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Min Heders Brodcr

Din Tidning, Saima. har mi flcre Nomior innehallit omdömen och
reflexioncr deis om stiiliningar och förMilanden mi vrt und. deis om
poiitiska förhå)landcn i a)imänhei, ui’ den beskaffcnhet, ali dc iam—
kaila t vcdcrböru n des m issh ag och aLi Fniga till och mcd lä rer h a fva

10 biifvit vLickL angcnde Tidningens indragande. Af aktning För Diii
pcrsonlighei och För Tidningens dughgliet öfrigt har man likväl
hLirintills sen, genom lingerna mcd sakcn. Men då sednast N:o 43. af
Saima gifvit mer än vanliga anledningar till obelåtenhct och N:o 44.
icke heiler saknar sin sälta, så har man nu till en början auctoriscrat
mig, aLI in bona flde ei caritate göra Dig uppmärksarn p det anmärkia
förhållandci, i hopp on, ali detta sålunda kunde, uian vidare omgäng,
för ftamtiden rättas. Hvarom icke, sä har Du ali skylia Dig sjcif för den
ledsamma pFöijd. cii sfldant fortsait Förhl1ande kun mcdföra. Jag bör
slutehgen tillägga, ali hiLiniills Du ensam undgti obchagligheier För

20 Saimas utfaIi, men aLi dcssa obehagligheter ingalunda uteblifvit för
dem, som för handhafvandetaf Tidningcns granskning stalit uti nägon.
antingen närmare eiler, aflägsnare. ansvarighet.

Mcd sann tiligifvcnhet och högaktning

Din
vän och troijcnarc

G. A. Uhlenius.

Hfors, d. 7. Nov. 1844.
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Helsingfors d. 16 Nov. 1844.

Bästa Bror!
40

Jag börjar mcd dc hjcrthgastc tacksägelscr si vai för Brors vänskups
fulla motiagande i sornras, som för dc sp r a F deliaizandc jag sedan rön 1
i Brors skrifvciscr till Pappa och Castrn. Det är äfvcn cndasi della
deltagande, som gjori ali jag ej längre kunnat häila tilibaka dci moln ui’
meddeianden, som alli mera skockat sig öfver rnig, eliuru jag vei huru
upptagcn och dyrbar Brors tid är.

0, kunde Bror sjelf vara här nu tillistädes och se huru här lefves, se
del vetenskapiiga hf här blomsirar vid Universitetet, den anda här
räder 1 sLudier bland äldrc och yngrc; — d är jag öfvcrtygad oni ali

50 Saima skuilc stöta ännu skarparc i siti horn, än hon gjort dci, för aLI
jaga dci sofvandc slägtet ur sin eviga sömn. Dock nej, Saima har stöti
efier ibrmäga. den ligger ej felet och vära liiterati ha blifvit heli
yrvakna; en obehaglig dröm har stönt deras naithga ro, dc hu gnuggat
sig i ögonen och tuli hälfien mcd undran, till häifien mcd förargelsc sen
efier, oni dc vcrkligcn sen räto No 1 ckcs äter en dcl lugnt laggL sig i no
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p sin andra siJa, en annan har lagii humcur öfver del ovanliga.
dernokratiska, revolutionfira i biadeis ton. Dc ha bruiil ui i raseri öfver
ali hon vgat rn1la huru niillioner äro i etände. för ali några lusen, mesi
förtjenstlösa. njuta frukterna af deras möda: och lagat af vrede öfver
ali en landttös vågai sätta sig till doms öfver vidiberönida höglärda
Herrars ännu vidiberörndare. höglärdare förehafvanden. Hvad dc
minsi kunna förkha henne är ali hennes tankar blifvit spridda i dci
stora pubiikum. Det är brotisiingens srnärt—rop: Odi profanum vuigus.
— 1-los ungdornen, derernoi har gnisian slagit eld och liammat upp i en
hga, soni jag iror alldrig brunnii der klarare och heligare för fostcrland 0
och naiionalitei. Men hvar skola vi söka ytiringen af en sädan känsia?
På naiionsfesierna? Ja der finns den stegrad till enihusiasm. Men för
öfrigi? Förgäfves irrar den spanande blicken öfver vetenskapcns,
skönheiens och konsiens fäli. Alli är ödc och torni. Knappi synas äl
nägoi dera hållet svaga försök, knappi förninimas Ijus, som vilja
»nägoi verka i verlden». Hvad har jag för nylla af del elter dci, sädana
ord Ii öras derem ot o [ta re. M en n a 1 jona 1 känsia 1tt vi alla Jag vii ej
längre forisätia denna Ieckning, sä ali det kunde fä ulseende aC alI jag
uppdragit den mcd glLidje och ej mcd blödande hjerta, säsomjag vet del
mcd mig. Det tjcnade äfven till iniel, dä jag är öfvcrryuad ali Bror sjelf 20
ej hyser rnera sanguiniska tunkar orn oss, doccnies & discenles. En
blick pä mdcx praelectiorum och en granskning af dc akademiska
personligheierna gifva den bästa måitstock för dci andliga Iifveis
innom Universitetet bedömmande.

Glddjande är det imellerlid ali se ali en känsia för nägol ädlare lif
vaknal hos dc unga och har det vaknat skall dci ej dröja ali ge sig luft
och utiräda i handling. Men huru skali den yttra sig? — Jag rnåste tillstä
ali ja ej riktigt fatLat meningen af Brors varma brcf till Casträn. Skall
flnska spräket genom eti maktspråk drifvas in och alla andra interessen
sä länge dö UI? Verkar ej Castr&n. Lönnroih, Runeberg. Nordström, 31)

och Bror sjelf, mera för nationaliteten, än alla lärare i flnska spräkei
och aila förfa ilo re derpä ulisammantagna? Och hvarigenom? Genom
ali sprida bildning och höja foikeis föriroende till sin lbrniäga, genom
ali litra det akta sig sjelf. Wisserligen — »dc herrligaste volumer skola
vexa upp pä en dag, om nationen den dagens morgon vaknal liii
medvetandc». Men skall dä morgonen bryia in utan1 nägon dagning,
skaIl solen träda fram ur sin na II, ulan nägon morgonrodnad? Del ar
denna morgon rodnad iii) eli friskare hf vi häisa i lie mUn, som 1 igga oss
dyrbarast om hjertai, mä dc arbeta på hviiken väg, som helsl. Gif
flnska foikel en historia, gif det föriroende till sina krafter, gif del rnod 41)

ali våga nägot siort, Lron atl det kan nägot ästad komma. uppfostra det
till andtigt iif, kh biidningens soi värma dess härda sinne! — dä ... Men
hvartill den djupa, absiiakla känsia, som tär innom oss sjeiva och ej
kan gä ui? »Vöiker. die inwendig mclii rein sind, bekomnien nach allcn
Amputationen nur Röckfäile» säger Vischer i anledning af Herwegh; —

och vidare: »Erziehe man die \‘ölker von unten heraufzu Menschcn, so
werden sic endlich pcrsönlich wcrden; Volksbildung Ihut uns Noih. Ein
guter Schuimeister wirki mehr fär die Freiheit. als Bände l-i<erwegh>—
scher Gedichte.» Bror kan ej missförstä mig si. ati det ej äfven var niin
mening att framföraili del flnska språkct mä göra sig gäilande. 5()
Tvertom. Säväl spräk. som hislorie och allI fosieriändskt i ailmänhet
äro mälet. för hviiket vi äro skvidiga och viiliga utt offra Iif och kraftcr:
men huru skall jag gifva denna riktning IiP, om ej den fär det af cii
ailmänl i alli sig Llppenbarande andligi lif eller skali del sällas den,
säsom det. h vil ke i den ga Ivan i s ka sta pci n sä 11cr i Ii ke t? Byggnaden
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mste få en basis och sträfvandet skaffa sig erkännande. Annars skaii
del vara förgafvcs och amputalionen leda till eli R[ickfail.

En djup kansia s vai af huru kailt interesset för vetenskap, konst
och biidning alirninhct Lir hos oss, huru svagt det andiiga iifvets Wga
flLimtar vid Univcrsitett. ingen förhoppninu oni att ngon mcd större
krafier SkaII gripa fönaget an, eli oinskrLinkt föriroende iii) dci
ungdomliga mod som bor djupet af vå ra kamra iers bröst, della ha
drifvit Herman och mig till en pian, som hvarje kai 1 skådare skail kaila
förmälen och som äl’ven i sjeifva verket vore det, om den hviiade pä

10 ngon annan grund, an den, nämnda. Pianen, hvarom vi utbeda oss
Brors godhetsfulia utiåtande, Lir aLI mcd början af nästa är begynna en
tidskrift, hvars Lindamåi bieve alI behandia hithörandc frägor. Natur—
ligtvis kan i Finland, säsom sakerna nu stä, nägon ent vetenskaphg
tidskrift omöjligt bära sig. så vida der ej sir ngon Berzelius i
spetsen —

vi önskade bioti bringa samtidens andiiga interessen 111/ mtv.

sä populärt. som bäde vär egen och en större ailmänheis bildning tiliäte
det. Enligt pianen skuile den komma ali upptas i:o poesier, deis
inhemska. deis öfversättningar frän dc nyaste och bästa tyska, Fran
ska, Engeiska, kanske Itahenska och Spanska Cörfattare; 2:o Uppsatt—

w ser af aiiniänt Aesthcliskt, Philosophiski, Historiski och Phiioiogiskt
innehäil; 3:o notiser om dc ammärkningsvärdasie företeeiser innom
vetenskapens och konstens gebii 1 ailmänhet, om Universiteteis litte
ratur, Vetenskaps> Societeten, Finska Lilteratursäflsk<apeb aIo. — 1
allmLinhel komma recensioner alI upptas bioti af dc vigtigasie inhems—
ka arbeien af a llmänt in teresse. 1 ailmänhet önskade vi heli re ge 1
företaget en lifvande, än nedsltiende lon, hei Ira uppmun ira än kri ticera,
utom der det Lir nödigt. Huru mycket vi kunna bygga pä egna krafter
kan Bror linna; — men saken skail tahi. »Wir miissen das Vorurtheil fär
das Vortremiche haben, dass es sich in den Gebrauch setze und beliebt

30 machc», sLiger Fiegel. Bundisförvandter skola vi söka skaffti an, ehuru
detta är det kinkigaste. Kunde man hvarje hLifte — 6 om året. ä 4ark
hvarie. ha vi ungef’är tänkt pä — fä helst nägon uppsatts af en äldre.
anseddare man! vore deremoi mycket vunnel, bädc i allmänhct och för
oss specielt hvilka man ej skail underläta att brännmärka mcd öfver—
sitten och andra glåpord. — Vi ha Linnu nLimnt (ii ingen derom och
afvakta mcd oiälighet Brors tanke i ärnnet. — Förlät BLista Bror och
sk rif tiet pii egen räkning om Bror genom för mycket deitagande narrat
mig ali förrnycket vara tuli besvär.

10 Brors iii Igi liiasta
R oberi.
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Bäsia Bror Roberte!
51)

Ditt förtroendefulia brcf är atf art att kräfva snabbt svar, och jag viii
gifva del, sä godi jag kan.

Förvänas dzi icke, ait jag tager saken kaili; ty eti bioti echo tulI Din
raska transport skufle föga gagna. Del löreiag, hvarom Du nämner, Lir
iu en liian hvardagssak. och iät oss sä ansa den. 1:0 LTppsaiser i


