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åtminsione hvad Iöjlighcten af den Finska sjeiibeundran beirLiffar.
Derom hafva vi nogsamt ta lat mcd hvarand ra. Ryktet gick, såsom
CoIlan kun intyga. itingt förän Du skref om min Arithmetik — en sak,
som föröfrigt oss einelian i;iåste giömmas

Tuus
ii Nv r

Den 5 Dci. 1844

P. S. Ri se om Aminoffs Disputation, såsom alitför Phiiosophisk, giilas
a f Th eol ogiskt» Fa k<u 1 Wien). — Ha n liii Scha u man på ett oba rmhert igi
vis förfara mcd sig vid akten. Hade jag suUt i Cathedern, så hade
Schauman ftt litra sig andra mores. LiNe sUir pä Fakultetens bästa i
Trones rustning. Viii Du ha Aminoffs Disputation och Sundwalls
bokkatalog?
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II L11. J J’S handvkrif!,vswn/ing

Broder Snellman!

Manna-ord hör man gerna pö, äRen om dc icke skulle smickra wiir lilla
fåfänga, och en redligt. wälment tadel är tiotusende gönger ljufvare ali
emottaga. än wanligt slisk siask. som, i stället för ait uppräita, endast
nedtrycker sinnet och förskämmer vatskorna, Jag ser nog. ali jag wäger
litei p Din vågskl. men jag wäger ocksö icke mera p min egen. Mitt
görande och siräfvande i denna werlden är cii intei; mcn si lUnie man 31)

iefver, nisie man dock söka ait ailvarligi arbeta för den sak, hvars
kampe man Lir. Det Ur bloit en sak, som djupt och mäktigi gripit mig,
jag kan endast iefva för denna sak, alli det öfriga är en bisak för mig.
Jag har beslutit, ali wisa för Finlands folk, ali wi icke aro eti ifrån
werlden och werldshistorien lösrycki, ensiaka kärr-folk, man siä i
förwandiskap mcd itniinsione en sjette, del af mcnskligheten Gramma
tikorna utgöra uigöra ej miii hudwudsakl iga ändamä 1, men man
Grammatikor winnes ändam1lei icke. — Kan Finsk naiionalitet hän
genom i nägon mon främjas, sö är det vaI; nögot widare förniör jag ej
uträ tia, och äfven denna sak h inner jag ingalunda ful Iborda, endasi 31)

bringa Lt bane,
Flwad nu denna niin werksamhet har aH skaffa mcd den klokhets

wäg, Du för mig ulsiakat, förmår jag ej inse. Det wissa är, aH tadlet
ifrain denna sida cj träffur mi. Mina strafvandcn aro afden arI, aH dc
ej komma i collision med wederbörandes iniressen, men attjag För niin
sak vägar niskera icke blott min pels, utan eti och annat. som
menniskorna wanligen akta ännu högre, hoppas jag wara bewisadt.
Huru jag i Ditt läge skulle bärja mig, är omöjligt att förutsäga, emedan
menniskan i sitt prakiiska görande sallan benor af sina theonier. Den
satis ville jag dock löta gälla i alla menskliga företag, att om man vill 50

cii ändamål, så miste man ock vilja mediet till dess ernäende. Ui mig
fö tillämpa detta på Saima. Hwar man inser, aH Du genom Saima will
wäcka idI ljfs den slumrande Finska nauonaliieien. Mcii föl ati fä fram
detta ändam’il, nuiste Du väl försi och närmasi se liii, aLi Saima fr
lel’va. Nu hade jag af en man, som mycket mäktar, höni ord, som läto
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mig anu. att Saimas iif wore i [ura. Derföre ansag iag min pligt wara aH
underrätia Dig om [uran, För aH Du skulle undvika aH beröfvas det
medel, hvarigenorn du söker vinna ändamIet. Om Du sedun anser, ali
medlet mste wara just stdant det är, för aH andamalet skall vinnas,
wälan! låL al lisamman strvka. Men just den instinct. hvaroin Du i
brefvet talar, »sjeitbewarandets dunkia instincl:, eller enligt min
tcrminologie: hoppet om en odödlighet. hjelper ossena sidan ifrån
förtwii]an, och manar oss d den andru att tiiigripa t)dsenlieultgiirder.

Manu Fram en opposition. Men För att denna opposition skall wara
Ii) genomgripande och medföra det resultat, wi ytterst dsy[ia, så bör den

hafva en politisk riktning — wara en svärdets opposition. Skulle nu en
sådan opposition bringas å bane, sa blefve [öljden ovilkorligi Finlands
undergång, d. a. motsattsen af hvad oppositionen tisyftar. Du synes
hafva utfunderat eit annat medel för wår raddning — en opposition
emot den German isku cul turen, en emanici pation Fnn dess boja
Mäktiga ting skola Lima i Finland, innan denna önskan går i Fulibor—
dan. Huru skall det slägte, som nu kralar p marken och ödmjukt böjer
ryggen för den Ryska pisken, någonsin wga tänka si djerft? Ocks
bewisar liistorien, aLI andlig frihet ingenstädes utwecklat sig. der den

20 politiska varil undertryckt. Och den illsluga Ryska politiken skall nog
linna pa medel att Förtrycka dess (den andkiga> Frihetens) utveckling.
Fördenskull anser jag allt wårt görande nu blott såsom förberedelser
till en uppror. lcke sasom skulle wi pa egen hand kunna utföra eft så
storartadt wLirf, nen wi kunna begagna oss aF tillftillet. Ryssen skall
förr eller sednare komma 1 collision mcd Turkarne, som undersödas ui’
K irgiser, Tara rer och hela Kaukasien: Polen wäntar bioti pö et 1 sadan
tillfalle att gripa till wapen. Då skolu äfven vi fran Finlands karr ropa
ve öfver Moskowiten. Men intiil dess anser jag oss böra sparu mcd alli
buller, och detta wasendtligen derföre, att en opposition ej kun

30 tolereras, således icke heller utföras. Saima lefver blott st liinge den
anses vara oskadlig, eller mcd andra ord: sa lLinge den ej eger alltför
stor popularitet. Efter dess död intrLider sasom wanligt, en så niycket
större slapphet. Gud wet, hvad som i sig sjelft kunde wura det bästa,
men mig synes dock den ratia viheten besti deruti. att man iifven i
warsta [ali wagar ‘eira för siit fosterland. leke behö[ver man derföre
gifva alIt till spillo. ait man handlar tidsenligt. AlI opposition anser jag
wara contra-indicerad, afven mot den Gcrmaniska bildningcn, emedan
vi ej hafva hopp ati Få nagoi biittre i stallet. llu[vudsaken ar i wiirt
närvarande lätie u it lifva och underhålla den nvwa k nade kä rieken till

40 kärriandet. Hweni inser ej, ait Saima just asvftar detta, nien genom
opposiLion. och wäsendtiigen en opposition ei_loi Finland sjcl[L. nenii<i
gen> dess närwarande ömklighet. Sanningen till ära mkste medgifvas,
att S<ain,a> derigenom äfven verkat pa mi nga, 1 syn nerhet unga sinncn.
Men dc flesta, atminstone här på orten och besynnerligen vid tiniver
sitetet tänka sai: Det är wäl, aH Saima Lindteligen nedtystat inbillningen
och wisat det goda Folket, att Finland ingen ting varit, ingen ting jir och
förmodligen ingen Ling blir. Så resonera dc fleste a[ landcts Professorer
— deL ui obscu ra n ui, Förstoc k a dc, lii t ije ‘ulla, ege n kä ra sI ägte. Ii va rmed
Gud straffat oss i sin vrede. Del är naturiigt, att dc vilja alltings

50 ömklighet, ty d kunna ju dc sjel[ve, om icke lysa stsom Ijus i mörks
landet atmi nstone Ilym öfver annat folk, men sina widt sk ina nde
isterbukar. Skulle dessa Fier>rwr wåga träda 1 öppen fejd. sA vore det
en ringa sak att få bugt pa dem: men dc äro inpiskade Jesuiter — dc
verka i lönndom. Lassla i smii sällskaper. Förderfva i knutarne. Mcd
detta och annat klokt folk star ingen ting att göra. Dc sUtta sig öfver ali
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opposition, ja! dc förhardas derigenom än mera. Detta slägtc måste
gifvas till spillo; man bör söka att verka på ungdomen. Hos de unga
hafva fosterländska intressen böijat wakna; dc måste hållas vid Iif och
räddas frn röta. Men härtill fordras mindre lag, än evangelium,
mindre förtviflan, än mod, hopp och förtröstan. Förtvifla kan Finnen
nog, men han wgar sallan hoppas, och detta är vr olycka. Det wet
hvar man, ung och gammal, a tt här luktar brandt, men dc gamla tänka:
Lii brinna, och dc unge mena: wi förmå ej släcka elden. Säg dem att dc
t’örni, så t’å gossarne mod och rädda huset, som ingen Ling. Men vi
msLe till en början gå defensivt till väga, så länge wi ej hafva styrka att
angripa flcnden; striden skola vi harva i ögnasigte.1 men nu endast
samla krafter. Barn skola vi göra, böcker skola vi skrifva, Fosterlands—
kärieken skola vi vårda och upplifva; vi skola arbeta hvar i sin stad
cfter bästa t’örmåga, och Gud skall icke öfvergifva oss. Ryssen skall
icke få makt, allraminst andelig makt öfver oss — det vet jag, som sett
det gräseliga barbariet i Moguls land.

Men Framför alIt skola vi rädda språket, stisom hufvud-vilkorct För
vr nationa litet. Detta är den allra knaggligaste sak, emedan Ryska
politiken arbetar åt samma htill. Desse lura blott pii tilIfälle att vräka
öfwcr 055 sin Mongoliska. Fös Svenskan bort, tänka dc, så stoppa vi 20

Ryskan i stället: Eti Ryskt Etatsrtid, som ulan kand anlcdning uppehöil
sig här hela sommaren och var en mediem aF Inrikes Ministeren,
behagade många gångcr 1 nådcr wisa mig det skändliga den, att wi — ett
Finskt Folk — Lala ett Svenskt språk. Thessleff skall 1 Consistorio hafva
Föreslagit inrättandet af Finska Stipendier, och vid sista inscription1
säges han hafva uppmanat Studenterne att winnlägga sig om dc Ryska
och Finska språkcn. — Derföre att den Ryska politiken Mdc lönnligen
och uppenbarligen will inplugga oss sitt språk, flnnerjag ingen klokhet
den, att vi genom cU våldsamt utdrifvande aFSvenskan, arbeta Ryssen
i händerna, och detta på en tide-punkt, d Finskan pi långt när ej eger 30

den utbildning, att den dugde till cii offlciellt sprak. Men arbeLa skola
vi och odia språket, så att det en dag må blifva användbart såsom ett
ståtcligt Riks-språk. Alh har och behöfver sin histoniska utveckling.

Sängliggande, mcd rosen i benet har jag ncdsknifvit dessa rader, för
att m dem afsända mcd Bergstedt. (På posten tycks man uppbryta både
mina och Dina bncfl. Om Du ej Fauat flendskap till rnig i anledning aF
detta lösa praL, skulle jag utbedja rnig ännu migra ord om dina
Fönhoppningar pi en Finsk cultur, hvani den Germaniska vone upplöst.
Ellen kanske kommer jag ännu till Kuopio, För att säga gamla wännen
ett farwäl, som efter alIt utseende blir det sista. 30

Din redligt tillgifne bnoder
M. A. Castrn.

Helsingfors d. 8 Oct. 1844.
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Kiire Broder!

Emedan det i morgon blifven cii halh tir fullt, sedan vi den 2. Maj i
Kuopio sednast sago hvarandra, så kan det vai vara god tid, att


