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Enligt min öfvertygelsc kan och bör Consistorium icke bedöma de

sökandes uppgifna ändamål med resan efter dess Förmenta rent

vetenskapiiga vigt. Ty om också ett afgörande kunde finnas meihin

vigten af tvenne eller fiera skilda vetenskapers förkofrande, kan det

enda resestipendium, universitetet eger att disponera, icke utan univer

sitetets skada för ett abstrakt vetenskapligt ändamäl användas. För 10

universitetet är det vetenskapliga ändamål »för gången af största vigt»,

hvars fullföljande lofvar bereda detsamma en vetenskapligt utbildad

sökande till någon redan ledig eller snart ledigblifvande lärareplats.

Bland de sökande eger docenten Grönblad obestridligt den största

vetenskapliga förtjenst; och äfven hans uppgifna ändamäl, samiandet

af materialier till Finland’s historia, är af stor vigt. Men universitetet

har redan med betydliga anslag understödt docentens Grönblad’s

förtjenstfulia Forskningar. Alla sina tiligångar kari det icke i en följd af

r använda för detta ändamål. Jag anser derföre. att Consistorium

borde endast genom siit förord söka utverka en sflrskildt statsanslag 20

för understödjande af Docenten Grönblads arbeten.
Men då jag bland de sökande finner Gymnasii Adjunkten Forsman

hvilken genom sina skrifter bevisat sig vara en aF de vetenskapligt och

litterärt mest utmärkta förmågor bland dem, som lofva en framtid,

anserjag detta tillrälle böra begagnas att draga honom till universitetet

och sätta honom i ständ, att odeladt egna sina krafter ät sin vetenskap

liga utveckling.
Jag ledes till denna åsigt med afseende derpä. att nuvarande inne

hafvaren af Professionen i Historien snart eger det antal tjensteår. som

berättigar honom att säsom emeritus från universitetet afgä; och det är 30

Consistorium väl bekant. aH han har för afsigt att begagna sig afdenna

rättighet. Historien är den vetenskap, som framför hvarje annan tilihör

alla bildningslinjer vid universitetet, och som framför de fiesta Lir egnad

att bilda ungdomens öfvertygelser och medborgerliga karakter. Jag

måste derföre anse det aF största vigt För universitetet. att denna

profession, då den blir ledig, mätte blifva viii besatt; och min öfverty

gelse är, att det för universiteret vore en föriust, om Gymnasieadjunk

ten Forsman icke skulle komma i tiliPälle att tälla om densamma,

såsom jag också inser, att, om det ansökta resestipendium honom

vägras, han derigenom från en sädan töihin uteslutes. Jag tiiläger. att 40

det enligt min tanke icke är af ringa betydenhet, att Gymn<asie

Adjunkten Forsman vore i stånd att föredra2a Paderneslandets historia

pä Pdderneslandets språk.
Det är pö dessa grunder, jag anser Gymn<asie> Adjunkten Forsmans

uppgifna vetenskapiiga ändamål, att icke blott samla handlingar för

Finska historien, utan äfven söka vetenskaplig utbildning, för aH

säsom lärare vinna anstiillning vid universitet, »för gången vara af

största vigt». Och då jag icke heller finner något stadgande 1 Regle

mentet för det ifrägavarande Resestipendies bortgifvande frän dess

åtnjutande utesluta unga litteratörer utom universitetet, utan, ssom 50

för universitetets bästa önskligt är, det stå universitetsstyrelsen öppet.

ati äfven genom detsammas användande samla lofvande rörmägor till

universitetet. hvar heist i landet de förete sig. fårjag för min del tillägga

Gymasii Adjunkten Forsman samma, af honom ansökta, nu lediga

resestipendium.
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Jag bör tillägga, att för Licentiaten Ehrström’s uppgifna ändamål,
ehuru vigtigt det i och för sig må vara, icke samma skäi kunna
åberopas, emedan den pro,fession, Licentiaten Ehrström ansökt, kom
mer att inom haifäret besättas, och han alitsä, om han till professor
utnämnes, icke skuile kunna begagna stipendium, men 1 motsatt fali
äter ingen ordinarie lärareplats inom juridiska fakuiteten, förrän i en
obestämd framtid, står honom öppen.

Docenten Tigerstedt söker, som kändt är, lärarepiats utom univer
sitetet; Lektor Gottiund har ansökt statsanslag för samma ändamål.

to som han nu söker resestipendium. med godt hopp att se förrnämnda
ansöknina bifallen; Doktor Topelius och Magister Estiander äro
jemförelsevis unga och kunna ännu 1 en framtid med universitetets
gagn komma i fråga vid stipendiets bortgifvande.
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Hiswria
1. 2. 3.
Vär> T’erminen> l859

Mina> H(errar’. Betygar ragnad, att se äterförsamlade. Särskildt att se
ilera ihärdigt föija med. emedan den en uppmuntran.

Filosofin har säsom ali vetenskap sin historia, systemernas.
30 Men fnamför de fiesta andra vetenskapens historia sammanhängen

den med aiim<änna kuiturhistorien.
Förklaring.
Teologin och junidiken hafva detta sammanhang — så att de endast

systematisera det histoniskt gifna — och råtärdiga det un dess gifvenhet.
Men t. ex. matematiken stär heit och håflet utom detta samband.

Afven naturvetenskapen öfverhufvud. Man kan viii söka utreda7
hvarföre dessa vetenskaper på nägon viss tid mcd mera ifver och
framgå.ng bednifvas. T. ex. Likaså att vissa uppfinningar främja dem
Men deras innehåH bär icke vittne om nägon särskiid kuiturperiod.

40 Ex<empeb.

Filosofin förkastar ali traditionel grund. Men dess innehäli kan dock
icke vara annat än den närvarande inteHektuela och sediiga biidning
ens, IfrKan icke gå utom det menskhga vetandet, d. ii. det närvarandes.II

Teoiogin och Junidiken bevisa ur det gifna, traditioneia. Ilurkund
ernas tolkning kan nägot förändras. Men till dem mäste återgås äfven
i hvarje reform.

Juridiken mäste söka utvecklingen 1 konseqvens med den gifna
historiska. Praxis — Kodifikation.II

50 Fiiosofln bevisar un förnuftets väsende. Men förnufiet är icke
abstrakt förmäga, utan Det Förnuftiga = det förnuftiga vetande,
hvartii]1 menskiigheten för hvarje tid hunnit.

Att fatta det förnuftiga i det närvarande, att gifva detta förnuftets
grund, rättffirdiga det som sädant — det är filosoflns innehäil.

Men det kan icke ske regressivt7 genom att utgå från det gifna,


