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HUA, Ka,,y/ersän,bejers arkh

Magnifice Domine Rector
sä ock
Ampiissimum Consistorium!

Hos Eders Magnificence och Ampiissimum Consistorium fårjag i djupas
te ödmjukhet anhåila att till företagande af en utländsk resa blifvu hugnad

io mcd det för sådant ändamäl i näder anslagna un,derstöd; liku ödmjukt
bifogande ett. af den Vidtberömdu Philosophisk-a Facultcten mig förun
nadt hetyg samt följande Rese-plan.

Min resas första mål vore Berlin. För 2tt utvidga och stadga min insigt
uti samtidens förnumsta Philosophiska System, det Hegelska, ät studium
hvaruf jag snart sagdt uteslutande egnat minu bemödanden. ernade jag
vid Berlinska Universiretet, vaggan för dettu system och tinnu Jysande af
dess yppersta anhängares namn, dröja en längre tid samt, om ingen här
fihis för mig okänd svärighet motsätter sig min pian, pä Tyska språket
utgifva från trycket en »Framsrällning af Hegel’s Philosophiska System.

20 Vigten af en sädan Exposition kan af ingen, som tagit Fwnskap om
nutidens Philosophiska litteratur, dragas i tvifvelsmål. Om också fiere
utmärkte män bearbetat, särskilda delar af Hegel’s System, saknas likväl
en sådan frumställning af Systemets kärnu, Logiken, nästun helt och Ml
1cr och nägon. hela Systemet omfattande uttolkniniz finnes blott i en och
annan stridskHft. i form af sammanträngda innchållsförteckningar. He
gel’s Encyklopedi är. i synnerhet hvad Logiken angär. hvarkcn ämnad
eller begagnelig för sjelfstudium. Den odödiige tänkarcns Wissenschaft
der Logik åter fordrar. för att fattas, en ansträngning och ihärdighet,
hvilken icke blott hos dc fieste af Systemcts, motständare. uran äfven, jag

30 vägar utsäga det, hos mängen af dess bekännare har saknats. Striden
inom Philosophins område erbjuder ocksä derföre i närvarande ögonblick
en ändlös förvirring. Ingen kun djupare än jag inse det djerfva i för
hoppningen att kunna något bidraga till förvirringens häfvandc; men jag
dristar likväl hoppas att icke helt och hället misslyckas, i ett försök att för
dem, som egna sig åt Philosophins studium, bana vägen till uppfattningen
af Hegels System. Hvad jug äger, för att inför andra rättfärdigu denna
förhoppning. är ringa. jag vägar likväl åberopu detta lilla: tvenne af mig
utgifna Akademiska arheten; en Recension öfver P. D. A. Atterboms
sLrifcer, införd i Svenska Litteratur Föreningens Tidning för innevarande

40 är N:o 28 & 29. samt ett härhos bilagdt manuscript till en »Framställning
af Logiken»: af hvilket munuscript jag dock nu endast kan inlemna bör
Jan. men ödmjukust anhäuer att till Amplissimi Consistorii skärskådande
fä öfverlemna forrsättningen, sä vidt jag förr Un denna ansökning till pröf
ning företages, dermed kan hinna.

Eftcr att i Berlin hafta tillbragt minst, ett är, vore min afsigt att besöka
södra Tysklands Univesiteter. Det sidsta halfäret, af den för en Rese
stipendiat bestämda tiden, önskude jag, i händelse vederbörlig tillstånd
vinnas kan, använda till en resa 1 Itahien, för att förvärfva mig en för
hvarje hitteratör och i synnerhet för den, som egnat sig åt Philosophin,

50 högsr vigng bildning, den ,EsrhetLka. Skulle (11cr tillstånd till en sädan
resa mig icke kunna meddelas, ville jag genom eri förlängdt vistande i
Mflnchen och en resa till Vien söka ersätta min förlust samt pä återresan
besöka Danmarks och Sverges Universiteter

Det tredje syftemål mcd min resa, hvilket med de först nflmnda väl stär
art förena, vore at: inhärnia kunskap om detaillen af underwsningen och
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dLwiplin, vid Tyskksnds herö,ndarc, Iägre undcrvisninsverk. Jag hyser ctt
så mycket säkrare hopp att härigenom mera direct kunna gagna Fäder
neslandet, dii en Reorganisalion af Dess Oymnasier och Skolor snart
tordc förestä och dii, äfven om vid dessas organisation innättningen vid dc
Tyska Skolorna, nu Europas förnämsta, läggcs till grund. i afseende ii
läro-method och inre ordning myckct miiste fordra iakt,tagelscr ii ort och
ställe. Siisom hedrad mcd venia docendi vid Universitetet äger jag ocksä
tilifälle att praktiskt meddela den erfarenhet, jag kan Iyckas samla. Huru
vida jag äger fallenhet för och nit 1 Skollärare-kallet, hoppas jag af någon
bland Ampiissimi Consistorii Herrar Ledamöter finna intygudt.

Dessa äro mina syftemil, denna i korrthet min rese-pian. Ehuru klar
ligen jag inser att hvarje afseende pii den Sök-andes enskilda förhiillanden
böra vika för det strängt vetenskapiiga bedömandet. vägar jag dock hos
Ampiissimum Consistorium erinra om min Lillryggalagda Akademiska
bana, säsom Iilläfventyrs vittnande att i försia rummet nämnda ändamiil
mcd min resa icke är ett djerft. ögonblickligt hugskott. År 1822 inskrifven
Studeni. afladejag åren 1824 och 1825 preliminaira cxamina för iniräde i
prestaständet. Försi är 1827. vid 2! års ålder, dii mig iicerstod endast ett
års väntan för att säsom prest kunna beträda Embetsmannabanan, gjordc
jag förstu stegct pii den vetenskapliga bana, jag sedan dess vandrat. Mitt i 20
Philosophiw Candidat ENamen erhållna, vitsord. tvenne Laudatur, om
ocksä oförtjänt mä vittna ali jag ifrån början cgnade mina krafter ät den
vetenskap, jag ännu anser för den första. Under en tid, dii sä få andra
synts föredraga ett brödlöst studium vid Universitetet framför mera lock
ande utsigter. har jag tilan ali ulsigi till befordran och inkomst hällit fast
vid den strät. till hvilkcn jag af mifl inre Lallades. Jag saknar ännu denna
utsigt och skall kanske aldrig njuta nägon uppmuntran, om jag mi för
klaras ovärdig den utmärkelse, att i tvenne år ostördt öfverlemna mig ät
mina studier. en lycka. den jag härtills icke åtnjutit, cmedan jag undcr
hela min studictid nödgats säsom barnalärare förtjena miit uppehähle. 30
Min älder manar mig att snart göra, hvad göras bör. AlIt gör Eders Mag
nificences och Ampiissimi Consistorii beslut öfver min begäran vigtigt för
hela min framtid. Jag upprcpar det: jag inser djerfheLen af densamma och
den ansvarsfuhla förbindehse den, ähiggcr mig; men min förtröstan är fast.
Ett afslag, som jag befarar, skall bedröfva mig men ickc nedslä mitt mod.

Mcd djupaste högaktning framhärdar
Magnifici Domini Rcctoris

sä ock
Amplissimi Consistorii

Odmjukaste Tjenarc 10
Joh. Vilh. Snellman

191 CA. SNELLMAN — J. V. SNELLMAN2O.X11836
HUB, JVS handskrifzssamllng

NyCarleby den 20 Nov. 1836.
Kuldaste Broder!

50
Det är viii äter nära ett halft är förlidit Sedan Jag sednast haft detta Nöije,
Sedan den tiden harjag gjordt en Kryss pii Pillau & Bremen. Gudske låh’
lyckligt. men, annars lingsamt, och träkigt, sä att jag cj hant ut till Wint
ren. — 1 genom dit brefv till min sviir Moder finner jag att jag ännu har
En Uroder! och att Du dii var vid hälsan som hjärteligen fägnur mig, och


