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sättet för deras inhemtande och odling och afderas skilda infiytande på
samhället och den menskliga kulturen öfverhufvud, mcd hänvisning till
de misstag och förirringar, som erfarenheten visat vara för denna
kultur menliga. Denna vetenskap har således pä en gäng att äskådlig
göra vetenskaplighetens höga värde och väcka ungdomen till sann
kärlek för studier, samt att varna densamma för de afvägar, till hvilka
en sig sjelf lemnad forskning kan leda, om den ensidigt fasthäller sina
förmenta resultater, utan afseende på vetenskapernas ailmänna stånd
punkt, samhällets behof och den närvarande bildningens fordringar.

Erfarenheten lärer, att ungdomen sällan felar af ondt uppsät, utan 10

antingen af lättsinne eller af missförstånd, det senare understödt af en
öfverdrifven sjelfförtröstan. Mot lättsinnet har man att ställa en sträng
moral, och mot falska äsigter och sjelfförtröstan hänvisningen på det
ofantliga, ansträngda arbete, dc uppoffringar och lidanden, som hvarje
steg framåt kos1tat menskligheten, på dc många misstag, hvilka äfven
vid dc allvarligaste bemödanden varit mensklighetens lott. Kommer
härtiil hos den lärare, som har att framställa allt detta, någon förmåga
att leda ungdomen pä den väg, hvilken af erfarenheten bepröfvad
lofvar sann framgång i vetande och bildning, sä måste utan tvifvel hans
verksamhet utöfva ett gagneligt infiytande på dess häg för studier, men 20

derjemte hos densamma fostra det allvar och den besinning af förhäl
landenas kraf, förutan hvilka Staten icke kan hoppas, att bland den
finna värdiga redskap för sina ändamål.

Det är anställandet af en lärare i anförda ämnen jag vågar föreslå,
öfvertygad, att ett Nädigt bifall till detta förslag skall medföra största
gagn för Universitetets framtid.

Men emedan namnet Hodegetik förefaller lika kärft, som det för dc
fiesta är fremmande, icke heller fulit motsvarar vetenskapens art och
omfång, torde den föreslagna lärareplatsen lämpligare kunna benäm
nas Profr’ssionen 1 Sedelära och Vetenskapernas System, mcd äliggande 30

för innehafvaren, som borde räknas til Historico-Filologiska fakulte
ten, att föreläsa i Alirnänna Moralen, öjver Vetenskapernas inbördes
samband, de särskilda vetenskapernas olika infiytande på menskiiga
kulturen och ordningen och sättet för äeras studerande samt att enskildt
lemna dc studerande all önskad lcdning för inrättandet af deras studier.

Skulle förslaget vinna Eders Kejserliga Höghets Nädiga bifali, skall
jag låta mig angeläget vara, att mcd min uppmärksamhet särskildt följa
föreläsningarne i denna profession.

40
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Högvälborne Herr Grefve!

Högvälborne Herr Grefven behagade vid det företräde, hvarmcd jag
under Herr Grefvens senaste vistelse härstädes hedrades, gunstigst till
mig ställa en fråga angående dc tilltänkta förändringarne i landets
skolväsende. Mitt ödmjuka svar blcf genom tredje persons mellan- 50

komst afbrutet. Denna fråga, och det förtroende Högvälborne Heri,
Grefven i öfrigt haft godhcten visa mig, beder jag ödmjukast få
åberopa såsom en ursäkt för den frihet, jag vägat taga mig, att mcd
detta bref taga Herr Grefvens uppmärksamhet i anspråk.

Vördes Högvälborne Herr Grefve anSe, att ingen oblyg inbillskhet,
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utan biott varmt intresse för sak härvid ledt mig; och att endast den
tiliit, det är Herr Grefvens beundransvärda förmåga gifvet att fram
kaila äfven hos den ringaste, gifvit mig mod, att i ödmjukast bilagda
betänkande oförbehållsamt uttala ett ogiilande af en hög auktoritets
åtgärd.

Skullejag också icke iyckas öfvertyga Herr Grefven om vådan af det
förslag till eiementarläroverkets reformerande, som Kejseriiga Senaten
för Finland afgifvit, hoppas jag dock, att Herr Grefven upplyst skall
finna, att en reform öfverhufvud icke är så brädskande nödvändig, att

10 icke tid nog gifves för en grund,ligare pröfning af hvad i saken bör
tiligöras.

Man säger, att Kejserliga Senaten utan ali diskussion antagit förs
laget, och att det genom Herr Generalgouverneuren skail direkt
föredragas hos Hans Kejseriiga Majestät. Om möjligheten afett sådant
förfarande kan jag icke göra mig någon förestälining. Men om så kan
ske, har saken sannerligen mera utseende af en intrig, än af en åtgärd,
framkaiiad af omtanke för landets frarntid och kommande genera
tioners bildning.

Då omständigheterna icke för närvarande torde medgifva verkstäl
20 iande af den del af försiaget, som angår ökadt Statsanslag för

skoiverket, vore det sä mycket beklagligare, om detsamma skuile i
öfriga deiar stadftistas. Man borde tvärtom kunna hoppas, att svåri
gheterna i förstmämndt hänseende skulle föranleda hela reformens
uppskjutande till en lugnare tids rnognare pröfning.1

Jag vågar försäkra, att med mig ett stort antai sakkunnigare män i
iandet skuile glädjas af en sädan sakens utgång; Och för den finnes
numera intet annat hopp, än Högvälborne Herr Grefvens uppiysta
insigt och fosteriandskäriek.

Jag behöfver icke betyga, att jag väl insedt, att, ehtiru mycket jag
30 varit i behof af goda råd för denna min ödmjuka framstälining, saken

icke täl nägot meddeiande till tredje person. Afven af denna anledning
vågarjag hoppas på Högvälborne Herr Grefvens benägna öfverseende
med ofuiikornligheterna i min ödmju framstäilning, hviiken tidens
korthet gjort än sämre, än den möjiigen kunnat blifva, om jag icke
fruktat, att komma försent.

Med djcipaste vördnad har jag äran framhärda

Högvälborne Herr Grefvens
aidraödrnjukaste tjenare

40 Joh. Vilh. Snellman

Helsingfors den 29 November 1855.
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50 En reform i skolundervisningen i iandet har, såvidt kändt är, kommit
i fråga närmast af skäi, att några preliminära examina vid universitetet
försvunnit, nemligen s. k. Seminarii-examen för biifvande prester,
Logices-examen för jurister och fiiosofiska Landtmäteri-examen.

Detta inbillade skäi för reformen visar sig dock vara fuilkomligt
grundiöst. ly för anförda examina fordrades och fordras hufvudsakli


