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upplysta mening i ämnet,1 får Cons<istoriu)m äran härhos vända sig till
Herr Senatorn med ödmjuk förfrågan huruvida Herr Senatorn ville gå
Cons<istorii ofvan uttalade önskan till mötes och till Cons<istoriu>m
afgifva yttrande öfver Docenterne Bolins och Reins förenämnde
specimina.

På Consistorii vägnar
A. E. Arppe

Max Schauman
10
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Välborna Herr Statsråd och Riddare
Eders Magnificens

20 Uti vördad einbetsskrifvelse af den 21 dennes har Eders Magnificens
meddelat mig, att Amplissimum Consistoriurn Academicum velat
inhemta mitt yttrande öfver tvenne särskilda af D:r A. W. Bolin och
Licentiaten K. G. Th. Rein såsom specimina för professionen i filosofi
vid, Kejserliga Alexanders Universitetet utgifna Affiandlingar, jemte
förfråga, huruvida jag vore villig gå denna Amplissimi Consistorii
önskan till möte.

Till ödmjukt svar får jag äran afgifva: att jag anser mig skyldig
fuligöra Amplissimi Consistorii Academici för mig hedrande uppdrag,
öfvertygad, att Amplissimum Consistorium dervid tagit i betraktande

30 min fleråriga hvila från vetenskapliga sysselsättningar och äfven på
sådan grund vill höggunstigt öfverse med det blifvande yttrandets
brister.

Med utmärktaste Högaktnin har jag äran framhiirda

Välborne Herr Statsråd och Riddare
Eders Magnificens
ödmjukaste tjenare

Joh. Vilh. Snellman

40 Helsingfors den 23 Oktober 1868.
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Till Herr Senatorn och Riddaren, Doktor Joh. Wilh. Snellman, med
handlingar rörande återbesättandet af professionen i filosofi.

50

Jemte det jag har äran för Herr Senatorn och Riddaren uttrycka
Cons’istor>ii uppriktiga erkänsla för det Herr Senatorn uti ärad
skrifvelse för den 23. dennes förklarat sig vilja tillmötesgå Cons<istor>ii
önskan att få inhemta Herr Senatorns utlåtande öfver de af Docenterne
Doktor Andreas Wilhelm Bolin och Licentiaten Karl Gabriel Thiodolf
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Rein säsom specimina för professionen i filosofi vid Alexanders
Univ<ersitetet utgifna afhandlingar, utber jag mig att få till Herr
Senatorn i omförmäldt hänseende afverlernna ett exemplar af berörde
disputationsspecimina; och anhåller jag tillika att, för den händelse
Herr Senatorn önskade taga kännedom om hvad hitintills i afseende å
förenämnde disputationers bedömmande förelupit, få till Herr Sena
tom ödmjukast insända det af Filosofiska Fakultetens Historisk
Filologiska Sektion till Cons<istoriu>m i ärendet afgifna protokollsut
drag.

A. E. Arppe 10

Max Schauman
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Välborna Herr Statsråd och Riddare 20

Eders Magnificens

Jemte det jag ödmjukast får återställa närlagde Prokoflsutdrag har jag
äran öfversända rnig affordrade yttranden öfver D:r V. Bolins och
Licentiaten K. G. Th. Reins utgifna akademiska Afhandlingar.

Jag vägar hoppas, att sakens svårighet, den omsorg, hvarmed rnig
ålegat att utföra det erhälina uppdraget, i förening med ett biligt
afseende derpä. att jag en längre tid varit skild från vetenskaplig
sysselsättning, skola låta mig möta ett benäget öfverseende för dröjs
niålet med dessa yttrandens afgifvande. 30

Med utmärktaste Högaktning har jag äran frarnhärda

Väiborne Herr Statsräd och
Riddare

Eders Magnificens’
ödmjukaste tjenare

Joh. Vilh. Snellman

Helsingfors den 6 November 1868.
40
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Utlåtande angående skriften: » Undersökning af läran oni i’iljansJrihet af
D:r Vilheim Bolin», afgifvet af

Joh. Vilh. Snellman
50

Att framställa och granska läran om viljans frihet, sådan den under
fortgången af hela den nyare tidens filosofi utvecklat sig, är en sä
omfattande uppgift, att dess lösning inom gränserna för en akademisk
afhaiidling mäste blifva ganska svår. Denna svårighet synes hafva
föranledt Förf<attaren> att utan nägon historisk ordning anföra cita


