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biidn ingen och 1 itteraturen n umera söker eli siöd.
Och Eranilör alit annat, huru skall nigonsiti litieraturen uppbiomsira

på cii annat språk in naionens eget? Ar väl sprkei nagot För
menniskan sti Iikgdiigt, aLi hon kan kiLida den bildning. hon aF siit
fidernesiand motiaeit och mcd sin nalion har rzemensam, mi hviiken
drdgt som heist? Man menar kanske: ijud som ijud. sprk som sprk:
dc Liro oiika silti ail meddela summa ta nkar. M en menniska n meddeia
icke Hoti sina tankar i orden, hon tror och kanner, vei och viii i ord.
hennes tanke. hela liennes FörnuFiiga vilsende rörcs och iefver uti
sprakct. 1-Euro skulie di en nations andlighet kuntia iittala sirz i någoi
annat språk an dcss eget? Mcd hviikcn körick skaii en Folk kunna
omfa tta ylin nga nna ui densanima, d’i tie Fnam iräda i eri Iremmande,
Lnad Form. hviiken det icke igenkönner sin egen verksamhet? — Man
skail söka Förebygga tilIilmpningen hilraF, i det man sriger: men
Svcnskan iir jo dc biidades landet modersmåi, Fnga då, om Svens
karne Frånsagt siiz detta språk såsom siit! Ellen äro dessa biidade Födda
aF Svenska mödrar, hvilkas spnilk dc tala? HvarFöre tiilcgna dc sig då
namnet Finnar? — ililr flnnes intet tredje. Antingen siaFva dc under en
fremmande bildning jemte cii Fremmande språk, och d bör della ok
afskuddas, eHer dc göra denna bildning och detia sprilk tilii siti eget, 20
och dti afsilga dc sig sin nationalitet.

Fålingt är det aIts- ati uppräkna andra orsaker till ittcraturens hga
suindpunkt 1 landet. Man skrifver iitel, läser hei, är kallsinnig, trög,
idkar brödstudien; bokhandeln är dåhg, Fönlagsröreiscn och honora
nierna inga — hvad är alli detta annat än Följdcr aF dc ivenne orsakerna:
bildningen är undcnl;igscn. ingen nationallittcraiur flnnes, hvilka tven—
ne omständighetcr ier sammanhänga mcd och bero aF hvarandra.
1-Euro jollrande bcsvaras derföre icke Fnigan »1 ivad bör gönas»0 mcd
denna htania: >‘orn det Finska lynneis sjelftflhiräcklighet och kailsin
nighet För ytire impulser kunde någon mon minskas; om lbrdomen ali 30
beirakta läsnine som en arbete kunde undanrödjas; om sähiskapsliFvet
ötoge sig ali bearbeta litierära ämnen: om den klassiska skolbildningen
gjorde den nioderna litteraturen Fuli rätivisa: Olli brödstudierna kunde
Förvandias i Erja studier» &c. &c. &c. —

1 siället För alli detia: liii nalionens spräk vore lilieralurens och
biidningcns! — Di Vei man älven, hvad man »bör hoppas». Ingen
nation har nägonsin bevarat sin nationalitel genom titt uppgiFva siit
språk, genom ali hkasom rädda siti andliga HE in i ett Eremmande hus.
Men flnncs hos en Folk något, hvarigcnom dcn är kaiiad aLi arbeta För
mensklighetcns aflmänna utveckhng, så flnncs det cndast stIunda, att 41)

nationen är sig sjeiF. i sin egen andes djup har si ii Fasta vara ndc. Eijcst
»bör man hoppas» — liitet.

108 ETTFÖRETAG, HVARPÅ...
Saima ira 24 /3 VI 1844

En Företag. hvarpil vi redan Förut tagil oss Frihcten F;ista uppmärksam—
hetcn. vorc cii Mossodlingsboiag För Kuopio Iän. Gagnct aF detsamma 5t)
För det ailmänna kirer ingen beivifla. Mi det äFvcn mcd orntänksam
t’örvaiining för boiagsmännerna sieiFva kan biiFva högst iönande, har
Vasa mossodlingsboiag genom siti exempei bevisat. Man har sagi oss.
ali Föga nägon jordcgare i deita Iän skufle aFiräda cns den För Förciaget
nödvändiga mark Mcii det står ju ingenstädcs skrii\ei, ati icke
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jordegarene sjcl Fva skullc Lilihöra bolaget. Fragan Lir ju endast den, utt
dii hvarje enskild jordagare icke eger den Förmögenhet, som erFordrus
För mossodiingar 1 siörre skala. sii kun nödig kapitaistyrka endast
derigenom vinnas, aIL fiera Förena sig till gcmensam verksamhet. Fii
orter landet k unna åL denna erbjtida eli För andamälet mera lampligt
FLiIt. Eli’va Lusen qvadratversts ym ui mossor och krirr inom Kuopio Iän
loi’va eli sådant bolag varakiig verksamhet. Denna tid vore kanske
aivan serdelcs gynnsarn För bolaget, dii nya iii, För bctydligare jord—
bruksföitrag Allcrniidigst bliFvit beviljadc och, siisom det synes, pä

10 ganska i’ördelakiiga vilkor, ncmligen mcd 2 P. C—s ranta och 3 P. C--s
iirlig aWetalning ii kapitalet. Ville siledes niigon Fosterländsk och
driftig man smälla sitz i spctscn, sai [villa vi icke, aLI ju äfven personer ur
den egentliga jordbrukande klassen biide skulle Iätt lära sig inse vigien
afen saidan association och kunnat beräkna dess väigörande inflytande.

109 Efl STYCKE DISKUSSION.
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20
Saimas ärade häsare harva kanskc stundom varsnat, huru än den ena än
den andra Tidningcn enständigt hos henne yrkat pä »diskussion».
Aldrig sä litct aF den sorten mena dc skulle dock Fordras äFven hos
Saima för elI rätt Fuflkomligt broder-k’iilsupareskap. Men ILisaren har
kanskc ocksai gifviL ukt pii, hvari deras diskussioner bcsti. Man grälar
en par vcckor För alI afgöra, hvilkendera parten säkrare räknar
tänderna i den andras käfi, om det ena eller andra likgiltiga ordet haft
den eller den betydelsen, om en lika likgiltig sifFra m. m. och allI detta
cndasi för ait ii hvardera sidan iiafva rätt. Ja cli pii sitt sän celcbert

30 blad har icke hafi försyn att kuilu sina anfail pä nästans hedcr och ära
För en »diskussion». AH diskussion bör angä sak, och en ofFentlig
diskussion saker, för hvilka allrnänhcten kun hysa deltagande, detta
tyckas vedcrbörande sai heli och haillet hufva glömt. att man i en ärgiing
förgäfves söker naigot ui’ dcnna ari. Man skullc väl vara berättigad att
ansa den inbillskhet För nog inbiten, som Lror det angii den läsande
alimänheten. om t. cx. Morgonbludct, Borgii Tidning o. s. v. har rätt
eller orätt. veI nägot eiicr platt ingcnting. Ocksä kunde man vara
Frestad anse det vetande stii pä ganska svaga Fötter, hvilkct omfattar
dylika tilIFällen ait breda ut sig, elier att Försvara sin infailibilitet. Att

40 »okunnigliet» »bristandc sakkänncdom och eFtertanke» iii. m. vid
saidane tiliFällen äro älsklingstermer. det förstais aF sig sjclF; Ly här gäller
icke sakcn, utain blott den anonyma. men dock sä kända Red—s värda
pcrsonhghet. Och det vore förskräckligt, om en misstag skulle läggas
honom till lasi — ty pä hvud sätI kunde den store kände dii dokumcn
Lera sin oerhörda öFverlägsenhct.

Men man skall icke beskyila oss, att vi icke litit ursäkter gälla, der
dc linnas. 1 alli, hvad landets Tidningar innehälla, flnnes ju intet
yrkande För eller mot. intet sträFvatnde hit elier dit. Ett sjelibelätet liF
del oändligen lilla mäste föda aF sig smäsinne och inbillskhet. Mot

50 dessa flnnes cndast ctt motgiFt, värma för sak. Men der ingen sak
flnnes, der kan ocksii cke (innas värma — Altsii — —

Säsom sagdt har äFvcn Saima varit hemsökt mcd diskussioner aF
detta slag Frän dc vä rda kam raternas sida. Ivien öFvertygade, att sva r pai
taI vore bortslösadt och skulle uttnäka läsaren, haFva vi blott mcd
skämt aga t småsinnet. Endast Morgon bladet iiai r det stora Företrädet


