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nichi».
Gif del afdeiia tJ. 1 Tengsiröm och kii Roberius, för dennes varma

hågs skuld. — Gifve Dig Gud Iycka pö fard och strafvanden och den
öfveriygelse. ati dessa sednare gälla nägot mera an fllologien. Jag är

Din
vänskapsfulle broder
Joh. ViIh. Snellman

Kuopio il. / Qk tober 1811. 10
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Min Heders Broder,

Jag har erhållit böckerne, sam hos Bokbindaren kostade 4 R<ubel 70
kop B<anco> Assinalen hvilka jag skall liqvidcra mcd Fr. Ehrström. — 20
Jag skrifver i dag till Dig i största hasi, för aLI underrätta Dig derom,
ait förslaget till Saima kanal blifvit aC l-I<ans M<ajestät> Kejsaren
underskrifvet och ali arbetet der skall mcd försia företagas. Om sjelfva
ulförandei och uppsigien vid arbetet är ännu intet stadgadt. S/e//ro
Cc,nczk’u är c’i:c/cist auutge;i. Onskeliin vore ati Coniroller och offent—
lighet vid dess Styrelse till den grad komme ali äga rum. ait landet
kunde fatta föriroende till det saLi hvarpå pengarne användas. si alt
det ej gär sam vid Nybyggnadskomiun 1 Fhelsing>fors. Jag har ifrigt

yrkat derpä aH den iechniska och den oeconomiska delen af arbetsför
valiningen skullc skarpt skiljas; men dervid äro sLi mänga funderingar 30

mcd i spelet, ait jag missiröstat länge om saken och dragit min hand
från hela saken, sedan Senaten här på en half timme mcd Klinkow
ström 1 spetsen funderade uI en pIan, som kullkasiade allt hvad
Komitn Viborg efter mAna debaiter ansåg vara lämpeligast. —

Deita unler Uns. Sjelfva fakium mä Du säsom cii »det berättas» införa
i Saima, om Dig lysler och derpä tviflarjag ej. Det kommer eljesi snart
i Fdnlands Ailmänna> T<idning> — Jag har sjclf seit Underskrificn och
Docurnentet,

ACDiII sisia brcf serjag attTidningsskrifveriet aldclcs förderfvat Dig
till en ohjelplig Dialektiker; men om det inför Ptibliken mä ha en 40

taktisk fördel, att i sten pisiä ali 1. cx. fejdvona är en Daktyl, sä hvariill
hjelper del cii bref der endasi Du och jag aro väri publikum? — När
har jag t. cx. mcd en halfdragen ande gifvii tillkänna, ali jag prelen—
derat ali skolgossarne skulle äläggas ali köpa min Ariihmetik? Sålunda
omskrifver Du miii pästäende aLi niin Aritlimeiik kommer ali införas
såsom skolbok, hvarom Du mcd försia af Consist<orium> i Borgå skall
underrättas. Vidare ta lar Du om min sårade cgL’)unrro, oak iadi jag
niimnl i miH brcf ali jag försåii upp)agan it Fahiander. ‘\‘ore det
dessutom egennyila ali vilja försälja exemplar af sin bok, sä är Du. som
skrifvii sä mänga böcker, bland dc egennyltigasle menniskor i Finland.
Vore del e möjligt, ali någon annan än Du. vid uigifvandet afen bok.
jemte penninge nyllan, kunde hafva någol adlai-e syhe. Kan Du svära
derpä ali jag Iror den Ar<ithmeiiska> Undervisningen i vtra skolor vara
så förträfflig. ait ag ej genom min bok någoi kunde höja den?

Men detia liör cj till saken! Oformligheten af sielfta dci faktum.
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hvaröfver jag beklagat mig qvarsiår. Jag skref pi Din inrdan till
Bokh<andlaren> Ohman i Borgö. Du minns det svar jag flck; men
genorn miii bref vLicktes Han på den Lanken, aLL erbjuda Borenius elI
honorar, oni Han ville skrifva en Ariihm<etik>, som skulle hinnat ui före
niin. Della skedde; men nLir B<orernii Ariihm<eiik iryckies. ville jag
underrLitia publiken derom alI flfven jag hade en bok, skrifven enkigb
offen ikign uppdrag, i ftirvaitne Denna Annonce lemnar jag i form af
en lika sai vanlig, som modest Bokhandels- eller prenurneraiions
anmalan, en saidan som man nastan ord fran ord ser i hvarje Tysk

10 messkatalog. Likvisst faller det Dig in ali otieniligen ryia till mig, ali
boken ej bchöfs i skolan och ali den ej kommer alI köpas, och del
oa k iad 1 dagl iga erfa ren heten visar, ali år/igen Innulrcideta/s exeinpkir af
Forsc’//s ,Irirhnzeiik> gd åti kuulet!! Är del bIoli skollärare, som köpa
så mönga exemplar? — Men lål oss lernna den saken. Del löjliga är, alI
Ditt eget välmenia råd gifvii anledning till dess införande.

— Nu till annal. Du menar i Diii bref, ali Du är som Tidn<ings
Redakiön berätiigad ali in Arithmeiicis skrifva om hvad Du ej försiair;
men glömmer della och menar sednare ali Dii ej velat skrifva om
Kung Fjalar för än Du kunde visa alI Dii förstod den. — Della mii

20 vara; nien aLI man, såsom jag skref till Dig undrade derpå ali Du legal
om Fjalar, flnner Du bekräfiadt af Fkelsingfors Tidn<ingar>, IIAIL du ej
förui skrifviL BellelLrdstiska> Recensioner i Saima irodde jag och
maingen enfaldig kom sig heli enkeli afden grund, som gjorde ali Sipelii
häsi ej älii hafra.II oakiadi jag ej lalat eli ord mcd T<opeliws, pii 8
mainader, och sailedes ej heller om Dig eller Fjalar — Endast mcd
Berndtson har jag engång talal om R<uneb<erg, om hvilken Han
sedermera skref den uppsais, som Du berönide och Blomqvisi i
H<elsingfors> Tddningar> fördömde. — Eluru K<ung> Fj<alan »såral min
egenkarlek» begriper jag ej. Din egenkärlek borde hellre vara sårad af

30 den, Ly som Du minns voro vara äsigtcr om försia saingen delade. Du
ansaig den för eli mästerslycke. Jag fann den ej särdeles och ännu
mindre »särdeles» flnner jag dc öfriga saingerne. Också Iror jag ali

Publiken är pä min sida, åtminslone slutar jag deriill deraf aLI man ej
lalar eli ord om hela Fjalar, alltsedan den uikom,, då man förul alllid
i sällskaper hört R<unøbe>rgs förra arbelen, efier del dc ulkommii,
berömmas. [1 uru har då Fjalar saira 1 niin egenkä rlek? Vk/ Guil jag det
begri per!! Skal 1 jag anse aLI Du dermed sjel f ej hafi någon men ing, olan
aLI Du dragil till för ali säga ndgot?

Min SnUrt mcd Fjalar, var en kelI den ali jag ansag, ali Du music inse
40 dess medelmåttighet, mcd ansåg beiänkligi alI ro ui mcd Din Lanke.

AiminsLone ville jag luita sai puiskina, ehuru jag i miil inre misslänkte,
ali Din esa till Osierholten atliuillii Dig derifrån.

Försla å)ngen har du hirter! anfallit mig i Spanska Flugans a,uha
del, anguiende siriden moi Ohman och Borenius.

Den hoielse jag fälde i min sisla brcf, mäste fui stui för min räkning i
alI sin oförskämdhei. — Jag vei dock ali Du är ömtålig för ridiculen.

Om sanningslösheten derafait Nordström (Blomqvisi) och jag skulle
uppiräda mol Saima, skall iroligen nästa somma r öfveriyga Dig. Del
enda sanna den är aLI Nordsir<öm ej var nöjd mcd en ariikel om

50 skruiordningar och tLinkte skrifva deremot; men pui miit hedersord
försäkrar jag aH [Jan och jag ej laIt eli ord mcd hvarandra om alI
uppträda emol Saima. Jag har ej ens begrepp om huru dci skulle kutsua
skc. Gifva ui en bok, som skflller cii gång och hvariill Du uiierkommer
hundrade grr? Duilig takiikåvatr sida! — Gifva uI en udning, en Anti
Saima? Dertill vore jag för lai och dessutom Lir jag af DiLI pani,
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ttminstone hvad löjligheten aF den Finska sjellbeundran berälYar.
Derom hafva vi nogsaml lalat med hvarandra. RykIeL gick, sisoni
Colian kun intyga. iångt förän Du skref om min Arithmetik — en sak,
sam föröfrigt oss emelian niåsie giömmas

Taas
JJNvr

Den 5 Oct. 1 844

P. 5. Få se om Aminolis Dkpuiation, stsom ailtför Phiiosoplusk, giilas
afTheologiska Fak<ultelern. — 1-Jan Ui Schauman på eli obarmhertigt
vis förfara mcd sig vid akten. Fiade jag suut i Cathedern, så hade
Schauman rtt lära sig andra mores. Lille siår pa Fakuitetens bäsla i
Trones rustning. Viii Du ha Aminoffs Disputation och Sundwalls
bokkataiog?
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Broder Snellman!

Manna-ord hör man gerna på, äfven om de icke skulie smickra wtir lilla
fåfänga, och cii rcdligt, wälment tadel är tiotusende g&nger Ijufvare ali

emottaga, an wanligt slisk slask, sam, i stället för ali upprätta, endasi
nedtrycker sinnet och Förskammer vätskorna. Jag ser nog. ati Jag wäger
litet på Din vågskål, menjag wäger också icke meni pi niin egen. Miii
görande och slräfvande denna werlden är etu inlet; men sii länge man 31)

lefver, måste man dock söka ali allvarligt arbeia För den sak, hvars
kämpe man är. Det är blott en sak, som djupt och maktigt gripit mig,
jag kun endasL lefva För denna sak. alli det öfriga Ur en bisak för mig.
Jag har beslulit, ait wisa för Finlands folk, alI wi icke aro elI ifnin
werlden och werldshistorien lösryckt, ensiaka karr-foIk, utan stti i
Förwandtskap mcd åtminsione en sjetI del af menskligheien Gramma
tikorna utgöra uigöra ej m II hudwudsakl iga ändamtl, men ulan
Grammatikor winnes ändamileL icke. — Kan Finsk nationalitet hän
genom i någon mon Främjas, så är det wäl; någoi widare förmår jag ej
u Irätta, och ä fven denna sak h inner jag ingalunda fullborda, endasi 41)

bninga bane.
Hwad nu denna min werksamhei har aLi skaffa mcd den klokheis

wäg. Du för mig utsiakat. förm&ir jag ej inse, Det wissa är. alI Ladlet
ifniin dcnna sida ej irälTar mig. Mina sträfvanden Uno afden ari. ali dc
ej komma i collision med wederbörandes intressen, men ali ja För min
sak vågar riskera icke bloti min pels, man elI och annai. som
menniskorna wanligen akta ännu högre, hoppas jag wara bewisadt.
Fiuru jag i Diii läge skulle bärja mig, är omöjiigi alI föruisäga, emedan
menniskan i siit prakiiska görande sallan beroi af sina theonier. Den
satus willejag dock kita gälla i alla menskliga föreiag. tILL om man will 51)

eLI andaml, så mtste man ock viha medleL till dess ernäende. Ui mig
f tillampa deLla på Saima Hwar man inser, aLL Du genom Saima vill
wacka till ifs den slumrande Finska nationahiteten. Men fö ali P3 fram
detta ändamål, mste Du vaI Försl och närmast se till, ali Saima
lcfva. No hade jag aF en man, sam myckei mäkiar, höni ord, som aio


