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enda möjligheten af sjclfpröfning. Då man springer öfver och va’igar,
måste man dock föra mcd sig någoi. Prudenli Audacia var Pehr Afzelii
vackra sigillvalspråk. Du sjelf, som dock medförde si mycken öfning
och så siora lillgångar, larer väl icke eller dock gripil Dig an mcd
Saima, man alI särskildl harva rustat Dig deriili. Vr vän Cygmeus
synes mig vara en a f dem, som ehuru han a f Nervwnder qvick 1
kallades en Cunclaior, för hvilken Flann,bal åler råkade ui, likväl Ler
(CL’ förslår sig pii att cunciera.

Jag kommer nu ihäg Cygmeus, anledning deraf ali jag i går afions
10 hos Bydn på barnsöl, hade mcd Lille sarnial om honom. LiIle har

nämligen nyss hafi frn kom bref från C<ygnwus>. [Jan har i Rom,
hvad lyckes, frusil och förkyli sig si, ali han nu drages mcd en svår
Rheurnalism. BEide för ali fti boi, der han fåil soi, och för alli Archiver
samla hisloriska documenter angående Ryssland, hvilka han kommil
på spåren, viii han dröja der boria, eli tir till. [Jan ville ha anslag för
della ändamål. Men derföre hade han dock bori inskicka någol prof
uiaf hvad han vore i stånd ali åsladkomma; hvilkel han försummai. 1
slällel utkommer nu i dessa dagar en samling poemer af honom, kallad:
Ljus och skugga. Om han dermed siäller sig mer i skugga än i Ijuset,

20 måsle vi, hans vänner, mcd lvifvel molse.
Hvad jag sisi skref om Aminofl måstc jag, ly värr, taga iillbaka, så

vida han fåti lillsägelse, aLi icke siälla någon saker pian på Theologie
Professionen, emedan denna lorde fil en praktisk, eller predikarebe
slämmelse, lilli ersällande af del murkna Seminarium. Jag sökte
ArniinofD för par dagar sedan, för ali lala mcd honom i della ämne,
men Lräffade honom icke hemma. Beklagligt är, ali han sålunda (inner
sig gäckad 1 utsigter, vid hvilka han sl på alfvar och så länge fäsnii sig.

Hvad i sammanhang härmed mig belräffar, så börjar jag alli mer
känna, aLI min besLämmelse vid Universiietei behöfver slutas; hvar

31) för<e>jag också börjar alli mer längta alt fil lräda lillbaka. Philosophin,
i den form jag föredragii henne, har förloral sin belydenhet. FIon masle
i annan iklädnad väcka deltagande, saml ingripa uli den allmänna
bildningen. Jag lycker mig se, huru ungdomen alli mer kallnar och
blifver likgillig. Det är icke bloti iillfälligl, man eli tidcns lccken. Dc
ana och kanna dunkeli, ali nagoi annal än del abslrakla systemcl nu
är Iifsfraga. Afven deras in leresscn ha fva bli fvit pra kliska, eller anses
af dem sjelfva ålminstone. A andra sidan lärer väl jag, churu ickc sjelf
märkande del, ha fva stelnat i vissa yilre1 former af framslitllning, hvilka
pläga plLränga sig den gamla läraren. — Farväl för denna gang åler. Dc

40 minas varma häisningar till Dig bcr jag ali få här slutligen inlägga.
AllLid

Din
3. J. T.
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Bästa Broii

Del är verkeligen ickc man blygsel jag faLlar i pennan för ali besvara
Brors vänskapsfulia bitf af den 28 sistledne Februari, hvilket jag så
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skamligt sia rFvat mcd. Saken vur nemiigen. tiLl jag redan missiröstude

ait f nagot bref aF Bror, då det ej kom inom Januari mzinad, och ali
jag, som För öfrigl jusi ej har en serdeles vidsiräckt korrespondens,
under hela den Iid, som Förilöt sedan breFvets ankornst liii och d jag
för par vcckor sedan flck det om hander, ej besökte Kejseriiga post
kontoret. Skuiie liror Framdeles någongng skiinka mig nöjelafeti bref’
iofvar jag dock större akuraiess. Del aura siikrasle vore, i fiuli biefvet
innehöiie ntgon bridskande komission eiler ntigoi annat aF vigt. ali

sätta uianpö kuvertet: »itFöijer Prof. Tengströms bref». dä kursor aIiiid
skali frarnskaffa det. Förlät emeilertid, Bästa Bror, för denna gng miti 0

s ja r Fve r i!
Såsom liror anmärker är iystnaden nog talande, hvad Tidskrifien

vidkommer. Den gick under för vurningar och beräkningarfrn mnga
häli. imeiiertid tyckes Bror ej heiler rigtigt gilia försiagei och då kun det
vai vara s godi, ati deraf iniet vardt., Vi För vär del hade dock svårt att
iemna en Liiskad idee. Brors åsigt om Pubiicisieriei, måsie jag medge,
att jag ej räti kun linna mig »einversianden» mcd. Mä vara för en
tidning; — men allI pubiicisteri kun väi ej vara siöpi sammu fon.
Hvarför är ej den posiliva sidan lib vikiig. som den negahivu? Mä vara:
det kommer visseriigen an pä att drifva in mera )‘jäsningsämne)): nien 20

deL kommer ej mindre an pä att detta jitsningsLimnc bearbeias, sä att
det ej bioLi pöser och pöser. Jag för min del kun ej neka, att jag tycker
att mcd den nya vackra vändning sinnena fått ii det fosterländska,
äfven CLI vissi sinne för del ytiiga radoterandet utbiidat sig, som just
kommer deraf, alI sinnena [Mi en enthusiastisk riktning, men aLI hvart
denna riktning egenteligen viii och hvad den åsyfiar det sväfvar för dc
liesta »ins Blaue». Jag kun ej linna derus förtjenst, som bygga mindre,
Ljn deras som nedrifva, jag kun ej bedömma en Runebergs, Lönnrots,
Castrens verksarnhet från en sädan sidu, som bror siti bref liii den
sisinämnda. 30

1 sammanhang härmed viii jag omnämna ett nyti försiag 1 siället För
det ingångna, som sysseisait oss och som nu ej är afltför itngt från siit
utförande. Vi ha nemiigen besiutat ait börja uige en periodisk skrifi
iösa häfien pä obestämda tider under namn aF: Fovtcrfändskt Aibiitii,
Ohman i Borgä har erbjudit sig föriaget. Första häftet utkommer 1 väi

om 7 8 ark och innehäiler, utom öfvers<äitningan af Finsk och
Esihnisk poesi, en uppsaiis af Tigerstedt om Finnan,e 1 dc’ R/änc/ska
sagonia och en aF mig, säsom början till en series Tcc0k,,h,garfrån ckii

Jbstt’rlciiufvkci u’itre,/wrr,,s O,,UO(7C/U Vi kunna ej iofva annai än att

amnena bii uI’ fosieriändsk ari och ali skriften 1 ailmänhet skali röja 40

käriek för sädana ämaen. Det är dock roligi ait sålumda liti nägoi fäir
att Försöku sina krafier uppä. Suuu;ns lryckning forigär oafbrutei och
kommer att uigöra ntgru och 20 ark, — stUedes en ganska diger fohant.
Cygnaei dikter och Joukkahainen 2 iigga näsian [ärdiga. ali iöpa ut.
Den sisinämnda innehäiler uppsaiiser uF Pappa. Runeberg (Om Kting
Fjaiarfl, 1-toisti, Topehus, Ingman (en Finsk) och rnig, utoni poesier.
Savoiaks Kareiarne ärna utge några linska Foikskrifier och läta trycku
dertiii en giob karta. Bland dc yngre räder således cii b;i,;zcnw stut/hiin
scrihe,;di, om ock hos dc äldre ett ininiane srudhu;; quh’srend . — Aila äro
har en spänd väntan hvad Nordström månde göra. Ltit se om han 50

skail lägga den fläcken pii sitt rykte, alI han iemnar siit Iand, der han
varit uppburen ui’ si niycken kiir)ek och viinskap.

För Brors vänskapiuga förslag i afseende å Hagberg ftir ag tacka.
men har hvurken htig eiler krafier för aLI verka i eU Svcnskt biad.
FIagberg> vore äfven iroligen dermed0 föga beläten. — se huru Saima
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härefter skall reda sig sedan Censuren tagit pi sig Linnu hirdare vantar.
Dc andra Tidningarna ha redan blifvit jemmerligen massakrerade.
Troligen har flror sett p\ 1-helsingfors> Tcidningar> en qvasirecension af
Ncrvuinders Arithnietik. Af den strök Gyiden ut nUstan alh det
tadlande emedan han sade aH boken k unde betra k Las stisom förlbttad
aC Geheimerådet. Kun man tiinka sig migot ussla re!

On »upplysningsphilosophien» soii, Uror bad mig skrifva hvad jag
Lyeker. kan juu ej säta annat in godt. Äfven ag tuor fulit och fasi ait
saken på »annat hIl» skall utageras och är öfvcrtygad om, ala Bror

10 siagit in pi den rätta vägen 1 detta fali. Få se hvilken vändning den
Berlinska föreTlingens Tidskrift skall taga! Deraf har ännu intet synats
här, ehuru niigra 7 häften torde van utkomua, enligi lnteliigensbiadei.
Om sjelfva föreningens förhandlingar har jag doek hist hvarjehanda i
JahrbLicher> der> Gegenwart. Dc tyckas hväifvt sig kring religiösa
ämnen. Jag kun likväl ej linna huru under nuvarande förhäliande
Ph<ilosophien> alls sktdl kunna trifvas i Preussen; — he/lie liär. Blir
Tidskriften äter en äkta Elegelian till form och åtbörder kommer den
väl att begrafvas i dc kungl<iga> Bibliotheken.

M ina philosophiska studier ha delLa :ir varit af mera exoterisk art.
20 Aesthet ken har svnnerhet sysselsait mig och jag tror ati hvarjchanda

derunder klarnat för mig. Jag har äfvcn Iroit aLi cii sidant studium till
en del kunde medföra summa gagn, som Brors Franska upplys
ningsphilosopher. Atminstone kun det ge anled,ning till aLI öfva sig 1 att
skrifva, blott man Lar saken alfvarsarni, stisom den bör tas. — Ryktet
här förmä 1cr att i Kuopio lefvas brillan t mcd Concerter, baler,
slädpartier etc. samt att Bror, sjelf roat sig cfLer bästa förmäga. Bästa
Bror ingentinu vore för mig och oss aila härvarande kärare än några
underrättelser. huru Bror iinner sig. — Till sisi mäste ja anmäla en
önskan, som jag lofvat framföra tilL Bror och det af en ung och söi

30 flicka. Det har nemligen försporis att Bror öppnat korrespondens mcd
en ung flicka förui, och hvad är föriäliigare, än oiu en annan äfven viii
hu sig ett bref ii f Rektor Snellman? Flar Bror nu lusi, ala såsom Goethe,
öppna brevvexling mcd en »iheure ungenannte» sä är jag lika villig,
som skyldig, utt framskaffa det till sin egarinna. Det vore en kär
surprise!

flrors tillgifnaste
Robert.
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Heiving/ms den /0. Muji 1845.

Min lleders liroder!

Juu tager mig friheten att härmedelsi Lillsända dig cii cxemplar af
50 närlagde underliga fundering, utgörande en luen besiändsdel uf Tid

skriien Suomi för 1844, som nu är under prässen och till den 1 Junii
borde vara färdig. Var äfven god och lemna häraf till Oksanen, Julius
Ben(h, och Jou hirn Zitting Ii va r s i t t exem pia r. En ui fva ri ig gru n sk n i ng
af det ifrågavarande ämnet — dc frLlmcnande namnens skrifning pä
F inska - har jag ansett va raaf icke ringa vigt

— ; och derfo e vore, det


