
FÖRELÄSNINGAR 1 PSYKOLOGL VÄRTERMINEN 1860 751

biidningens makt historiens den objektiva ordningens egen — subjektets
förnuftiga frihets makt.

T(i>li(Lbgg Dikteras — förkiaras.

Tacksägelse Uppmaning.
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RA, Y S. Yrjö-Koskinens sanzling

H:fors den 2:a Mars 1860.
Käre Broder!

Jag tackar förbindligt för Ditt bref och den yttrade förtroende. Det är
dock något svårt. aLt så der stälias på tinnarne af tempiet: och bederjag
Dia derföre vid mitt yttrande icke filsta mera vigt, än vederbör.

Visst anser jag det för osäkert, huruvida under dessa tiders manga 20
penninginsamiingar och penningbrist, en sä stor summa kunde fäs
tilihopa, som den i fråga varande. Men jag tror det vara jemföreisevis
111tt, att hitta pä t. ex. 50 individer, hviika för några är kunde förbinda
sig till ett 20 rubeis åriigt bidrag. Sä i ena som andra faliet viii dock
ingen gerna gifva pengar för nägot sä obestämdt som en tidnings-riiei.
Det synes också berättigadt, om man viii hafva en redaktion, som ger
säkerhet, att biadet kommer att förtjena understöd.

Diu omdöme om Mehiiäinens pian är äfven mitt. Men jag skulie tro,
att äfven annan pianlöshet förefunnits, sä att det torde vara svårt att
säga, hvad biadet egentiigen velat uträtta. 1 dess »ledande artikian>, om 30
sädane der skoia sökas, iofvas undersökning och bevisning; men de
hafva uteblifvit. Och de ämnen, i hvilka Red<aktionen> yttrat en pä ing
skäl stödd opinion, hafva varit fä. Afven Finskans sak kan icke mera
försvaras med nägra ailmänna fraser. Min öfvertygelse var frän början
den, att Mehiläinen icke skuile hafva framgäng, och jag sökte afräda
P<oln> frän företaget. Hun skrifver nog bra; men innehäil fattas,

Min tanke är nu, att för Mehiläinen med dess närvarande redaktion
ingenting kan göras. Och hvar taga en annan? Med redaktionsboiag
bär det sig alitid ilia. En mäste den ledande tanken vara; och en mans
ansvaret. Ett nyhets- och annonsblad kan berga sig med hvarjehanda. 40

En mänadsskHft har biott artikiarna aH iefva på. En htterär tidskrift
bär sig i detta iand icke i nägot språk. En sköniitterär kunde möjiigen
gå äfven pä Finska — om den uppbäres af en eilen flera öfveriägsna
talanger och producerar originalstycken. Eljest icke. Litteraturbiadet
skulie aidrig förmått häiia sig uppe — taliter qvahter — om det icke ingitt
pä dagens frägor, äfven tie inareriela intressenas. Ocksä en Finsk
tidskrift skulle jag tro (om ej skönlitterär och öfveriägsen) har ingen
annan utväg. Menniskoma mäste tagas pä den qvist, de sitta. Afven
afsedt derifrän. att de materiela intressena äro lika nationela, som de
andli2a. och utgöra den fasta grunden för ett foiks sjelfbeständ7 hafva 50

ocksä de andliga i värt ringa iand ett sä inskränkt antai intresserade, att
man tvingas söka bringa det hithörande ät ett större antal likasom pä
köpet.

Kanske kunna andra pianer för en tidskrift mcd framgång uppgöras.
En redaktion måste dock finnas, som förmär genomföra dem. Här vid
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universitetet kan en sådan för en Finsk tidskrift icke piiräknas — så vidt
jag känner. Unga män flnnas visst, som lofva godt för framtiden. Men
deras tjd är ännu icke kommen.

Mcd bästa vilja kan jag derföre icke se niigon dager för Ditt försiags
framgång.

Lyckas det Dig, att här fii fast piats, och Du viii stäfla Dig i spetsen
för företaget. kan förhåuiandet blifva annat. Dii skoia också redan nya
krafter finnas att anlita.

Det är tyvärr tiilräckiiga krafter. som i Finska iiueraturen saknats
10 och saknas. Man har arbetat för allmogens uppiysande, äfven hiiri mcd

ofta otillnäckhg rörmaga Och kunskapsfond. Det harvarit förgäfves
erinra, att det är dc biidade i landet, som skola vinnas. Annu trlr man,
ali Finska iärdomskoior behöfvas egentligen bioit för bondbamen.
Emedan det händt. att sniillen kommit frän kojan, menar man, att
cndast skollexoma behöfvas, icke bildningen famiijen. Erfarenheten
måste viii vara JaTomastare, sä i det cmi som det andra. Det är en tröst,
att ROm icke bygdes pä en dag, Och att dock ett Och annat positivt
framsteg gjorts — i hvarjehanda utkomna förordningar.

J. yO s.
20

93 DIREKTIONENS FÖR VEXELUNDERVIS
N!NGSSKOLORNA FRA MSTALLNING
Helsingfors sradsarkii’, i iagistra tens arkiv

Dircktionens för vexciundervisningsskoiorna framstäulning angäende
nödig befunnen ombyggnad och utvidgning af flickskolornas iokai

30 1 stadcns vexelundervisningsskola för flickor har antalet af lärjungar
efterhand tilitagil, sä att dc scnaste ären skolan bevistats af 160 till 170
elever. Dii skollokalen för lärjungarnes inrymmande har cndast tvennc
små salar af 19 alnars iängd Och 9 alnars bredd. inses 111tt, hviiken
trängsei och osund iuft ett sä stort antal härjungars visteise sex timmar
dagiigen 1 denna tränga lokal mäste förorsaka.

Men oaktadt mottagandet af Järjungar blifvit sträckt till dess yttersta
urfins, har det visat sig, att ännu hvarjc läsetermin eLi icke ringa antal
barn utöfver den uppgifna siffran sökt inträda i skoian: Och har
Direktionen sctt sig försatt i den sorglØ stäilning. att af brist på

40 utrymme nödgas afslå föräidrars och vårdares Ofia enträgna böner om
en sädan rörmon för deras bam.

liärtili klmmer, att det tringa utrymmet förnärvarande icke mcd
gifvit anordnandct af nägon särskiid undervisning för sädane flickc
harn, hviika tala och förstå endast Finska spräket, ctt förhäilande sä
mycket beklagansvärdare, som äfvcn i dc biida Småbarnskoiorna
undervisningen skcr endast pä Svenska språket. och sålunda i Finlands
huFvudstad ingen enda skoia linnes, der en dotter af Finska röräldrar
kan crhilla nägon undervisning.

Vid betraktandet af dessa förhäilanden har skolans Direktion varit
51) betänkt pä utvidgandc af skolans lokal, hvilket anselis kunna ske med

minsta kostnad derigenom, att nuvarande skoihus förlänges iii dess
södra ända, och mellenataket till nuvarande öfra väning nägot höjes7
säsom bilagde ritning närmare utvisar. Lokaien komme genom denna
tillbyggnad och förändring att inrymma tre större skolsaiar, två i öfra
och en i nedra väningen, utom rum för lärarinna. Kostnadcn är, säsom


