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icke fär bero af förkiaringar enligt »afsigter.» —

Ofvanstående fä ord mä ocksä tagas i sin alirnänhet, ickc hiori säsom
föraniedda af ncdanstäende

14 TIDNINGS-REVUE.
Spunska Fiugon, seetio ulflnio

l0

Hvad som i vårt land gör nListan ali’ Tidningslitteratur sä pian och line!
sägande. är vederbörande Tidningsbiads tydiigt ådagalagda och öppet
försvarade brist pä ege! iniresse och deraf föijande brist pä hesiänul
fllrg. Värt anspräk är icke det, att hvarje Tidning borde bestL mdt vara
af antingen pohtisk, litterär, conomisk o. s. v. natur. -- Tvärtom anse
vi att ett Tidningsblad, mcd det ringa antal läsare ett sädant hos oss har
att päräkna, bör till valet af ämnen vara sä omfttttande som möjiigt
(och N. 3. tiilika af ett deremot svarande utrymme). Men det finnes ett
intresse, oberoende af ämnet, hvari det framträder, intresset för en
hevtänid Ie/hads—åsig!, en hestäind skola i vetenskap eller konst, en 20
hestän,d rconomisk iheori o. s. v. —. Vi se i andanom dc rysningar eiler
det högdragna löje, mcd hviiket ätskiliige läsare torde se orden Skola,
Theori2. Och ho kan dem sädant förmena. Dc äro antingen af det slag,
hvilket, säsom Engeismannen. ickc vet sig hela sin lifstid hafva talat
prosa, elier tilihöra dc det siags cosmopoliter, hvilkas schiboicth är
upplysning, samvetsfrihct, mcn hvilka härmcd cndast förstä en uppiys
ning 1 alhnänhei. och som derföre alimLinheten till fromma predika ett
virrvarr af oreda, och obestämdhet. — Om det är obestridligt. att
sanningen itke kun fängs/as i en hesränzd förni, utan att den är af
lefvande sanning. fortgäcnde process. sä Lir ä andra sidan lika oveder- 30
sägligt. att den för hvar/e no i tulen är en hestänu/forin: och den, som
icke söker göra hcnnc som sädan gällande. den arbetar icke för
sanningens välde pä jorden. — Tidningspressen är vctandets stäende här,
och skrikct emot densamma är lika oförnuftigt, som tidningspresscns
ofta lika oförnuftiga missbruk. — Dessa missbruk är ocksä mest
framstickandc der, hvarest eU bcstämdt intrcssc3 saknas, — Finnes ickc
detta, är det derförc bList att inskriinka sig till hiottu ansträngningar i
tabcli-väscndct, bok-kataloger, nyhetsiistor o. s. v. — Att utgifva en
Tidning. endast för att flnna plats för en hop tiiilfällighets-styckcn, är
hka obetänkt och gagnlöst, som att göra ett tidningsblad till en kloak 40

för alh. hvad tillfäiligtvis i dctsamma kan inkastas och. pubhken till
leda och ledsnad, utkastas. — Läsaren flnner det säkert naturligt, att
härifrän öfvergä till — — —

anlcdning af den allmLinna ohekantskapen mcd Spanska spräket i vär Nord och
sardeles i vårt land. Han ber ödmjukt. aH Red. af Morgonhladet n,ed/örsta ville
ofkntliggöra denna alhon.

En undantag göra i synnerhet Eccteshisrik—Tkbn;sg och dess föregängare Tidoingar 50

1 Andetiga Änmen. hvarföre Ltfven lessas publikdr och varit den mesi intresserade.
DeL lilla H:ibrs Tidningar och Åho biaden i detta alseende röjt. fir pä sitt seille
anmärkt.

Deribland Morgonhladet. som synes vilja berama ett stort svalg mellan »sakcn»
och »theorin.

N. 3. utom taskbokens.
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1:0 MORGONBLADET FOR ÄR 1839,

emedan Morgonbludct prisur denna sin egenskap aH vara deposlioriuni,
för hvad bladet kallar särskilda åsigter: utan att härigenom mä anses
afgjordt, huruvida dcssa godbitar iro heit »råa,» eller sä tilibörligen
digererade. att Sitiisoos goda mage vid deras upptagande ingcnting haft
att tillgöra och till godo göra. Denna ovisshet gör saken »ömtälig» aH
»i’ldröru.» och vi börja derförc mcd Tidningcns egna produklcr. och
först mcd det pä egen huM Iånuck Iitterira. Den som har lust att flnna

10 nägot sädant i Morgonbladct 1839. Försöke att uip/oc*a dc numror. i
hvilka skattcn finnes! Rcf. rcpcteradc manövern tvennc gängor. eme
dan han trodde ringheten af hvad han funnit vara hans. icke Rcd:s fcl.
— Att äfvcn detta ringa skullc vara det »lofordadc» vägar han bctvifla.
— För den. som följer en sädan regel. flnnes här bäde för mycket och för
litet. N:o 7 & 8 innehälla [venne artikiar mcd den pompösa ofvanskrif
[en: «Ofversigt af Philosophicn i Tyskland är 1838.» och »Ofvcrsigt af
Thcologien i Tyskland är 1838 (Litteratur. Exeges)». Dessa artikiar
hafva sitt värdc säsom katalogcr. öfversigtcr af nämnda vctenskapcrs
litteratur för äret. och aro i sädant hänsecndc det hästa Red. nägonsin

20 prwsterat. För aH ulmärka vetcnskapcns nu varande ständpunkt och
utveckling aro dc alltför knapphändiga. — Att Rcd. läter det knappa
och raska bedömandet gälla för egen i’ishet, mä gälla. Vi bcundra
upprigtigt den lärdom och insigt i värt and. som i dessa työ numror
uppenbara sig. — Men scdan jemmer och cliinde! Nägra bok-annonscr.
in summa uppgifvande 15 ö 20 skilda skriflcr’: kan Morgonbladet pä
fulit ailvar pästä, att detla utgör det lofordadc i nyaste Litteraturen?
Mcn Biadet t. o. m. reccnscrar pä egen hand (se N:o 212). Här synes
Morgonbladct »mcd hela lasten af den innchällsrika tanken skrida
framät». »För vidare /drn’dflng (7) tjcnar derpä den historiskt

30 speculativa utvccklingen af den stora i tanken Iiggande motsägelscn
mellan Realistii och Nonunailsin. Åtskilnaden mellan natur och ande
förer derpä till ätskilnaden inellan det uhsohna och ändllga». vidare
— —

— »och slutiigen till identiteten eller genwnskapen (ickc enahanda—
hetcn (7)» 00 5. v. Ett bihang till den rccenserade Skriften säges vara
bestämdt »att 1 grioiden hoiti den svä ra skada, som den lii ttfärd iga
behandlingen af tanken bragt öfver philosophien.» —. 1 förtröstan pä
detta botemedel lärer ocksä Morgonbladet tillätit sig en sä oredig och
Iättfärdig recension. som lika litet ger nägot begrepp om bokelis
innehäll som om dcss värde. — Ett fel. hvilket för öfrigt Morgonbladet

40 har gcmensamt mcd colportcrande blad 1 allmänhct. är dess stora häg
att lysa hellre än att upplysa. Sä anföras namn och personer. tihyije
iieireres. säsom högst bekanta. ehuru sökert icke hvarje hundrade
lasarc om dem har ellcr kun hafva ntigon notis. t. cx. »Hammer
Purgstall utgifver inom kort Mongolernas historia» m. [1. st. — Lägg
hartill par insända undersökningar i Finlands forntidsminnen och
Disputationslistan vid Univcrsitetct: sä lär det vara det obilligaste i
vcrlden att fränsaga Red:n häg och intrcsse. — Men ä andra sidan är det
hart nära ohemult att mcd dessa skrala ressourcer vilja göra nägra
anspråk pä litterairt anseende i publiken. — Det hjelper icke ens att

50 presentera sig säsom blott till hälften vetenskapsman. till hälftcn

För sammanstallningen mö vittna: »D:is Osteotom und seine Anwcndung.» ‘Le
nouveau Rohinson.” “Roulandcs heI” (Monne ej en uppiysninu här varit pä sitt
stiille. i höndelse titein ickc ar tnckfel.)
— Del enda prof ah’ deita slag Rel’. vii circa 70 N:r, hvilka han har till hands. kunnat
upptacka.
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novellisi, — Den öfvervägande mangdcn af sybords-artiklar gör iuaiiera
Morgonhiadet till blott ganska hvardagligt Allehanda. Att dess novel
1cr öfverhufvud Hro mcd icmmelig omsorg vaida,’ är det enda, som
mcd nigot skdl kan sägas till dess beröm. — Här och der kunde man
dock pretendera en större omsorg vid öfversditningen. - Sä heter det t.
cx.. uti N:o 71, i ett 13n frdn Jean Paul. »J det hela gLiller hos qvinnorna
den anmiikningen (1/vei (aher. här = Fram-om. mera än) munkönet
eLe:» summa spalt: >‘inider det dc arbeta» (männe ej originalet har
neiti): sammasiädes »sitt-arbeten:» följ. sp. »Fortspridande.» och »Lik
vaI (iv dock naturen heli säkeri nzeni pas.vande för JäI/nide tiina:» 10
vidare: »ylin! vcxling.» »Theologen> (i st. f. tclcologcr). »dem. som står
bakom miiz.» Ofters. skriftcr ocksä »dumm» — högst klingande. man
att ordet derföre förlorar i betydelsefullhet. — Suku produkier ulvisa en
synnerlig Iust att imitera Borgä Tidning för är 1838.

Dc uppsatscr i Morgonbladet. hvilka säkert väckt mesta intresse
(ehuru till nägon dcl endast Förtrytclscns). aro dc. som angä Studcnt
examcn. — »Svaret pi Rcdaktörens uI’ Borgä Tidning uppsats» (N:o 70
etc.) har allvar i bevisningen. men fäster sig alltför myeket vid blott
enskildhctcr och småsakcr för ali vara bevisande. - Artikeln »1
anlcdning aF Lcctor Borenii Replik» (N:o 45 följ.) är lika (1/eri och 20
iaiclerkigseii i hevtvning. som djerf och öfverträlTande i bisakcn. — Den
synes vara sammansatt För den siora mängden. som i sak intet omdöme
kati cua. Ty huru litet bevisande H. N:s pathetiska ordandc om
»nwrnllski elurage” är. har man Iätt att inse. — Controllväsendet är i
och för sig eti nödvändigt ondt Berodde alIt pä detta. vore sä
embets-cder loma ccremonier och samvctc i det allmänna rörande mäl
en onödig vara. - Enligi Hr N:s Lheori borde alla nuvarande Univer
siiets-examina delegeras ali nägon ny. Universitetet controllerande
auctoriiet. o. s. v. i oändlighet. Enligt densamma borde alla dc
Universitets lärare. hvilkas vcrksamhct icke är undcrkasiad en sädan 30
controll. ohne iiefie,es packa in. eller t. cx. Candidatcr i Philosophiska
Facultctcn underkastas ny philosophisk examcn i öfriga Faculteter o.s.
v. Särdeles eget är det. ati se hela tvennc Tidningsnummer lie!! öppet
tagas i beslag för personligheter. såsom tillhörande afdclningen N:o 2.
Rcc, väntade verkiigen ait fä se dessa indelade mi a). h). c) 0. 5. V.3. —

Hvad saken angär. kun ickc bcstridas ali det täta onihviet af Eva—
i;iinaiorer i Studcnt—examen rälhir eti stor oiiihiihthei 1 hedöniander. 1
sammanhang härmcd stair det .lirctiun. aLi än en. än en annan kun
skapsgrcn. nägon gäng a’c&endtllga4 /eXor hil/vir hu/vucivak’. — Ait
detta är missbruk, kan icke nekas, mcn vi ansc sädana missbruk lättasi 40

kunna ega rum, ±1 Examinatorcrne ofLa ombyias6. Att sädant under
hällit »Studcntfabrikerna» vid Univcrsitetct tordc erkännas, äfvensom

Om oriuinaluppsatscrna: »Röster» Iran soirc och Erän en mindre kreis, kun föga
migot a n tuli vitsord afgifvas. än ati dc aro tnervi /dnguådiga.
- Stycket flnnes förut öRcrsatL i Morgonbladei senior eller i Mnemosyne.

Rec. nekar ickc, ait ju »Konungcns qvtcklieL ar omisskfinnelig,» tuen Rnner det
Iikvid alli/är iq’prgiigi. ali (-Ir N. i sin förLjusning v/ei/ prisar sin penna säsom eit
hvassc vapen» Ait pennan icke är cii hvassare rupen, iin tungan, hvars sidlle den
förctrfldcr, bevisar hvarjc käring-Lräta. 50

Rcc. hehäfver endasi päminna om: Lundhlads Theologi (till pag. 46?). Enbergs
Moral (äter vissa page.). äldrc tiders Geografl. ända till dc minsia specialiteier.
Etymologien af och historiska anledningen till geographiska henämningar o. s. v.

Rec. har, i likhct mcd mängen annan, sctt sig ivungen till en slik fabrication.
hestäende den .att inöfva cxaminander 1 besvarandet af vissa »knoppar.»

A [ven andra exam ina, uti livilka examinationsåliggandet ar amhulaioriski, lemna
härä eLt bevis.
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dessas Fördcrfliga inflytande längesedan varit en afgjord sak. — Detta
röjas synnerligast sediigt hänseende och har sin grund den. att dc
yngiingar. som För att bereda sig till Student-examen vistas 1 H:Fors. l:o
vanligen sakna ali uppsigt: 2:o iiro icxliisande Herrur, som söka
friherrars (Studentcrs) umgänge och. för att vinna sitt syftcmal, oftast
fä åtnöja sig mcd det inom Student-corpsen minst aktade siillskap.

Och genom att vidröra denna inhcmskt vigtiga fräga. kunna vi ju
anses hafva motiverat en öfvergång till

10

BORGÄ TIDNING. ÄR 1839,

hvars strftl’vande att isynnerhet haRva det inheniska och hka berömvitr—
da bemödande att upplv.va öfverallt ideana argang är miirkbart. - Mcd
glädje sen Spanska Fiugan, att Red:n sjclfmant lemnat noveilisibanan,
icke bioti sädan den föregående ärgang af Tidningen bctraddes. och
sådan den af Rec. blifvit tadiad, man helt och hallet lemnat denna
nödfalls-näring ät sina magra rnedbrödcr. — Borgä Tidning har salunda
blifvit en af dem i vårt iand. som bära vittnc om arbete och pIan hos

20 Red. — VaI upptager Tidningen en och annan artikel. för hvars
införande man har svärt att linna andra skäi. än det för vära Tidningar
vanliga: nödvändigheten att fylla ett nummer. men sädana artikiar äro
jemförelsevis fa. — Likasä kunde anmärkas, att afdelningen »Hvarje
handa» och »Strödda underrättelser» nagongäm! vuxit ända till en
utväxt; tuen det öfverviigandc goda. Tidningen prwstcrat. manar till
biillighet i fordringar. — Det intresse Rec. ofvan uppställl säsom villkor,
för att lyckas i utgifvandet af ett Tidningsblad, saknas viii hiiri egentlig
mening. Dock /hnii!jtver ett sädant. och af ädlaste slag. i Red:s
sträfvande att uppvisa det dugiiga och prisvärda uti sä vai frän fordom

30 qvarstäende institutioner, som i dagens företeeiser, inom faderneslan
det.

Bland dc vers-stumpar, hvilka hitr och der i vära dagblad kirekom
ma, blyges Rec. ej aLI tillstä, att dc i Borgä Tidning, under signaturen
-na, förekommande, för deras renhet och meiodiska vers i synnerhet
i n ta gi t hans si fl lie.

Borgä Tidnings uppträdande i den ofvan omnämnda tvisten angäen
dc Student-examen lider af stridens hella och harm. — Del villnar dock
om en takt. som lios Morgonbladet saknas. att Red. icke upptagil Rere
insända artikiar i ämnet. En stnid. som Föres sä blott mellan personer.

40 säsom den ifrågavarande. och för dem. hvilka närmare kanna förhäi
iandena. har sä mängen ittersi srag sida. kan ej intressera den publik.
för livilken Borga Tidning synes arbeta. — Den myeket omtalade och
förlöjligadc »(-un/usionen’) har sina goda grunder för alI säsom ursäkt
anföras. — Tv det har gifvits tider. dii sjelfva tidsanordnhigen för
Student—examen synes hafva enkom vanit ämnad att uttrötia och
confundera examinanden: äfvensom exempei gifvas, att exaniinations—
sättet varit vida alliigsnadt frän den iugna pröfningcns; ja, mera haft
formen af en exercis för riitta comportcmcntet i en examen. än af ett
bemödande hos examinatorn aLI komma under fund, mcd hvad

50 examinanden vet och kan. 1 allan händelse har Leetor 8, deruti nätt,
att dc anförda enstaka exemplen iztet bevisa. An mer, för hvar och
en. som erlanit. huru mycket vid en examen beror ofta af en blott par
dagars föregäende repetition. gälier della bevisningssäit än mindre, —

Likasä skail hvar och en. som i ämnet eger nägon erfarenhet. medgifva.
att alla från iandets pubhka läroverk till Universitetet dimittenade
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elever uti grundiiga insigter vida stå öfver dem, hvilka, mcd förhigäen
dc aC Gymnasierna. i Helsingfors af en eller fiera Magistrar inöfvas i
Student-examens-manövcrn. — Rec. har under loppet af sju är gifvit
betyg till Student-cxamen ät 40 it 50 yngiingar, af hvilka blott en (och
denne i anseende till sina insiglers grundlighet silrdeles utmärkt) blifvit
improberad. och vägar derföre åberopa äfven sin erfarcnhet. — För att
uppskatta viirdet af den bevisning. dc 1 striden inbegripnc Förmätt
anföra. linnes. emedan denna bevisning bestär i anförandet aftillmllig
heter. ingen annan utvfig. än att öka summan af sädana anföranden. —

Hos bäda parternc måstc alIt förblifva vid en hioit f4rsäkrc,n. ati saken lo
sä förhåller Si2.

Vi öfvergä härmcd till

HELSINGFORS TIDNINGAR. ÄR 839,

emedan vi här blott anse mödan viirdi.fårsäkra. att den fordom lifiiga
och icke ointressanta Adjutanten nu synes nänna sig till gammal
ungkarl. Hirn har numera nästan bioti nyheter för dagen. mcd hvilka 20
han sökcr göra sig omtyckt. visar genom en särdclcs tystnad angäende
musik och Iheater. att han ickc mcm rätt litar pä sina ägon och öron,
har inga modenotiser för damemna, ringa antal kärleksberättelserl. ja
till och mcd visar sig verkligen oartig, säsom t. cx., dä han sträcker sitt
vLilkända pekflnger mot Ole BuIl (se N:o 37). Vexlingcn i papper och
format röjer ocksä, ati den gamla redan vårdslsöar sin habit. Man
finner äfven, att Adjuiantcn stundom blir, som det heter, inpudrad. Sä
är uppgiften öfver lListetalci pä finska fartyg, å!,,ziizstonc sä vidt den
gäller staden, Ny-Carleby, uppcnbarligcn fttlsk. En sak bör dock
honom till beröm omförmälas: Han har nemligen afsagt sig ali 30
bcfattning mcd nya franska Skolan och förtccknar nu aldrig mer
hängda, drunknade etc. Af Adjutanten leke beroende omstLindighcter
hafva gjort »första sidan» mindrc lysande, än förr, ehuru den sakcrt
ännu af mängen läses mcd förtjusning, i fall icke »Simson» för tillfället
lyckats förekomma dess »det förljudes» genom sitt »ieke officicllt
kungjordt»2.

1-landeln mcd denna Ictnande arti kel synes Morgonhladet pur prcfcrcuce hafva
bemägtigat sig.
2 En icke just ken parodi ir det siätliga nauru, hladet bär pä ännet. Männe deL ei 40
skullc eöra sina flisarc en nöje mcd ait öfversfltta delsamma?


