eller kriila
Cdh sliijJa sig fvain såsdnl eri hiindvalp.

Hän skulle erfara Siriärtan af behofVeri*
fttän ätt kanna dessa* dch utart att hisd Hu-
got medet tili denis tillfredsställande*. Det
gii ves irigen dmedelbarlig kommuriikation
ealellan njigens sault anriarnas och benens
iliuskler, hviiken skulle tornia handin, vo-
re lian iin orhgifVefi at iodöämnen, att göra
tkt r»(«g löi au näriin Sig tili clehl $ eller itt-

-5



Emil,66

sträcka • hantien för att fatta nti demj ocli
såsöm hans kropp hacle nått sin fullkomliga
växt, och alla hans lemmar vore alldeles
utveCklade, och som hän, i följe d »af,
hVarkeli skulle halva den oio eller de rv*
relser, som barnen ständigt äga, så kunde
lian dö af luuiger, innart hän rört sig för
att söka något tili sitt underhåll. Öm man
an alddg ,sä litet betraktat vara kunskapers
ordning och framsteg, kan mail ej neka, alt
menniskan i sitt ursprungliga naturtillständ
af okunnighet och duhlhet, var niistän så»
dan, Irinan hon iärt något äf erfarenheteri
eller sinä likar.

Man kannet således, eller ulan kan
kanna den förstä punkien, hvarifrän hvar
och en af oss gär ut för att hinna förStån-
dets vanligä höjdj men hvenl är det, soin
känner den atidra ändan? Hvar och en frani-
skrider mer eller mindre, efter sitt Suille,
sin smak, sinä behof, sinä tälariger, sitt nit,
och de tillfällen hän hai att arbeta derltppå.
jag känner ännu icke nägön filösof, som
värit nog djerf att säga: se der det rtiål,
dit menniskan kan .hinna, och hvilket hon
ej förmär öfverskrida. Vi kanna icke hvad
vår natur tilläter oss att blifva; ingen af oss
har mätt det afstånd, som kan giivas cm.d-
lan en menniska och en annan. Hvilken iir
den låga själ, soin denila tanke aldrig upp-
c Idade, och som icke någon gäng i sin stolt-
het säger åt sig sjeif: huru myeket har jag
icke redan framskridit på denna bane! huru
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f.

hiycket ka n jag* icke änhu frartiskrida! hvaf-
iöre skulle niin lika g;i längre an jag?

Jag upprepår det: niemiiskaiis ujrpfo-
strau begymios vid Hannes födclsej innail
hon taldr, ioniin lidn lörstårq lär hon sig
redin. ErFarenheten förekommer lexörna: i
det ögdnblick. da hon käuuer sin ämmät liai‘
•lion redan Jiirt myeket. Man skulle iörvå-
ri;ts ötver den raaste menniskks kiiniäkaper j
Öin mm skulle Soija hmnes framsteg ifrån
•det ögdnblick da hon föddiä, ärida tili det.
Uit hon hunnit. Om liian skulle delä ali
hr -nsklig kunskap i tvenne delar, den ena
gemensaih för alla menniskdr, den ahdra ti 11-
Hörande blcitt de Järda, så vöre derina sed-
•harc ganska liten i jdtiiförelse med deh för-
raj nien vi bdsinna alldöfes icke de allmän-
jia kunskåpernd j emedan de VitinäS 1 ulan att
Inari. tänker derpå dch äfven irtnäii föfrluf-
tets fddcr, eniedaii kunskapen beitiärks blött
gehoni desS olikheter, öch eniedan de ge-
nrnfcanima storlieterna, på samma sätt sorti
i algebraiskä eqvationer, räknas för intet.

ÄFven djuren lära inycket. De liafva
sinnen , de maste lära att gon bruk af
dcm:;de Halva Ushof, de muste lära att sor-
ja för deaij de mäste lära att äta, gåj fly-
ga. De fyrfötade, Sd m ända ifrån defas Id-
delse kuuna halla sig på sinä fötter, kuuna
Jikväl icke strax gåj man ser på deras loi-
sta stsg, att de aro Ldott osäkra iörsök: ka-
näriejåglar j som sluppit ur sinä burar, kuo-
na ej llyga, emedan de aldrrg fiugit. för
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VarelSer, begäfvade mcd lif dell känSla, ilr
idit undervisning. Öai växterna ägde eli
iramskiidånde rörelse, så borde de äga siii-
nen och förskalfa sig knnskaper; annars skul-
1c slägtefna Suitit gä ut.

De första sensationerna hoS barn aro
blott affektiva, öch utinärha endast deras c-
get tillstånd; dc kiinna blott nöje Och smiir-
ta. Dii dc hvavken kuuna tlytta sig ellcr
fatta nti något, belidfva de dn King tkl för
att småningom bilda sig egeötliga förestiilb
ningar; hiilka visa dem de föremäl, sorrt
aro utom dem; »ien under det dessa före-
mål utstråeka sig; öch aflägsiia Sig, su tili
sägandes, ifratl deras egon, samt for dem
antaga dimensiöner och skapnader, så åter-
komma de affektiva sensationerna, och b»-
gynna att nnderkaåta dem vanans välde;
man ser deras ögön öupphörligen vändå sig
emot IjuSet; och Om det komnier från si-
dan, oförmärkt tag-a denrta direktiön; så att
man bör vara sörgfällig om att stäila deras
ansigte mot dagen,- på det de ej intitte blif-
Va vindögde, ellcr begynna åe i kors. De
böra äfven i god tid vä-njas vid mörker; ty
annars gråta och skrika de, så snart de be-
finna sig deri. Om födan och sönVneif allt-
for noga afmätas, blir det en nödvan di ghet
att aikid ujuta dem efter summa raellanti-
der, och sftart födes begiiret efter dem cj
mer af behof, ntan af Vana; eller Snarare,
tilläggcr vanan ett nytt behof tili naturens;
se der bvad man bör förekomiruu
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Don erida vana, som njan bör låta ett

barntaga, fir att ic{<e förvärfva sig hågonj
pian bör ieke bäni det niera på den cna, iin
pk' tien andra armen, icke yiinja det att hell-
fe framräeka den ena, iin den andra hanc|en,
©ch oftare betjena sig af den, elicr att vilja
äfa, soiva, röra sig på samnia timmar, ocl\
att icke Kuuna vara alleina hvarken dag el»
ler natt. Bereden i gqdtid dess frihets rc«
gerjng niedelst brqket' af dess, knrfter, i det
>' leirinen at dess kfopp sin naturligå fäi>
dighe-ty odh sätteu det i stånd att Vlltid va»
ra berre pfyer sig sjtdft, q.cb att i'allt,föl-
jäsiri vilja, så sriart det far nå.gou ‘sadan.

Så lubart fett bakridftöl-jar att fitskilja fö-:
teiriåletfi, så Sd ddt angcJäget att gora ufval
af denå, som nian det se. Jlnligt ria»
ulhtli' intressera alla nya föreniäl nfenniskan.
Hori kåurier sdgv sk «Vag, att hoit fruktar
ality' bVarmecl hqn■äf ■ obekanf: Vanan att se
i)y:k föfbiri.ål, qtan a 6 akdem; betkgas, för-
Stqr denrid ■ nppiqsträde i
snygga hus, Uyarest niini ej tjil spinrifar,
fmkta fqr deiu-, öcb deririä truktan ätföljev

äimu sedän"de äiti fuUväxta. jag
bar aldrig ibland Ikiader sett hvarken kariar,
GVtoft# «eliön hain frukta för spiniiliir,

■' flVaYlöxc gkulie ett bams uppfqstran
dA ioke, bögyiuia iinririi taiat dbh riman
det förståry einedau bliätta vajet ai, de töte*
mål soria m[an visat det, kari göxa det för»
sagdt elltvr modigtV }‘ag vil! att inan skall
Viuffkdet att se omve>Uatkle lörcutU, uria 5
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yämjeliga och underjjga cljur, men srnåiitg-
gom.och.på afstånd, ahda.. tili dess det blic
yandt dervid, och ändtcligcn, då det sei
elein handteras af andra, lär sig .sjcll handit
terä hein- Om det i siä )jarndoiu utan frtikr
iän sett grpdpr, prtpär, kigltor, skalJ det
fullväxt,, utan skräck se hvilket djuv, soin
helst. Det ges iuga förskräckliga lyremäl
för den, som dagcjigen ser dem.

Alla barn ärp rädda för masker. Jag
begynner ,nrecl att visa •at Emil en af 'ett
yackert utsecnde. ■ Dcruppå siitter någpn i
bans näryara denna njask för sitt ansigte;
jag börjar skratta, alfa, 4*? näryarande skrat-s
ta, och .barnet skrattar, såööin de andra.
Småningom yänjer, jag hpnoin vid mindre
behagfiga masker, ofh , : äncltpj.igen ,vjcl fasli-
ga skapnader. Qm jag försigtigp fi-arnskridit
Steg for steg, skull Iran, långt för-
skräpkas vid den sisu inaskep, skraUaidyifk
såsoin at den iöxsta.j [frpktar jag
icke mer, att uraa ; skafl skräjmpa Ijpnom
fned masker. , , • ■■/ u ~; V,,,

Dd den lilla - yid i Anpäo*
make’s, och rfEETPRA ;,alskcd, ; fprfikräfcktaal',
den Ijäderbuske, soin fladdiar på kalifi: la-
ders hjclin, cj igenkänner boiiohi, ; kastan.
sig skrikßude i sin afnmaS sköte, oduUivin-,,
gar sin itnoder ett smd-föjp blandadt, ;m«.d td-,
yarj, hvad skall man da göpa för Rtt.skiiigra
denqa fjinktanh1 Just i|et, son» dlfi&TQiß.- göig
sätta hjelpicu på gålfyet, pcii sedän; Sineka
barnet, Vid ett fugnare ögonblick skulic
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pian e] läta det bero dervid: man skullc
närinä sig tili hjehnen, leka iried fjådrarne.
läta harnet hundtcra dem; ändteligen skulle
ämmän iatta uti 11jelmen, och löende satta'
ddti på sitt egot hufvxtdj Otn eliösi en qvhl-
nas hand vågade vidröra vapon,

Är det fråga öin att vanja EmjX. vid
k nallen af ett eldgevär , så afbrännei 1 jag
föjst ett fängkrut på en pistol. Denna ha-
sriga och flygliga laga, detta slags blixt för-
nbier lianoin 3 jag förnyar sanuna Sak med
niera krut: erter hand lägger jag i pi stolen
en litcn laddning, utari stöpp, och sedän en
större; ändteligen vänjer jag honoln vid hos-
spSnullar, vid kanönskott och vid de iör-
skfacktdigitste salfvor.'

j |ag näf unmarke, ätt barn säilän fruk-
fa för åskan, med n\indre knallen är för-
skracklig och i sjelfva verket sårar hörsel-
otganen: annars halva de denna fruktan, se.
<U\n de lait veta,. att åskan ihlahd : särar och
dödur. Då förständet begynher tdrskräcka
dem, så lagen att vanan äjer Inger dem
n\od. Dcrigenom att man låugsamt och för.
sigtigt går fram steg för steg, gör 1 man så,
täi den fullvuxna sotn harnet oförskräekta
vid alli:.

Vid lifvets, harjan, då minnet och in*v
hUlningskraften ilnnil ,ära ovedtpahinta,. äf
harnet ej uppmärksamt på annat % än det
50m för ögonblickot verkar på dess sinne».
Emedah sinnenas iiitryck äro, de första alu-

nen för dess kunskaper, så bar man för-
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skaffa det de m uti en tjenlig ordning, för
att derigenom bereda dess minne att en dag
j samma ordning bibringa dcm tili dess för-
stånd: men såsoin det är uppniärksamt blott
lippa sinä sensatipner, är det i till-
räckligt att tydiigen visa det samband, soin
är eqjellan dessa sensatipner och dc ipremäl,
af hvilka de förorsakas. Det vill
allt, handtera allt, sätteft pr icke emot den-
na otalighet: den förskaflär det en ganska
pödvändig kuussani Det är på elettä
som det Tär sig att kimput kroppars varma,
köld, h|rdbet, rpjukbet, tyngd peh lätthet,
att dömnia opi stpriek, skap-
nad peli alla deras märkbara egepskaper,
derigenom att det ser, vidrpr ,s J, hpr, och
i synnerhet derigenom, att det jemfor synep
med känsefn, att det nied ögat värderar den
känsja, soii} de suulle Iprprsaka dess fin»
grar.

Pot är blott gettoni rörclscn soin vt
märkä, att det gifves tirig, hyiika cj aro vt
sjelfyaj peli det är blott genpui yår cgen
rprelse, som V) få bcgrepp om ptsträek-
ning.' Peripre (itt barnet ej äger detta bc-
grepp, vitstriieker det \\tan’ åtskillnad siii
hand' för att fatta i ett föremål, sotu rör det

Lukten är af alla det , aom scclna's,t ut;.
vecklar sig pos bai-nen; ända tili två eller tfs
Sr* Slper tyekas de bvarken S,ga kansia f<s y
god ellcr clak Ipkt; dc hafva i tfetla
den likgilltigbel, eller snarare den känslofljis,
}iet, sopi man picitH?r hos tiera djur,
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Biy*cr}clbiirlsgen, eller ett soin är lupidra
stcg ifrån det. Detta beniqdände, soin det
gör, unsen J för ett piaktbud, iör -en be-
fallning, sopi det ger åt fprepiå|et att nar-
ina sig, eller at er att bära det i dcss han-
tierj det är iptetcjera; det koiumer blqtt
deraf, att de summa fprqipijl, soin det i her-
jan såg 1 sin hjerna och sedän yid §ina ö-
gon, nu synas vara s;i närä, act det med

annar räcka tili dem, och det fö-
restälJer gig ingen annup utgträckpipg, an
tien som tiet kipi hippa tili. Varen qasiprg-'
fällige om, att pfta f(ifa det pipkring, att
flytia c}et ifrån ett ställe tili ett annat, och
att låta det märkä stälfets förijndripg, för
att lärg det domina opi afstand. Dp det be-
gypner kapua detta, muste pian förändrp
metod, peh bära det ej gom tiet vi|l, utkp
soin Ni villi ty sp snart det ej mera lörleds
af sinä sinnen, f|r dess beipödande en arinan
ofsak: denpa förändring är märkyärdig, och
iprdrar förklaring.

Sipärtan af behof pttyyckep genoni tee-
ren, da ep ppnans bistipid är nödväp ligt
för att afhjelpa dcip. Deraf Jplrleda sig
barnens §krik- De grptp piyckct: det bör
sä ypra, Eipedap alla deras gepsationer ani
Icänslor, ujuta de deip i tysthet, da de äro
pngenämaj då de pro smärtsamipa, uttryeka
de dem uppå sitt sprak och begära lisa.
Derföre kumia de nastan jeke, sa längq de
ftfQ Vakna? iprpjifyp uti ett bknöjdt tili-
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s;and; antlngen sofva de, Pllcr äro de bd«
tagne af en kansia.

Alla vara språk äro konsteiis" vcrk.
Man bar länge efterforskat, on; det gåfvcs
«ågpt nqturligt och gcmensamt Språk för
alla menniskoV; utan tyilvcl gifves det ett
sädant; peli det är det spin barnen .tahi, mk
naii de kumia tala. Petta språk är e| äiti-
kulcradt, nieli det är acpentuerådt, ljudande
och begripligt. Bruket af yå,rå språk bar
kömmit oss att försumina det au da pH den
böjd, att vi glöint det alldctes. Latoni pss,
studera barnen,. ooh shart sköia ,\>i älcr liira,
det af dem. Amiiiorna arp,. vara lärärinripr
i detta språk, de" förstä allt byad deras. fo-
sterparn säga, de svara dem, de halva mea
deni gapska bsauiniinhängandc säintah och
churu de littala ord, äro dessa ofd fuilköuU
ligen onyttiga; det är i£l<e prc|6ns niening,
som bariicn/förstå, utan .det tpnläll son\ åt-
foljer dem.

Med röstens språk foreriär ‘ slg åtbötv
dens, soin ej är mindre eftertryckligr. Den
yttrar sig hos barnen, icke i dcråS sviiga hän-,
der, utan i deras ahsigtcn. ’Det..af. inkby.us-
yardt, huili niyckbn expryssifWi, clpSsa objl-
dåde ansigten redah äga: clena.y pliig fpräii-.
dfas hvarje ögohblick med, eli phegriplig
bastighet'. j Sen der smijljöjet ,■ begäret,.
fruktan födas. och försyimu uied bllxtcns‘
snabblietj Vid hvarje gång skullen j (ro cr
se/ett annat ansigte. Säkert' äfQMnusklenia.
pa deras ansigtcn mera'rörb'gä, 1 iiri på vähk"
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Popemqt såga dcias matta ögqn niistän iin
«en ting. Säduna bora clefas teehen vara i
en ålder, ,dä man har blptt kvoppsliga be-
Jiolj de sinnliga käuslornas uttrypk Ugger i
phper, tankesätteuas i bbckar.

Sjisoiu menniskans lörsta tillstäpd är c-
Jände oph syaghet, sa är henues lörsta röst
klagan och gråt. Barnet känner sinä liehut
ocli kan ej tilllrecissuilla dan: genoni sitt
skrik anropar det andra mn bistånd; orp c|qt;

lumgrar qllcp, torstai- s sä griltor detj omdeC
fryser ellei- bar lör Vartut, så;'gräter dut *

pm det behöiver röreJse, ocli man butler det
stilla, gräter detp om: det vill gofya. och
pian oroar det, gräter det. Ju. maidit® d-ess-
släUning än i dess egen tpagt, dcstO oftW#
tordrar , det att den skall iorändras. Det
bar blott ett sprak, epiedipi det, sä tili sä-
gandes, har blott ett slags olust: som d(H.
äger ofullkomliga arg-aner, «ä kan det ej id-
S.-ilja deras piika ineryek;' as)t slags ondt gyf
det bloft en ikälisiä af iauihlta.

At dessa tärar,- som arin skulle anse siv
löga värdiga någon nppiniirksamhet, uppr:
kommer menniskans torstai förhåilande Wl
allt fyvad tienne omgifycr? här sijiides deiij
iörsta kjnkcii; af
gur samliåUsordnhlgc-iv ■ Ah ; /ai , ;n,

Dä barnet gräter-lider det och bar-
hågot behdf, som det jöke-kap tilliredsstäto
Ig; maa undersöker, ‘nianhcfterforskaf delta
beliöt, man firtner, man -afhjelper det. Dä
pian ej kan linna ellet dä pian ejkan 1 tili-
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fredsställa det, fortfara taräme, och man
besväras derafj man smicßrar barnet för att
nedtysta det, mm vaggar det, och for- att
insöiva det, sjunger man för det: smj det envi-
san, bJLir man Qtälig ooh ' hofcar det- olin,
nuftiga amiuor sju det ock ihl and. Se der
en Sällsajn undervisning vid iuträdefc i Jiiveti

lag skall aldrig gfömma on ai dessa he-
svärjiga gratare, som jag pa detta feätt s:åg
singon af sin airutta; Hau teg pä bg-Onbliä-
Ke(, och jag trpdde hanoin skriimd. Jag
sade för mjg sjoltd ’ detta, skall blitVa- en
slafvisk sjiil, af hvilken m;m skall er hätiä»
intät, Otan gencttn sfcränghet. Jag b.edrog’
njig; den olycßlige qväides af vredo, hau
Jiade förlorat andedtägten, peli jag .syig ho-
nom blifva. bltß Ett ägpnblicß defeitcr npp-:
gai hän. häftiga skriß; alla tpckpn tili cleiV
Jörtrytelse, det ras eri, den förtyiflau, soin
ti lihani, denna ålder* voro i hana IjtDdi Jag
fruktade, act ■ luin skulle dö gf denaahäftiga
skakning. Ora jag öck skulle nvifliöt'derpå,
att känsian i\f rgtt och arätt vene medfödd i
jnenniskans hjerta, -så tfötnv cjcttnpelsl
ensamt öivertygat rpig derom. . ;|agför .ssfö
Ken deruppa, -iatt en glödancloubiriidd, isoiip
ai ea hiuidulsC iaiUt • ,p(i hguclun./;Ui elettä,
barn, hade för det vapit miiuia; ■ Biaduntuiföe*
än ideftft nod;> lind/iga, slag, ipey sOmlgais i
dep tydliga aisigt att föroläiupa deföi

Detta anlag hos barnen tili häitigbet,
förtrutonhet, yrecle, fordrar en utomopdehU
Ug varsainhet, JjgipujMVt. Hop, -.alt: deras
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fcjukdbrhar tili ötörre elelen Hyrä tili den
kdriVulsiviska klassen, ty elä Hufvudef i prd-
jpörtiora Ur större, dch nerfsySteiriet lios denl
är merä utstriidkt, iin hös de fullvuxnaj så
ilro nerverne mora i stånd att emottapa reti
fting. Äflägsridn ifrån dertl nlec! största sorg-
fällighet de doiriestikersOnl förårgä} fetit
beh fdrfreta' denr, de liro för derri Hundf.ide
gångdr nlerä skäclliga, ntera vådliga, iin lat-
teus och årstiddrnas våldsanlheter. , Sä läli-
ge barnen Arina iridtstånd biott i tfftg j rrten
fcj i viljdr, skdla de Hvarkeii Hiiva upp-
kildsigä ellei' argsintaj dch bättre bibehålht
sig vid heisi. Detta är en af de otrsakeri
Hvarfore nienighetens barny som äga mera
tri Het dch Hera; SjelfstitndigKet, i aiilrfiänhet
ärd tiiindre mindre: mera
starka än de,* h’/ilka man påstår sig bättre
iipplostra derigenonl, att min ständigt raot-
säger dem: nfen man måste alltid besinna,
att det är en stdr åtskillnad emellan att hjdct
dem och icke' rditid ruoti ägn dem. •

, Barnens forsta tårar äro böner: erin man
t] gifver akt på dem, blitVa de snart b'e-
tällningarj de begynna med aft låta hjeipä
sig, och shtta med att låta tjeiia sig. De*
fas egen svaglietj ifrån hvilken kirnslan af
deras beroende i börjart hiirleder sig, ai--
strar på detta sätt Sedcrmera begreppet om
valele och herrskande; men som detta be-
grepp mindre nppväckes genom deras be-
hoi, än genom vara t jenster,■ så begymir
de möraliska verknirlgarne att här Visa Sig#



78 Emil,

livilkas omsdellV.ua orsak cj ligger i nat viron;
och man scr redån - hvariörp det iir änge-
läget att ilnda iiriin qvnna iörsta ålder ur-
kkii ja den hemllga afsigt; som åtböidcn el-
lei - skriket ilmehän

I)ä ett barn m>d itVer utsträcker han-
tien litan att silga någotj trör det fcig rikka
tili föremålet, em-dan dci ej urskiljcr dess
afständ; det far vilse; men då det under
.klagan och Skri utsträcker sin hand, då he-
tirager det, sig ieke m-r på affitåndet; det
belaller föreniålet att narina sig, eller er att
hiimta det. I liina Händelscn, bären det
långsamt och hied små steg tili föremålet:
i den sednare; läisen cj engång höra det;
ja mer det skriker, ja mindre bären j höra
det. Det iir angeliiget att i god tid vanja
det att ej helalla, hvarken menniskpr, ty
det är ickc deras horre; eller ting; ty de
lörstä det idkc. Sai edes, när ett hain å-
Stundar något, som det ser och som man
vill gifva at det, är det bättre att bära bar-
net tili föremålet, än at bringa föremålet
tili barhet: det drager af denna praktik en
slutsats, soul tillhör dess älder, och det gil-
ves intet annat sätt att bi bringa den.

AbbÖteri de St. Pierre Kallade monni-
skorna stOra barn; man kunde å andra si Juu
kalla barncii små menniskör; DeSsa satser
äga siu saiiriing såsom tankespråk; silsoin
principer behöfva de iörklarmg; men då
Hocbes kallade den eläke ett starkt barn,
yttnlde hau eh fullkomlig motsägelse. Ali
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'öndska hii.nl.eder sig från svagliet; barnet
är omit blött derföre ätt det är svagt; gö-
fen det starkt; sd skall det vara godt: den
som kunde allt; skulie aldrig göra illa. Af
alla dea alVsmäktiga Gudotneus egenskapet
är gödheten dcn, utan hvilkert taan minstO ' .

kun förestiilla sig henne. Alla loirs lag,
‘sora erkärit tverine pririCipcr; hafva ali ti i
ansett den omia såsöm itriderlägsen deri go-
da, hvarlörutan de iskit lie g joit en oriiniig
supposition. Se i det följände den Savoyi-
ska Prestens trosbekäöneise.

Förmiftet älleinä lär Oss att kännä det
göda och det onda. Sämvetet, soin hös oss
väeker kärlek tili tiet enä öcli Hat tili det
andra; churd oberOendc af förmiftet, kari
iäåledes ej utveckla sig utari delta. Innan
lönltlftets ålder göra vi det goda ooh det
Dndä utan att kanna det; och det gifves in-
gen nloralitet i våra gerningar, ehurtiviil
tien ibland gifves i känslan af andräs ger-
liingar, som hafva I’örhållande tili oss. Ett
barn vill bringa i oordning allt hvael det
Ser, det sönderslär, det krössar allt hvad
det kan komina åt, det fattar i sin hand en
fågel, som det skulie fätta en sten, och tor-
qväfyer den ulan att Veta hvad det gör.

Hvarföre det? Genast skall filosaficit-
söka orsakeri dcrtitl i naturliga laster: i
menniskans högmod, herrskningsanda, egen-
käiiek, öndska; känslan af dess sVagiict,-
kunde den tilläggä, väeker hos barnet b >

gär alt utöfva gerningar som lördra styrka.
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öch att öfvcrtyga ' feig fejelf diri siti
inakt. Mcu skåcleil denna svage och bräck-
lige gubbe, genoih det incfiskligä iitvets
ehkei återförd tili barndömens svaghct; lian
iörblir ej aflenast sjelf orörlig öch stillaj
lian vill bck åtf allt skidi Vara det öirikring
fiönomj- deri muista ■ fömndring stor öch o-
iöilr luinöiiij hah ville se ett allmäht Inga
råclä. niini skuile summa bförmögenhet ,

föremld nied iamiria paäsiohcr kurina fram-
fcririga så olika verkniiigar i dessa tvennri
åldrar, om den ursprdngliga örsahen ej vo-
te foräridraaf Öch lirar kun man Söka den-3
ha åtskillnad i orsakerna, dm cj i dessa
tvchne inclividers fysiska tillstånd? Verk-
sanlhetäprincipcn, soul är gemensam for beg-
ge , iltvccklus hds den enri och utsläekes hod
den ahdia• den ena danas och den andva föi-
störesj den ena Strafvar ät lifvef öch deri
andra åt duden. Den vantriäktiga v Jerksam-i
tieten koilcentreras i gubbens hjertri; nti bar-
nets är den öfverflödande ödh vidgar sig ut-
ntj det känrter hos sig, s.å tili sagandes,
iiog lif för att vipplifva atk det soin ömgilver
det. Aritirigen det gör ellet förgär, stor
fiiik! det är nög., ätt det lorändrar tingens
tillstånd, och hvarje förändriag är en hand-
ling. Om det således tyck.es lialta meni
böjelse att förstönij så är det icke af ond-
fekaj det är dertöre, att den handfing soin
bildar, alltid är långsam, och att den soin

förstöTj för äin hastigliets skull bättre öl-
Vercnsstiiirinier mcd dess lillighef.
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I)ä näturenS Upphofsmäh ger åt barnen

deniia verksamhetspriudp, är hau äfven
sorgfällig öin, att den rrtätte varä foga skad-
lig, derigenöin att lian lettmar dem föga
styrka cl;rv id. Men så.siiärt de kunmi be-
trakta det folk soin orngifvcf dem,' såsorrt
verktyg, h vilku de efter behag kurua an-
världa, betjena de sig af dem för alt följa
sinä luStar öch efsättd liristen af sin egeh
svaghet. Se der liani de blifva besvärlign;
tyrannpr, befallandej. onc]a, oregerliga; ed
utvecklihg, söin ej här.rör af en naturlig
bojelse att herrska, nlen söin alstrar den;
ty det behöfs icke en lång erfarenhet for
att kanna, hu.ru angenämt det är att verka
genom andras häilder, Och att bchöfvä blott
Vora tungan; för att sätta hela veriden i ro-
Telse.

I det ulan blir storre, vihrief man 'k'ral>
ter, blir mirtdre otåiig, mindre östyrig, och
Snneslutef sig riiera inöih sig sjelfi Sjiilen
och kroppen sätta sig, 6ä tili siigandes, nti
■jemvigt", och hatitreil fordrar ej iner aiihari
i-örelsd', än den söin är tili vart beståricl

' nödvändigi Men hegälet att lieffskä ut-
släckes icke med det behof, soin väekte det;
valelet upplifvar ocli snlickrar egenkarleken;
Öch vanan ger den styrka * sä löijer inbill-
ningen tippa behofVet; så t.iga fördoinarne
och nleningarna sinä forsta rotter.

Da vi engång kaima principen; se vi
tydtigcn den punk: , hvaresc, man lemnar na-
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turejis väg: låtom @ss se hvad maa bör gö-
ra för att bibehrllla sig der,

Långt ifrån att äga öfverflödiga, hafvä
banien icke ens tilliäckliga kvafter tili allt
det, soul naturen fördrar af dera: maa mä-
Ste derföre Jätä dem betjena sig af ällä de
krafter som hon gifvit åt deia, odi hvilka
dc icke kutina niissbrnka. Första maximen;

Man iniiste hjelpa dem, och uppfylla
det soul dem felas, väre sig i förstånd el-
let i styrka* hvad alla fysiska behof ängår.
Andra maximen.

Vid det bistånd, som maa gifver dems
bör maa iilskränka sig endast inom det verk-
ligea utaa att bevilja liågot utan
skiil åt deras Taatasi öch begär} ty lautasien
skall icke pläga dem, dä man ej liitit clen
uppkomma, emedan dert icke ligger i tiata-
ren* Tredje maximen.

Man måstö sofgfälligt stildera deras
språk och deras på det man nti en
ålder, då de ej kanna förställa sig, måtte i
deras begär kanna arskilja det, som ome-
delbarligen kommef af naturen, öch det sorti
härleder sig af opinionen, Fjerde maxi-
mern

Mehittgeri af dessa reglor är, att gifva
banien mera verkelig frihet och miadre väl-
de, att låta dem sjelfva göra mera och for-*
dni mindre af åndra, Få detta sätt vanda i
göd tid att infekrähka sinä begär efter sinä

skola de löga kanna förlasten af
detj som icke Star i deras makt.
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Se der således eri ny och ganska vigtig

örsåk att leirinä 'bafnens kroppar och lem-
imr fullkdmligeri fvia, meri den enda försig-
tighet, att aflägsna detn iirän fanin att tallaj
,dcli att ctfhdlla itään deras hiindei; allt det
söin kan sara dem.

OFelbart ikdll ett karri; hvars kropp
och armar äro frla, g;äta mindre än ett;
söin är inveckladt i en lindä. Det, soin ic-
ke känrier andra iiri fysiska benof, gråter
blott da det lider, dc h delta är en ganska
stor fördel; ty d;l vet man pii giFven punkt,

,niir det b 'höFver hjelp, odli lilan böt öj
dioja ett ögorihlick att bispringa det, om
det är möjligt. Men kumien j icke trösta
det; sa vareri obekymrade, litan att genoiri
smek vilja nedtysta det; edra ömhetsbety-
gclSer sköla ej böta dess kblik: emedleiticl
skall det ihågkomnia hvad det bör gSra för
att (diiva smickradt; dch om det eiigång
törstär, att efter sin vilja sysselsätta ei- nied
Mg, då är det redan sr herre, och da är
älit förldradt.

Mindre hindrade ufi sinä mrelker; sko-
la ‘Harrien mindre grata; mindre besvärad af
deras grut; skall man mindre bekymra sig
dm att nedtysta dem; hottide dch smickrade
nlcra säilän; skola de vara mindre rädda
eller mindre envisa, dch biittre förblifva uti
sirt ilattirliga tillstånd. Det är. mindre der-
igenom, att man lätef barneri gråta, än der-
igenofn, att man bdrtiödåt sig alt nedtysta
derii, soin man ädrager dem bråck, och jag
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bar erfitrit, alt de incst vårdslösade barn li-
ro lårigt nmidre ritsalta derföre, än dc an-
dra. jftg är likväl långt ifrån dcn tanke,
alt man skall vårdslösa deni; IVertoni är det
angeläget, ått förekötnma deras behöf 9 . ifrnart
deras skrik gör dem tillkänua. Men lika så
iitet vill jag ock, att den ömsorg, soin

'man öm dcm har, skall vara illa lörstådd.
Hvarföre skulle dc ansc för ett Fel att grå-
ta, da de se att deras tårar kuuna uträtta
•så mycket? Underrättade oiri det värde
man sätter på deras tystnad, skola de Väl
taga sig tili vara, ätt slösa dermed. De sät-
ta slutligen ett sådänt på den, att den ej
mer kan betalaS; och det är då, sotii de ge-
IrOm för mycket gråtande utan framgåhgj
möda sig) utmatta sig, förstörä sig.

Då ett barn, soin hvarkeh är fyundet
eller sjukt, och hvilket man ej låtef nägot
fela, länge gräter, sker det blott af vanä
och envishet» Dess tårar liro icke
litan ammans Verk) hvilken, då lion ej vct
Uthärda olägenheten deraf, förökar den j li-
tan att besinna, det hön derigenonl, att liOil
nedtystar barnet i dag, retar det att i mor-
gon gräta mera.

Det enda medlet att botä cllef föfe-»
komina denna vana, är att ej lasta någört
uppmärksamhet dervid. Ingert gör sig ger-
na någon onyttig möda, icke engång bar-
nen. De äro envisa uti Sinä försökj meri
öin j ägen större ståndaktighet, än deras
envishet.är* så afskräckas de och återförsä-
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ka det icke mera. Det är på elettä satt,
som man spar cle m tåra.r, och som man vän-
jer dem att utgjuta dessa hioit då smärtan,
tv liigar dem dertill.

För öfrigt, elä de grata, af nyeker eller
envishet, gifves ett säkert m,edel tili att
torhindra dem att fortfara, uti att vända
dera s uppmärksamhet på någo.t angenämt
och rörande föremål, soin kommer dem. att
glönnna, det de ville gråta. De flesta am-
mor kanna farträlfeligen denna, konst,. och
forsigtigt brukäd är den, ganska nyttig; meu
det är af yttersta yigt, a.tfc barnet icKe_ mä
blifva varse d,en afsigt, som. man bar att
förströ, det («h att det m.åtte roa sig utan,
att tro, att man, tänker på, tiet 3 noen häruti
äro alla annnor oskickliga,

Man afvänjer alla barn för tidigt. Ti-
deru, dä de b.öra afvänjas, tiUkännagifve&
genom tändernas utbrott, och detta utbrott
är vanligen smärtande och plägsamt. AI en
mekanisk instinkt för barnet dä ofta tili Huili-
nen allf hvad det baller nti, för att tugga
derpå- Man tänker litta operatiönen deri-
genom.* att man tili leksaker gitver det nä-
gra hårda kroppar, såsom clfenben. eller
vargtänder. Jig trpr, att man bedrager sig.
Dessa, häntä kfoppar,, dä ele läggas på ta,nd-
köttet, långt ifråh att uppmjnki det, göra
det knöbgt och hårdt, och förorsaka deri-
gcaoni en incra smärtaflcle ogh mera pläg-
sam sprickning. Tagom alltid instinkten
för exempel. Man- scr icke lumdvälptir öf-
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ya sinä utsprickande tänder på flinfor, pä
jern , på ben, utan på triid, liider, tiasor,
mjuka materier, sopi gitva vika, och uti
hvilka tanden intrycker sig.

Man vet icke mora vara okonstlad, i nå-
g-on ting, icke engång med barnqn. Bjell-
ror af siltvcr, guld, koraller, kristaller i.
iacetter-, leksaker af alla pi is och af alla
slag: hvilka onyttiga och skadliga an sfaltpr!
Intet at a]|t elettä, Inga bjellror, inga skall-
rorj små trädqvistar med sinä frukter pgh
blad, en vallmoknopp hvaruti ipap hör frö-
na Ijvicla, en lakntsstäng som baruet kun su-
ga och tugga, skola roa det lika myeket soin
dessa lysande leksaker, och icke hafya den
olägenhet, att ända ihan dess fpdeise vanja
det yid yppighet.

Man har erkänt, att vällingen. icke är
en alldcles helsosam föda. Den kokade
mjölken och det råä mjölet förorsaka krudi-
teter och passa icke för vår mage, Uti väl-
lingen är mjölet miudre kpkadt än nti biö-
efet, och än rnera, det har icke jäst; enligt
min tanke förtjena brödsoppa och riskiäni
företrädet. Om inan nödvandigt yill koka
välling, kan man lorut något bryua mjölet.,
I niin hembygd gör man af ett således torr-
kadt mjö,l en ganska välsmaklig och'helso-
sam soppa. Tili och med köttsoppa och sop-
por i allmänhet äro en medelmattig föda,
iitaf hvilkcn man bör ujuta så litet, soin
möjligt är. Det är angelägit, att barnen
strax vanja sig att tuggaj det är det verke-
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liga niedlet att lätta tändernas utbrott: och
da de begymia att sväijä, lättar dea med
lödan blandade saliven matsmiiltningcn.

Jag skulle således i börjah liitä baruen
tugga toria frukter, skorpoi. Tili att leka
med, skulle jag gitVa dem sipå stänger at’
hårdt bröd eller skorpor, lika brödet i Pie-
mont, dem man på landets språk kallar
Gnsses. Derigenom att de bemödade sig att
i munnen uppmjuka. detta bröd, skulle de
äpdtjigen, nedsvälja nägot dcrat, deras tän-
dor skulle utspricka, och de skulle atviinjas
nastan: innan man märkte det. Bönderna
halva vanligen en gariska god magc, ocH
man afvanjer icke dem med iuerg otpsvep
än detta.

Barncn höra talas ända ifråp siil* födel-
se; man tillfalar dem icke endäst illitaii dh
loista hvad map dem sägcr,’utap ,ock innan
de kunna återsäga de ord, soin de ■ höra.
Deras ännp tröga organ fogar sig
pingoin vid efterapandet at de Ijutl, soip
man deip lörestafvar j och det är icke ens
säkert, att dessa Ijud st mx 11yt ta sig tili de-
ras öron lika tydligt, soin tili vita, Jag
ogillar ej, att ammun roar harpot med myo-
ket glada, myckef oipvexlande och
tonerj men det ogillar jag, att Iloa oupp-
börligen gör det yrt genom en mängd oiiyt-
tiga ord, at hvilita det ej förstär anuai an
ddd ton, hvanped hon uttalar deip. Jag vil-

att. de första artikutetiöner, som mun Jä-
te*'. det höra., vörc få, lätta, tydligt, oltu
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uppvapade, och att dg opi soin dc uttrycka,.
skulle hatva afseepde hlott uppå sinnliga löi.
remål, dem man stiax kmuic visa at bar*,
net* Dep oljckiiga Jlitthet vi hafya, att åt-
nöjas mec| ord saip yi
snarare ä,n map trp*. Skolgossen hör uti
klassep sm 1/ärarcs inångpidigh.et på gamma
sätt, soin haa i lindag hyi'de siu apnnas
pladder. Jag .tycker a|t det yöte att un»
dervisa Ijonom pä ett gansk,a nyttigt sätt,
Qjn man pppfostrade honom att al,ld,elcs icke
töistä s|g derpå.

Ea ipängd rcflexionei ägei nm, dä,
man, iiister sin uppmiliksamhet vid daningea
af bamens spräk octj. yid. deras toista tai.
Man mä göia Kuru som liclst, de skola lik-
väl alltid läia att taP pä sanapa sätt, peli
al|a filosoftska speknlatipuer ätp härvid af
alldeles ingea nytta.

X böjjap halva de, så tili, sägandes, ea
gramm§r , för gin ålder x hyars syntax har
mera, allmänna reglor, ä» vär; och ota ipan,
väl skplle gifya akt deijpppå, så skitlle maa
foryånas öfver den noggrannhet, mcd.hvil-
ken de följa yissa analpgier, gauska fel akti-
ga, om, maa så yill, men ganska ordentli-v

ga, och stötande blott genom, sin håidhet,
ellei dcrföre att bfuket icke tillåter dem.
Jag hgr nyligen hprt ett stackars hain myc-
ket bannas af sin far, deripre, att det sagt
tili honpin; Mon ptre y Men
man sei att detta barn bättre följdc analo-
gien , än våraGrammatigxgörj ty då maa sade
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åt det: Vns-ij, hvarföre akulle det i cke cla
siiga; Jrai-je-t-y? . Animrken dessutoin med
livilken fäidighet det undyek 'det obehagli-'
ga ljudet af tvenne saraitianstötande yokalcr
uti irai-je-y, ellei- y trai*pf Är det elotta-
stackars barnets fel, om vi obehörigen ffrån
irasen borttagit det bfestämmande adyerbc.it
y-, emedan vi ej hur vi skulle ställa
det :’o? Pet at ett odrägligt pedanteri ooh

v) Alt futlkotnligen öfversåtta en erdlck, det vill
säga: a tl, gijya en annan söin motsyavar den
tili alin tlelar, är gansfa sv?rt ocb fan Jifcuhväfven p.möjjigt, S,e yler hvai förp jag eck pa.
detta ställe bibehållit origjrialeta ord, Hyilket
ei helle* to[de ynisshaga dem som kanna Fran-
syskan. Dedeccmat, som ej äga ylennä kän.
nedoor, töra tili äfyp.ntyrs liärom fä något bc-

af faijan de ötvers^ltnjng, den jag läny
pat tili ett exenipel, som är valdt ur värt e-
get sprilk och tili det mesta syara* mot orj.

■ginalcts;

s,Jag bärde nyss ett stackars barin fäs,mycket bannOr af sir\ iar föt det hän
’’sagt: Min farr skoin vi fara i skuiany
s,Man scr likviil, atfe hän hättre följde

ätj vara Qrammatici göraj.s, ty eftey’ man säde honom: fara i ehti s,
5,i i slude , i bät% hyärföre sivui-
lle ban icke fä siiga: fara i litan på
Askiltani Anmiirk' ocksa burn förslåu-
55digt hän. yndvek att siiga: fara skiitan,

J-såsom man säger: fara landvägen , Ja-
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en den öfverflödigaste omsorg, att hos bar*
ncn begynna rätta alla dessa små fel emot
bruket, hvilka de aldrig skola underlåta att
at’ sig sjellva med tiden aflägga. Talon ali*,
tid riktigt för dem, |agen sä, att de icke
aro så mycket roade af andras säljskap spin
af edert, och varca säkre, att deras språk
oförmärkt skall rcpas efter edert, utan att
j nägonsin haiven bannat dem.

Men ett missbruk af en helfc annan vigt,
och soin icke är-mindre lätt att förekonima,’
är att man för myeket skyndar sig att liira
dem tala, likasom fruktadc man, alt deutaf
sig sjelfva ej skulfe lära del;. D.etta oför-
sigtiga nit trainbringar en alldeles stridig
verkan med den, som man sökor. • Dc bör-
ja derigenom sednare att tala, och göra det
mera otydligt; den ytterbgä nppmärksam*
het, som man fiister vid allt hvad dc säga,
iTikallar dem ifrån att tydligt littala orden;
och sasom de knappt anse det yärdigt att
öppn.a nmnnen, behålla Hera iHaf dem, hela
sin Icfnad ett fel i uttalet, och tala s a Q-
tydligt, att de nastan icke kipinä förstås.

■' •('■■■ ) k.vra sjölcdfS.. Är det hans fel, pm vi
”icke vcta annorlunda än af bruket,
”när vi böra säga i eller på-, eller
s,bo.rtlemna bcgge adverbeille 1?” Det
är o. s. v.

Öfvers, Anm.
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Jag har mycket lefv.at ibland höndcr,
}nen alarig ibland dem bört nugpn, hvarken
kari, eller qvinna, eller flicka, ellei- gosse,
laspa. H varat" härrör elettä? Äro bönder-
nas organqr annorlunda inrättade äu vara?
—r Nej, men de aro annorlunda nppoTvädc.
Gent emot mitt fönster ligger en backe, på
hvilken ortens barn särpiä sig för att leka.
Ehuru de äro nog aflägsna ilrån inig, ur-
skiljer jag dock fulU-voniligt allt hvad de
säga, och jag gör derafofta goda samlin-
gar tili denna skrift. Hvarje dag bedvager
mitt ora rnig om deras ältjef j jag hör rö-
sten af barn om tie år, jag ser efter, jag
linner barn, sbm tili yaxt och anletcsdrag
synas trp tili fyra är gamla. Jag dpmfner
icke haroin blott efter niig cgen erfarenhet;
de stadsboer soin besöka hiig, och hvilka
jag rädfrågar, begå alla Sainina misstag.

Orsaken dertill är d -n, att stadsbarn
ända tili fem eller sex ärfi-illdsr, uppfostra-
de nti sin kannnare och mider en Yinvcr-
nants vingar, blott behöfva nunnia för att
lörstås jsä sqart de. röra igppajne, gör ui an,
sig möda att hörg demj. man törestafvar dem
ord, soin de illa säga efter, och genom
denna uppmärksamhet, helst sammu folk all-
tid omger d.eni, b iin der lätt att man mer gis-
sar tili hvad dc velat säga, än hyud, de
verkligcn sagt.

Pä landet förhäller det sig helt annor-
lunda. En bondhustru är icke ständigt hos
sitt barn, och det masfe lära att hoit högt
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och tydligt säffa det, som det har behöfaf
att hon skall forsta. Låndsharnen, kring-
spridda på fältet, aflägsnade ifrån sinä lii-,
der, aina mödrar Och de andra barnen, öfva,
sig att höraa på alständ,, och, att ahmita,
sfyrkan af sin rögt eltcr sin aflägsenhet ifrån'
dein, af hvilka de vilja blifva hörda. Se
der huni miui rättligen liir att littala, livil-
ket icke sker decigenoni, att man stammar
fram nagra vokalelr utl orat på en nppimrk-:
sam guyernant. Opkså, da rnan frågar ett
bondbarn,/ kan väl blygseln förhindra det
qtt syara, men hyitd det såger, såger det
tydligt; i stället att guvernanten raaste tje-.
nå tili tplk för stadsbarnet, hvar,förutan tmn,
ingen ting förstår af hvad dpt främniumhir
cmcljaxa sinä, tänder , ‘

L' ' - ali ~ .•• /m* i : • i

Gossarpe boi;de, dä de blifva störrc,,
idittä, detta lei nti skolprna,. och, flickprpa vi-
ti i sjelfva verkot tjjla de ock
begge i aljmiinhet niera tydligt än de,, soin'

%?) Della,'dr icke ulan yndantag; de barn, som i
början qiinst kunna liöras, blifva seder-mera,
otia de mcst döfvandq, da de i)6rjat h<sja, iö-
sten, Men 031 jas bor.de in) aJa mig i alla.
desaa smälieter, s.å akulle jag aldyig ,skua;,
hvaije förnuffjg läsar.e bör se, nti yitcrligbc-
ten och bristen, hädedda ifrån samma miss-
btyk, lika afbjelpas genom min metod, Jag-
ansei; desiä tvqnne ijiaximcr såspm otkiljakti.
ga: alUu\ nng • peh aldrig for ffiyckct. Dä
den för st a, är väl grundad, följey den andya
VUaf den nödvändigt..
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tilitit bllfvit uppfostraclc i sm a foräiclrars
■hus. Meri det, soin förhindrar rl-cm ätt ha-
gonsin fofskaffa sig ett lika rent uttal soin
böndernas, Sr riödVändigheten ätt utantills
lära myeket, och att helt liögt appropa
hvad de lär.t: ty undcr det de läsa öfvcr*
Vanja de sig ätt roro allt iböp, att uttala
yårdslöst och illa: då de läsa öjap, är det
ännu värfej de söka efter sinä örd nied möA

da, de utdraga och förlänga deras stafvclscr:
det är braöjligt, när niinnet våcklar, att ic-
ke (tingan äiven skali stänima. PA detta sätt
hsamkäs och bibehällas fclen nti uttålet.
Man skall i det följande se, ätt min Emil
icke skall halva sådanaj eller åtminstone,
att hah ej »dragit sig derh genom Samina

'orsaker.
jag thedgefj ätt genlene tilan och landf-

bperne talla nti fcri annan ytterlighet, att dc*
hästan ailtid (ala hogre iin det behöfdes, att
de genom ett alltför nöggraht uttal vanja
älg vid starka och grofvä ärtikulatidiier, att
ele sjunga för myeket, att de illa väljä sinä
uttryck, ö. s. v.

Meh först och främst atiscr jag clehnä
ytterlighet såsom myeket mindre felaktig aa
den andra, ty i anseende cleftill, att den
första regeln nti samtal är att talä så, att
liian förstås, är det största felsom mankan
begä, att tala utan att vara förstådd. Att
skryta dorölver, att man icke har nägoii
sång f acccnt ) i sitt tai, är att skryta deröf-
ver, att man betager fraserna deras behag



94 Emil

K

1 .

och eftertryck; Accenten är själeh uti talet;
den ger deråt inening och sänning, TÖnetl
bedrar tniadre än Ördenj det är kan händä
ddrtöre, soin Väl uppfostradt folk så myc-
ket iruktar den. At brukct att säga allt
nted sainm a toti, härleder sig vahan att be-
gabba folk, utan att de märkä det. I brist
af acceut uppkomma löjliga, tillgjorda och
Inodet nnderkastade siitt att uttala, sädana
hian ofverallt finner hos ungt lioHblk. Del-
ta tvungna väsende i nttai och åtbörder, är
det soin i allihänhet gor en Fransjhan stö-
tande och obelidglig för andfa nationer. I
stället för att gifVa tori åt sit£ tai,' ger hän
sig air. Så intar nian ej åndrä tili sin
fördel.

Alla dessa Smä fel uti spräket, hvilka
inan så mycket fruktar att låta bärnen ådra-
ga sig, betyda ihtet; nian förckortmier dem,
eller man rätiar dem med största lätthet:
itien de fel, soin nian ådrar deni dcrigenom,
att man gör deras tai svagt, öredigt och
försagdt, :itt man ständigt tadlar deras ton,
att man nagelfar alla deras ord, dessa kon-
na aldrig rättas. En man, sohi litit sig att
tala blött i små Sällskap, skulb uselt höras
i Spetsen för en bataljon, och skidie allde-
ics icke vid et approt kurina injaga vördnad
hos folket. Lären först karrien att tala med
karlar, de skola Väl kanna tala med qvin-
nor, då det behöfVcs.

Uppfödda pä landet i hela den laridtli-
gä erifaldeft, skoia edra burn der fä eri me-
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Ei ijltdaritle röst, och ej vilnjd sig viti statis-
tiini ens' ofediga jollei’: icke Heller skola de
antaga landtspråkets uttryck och ton, de
skola ålminfctone lätt förlörå dern igen, då
cl eräs Eiran?; Soul lefVer ihöp raed tieni än-
d:l ifråri deras födelse, och sonti der är i
tillfälle att dageligeri meni ostörd göra det;
genom iiktigheten af sitt eget språk skall
förekonirtla cller utplåna de intryck, som
böndernaS spräk på dera gjort. Emil skall
tiliä en franska, alldeles så ren söm jag kan
kanna den ; men hän skall tala den meni
tydligl, Och artikulerä den niycket bättrc,
än jag;

Ett båfn sorti Vili tala, bör icke höra
ändra örd, iiri dem som det kan förStå, el-
ler säga andrä, än dem sOm det kan arti-
kulera. Det bemödande, sOnl det gör här-
vid, förrirår det att fördubbla samma stafvel-
se, - likasom för att öfva sig att öttala den
hiera tydligt. Då det begynner att stamma,
så besvären er ej så niycket att gissa tili
hvad det säger. Att pasta sig alltid böra
böraS; är ett slags välde, och intet sådaiit
bör ett barn utöfva. Det är tillräckligt för
er, att ganska noga förse det raed det nöd-
vändiga; det är dess egen sak, att låta er
förstä hvad som icke är det. Mycket min-
dre ännu bör man skynda sig att fordra det
att tala; det skall nog veta att tala af sig
sjclft, i den mun det känner nyttan deraf.

Man anmärker, dat är sant, att dc son
ganska sent bcgynnu tala, aidrig tala så
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tydligt, som ele åhdraj inen det är itke der»
tore, atl de sent burjåt tala, soul deras dr-
jgan förblir trög-j iVertöm, det ar der!ote,
alt de aro fudda med en trÖg orgair, soin
de begynllä Seiit dtl tala; ty hvarjöre skul-
le dc eijest tahi sednäre; äh åtidra? Äro de
tiiixxåre i tillfäUe ah tala, ,pch uppmnntrar
mah dein rttindre clcrtil IV Tvertdm gör dea
örö, Söin detfa dröjsmäi förtorsakar, ätt maa
myeket mer beSvitrar Sig hied ätt ia deni
att joi!ra-, äa dem söin tidigare halva talt;
beh detta illa använtla nit hän hlyckct bidra-
•ga tili alt göra deras täi öredigt, da de med
mindre fbrflaStande skulle Hait tld att full»
komna sig mera.

l3e burn, suin maa for riiychet iVxlgar
att tala, häivä hvarken tid ätt larä ett godt
uttälj ellet att Vili liatta det; som man låter
tieni sägä. Tvertora; da de öfverleitinäs ät
Sig SjelfVa, ölVa de sig i borjan riled staf-
velser, som äro lättast att uttala, bcli.smd-
ningom nied dem företiande nägpri betvdel-
se som ihan förstår äf defäs ätböider, gifvä
eder Sinä örd kinan dc ia. cdra; hviJßet gör
att de icke emottapa desSa inhan de Hiistä
dem. Da de icke påskjuidaä att betjenu sig
af dem, begynna de hied utt höga «lärkä
dell betydelse; som j ät deiil gifvcn, ocll
da de äro säkra deröirt, äntaga de dem.

Det största omia, söin liärflyter ifråu
den brådska hvarmed mun nödgar btirlicn att
tala i iörtid, är icke det, att dc försfa sani-

tal man med dem håller och ätt de första'
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bfd sohi dc såga, ej hafva någori inching
lör elein; men det att de hafva en annan
iheniiig äh vår air, utan att vi veta Bemari
ka det; sd att barneh, då de tyekas svarä
Oss gåiiska noga, tala med öss man att de
föpsfa os», 'heh - i’tan att vi första dem. Det
är Vanligen sådana tVetydigheter, hvilka
man bör lillräkna den bestörtaing, hvari vi
jbl.and försattås af deraa tai; Aid hvilket vi
fästa begrepp, dem de ej fäst dervid. Den-
ha Vår brist på uppmärksaihhet vid den
Verkliga rtienhig, som o i den äeja för bar*
nen, anser jag vara orsaken tili deras första
VilUarelser; och dessa Viilfarelser, äfven se-
dän de bliivit botade; halva iuflytande up-
på riktningen af barnens förStand under de-
ras öfriga liistid. Jäg skall i det följande
halva itter dn ett tiilisille att förklara detta
genom exempel.

InSkränken derföre; så myeket rriöjligt
är, barnets ördbok. Det är en ganska stor
olägenhet, att det äger mera ord iin be-
grepp , att det vet att säg-a flera säker, än
det kan tanka. Jag trör att en af de orsa-
ker, hvarföre bönderne i allmiiuhet äga ett
mera riktigt förstånd, än stadsboerna, ligger
deruti, att deras ördbok är niindre vidsträekt*
De hafva få begrepp, raen de jcrnföra dem
lätt väb

Bartidometis första utvecklingar ske na-
stan alla på en gäng. Barnet lär sig nastan
på santma tid att tala, att äta, att gå. Bär
är cgentligen lifvets första ticlepunkt. För-
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ut är barnet ingenting mcr, än hvatl det
var i xnpdrens Sköte-, det har ingeti
intet begrepjj*, 'knappt äger det kilnslör: det
käiiner icke enguiig siii egon varelse.

Vipit i,. et est uitot nescius ipse siiat ’ 8 ).

Det kfver, mcå ukin kansia af sitt lif.

18) Ovmi Triiti 1, 3;

SLut pä Fursta Boken,



Tryckfel:
Pag. 30. r. 31. står: der är Iät»; det är.

33. r. 28. —* sa —. sä.
88. r. 53. gör gdra.












