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betraktar h***> Farbrors råd och varning. 1 mitt hjerta finnes för

Farbror intet annat än vördnad och outplånhig tacksamhet.

Snellman.

Kuopio d. 6:te Mars 1848.
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Magnifice Herr Rektor och Riddare
så ock
Ampiissimum Consistorium Academicum

1 djupaste ödmjukhet anhåller jag, att vid Förslagets upprättande till

nu ledig anslagna Professionen i Teoretisk och Praktisk Filosofi, vid
Kejs<erliga Alexanders Universitetet i Finland, samt vid samma Pro
fessions återbesättande komma i Höggunstig åtanke7

Väl vetande, att jag icke genom erhållna Akademiska grader gjort 20

mig förtjent af denna gunstbetygelse, men lifvad af önskan och hopp,

att på en Akademisk Lärares plats kunna gagneligt verka, nödgas jag
till min fördel åberopa dc ringa skrifter, jag offentliggjort, hvilka, i
händelse de kunna anses ådagalägga »sann vetenskaplig kunskap»,

enligt Hans Kejserliga Majestäts Nädiga Statuter för Kejs<erliga>

Alexanders Universitetet Cap<iteb XV § 212 skulle berättiga mig, att vid
upprättandet af nämnde Förslag vinna Höggunstigt afseende. Ock
vågar jag hoppas, att Eders Magnificence och Ampiissimum Consisto
rium värdes tillåta en billig hänsyn till vårt Lands litterära förhållanden
samt till min enskiida, för vetenskaplig forskning föga gynnsama 30

lefnadsbana inverka på måttstocken för dessa skrifters bedömande.
Jemte det jag ödmjukast bifogar såväl behörigen styrkt meritförteck

ning och afskrift af betyg öfver aflagd Candidatexamen inför Högädia
Filosofiska Fakulteten som vanligt tjenstebetyg och ett exemplar af

mina i FilosoFiska ämnen utgifna skrifter, fårjag lika ödmjukt anhålla,

att mig Höggunstigt måtte förunnas tilifalle utgifva ett såbeskaffadt
Disputations Specimen, som uti underdånigst åberopade Nådiga Sta
tuter § 164 föreskrifvet är.

Med djupaste vördnad har jag äran framhärda
40

Magnifici Herr Rektorns och Riddarens
sä ock

Ampiissimi Consistorii Academici
aldraödmjukaste tjenare

Joli. Vilh. Snellman.1

<Bilaga>

Undertecknad, född den 12 Maj 1806, har
50

1822 d<en> 5 Oktober blifvit såsom Student inskrifven vid Kejs<erliga>
Universitetet i Åbo;
s<amma> å<r> den 21 December aflagt Examen i Ryska Språket;

1824 den 2 December blifvit inskrifven i Seminarium Theologicum;
1831 d<en> 7 April aflagt Candidatexamen i Filosofiska Fakulteten;



710 ANSÖKAN TILI UNIVERSITETET 11111 1848

t
, )

i2.KOP,
(% ‘

€7Z 6r)

/7 /,

-

O

7f 4J?

/ (72,t /

6ef 74•

»Att Rektorn vid Högre Elenientar Skokm i Kitopio Johan Wilhelm
Snellnicin sina tjenste äligganden futlg/ort ned den mest utmärkta kraft,
skicklighet och nit och för frigt iakttagit ett i alla afseenden hedrande
uppJrcinde, sådant varder honom, Heur Rektor J. W. Snellman, till
äskadt tjenstebevis meddeladt. Jdensal,ni den 25 februarii 1848.

Roberdt Frosterus
Skolans Inspektor»

Intvget av Kuopio högre eleinentarskolas inspektor, R. frosterus, har
bfogats till Snelbncmns ansökan oni professuren i filosofi. Kyrkoherden
frosterus familj hörde till Snellmans och hans httstrus umgänge.
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1832 den 21 Juni promoverad Magister;
1835 den 11 Augusti utnämnd till Docent i Filosofin;
1833 Höst T<erminen> till 1836 V<år> T<erminen> varit tjenstförr<ät

tande) Curator för Osterbottniska Afdetningen vid Kejs<erliga
Alex<anders Universitetet i Helsingfors;

1843 d<en> 30 Januari genom H<ans> Kejserliga Majestäts Resolution
i Nåder befriad från teoretiskt specimen för Högre Skollärare
tjenster samt Gymnasii lektorater i de läroämnen, i hvilka jag vid
Universitetet speciminerat eller utgifvit arbeten;
s<amma) å<r> den 4 Mars aflagt Lärareprof, praktiskt, för Rek- 10

torstjenst, med vitsord: »med heder och till Domkapitlets fuil
komiiga nöje;»
samma> åcr) den 10 Maj erhållit Fullmakt å Rektorstjensten vid
Högre Elementarskolan i Kuopio;

och har jag i Filosofiska ämnen utgifvit följande skrifter:

»Dissertatio Asolutismum Systematis Hegeliani defensura» offentligen
försvarad d<en 17 Juni 1845;

»De vi historica Disciplime Philosophi Leibnitii, Meditationes» 20

Partes> 1-111, offentligen försvarade d<en> 15 och 18 Juni 1836
»Försök till en Framställning af Logiken» Första Häftet Helsingfors

1837.
»Philosophisk Elementarkurs: 1 :sta H<äftet> Psychologi.» Stockholm

1837,
2:dra H<äftet> Logik> SUock>h<o)Im 1840,
3:dje H<äftet> Rättslära» St<ock>h<o>lm 1840;
»Om det Akademiska Studium» Stockholm 1840;
»Versuch einer speculativen Entwickelung der Idee der Persönlich

keit» Ttibingen 1841. 30

»Läran om Staten» Stockholm 1842.
Joh. Vilh. Snellman
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Hfors d. 18. Mars 1848.
40

(1 dag går väl ansökningstiden till Professionen ut).

Bäste Bror.

Ett fasligt slag har drabbat oss. Nervander är icke mer. Han dog i
koppor sistlidne Onsdags afton kI. elfva. Denna händelse är förf’ärlig.
Universitetet och hela det stora Ailmänna hafva lidit en oersättlig
förlust. Vårt arma land! Och hans efterlemnade familie sedan! Kop
porna hade slagit inåt, utbredde sig der, och vållade döden, som
drabbade s oförmodadt, att Törnroth ännu samma dag middagstiden 50

åt ett bud från mig frågande huru N<ervander mådde, svarade att han
väl vore illa sjuk, men att dock lifvet icke vore i fara. Ja, Broder
Snellman, åter intet annat att göra, än att med undergifvenhet klaga
och sörja. Jag har visst icke stätt N<ervander> mycket nära i vänskap
och förtroende, men dock åter för närvarande kanske näst Borgström


