
562 J. V.SNFLLMAN J. ROll .NCSTRONI 22.11 1 33

skuldror besväret ali enlit hosföljande fuilmakl i Kejs<eriigin Post
Direktionen Iyfta för min rLikning 130 R<ubel Silfver, hvaraf Du ville
vara god och en LöFdaL’S quäll efier KI. 6 inbetala till Ilelsingtors
Sparbank. logerande vid den tiden Rådsiugan 1 tr<appa upp, halfi års
intresse ä min skuld dersiiides mcd 9 Raibe>l Silfvcr SamL Iemna
:iterstoden till Din karu Fader. Kun DLI ännu skalfa mig nagra häflen
från sednaste haIir af BerI<inen Jahrbucher — ±0 Deutsche Jahrbflcher
siörre elier mindre pani för den iid dc förde della namn, för öfrigt.
hvad Liiieraturblad som helst, endasi färsk under eU r, SL gör Du en

10 Qod gerning och arbelar för min andliga uppehalle.
Bed dem, det förijenar derom försäkra, iro i Saima nedsätter

den inhemsku Litteraturen, icke derföre ati den är då]ig, otan derföre
(1tt den t;uste ura det. Skulle våra Tidningsskrifvare thet begripa, sä
kunde dc lältare trösla sin sårade fåfLinga. Tro ocksii sjelf att käbblet
gör mig ringa fröjd, men man misle hälla ui, för ali om möjligt
öfvertyga vederbörande ali derus regemente producerar idel skräp.
Tiden är sädan aLI de äfven de—gerna vagga sig i Iron bde på eget Ijus
och pä herrligheten af det lilla, dc mcd god smak ätnjuta. Kun DLI för
öfvrigt hjelpa till att nedslä hvarje stupid förvåning öfver Saimas

20 censurfrihet, sä gagnar Du mig mera än öfriga vänner, hvilkas skrik
della hänseende, som redan hunnit hil, förr eller sednare skall stjelpa
mig och bladet. »GIi amici mi guardio Dio»l —

Förlåt både det besvär jag gör Dig och brefvets korthei. Helsa Din
vän Kellgren, och öfriga, som minnas mig. Lycklig fortgäng mcd
lexorna. Det skail i en framtid förireta Dig alI Du iäsit dem. Men det
måste sä vara. Lef vai.

Din
lillgifne Van och liroder

30 Joh. Vilh. Snellman.

d. 22 Fehriinri
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Vördade Van och Bror!
40

Mcd verklig blygsel sätter jag mig ned för ali tacka för Rrors sednaste
sä glädjande vLinskapsfulla bref. Värdes icke för min försummelses
skuld anse denna min Lacksägelse mindre varm och innerlig! — Om
bristande lid bör jag vai ej tala, dä Bror <nidi under tentamens oron
gifvit sig ro ali komma dh»g mig mcd sä utförliga underrättelser om
för mig inlressantu förhäilanden. Men eLI skal liii uppskofharjag haft
den, ali jag si gerna till della bref önskade bifoga nägol bidrag tUl ali
bninga mina penningeamirer pii redig fot. No harjag för detia andamäi
besvärat Roberi ali i PostDirektionen lyfta 121 Rubel Sdlfver sä som

50 aibetalning pi miii Debet hos Bror. och beder jag föriröstansfullt ait
pii återstoden fä lemna skuldsedel ställd pä eli år sami för detta
ändamäl vid Iillfälie fä uppgift på dess belopp.

Del är träkigt ali till Bror börja brefvet mcd slika affärer, men roligl
ali fä den saken undan si foni som möjligl. Flvad vill jag sedan vidare
sknifva om härifrän annal än om egna angeiäuenheter? — Men hvar
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ocksa linna för dem eli mera vänskapsfullt deitagande? — Dock försi
Linna en sak.

Bror underrLitiar mig i sitt bref om den fllosoliska saxens desiination.
Det linnes bioit en utvLig för mig ali kanna mottaga arfvei, nemligen
den ali jem te öfriga å klipparen iecknade namn Lifven fil ILisa Brors för
mig kära. Jag kan då anse saken sa, som skulle jag i ali hiindelse, oni
jag blir den öfverlefvande, fåit moitaga gifvan af Brors vänskap. Men
ali eljesi moitaga den på grund af elI iillfLilligi afledne Sundvalls ord,
hvil ket iredje man endasi osakeri eriniar sig hafva höri, och som
mycket strider emoi, hvad sam har borde vara, derpå gårjag platt icke 10

in. Utiryeket är vai nog sägande för min kända envishei.,
Sam bror afTidningarne seti, har spekulationen mcd Saima banI sig

bra. Jag uidelar nu fullmakter siidana som Robenis till höger och
vänster, och har afven hänifran sandi en reniiss till Osterbotten. Såsom
en bloti penningespekulation önskade jag också, ali hvar och en af
mina vänner och synnerligasi Bror måite beirakta företaget. Ty eljest
uthärdar det ingen kniiik. Fonigaende requisitioner klia mig äfven iro,
ali jag iraffai (någoi så när>) den siora publikens smak. Det vore eli fel
ali nedkiia sig liii denna, om ntlgoi dugligt Rnge sknifvas och uträitas,
och omjag hade ntlgon annan hjelp för affärerna än egen indusini. Ait 20
nu silta med en nkomsi af mer än tusen Rubel Siifver om året ger godi
mod och samveie, emedan det blifvii mig nödvändigl och ingen annan
utväg funnits, än den jag tillgnipit. Allmanheten belalar vai för skrap,
men äfven della ger mig i mina förhållanden arbete nog, isynnerhel
somjag, för alI moiväga hvad jag häruu bryter, åiagil mig ledningen af
Maamiehen Ysiäva och tills dato på tre antiklar niin äfven skrifvii allI,
hvad der rnnes — drank och bås och rofvor. Slår man della iiillsamman
mcd skräpet i Saima, så medger vai Bror, ali i miii blackhorn denna tid
funnits eli akta sammelsunium. Nar jag tillägger, ali det skrala
iryckeriet ger mig korrektorsarbete 1 mängd, ali jag sjelf nödgas 30

afräkna och omräkna exemplaren för hvarje Postkonior o. s. v., sami
vissi icke försummar Skolan, så får jag vaI äfven skryia med, ali jag
äler miii bröd i min anleies svefl.

Men under sädana förhållanden ligger alIt dugligi arbete naturligtvis
ned. Under ferien gjorde jag vaI svaga försök alI upptaga det, men
sedan den första Februari hafva sådana försök varii Fäfänga. Jag
hop/pas dock pä bäitre Lider, dii jag nemligen hinner fil mera hjelp för
Finska Tidningen.

Michelet’s bok har jag erhåliil i gåfva af Ilmoni och Finner ait han 1
det lilla han ur miii opuscuium anföni varii juste nog, afvensomjag iror 40

ali han räil ordnai mig till vensira sidans cenier, on, Linnu Flenr<ar
Vaike och han sjelfannorslädes an i egna opera fil galla för en frakiion.
Medgifvas mäste alI del dii går lingt i del lilla. För öfrigi är deita, hvad
mig angiir, eli iydligi bevis på personliga relalioners inflyiande. Sä
miinget kändt namn är ja glömdt, emedan del kanske också icke sä
myckei legal i Förf<attaren>s intresse. Ty tre man högt cd Lir dock
niigoi, isynnerhet dii man sjeif har rättvisa ansprik ali vara korprai
skapets förare. Och af hvem har no Michelet riitlighet ali vänta ait
skyldra geviir, om icke af mig. Jag har ocksil redan tiinki ui siittet ali
göra iempo’i mcd besked. Blotijag hade niigon rast och ro ali till vären 50

fii nägol fiirdigi. 1 sitt bref till migyrkar Michelei pä elI visum repertum
öfver »Litran om Sialen». Jag hade nemiigen yrkat, ali den nya
Tidskrifien borde gii in pä del konkreta, på tilliimpningar för den större
publiken. Della har i Societelen viicki dissensus mellan gamla och
unga. Emellertid vilI man deran, men in politicis vilja berliner—herrarne
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akta sina tassar. Ergo skuile jag, F1<arns Kejs<eriiga M<ajesUius under—
såte, fram, mcd det smickrande anbud dertili att börja leken och
Tidskriflen. Men deraf lärer mi ingenting blifva. En ann kun likasåvil
akta sig som en ann En uppsats af anfördt innehåll skulle dessutom.
utan ait heröra Tyskiands förhiUlanden, vara förllad. Det förra vore
åter å niin sida opassande. Någon ång i veriden kundejag vai komma
mig dertiil, blott jag rörst väi är på fritt vatten. Bror ftcigar när så skal,
blifva? Atminstone ej före hösten årei till. Dä hoppas jag hafva
affärerna temiigen kiuru.

0 Jag väntar f1 höra utt Brors helsa är fast och jernn som ailtid,
beklagande blott svrigheten af de sedvanliga promenaderna 1 dcnna
bistra tid; ty den iärer väi räeka hävirran, der vi en veckas tid haft öfver
— 30° 1 ire veckor icke mindre än 22° 26°, ända till Helsingfors. 1
familjen litra väl nöjen fortfarit hela tiden bortiit som vanligt — eller
meni, ty dc mösteju ännu vara i stigande år för ar. Min ödmjuka och
hjertliga helsning bederjag Bror harva godheten framföra — dervid icke
förgiömmande den m ildsin ta Helene och giada Na lia, hvilka jag icke
engäng Rck säga mk1 afsked, något som ofta legal mig i hägen. Mätte
eli blidt öde länge bevara allas Eder rena glLidjc ostörd. Ingen, jag

20 försäkrar del, skall mcd tacksammare deltagande höra, att sä är än

Vördade Brors
ödmjukaste tillgifnaste

Joh. Villi. Snellman.

Kuopio d. 22 Februari.

Fruntjmmers P. 5. Förlät, Goda Bror, den möda niin handstii gör. Den
är en Tidningsskrifvares.

30
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Käraste Broder

Jag ångrar jusi, ali jag icke förr tillskrifvit Dig och tackat för Dina
vänskapsfulla bref. emedan jag kanske derigenom skulle hindrat Dig

30 från ati rusa uL i klafva mcd öfriga Tidningsherrar. Icke som skulle
detta niin säilhet störa. Ty Du fär förläta mig, mii jag bekänner rnig
anse alla dessa harlek nader för mindre än eti gius va tien, och mä Du
härtill antaga den förklaring, att jag pä samvete anser Saimas beteen—
den höra till summa kategori. Jag vilI intet säga om dc ämnen hon
behandlai; men bchandlingen är och mäste vaia värdelös, likasom
densamma biir utan alI Cru kt och nytta. För hvad jag dä anser vira
dispyter, och huru myckei dc röra min själ, deroin beliäfvas väl cke
mänga ord.

Det hade varit mig megel önskligt. ait dc lika lilet rört Dig. Och jag
50 hoppas ännu att säar, och ait Dina vreda ord stä der bloit för ati del

sä mä vara. lcke heller vili jag tro, att Du anser Dig pä alivar berättigad
päminna mig om tillbörligt veta hut. Ty det vore lika samvetsiöst af
Dig som af naigon annan att päslä, det jag någonsin eller någonstädes
dragit fram hva rken det ena cl 1cr andra rörande min egen vcrksamhet.
Jag vei mcd iii ig sjel f. att jag aflägsnat till och mcd i samtal al it. som


