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akta sina hssar. Ergo skulie jag. flarns Kejserligtn Mc jestät>s under—
silte, fram. mcd det smickrande unbud dertili att börja ieken och
Tidskriften. Men deraf Hirer nu ingenting blifva. En ann kun iikasiväI
akia sig som en ann. En uppsats af anfördt inneMii skuiie dessutom,
otan ati beröra Tyskiands förhåilanden, vara förfeiad. Det förra vore
åter å min sida opassande. Nhzon gng i veriden kundejag vai komma
mig dertili, biott jug först vai flr på fritt varten. Bror Frwar när si skail,.
bifVa? Aiminsione ej före hösien Aret till. D hoppas jag hafva
affärerna temi igen kiara.

10 Jag väntar fti höra att Brors heisa är fast och jemn som aiitid,
bekiagande biott svrigheten af dc sedvanhga promenaderna 1 denna
bistra tid; ty den lärer vai räcka härifrån, der vi en veckas tid hafL öfver
— 30° 1 tre veckor icke mindre än 22° 26°, ända Liii Helsingfors. 1
famiijen iära vai nöjen forifarit heia tiden bortåt som vanligt — eiier
mera, ty dc måste ju ännu vara i stigande r för ir. Min ödmjuka och
hjertiiga heisning bederjag liror hafva godheten framföra — dervid icke
förgiömmande den miidsinta i-Ieiene och giada Naralia, hviika jag icke
engång fick säga miii afsked. någor som ofia egat mig 1 hgen. Måtte
eli biidi öde länge bevara ailas Eder rena giädje ostörd. Ingen, jag

20 försäkrar det. skaii mcd LaCksammare deitagande höra. aH så Lir än

Vördade Brors
ödmjukaste tiiiigifnaste

Joh. Viih. Sneflman.

Kuopio d. 22 Februari.

Fruntimmers P. S. Föriät, Goda Bror, den möda niin handstii gör. Den
är en Tidningsskrifvares.
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Käraste Broder!

Jag angrar just, att jag icke förr tiliskrifvir Dig och tackat för Dina
vänskapsfulia bref, emedan jag kanske derigenom skuiie hindrat Dig

40 fnin ati rusa ut i kiafva mcd öfriga Tidningsherrar. Icke som skufle
detta niin säilhet störa. Ty Du fär föriäta mig, om jag bekänner mig
anse afla dessa har)ekinader för mindre än en gias vatten, och mä Du
härrili antaga den förkiaring, att jag pä samvete anser Saimas beteen—
den höra tiiii samma kategori. Jag viii intet säga om dc ämnen hon
behandiat; men behandhngen är och måste vara värdeiös, iikasom
densamma biir man ali frukr och nytta. För hvad jag dä anser vära
dispyter, och huru rnycket dc röra min sjäi, derom behöfvas vai icke
många ord.

Det hade varit mig meget önskiigt, att dc hka iitet rört Dig. Och jag
50 hoppas ännu ati sä är, och att Dina vreda ord srå der biott för ati det

sä mä vara. icke helier viii jag tro, uti Du anser Dig på aflvar berätrigad
påminna mig om iHllböriigi veta hul. Ty det vore iika sarnversiöst ui’
Dig som af nägon annan ati pästä, der jag nägonsin eiier nägonsiädes
dragit fram hvarkcn der ena efler andra rörande min egen verksarnhet.
Jag vet mcd mig sjeif, aH jag atlägsnat tul och mcd i samtai aili, som
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rörer den affiiren, ja knappt nLimnt en titel af egen fabrik eller sedan
aratal ingått på en muntlig diskussion uti till dessa titlar hörande
imnen. Du har kanske icke betankt, att jag är den enda namngifna
Lidningsredaktör i Finland och personliga anfall derföre lötta, likasom
Du icke torde besinnat, att, om jag rtikat skrifva något skräp, jag
derföre icke är en sådan hund, att jag icke skulle få djupt kLinna mitt
fäderneslands elände, och uttala detta, utan att derföre aposiroferas
mcd: kantanka herrn!

Och hiiri lära vi väl vara af skilda tankar. För mig är ett fadernes
land, för hvilket en man icke ser nögon möjlighet att l?i dö, ett vilddjurs 0

hem. 1 ett sadant Iand ser jag ingen annan upphöjd kiinsia, än känslan
af dess förnedring. Hvar och en, som söker qväfva denna, är i min
tanke vilseledd och vilseleder. Här flnnes ringa möjlighet aH1 väcka den.
Denna hade jag gerna velat begagna. Den hindras jag också icke aC
hvarjehanda sknik och smkäbbel. Men vai kunna mina i’änner, om dc
serdeles himla sig öfver Saimas djerfliet, bninga henne en mundkafvel
melian tänderna. Ty opinionen behöfva de icke bearbeta, för att gifva
en ytterligare uppmuntran till hvad som eljest lätt göres. Men detta i
förbigående. Hvad äfven mcd biista vilja ske kan, förtjenar stort icke
omtalas. Och äfven munkafveln kan derföre göra möttlig skada. 20

Men att arheta it motsatt höil — dertili kan intet betsel i verlden
förma mig. Tiga är äfven en utväg. Och det är denna jag önskade att
Du äfven följde 1 vissa hänseenden. Den närvarande lyckan har
beundrare och t. cx. Ryskan gynnare, utan att Du behöfver åtaga Dig
värfvet. Nägon besinning skall också visa, huru onödigt Ditt bekym
mer är. Hvarföre behöfva vära Embetsmän Ryska? Till hvems gagn? —

Till de infiyttandes Men dessa behöfvas icke. Mi dc stadna hemma.
Elvarje steg till deras gynnsamma mottagande lockar dem denifrån. Det
antal Translatoren, våra embetsverk redan eger, synes för behofvet vara
fullkomiigen Ullniickligt. 30

Dock jag ville blott i allmänhet pöminna, huru vältaiig äfven
tystanden kan vara. Häli som Historikus äfven Finnarnes söder om
viken öden för Dina ögon. Dc hafva som vi af käppen låtit sin religiösa
öfvertygeise ledas, och intet folk har ännu rest sig efter den betan. De
hafva, som vi, legat i fötterna pi tvenne nationer, och den obildade af
dessa har segrat. Flvad Rnnes, som *här* håller summa öde fran oss?
Kanske försäkran, aH vi behöfva och gerna till en del vilja vara en
annan nation än vår egen? — Käraste Bror! Fruktansvärdt är aLI Fan
tager hela handen, och det är då en förargelse att hafva räckt honom
Rngret. Jag Lycker dem vara blinda, hvilka icke erkänna, att Slaverne 30

äro Europas uppgaende folk. Tysken fnasken säger sig icke veta. af
något hos dem karakteristiskt, hvilket dc skulle representera och uteöra
i venldshistorien, och emedan såär, menar han, att dc hafva in LeL att
göra »ingen id» som upprii<tt>håller dem. Gud förlöte Tysken hans
stockpedantism! Men föga lärer vestra Kejsared<ömets bokmalar
ansett dessa samma Tyskar hafva nagot aH represcntera, om icke sin
vildhet. Och sä histonien igenom.

Jag upprepar ännu: Du har för princip att öfverhufuvud prisa för att
derunder fä fram nägot. Flvad har Du fatt fram? — Gör Du blott
rättvisa? — Lemna detta at historien. Se hvad den plägar säga om 50
nationer sädana som vi. Det kommer sig deraf, att det ena onda
begrafvcr allt godt, och att va ra dettas ioftalare, är att prisa nägot, som
intet lif har att uppehälla sig. ***> detta *** arbetar till syndasömn till
sanima andas be<fästande i allan evighet.

(***)n.ägar mig vänskapsfullt angäende Ditt beslut, <*** framtiden.
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Min öppna raid är: sLadna vid <U>niversiteLet, der Du kan verka rnycket
godt. De behö[ver vilja och förmåga meni än migon landeis inrättning.
Skolträlen är alltid till döden Iaiwd.

Min råd sirider mot egen Fördel. Ty der vore gladi att vela Dig vara
bland blifvande kiimpaner här. Lät mig f veta, hvilka som siräfva
hitt. Flar Castrn ngra papper i ordning?

Gud vare hos Dig Kära l3ror!

tillgifven van och tienare
10 Joh. Vilh. Snellman

d. 29 Febr.

230 j. 1 NER VANDER - J. 14 SNELLMAN 2.111 1844
HUB, J VS handskrisvonillng

Min Heders Broder,
20

Har Du kommit i håg att skrirva till HäggsLröm angående Fritsches
fordran ar 4 R<ubel och några skillingar B<arnco Jag har ater fått af
Honom eit björna-bref. Kan Du, så lat mig rör ali del slippa den
egensinniga tusan djefveln.

EmellerLid skullejag ej ardenna aniedning harva skriPvit till Dig. Jag
gör det. emedan det störtrall af Akademiska nyheter, som länge varit i
antågande nu ändieligen kommit tuli utbrott. Törnroth har fått Ar
chiaters [ltd, Laurell Geithn och Grot haFva blirvit lyckligjorda
genom Wladimirs 4:de. Detta torde Du redan kanna. Canceller har

30 resolverat i Nordström versus Ursin och det sålunda, ali Rector äger
vägra föredragning. men Professorns andragande skali dock gå till
Protocoii och jemte Rectors Protestation Liii Cancelier oFördröiligen
insandas. Nordström har således Fätt rätt. Nu hufvudsaken. Schauman
fuliföljer ej sin ansöknintz till Profession, hvilken Aminofl’ sålunda
måhända kniper, så mycket mcm, som 1-km har speciminationsid till
October. Adjuncttirs-Apparencen vore dock ensam ei för Dig nog; mcii
1 sammanhang med det föregäende har Canccller fiit L sig en fond a
3 000 Rub<eb ärhgen att af 1-lonom disponeras till vetenskapliga
ändamål. Der har Du således en gifven utsigt att fyllnad till

40 Professors lön. Dock är dervid en vigtig omständighet ali bemärka. Du
maste ursäkta, att jag gör Dig derä uppmä rksam. Dina vänner hafva
visserligen sagt mig att jag härigenom titager mig en tacklös commis—
sion, emedan Du dock ej tager en sådant råd till godo; men i alla fatil
vei jag, att Du ej till räck nar mg niin vä lmen ing annorlunda än in
bonam partem och tiilläter mig som Din fides Achates frihcten att gifva
ctt råd der Du ej begärt det. Såvidt jag sjeif hän — förstås blott af
Universitetsfoik — och så vidt jag genom Dina vännen Li/le, Borg, Fr.
Tengström hört är opinioncn mot andan, och tonen i Saima så emot
Diii att intet försvar af den tages i öronen. Courtiserade till höger och

51) vcnster — från vestan och Ostan — hafva Finnarne sntningoni börjat [no
på sin egen förträmighet. och anse saledes säsom bitter orätivisa alit
hvad Du i;iot förhailunderne anför. Skuile äl’vcn deras inre säga dem att
Du har räit. s är det sniycket värre, Du tagcr dem d pä det ömma
och Vär nation täl hka litet, som en individe. att den af en oombcdd
upotuktas. Till hämnd förkiarar den. ait angriparens artiklar aro


