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mste m en basis och sträfvundet skaffa sig erkännunde. Annars skall
tiet varat förgi fves och ampo tationen eda till eU R Uck falI.

En djup känsla sii vil uf huru kullt interesset för vetenskup, konsi
och bildning i ullniänhet ir tms oss, horu svugt det andiiga lifvets lågu
flamtar vid Universitett. ingen förhoppning om utt ngon mcd större
krafier skull gripa förtaget un, ett oinskrankt förtroendc till det
o ngdomligu mcd soni bor 1 djopet af våra kamra Iers bröst, detta har
drifvit Herman och mig till en pIan, som hvurje kulI aiskaidare skall kuIlu
förniiten och som Lifven i sjelfva verket vore det, cm den hvilude på

0 naigon annan grund, än dcii nämnda. Pianen, hvarom vi utbeda oss
Brors godhetsful la o tlåtande, ä r utt mcd början aC nästa år begynna en
tidskrift, hvars ändumål bleve att behundla hiihörande frågor. Natur—
Iigtvis kun i Finland, sisom sukerna nu stai, någon reni vetenskuplig
tidskrift omöjhgt bära sig. sai vida der ej slär naigon Berzelios
spelsen

— ; vi önskade bloti bringa saimtidens undligu inleressen till luis.
sai popolärt, som baide vår egen och en större allmflnhets bildning tilläte
det. Enligt planen skulle den komma att oppias 1:0 poesier, dels
inhcmska. dels öfversättningur frön de nyaste ccli bästa tyska. Frun
ska, Engelska, kanske Italienska och Spanska förfuttarc; 2:o Uppsatt—

20 ser af allmäni Aesihetiskt, Philosophiskt, Historiskt och Philologiskt
innehåll; 3:o noliser om dc ammärkningsvärduste företeelser innom
veicnskapens och konstens gebit i allmänhet, cm Vniversitetets litte
ratur, Vet<cnskaps Societeten, Finska Litteru Lu rsä llskapet> etc. — 1
ullmänhet konima recensioner att upptas blott af dc vigtiguste inhems
ka arbcten af allmänt interesse. 1 ullmänhet önskudc vi hellre ge ät
företuget en Iifvunde, än nedslående ton, liellre oppniontra än kniticeru.
utom der det är nödigt. Fiuru rnvcket vi kunnat bygga p egna krafter
kun Hror flnnu; — men suken skaill nila. »Wir mässen dus Vorortheil for
das Vortrefflichc haben, dass es sich in den Gebrauch setze und beliebt

30 rnache». säger Hegel. Bundtsförvandtcr skola vi söku skaffu un, ehuro
dettu är det kinkiguste. Konde man i hvaije häfte — 6 cm äret. ä 4 ark
hvarje. ha vi ungeflir tänkt på — fä helsi någon oppsatts af en äldre,
anseddu re mun, vore deremot myckct vunnet, baide i alimän het och för
oss spccielt hvilku man ej skull undenlåta utt brännmärka mcd öfver—
sitten och undru glaipord. — Vi ha ännu närnnt ät ingen derom och
ufvuktu mcd otålighet Brors tanke i ämnet. — Förlät Bästa Bror och
skrif det pä egen räkning cm Bror genom för myckct deltugande nurrut
mig u tt förmycket vu ru till besvär.

40 Brors tillgifnuste
Robert.
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Bästu Bror Roberte!
50

Diti förtroendefullu brcf är aif urt utL kräfvu snubbt svur, och jug vill
gifta det, sai godt jug kun.

Förvänus dai ickc, uti jug tuger suken kullt; ty ctt blott echo till Din
raska trunsport skutle föga gagna, Det företag. hvarom Du nilmncr, är
.io en liten hvurdugssak. och lait oss sai unse den. :0 Uppsatser i
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hva rjehanda imnen, populara, saisom dc UI lämnas, maiste in leda vårt
folks tanke p ura banor, om tie skola vara verksamma. Du har tvai
Limnen, som kan intressera rnilngden stat och kyrka. Annu tvai andra
familj och ekonomi flnnas; men den förra har sitt speciela fäit för
teorierna i pcdagogiken, och den sednare sin speciela ptiblik. Såsom
paedagogiska reformatorer torde icke vara er mening at t frarnstå. Och

stat och kyrka lärer tiet cke vara censurens mening att tåla refornia—
torer. Men uppsatser för mLingden, som ieke afse reforrn, äro cke för
mängden. 2:o 1 form af kritik öfver utländsk litteratur kan kanske
något drifvas frarn, men det mäste träffa en publik, som förut har 10

någon litteratur sig. 3:o Kritiker öfver det inhernska vore bra, om
detta funnes. Men t. cx. hvad har Vekenskaps Soc<ieteteiv som kunde
gifva anledning till kritik för den större allmänheten? Nai yLti — eU blad
utan bestämd tendens ssom Frey e]ler Lundiksa biadet vore vaI godt.
Men hvar är dess publik i Finland? Jag viii dock ej afrda derifrån. ViIl
hellre tillrada ett knep, som kan gifva saken fart. Om nemiigen i Svensk
litteratur — vetenskaplig och skön något flnnes som rätt kraftigt
förtryter Er, något högi stäldt men dåligt, som i Er tanka bör slais ned,
sai hugg till. Dett skal, gifva gehör i Sverige, och striden skall vinna
deitagande hemma, biadet vi nna pubii k. 20

Ar åter meningen att vända hågen till Finsk litteratur, språket,
historiskat förhållanden, utsigter för framiiden, att till uppmuntran
framstiilla dc likartade sträfvanden i Böhmen, Ungcrn, Belgien, att
öfversätta alla dc fremmande saingerna till Finskan, kanske nu och då
variera mcd en uppsa ts på detta spraik — sä tror jag sannerligen censur
och publik skola blifva rymligare. Planen kunde smäningom utvidgas —

eller hvarför ej genast börja Lifven dermed att, sai mycket görligt är,
framdraga allmLtnna Europeiska sträfvanden i den hithörande littera—
Luren. Ty säsom bredvid bI i r detta sednare i alla hiinseenden Uitto re att
bringa fram än säsom enda föremal 1. AllmLtnna planen k unde ju sailedes 30

blifva »Uppsatser i ämncn rörande samtidens alimänna och isynnerhet
den Finska kulturen, kritiker och relationer öfver hithörande litteratur
och öfversitttningar till Finskan af skönlitterLtra alster från olika tider.»

Sai har jag hittat Din pian, endast ati jag vilI lLtgga högsta vigt pä det
Finvka. Stunden Lir gynnande, och 1 kunnen ju rLikna pä basunstötar
från mänga håll. Detta skall dessutom gifva företaget naigot genuint,
som äfven i Sverige kan skaffa det uppmärksamhet. För Svenskarnes
räkning vore Linnu öfversättningar frän Finskan Esthniskan &c. afvigt.
Ja jag tvi Rar icke att fortsatta bemödanden ät detta häl 1 skola komma
Finlands litterLira och kultur—sträfvanden att aitminstone nämnas äfven 30

lLtngre bort i utia ndet.
En sak ii r finn u bädas Eder ungdom. Men utom det, att saidant fel

hjelpes mcd airen, sä afböjcs al olägenhet deraf, om tidskriften blir
ung<donilig 1 “> och aitbörder. StrLtfva derföre icke till aflklokhet,
och lait i ngen fa Isk blygsel hindra er hvarken frain att vara varma eller
fela. Det sednare är alla rnenniskors lott, det förra blott dc goda
naturers. Tag blott icke saken i högtänkt och stor-värdig stil man anse
den för, hvad den är, för hvardagssak; ty sai kan ta n ke och känsla
dervid lefva ett fritt lif. Arbeta i form ur Hegelianismen och Tyskeriet,
ty dc ttat d öda r ba rn i vagga n . 50

inbjud ocksai ickc naigra seniores till deltagande, förrän första häflet
gått. Det befriar fnin albällgighet och försök att tumma om pianen.
När engång steget Lir taget pai Eder risk, sä k unna raid gifvas. men inga
fordringar uppstähias. Dc förra mäste vai mcd tacksamhet mottagas,
men meningen mcd dem Lir ju att föijas eller förkastas.
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Kun Öhman i Borgal in tresseras För <företa>get, så iSt honom taga det.
Betala hela inkomsten till 250 exempiar men endast t]erdelen För ui Ii
deröfver. Del Föreslagna omfSnget biir nog litet. 24 ark för heit Sr
inrymma icke myeket.

Tiden g5r At venster. [1511 dcrföre den sidan; ty p5 Förhund kun man
afgöra, alI den leder Fram5t. Och censuren skali nog sörja För, ali det
icke bär För i5ngt.

Helsa vdnskapsfullt. Jag skrifver detta i sen natt och lärer icke
medhinna en redan p5börjadt bref till Din Fuder. Det skaH [Sija mcd

10 niista post. Afven Castrcn skaii jag mcd första besöka. Tacka emelier—
tid för hans modiga bref. Keiigrensanhöriga dro vid heisa.

Din
vänskapsfulle Broder

Snellman

il. 2/ Nov.

P. S. — Har ja icke erhåliit n5got från Sundvallsauktion? Jag har
20 hvarje dag väntat rcquisition aF pengar dertiil. Under Din adresse

kommer elI pakeLt Liii »Fru Niemand». FiaF godheten höra om hermes
adress i Handluinden> Backmans salubod vid Fabiansgaian utan ali
nyfikenhet. Låt (mig) vela, hum dermed aliöper.
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Vördade Broder!

Det m5Lte völ varit Bror ovdntadt ali i miLt sednaste icke linna n5got
svar tuli Brors l5nga och sS vilnskapsfulia bref af den 20 Joni, och
kanske än niera att alit lramgenL förklarning uLeblifviL. Afven no måste
jag bedja Bror god hetsFullt lemna aila Forskningar i saken derhän;
endasi bör jag dock Försäkra, ati orsaken tUli närvarande hysteron
proleron icke FSr anses haFva legat inom min viljjas herradöme.

För samma Brors bref tackar jag no på del hjertligaste. derjcmte
40 äfven För det rättvisa tadlet ang5ende mina tidigare Iliosolika och

uppmuntran till Saima. Den Förra speciaiiieten giätijer mig sS myckei
mcm. som jag deraf rnner. aLt den faderiiga vflnskap. hvars uppmiint—
rande maning 55 m5ngen 5ng tröstat och hulpit mig. icke varit blind
För mina Fei. Den sednare Star [auer såvida 1 god jord, aLI Jag mindrc än
eljest anser niin publicistiska verksamhet, sS Förderfvande för mig den
dii fortfar ait vara, helt och hSllei bortkastad. Tv mvcket kan deraf i
alla [ali icke blifva, isynnerhet nu, sadan, s5som jag i lystaste tysthet viii
anförtro, vederbörande rnyndighet pröfvat nödigt både till censor och
mig l5tit komma en skarp varning. 1 srn5saker viii jag nu gerna pruta.

50 medgifvande. att jag stundom just den sparkat ut för mcket; nien i
hufvudsak har Lärnan sig förelagdi aLI leba aUer dö. Gerna önskade
jag. äfven dc kloka måttc medgifva. ait det vanit rätt i början taga ut
[ulla steg: ty det är alltid bättre göra koncessioner än begära dem. Och
tie kunna nu göras. utan stor ruin. Jag vet icke om det endast är
inbilining. iuen jag iycker mig äfven i andra blad linna spSr af en


