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Uror Cygnaeus!

Lånet är omsatt och Skuldsedeln uppbränd. Af Tit Heurlin mottog jag 80
R(ube)l B(an)co Assign(ater). Deraf utbetalt

till Banken 77:44 s(amma m(ynø
10 — NoLarien 3:—.

— Karta — :40.
Traktamente för Ljugar-Born och undersl.s<iven> hos Tit. M*** 2:15.

Summa 82:99

Saido mig till godo 2:99

Summa 82:99.
20

Bonsdorff, Calle Ehrström och Alex. Laurell äro nerffebers patienter,
dock endast Alexander mcd någon fara. För öfrigt aflt sam förr, mycket
prat och litet pengar. Må Vil!

Snellman.
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Wiburg den 26:te Octob. 1833.
jo Min Huldaste Broder.

Dit bref var mig mycket kärkomit, uti min sorgsna belägenhet; (ehuru dc
altid äro det) ty jag har legat sjuk härslädes linda sedan vi anlände hit, och
äfven förut varjag redan 2:ne veckor sangliggande; förnämligast af Gickt
och Podager, sam Doctorn säger vara af gammal förkylning; hvad säger
du min älskade Broder? (beklagar mig af Hjäriat) att redan mcd denna
ålder vara så olycklig. Jag har äfven tillika nu varit behäftad mcd andra
sjukdomar., Annu för 4:ra dagar sedan trodde jag mig komma att lämna
qvar här, Men har nu beslutit att följa mcd Sk(eppe)t. 1 Vecka har jag

40 varit frisk, Doctorn säger väl att det vore rådligast att lämna qvar, men
Förbjuder det ej bestämt, och jag är tvungen risquera litet häldre än aH
lämna här, hvartill mina medel äro ah för ringa. hvarföre dit Project
ochsil är mig omöjligt. Det var ännu i vitras mitt hopp alI blifva nog stark
för att uppehålla mig Hemma i vinter; men motgångar och förluster i min
lilla Cassa hafva så förföljt mig i sommar att när jag mi förser mig med det
nödvändigaste, knapt 1 Rubel är öfrig, men hvad viIl jag göra; vara nöjd
och arbeta oförtrutet blott Gud ville gifva Hälsa. Practiken är dessutom i
alla falI nyttig, och altid lär man litet bredvid., Jag kommer nu i öfver
morgon att gå ombord, ty Skeppet är nu Lastadt, och utklarering sker

50 samma dag.
Att Annu i Vinter kommer till Welsing)fors förundrar mig. När hon är

så långt allägsnad, och nöjd mcd sin belägenhet (enligt dc underrättelser
jag har). Och enligt min öfvertygelse är hon redan för gammal ali kunna
draga någon särdeles nytta där af, Om ej för mycken Commodite och
beqvämlighet, som är skadlig hos alla än mer hos ett Mindre bemedlat
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Fruntimmer;
Vår Resa härifrän blifver till Malaga. & Torre Vieja för ati Lasta Salt,

samt hit i nästa vär. Jag tviflar mycket pä min Hälsas bestånd denna
ruskiga och kaila årstiden. Doctorn sade i går att brunskur vore det enda
möjiiga, att häfva denna sjukdom (Gicten) som är, du blir aldrig qvitt
den. Jag har för öfrigt ingenting af vigt att tilägga. När Du skrifter till
Annu sä hälsa Henne. (***> Pappa har jag skrifvit. Hälsa äften 5 orten
varande Vänner) och var sjäif Hälsad af Wilhelm. och mig. som alltid är
Din Egen tillgifne Broder. Lef viii, önskar Hjiirtligast samme Uroder —

10
August
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Jag torde kanske, äfven i afseende 5 det ämne jag valt, föga motsvara mitt
erhälina updrag. Man hade kanske väntat att ämnet vore rent vettenskap- 20
ligt. Men dels i känsla af min oförmåga deriili, dels uppmanad af afsigten
mcd denna dagens sammankomst. kanske äfven ledd af tidens, äfven i det
minsta verkande anda, har jag, om också med fara af att omsäga det
redan sagda, valt en teckning af Några det Akademiska lifvets sidor, med
särskiidt fästadt afseende p5 Nations indelningens betydeise.

Soien iutar redan till nedgången öfver den tid, som, byggande Sam
hullets och medborgerliga frihctens bestånd pä hvarannan inskränkandc
öfverenskommclser. fäfiingt sökte det mäl den drif,ven af en vild yra,
redan vid början af sin bana försatt utom dennes gränsor. Man ansåg sig
viii eftersträva att. genom menskliga förmågans möjligast fria utveckiing. w
mcd möjiigaste hastighet hinna mensklighetens stora måI, men man hade
redan förnekat att detta funnes, dä man förkastade dess enda möjliga
grundval — tron p5 Religionens och historiens sanning och menniskjans
högre sediiga natur, den yttre och inre uppenbareisen. Snart förvexiades
medel och ändamäl, och man sökte att. genom eli för Individen utvidgadt
inilytande pä Samhäulsformernas ordnande och Statsstyrelsens gång, rea
hsera hvad man kallade frihet, och smäningom vande sig att anse för
höjden af mensklig fulllcomlighet. Eller kari viii, dä, elI haift sekel bortät,
morgondagen icke mera finner några spår af gårdagens skapelser, detta
famlande anses endast för menskiiga svaghetens misstag om medlen? 40
Nödgas man icke häldre till den förmodan att ant(ingen) målet för sträf
vandet är förgätit för egennyttans närmare hggande beräkningar, eiler
undanskymt af fördomarnas viilande dimmor?,

Åtminstone ser man af den ringa aktning för ailt Historiskt. som he
tecknar den nyss förflutna tiden huru outredd och ohestämdt dess före
ställning om sitt mäi den varit, och är det ati anse att endast för ett prof pä
Försynens visa styreise, som gjort ali ytterlighet till dess eget correctif,
att, p5 denna samma ohistoriska tid, en Skola i Vitterheten uppstigit som
kallar sig den Historiska, Vi hafva sett icke allenast alla forntidens In
stitutioner nedtrampade, uran äfven. en naturlig följd af det förra, ifHga 50
bemödanden att nedsätta deras Stiftares minne, mcd ett ömkande löje
öfver deras enfaidiga belåtenhet och hknöjdhet IlEller äger väl det mo
dema Frankrikes, Representanten af nyss nämnda riktning, någon annan
historie än den moderna. Se vi icke öfveralt verkningarne af denna egen
kära anda. Ingen viii i vär tid egna sig ät en underordnad verksamhet,


