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sann konstprodukt. Tvärtom utgör det sköna i konsten Normen förb be
dömandet afNaturskönheten. Derföre bör aH naturmålning vara etc Idea
liserande af densamma; d. ä. det naturliga, såsom endast utgörande det
ena Momentet af den Identitet, som utgör det Sköna, bör det andiiga
elementet uppsökas. Häraf äfven Idyllens underordnade Rål och Tragi
kens Suppremat i Poesin.

Med Åskådningen af det Höga (Imposanta) är förhällandet detsamma
som mcd den af det Sköna. Skillnaden är: ati här motsattsen är poten
zerad till sin höjd, utan att i Objectet vara bragt till enhet, men hos det
åskådande Subjectet åstadlcommer det Höga denna Identitet, emedan ali io
motsatis i sin ytterlighet är Identisk.
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Gode Broder Snällma&

Härmed sänderjag till din disposition hvar fyrk, som Kronan denna gång 20
bestått, och fär således, enligt hvad skalden sä skönt quäder, den äter
stående delen af termin, lefva i mina mödors minne, hvilket sannerligen i
längden biir en högst mager kost. Du, som sjelf varit ad bestias damnatus,
vet likväl hviiken söt-sur känsla man erfar, då man kan vräka i halsen på
dem dessa osvikeligen stillande massor — ehum den sura smaken vili
hålla längst ut, dä man fär njuta emedlertid af att suga, ej på deras, men
på egna ramar.

Efter hvad jag kan förstti utgöres hela, Summan, som bör erläggas 416
Rub<eD. 130 RubØl> skola Dig, af en osynlig hand, ofördröjeligen till
ställas, om jag ej helt och hållet bedragit mig pä andarnas sympati. 30

Kronan pä Ditt verk sätter Du, ifail Du, 1 mitt namn, förfärdigar
anhållan till B<anko Direct(euren> om länet. sädana sysselsättningar kun
na jusi vara goda påminnelser om att 1 ären menniskor, 1 bäla Aristoteli
ker, som gån och drömmen om guld och gröna skogar, i den skugga,
hvilken af Lycei kolossala lagrar kastas. När Du mcd heder fulländat
detta Gladiators spel, hvarmed jag Dig besvärat, sä kasta helst några
rader på

Din
vän och broder

Fredr. Cygnaeus 40
Frhamn den 1:sta Septemb. 1833.
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Ällila den l5:te September 1833
Min Alskade Janne

5°
Extra tillfellet med Henddc Piponjus nu är sä gynnade, sä kan iag
omöiligt underlåta att skrifva, helst några rader till Dig, ehuru jag ännu ej
hunnit fil svar uppå mitt Sista brefv. bästa Janne, huru har den Jänga
promenaden bekommit Dig. jag är så jnkiett att få veta, om du nu är
fullkomligt frisk igen, och gud gifve att Du sedan skulle få behålla hälsan.


