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Lindamåi kan intet vara verksammare iln en Fransk spekuiants skriFier.
Man räit häpnur i början öfver den cavaliera ton, i hviiken dessa herrar
aFgöra. Men man kun icke värja sig Fnin aH öfvertygas. Och säkert skall
en kommande tid icke SäLLI Fiegeis RätisFilosofl alliFör högt öFver
Rousseaus Contraic Social. mot hvilket den Förre sö starkt polemiserar.

— S min öFvertygelse hän. Meri jag inser ock, ali den vägen ar en Fanlig
väg. mindre För sansculottism n politicis än i vetenskapen; och det Lir
detta. som gjorde mig iveksam, ±1 kanske öFvergängen Från dc
sirängare studierna Linnu bleFve För brLidskande. För det inflytande den

10 lasningen haFt på mig Fårjag som proFberopa Laran om Staten, hvars
hela ton och Form Lir en Fruki deraF. men hvars oreda 1 sista aFdelningen
icke Får tillräknas densamma ulan bristande tid och arbete, då deremot
hän Förekommer mycket, som är Följd aF svnigheLen alI aRasta de
skolastiska banden..

Om nödvandigheten ali komma ui i veriden har jag också blott i
allmänhet talal För vännen Robert. Men han har Lror jag ännu För
mycken vekhet och skygghet 1 lynnet, För ait vandra egna vägar; och
Försök deniili mäste dock göras, om eljesi någon Framgång skall väntas.
Dylika halflietcr som jag och mrngen annan kunna görus vid ali tid.

20 Men hvad som skall bhFva ngot belL utaF misle 1 tid hafva sjelFstän
dighet, skulle det också till en början bära aF pi galna vägar.

Förlät vördade Vän och Bror dessa raska predikningar och anse dem
För bevis pa miti varma deltagande likasom För nära nödvändiga, ±1
jag gerna villi bekänna, hvad jag i dessa ämnen ungeFär talat mcd
Robert, och vei, att han hört det mcd ungdomlig vänskap.>

Om mig sjeiF har jag mci ali berätta och lik<a h>tei om den mig
omgiFvande verld. Ali jag har en liLen pojkknös hos mig har vai Robert
berättat. Gossen stackare är sedan Fyra är moderlös, snart ä Fven
kideniös, och Fadren är niin broder. Han är eli godt barn. Kanske ska 11

30 han giFva glädje, om jag Fär leFva. — För ilelene och NaLalia kt’nde jag
ännu berätta, atL Toveri eFier sex års Fränvaro kommit åter och utgör
ferde person 1 hushallet — en drenggosse och TidningsdisLributor är den
tredje. Jag talar om småsaker; ty om miiL arbeie törs jag icke [ala.
Damit ist es aus — men sysselsättning har jag nog.

HögaktningsFuflt och LillgiFvcn helsning till Brors ädla FlusFru och illi
alla i familjen. Jag väntar alli ännu på Natalias bref.

Vördade Brors
til Igi Fnaste. tacksamrnaste

40 Joh. Vilh. Snellman.
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1 pnratägo

Broder Castrån!
50

Ehuru mckeL glädje det gör mig aii besöka Dig mcd några nader och
betyga det vänskapsFulla deliagande, hvarnied jag FöijL ryktet om Dina
framgångar, bekänner jag. aLI vanlig mensklig vis inentie troligen icke
nu iåtit rnig komma liii en södan försäkran, om ickc vissa meddelanden
genom Tengström och KeIlgrn giFvit mig den kraFiigaste impuls ali till
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Dig öFversanda dessa rader.
Du vet, hvilken sak har Fraga om, och att ingen dyrbarare linnes,

st länge vi inandas kiirriandeis luFt. Det mottagande, Lönnrot och Du
rönt, och dc ord, 1 Iän höra om skilnaden melian att Lyst och klokt
verka För det Fosterlandska, icke öppet och kampande såsom eLi blad 1
min sok!, hafva t’öraniett Eder att För sakens och kanske För niin skuid
öFversanda en broderiig varning. Flvad nu mig och miii blad betraFFar,
är alh en småsak. Men dä en styfsint vidhåiiande aF min väg kunde 1
Edra ögon gifva detta just egoismens stempel, anserjag endeis För piigi
ali 1 Lim net Fram iLLgga iii ina Lan ka r. 10

Jag börjar ±1 mcd det pEistående: att man Fegt För sig Fördöijer
sanningen, om man viii inbiiiia sig, att ett undertryckt Foiks nationalitet
någonsin kan vakna till medvetande utan ati ipso Facto träda
opposition. Ett sådant medvetande ärju tvärtom intet annat, än denna
Foikets atergång på sig sjeiF i hviiken motsättningen Förutsättes och
i nne ii 1 les.

Man kan nu visseriigen påstå, att sagde opposition bör vara rent
teoretisk och aFse andra Foikindividuaiiteter i alimänhet. Bland Folket
kunna också sådane teoretiserande män flnnas, men deras medvetande
är icke nationens, och det är derFöre ick heiler medvetande om 20
nationaiiteten. En Foik ieFver meni praktiskt. Det hänför sig icke till ali
veriden utan till dem, det når, och För den undertryckta nationen är
reaktionen mot den, som nedtrycker dess nationaiitet, den närmasle
och naturliga vägen till ett vaknadt nationaimedvetande.

Kanske är det nog, ait nalionens skriFvande män beflnna sig i en
sådan motsättning —1 ali tysLhet Förstås? Ty det mäste dock medges, att
deras arbete eijest vore utan käriek och utan frukt. Men mcd denna
tysthet Förstås ju, att dc skola sLräFva i en anda, aF hvilken deras
sträFvande icke Fär röja något spår. Dii säger vai Grammatik, Lexika
&c. öFver nationens språ k kunna sammansä ttas, dettas teon kan 30

utveckias, utan ali denigenom den nämnda motsätLningen biir synbar.
Dock hvartilil Grammatik och Lexika? vai icke bioti För nya arbeten af
samma siag evinneniiga? — Nej För en nationaiiitteratur. Nå väi, huru en
nationaiiiLteratur utan en prononcerad nationalanda; och hvar medve
tandet om denna, 1 händeise det icke Funnes hos nationen? Vänd Dig,
hur Du viH. En nationaiiitteratur linnes icke utan medveten na
tiona ia nda, ty den Förra ulla lar ju biott denna, och den flnnes åter biott
i motsats tuli andra nationaiiteter, i Främsta rummet Liii den, af hviiken
dess lii Ivaro hotas. Utan aili det ta är äFven Edert arbete — skoi kram.

Nu är det var iycka i olyckan, ali Finska Foikets nationeia medve- 40

Lande Lryckcs Förniimiigast aF en annan makt, än den som binder dess
poiitiska sjeirsLändighet. Vore bada dessa makter i stäilet en, så funnes
hkväi intet annat vai, än ali alli Föniora eilen vinna — d. a. väga. Mcii
den Fremmande biidningen har ett annal ursprung, och reaktion mot
den är skenbaniigen en iitteraiurens ensak. Procrastinera! Men dä skali
den Lid komma, när båda makterna äro en, och när opposilionen mol
den ena äFven biir äppen revoit mot den andra. — Ellen hviika Lexika
och hviika opera öFverhuFvud öra vara vederböniigen Försedda mcd
kaiFskinnsband, Förrän en nation bör F veta, ait den är eilen bör vara
en nation? Sannenligen — dc herrtigasLe volumer skoia vexa upp pa en 50

dag, om nalionen den dagens morgon vaknat liii medvetande; men
Finska Säflskapet skafl FörgäFves FyHa heia magasiner mcd venldsbe—
römda verk, <så iänge detta mncdvetande saknas.

&len jag Förstår aF eli tien vöndade vännen Tengsiröms breF, att Du
längesedan till detta nesonnenieni tänkt Diii: nego majonem, att Du
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icke alis anscr det nödvundigt, aH en folks sprk iifven Lir dcss
iitteraturs d. ii. dess bildnungs. Jag är fullkomligt af summa tanke, om
detta folk är till döden lagdt, såsom Sachsarne och lireLonenna
Englund dessa. Galler, Burgunder. Basker m. ii. i Frankrikc. Gelerna
i Skotiland Allemanner, Beigier o. s. v. bland dc Germaniska
niarne. Ja jag Lror p den naturlag. som stadgar. ait stammannes
croisering och hela nationers sarnmansmäl Linde ger en förädiud race.
Ty äfven derpLi bjuda Europas mest biidade folk excmpel. Så kun det
blifva oss en fördei ait Gcrmanisk och Slavisk blod uppfriskar viir egen

0 trögtrinnande. Men det biir ännu fråga om. hvilken race som är den
egentiigen förädlande — äfven om saken beLraktas frin venldshisLonisk
synpunkt. utan ali förkäriek för det ena eller undru narnnet. Man skulle
vai Lycka, aLL denna role tillkommer den mesi biidade. Mcii histonien
tycker icke så, mun visar, aH bildningen inympad på ny siam alltid ger
raskare vext och Lidlare frukt. Tilidela icke Förevarande fail della iii
Siaverna, hviikas massa kunske är ännu naturfniskare än tie våra. Mcd
tie,, komma vi i koiksion, endast om det blir fråga om koloniserande.
Efter alIt, hvad menskligt förutseende kun sluta, gäller det för vår
framtid endast Siavernas bi/d,,big. Och sisi vone det lika naturvidnigt af

20 en nation att arbeta pä Lillintetgörandet af sin individualitet, som af
individen ati vilja försiöra sin. Afven croiseringen fordrar, aH hvardera
racen är dnifven till sin spets; ty tvenne märglösa fosirare gifva ocksi
ingen märg. En sädan spets saknas änni hos Finska nationen. Mä den
blifva, hvad den kun, och sedan i Guds namn vandra vägen för alit
kött. Käileken för naiiinet, sjelibevarandets dunkia instinkt anser jag
±1 som en konsequcns häraf.

Det är en evinnerlig visa, som siunges 1 vära bvgdcr, om hvad
Svenskt spräk och Germanisk bildning gjort oss Liii. Mcii den hafva 1:0
ända till den dag. som är, gjont oss till pian intet. Eller säg, hvad vi äro

30 för historien, för mcnskligheten? 2:o [lvad (Germanismen) dc för oss
äro, äro dc såsom mdcl Men giv mediet ett ändamäl. Det är godt att
säga: hvarje medel är än<damål. Men det är deLla genom ali under
i eli högre. Icke kun Gerrnanisk bildning .vc)soni Ge,nmnisk komma
länure. fi sin spels. hos en icke Germanisk stam. Men den kun hos
denna upplösas. Pusa dcrföre, hvad som varit, mcii icke sä, aH dcl
förlorar sitt enda vände. det enda, som gör dcl fLWtjenL af pris — alI dcl
N. 8. veri!.

Om den German iska bildningens kraft att uppi-ätth3 1 la oss mot den
Siaviska lönar föga mödan tala. Ty af det nyss an förda följer II fvcn. alI

40 dess upplösning, dcss förvandiande till medel äfvcn hän än den enda
väg. Ingen nation upprätthåiics öfverhufvud genom, hvad en an min
gjort. DeLLa gälier intelligent sjelfsländighei icke rnindrc än poiitisk.
Den biidning, vi nu ega. fremmande gåfva, och den upprätthåller oss
icke. Vi skola ocksti mcd bemödandet aH utbilda den säsom sädan
(frenu;za,;de) aldrig hinna iängre än vi huniut — till en malt, ofla
karrikerad eftciapning. Germanerna äro ickc beskediiga nog ali slå
stilla och läta 055 diifva deras sak vidare frum.

Och skL. Vandra vedcrbörandes klokhetsväg, deras, soni hiwt kunna
eilcr vilja väga. ii. II. itppn/fni, som vilja göra slora Iung mcd godbitar

511 För sin buk och god säkerhet för sin fähundspcls. som gerna äro
palrioler. »bani det gir an» — eiler vandra alla Funska patrioters
gcrnensamma väg, sä vandrar Dii deras. Ait pä den vägen nationer
stigit till sjelfständighct. sådant lärer SLL ali läsa i Ilerrannes histonic.
Om Gud viii, skali jag ickc länge hän Ilänas attil vala den enda okioku
och för nalionens fram tid förderfliga. »Aber darum keine Fcindscha ii
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nichw.
Gif del af detta åti. J. Tengström och a1 Roberius, rör dennes varma

hiigs skuld. — Gike Dig Gud Iycka på mrd och strLifvanden och den
öRerivgeise. ali dessa scdnare gälla någol mera :in flloiogien. Jag är

Din
vLinskapsftilie broder
Joh. ViIh. Snellman

Kzwpio d. / Qkwher 1844. 10
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Min I-leders Broder.

Jag har erhålhi böckcrne, som hos Bokbindaren kosiade 4 Rubøl 70
kop Banco Ass<iviaten hvilka jag skall liqvidcra mcd Fr. Ehrström. — 20
Jag skrifver i dag till Dig i störsia hasi, för LLI underräita Dig derom,
ali försiaget iii 1 Saima kanal biirvii aC F1<ans M<ajestät> Kejsaren
underskrifvei och alI arbeiet der skall mcd försia företagas. Om sjelfva
ulförandet och uppsigicn vid arbetet fir ännu intel siadgadt. Sjc//i’a
Ca,iakn är c’iiclas anrageti. Onskeligi vore ali Conirolicr och offeni—
iighei vid dess Styrelse Liii den grad komme ali figa rum. ali landet
kunde fatta Förtroende liii det SäLI hvarpå pcngarne användas. sä ali
det ej går som vid Nybyggnadskomiin 1 FIels’ng>fors. Jag har ifrigl
yrkat derpä aLI den Lechniska och den occonomiska delen af arbetsför
valiningen skulle skarpt skiljas; man dervid äro sä mänga funderingar 30
mcd i spelct. aLi jag missirösiat länge oni sakcn och dragit min hand
frän heia saken, sadan Senaten här pä en half limme mcd Kiinkow
siröm 1 spetscn funderade UL en pian, som kuilkastade alli hvad
Komitn i Wiborg efier mnga debatier ansig vara iämpeiigast. —

Della unter Uns. Sjeifva fak Lum mä Du säsom CH »det berä itas» införa
Saima, om Dig lysier och derpä tviflarjag ei. Dci kommer eljesi snart

i Finiands AdlmLinna> Tidning — Jag har sjeif seH Vnderskriften och
Docurnentei.

Af Diii sista bref serjag aiL Tidningsskrifveriei aideles förderfvat Dig
tuli en ohjelplig DialekLikcr; men oni del inför Pubhken mä ha en 4(1

laklisk fördei, ali 1 sten påstå ali 1. cx. fejdvana jir en Dakiyl, sä hvartiili
hjclpcr dci i en bref der endasi Du och jag äro väri pubiikum? — När
har jag 1. cx. mcd en halfdragen ande gifvii iillkänna, ali jag preten—
deraL aLi skoigossarne skuile äläggas ali köpa min Ariihmeiik? Sälunda
omskrifver Du miii pästäende ali min Arithmetik kommer ali införas
säsom skolbok, ivarom Du mcd försla at’ Consisioriunv i Borgä skall
underrätias. Vida re talar Du om min sårade egennrrw, oak Lad 1 jag
nämnt 1 miii bref ali jag försäil uppiagan åt Fahhinder. Vorc dci
dessulom egennytta ati vilja försalia exempiar af sin bok, sä är Du. som
skrifvit sä mänea böcker, biand de egennyttigaste menniskor i Finland. 51)
Vore del e möjiigi. ali någon annan än Dii. vid utgifvandei af en bok.
jemie penninge nytian, kunde hafva nägol ädiare syfte. Kan Du svära
derpä ali jag Iror den AKiihmetiska> Undervisningen i vära skolor vara
sä förträmig. ali jag ej genom min bok nägol kunde höja den?

Men detta hör ei tUl saken! Oformliglieten af sjclfva dci fakium,


