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åtminstone litet sära det största af dessa odjur. För dem dä mcd lika säker
hand.. som Thomas Hane.

Om Du träffar vännerne Hedberg et Borg sä säg dem pä mina vägnar:
att säsom jag alltid varit särdeles böjd till vördnad för de gode egenskaper
jag, hos mina medmenniskor råkat träffa, jag ej heller nu kan neka deras
oerhörda tystiätenhet, min djupaste för- och beundran, men att det likväl
litet förargar mig, att jag af den förstnämnde ej fär helst en rad, aneäende
omständigheter dem han väl känner.

Helsa ifrän och förlåt

Din vän 10
Fredr C—s

Brädtom
Frhamn den 25 Aug. 1833
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HUB, JVS handskriftssaniling

B(äste) Broder!
20

En verkelig själafröjd inger mig tanken derpå, att jag numera blifvit ett
sådant monstrum af ordentlighet, jolla möjiiga affairer, sä det synes, som
den skulle redan öfverstiga alIt, hvad Ni, hvilka ännu laboreren mcd den
gamia Adam i slikt hänseende kunnen föreställe Er. Säsom ett lysande
prof derpå, att sagde ordentlighet bliMt sä godt som min andra natur
behöfver endast anförus, att jag, utan att sä noga veta när länet var för
fallet till beLalning, likväl, drifven af en slags punctlighets, inspiration, om
jag sä fär uttiycka mig, stälide sä till, att dc nödiga medien anlände den
3:dje till bestämd ort. Du behöfver sMedes Hederlige Broder! denna gäng 30
endast bruka »Din svaga hand» till att å post-kont(oret) i H<elsing>fors
lyfta 290 Rub<el) ifall ej L<a)daus snikna fingrar äro än mer odödliga än
hans öfriga lekamen, ock de knipit denna omätliga skatt, för att hafva
n’ågot att läska sig mcd vid Stygens glödande stränder. Detta är likväl
knappast att befara. och Du kommer säledes i tillfälle att bära detta
gyllene skinn, säsom sköld i den Herculiska striden mot det förfärligaste
bland de odjur, som grassera på vär nordliga himmel — mot stora björ
nen. Den redliga Viburgensen Heinricius är som bäst hos mig; det är en
hjertans fröjd att tillsammans mcd honom hälla pä blanka förmiddagen
några droppar punsch pä det. svidonde hjertat, och dymedelst glömma .rn
bort, att vär öNer djefvel Neidhad kommer i dag, och att jag ej äger
wägot värdigt skal, dcii jag till pröfning kunde framsiälla mig.

Förlät hastigheten — Helsa frän

Din
vän Fredericus.

Frhamn den ?

137 ÖFVER SKÖN KONST, TILL R(UNE)B(ER)G.
HUR, JVS handskriftssarnling

Det är en afgjord sak, att endast Geniet producerar nägot jEsthetiskt
skönt. Hvad Geni är? detta är vanligen lika sä outredt, anses sä ota
sägligt, som hvaruti sjelfva skönheten hos en konstprodukt bestär. Dock
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är ingen menniska sä vanlottad, att hon ej skulle njuta af det Sköna, om ej

en förvänd uppfostran förquäft elier vårdslösat hennes, hvad man kajiar

wsthctiska sinne.
En författare yttrade nyligen i Skandia: att Genit kunde jemföras med

galenskapen, ty det sednare vore icke mera galenskap, likasom det förra

icke Geni, om de kunde definiera sig. Han hade angäende Geni’t kunnat

säga: »om det i alimänhet kunde definieras». Ty åtminstone i vanlig me

ning är detta omöjligt.
Det är ncksä en alimän utsago, att konstnärn endast producerar 1 In

10 spirationens ögonblick. Det är hvad dc gamia kallade pati Demii’. Detta

uttryck utmärker också närmast beskaffenheten af denna Jnspiration,

som är ett verkligt Andans meddelande, en andens uppenhareise för an

den. Den är den första omedeibara åskådningen af det Absoluta, af den

absoiuta anden, som hos konstnärn väcker Idealet, hvars teeken, objectet

ifrän hvilket denna åskådning rellecteras, är konstprodukten. Uti den,

antingen såsom bild elier ord, är / anden / det Gudomliga / förkropps

ligadt, materien utbildad till den genomskiniighet att / anden / det Gu

domliga / genom den framskimrar; hvarföre också den betagna åskådaren

säger: det harhf, det ärsjäifuilt 0.5. v. Det är detta, som utgör poäsin i ali

20 konstprodukt, som ger den Geni’ts stämpel.,

Konsrprodukten, i sig sjeif tagen, har en Reflex inåt hvaH den närmar

sig till Naturprodukten, sä vida denna är skön. Men den förra iänar sin

skönhet från upplösningen af en högre motsatts än den sednare. Då nem

ligen uti Naturprodukten, säsom för oss alstring af en blind kraft. IiLväI

sjelfva produktens ändamälsenlighet väcker aningen om en, uti densam

ma verkande, högre ande, sä uppstår hos oss denna rillfredställeise, detta

försjunkande 1 naturens åskådning, likasom vi uti den skulle hafva funnit

hvad vi söki, hvad vi efterlängtat. Hvad vi sökt, hvad vi funnit är oss sjelf,

— eller det Gudomliga hos oss, enheten i den förefunna motsattsen mel

34) lan ande och malerle. enheten af det omedelbart Subjectiva och Objec

tiva.
Men uti konstprodukten finnes, säsom sagt, en högre motsatts upp

iöst. en molsatts, upkommen genom en Reflex ulåt. Här är konstnärn,

icke blott Geni, d. ä. delaktig af en högre ingifvelse, utan äfven mcd

vetande af, och Reflecterande öfver sin production. Med andra ord: här

är en produkt bäde af nödväiiclighet och fri vilja, enhet i högre mening af

det Subjectiva och Objectiva. Jag säger 1 högre mening; ty af denna

enhet är den förra beroende, Det är nemiigen uti handiingen, uti den fria

viljans utöfning, som menniskjoanden annihilerar den sig motsatta natu

40 ren, säsom mottsatts; men detta endast i en evig progress, emedan hand

lingen 1 sin fortgäng är underkastad ödets, försynens, nödvändighetens

lagar. Denna i Subjectets inre natur öfvergängna motsiigelse frarnsiäller

mi konstnärn, uti en omedeibar äskådning, det oändliga 1 ett ändligt

Object. Deraf den oändliga betydeise man i en konstprodukt kan finna.

Dä här taias om konstprodukt, sä är klart att den jEshetiska dermed är

menad. Den skiljes ifrän konstverk i allmänhet derigenom, att den utgär

ifrån en inre motsägelse hos sjelfva producenten, konstverket frän en

yttre. Derföre har det sednare äfvcn en yttre ändamål, den förra är sjelf

sitt eget ändamål. Dess karakter är Skönhet, d. ä. dess åskådande skän

50 ker en oändlig tillfredsställeise, och dess yttre uttryck är storhet och

lugn.
Häraf är äfven klart hviiket förhällandet är emeilan det tsthetiskt

sköna i konsten och naturen. Härmning af naturen alstrar icke nägon

Emottaga Gudomen
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sann konstprodukt. Tvärtom utgör det sköna i konsten Normen färb be
dömandet af Naturskönheten. Derföre bör ali naturmålning vara ett Idea
liserande af densamma; d. ä. det naturliga, säsom endast utgörande det
ena Momentet af den Identitet, som utgör det Sköna, bör det andliga
elementet uppsökas. Häraf äfven IdylIens underordnade Röl och Tragi
kens Suppremat i Poesin.

Med Åskådningen af det Höga (Impasanta) är förhåliandet detsamma
som med den al det Sköna, Skillnaden är: ait Mk motsattsen är poten
zerad tuli sin höjd, utan att 1 Objectet vara bragt till enhet, men hos det
äskädande Subjectet åstadkommer det Höga denna Identitet, emedan ali 10
motsatts 1 sin ytterlighet Ur Identisk.

138 F. CYGNI€US — J. V. SNELLMAN 1.IX 1833
HUB, JVS handskriftssamling

Gode Broder Snällman!

Härmed sänderjag till din disposition hvar fyrk, som Kronan denna gång 20
bestått, och får således, enligt hvad skalden sä skönt quäder, den äter
stående deien af termin, lefva i mina mödors minne, hvilket sannerligen 1
iängden blir en högst mager kost. Du, som sjelf vaHt ad bestias damnatus,
vet iikväl hvilken söt-sur känsia man erfar, dA man kan vräka i haisen pä
dem dessa osvikeligen stiilande massor — ehuru den sura smaken viil
hälla iängst ut, då man fär njuta emediertid at att suga, ej pä deras. men
pä egna ramar.

Efter hvad jag kan förstå utgöres hela, Summan, som bör erläggas 416
Rubei). 130 Rub(ei> skoia Dig, af en osynlig hand, ofördröjeligen till
stäflas, om jag ej heit och hället bedragit mig på andarnas sympati. 30

Kronan på Ditt verk sätter Du, ifail Du, i mitt namn, förfärdigar
anhålian tuiil B(an)co Direct(euren) om lånet. sådana sysseisättningar kun
na just vara goda påminnelser om att 1 ären menniskor, 1 båla Aristoteli
ker, sam gån och drömmen otti guld och gröna skogar, i den skugga,
hvilken af Lycei kolossaia lagrar kastas. När Du med heder fulländat
detta Gladiators spel, hvarmed jag Dig besvärat, så kasta helst några
rader pä

Din
vän och broder

Fredr. Cygnaeus 40
Frhamn den 1:sta Septemb. 1833.

139 A. C. SNELLMAN — J. 17. SNELLMAN5.1X1833
HUB, JVS handskriftssamling

Mliia den 15:te September 1833
Min Alskade Janne

50
Eura tillfeliet mcd Hendric Piponjus mi är sä gynnade, sä kan iag
omöihgt underläta att skrifva, helst några rader till Dig, ehuru jag ännu ej
hunnit få svar uppä mitt Sista brefv. bästa Janne, huria har den länga
promenaden bekommit Dig. jag är sä jnkiett att få veta, om du nu är
fuilkomligt frisk igen, och gud gifve att Du sedan skulie få behMla häisan.


