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62 ANSÖKAN TILL UNIVERSITETET 31.X 1828
HUA. ce,nralförvahningens arkiv

Magnifice Herr Rector!

Wid återbesättandet af dc vid innevarande Läse-Termin ledig blefna Phi
losophiska Stipendier, önskar underteknad komma i Nådig, åtanka; Och
viigar innesluta mig 1 Höggunstiga Herr Rectorns bevågenhet

Mcd Djupaste Wördnad framhärdar
Magnifice Herr Rectorns 10

Ödmjukaste
Tjenare

Joh. Snellman.
Osterbottninge.

Helsingfors d. 31. Oct. 1828.

63 C H. SNELLMAN — L V. SNELLMAN 8.XJ 1828
HUB, J VS handskrifrssamling 20

Palo den 8 November 1828.

Under min korta varelse hemma och 1 Gamla)Carleby i sidstledne wår,
flck jag underrittelse om Din erhållne Condition ej långt ifrån Helsing
forss men ej nägon säker Adress eller uplysning om Diii Patrons namo.

Nu vid min hemkomst som var för 14 dagar sedan mötte mig Dit bref af
Augusti månad som Mamma upbrutit men ej kunnat besvara för sin svåra
ögon sjukdom men oförlåtligare är det ui ej Marie gordt detsamma. Jag
hafver O(ud ske) L(ov) njutit i det mesta oafbruten häisa under Sjölifvet
och bliftit fetare om det då är till någott godt 30

Mammas ena öga är nu nestan friskt, men det andra ännu dunckelt för
en tun hinna som snart torde kunna fördriftas.,

Ehuru jag äfven detta år plågat mina ögon mcd läsning af finaste Eng
elska stiler så hjelper jag mig dock utan giasögon för hvi(cka jag fruktar.

Alla uti G(amia) Carleby mådde äfven viii vid min afresa därifrån. och
får jag hälsa Dig ifrån A. Kyntzell och Favorin. LilI Anders hörde jag
skall snart lämna sin Latinska Curs. lnformat(or> Fogelholm pnedikar
flitigt och det mcd bifall af alla åhörare.

Du lärer viii ännu vara stum som alla 1792 års Magistrar vanligt äro.
och hvad kunna dc viii hafva at säga som endast befatta sig med forskning .io
af det Negativa och Döda, samt see sina Systemer ramla säväl uti Teorle
och Practique hela iifvet igenom. Jag tycker dock ej om ett förtidigt för
troende till sina krafter, ehuru det sannerligen ej fordras mycket at efter
apa våra vanliga priediko Utkast iyttare; bättre är dä at samla egna för
råder, men därtil fordras ålder och tid, samt bistånd af en högre Ande:
dock öfning 1 tid är nödvändig.

Din princip om vita, genus tyckes mig vara lik Fjärilens och Naturmen
niskjans, som hafva sin gratis/ ifrån Central lifvet; men för dig som redan
blifvit en varelse uti det rationela reflections lifvet, torde ej denna princip
duga 1 Längden, utan Du mäste söka blifva nyttig uti kedjan; och arbeta 5o
som domen lyder efter fallet, om utkomst och helöning frågur man icke
efter det följer af sig sjelf: osäkerhelen af genvägar har Du redan försökt.

För det andra mercker jaa uti Dii bref at Du investerar Dina påsar
fram och baktiil efter Fabeln. som fiignar mig ifall du verckeligen kun se
dig på ryggen: men jag skulle råda dig at söka blifva qvitt hela samiingen


