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tad vore, ju ingenting verkligt skulle sakna ali Objectivite ja t. o. m. icke
kanna anses såsom något Subjectivt Ock i sanning ingenting Lait vara mera
grundadt än denna anmärkning, ingen för Auctor välkomnare. Ty göres
den, så har han glädjen veta sig alli ännu stå på samma hotten sen täsaren.
Endasr ber han att hvad säsom betraktelsens föremåi återstår icke mtte ka
rakteriseras såsom ett 0 i vaniig mening. Oss terstår nemiigen Sjäien sä
som möjlighet att blifva verkhg SjäI. det behöfs Noti ali vi gifva denna
dess Absoluta möjlighet ett bestämdt innehäll. en bestämning. att vi tänka
oss den samma uppenbarad i en bestämd föreställning. Dock den Återstår
icke säsom Abstract Substrat utan säsom immanent Substans, säsom 1 hvar- io
je sin uppenbarelse till sin totaiitc innehällen, och helt och hället / uppfyl
lande / utgörande / densamma.

Lät oss vidare extendera detta till heia menniskjoslägtet såsom ctt an
deligt continuum. Härvid åter erinradt att denna Alimänhet cj fär tagas
hvarken såsom Summan af Själar eller såsom ett Abstract ailmInt, upp
kommet genom uptagandet af det hos alla menniskor sig företeende an
deligen gemensamma, uran 1:o Enligr föregäende säsom Identiret afTän
kande och Tanke. 2:o Såsom ett sig 1 hvarje Individu, i sin hcihet manifes
terande alimänhet, utgörandc hela hans andlighet, sä att i den samma
intet utom detta Ailmänna finnes, och 3:o Bör det llkväl fattas skiljdt 20
ifrån denna sun manifestation. såsom Absoiut möjhghet aH sig 1 den sam
ma uppenbara

Antingen man nu antager aH utom menniskjan förnufiiga varelser fin
nas, hvilka, säsom hon, i och mcd detta förnufi äro delaktige af Guds det
högsta förnuftets väsende, eller icke; här är icke fråga om att föra nägon
bevisning hvarkcn före der mot eli sådant antagande. Men hvad här
vidare nädigt är,
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Min oration, till ett Sällskap Vngherrar mcd högfärd och bruna Frackar
samt Damer, unga N. II.. mcd kanoner och bleka kinder hållen i min
kammare under det Gastarna dansade i Urvädrer utanför Fönstret och
brasan brann 1 Spiseln.

Glindra icke Himmelens Lysmaskar, för att i st. f det Eldklot Vesterns
vågor uppsiukade. beiysa vära soari förkoinade fröjder? Hvila icke da- 4)
gens stormar för att iyssna till vär glädjes toner, och täcker icke dimman
Staden 1 däiden för att ifrän oss aflägsna tanken pä menniskjans därliga
sträfvanden och striden? Nvarföre dä icke Iemna Ijuset iugnet och fridcn
en bostad i våra hjertan!

Säsom eli bidrag ait bestämma hvad sann glädje är täckes Ni goda
Vänn(er> afhöra:

Men iek-e är mifl herrskap eder glädje fridens och ijusets? Eller tror
herr Baron sitt Adclskap och sin hastiga befordran gifva frid och fröjd
som varar? Vet icke ers Högv(äDborenhet att det förra företrädt *är*
allom. medfödt 1 arf frän fader Adam, ifail Guds beläte är eri giltigi o
dipiom? Elier att det funnits dem, som påstådt M(in) H(erre>s extra-Adei
het vara ett Nuil och af intet värde? Känner icke min H(er)re aH t. cx.
Fiorentinarne med dess prerogativer straffade alla oduglingar? Ja kloka
män påstå detta ännu vara failet. i det Regeringarne sålunda beteckna
statens skum; hvarföre ocksä Amerikanarne och Norrmännen, som ingen
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siik inrhttning iiga inbiila sig vara det första folk på jorden. Också se vi de

Europeiska Nationer, som äro mera mna om 51tt goda namn. raskt nog

handtera skum slefven, under det andra, mindre nogräknade säkert af

öfverflöd på Machinerier, använda aila siags Compressions pumpar för

alI genom Condensering bringa Massan till homogenitet 1 Aggregations

formen. Huru vansklig tröstegrund högt Emhete är täcktes Ers högväl

borenh<et> linna af Heliogabali 1-Iäst, den spinnande Sardanapolus sam

liga Lackfabrequeurer etc. Utomdess hotas en siik uphöjeise af tidens

däliga Anda mcd mängen fara, säsom ses kan af en viss Carl’s en Oustafs,

en Christians Arsenijs etc. exempel. oberäknadt (WeI(ington’s) Iturbides

Marats och Alexanders Napoieons, ja man äfias t. o. m. ait afskaffa den

föga glädjande uphöjelse och befordran som / blott / endasi / varar tilis

Repet afskäres.
Tit(olus) mcd Orden i venstrn knapphåiet ler sä förnöjd med en bhck

på oss odecorcrade! Säkert har ni hört ordspråket: »En ringa ung glädjer

barna-sinnet.» 1 s(ynner>het äro ghttrande saker angeniima för barnen

äfvensom för alla hviikas själsförmögenheter ännu äro outbildade t. cx.

för Afrikas Söderhafvets viidar. Hvem känner icke att dessa företrädesvis

för Olasbitar / eiker / och / -perior upläta ali sin egendom t. o. m. sina

20 hustrur, och säija, om icke sig sjelfta, åtminstone sina mcdbröder. Likasä

veta Naturalhistodci att äften korpar och kräkor äro begärhge på aiit som

giänser och giimmar. Herrn mcd bruna a la mod fracken och kedjorna

/ pi Chemisetten / i bringan /, färjag endast varna att färdas varhgare mcd

sina smala ben, och ncdsänka näsan, för aH icke väta eller förkyla den i

moinen, framför aiit aH noga undvika hvarje stöt i hufvudet. på det ickc

k’langen miitte förräda dcss beskaffenhet invärtes måtto,

//Vildarnes giasperior kort upfunn. för småvettig.//
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Magnifice Domine Rector
sä ock
Ampiissimum Consistorium Acadcmicuml

1-los Edcrs Magnificcnce och Ampiissimum Consistorium färjag 1 djupas

te ödmjukhet anhålla. ali mig måtte föwnnas utiösa och till tryck be

fordra dc Ampiissimi Consistorii Protocoiler, hviika blifvit förda mcd,

anledning af min den 1. sistledne December till Eders Magnificence och

Ampiissimum Consistorium inlemnade ansökning att fä tiilgodonjuta det

mig höugunsUgt meddelade venia doccndi vid detta Universitet. genom

att privatim föreliisa öfvcr den Akademiska Frihctens Sanna Natur och

Väsende, hvilket af Vniversitelets Rector Magnificus b]ifvit mig vägradt;

Förhlifvande mcd djupastc vördnad
Eders Magnificcnces

sä ock
Ampiissimi Consistorii Academici

50 allcrödmjukaste Tjenarc
Joh. ViIh. Snellman


