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Kan Öhman i Borgä intrcsseras för d’öreta’get, sä lät honom taga det.
betala hela inkomsten Liii 250 exemplar men endast ljerdelen För alIt
deröFver. Det Föreslagna omfängct blir nog litet. 24 ark för heit ir
inrymma eke myckcL.

Tiden gär uI venster. FiälI derlöre den sidan: ty pä förliaiid kan man
afgöra, aLi den leder framät. Och censuren skall nog sörja för, ali det
eke bär för kingt.

Helsa vänskapsfulir. Jag skrifver della sen nati och lärer icke
medhinna ett redan päbörjadi bref till Din Fader. Det skall följa mcd

0 nästa post. Afven CasLrin skaii jag mcd försia besöka. Tacka emeller
tid för hans modiga bref. Kellgrens anhöriga aro vid helsa.

Din
vänskapsfulle Broder

Snellman

!. 2) \oi

P. 5. — Har jag icke erhällit nägot frän Sundvalls auktion? Jag har
20 hvarje dag väntat rcquisition af pengar deriill. Uudet Din adrcsse

kommer eli pakeit till »Frti Niemand». Haf godheten höra om hennes
adress i Handkanden> Backmans salubod vid Fabiansgatan utan ali
nyflkenhet. Ltit <mig> veta, huru dermed aflöper.
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Vördade roder!

Det måtte vai varit Bror oväniadt att min sednaste icke finna nägot
svar till Rrors länga och sä vänskapsfuila bref af den 20 Juni, och
kanske än mera alI alli framgent förklarning uteblifvit. Afven nu mäste
jag bedja Bror godhetsfu lit lemna alla forskn ingar i sa ken derhän;
endasi bör jag dock försäkra, aLi orsaken till närvarande hysieron
proteron icke fär anses hafva leizat inom min viijas herradöme.

För samma Brors bref Lackar jag no på det hjertiigasie. dcrjemic
40 äfven för det rättvisa ladlei angiende mina tidigare fitosofika och

uppmuntran liii Saima. Den förra speeialiieien glädier mig sä myckei
mera. som iag deraf rnner. ait den fliderliga vänskap, hvars uppmiini—
rande maning sä mänuen gäng Lrösiat och hulpii mig. icke varit biind
för mina fel. Den sednare äier faller sävida i god jord. ait jag mindrc än
eljesi anser min publicisiiska verksamhet, sä förderfvande för mig den
än forifar aLi vara, heit och hället borikastad. Ty mvcket kan deraf i
aila falI icke biifva, isynnerhet nu, sedan, säsornjag i tystaste tysihet viii
anförtro, vederbörande myndigliei pröfvat nödigi bäde till censor och
mig läat komma en skarp varning. 1 srnäsaker xIll jag nu gerna pruta.

50 medgifvande, ait jag stundoni just den sparkat ut för mycket: men i
hufvudsak har tärnan sig föieiagdi ali /efi’u eller dö. Gerna önskade
jag. äfven dc kioka niätie medgifva. att det vanit rätt i början taga uI
laIla sieg: ty det är allLid bätire göra koncessioner än begära dem. Och
dc kanna nu göras. utan stor ruin. Jag vei icke om det endast är
nbilining, men jag tycker mig äfven i andra blad finna spär af en
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1 iberai tel, större lln man varit van at 1 15 nna den. Och sk ui ie s5 vara,
riknar sig Saima nåcot deraf till godo. Vederbörandes stora miskund
moi henne spccieli erkänner ja verkiigen tacksamt. Mcd denna Post
ah15r i s&idan anda miit svaromal. mi hviikci jag afven mcd godi
surnvete viii iillägga. aLi jag visst icke änskar vara den. sam Framkallar
eLI våldsamt steg mot v’Ir unga publiciiet. om bloti nagon uiväg lemnas
mig ali undvika det. TyvLirr mäsle jag unse, ali titskillliga dess mediem
mars oFörsund — iy ond vilja Lir dci icke — åtminstone påskvndat denna
krisis. Ati jag mcd Liii och jemnt sinne söker arbcta mig igenom den,
derom hoppas jag ali dessa rader skola öfvertyga Bror.

i min Föriret öfver Brors och Castins antiflnska åsiuter skrefjag till
denne en luen epistel. 1 min tanke behöfver man bioti iaga saken kalli
prakiiskt. För ait komma till. hvad Bror kailar Finsk zeiotism. Hela den
litteratur nemiigen, sam bör omsmälla den ailminna bildningcn i
naiionei Form, den Få vi i ali Framtid iflrdig men icke i nationel Form
Frin Svcrigc. Der har man en naiioncl iiiLeratur, förFa iiarevana,
FörläggarcdriFi, bokhandcl, alIt Framförc oss. Eiler hvarFöre Förmå vi
hLir icke producera ens en öfvcrsäiining. Genier 1 vetenskap och skön
konst, kit sa vara, dc kunna möjligen vexa upp arven i vår magra
jordmån; men dc bctyda i vcienskapen Hwi För naiioncn, så lange hela 20

den popuiariserande irossen saknas, Sadane heroi1r aro också uian
skada emancipcrande Från ali naiionaliiet. Men icke så genier 1 skön
konsi; iy desse böra sjclFva iillhöra dc popuiariscrandc. Hvadan dessas
naiionela anda skail komma, Lir nu svåri ali inse, då endasi dcras
lckamliga Föda, icke sjLilens spis, vuxii UPp ur flidernejorden.

Hvad sam varit, beiyder icke myckei, då dci äFven varii uiom
naiionens nationela III’. Sveiieismen har visscrligcn varit en god upp
Fostran. Men äFven Cornclius Nepos bör mera leda till modersmålet Lin
till laiinei. Nir iidpunkien För uppFosirans upphörande iir innc, det är
nu vissi svart ali afgöra. Mcn dä ynglingen börjar handla som man, ar 30

den säkeri siutad. Om denna tidpunkL gäller derFöre mcd skäl saiig
Va rgskans: »man iagcr». Prok rastinera är ali lata kai Fven dö, medan
gräset vexcr. Eftcr ali mcnsklig beräkning är segern läitare, så länge
protesten stiir vänd moi veswr, cke mot ösler. Och så har äfven
klokhelens hundtand sin benbit.

Bror Förhiter säkerL ali publicisten är ftamme, st snari det gälier
poiemik. Jag önskade ännu ullägua Danmark 1. cx. har iroligen namn
nog ali uppställa mm Sverige. Mcii Förfatining och Tyskans välde
haRa ori ait deras vcrksamhei är mindrc konkrei, s1 aLLI säga, än tie
nioisvarande Svenska. Dalincr, Linn, Kcligrcnar, Berzelius, Geyer, 40

Tegner. aila harva dc tillika rycki upp nationen mcd verklig jeitekraFi.
Mcii ända till Thorvaldsen och Fkans, M<ajesiäe nuvarande Skaikung—
en. hvilken ocksa är lika flink Tysk, aro Danskarnejcmförclsevis kaila,
och nationen hafva dc icmnat mer ciler mindre oberörd, Mcd cii ord
jag iror. alI man vanligen Förmvckei öFverser dessa liiieraturens
klensmcder, öfvcrsäiiarc, imilatörer, kompilatorer och kommmentato
rer. p hvilka indusiriidkare troiigen äfvcn vi skulie hafva stori förrd,
om inrörseliuiien å dcita slags varor vore drygarc tilltagen.

Men jag giömmer För iFvern aLI omvända — hvarpå ja dock ickc
kunnat länka — dci vida giadare ali ännu iacka Uror För glädjcn aF dc 50

böckcr F. Tcngström bragte mig. Det är i nuna aFl’ärcr en vcrklig
vaigerning ali hugnas mcd nagot nytt. Hinrichs Föreläsningar äro vai
a Ladcnusk 1 arbetc, och den ullgjorda genial wien uli flera dclar aF
Anekdoia är lika L5ngsiäpig som lös — mcn aili har För mig här summa
värde såsom curiosum; och Bauers Kulturhisioria För 17 SekkeD är en
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högst pikani artikel. Jag har af honom icke sett annat 5n en hartass
ariad kriuk örver Siraus i Berlinep Jahrb<Ocher> för l837U). Men på
det fäit. han nu är, har han ju en aideles utmärkt stil. Boken måste
säkert göra stor lycka hos den stora allmänlieten — ätminstone har den
gjort den hos mig.

För airet har ja icke requierat annat än gammali nytt Från Tyskland.
Svenska nyheter ha r jag deremot ha Ii nägot, sä aH Jag, nä r jag vunn it
nägra timmars god ro, just ibland tyckt mig vara en väl försedd
landtpatron. Nu motserjag mcd den 14 Decemben halfannan rnänads

10 ro, om en tidningsskrifvares lifså kun kallas. Denna tid skall dock gifva
en och annan lugnurc stund för arbete, hvarom jag ännu icke förlorat
alIt hopp.

Nu har jag endasi skrifvit i egna a Ffirer och vLiniar af Brors vanliga
godhet, när Ferien kommer, Iiquid i underrättelser om Bror och
älskvLirda faniilj, till hvilken jag beder Framföra min ödmjukt tillgifna
helsning, inneslutande rnig i Vördade Brors goda vänskap.

Joh. ViIh. Snellman.

21) Kuopio d. 28 Nov 1X44.
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Ärade Bror!

30 Den konfidentiele skrifvelsen af den 7:de November har jag haft äran
mottaga. och har jag efter något betänka nde ansett skyldigheien fordra
ait derpä lemna ödmjuk t svar, hvars innehäil jag hoppas Uror har
godheten anmäla hos Höga Vederböiandc.

Den stora välvilja, tiilsägelsen röjer, vei jag ali uppskatla och
aflilgger derför min ödrnjukaste tacksägelse. Jag kun ocksi yö’ förstä,
ali det ycklande säti. pä hvilkel jag siundoni omförmält utrikesnyhe
1cr i niin Tidning kunnat vflcka missnöje. emedan det är Iän ali anu
intentioner under det. som varit en lvnnets lek. Jag vilI äfven lofva att
häruti För framiidcn iakttaga alI möjlig tbrsigtighet. i det hopp likväl

4() att nina kannstöperier öfver dc ur F<in lands A<ll niöntia Tddn mv
hinade notiser icke dörför skola anses för dömlita, att dc aivika frän
[1:r redaktörens För sistnömnda blad.

Men lika tipprigiigt, som jag liärerkäni ett Fel, vågarjau Försäkra, aLi
jag i fråga om inhemska ärenden aldrig mcd veti och vilja brustii mot,
hvad jag kunna 1 anu vara af omständiglicterna Ford mdi. mycket
rnindre förbisctt lagens uttryckliga föreskrifter,, Landets Styrelses
åtgärder har jag aldrig oninflmnt annorlunda än mcd skyldig agtning,
ickc ntgonsin mcd mdcl, men ofta mcd uppriktiga yttringa r ui’ glödje
och tacksamhet. Oni nägon särskild atiktoriteis tiligöranden har Mci i

50 niin Tidning förekommit. Afven der jag yttrat nägon åsigt i allmänna
adniinistrattva och ekonomiska Frägor, tror jag mig hafva iakttagit
skyldig vördnud För den afgörande magten, dä jag Framställt min tanke
vanligen i Form ui’ en osäker Förmodun eller en undfallande önskan.

Jag kun sälunda i sanning icke veta, hvilka mina »reflexioner öfver
ställningar och Förhällanden uti väri and» kunnat »väcka rnisshag».


