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utveckling
Har Du sett eller känner Du annars till Ruge’s Zwei Jahre iii Paris.

Studien u<nd) Erinnerungen, två tjocka tomer, 8:o, tr<yckta> 1846. Just
nu har jag fått dem, men har icke än hunnit alis ögna inuti. Detta
exemplar tilihörer en Studerande Schauman. Annars bör äfven Uni
versitets Bibliotheket hafva ett exemplar. Ar du intagen af samma
nyfikenhet som min, hvilken icke just är alldeles liten, så läter Du väl
höra deraf hvilket Du, som jag hoppas, icke skall göra förgäfves.

Här hemma hos mig står alit väl till såsom vanligt; och bedja alla de
10 mina, blott idel qvinnor, som Du vet, att få, jemte mig, anm<äla varma

och vördsamma hälsningar till Din Fru, ehuru för oss okänd; hvarvid
de dock tillika mäste få, säsom de begärt, genom mig äfven hos Dig
sjelf särskildt betyga sitt hjertliga deltagande i Din välgång och sin
önskan samt förhoppning att, sä långt är det ändtligen kommet, inom
ett är se Dig här.

Alltid
Din

tillgifnaste
20 J. J. Tengström.

Hfors den 23. Januari, 1847.
Vår Helenes födelsedag.
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SLS, Borgåsamtingen

30 Kuopio d. 29 Jan 1847.

Käraste Broder Rbg.

Uppskrämd af Finl<ands> AlIm<änna> Tidning, som medfört den öfver
raskande underrättelse att Sjöströmska professionen redan är ansiagen
och det frän d<en> 11 Dec<ember>, kommer jag i sista stund med min
uppmaning: inlemna Din ansökning! — gör det, om Du vill hafva ro för
mig och hundrade andra arga själar, d. v. s., tror jag, ro för Dig sjelf.
Jag vill icke ingå i detaljerad bevisning. Du finner sjelf, hvad Du är för

40 ungdomen. Din blotta närvaro vid Universitetet är redan en stor
vinning. Du kan icke blifva en Grammatiker — Gyldn är en sädan, men
alldeles oduglig och förvirrad, utan komparativ språkforskning och
utan förmåga dertill. 1 det hänseende gör Ditt uppträdande ingen
orätt. Men Du kan åtminstone väcka intresse för ett konstsinnigt
studium af skalder och historieskrifvare. Din gåfva gör Dig dertill
skickligare än någon på länge skall blifva. Din kunskap om nyare
litteratur ger Dig tiflfälle till komparativ forskning i anda och form.
Hos oss, der intet estetiskt studium finnes, är detta ett stort behof
uppfyldt. Grammatiken har här dessutom att vänta ersättning, för de

50 gamla språken af Kellgren, för de Finska af Castrn. Båda skola i
sinom tid hafva plats — om ock f—n vore. Nu söker Lönnrot Finska
professionen. Söker Du Sjöströms, sä ären i båda i stånd att ruffa upp
ungdomen till en ny epok. Hvarföre, skulle jag dölja, att jag viil försöka
att få en plats med, och att jag häraf drifves, att desto varmare bedja,
besvärja, tigga: sänd kära, käraste Broder in Din ansökning! — Du har
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ju sedan tid till besinning, om du viii fullfölja.
Ytterligare: tro mig, Gyldn är icke blott allmänt ansedd för

inkapabel, utan, hvad värre är, beskrattas afhvarje Student. Hvad skall
blifva af en lärarebana, som så börjas? Tänk Dig nu Gadolin, Gyldn
och än fiera i den skalan. Hvad Iofvar en sådan framtid? Mig synes, att

Du måste här känna vid en pligt att motarbeta dessa usla infiytanden.
— Att Du mcd Din sång verkat, befriar Dig icke från förbindelsen att på
annan väg understödja Ditt verk7

Annu en gång. Ansökningen är ännu icke afgörande. Sänd den hais
öfver hufvud till H<eising)fors och överlägg sedan. Dessutan. Du kanju 10

dröja i H(elsing)fors jemt så länge Du viil. Ingen nekar Dig tjenstie
dighet, dä Du temnar ät en ung vikarie föreläsningarne jemte Din
pensions belopp. Sedan Du fått lönetillökning, läter det göra sig. Få
lektorer vid Gymnasierna lemna sig utan pastorat, och Du kan lätt
ätergä till Ditt förra. Kommer dag, kommer råd. Om någon i detta
land, kan Du i tid få hel pension d. ä. förrän ålders ären dertili
berättiga.

Tag framförallt i betraktande, att ungdomen behöfver väckelse och
intresse — lärdomen skaffar den sig sjelf — och fråga Dig, om Du icke
kan göra den varm för något. Kan Du icke förneka den makt Du hän 20

eger, så är Din skyldighet att använda den. — Anse denna lapp för
uttryck af ett allvar, som gör mig skumögd. Det är vår arma framtid.

Dig
Oföränderiigt tillgifven.

Snellman.

Heisa hjertligt Hustru och barn. Jag kan också numera tala om dc
mina. Min nittonäniga niger för Eder mcd blyg vördnad. Den andra är
två mänader gammal, och hennes okunnighet ursäktlig. 30

250 K L. MICHELET -1. V SNELLMAN 29.11847
HUB, JVS handskrflssamling

Hochgeehrter Herr Doctor!

Nachdem die drei ersten Hefte der Jahrbticher fiir speculative Philoso
phie, woran sich die philosophische Gesellschaft zu Berlin betheiligt 40

hat, erschienen sind, beehrt sich der Unterzeichnete, im Namen der
Redactions-Comission der Gesellschaft, Sie, ais deren auswärtiges
Mitglied, auf den Prospectus derselben, wie er am Ende des ersten
Heftes von Herrn D:r Noack mitgetheilt worden, aufmerksam zu
machen, und Sie hiermit zu ersuchen, Aufsätze, welche den daselbst
entwickelten Tendenzen entsprechen, geffilligst der Gesellschaft unter
der Adresse des Unterzeichneten zukommen zu lassen. Das Honorar
beträgt zwei friedrichs d’ors fiir den Bogen.

Professor D:r Michelet 50

d<er>z<eitiger Secretär der philosophischen Gesellschaft
Matthäi-Kirch-Strasse 4.

Benlin, d. 29 Januar 1847


