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Mcd större skLil öfverklagas dc mängahanda cxamina, hvilka upp
taga en Akadcmisk lärares tid och sätta hinder i vägcn För hans litterära
verksamhct. Dctta nödvändiga onda är af den beskaffenhct, att det
föga kan aflägsnas. Vi förmå cndast insc 0tt sätt att göra detsamma
iindrigarc. Det flnnas nemiigen knappt nägon akadcmisk lärare, som
icke erkLinncr, huru svärt det Lir att uti en tentamcn cllcr cxamcn
bestämma examinandens kunskaper. Ju mera samVetsgran derföre
läraren är, desto meni tid skail han pä undcrsökningcn dcrafanvända,
utan att IikVäI nägonsin kunna drifva undcrsökningcn, dä den cx offkio
anstäilcs, sä Iångt, att han om riktighctcn afsitt bcdömandc kundc vara 10
fulikomligt sLiker. Denna sdkcrhct kundc Iättarc, säsom vi Förmcnc. och
mcd mera gagn för lärare och lärjungc vinnas. 1:0 om cxaminandcrnc
ovilkorligcn oro förpiiktade att t. cx. en är förc den tillämnade
examen anmäla sig hos examinatorn: 2:o om dennc cfter att, säsom
ofvan blifvit antydt, hafva inrättat sina föreläsningar man afsccnde pä
examens-Iexan. skullc anstLilla repctitions-collcgier enligt Sokratiska
meihuden. vid hviika han icke blott egde tiIlfälIc aH närmare utVeckla.
hVad under föregtiende Föreläsningar blifvit framsläidt, än ock kunde
utröna. hviika Framsteg examinanden pä egen hand ort i den
schematiska och historiska uppfa;tningcn af vetenskapeir: samt 3:o 20
om ett närmare förhällande. än nu Vanhigen eger rum. i det privala
umgänget etabierades mellan lärare och lärjungar.

Sä litet nya och sä enkia dessa pia dL’sic/eria än mä vara. mä dc IikVäI
gälla för hvad dc äro: yttringar af dc ncdsläcnde utsigier för ali
vctenskaplig och dermcd ali kultur inom fäderneslandet. hViika mcd
hVarje dag för Rec:s ögon antagit en alh dvstrare Färg och hviika han
mästc ansc aidrig skoia ijusna. om Lnivcrsitcts-siudierna nedsjunka till
skolstudium och lexläsnin2.
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Spanska Fhigan cctio penuitin ia

Förf:s i Företalet gjorda rcscrvation. att hans arbctc »ickc gör anspräk
pä namnet af en fullständig Statistik öfVcr Finland. inskränkcr kritikcn
öfver detsamma till en kontroll öfVer rigtighetcn af dess uppgiftcr. Sä 40
föga dctaljcrade äter dessa äro. är det ickc ens att Förmoda. aLI dc skulle
innehälla nägot stridandc emot hvad som annorstädes finnes uppgifvit.
Ty Iäsarcn har sVärt att i denna framställnig finna nägra spär af dc
arkiver. FörL uppgifver sig hafva begagnat. om man undantager nägra
anföranden om Iandets Bibliotheker. on) antalet af Kronofogdar,
Länsinän. Landtmätare o. s. v. Alli öfrigi skole ätminstone Ref. tro
finnes anfördt deis i Iandcts tidningar. dels uti angäende dctsamma
utkomma skrifter och offentliga handlingar. Nägra oformlighetcr
finnas här och der. säsom ±1 Förf. speciellt uppräknar Karis. Helsinge
och Borgå äar, mcd förbigäende af en mängd vida större, bäde 50

önskas. möjligen icke obetydliga honnorarier för manuseripiet. Oss är heräitadt, aLi
1. cx. öfversflttningen af Heinroths Antropologie hlifvii helali mcd 300 R:dr B:co.

Dessa repetitions-collcgier skulle icke erfordra cii förökadi antal af Ieetionstim
mar, emedan genom dem ingen iid för den hesiämda föreläsnings-kursen ginge
förlorad.
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historiskt och statistiskt åtminslone lika vigtiga vattudrag som dc
nämnda. Någon förteckning öfver landets städer, dessas folkmängd
och inrättningar flnnes icke. Hit hör äfven det utomordentligt knapp
händiga kapitlet om »Finans-förvaltningen,» hvaruti sjelfva hufvud
saken: fiirvahnhigen, på intet vis framlyscr. Författarcn har anfört
några spcciclla titlar för Statsinkomstcn är 1837, men ingen enda för
utgiftcrna. Om ocksä Förfs arbctc hufvudsakligcn är ämnadt ät
utländningen, är dess korthet i efl sä vigtigt ämne en bristfällighet. För
hvem som helst eger en sammanstälining af utgifts-titlarnc det högsta

10 intresse. lckc blott Stats-ekonomen, otan hvarje menniskovän har en
djup anlcdning till bcgrundande af samhälisinrättningens natur, om t.
cx. fångvården i en land kostar lika mcd lagskipningcn; spinnhusen
lika mcd skolorna o. s. v. Till det mcst problematiska i Statistiken hafva
i alla tidcr handclsbalansen och eU iands af denna beroende störrc cilcr
mindre lekamliga välmäga blifvit räknade. Endast der tullförfattning
arna mcd yttersta stränghet vidmakthällas, kunna uppgifterna ä för
tullade varor gifva ett ungefärligt bcgrcpp om varuinförseln. En, om
ocksä högst ungefärlig beräkning öfvcr förbrukningen i landet torde i
ali händclsc lemna en säkrarc mänstock. Att Förf:s språk icke alltid är

20 fcifritt, har Rc[ tilltrott sig väga anmärka. ehuru väi mycket torde
kunna skrifvas pä vära oöfverträmiga sättarcs räkning. Sä läscs pag.
12, »fliesst — — ;‘orbe’ der Stadi Nyslott,» pag. 13. »hei der Fcstc (7).
Aho slott.» pag. 14 m. fi.. »Stromrcinigung» (7). Getraide (?)o. s. v. Ett
bcstämdt misstag linnes pag. 70, hvarest det upppgifvcs. att vid
Kadct-corpsen i Fredrikshamn flnncs en lärare 1 ridkonsten. Denna
lärarebcfttttning är neml. numcra indragen, och i stäliet är antagen en
lärare 1 cIansko,?sten.
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6 PARADOXER.
Spanska Fhigan ,sectio pena//kun

Biand dc mänga stridighcter, som vctcnskapcrnas utbiidning i vär tid
framkaliat, är oppositioncn melian dc säkallade Theoretiska och
Praktiska, dc Spckulativa och Experimentala vetcnskaperna den mcst
omfattande och mcst i ögoncn fallandc. Den ömscsidiga missaktningcn
hos dcssa vctcnskapcrs rcspektivc idkare, yttrar sig väl ickc numera sä
myckct i skrift och taI. Man synes anse sakcn för afgjord och alit

40 närmande för omöjligt: och bitterhetcn är dcrförc så myckct störrc. ±1
den öppet framträdcr. Den scdnaste tidcns mera sansadc spckulation
har nästan hcit och häilet qväft dcsa anfail ä den theoretiserande
partens sida. och man har iärt sig erkänna den expcrimcntaia forsk
ningens värde, emedan man insett äfvcn den sinnliga vcrkhghctcns
förnuftiga bctydcisc; mcn för dc praktiska vctcnskapsmännerne synes
ännu den tid vani aflägsen, dä dc skoia erkänna sitt beroende af
spckulationens framsteg och inse. att äfvcn den omcdclbarastc sinnhga
crfarenhet förutsättcr en förnuftig tankcns utvcckling.

Ett scrdelcs cxcmpcl pä dcnna cnsidighet erbjuder en naturvetenska
50 pcrnas Hcros, Ber:ellus, uti ingressen till den bcrättclsc om dc physiska

vetenskapernas framstcg, hviikcn han ingifvit till Svenska Vctcnskaps
Acadcmicn, och som flnncs införd i den Akademis Handlingar för är
1821. Orden lyda:

»Man har i scdnarc tidcr stundom hört den sats yrkas, att
vcwnskapcrnas hclgcdom bordc utcslutandc bcvaras af dc fä perso


