
586 C. A. SNElLMAN — J. V, SNELLMAN 20.XI 1536

oss alla. Gifve Gud att jag uiinge kunde fägna mig däröfver. men jag
frugtar ait för din arbetsifver, och stiila sittande. Af Ditt bref tyckes dett
som Du ämnade uamna H(elsing>fors, men hvart det bär?; vet jag icke.

Jag trorjag i Wärast underrättade Dig om attjag Hyrde mmi munsala.
Nu bor jag åter tillsammans mcd min sviir Moder och 2:ne Svägcrskor, i
Pensala, Och kommer kanske, att emottaga en, af Farbror Svahns,samt
Handianden> Caiamnie Söner, för att undervisas i Navigation i Winter.
Vär Huida Gamia Fader träffade jag för 12 Dagar Sedan hiirstädes, blått
på 1 a2 minuter, han var viii Frisk, men har åldrats märkeligt pä en kort

10 tid. — Under min resa har min Gumma Iyckeiigit Nedkommit mcd en
Waiskapad, samt frisk och rask flicka,hvarefter hon nu är fulikomiigen
äterhämtad samt raskare än Någonsin förut, samt Iefta vi nu ett sä salt
och iyckiigt iif som möjligt någon, ehuru vära tillgängar ei är sä stora, men
vära ömsesidiga pretansioner äro äfven små, — Huidaste Broder Janne
det stilla iugn och sälihet Jag Njuter wid sidan afen Cm Hustru pä minner
mig altid Din ensamhet. ingen Cm Smekning uppmuntrar dig när Du
trött af dagens mödor kommer i din Ode kammare. ingen rediig vän lättar
dina bekymmer, — Omma Broder, Jag beklagar Dig. det är alt hvad jag
kan. — Männe vi nu efteren 10 ärig skilsnad skulle kanna hvarandra. Min

zo Goda Svär moder har åiagt mig att Hjärteligt tacka dig för Commissionen
med hennes Pansion. — Jag har redan varit mycket iångtaiigare än jag
hade ämnat, för att ej trötta Dig men jag är öfvertygad att Du ej räknar på
mig, ty det är ett gammait fel som Du nog känner och jag ej luin hjälpa.

Adjeu Altid Kiire Broder; Kärt Hiilsad Du aft oss Aila isynnerhet, af
Sophie och Din Ömt tillgifne Broder, Lev wäl. Gud Ware När oss.

Din August.
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Jag bör icke mcd något vidlyftigt förord trötta H(errar)ncs tålamod. Blott
några ord önskade jag nämna mcd afseende pä vär förestäende kurs. Jag
väljer dertiili det gamia Them&t: att i vettenskapen icke gifves nägon
Kungs-väg. med försäkran det värt företag ingenting mot denna äidriga
lära stridande innebär. Denna övertygelse är oss sä myckct mer af nöden,

40 som säkert äften Vi aro smittade af tidens, mcd skäl öfvcrklagade, sjelf
kära anda.

Att i vettenskapen, i synner)het uti Philosophien, vilja tiilgripa Resul
taterna utan att för deras inhemtande gä vettenskapens egen väg, är att
vilja en omöjiighet; emedan Resultatet upphör att vara ett resultat, dii
man förbiser den operation hvarur den resuiterar. Detta är en uti Philo
sophien sä mycket mer orimlig fordran, som här hvarje länk är Resuitat
icke mindre af dc föregäende, än af de efterföijande. Mä derföre ingen
finna sig i sin väntan hedragen, om vi icke ens försöka att nå ett sådant sig
sjeif tillintetgörande mäl.,

Dii Iikväl ett System. sådant som Hegel’s i skl nänarande skick fordrar
äratal sä vai för att framstäflas som att studeras, och en sä vidiyftig kurs af
oss ickc kan påtänkas, skola vi försöka att. med förbigående af allI. hvad
möjligen utan att bryta sammanhanget kan lemnas, i den samma söka
vinna niigon insigt. Vi må jemföra vär kurs mcd de Histor(iska) elier
Geogr(aphiska) Compendier, som för den första unden’isningen bega2-
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nas, genom hvilka vai icke fuiiständig ieNande insigt vinnes, men grun
den till dess vinnande lägges. Ut oss hoppas an en sådan förutgående
kurs skall för vär vettenskap vara sä myc1et lämpligare, som i denna, mer
än i nägon annan, alit beror af egen själs-ansträngning, och densamma
beröfvas sin karaktcr af vetenskap, sä snart den icke är ett 1 Individens
innersta uppgånget, eiler rättare ur densamma utgånget vetande.,

Jag vågar derföre göra 2:ne Iöften och skall bjuda till att efter yttersta
förmäga dem hålia. l;o Att utstaka en väg, pä hvilken H(errarne det
egna Studium mcd möjiigaste Iätthct och utsigt pä framgång skali kunna
fortgå. 2:o Att göra möjligheten af äfvcn dc högsta och för menskulig- in
heten viktigaste problemers Iösning äskådiig.

Mä det derföre vara oss hvar och en en samvetssak att tiliise det vi icke
taga biotta Skeicttet för den lefvande Gudoms-afbiiden, att vi icke för
bianda den väckta förhoppningen mcd en uppfyhld, att vi icke siuta der vi
egentiigast bordt börja.

För den säledes som mcd minsta möjiiga möda viii samia ett förråd af
Sentenser för att mcd dem vid tiiiifäiie lysa eiler för att jemnt af upp
fyllande hvad i en Examen fordras mcd detsamma köpa sig sin bcrgning,
för honom rinnes här intet att vinna. Lätom oss hoppas att ingen sädan
bland oss finnes, utan att leNande sannings-kärlek skal Förkorta banans 20
längd och jemna dess svårigheter.
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HUB, Diverse brev

Jag har ännu icke sctt fiere än 6 ä 8 af Her)r<a)r stutar, beder derföre att
Du ville hitsända dem alla i dag ki. 12. Finnas dc icke mera hos Dig, sä lät
gossen springa mcd detta documcnt till Aminoff. Har du bänkar att uSA- 30

Snellman.
19/1 37
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HUB, JVS hcmdskriftssamling

Palo d. 26 Fehruarii 1837. .rn
Min Äiskade Son!

Som jag nu 1 veckan ämnar mig till Staden för flera angelägenheter, i
synnerhet för at fä giasögon till at liisa vid någän lcdig stund; sä vilil jag
UNen häka pä Dig mcd dessa rader, dii inga muntiiga budbärare nyligen
inträffat Oss emellan. Jag hoppas at alt stAr på sitt gamia hos Dig säsom
hos mig; mcd jemna omsorger och brådska. Min haka är stadigare 1 är än
nägon tid förut; ingen hosta eRic» krämpor Iän mercka sig för utan tand
plågor som är naturligi dä desamma förfalla.

Min conomi är uti heit nytt skick; Angen bärgar sig sjelf pä 1/3 i 50
bärg(nings> Lön el<Ie)r 1/2 aftastn(ingen) och pcnn<ing)e betalning p(e)r
Skrind. Det öfriga, hemmans arbete förrättas af 2:ne Torpare i egen Kost
1 dag i veckan hvardera, samt andra smä Arendatorer. Förledet Ar hade
jag 2:ne Pigor och en Dräng, i är En och ett Inhyses hjon som sköter
Ladugården. En poike hjelper mig stundom at köra hästarne, och hugga.


