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Under sednare hölften aF Förra året kom biadet under ny iedning.
Hvad det härigenom vunnit. iir ohestridhgen en större rörhghet,
mångsidighet och den na lätihet 1 formen, hvilken man lörut lios
deisamma saknade. Isynnerhet harva dessa ördelar franisLLt i M. lis
ii p p1 rLLda n dc pö del nya ret. 1 s kiim t och ali va r ha r det h ru nde
bekant sig till ecclesia militans. ssoni sig bör anfallande, icke sysselsati
mcd smöak tigi sieifförsvar. Dess vapen hafva varit i aho ridderliga.
deras föremöl bioit unnaniagsvis den periodiska pressen. Denna sed—
naie iaktik kan vara berömvard, om »under närvarande förhållanden»

in publikens uppmärksamhet fir anses vara vLickt pö tidningarnes inne
hahlslöshet. Ty en kritik öfver vissa Tidningar bttar dessa sjelfva —

ahdrig. 1 öfrigt har, sasom sagdt, »i. 13. visat, ali det icke anser sofva för
jordcns högsia goda. Och redan deita fir en förijensi desto större. ju
ovanhgare den 1 vtri kära flidcrneshand är. Behandias dc Lirnnen, som
äro egnade ati väcka iniresse. mcd den talang, hvarom hlera bland M
lis artikiar bära viime, s bör under ihärdigt arbete mälet icke förfelas.
d. ä. landeis Lidnings litteratur Llpphjelpas ur dess lägervall och verka
gagnehgi, älminsione uppliöra ali förderfva.

Dc podsier M. 8. innehällil under dcii väibekanta signaluren F. 8.
:0 (frtin aftets början äfven utan signatLlr) öR’crträffa till en del sä rnycket

tilit vanligi Lidningsrim. ali dc väl skulle förtjcna sin egen reccnsion,
Deras lynne ha r varit en frihel och friskhet, hvi ken vittna r oni mera
universel anda, Lin den vanligen finnes hos väri Iands diktare, och det
mäste glädja hvarje fängens van ali linna, huru ftngaren dem mcd
raska steg frigör sig från dc band, som förui maitat hans andes liygi.
Eit sädan 1 befrielsemedel ä r ala n Lvi fvel i ron in och satiren, i hvilken ari
M. B. innehählit enligt vår tanke verkliga mäsiarstycken.

Skulhe M. 8. Iro vära önskningar öfverenssiämma mcd allmänhe
tens, sä anse vi bihhigi erinra: ali bladet på den ofl, der det utgifves, vaI

31) borde ega tihlgting till siörre förråd pä likta säsom underlag till dess
resonnerande artiklar; ali det mcd alhtförstor liberalitet och för hitel
urva lemnat plais För insända arti klar; ali vida re dess »stäende
följeiong» hvarken genom nägot bemödande ali bilda läsarens smak
eller genom nägon allvarligare »tcndens» anslutit sig till Tidningens
sträfvanden öfrigt. Dci vore gagnlöst ali uppstLilla fordringar pä
rättelse häruti, om dc icke skulle göras i Tidningspressens gemensamma
intresse och ställas på en redak ilon, hvilken säkert icke saknar förmåga
ali uppfylla dem.
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203 BLAND LOEVANDE FÖRETEELSER .JR FJNS
KA S-TLLSKAPETS VERKSAMHET
Saima ii:” /5 /0/1” 1835

Bhand lofvande företeelser är Finska Sällskapeis verksamhet under nu
innevarande är. Sällskapei har nemligen öfvertagit utgifvandct af
Tidskriften Suomi likasom af H:r Cajans Finska 1-1 istorie. andra
upplagan. sami har derjemie för afsigi ali utgifva en öfversättning af

50 Eukhides. dc fyra försia böckcrna. af en Svensk folkskrift »Grannarne
1 Skaruärden». och en Finsk Robinson Skrifier för undervisningen och
för folket äro utan ivifvel i narvarande ögonblick dc vigiigaste och mest
egnade ait verka för Finska spräkeis insättande i dess rLitiigheter. l
afsecnde öfversiiiiningen Eukiides viije vi erinra. ali äfven Iii.
Heikeis bearbetning aF första Boken blifvii till Finskan öfvcrsait och



IILANI) LOI VANnI, 1 (‘)RLTITLSLR ÄR II NSK\ s;SLLSKAI’ITs VLRKSAMIILT ... 491

snart torde utgifvas på H:r Öhmans förlag. 1 hög grad gagneligt vore
nu, att konstterrnerna och uttrycken 1 dessa båda skrifter blefve
desamma, emedan olikhet haruti skaii gifva dc flhisteer vapen i
händerna. Den sistnämnda aC dessa skrifter eger redan, ssom oSS
bekant är, Dr. Lönnrots gillande att åberopa. och borde densamma
stledes förijena att rådfrågas.

Vore det sahiskapet möjligt att ännu till hösten ombesörja en Finsk
och en Svensk grammatik, huru kompendiösa som helst, sa skulle
Finska sprkets införande i Iägre Elementarskolorna cke mer möta
ntgot hinder mi brist pä Iäroböcker. Man har [alat oni en ny Finsk 10

grammatik Crn Viborg. vai vore, om denna skulie komma aH utgifvas
under Säiiskapets inseende.

Dessa bemödanden, hvilka småningom till taga i antal och k raft,
likna dc icke dc försia yttringarne af medvetande hos en ur lifsfara
räddad? Frågande, oroliga blickar, mellan hopp och l’ruktan sväfvande
hjertan omgifva den vaknande. Det gäiler en nations väl eller ve,
millioners andliga lif eller död. Hvilken oro, hvilket hopp för den, som
eger ett hjerta!
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204 FINSKAN SÄSOM SKOLSPRÅK.I
Saima n:o 16 17.!V 1845

Menniskans anspråk och fogelns vingar vexa till, huru nära dc än
afskäras. Det är dock godt och lofligt, när anspråken, vore dc ilo
öfverdri fna, äro den ädla viljans, framkal lasa C kärleken och ifvern för
det alimänna bästa. För ett förhastadt anspråk af detta slag mste vi
anse yrkandet i Morgonbladet N:o 19, att det Finska modersmålet
sasom skoisprak borde uttränga latinets studium; och dc inkast, en Ins. 30
i samma blad gjort mot detta yrkande, bevisa klart och bindande, huru
öfverdrifvet detsamma är. Betraktadt såsom gymnastik för läijungens
försttnd, måste modersmålet alltid sta efter eti fremmande, hvilket mcd
detsamma är helst något sä när jemlikt i formernas bestämdhet och
regelrätt inre byggnad. Mcd riItta anmärker närnnde Ins., aH regein vid
modersmäiets inlärande blir 1 mer elier mindre mon en öfverflödsvara.
Och om n&got annat än praktisk nytta skall genom språkstudier
vinnas, sä är det just »arbetet» att mcd regelns tillhjelp ur orden utleta
eller af dem sammansätta en förnuftig mening, som gör dessa studier
för det unga sinnet själsstärkande. blott till en ringa del kan detsamma 40

vinnas genom läsning af modersmålets grammatik, der språkets munt
liga användande redan stär i lärjungens magt. lfrån tai till skriftspräket
förer nemligcn mindre regein än goda mönster och öfning uti aH följa
dem.

Mcd en oföri& Llig käckhet fräga r derföreäfven Kanava: »huru
mängen, (som genomgått wåra skolor), har vai iärt sig ens dc första
grunderna (aC Latinet) sä, att han af dem skulle haft nägot gagn»?
förmenande, att erfarenheten i afseende å landets embetsmän ger ett
tydiigt svar pä denna fråga. Man behöfver mm den endast uppställa
motfrågan: ifall någon i iandets skoior uppfostrad embetsman eger 50
annan förmäga än slentrianens, genom hvilken undervisning har han
väl vunnit densamma on, icke genom den i Latinet? Ingen regel är utan
undan tag, och en godt hufvud har mänga vägar att komma ti 1 nälet.

Se dettu hlad N:o 1. 2. 5. 6.


