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Mandagen

Forsendes, ifslge kongelig Mernaatugst Tilladelse,

De franske Journaler og Revner.
(Sluttet.)

Under Navn af Revue sorstaaer man
Ugeskrift eller Maanedffrist. Uden her

i

Frankrig

et

at indlade oS

sam-

paa noiagtig at opregne de forstjellige Arter af
me. ville vi kun antyde, hvad man i Frankrig overhovedet venter af en Revue, og hvorledes disse Fordringer efterkommes fra Redacteurcrnes Side. Franst-

anseer

for Opmærksomheden værdigt,
staacr Forbindelse eller kan bringes i Forbindelse
med den nærværende Tid. Sporzsmaalet om Tingenes absolute Værd eller Uværd opstiller han aldrig.
Tingen i cg for sig, der overalt staffer Tydsten saa
meget Hovedbrud, er for ham en Uting. Verden med
Alt, hvad den indeholder, staaer i umiddelbar Relation
til ham selv og er til for hanS Skyld, for saavidt den
kan tjene ham. Hans Philosophi bcstaaer derfor altid
i den noie Efterforstning af det Factist-Givne, og at
være viis, er for ham ikke Andet, end at gjore den
for Individet og Samfundet gavnligste Anvendelse
af det Factistgivne. Menncstet og Samfundet taber
Franstmanden aldrig af Syne, hvad enten hans Granstninger gaae ud paa de nodvendige Love, efter hvilke
Universet regeres , eller paa Bestræbelser og Onster i
det menncsteligc Bryst. Naar han bcstriver og classificerer det umaadelige Antal af levende og livlose Væsener, saa skeer det altid for Mcnnestets Skyld og med
Hensyn til ham. Analyserer han de forstjellize Legemer i deres Bestanddele og viser deres Forhold t i
hverandre, saa skeer det atter af Hensyn til de mennestelige FornodenhederS og Fordringers Tilfredsstillelse.
Vibenstabcn i og for sig ærer han, fordi han er kommen til den Erfaring, ak enhver Sandhed tidligt eller
feent kan blive Kilde til en eller anden Fordeel for
Samfundet. Ester en uafhængig Stilling i tydste Digteres og Philosophcrs Betydning, der stal forhjclpc os
manden

der

kun det

i

til en ophoiet
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Verdensanstuelse , stræber Franstmanden

med

Posten saavel

r Danmark

som

i

Hercngdommerne.

selv de store Aander, der cre i Besiddelse af
samme, forholde sig som om de ikke besadde den. Bel
vidende, at en Verdensanstuelse altid maa betragtes
som del endelige Resultat af alle erhvervede Erkjendelser, anseer selv ikke den Indsigtsfuldeste det for Umagen værd, at udtale sin egen, fordi enhver TidS Erfaring har viist, at den mennestelize Aand er altfor
tilboielig til at betragte saadanne Abstractioner som
Indbegrebet af al Viden, og efter den ecnzanz opstillede Regel at ville bedomme den hele Verden med alle
dens Love og Rigdomme, en FremgaugSmaade, der
lægger de storste Hindringer i Veicn for KonsterneS
og Videnstabernes Fremstridt, og stedse gjor den fuldkomnere Forbedring af de menncsteligc Indretninger
vanstelig om ikke umulig. Men derved, at Videnstabens fornemste Dyrkere saa starpt fæste deres Oic
paa Livet med dets Fornsdenhcder, taber Videnstaben
intet , tvcrtimod vinder den derved. Det vilde være
en let Sag at beviisliggjore, hvorledes her i þÿ Jnstitutets" Skjod Videnstabens vigtigste Problemer ere blevne
opstillede og loste, i den Hensigt at afhjelpe en eller
anden af Tidens Forvovenheder, og hvorledes daglig
de forstjellize Capitler af Physik og Chemi have dette
Selstab at takke for de stjonneste Udvidelser og Beriztigelser i sammes Anvendelse paa Industrien. At
Franstmændenes practiste Stræben kan have sine stadelige Folger, ville vi ikke negte ; den bar hyppig
fremkaldt Ecnsidighed og Overfladiskhed hos Individerne; men disse stadeligc Folger have ingen Indflydelse
paa Videnstabens og Livets Udvikling, medens ved
Systemsygcn Granskningen og Livet altfor let gaae
istaae.
At folgclig enhver Revue maa have en practist
TcndentS, fremlyser tilstrækkeligt af det Sagte ; ligesaa
klart er det. at, saaledes som vi ovenfor antydede, enhver Materie, der afhandles i Rcvuer, maa staae i
Relation til en Trang i den nærværende Tid eller
henfores dertil. Alt, hvad der ikke er tidsovereenSstemmende, om det end var det mest Fortræffelige, kan
sjcldent;

ligcsaa

lidt finde fin

Plads i

en Revne
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som

,

i en

Journal.
Revnerne ere paa Grund af deres fremherskende
practifle Tendcnts henviste til samme Materier, som
Journalerne. Hvad der i de sidstnævnte anbringes

som

Artikler kan i de forstncrvnte optrcrde

som Af-

handlinger. Politiken, som ligeledes her finder sin
PladS, agerer sædvanlig bag Coulisserne. Snart medEpochc i crldrc clhistorist Oversigt af
ler nyere Tid , snart belyses et enkelt Punkt i Fædrelandets Historie, eller udmales en fremragende politist
Eharakter. Hvo, der i disse historist-politiste Homi-

dcleS en

en vis

lier soger ægte Metal, tager meget scil; de ere bestandig forfattede i den Hensigt indirect at forsvare et eller

System. Forsætlige Fordrejelser af Kjendsgjerningerne eller deres ecnsidigc Fremdragen leder overalt bort fra det rette Synspunkt og fætter Læseren
ud af Stand til at domme om de opstillede Paastandcs Sandhed eller Usandhed.
Denne Omstændighed
selv er aldeles ikke til Skade for en stig Afhandlings
andet

Udbredelse; de derved foranledigede Kritiker soroge
Læseres Antal. Ideerne til disse Afhandlinger
udgaae for det meste fra hoitstillede Personer, og Forfatterne dertil ere sjeldent andet end Værktoi. Det nuværende Ministerium lader sine Meninger og Hensizter for komme for Dagen ved Hjelp af Revnerne end
i Journalerne. Imidlertid forblive disse Afhandlinger
ikke altid uanfægtede, og Journalerne forandre derfor
ingenlunde dercS Grundtone. De statsoekonomiste Afhandlinger i Revuerne mangle aldeles al Dybde og
Sandhed, fordi de tilhobe ere Inspirationer af samme
Art, som de historiste Afhandlinger. Ogsaa for Litcraturen er denne fremmede Indflydelse meget folclig,
hvad enten Revnen foretager et Tilbageblik paa Fortidens Producter eller et Henblik paa Nutidens. Af
den mennestelige Naturs Væsen lader sig sjeldcnt noget Phænomcn i Literaturens Gebect forklare; Foranbringerne i det offenlize og private Liv vise sig overalt som Aarsagernc til de literaire Forhold, ligesom
det offenlige og private Liv etter Kritikernes Anstuelser
i Revuerne maa ansces som Formaalct, som alle Genicts Inspirationer soge hen til. En fri Aandsstabcn,
saaledeS som Gothe viser os den, er ifelge den franste
Konstlære ikke mulig. Vort eget Væsen og den evige
Lov, der styrer Universet, kommer kun undtagelsesvis
i Betragtning ved de franste Digteres Frembringelser,
og hvo, der soger Konsten i Schillers Betydning, soger for det meste forgjæves derefter saavel i den classiste som i den romantiste Skoles Værker. Lamartine,
den Andægtige, holder alle sine Bonner for Speilet,
og alle de Betragtninger, han stuver over Gud, ere

dens

.

m

ligne ved de Bevægelser, en forfængelig Kone foretager sig ved sit Toilet, provende hvilken Mine og
Legemsholdning hun stal antage ved den Gudstjeneste,
hun agter at bivaanc.
Ogsaa de Anstuelser om Opdragelse og Undervisning, som fra Tid til anden meddeles i Revuerne,
indeholde sjeldent noget ret forstandigt Forflag , fordi
at

næsten altid kun tager Hensyn til

den nærtil Fortid eller Fremtid.
Den Konst, i muligst kort Tid at erhverve sig alle de
Kundffabcr, hversomhelst Stand udfordrer, sætter
mange Penne i Bevægelse, deri maa da saa ofte dadlcS eller roses , hvad man ikke kjendcr, og anbefales
hvad man ikke bar provct. Det er utroligt, hvorvidt
Uforstandighed og Næsvished i denne Henseende kunne

man deri

værende Tid og sjeldent

Religionen og Kirkevæsenct blive ligeledes for
hyppig dreftcde i Revuerne. De
deromhandlende Artikler kunne, som man ved ferste
Blik derpaa let seer, umulig hidrore fra Thcologcr,
cndstjont man ligesaalidt vil være tilboielig il at erfjende dem for Arbcidcr af Philosophcr. I Ashandlin-

gaac.

nærværende Tid meget

af

Art vil man aldrig opdage noget Spor
til nogemomhelst Grundsætning eller nogcnsomhelst
Overbevisning ; Alt er der Talcmaadc, Ovcrsiadisthed,
ger

denne

Religionen ingen andre Forfægtere har, end
Rcvuemændene, saa er den at beklage. At Ashandlingerne cm Industri og Handel ere af stor Betydenhed,
lader sig ifolge det vvenanforte Mcddcelte neppe
vente. Men det mest pudscerlige Udseende have dog
Artiklerne om Landockonomien. Folk, der ofte neppe
ere i Stand til at adstillc Byg fra Hvede, gjorc Planer til de mest gjenncmgribende, agronomiste Reformer, cg forelægge Landet samme i en Tone, som det
kun er Uvidenheden mulig at istemme, ligesom den
ogsaa kun hos Uvidenheden finder Gjenklang. Hvad
Meddelelsen af de mærkværdige Begivenheder, der
have tildraget sig i Maancdcns eller Ugens Lod , angaacr, saa kan man aldrig noksom beundre Fonællcrens deri tilkjendcgivne Talent. Franstmanden besidder en særegen Færdighed i paa en overordcnlig behagelig Maade al fremstille Træk af Vclgjorenhcd, Menncstekjærlighed og Borns og Forældres Hcngi.-cnhed.
I Almindelighed staae Rcvuernes Afhandlinger
langt tilbage for Journalernes Artikler med Hensyn
til Grundighed og Gedicgcnhcd, og i Henseende til
Stilen kunne de sjeldent stilles ved Siden af dem.
Ved den store Udvidelse, som de fleste Afhandlinger i
Revuerne have, savner man ikke sjclden logifl Orden
og hin Klarhed, som man ikke noksom kan beundre
hos Journalerne. Med de alvorlige tydsse Uge- og
Maanedflrifter kunne de overhovedet ikke sammenlig-

og dersom
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langt mindre med dc cgenlige Literaturtidender.
DcreS Formaal cr opnaaet, naar de flydende og bebagcligt have skrevet om Alt, hvorom man taler i Cirk-

nes,

lerne, og det derhoS i den Hensigt at scrtte dereS Lcefere i Stand til, i forekommende Tilfælde tilborlig at
udtrykke sig om Dagens eller Ugens Thema. Hvor

ofte hcrndco
inaa hore dc

det ikke

, at

man i

selskaber taalmodiz

samme Domme over en Roman eller et
Maade og med samme
Drama gjcntagcs paa
Udtryk , som man allerede har læst i denne eller hiin
Nevuc. Jsolge alt dette vil man finde det begribeligt,
at dc i Revnerne leverede Afhandlinger ikke kunne
gjore Krav paa Utodelighcd.

samme

NyhedS Kost.

M

stedse have været franste eller engclste , idet tydstc Arbejder kun
jelden have tilfredsstillet den forfinede Smags strenge Fordringer,
tage ri dog ikke i Betænkning at anbefale det her omtalte Tidstil en Plads ved Siden af dets ulige
strist þÿ
ffjsnc danff þÿ
kostbarere, men derfor ci smagfuldere fremmede Rivaler. Ozsaa
13 Mk. gvartalikcr þÿ
haabc vi, at dets særdeles billige Priis þÿ
ril aabnc det Adgmg til mange mindre Kredse. Likdozropbiernc
rille i alt Fald kunne afgive lige saa godt Stof for en Vistikonversation som Theatrct , og manzen ung Pige ril maajkec
Tcrtcns lette Indhold kunne fljcnkc en behagelig Underholdning,
naar hun om Aitcncn efter fuldendt Toilette maa vente paa Vognen, og ci just foler sig stemt til alvorlige Betragtninger.
þÿ
Det vil være i Læsernes Erindring, at Konstkvrcningcn i

Historiemaler Avam Muller at udkorc et
Maleri, forestillende Luther paa Riysvagen i rvornis ester
en af ham indgiven og approberet Ekizic; imod cr Honorar af
1000 Rbd. Solo. Dette stjonnc Maleri cr nu lærdit og vil paa
Fredag, Lovcrtag og Sondag blive udstillet i Hotel du Nord str
For at afgjorc, hv>m ak de t»
Konstforcniugens Medlemmer. þÿ

Aaret 183« overdrog

Konstncre, Muller
Ewldmedaille ,

eller

Edeltn, som

,

den

Naar man
inde December 1838. þÿ

Doge gaaer forbi rorc Boghandlens Udhængsskabe,
hendrageS Opmærksomheden, allerede i længere Afstand, paa
e» PrcspecluS i usædvanligt stort Format , med flccriarrct
Tryk, og med Thorvaldsens Portrail anbragt i Midten
fmi> M.daillonj del cr en Indbyd. ise ti! Subscrixtion paa el lite.airl-a'tistifr Ugeflrisl , der under Ravn ai porrefemllen (for
1839; stal udgaac fra Begyndelsen af viste Aar, cg hvoraf alleIsrige Planen stal
rede det ferste Nr. cr udkommet som Prove.
þÿ
udkommer
der
dette
hver Sondag
Skrift
den iilcraire Deel af
þÿ
bcftaae af Fortællinger, Digte, historist, og biograxhiste Skildringer, Brudstykker af utrykte Manuscripter, Memoirer, Reiscsti!>r, kritiske Afhandlinger osv., hvorhos Omflazet ril komme til
at indeholde saadanne Efterretninger , som især have Dieblikkets
Interesse, saasom Thraterartiklcr, Anmeldelser af nye Boger, Musikalicr »g Konstsagcr, Efterretninger om vffcnlize Udstillinger og
þÿ
saavel
deel. De lithograph.fle Blade stulle levere Portraiter
þÿ
Scener
eomiste
af
Folkelivet,
fremmede som fædrelandffe
Ckizzcr, yndede Genremalericr fra dc aarlige Udstillinger csv. Rehacteuren cr Hr. G. Darstensen; de artististe Bilag udfores i
Ulm. lverrenyen Se Tomp.'s lithogrophifle Institut, og Tenen
Medens man horer saa Mange
»nkkes i del berlmgffr Officin. þÿ
hjKsr

klage over , at for nærværende Tid dc materielle Interesser hoS
SS opsluge en saa langt overvejende Deel af de aandelige Kræfter,
maa man vel især glæde fig over at see et Værk bebudet, hvis
Hensigt er at vie fig blot til det SkjonneS Tjeneste, og hvis forstc
Prove synes at vidne om , at dc Kræfter , der samvirke , ere den
stillede Opgave voren. Med Hensyn til tnpograxhist Udstyrelse
h.nhorcr Portefeuillcn til det Smukkeste , der i dette Fag cr udgaact sra len dansse Presse. Rcdactionen er correcl og smagfuld,
og, lader end det Billede, der ledsager Bladet, Adstilligt tilbage at
onste med Hensyn til Lighed af den store Konstncrs Træk, hvormed vi alle ere saa foriroiigc, bærer dog dets iithographiste Udfore, se Præget af den Omhyggelighed og Dclieateese, vi ere vante
til a: sinde red dc Ardrider, der udgaae sra det ovennævnte Institut. .xvorvel te Værker af beslægtet Natur, der have deres Plads
paa den fornemme Verdens drawiDg-room tal>les, hos os hidtil

skulde

Eoncurrence fluide finde
tildeles, bestemte Konstacadimict,
to
Sted imellem disse
Konstncre, og opgav som Emne Thriftue,
der i Gmaus gjenkjendss af ro af sine Disciple, tdec han
at en

»5t iaber.darn ,

ifjor erholdt den store

det dermed forbundne Rejsestipendium forst

bryder Drsder.

ny

Disse to Malerier ere ligeledes fuldendte og

ville blive udstillede paa Charlottenborg.
þÿ
Under Titel þÿ Meddelelser,mest rcligiesc Gjcnstandc vedkommende, fra en Rejse i Udlandet", bar Pastor S. £.
VO. Dindesbsll i forikjellige Hefter a? de 2 ferste Aaraange af
þÿ TheologiflTidSflrift" meddecll Brudstykker af Iagttagelser og
Bemærkninger, som en næsten toaarig Reise gao Anicdniuz til at

gjore over dc rciigiose og kirkelige Tilstande i dc Lanse, han kom
Det cr nu Forf.'s Hensigt ar bebandlc ten evrigc
igjcnnem.
Deel as Reisen efter en lignende Plau. og samlet at udgioe den
under den nævnte Titel. Skriftet vil komme til at bcftaae af 2
Dele. Forstc Deel, der er saa vidt færdig, at der kan begyndes

Ark, omTrykken, og kan regnes at ville udgjorc en þÿ20 30
det
fakler Reisen gjeancm
Sachfiflc, Baicrfle og Ost-rigffe. Anden Deel, med Hersyn ti! hvis Udgivelse der ikke kan fastsættes
nogen best.mr Tid, da Forf. endnu savner en Deel Oplosninger
angaacnde dc italicnfle Staters kirkelige Statistik, vil indebolde
Fortsættelsen deraf gjennem Italien, Rhincgnene og Frankrig.
De Provcr, som have været leverede i theologifl TidSflrift ville
være tilstrækkelige til at give Læseren en foreløbig Forestilling om
den FrcingangSmaade, der vil blive fulgt ved det Heles Anordninz og Behandling. Paa Skriftet, af hvilket hvert Bind vil udkomme i 2de Afdelinger trykte i samme Formal som Theologifl
TidSflrift, Arket beregnet til 8 s, modtages Subskription i Hovetstadens og Prorindscrnes Boglader. Det vil udkomme paa Boghandler Reitzels Forlag.
paa

Svar
til Forfatteren af Forsvaret for Toldbestyrelsens ynkværdige Fremgangsmaade.
Fredagen den 17de dennes er indrykket
synes beregnet paa at undskylde den Maade, Told-
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