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101 A. ARMFELT-JO V. SNELLMAN 28.IX 1858
HUB, JVS hanäskrflssamling

Högädle Herr Professor

Emedan jag i anseende till Herr Professorens frånvaro från Helsingfors
under min korta vistelse derstädes nyssförlidne sommar ej haft lyckan
att få, såsom jag det hade hoppats, sammanträffa mcd Herr Professo
ren, har jag härmed skolat för Herr Professoren aflägga min förbindli
ga tacksägelse för de underrättelser Herr Professoren benäget lemnat i io
de mig tillhandakomne begge brefven oc1 tillika förkiara att jag städse
kommer att blifva Herr Professoren förbunden om Herr Professoren
äfven framdeles behagade lemna mig del af Sina uppiysta insigter och
råd i de Universitetet rörande angelägenheter.

Med utmärkt högaktning har jag äran vara

Högädia Herr Professorens
Odmjukaste tjenare

Alex. Armfelt.
20

S:t Petersburg
den 16.128. September 1858.

Till Herr Professoren i Sedeläran och Vetenskapernas system, Filosofie
Magistern J. W. Snellman i Helsingfors.
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HUB, JVS handskrftssamling

Psychokogi>. ToIf H<äften (N. B. 12 Separata)

Håftet 1.,

Psykologi
Inledning.

§1. 40

Psykologi benämnes af ålder den vetenskapliga läran om menniskans
själ. Mcd själ har man då förstått en från kroppen skild, ehuru mcd den
förenad substans, hvilken har medvetande om denna sin tillvaro och
om det tillvarande öfverhufvud. Redan Aristoteles skilde dock mellan
själen såsom djursjäl (den vegetativa lifsenheten och den animaliska,
sinniiga intryck mottagande och kroppens rörelse bestämmande själen)
å ena sidan och den förnuftiga anden -yoi å den andra. Den nyare
filosofin, från Cartesius, har fasthållit och närmare be,stämt denna
indelning såsom åtskilnad mellan själ och ande; hvarföre psykologin
fått betydelsen af vetenskap om den förnuftiga menniskoandcn, derun- 50

der inbegripen äfven läran om den kroppen lifvandc själcn.
Anm<ärkning. Andra hafva särskiljt läran om själen och dess

förhållande till kroppen till en egen disciplin, Anthropologin, mer eller
mindre utsträckande denna vctenskap å ena sidan till undersökningar
öfvcr menniskans naturförhållandcn öfverhufvud, å den andra till


