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facuiteten i Din närvarande befattning. Ja hafver glömt at tacka Dig
äiskade Janne för dit sednaste bref med många goda åsigter uti det nya
philosoph(iska) Systemet: däribiand äfven at Samhäislifvct skyftar till
mensklighetens högsta Ethiska bildning; men vänd din blick pä Europa;
på Frankrike fil exempeD: ett wansinnigt fantastiskt slägte, är fölgden af
en falsk bildning som nu kaHa sin Kung Roi citojenne, som ej tir sens
comune, belyder det samma som Häst, ko, ungefär.,

At äta af kunskapens träds frukt utan at interfoliera den med Religion,
blifver altid nu som förr dödligt. Det står illa till här hemma hos oss: just

10 Staten och Bildningen sä kallade, hava just tilit up ali Religion och mcd
det samma ali Moralitd.

Tenck icke at Tro upstår utaf Idd Systemer; Uppenhareisen är den
förädlande Trons grund. Alt jag tror at en Sanning-enlig Analys af Natu
re;I Historie och oss Sjelf. är endast möijelig för den troende Christne; och
Resultateme skola altid öfterensstämma mcd uppenbareisen: sedan up
kommer för en försigtig tenckare, ett System uti H(ans> hjerta. die»
käntsla, samt Ljus i förstondet. som altid blifver sviirt at meddela andra i
rätt dager. Ingen Magister borde Promoveras förinnan Han är Prest; och
inga Präster sk-apas utaf de L&irjungar som gä till Emaus och tala men ej

2() förstä skriften utan af dem som återvända och hafva sedL Herren. — — —

Nu mäste jag siuta mcd något annat. Hälsa Din Patron Laureli! och gif
mig i dit nesta bref ett kort begrep om Läse ordningen uti Lyseum: Lika
sä: om Runeberg är Redacteur till H(eising»ors Tidn(inga)r och om Han
skref Potiska Örnens Nat(urai) Histørie> samt Literaturens närv(arande)
skik i Sverige det var en manlig Stil och säker blick Häisa Honom kärligt,
och andra Wänner wännligt.

Lef väl önskar
Din trogna Fader

C. H. Snellman
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Denna iapp önskade jag att ingen annan än Snellman mätte M se.

Till Snellman (öfverlemnas egenhändigt.)

40 Käraste Broder!

Jag har fiere ggr varit sinnad att skrifva till Dig, men aldrig fått i den
lämpliga tiden; endera har jag haft ati se, kisa och roa mig eller har jag
haft en sädan lust och längtan att göra ingenting, sä att jag ej kunnat
motstå den, och det sä mycket mer som jag vet att Du hör till det folket
som ej gör stor affär af brefskrifveri. 1 alIt fall är det just ej nödigt att jag
ursägtar mig, dä Du sjelf ej skrifvit en enda rad till mig. Att säga san
ningen harjag äfven blifvit afskräckt från att skrifva till Vännerne, sedan
jag skref till Ahlsrubbe och Hans Vördighet ej hedrat mig med ett svar.

50 Troligen skulle jag ej nu heller skHfva till Dig om det ej vore i affärer och
det Dina egna. Saken är nemligen den. Hegelska Philosophien har länge
varit i for i synnerhet i Preussen, uppehällen der sä väl af sitt eget värde,
som af en Minister, Hegels ungdomsvän, hvilken patrocinerat för Philo
sophens anhängare. Emellertid har en man länge arbetat pä ett nytt sy
stem och börjar nu vid en sen älder. lik Kant. att vinna alIt fere och fere
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anhängare. Han var förut Professor 1 Köningsberg. nu har Han erhållit
kalielse till Göttingen. Han heter Herbanh.

Hvad som, enligi den ilyktiga, endast historiska bekantskap jag gjort
med Mannens lefnadshistoria och syslem, talar för honom 1 mina ögon, är
1:0 Att han länge funderat på sitt system 2:o Att han skaffat sig som
förberedelser grundliga kunskaper 1 Mathematik, Physik, Chemie och
Physiologie 3:o Att hvad jag sett af honom anfördt och om Physik är klokt
och öfverensstämmande med erfarenheten, dä Ivärtom Schellings och
Hegels sattser äro ofta nog gripna ur Iuften. — Hvad sam i alla fail är
säkert är. att Mannens system efter en 5,6 år biir en Mode Philosophie på 10
samma sätt som Fichtes. Schellings och Hegels på sin tid. Man har gått
igenom alla idealismens Phaser och arbctat med det absoluta pä diverse
sätt, det är säledes troligt att man nu kastar sig åt en Natur philosophisk
Realism, så myeket mer som denna väg är den enda. hvarpå de Practiska
Vettenskaps männerne kunna förmås att vandra för att hinna en Philo
sophisk ståndpunct. (Af recensioner och reciter får Du naturligtvis lika
litet ett träffande omdömme om Herbarth, som man kunde fä det om
Kant, då Han först uppträdde), Sedan jag engång öfveriygat mig derom
att Herbarths system troligen och säkeri skulle göra uppseende, blef min
andra tanke, att jag borde underrätta Dig derom. Du tänker bIi Philosoph w
vid Univers(itetet). Kunde Du förlikas mcd systemet. så vore det den
ginaste och enda vägen att fä fides. Palander införde Kant. Bergbom
Naturphilosophien, Sundwall Hegel. Alla vunno de fides och Gud vet om
deras förtjensi — åtminstone någras af dem — varit annan, än att de
uppfattat och för Landsmän bekantgjort ett nytt system.

Kan Du åter ej förlikas mcd systemet, har Du lik vai den det för
träffeligaste Doccntur specimen: Dc RcaIis,no Herbarrhii Disquisitio criti
ca, cujus Panem 1. — Men skämt åsido, Systemet har redan haft sina
Martyrer och det är ett godt tecken. Jag kommer troligen att litet befatta
mig dermed och har derföre redan lagt mig till Hans Metaphysik, för att 3o
se på den i Paris. Jag möste åtminstone ha en aning om hvad Hans Psy
chologie mcd sin Differential och Integral- calcul ylh ha att innebära.

Från hvilken synpunct jag än betrakiar saken, så finner jag att Du ej
borde förkasta dessa vinkar och jag öfvcrlemnar derföre dem åt Dig, att
göra mcd dem såsom Dig täckes. — Antingen Du gör eller Du låter, sä
önskade jag i alla fall, att hvad jag skrifvit blefve oss emellan; ty här är sä
mycket esotheriskt. som ej är för allas öron.

Att jag lefver och mär väl fär Du veta sä vai af detta. som Mosters bref.
Som ett spöke stär ofta tanken pä Kjemmer midt i min bästa fröjd. Icke
för det att jag anser döden för något sä svårt ondt. Det värsta man vet om
den är att man ingenting vet, ±1 tvärt om lifvet ofta sin framtid har sä
mycket positivt ondt, jag är är säledes ej sä rädd för döden, det är pä sitt
sätt som att en varm dag gä 1 kallt vatten. Jag förmodar att det första är
det värsta. Dessutom man har hittills bergat sig genom sä många be
kymmer 1 lifvet, och en klok karl bör vai pä ett eller annat sätt kunna slå
sig 1 genom 1 döden. Att vännen dött är säledes ej det värsta, jag har
fördom mot sättet och önskade dock helst, att hvar och en drog sig pä sä
hederhigt maner ur detta spel; vuigo lif kalladt. Och nu Gudi befalladt!
Din Van och Uroder
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