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sann konstprodukt. Tvärtom utgör det sköna konsten Normen förb he
dömandet af Naturskönheten. Derföre bör ali naturmålning vara ett Idea
hserande af densamma; d. ii. det naturhga, såsom endast utgörande det
ena Momentet af den Identitet, som utgör det Sköna, bör det andiiga
elementet uppsökas. Häraf äfven ldyilens underordnade R61 och Tragi
kens Suppremat i Poesin.

Med Äskådningen af det Höga (Imposanta) är förhållandet detsamma
som med den af det Sköna. Skilinaden är: ati här motsattsen är poten
zerad till sin höjd, utan att i Objectet vara bragt till enhet, men tms det
äskådande Subjectet åstadkommer det Höga denna Identitet, emedan ali io
motsatts i sin ytterlighet är Identisk.
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HUB, JVS handskrzftssam!ing

Gode Uroder SnälLmarfl

Härmed sänderjag till din disposition hvar fyrk, sam Kronan denna gång 20
bestått, och får säledes, enligi hvad skalden så skönt quäder, den åter
stående delen af termin, lefva i mina mödors minne, hviiket sannerligen i
längden blir en högst mager kost. Du, som sjelf varit ad bestias damnatus,
vet likväi hvilken söt-sur känsia man erfar, dä man kan vräka i haisen pä
dem dessa osvikeiigen stiliande massor — ehuru den sura smaken viii
hälla iängst ut, dä man får njuta emedlertid af att suga, ej på deras, men
pä egna ramar.

Efter hvad jag kan förstå utgöres hela, Summan, som bör erläggas 416
Rub(eD. 130 Rubel> skola Dig, af en osyniig hand, ofördröjeligen till
ställas, om jag ej helt och hället bedragit mig pä andarnas sympati. 30

Kronan på Ditt verk sätter Du. ifall Du, i mitt namn, förfärdigar
anhällan till B<an)co Direct(euren) om lånet. sädana sysseisättningar kun
na just vara goda päminnelser om att 1 ären menniskor, 1 bäla Aristoteli
ker, sam gän och drömmen om guid och gröna skogar, i den skugga,
hvilken af Lycei kolossala iagrar kastas. När Du med heder fulländat
detta Gladiators spei, hvarmed jag Dig besvärat, sä kasta heist några
rader på

Din
vän och broder

Fredr. Cygnaeus 40
Frhamn den 1 :sta Septemb. 1833.
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HUR, JVS handskriftssamling

AIhla den l5:te September 1833
Min Aiskade Janne

50
Extra tilifeilet med Hendric Piponjus nu är sä gynnade, sä kan iag
omöiiigt underläta att skriNa, helst några rader till Dig. ehuru jag ännu ej
hunnit få svar uppä mitt Sista brefv. bästa Janne, huru har den länga
promenaden bekommit Dig. jag är sä jnkiett att få vela, om dii nu är
fulikomhgt frisk igen, och gud gifve att Du sedan skulie få behMla hälsan.
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Ach Janne jag vet cj varföre jag nu fått sä ledsamt efter dig, Och äfven

efter hemortten, — jag tencker Sä ofta, om iag vore bevingad, huru ofta

Skullejag ej besöka Dig och Ufven mina Goda venner pä hemortien. men

fåfengt en sådan öfvernaturlig Onskan och ett tomt Sverm.

Endast dett värkliga att fä räka Eder vore outseiligt Liuft och engong

hoppas iag om vi lefver att vi råkas och desto Störc är återseendcts gledje

efer en läng, åtskilnad. jag ämnade väl till att resa mcd Hindric, men

Farbror och Faster tulet mig ei att fara förensom1 Du enlict Ditt löfte

kommer eftcr mig. dessulom Iigger Hindrick nu utij rödsoten, och fåse

10 ner Han blir så frisk. att han kan resa. Nu är den giada sommaren siut

och mcd den vära Skönastc njutningar jag har haft rett trefvligt i som

man och njutit bra mycket af sommaren, äfven har jag roat mig några

gongor. när jag var i Uleä, sä var, Carin Hindric och iag spaserandes till

Pudas, vi hade rett roligt, där ibland de munttra mennjskor, och nu har

Louvis Laurin varit här fyra weckår men nu far hun till Pudas igen

tillbaks.
Jnttet har iag haft brefv hemifrån sä jag vet ej om Pappa är bortta ännu

men till vinttren tror jag att han kommer hem. August. har jag ej hört

vidare utaf iÄn som den Du skref, att han war i viborg gud vet när vi fär

20 treffa honom. Christjan fär man ej mera tala om en gong och än mindre

häppas att äter se här i lifvet Gud hjelpe honom som måste vara ibland

vilt fremmande, och har ej en enda mennisia hvilken han kunde trygga sig

till, Jag har ne ej nägodt nytt att sega dig emedan man här i Franlzila hör

sä litet nyheter. Rödsoten är nu 1 gen mycket gengse Samt en annan

Sjukdom som bestär i huNudet och tillika med starka krampdragningar 1

lemmarne Farbror Snellman trodde dett vara en sleng af Coleran. helsa

mina fä bekantta Olöm ei Laura, men var Du Skälfv Ömmast hälsad af

Din altid Tillgifna,
An n u.,

30

P. 5. 1 siutet af denna män kommer ju August igen til Wiborg om du

Skrifver dä sä helsa honom 1 från mig tusen fait adjeu,

Skrif besta Janne snart jag lengtar sä att fä brefv af Dig. lefv vei.
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HUR, Colt. 41

49 H:fors Sept 2l:sta 1833.

K(äre) B(roder>

Din Affair är ins Reine. Af utafdig inbeialta 290 + 130 R<ube>l harjag till

Banco-björns förnöjande lemnat 419 R(ubeN 70 kop<ek>, derunder inhe

gripen Ränta till den 16:de dennes, som framdeles blir en dies memorabi

lis i Din kalender, Stubbens Morbror tog mcd tacksamhet emot 3 R<ubeN.

Kartan 40 kop<ek>, gammal räkn(ing 1 R(ubel) dertili lagda, faciunt 4—10

kop(ek) till framtida liquid. Ståhiberg päminner Dig om En Del af Fryx

elis Berättelser, och jag om Heerens Nya Statt:s Historle, hvilken, säsom

tredje Mans egendom, Du torde finna lägenhenhet att hitsända.

Pä snitt och inträde ser Du att mitt Bref ätminstone ej kan beskyllas för

tysk ordrikhet och omskrifningar, 1 thy att här, af hvardedera slaget, en

dast finnas 2:ne exempel. Har Du väntat nägot annat, (Ic’ Ditt. Nyheter,

äro inga gängse, och taltrflngdhet Ur ej (***) mina fel, minst i närvarande

stund. Sänder Du (***)der i annat ärende, än ärender, sä kan Du vara


