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sich in diese Gegensatze der linken und rechten Seite, wiewohl hie und
da auch bald von der Einen, bald von der andern Seite aus Redner
vermittelnd, stötzend, kämpfend zwischen die Disputirenden treten,
und uns so das voilkommene BiId einer parlamentarischen Debatte
Iiefern. Dabei ist Gesetz, nur die Aufsätze abzulesen, ober die disputirt
wird. Alles Ubrige muss dem freien Vortrag Uberlassen bleiben. Wir
beobachten aber die parlamentarische Sitte, dass der Opponent dem
Andern die Thesen, Uber die er sprechen wilI, vorher mittheilt.

Jedes auswärtige Mitglied kan Theil an den Sitzungen nehmen; so
lange es sich in Berlin aufbält; und solche, neue Elemente haben schon io
öfter der Debatte einen neuen Reiz verliehen. Ich erwarte Sie bald
einmal wieder in Berlin, um uns so philosophisch gegen einander
auszusprechen. Sie soilten in Helsingfors eine Gesellschaft nach ähn
Iichen Grundsätzen bilden; Cieszkowski hat es in Posen gethan; die
HaIle’schen Hegelianer gehen, höre ich, mit demselben Gedanken um.
Es wäre das Princip der Association, auf die Philosophie Ubertragen.

Die jungen Leute, welche mir Ihr götiges Schreiben öberbrachten,
zeigen vielen Eifer for die Wissenschaften; sie foigen mit musterhaftem
Fleisse meinen Vorlesungen, und beim bevorstehenden Schluss dersel
ben, beeile ich mich, ihnen meine Antwort zu flbergeben, damit Sie 20
Ihnen dieseibe zustellen. Dem Vater des Einen, dem Herrn Professor
Tengström, bitte ich Sie, den Ausdruck meiner Hochachtung zu
erkennen zu geben, und die Zuversicht in meinem Namen auszu
sprechen, die ich habe, dass sein Sohn, den Fussstapfen des Vaters
fo!gend, dereinst in seinem Vaterlande eine Stötze ächter Wissenschaft
sein werde.

In der Erwartung, recht bald von Ihnen, geehrter Herr Doctor, Uber
den Staat oder wortiber es auch immer sei, einen Aufsatz för unsere
»Verhandiungen der philosophischen Gesellschaft zu Berlin» (so wol
len wir das Kind taufen) zu erhalten, verbleibe ich mit der ausgezeich- 30

netsten Hochachtung,

E<uen Wohlgeboren
ergebenster

Professor D:r Michelet.
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Upsala d. 8 Aug. 1843.

HögtUrade Brodezi

Mcd den innerligaste gladje och ragnad har jag mottagit Dina båda
vänskapsfulla skrifvelser, af d<en> 20 Juni och 20 Juu; — endast en
omstLindighet har smärtat mig, och denna var bekraftelsen af ryktet om
Ditt beslut att lemna Helsingfors Universitet och blifva Rektor Schoke
i en allägsen Iandort. Att detta steg ir ett afsteg från den för Dig 50

utstakade Iefnadsbana, har icke kunnat undgå Dina vänner i Sverge,
hvilka ock derföre i det Iängsta betviflade möjligheten af detsamma.
Det har nu emellertid inträffat; men vi hoppas, att det endast mätte
vara en liten diversion, efter hvars snara förlopp Du åter inträder på
Din enda rätta bana, som är Universitetet. Ack om Du ändock heldre
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hade i tid beslutat Dig för att söka Professionen i Lund, så hade Du
lika säkert haft denna plats, som Sverge derigenom hade tillvunnit sig
en filosof, som gjort heder åt den skandinaviska Norden. Dc orsaker,
hvilka förmått mig att afsni från att kompetera till denna plats, äro
mängahanda; men hufvudsakligen den öfvertygelsen, att Upsala Uni
versitet är centralpunkten för den Svenska bildningen och att således
detta Universitet är den rätta platsen nu, likasom fordom, för en
uppvaknande filosofisk rörelse, isynnerhet som dertill kommer, att
detta Universitet just varit och ännu är Phosphorismens näste. Här kan

10 en filosofisk opposition uppträda och väcka intresse, ty här hafva vi
Sverges alla »sjelfständiga» filosofer och theologer församlade. Du
skall ock tro, att ilskan och förtrytelsen mot mig varit och ännu är
ganska häftig. Sv<enska’ Biets utgjuteser hafva varit ett echo deraf, och
om Du tagit nägon notis om dessa, sa kan Du af dem ungefär bedöma
min närvarande ställning. För att visa »gubbarne» tänderna inlemnade
jag ansökan till den ledigvarande filosofiska lektionen vid Oefle
Gymnasium, men ernar snart återtaga min ansökan. Emellertid tyckes
detta steg tillsammans mcd den tillfälligheten, att jag genom Schröders
utseende till ledamot af Schol-Revisionen blef oumbärlig för nästa

20 hösttermin, för att sköta Professionen, hafva utöfvat en välgörande
verkan på vederbörande. Biet hölI just på att lugna sig, då Freja kom
ock rörde upp alltsammans igen.

Af Ditt sednaste bref finner jag att Du anser denna Dagbladspo
lemik icke vara utan nytta för sakens fortgång i landena. Af denna
mening är äfven jag, ock tror till och med, att om ickc Biet varit så
ilsket och efterhängset med sina notiser, sä hade saken alldrig kunnat
inom sä kort tid taga en sädan fart i Sverge, som den nu tyckes
hafVa gjort. Den, som nu icke vet att tala om Hegel och Hegelska
filosofien, han anses vara en ignorant; detta är till en början

30 onekligen rätt bra. Men härmed har nu det okunniga och ytliga
pratet fätt munnen upplåten, och det svära steget äterstär, att skaffa
det nyvaknade intresset ett säkert stöd uti ett grundligt filosofiskt
studium. Som Du vet äro Upsala-Studenterna icke synnerligen
bekanta mcd det, som man kallar »vetenskapligt studium»; kanske
kan det blifva bättre, om jag bara hinner en gäng gifva dem en kurs
i Logiken, så att de komma ifrän den nu rädande vantron, att den är
alldeles obegriplig. Dc hafva redan börjat kisa Hegels »Geschdchte
dcen Philos<ophie>» i stället för Schröders Kollegium. Till hösten
ernar jag kisa öfver Logiken publikt och sedan fortsätta dermed

40 gratis under vårterminen. Hän ligger nu den närmaste yttre anled
ningen till mitt beslut, att nu genast börja utgifva en »historisk
framställning af Hegelska Filosofiem>; jag ville hafva grundlinier, att
sätta i händerna pä ungdomen. Och häraf har äfven planen för detta
arbete till en hufvudsakelig del blifvit bestämd. Dc anmärkningar vid
planen för arbetet, hvilka Du framställt mäste jag godkänna, ehuru
jag fär tillägga att jag redan frän början gjort ungerär desamma sjelf.
Jag hade att välja mellan tvenne behandlingssätt af Hegelska
Systemet: ett mera populärr ock ett mera vetenskapiigi. Hvilketdera
borde jag Välja, dä jag skulle sknifva en encyklopedisk öfversigt; att

50 lägga till grund för akademiska föreläsningar öfver Systemet? Jag
tror: det sednare. Hade jag äter velat skrifva en framställning för den
större allmänheten, sä hade jag bort välja det förra. Jag har
emellertid af nu angifna grund vid behandlingen af Logiken hällit
mig till Hegeis egna utvecklingar, sä troget sig göra lätit, för att
sedan under föreläsningen och det mundtliga föredraget pä ett mera
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populärt sätt utlägga de abstrakta grundiinierna. Du förstår att det i
Upsala ännu är ondt om Exemplar af Hegels Enzyklopedie och utan
att ähöraren egde en Iryckt handledning att liligä, skulie han heh
visst icke lange hålla ut. — Naturfilosofien ernar jag aibandla mycket
kort, för att fä litet mera utrymme åt Andens filosofi. — Din
anmärkning mot upptagandet af en kort öfversigt af dc »philoso
phiska Afhandlingarne» medgifves gerna vara fulikomiigt grundad:
men Du har sjelf gjort det inkast. jag måste göra till mitt
urskuldande, att denna lilla expos var nödvändig för den »historis
ka» fullständighetens skuld. Den hade, likasom Biografien, ganska 10
väl kunnat undvaras i och rör sjelfa sakens skuld; men för arbetets
fullständighet erfordrades dessa bäda, mindre väsendtliga detaLjer.
Att denna min framställning icke skall förmindska, utan snarare
föröka det gängse ordandet om Hegelska filosofiens abstrusa forma
lism, säsom bevis hvarför jag ofta hört din Elementarkurs anföras,
förutser jag ganska vaI; men huru skulle man bete sig för att 1
Sverige framställa Hegeiska filosofien sä lätt och behagligt, att den
icke beskyides af den ytliga dilettantismen för att vara abstrus, ±1 jag
hört mängen besvära sig öfver svärigheter 1 den Mager’ska Frum
timmerskriften. Min pIan har endast varit, att framstälia Hegel, ren 20
ock oförändrad till ungdomens tjensL1 Att emellertid en sädan
framstälining äfven kunnat göras pä annat sätt, ock kanske pä ett
bättre sätt, än jag nu gjort det, vili jag visst icke bestrida; jag har
endast efter bästa förmåga sökt göra det pä min san och efter den
pian, jag ansäg vara lämpligast för miii ändamål.

Af ofvanstäende torde Du finna, att jag icke kan linna någon
anledning till missnöje med de anmärkningar Du kan linna Dig
befogad att göra vid mitt arbete. Tvärtom — det skulie giädja mig
mycket. om Du ville hafva godheten, när andra Häftet, som innefattar
hela Logiken utkommer, anmäla företaget i Frey eller Studier och 30
Kritiker; det kan ungemr komma pä ett ut. Heiberg har yttrat till en
min bekante i Köpenhamn, att han skall anmäla det i sitt »Inteliigens
blad». Hurudan afsättningen kan blifva. d. v. s. huruvida den kan
komma att betäcka trycknadskostnaden, ty mera kan man ej begära, är
ännu omöjligt att veta. Jag hoppas dock pä framtiden; och derpä mäste
äfven arbetets afslutande komma att bero.

Nästa hätie, omfattande Logiken, biir vai Pardigt om ett par veckor
eller sä. Sedan kommer tryckningen att upphöra tilis jag vid nästa ärs
början fär se, huruvida det första ärets afsättning kan åtminstone sä
pass trygga mig mot förluster, attjag vägar fortsätta. Jag hoppas i detta 40
afseende kanske mera pä Finland än pä Sverge; ätminstone till en
början.

Af Tidningarne har Du sett, att den Danska ungdomen gästat hos
den Svenska; Du har väl äfven märkt, att stora ting äro i fråga. De
hafva blifvit öppet uttalade i Sverges huf<vwdstad, och säsom det
tyckes, vunnit starka sympathier. 1 Upsala har man svärt att tänka sig
en mera hög och storartad fest, än denna; sjelfaste »Gubbarne,> äro
gripne deraf. ehuru de väl icke anade tiLl en början, att denna
»ungdomsfest», säsom den af dem kallades, skulle taga en sädan fart i
det alimänna, som den nu gjort. Hans Högwördighet lät till och med 50
förleda sig, att uppträda säsom talare.. Mä det nu gä hur det viil mcd
den Nordiska Unionen — förr elier sednare torde den väl komma, det är
ätminstone min örvertygelse

— ; men äfven dessförutan, är denna
tilldragelse, säsom Ploug sjöng, »en svale. som varsler Nordens vaan>.
Den Danska ungdomen tyckes mig vara lifvad af samtidens stora
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interessen inom Staten. Kyrkan och Wetenskapen, och den torde i
detta afseende kunna utöfva en välgörande inverkan pi den i examens
och brödstudier försankta, ja fördrankta Svenska Ungdomen. Början
till en sådan inverkan visade sig redan af detta första besök-. Man hörde
det allmänt bland Studenterna yttras efteråt, att det var ett markvär
digt lif hos Danskarne och »alla talade dc om Hegeiska filosofiem>.
Man tycktes verkligen sjeiC biygas en smuia, d detta yttrande gick
öfver läpparne; ty 1 Upsala har man trott på Geijer och Boström. och
säledes lefvat i den futia öfvertygeisen, att »den Hegeiska filosofien

10 failer säsom för en flutgt» (Geijers yttrande i en offentiig föreläsning)
och att den »numera är såsom en öfverkorsad revers» (enskiidt
yttrande af Boström men mycket omtyggad i Upsa<lan af en <ho>p
auktoritets-studenter). Dyilka erfarenhetsrön göra emeilertid god ver
kun p1 en hop enfaldigt folk, och Upsala kan derigenom komma sig in
uti den aiimänna andiiga röreisen. Aflägsenheten från det ailmanna
europeiska iifvet, ja isoleringen från sjeifva det Svenska Statslifvet, är
ett stort hinder för uppvaknande af ett raskare lif vid vårt Universitet.
Ungdomen har inga tiilfluiien att litra kanna stäiiningar och förhålian
den inom samtiden: dc drifva sina examensstudier alideles p1 samma

20 sätt och med samma intresse, som dagakarien sitt arbete. Dc tänka
endast p1 — »iönern>. Skall detta onda kunna i migon män hjeipas, så
mäste det ske genom en förnuftigare organisation af den philosophiska
Graden. som med hvarje promotion aiitmera visar det förderfliga
infiytandet af dess närvarande inrättning. Koilegii- och Betygsläsnin
gen tilitager med hvarje är och siutiigen finnas inga vetenskapiiga
studier quar; men huru skail det då gä med Universitetet? Det biir ett
s. k. »piugginstitut». Hvad vi kunna hoppas af dc vid både Universi
teterna nedsatta kommitteerna för revisionen af akadem<iska lnstitu
tionerna. ar vai icke mycket; dc sitta fast i den gamia surdegen och

30 hafva mycken bäfvan för reformer. Annu mindre kan man hysa några
stora förhoppningar i detta hänseende af vär nuvarande Kulturminis
ter, H:r Heuriin. Det ar verkiigen eländigt; men man skaii vai icke
aiideies föriora hoppet om en battre tid, när Oskar intager Sverges
thron. Gubben ar gammal och har vai ej sä iångt igen.

Från Boström kan jag vai ickc cgcnthgen heisa Dig, emedan han för
närvarande vistas vid nägot badstaiie —jag menar i Strömstad. Han ar
krassiig och icke vid ratt godt lynne, sedan jag började att bulira litet
om Hegei och det närvarande. Han är nu sysseisatt mcd förelasningar
öfver Statens filosofi; men har myckct fil åhörarc; hela förra terminen

40 gick deras antal ickc upp till ett dussin. Annu samre gär det mcd
Schröders föreiäsninwan; han h<ar> afldrig öfver 4, men är ofta afldeies
utan, då inga rinnas, som snart skoia tentera och derföre gå upp.
Caristen har sina funderingar för sig — migot okiara och obestamda;
hufvudknulen är för honom. att vara »en sjeifstandig sjeiftankare».
Lenstöm ar nu iararc vid Athemeum i Gefle. söker ett stort pastorat.
hvaraf han får ingenting. men bhr trohgen Phiiosophie Lektor i GeRe;
och dermed är han vai nöjd en tid bortåt. Han har nu siagit sig p1
theoiogiskt författarskap mcd allan kraft, och har redan på detta året
utgifvit trenne »iäroböcken>. nemkigew i Pnenotionerna, Dogmhisto

50 den och Kyrkohistorien; aila tre aro särdeles fuskiga och missiyckade.
Annu larer dock trc till 1terstå.

Jag kan icke underhita att till siut ännu en gång uttrycka min inner
iIga önskan. att Dii snart mätte ätenanda till Universitetet tilibaka och
sälunda gagna Diti radernesland och Vetenskapen p1 en plats, der Du
är nödvändig. Måtte Dina narvarande förhälianden snart förandra sig
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och Du åtcrtaga den philosphiska kathedern — önskar Din redlige vän

Fr. G. Afzelius

97 EFTER ÖDETS VITTERHET
SLS, Rw;ebe?gsarkivc’I

Efter Ödets vitterhet 10

Dig beskärt en lång poet,
som i att sin lefnads dar
Enligt skråets sköna sed
Mycket nog att skrifva har
Intet till att skrifva mcd;
Du som poesiens Vän
och poetens högra hand,
Tag då vård om stackaren,
Skaffa honom bläck och sand!

20

Snellman.

98 1 V SNELLMAN - C G. OTTELIN 31. VIII 1843,
KONCEPT
HUR, J VS handskriJ!sswnling

H<ögvördigste> H<err> D<oktorn> o<ch Bdskopen>. — Skyldighctcn bju
der mig att hos Her>r D<oktorrn o<ch’ B<iskopen> ödmjukast anmäla, 30

det jag min plikt likmätigt från den 24 dennes tillträdt Rektorsbef’att
ningen vid härvarande Högrc Elcm<cntar> Skola. Den underhandking
p1 Sverige som ännu i Juu månad gjorde min närmaste bestämmelse
osäker och om hvilken jag hade äran förtroendefullt inherätta, afgjor
des derigenom att fyra sökande anmälte sig till den ifrågavarande
professionen och säledes dess lcdiganslående å nyo icke kunde komma
i fråga. Utan en sädan kanslcrembetets åtgärd, hvilkcn jag kunnat anse
innebära ett löfte till min fördel, kunde och ville jag icke lemna den
säkrare fastän ringa inkomst jag ren genom H<er>r D<oktorn>s och
Biskopens godhet eger. 40

Min ställning till Skolan är altför ny, för att jag om dennas
förhållanden skulle kunna aflemna pålitlig berättelse. För dc fordrin
gar man densamma kan göra harjag tyvärr ingen annan måttstock än
min egen erfarenhet såsom skolgosse. Jemförd mcd Trivialskolan i
Uleåborg, i hvilkcn jag crhållit min undervisning och hvars alumner
den tiden dimitterades direkt till Universitetet finner jag Kuopio skola
stä mycket nog tillbaka, isynnerhet hvad angär språkstudierna och
förnämligast Latinets. 1 detta sednare hänseende torde felet hufvudsak
ligen bero af följande: att 1:0 dc Öfnings Exempel för Etymologien,
som begagnats icke genomgås p1 samma g1ng med hvarje hithörande 50

styckc af Grammatiken; att 2:o ifrån nämnda Öfn<ings> Ex<empeb
omedelbart öfverg’ås till Explication af Cornelius, hvilket gör kursen
för denna Auctor så l’ångsam, att 3:o eleverne, dä dc uppilyttas till 4:de
klassen, ganska ofullständigt *lärt* sig hans bok samt att 4:o Latin
skrifningen mycket försummats. Dc i första och 4:de punkten nämnda


