
102 TILL DEN LÄRUE STATSEKONOMEN II. H,

äterkomma, och Hr B. B. skall dä uppbära, hvad hain kan anse sig
ytterligare hafva att fordra.

28 SAIMAS TANKAR OM ÅR 1845.
Saima ,z:o 52 24.XII 1845

Om dessa tankar råka hufvudsakiigen blifva Saimas tankar om sig sjelf,
10 sä har den saken sin goda grund den, att hon ett helt hingt år burit

ärtalet 1845 pä ännet.
En Insändare har längre fram i detta blad med vackra ord sagt, hvad

en Tidning i värt land borde vara. Han har ocksä erkänt nägot godt om
en del af Iandcts Tidningspress och dervid yttrat välmenande ord. af
hvilka Saima icke är blygsam nog att ickc taga nägot ät sig. Men dä
hon ser tilibaka pä 1845. sä flnner hon. huru litet i hennes spalter
vilinar om en Redaktion. som skulle betänki »sitt höga kali att tahi till
hela nationen.” Till dess ursäkt mä henne tilhilas anföra, att äfven det
högsta kall. dä det alidagligen utöfvas. blir en dagens tunga. hvilken

20 bäres så godt man kan. icke sä godt man vilI. Mångcn torde oeksä
säsom den ifrägavarande Insändaren. hvars varma håg. sunda tän
kesäit och dugliga framställniag af desamma Saima i öfHgt gör ali
rättvisa, ocksä icke hafva betänkt, att en tidningsredaktör i värt land
nödgas säga hvad han kan, icke hvad han viil; hvilken omständighet
betydligt mäste nedsätta hans åsigt af det kaIla pä samma gång som
hans förmäga att motsvara dess fordringar. Det är i saning bekiagiigi.
att en ursäkt af detta slag skall I gälla. Ty den ursäktar nästan ali
lumpenhet. Saima har derföre ocksä i det längsta sökt bcstrida dess
giitighet. Men vid en äterblick pä är 1845 nödgas hon erkänna. att om

30 ärets tidningslitteratur »vaggat till sömns fosterlandets och mensk
lighetens intressen,» sä har sädant knappt annorlunda kunnat undvikas
än derigenom, att landets Tidningar sjelfve skulie begifvit sig till hvila.
Och Saimas oförgripliga åsigt är att om nägot ännu förmär hälla dem
vid lif, sä är det deras egen och allmänhetens förhoppning pä cli blidare
är än 1845, hvilket hvarje tidningsredaktion. som velat något godt
verka, 1 sin kalender skall beledsaga mcd ett förbittradt »pereaL»

Hvad detta ärs efterträdare kan bringa är osäkert, ehuru dock några
teeken bädat gladare förhällandcn för Tidningspressen. Säkert är dock.
att den periodiska pressen inwt kan mcdverka till Finska folkcts

40 »utveekling och arbete på sin förädling.» sä länge de rarnämsta
institutioner rnr folkets bildning, Universitetet och Kyrkan, icke äro
föremäl för den offentiiga diskussionen. ja knappt nog omnämnas.
Sädant har under äreis sednastc 3/4 delar förhållandet varit mcd
Universitetet, Sädant är det äfven mcd »det retigiösa intresset» inom
fosterlandet. om hvilket vär Insändare mcd sä mycken värma talar.

Predikningar kunna viii hälias efter förcskrifven norm. men ingen
diskussion kan uppstå. intet »utbyte af ideer och insigier» exsistera.
Och detta tänker Saima om äret 1845.

1 det ringa henne ännu kan återstå att tänka och anföra är 1 846,
50 utbeder hon sig sina Läsares välvilliga öfverseende.


