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24/XII.
Vihdoinkin vastaan 15. päivättyyn kirjeeseesi.
Mielipiteeseesi kymnaasin ja opiskelun suhteen en voi 

yhtyä.
Ensiksi: lääkäri sanoi, ettet kävisi tunneilla jouluun 

saakka, mutta sinun mielestä ei ole sopivaa olla käymättä. 
Ovathan toiset käymättä kuukausiakin eivätkä vain viik
koja: sehän on pahempi, jos kevääseen mennessä joudut 
vuoteeseen.

Toiseksi. Kirjoitat: joko on jätettävä opiskelu kokonaan 
tai jos opiskelee, niin „ei ainakaan aivan leväperäisesti” . 
Minun mielestäni kysymys on nyt enintään kymnaasin 
päättämisestä. Ja  sitä varten ei ole lainkaan syytä kovasti 
ponnistella: mitä pahaa siinä on, jos saat kolmosia ja poik
keustapauksessa kakkosiakin? Joka tapauksessa pääset luo
kalta, kun kahdelta ensi neljännekseltä on hyvät arvosanat. 
Ja  muuta ei tarvitakaan. Sitä paitsi kun kymnaasikurssin 
alusta lähtien olet lukenut kaikki perusteellisesti, niin nyt 
päätät hyvin, vaikka lopettaisit kokonaan läksyjen luke
misen. Pitäähän sinun myöntää, että ne, jotka saavat kol
mosia, eivät ensinnäkään lue läksyjään eivätkä toisekseen 
tiedä lainkaan entistä aineistoa. [Ainakin meillä oli niin.] 
Siis heihin verraten sinä olet paremmassa asemassa.

Kymnaasin voitkin päättää mielestäni vain siinä tapauk
sessa, jos opiskelet nimenomaan „leväperäisesti” . Muuten 
voit kesään mennessä sairastua pahasti.

Ellet voi opiskella leväperäisesti, silloin on parempi jät
tää sikseen ja matkustaa ulkomaille. Kymnaasin voi aina 
päättää, matka taas virkistäisi ja reipastuttaisi sinua nyt, 
ettet kotona apeutuisi kokonaan. Siellä voit katsella ja
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jäädä opiskelemaan jotain mielenkiintoisempaa kuin Ilo- 
vaiskin historiaa tai Filaretin (? )14 katekismusta.

Käytkö nyt kävelyllä oikein tositeolla? Luultavasti et. 
Mikset voisi käydä luistelemassa? Sanot taaskin: „ikävää” . 
Mutta eihän pidä saattaa itseään noin heikkoon tilaan: se 
on vieläkin vähemmän „hauskaa” . Täytyy pakottaa itseään.

Shelgunovin suhteen olen kanssasi samaa mieltä, että 
eräät hänen kirjoituksistaan ovat vanhentuneet. Mitkä 
hänen kirjoituksistaan sinua miellyttävät? Venäjän kysy
myksiä koskevat vai historialliset? Taloustieteelliset vai 
filosofiset?
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