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HUA, Centralförvaltningens arkiv
Magnifice Herr Rector!
Wid återbesättandet af de vid innevarande Läse-Termin ledig blefna Phi
Iosophiska Stipendier. önskar underteknad komma 1 Nådig, åtanka; Och
vågar innesluta mig i Höggunstiga Herr Rectorns bevågenhet!
Med Djupaste Wördnad framhärdar
Magnifice Herr Rectorns
Ödmjukaste
Tjenare
Joh. Snellman.
Osterbottninge.
Helsingfors d. 31. Oct. 1828.
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Palo den 8 November 1828.
Under min korta varelse hemma och i G(amla)Carleby i sidstledne wår,
fick jag underrättelsc om Din erhållne Condition ej Bngt ifrån Helsing
forss men ej nägon siiker Adress eller uplysning om Din Patrons namn.
Nu vid min hemkomst som var för 14 dagar sedan mötte mig Dit bref af
Augusti månad som Mamma upbmtit men ej kunnat besvara för sin svåra
ögon sjukdom men oförlåtligare är det at ej Marle gordt detsamma. Jag
hafver G<ud ske) L(ov) njutit 1 det mesta oatbruten hälsa under Sjölifvet
och blifvit fetare om det då är till någott godt
Mammas ena öga är nu nestan friskt, men det andra ännu dunckelt för
en tun hinna som snart torde kunna fördrifvas.,
Ehuru jag äfven detta år plågat mina ögon med Iäsning af finaste Eng
elska stiler sä hjelper jag mig dock utan giasögon för hvilcka jag fruktar.
Alla uti G(amla) Carleby mådde äfven väl vid min afresa därifrån, och
får jag hälsa Dig ifrån A. Kyntzell och Favorin. LIII Anders hörde jag
skall snart lämna sin Latinska Curs. Informat(or) Fogelholm pnedikar
flitigt och det med bifali af alla åhörare.
Du lärer vai ännu vara stum som alla 1792 års Magistrar vanligt äro,
och hvad kunna de väl hafva at säga som endast befatta sig med forskning
af det Negativa och Döda, samt see sina Systemer ramla såväl uti Teorie
och Practique hela lifvet igenom. Jag tycker dock ej om ett förtidigt för
troende till sina krafter, ehuru det sannerligen ej fordras mycket at efter
apa våra vanliga pnediko Utkast ryttare; bättre är dä at samla egna för
råder, men därtil fordras ålder och tid, samt bistånd af en högre Ande:
dock öfning i tid är nödvändig.
Din pHncip om vitw genus tyckes mig vara Iik Fjurilens och Naturmen
niskjans, som haNa sin gratis, ifrån Central liNet; men för dig som redan
blifvit en varelse uti det rationela reflections lifvet, torde ej denna princip
duga i Uingden. utan Du mäste söka NiNa nyttig uti kedjan; och arbeta
som domen lyder efter fallet, om utkomst och beiöning frågar man icke
efter det föijer af sig sjelf: osäkerheten af genvägar har Du redan försökt.
För det andra mercker jag uti Dit bref at Du investerar Dina påsar
fram och baktill efter Fabeln, som fägnar mig ifail du verckeligen kan se
dig på rvggen: men jag skulle råda dig at söka blifva qvitt hela samlingen
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efter den ej gifver tillfredsställelse, och spegla Dig uti den Moraliska lifs
principcn Ordet som vart Kött utom hvilcket ingen kommer till Ljuset
ekle)r lärer känna Fadren och får delagtighet af den himmelska Eiden
elle)r Andan Kärleken som är Iagens fullbordan. Uti detta kärleks lif
klarna alla tvifvel, lättna lifvcts bördor, vaknar ett evigt hopp. Men då
mäste man ock erkänna vårt affall ifrån Central lifvct el(le>r at vi blifvit
utkörde ifrån Paradiset till ett negativt lif uti dödens mörcka rike. der vårt
äga endast ser skalet af Gud och Naturen; vårt Förstånd mörkt, likt bar
nets uti Moderlifvet dock kärt uti sitt mörcker, vär Wilja och Käntsla
uproriskt emot Gud el<le>r idel cgenkärlek i stället at Ljusets rike lefver i
allmännkärlek.
Uti Menniskjans fall lyser dock Skaparens vishet af kärlek. ty genom
den uplyftas vär varelse till proprietas sä at det goda och onda blifver vårt
eget, och FHhet. Moraliskt värde, samt straf och belöning, Idealiskt
tenckbarl och Möijcligt: dä väl förståendes himmelens invänare endast
lefva Passivt. likt djuren uti sin Tnstinct el(le>r i Central lifvet, dock mcd
HUrlig Organisation utan tid och rum; Sä Iefver ock vär sjel redan här i
lifvct fast ej alla känna el(le)r tro det.
Planen och mälet är stort: därföre är och Gud uppenbar vorden i Köttet.
Jag will nu ej förlänga denna deduction, men den torde vara tillriickelig
at lära dig glömma Pnedestination uti sin Theologiska form, och lära dig
tro at David och Johan Arendt ej voro därar.
Dina välmenta räd till dina Systrars finare Education hvarken kan eI
(ler bör fulkomnas uti alt här pä landet: vi har redan ty värre uti vårt land
öfverflöd af onyttiga och till en del odugliga varelser af det fina slaget. Tid
fattas dem, icke ty Mamma har god betjening för de mindre barnen och dä
hon är frisk sköter hon det mesta sjelf. deras tid gär nu uti väfnings bestyr
och at reglera sig efter Modet.
Lät nu snart fä fägna mig med underrättelse om hvaddu avancerat till
graden uti Facultets väg, och hälst uti en mer Lefvande åsigt af Menni
skjan och verlden.
Din förskrifning till Kyntzell harjag uti Räkning Honorerat, men inne
stär tils vidare hos honom.
Jag änskade nog gerna at see dig hemma i vinter; men det lärer knap
past kita göra sig, War kärt hälsad af oss alla och i synnerhet af Din
tillgifne Fader
C. 1-1. Snellman.
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Broder Snellman!

54)

Bäsla Du! Just nu fick jag ditt bref, det log mig på sängen Om lilla
Bergbom har rest ren till Abo, eller ej vet jag icke. Han har dina pen
ningar om händer. Jag har ej träffat honom sedan han tog ut ditt stipendi
um (nedr(e> Publ(ika)) Emellertid skall jag väl fä veta det innan eft mid
dagen> dä jag afsänder dina saker. Träffar jag honom inte, sä wågar jag
väl ej lämna dig utan ditt påräknade öfverskott utan skall bjuda till att fä
dig sä mycket.
Du tycks ju wara hängfärdig! Ej, Matheo man muss doch nicht alles
aufgeben! Warum wilst du lieber der Dicke seyn als du selbst? Detta

