
1 V. SN LLM O\N UNIVERSITETET 5.Vl 844 597

247 1 14 SNELLMAN — UNI VERSITETET 15. VI
1844
[1 LIA. (enrrcI/Jörru/nh,nge/?s arkii’

Odmjukaste Niernorial!

Liii förteckningen öRer lärjungarne på Fjcrdc och Tredje Klasserna
har, sedan jag sednast hade aran harom till Eders &Iagniflcence
inberLitta, den förändring skett, aLI yngiingarne Johan Bernhard SchlU
1cr och Bernhard Sarlin, bida pä f]erde klassen, under denna dag blifvit 10

dimitterade till Gymnasium, samt ynghngen Leonard, Wilhelm Moheil
från samma klass och Gideon von Becker Enin Ircdje klassen sistledne
2 Aprii, i anseende till ådagalagt okyskt, den öfriga skolungdomen
förförande lefverne, blifvit från denna Högre Elementarskolas gemen
skap för ali tid skilde. Kuopio den 15:de Juni 1844.

Joli. Vilh. Snellman
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248 BLOMSTRANDE TARNOR
H liB, J VS

Biomstrande Lärnor
Hum nE behagen.
*Huldt* af iifvets och skönhetens vir!
Eder heigas skålen,
Eder ilm dagen.
Sfinucr Er helsar. Dess mening försLr
Snart skali han komma stunden. och tyda 30

Aningens drömmur och hjertats bcgar
Lätt Edert hjerta; ty kLinslornas röst
Tydes s skönt nE ErI unande bröst.
Oskuldens mening tjust må det lyda,
Döljas Er rodnande hemiigheL der!
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H UB, .1 VS hwukkriJLssu,n/n,g

Käre Broder Snellman.

Dt’ har i och mcd Ditt bref kommit ihåg mig p en dag. då Du var ledig
och kunde lritt öftericmna Dig ät hvad Du tyckte. Tack Mdc derföre.
och för sielfva brefvet söledes naturligivis äfven. Att nar Du skrifver Liii!

mig. Du förnämliQast skrifver om Dig sjclf, är, eller. rnListc jag säga.
vore. aildelcs i sin ordning; ty huru Du bcflnner Dig icke blott i
alimänhet man alldeles bestämdt och specielt, är karl alI fä underrät— 50

Lelse om. Afven deuföre kan jag ei eiler förhUla om vtira. min och dc
minas. ställningar och Förhållanden. oaktadi deras obeiydhghct inför
Dig siisom publicisi. samat deras alldcles privata, för Saima Iikgiltiga
samt främmande, samt å sin sida lika sä mycket för henne skyende och
skygga. art och lynne. — Utan tvekan om DiIL vänskapiiga och
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uppriktiga deltagande För detia Urnne, det alideles enskilda, sami Heti
mig och dc mina rörande, skulle jag titbreda mig deröfver, och
uppduka det För Dig, men Kcllgren, sam FranifZrer detta breF. har en
kunskap om alli hvad oss rörer, hvilken liitt torde erbjuda sig till
undergiicnde aF examen. — Jag erbjtider likväl en text, hvaröFver
förkiaringar af honom mii afgifvas. — l-Ivad mig sjelf beiriffar. har jag,
siisom Du vei, den iii iid bani Förnäml igast len terat och cxaminerat.
Philosophins siudium vid Universitetet har iiten Förlorat, iiiminsione
hvad ii tbred n ngen be tri min. J ag ha r till den mi promotion miist u idela

10 öfver trettio Admititur. Felet Lir icke mitt, som jag tror. Jag tyeker
iitminstone sjelf, att jag nu bättre, än Förr, skullc siisom lärare sai pii
min plais. TvIen oivifvclaktigt inverka äfven hän i osynlig mitta nya och
nyaste tidsniktningar. Saknaden aF philosophiska sympathier i dc s. k.
högre Facu)teterna, Sundvalls. Sjömans bonlgång o. s. v.. göra otvif
velaktigi siit till. Dii icke den vLintade tillämpningen vidiager. Förlorar
sig det vaknade interesset För allmänna sanningar. För min egen dcl
kännes jag dock vid en stor bnist, öFver hvilken jag verkligt biyges, och
sam allmänheten nog härer sinängi Lillräkna mig, den, ait jag dcc
utgiFvii niigot Fniin trycket till beFordrande aF niin veicnskap. Jag hain

20 gjort Försök, mcd hvilka jag ahhiid bhiFvit missnöjd. Dii jag ville vara
populär, FöreFöll jag mig ytlig; dci jag tyckte mig hiilla mig pii djupet,
tyckte jag iter, att jag bleF oftitLlig. Du är, hvad den sisia penioden af
Din utbildning betnäFFar, alldeles afundsviind i Föreningen aFdct djupa
och populära. Och pi det Du icke mii misstunka, att härunder ]igger
niigot ogihtigi, sii Fiir jag tillika bekänna, ciii Jag anser Dina förut
utgiFna läroböcker i Philosophin pii lingL nmr icke lyekade ellen trafFade
sii som man n u sk uI le vänta dem aF Dig, sam t ali jag dcc trott m ig
k linna antaga dem till ledLrid För mi IL Föredrag [ni ii kai hedern, emediin
dc förcl’alla mig i sin sammantnängdhet dunklare än dci dunkla dc

3n skola Förklara. Emellertid har du oivifvelak tigi genom utarbetningen af
dem vunnit mycket 1 upparbetningen aF Din inneburna philosophiska
bestämmelse och Förniciga. 1 Lillit till Din ursäktande vänskap vågarjag
nu sii hän tata till Dig cm Dig. Det kommer ocksä tillika deraf, ali jag
anser Dig vara öFven att kunna simas i dci vetenskapliga hänsecnde,
hvarom nu är Fniga. — Emellentid kom, jag iFnin conccpterna ccli äm net,
ehuruväl det vid nmnmare besinnande dock ickemr ett sii besynnenhigt
spningjag gjort, di jag Fnin miii egct lilla Jag hoppade öFvcn. En siidan
der sahius änju i sjelFva Philosopliin det allra tillsiLindigaste. För öftigi
bedjer jag, ati Du, dii Du härnäsi mr god och skriFver, alis icke mi

30 vid röra heLi detia ärnne, hva roni blott monolog och alIs iekc dici log
kan äga tom. Att jag biirver ganimifi, mmrker jag nog. och i sjelFva
verket van jag mFven, dii jag ‘niin ungdomsstudier iillbakakom till
Philosophin, rcdan För eanimal, ellen saknade öFning biide 1 eli och
annat. Men För ait iterkomma till hemmet. sii Fiir jag tilhägga. ali cm
niin Ilusiru nuärken aLi jag bliFver ganumal. icke är sii aFujondi. som att
det ntrkes miii opnoductiva Fönliillande till Phiilosophin. Emellentid
bibehåfler Ilon sig itminstone i mina ögon lika ung. — Barncn växa till
och bliFva slora. Roberts hiig ligtzer heit och luillel iii doccrande. Flvad
mi deraF nui hli Fva Ali han vid Candidat Examen icke kleF högre 1

50 rösier, var För honom i pcedagogiskt aFseende ganska biaF. Mitte hcrn
deraF siänumas till harmoni, och ait icke Försöka vilja mer än han
Förmir, lika sii nuvcket som iter iillvägabninga och produccra hvad han
är i stind ati concipera. OFvci’huFvud är han För mycket Fallen För eli
smiiaktigt knitisenande, som väl oFta itFöljcr. nuen acksii vansiäller och
i en Falsk position Försäulen ungdomen. No till somnuanen, ellen
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Proniotionen, arnar han sL sig ned någonstades i Tavastland, åter för
att Eira Finska. Jag har dertiil samtyckt. — För att genomgå mönstring
en af min ornvardnad, kommer jag äfven liii mina flickor, hos hvilka
naturligtvis eller barnsligivis pianerna forifara ali vara inskrankta
inom vår egen husliga krets. Sophie ar road af köket, hushållet och
1 ustba rheier, s da mi dc, i v ra förh 1 Liii den och ali tså mcd en t rän gre
utbredning, för henne aro tillgangiiga. — Mcd Helene har jag sjelf hållit
på i vir ali kisa Euklides7 Ilon qvarstår nnu i barnslighetens ålder,
och behöfver bkle till sjLil och kropp en solidare utveckling, som jag
hoppas hon afven skall vinna. — Natalia Lir annu uppflyttad till högsta w
klassen hos Fru Rosen, der hon icke blifver efter kameraderana. —

Annu en sommar får vi passera på Botby. Får se om den blifvande
köparen tillafventyrs ville latu oss bo qvar der såsom tomtlycka.
Arfvingar till egendomen hafva nu hiir intraffat fran norr och söder.
Den 26. Juni gåregendomen pa auction. Manga speculanterförspöijas.
Chydenius och Appelgren fortfara i sommar att bo på Degerögard.
Vart grannskap på landet är alltsa detsamma som i fjol, och vär
stLillning alitsa fortfarande angenäm. Matte Du äfven njula en an
genäm sommar!

Vid Universitet går det ytire sin vanliga gång. Till denna naturliga 20
ordning måste vai äfven Hällströms bortgång räknas. Dc inre förän
dringarna markus icke genast. Kännemärken visa sig dock äfven af
sådant. Jag menar deribland mina ofvannämnda kandidat Examens
videtur, om dc annars äro palitliga, hvilket jag befarar. Dina utfali i
Saima mot forskningar i tiet speciela, som man titulerat hvad Du
angripit, aro i det hela berättigade; men jag befarar, att man nIls icke
tagit sig bakom öronen, utan bloit rider pt det ensidiga, ellei på
enskilda misstag som du begått. Sist har Ditt anfall mot Porthan väckt
förirytelse. Och oriktigt är det visserligen, att Du sammanställt honom
mcd blotta samlare. 1-la ns empi ri va r nagot helt anna t än den Du 30

angriper. Porthan va r ph ilosoph, popularphilosoph. Han är den, som
hos oss utbredt upplysning, frihet 1 Länkande, afskaffat en massa af
fördomar och vidskepeiser, samt dogmatismen i vetenskaperna. En
monographi i detta afseende om honom vore mycket lärorik och
upplysande. Under den chaotiska eller rhapsodistiska ytire formen af
hans skrifter ligger en sjelfständighet, ett sammanhang, hvilket blott
kan räit uppskattas genom jernförelse mcd havd före honom var., 1-Ui raf
kommer jag 1,ii Dina uppsatser om vår na tionalitet. Dessa hafva funnit
mycken anklang. Men jag för min del ringer deremot, i en annan Lon.
h va ri i ngen velat ins tä m ma. liii mii iona ii tel pra las hä r iiii, och 40

uppgöras förslager och pianer, dc allra småa ktigaste, och deallra
förfl ugnaste, till lust och leila, isynnerhet bland ungdomen, men afven
af dem, som 1 skölden bära sjelfvaste klokheten. Till niin siora
Lillfredsställelse har jag i Castrn, som nu varit hos oss nägra vcckor,
fäti en mägtig bundsförvandt. Inom eget hus har jag i Robertus haft en
ifrig Finsk Zelot ali strida emol, hvarvid Fadersmyndigheten intet
hulpit. Nu pä par veckor har han icke framdragit detta ämne, som han
förr ofia ryckte fram mcd. Af tiet anförda ser Dii, att jag för min del
icke viIl godkänna åtskilligt i Saima om samma Finska nationalitet.
Söndringcn i spräk hos 0SS mä hka Vai heta ett godt som eit ondi. 50

Denna söndring fönutan stode Vi, säsom Castrn uttryckt sig, pä

samma punkt mcd Ostiakerna. Principium exclusi terhi, för att tala
mcd och mot niin hvardagsauctor Kiesewetter, gäller hä r 1 ika litet som
i annat. Jag hyllar derföre icke cii blott juste milheu, men yrkar pt eH
öfvergri pande, högre, en spets, säda n den just a f Franzn och R tine—
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berg i poesins sfer representeras, hvilket jag LiFven mcd Castrn mste

emot Dig och Saima psta. Något kast-artadt, sådant det genom
söndringen i spriik hos oss Framstr, lare vi Finnar mcd vår orientaliska
qvietism alh fail icke kunna undvika. Att kämpa mot en mcdfödd
natur, är vä 1 icke ofruk tbart, tuen såsom Ii u Fvudändamäl tom t och
Fruktlöst. — Din Saima är För öfrigt ett monumcnl, som hos oss gjort
och gör epoch. Du hur Framdragit ämnen, som hos oss aldrig Förr
blifvit ofFentligen och mcd alfvar behjertade, — samt på ett srill. soni
öfver miti beröm, der Din cliarakter och Din talent lysa mcd varmande

0 sken. Detta vare sagdt icke För ait smeka, utan för aLI uttrycka eit
erkännande. hvaraFjag Föreställer mig att Du är i bchoF, ccli som hvar
och en. som mest förtjenat det, ty värr oFta äfven mesi saknat. ellcr dä
Först vunnit, när han sjelF upphört att sakna, och sjclfva sakcn gtt
[mm, individen sjunkit ned i det tysta. — Universitetet, För att dcrtill
iiterkomma, beskylles Du jemväl haFva horn 1 sidan till. Jag För niin del
anser godt och brafsamt alldcles bchöfligt. att vi m våra »knuffitr». Vi
äre vcrkligen, Förcträdcsvis, i behof dera[ Och Saimas bcstämmelse
låter icke beFara att Universitetets bestämnielse kommcr, tminstonc
genom hennes förvillande, att missaktas. Fiuru naturligt är det. må jag

20 till vart Försvar säga, att vi, mcd virt släp aF tenlamina och examina,
promotioner, iltlar, ordnar, spccimina och utktanden, Facultcter och
Formalitctcr, bliFve alldeles onaturligt säkre pti oss sjelFva. hvartill vi
dock, vårt FörhUlande ifrån andra sidor bctraktadt, just ickc haFve
anledning. Fluru insöFvande till denna syndiga säkerhet är dcssutom
icke den trivialitet, hvilkcn i tryck oupphörligt, utan ccnsurens talan,
tillströmmar oss utifrån, då deremot lLtkemedel mot denna slummcr
som oFtast råka under conflscation, eller ickc cns inFörskriFvas, emedan
vi ickc kanna vårt stora bchol och dc som kanna det och tahi derom,
bland oss sjelFa, mcn dc flnnas egentiigen icke, på sina blott ord, the

30 ther, och ti 1 en dcl thctta mcd rätta, anscs säsom munnvädcr, ickc tros
och icke vinna gehör. Inom Universitet sjelFt rådcr eli litteräri freds
tillstånd. Måtte det, jcmte sina å ena sidan förlamande verkningar,
andra sidan åtminstone framdeles, fnin historiens ståndpunkt bc
dömdt, kunna anses hafva utvecklat fredens frukter, en gcmensamhet
i vetenskapliga behoF och af medel För deras til lFredsstä ilande, hva ri—
genoni det sanna skuile Förni uppsvinga sig öFver dc inskrankta,
strödda, jemFörelsevis aktningsvärda, tuen dock alldeles icke absolut
giltiga Föreställn inga rna. Meri, denna jem förelse, mellan det eria och
andra Fredstillstndet. det politiska och det litterära, är, om icke Falsk,

40 fL [min s tone ha 1 ta n dc. 1 ali t tulI ali öpa s tride rna n u, p det en a och
andra hllct. menskligare än Förr. Och redan den visar sig ju, ait dci,
hvarom strides, läliare utvecklar sig; att materien är bearbctad För
Formcns genonidril’vantle. Emellcrtid kun jo. tyvärr. äFven sjelFva
Factuni bestridas: jag vili icke neka det.

Just nu. För att beFria mig frn den labvrint, hvari iag höIl p att bäde
sjelFledsna och göra mig cd, inträdde. besynnerligt nog. Stu&eranden
Thuneberg. och öFverlcmnadc Diti paket mcd Sundvalbs pappercna
Genom Ehrström, menar jag, hade Du bordt Få äFven andra dylika
papper, som Fru S<undvalb skulle till &hrströnv aliemnat? — Mcd

50 Candidaten Nylandcr, den yngre. sände jag nligen excmplar till
Kuopio. afSundvallska bokauctionskatalouen. och deribland uttryck
ligen till Dig.

Den Bauerska Litteratur Tidningen, hvarom jag förut nämnt, är nu
requirerad för Universitens Bibldotheken. Men dc i Paris utkominan—
dc Französisch—dcutsche Jahrböcher, hvilki Ruge i Paris skullc utge.
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mcd bitrade af »Froebel. Flcss och Marx», För mig Främmande namn,
har Jag icke velat Föresl till rcquisition. innan det visat sig, ait den är
litterär: iy ingen prospect har jag sett. För egen del har jag förskriFvit
Bruno Bauer’s nyss utkomna Geschichte d<er> Politik, Cultur wnd>
Aut]clärung des 8:ten Jahrhaindert>s, Rugc’s. Dig ryktesvis bekanta,
Anekdoia, saimi Hinrichs i Ilalle politischc Voriestingen. om hvilka
hvarjehanda förekommit 1 Hamburger Correspondentcn; samt dessu
tom en skrift uf Rugc Ober die Vaierlandsliebe, hvilken enligt samma
Correspondent. R<ugc skulle hailla pa att förFatta, och som skulle vara
ri k Lad emot Tyskarnas i Frande För deras nationali tet. Jag är sai rnycket 0

nyflknare ait Få se den sistnämnda, som den, tyckcs det aFdet uppgifna,
komme att vidröra ämncn, som, mcd Dig i spetscn, äFven hos oss
sednast bliFvit vaskade, och hvari jag För detta haFt min, i det
Föregående här yttrade, oFörgripliga,, och som jag hoppas, icke blott så
kallade cgna tanka. — Universitets Bibkiotheke>t var ärnadt ali fiyttas
till den nya bygnaden, i sommar; men denna flyttning uppskjutes till
nästa å r, emedan dc nya salama ännu ickc äro rtllt Fil rdiga.

1 ditt bref Förekomma sorgliga, och För mig smärtsarnma yttranden
om Dig sjelFsamt Din stälining. Till en del flnnerjag det naturligt. Men
glöm icke, vissa siunder, ali den, som Föriorar modet, Förlorar allI, och 21)

att det jusi i tanken på en bllnil nödvändighet. bör harva sin näring,
samt komma till clairvoyance. till profetenLnde aF en bättre tid.
anticipation. Denna är vai just icke Fullt tillfrcdsställande, allraminsi i
oekonomiskt afseende. Men den är dock naigot. Jag vågar hysa den
Förhoppninu. att Du aF lutter delicatessc mot mig icke ens i Förestäli
ningen viii Försätta Dig tre är Framait. Du klagar öFver, att Du sai
sentida vunnit naigon utveckiing. Afven den kan Du harva skäl. Men
Du har dock Crån en annan sida Fulit skäl att vara nöjd mcd Din lott.
Den har dock icke rallit blott utom det ljufliua! — Det skall roa mig att
se. huru det lyckas Dig 1 SaIma taga stcg Fram. anledning aF vissa 30

paistäenden 1 sisu uppsattscn om StraFF 1 Ailmänna Tidningen. Jag
kallar dock äFven dctta För en lycka, ehuru just icke beroende pä träff,
dock beroende pai att iräfFa. Pehr AFzelius hadc i sitt sigill: Prudenti
Audacia. Att jag härvid mcd patienten menar den hierarkiskt stäilda
kyrkan, behöFver jag, eiler behöFver jag icke, tillägga.

Din gamla, utiösta, skuldsedel aitersändcrjag hilrjemte. — Färjag breF
Från Dig under sommaren, sai komma dc mig nog tiillhanda på landct,
tilan annan adress än till HclsingFors. För denna gaing åter Fa rväl.

Stadse 40

Din
J. i. Tengström,

FJFors d. 20. Joni 1844.

P. S. Säsom Frän Tyskland Färjag tillägga, att Echtcrmajer (Ru1es förra
mcdarbetare) är död; att i Leipzig. hos Wigand. utkommer »Wigand’s
VierteljahrsschriFt» (om allmänna angelägenheicr. mcd bestämmelse
att iakttaga en modcrat, toicrabei ton). sarnt ali 1-lotho, Vatke, F. och

OA Bcnary. skoia förgäfvcs bcgärt tiilstaind fai utgiFva en ny ZcitschriFt 50

För wissenschaFtkiche Kritik. Månne detta sisu FörchaFvande utuaitt
Frän den Philosophiska Socictct, hvartill Du hörer?


