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FÖRETAL.

Sf etta arbete företogs för flera ar sedan, i afsigl all 

ål den studerande ungdomen vid Stockholms Gymnasi
um, der författaren tjenstgjorde, meddela någon känne
dom af hvad Skolordningen benämner «filosofiens ter
minologi» . ^Ifbrutet genom mellankommande hinder, och, 
efter vunnen tjenstfrihel från lärarekallet, fortsatt efter 
en något utvidgad plan, framträder del såsom ett för
sök att för begynnaren af filosofiens studium och för 
bildade läsare i allmänhet, som älska att taga någon 
kännedom af denna vettenskap, utveckla de filosofiska 
hufvudbegreppen till deras ursprung och betydelse samt 
tillämpa desamma till befästande af en sant religiös och 
moralisk verldsäsigt. Om deras olika bemärkelse i sär
skilta filosofiska skolor lemnas tillika några underrättel
ser, utan allt anspråk på fullständighet, förnämligast 
för att genom jemförelser väcka läsaren till sjelftänkan- 
de samt åt det dogmatiska framställningssättet gifva en 
behöflig omvexling.

Utgående från Realismens ståndpunkt, såsom den 
lämpligaste att införa lärjungen i filosofiens studium, 
innehåller detta försök intet nytt, inga egendomliga fi
losofiska åsigter. Allt hvad förf, i andra systemer fun
nit öfverensslämmande med sina grundsatser och pas
sande för sitt ändamål har han samlat och sökt tilleg
na sig. Endast urvalet och anordningen tillhöra ho- 



nom, jemle bemödandet att ställa hvarje begrepp på den 
plats, der del visar sig i sitt naturliga ljus, ej brutet 
genom något artificiellt systems synglas. — Då han be
strider den herrskande Idealismen, måste han vänta sig 
motsägelse. Men han har ej tvekat att uttala sin öf- 
vertygelse, och underkastar sig de oväldigas dom, jemte 
det han tillika anhåller om öfverseende med arbetets 
ofullkomligheter och brister.

Stockholm d. 30 Augusti 1848.
Författaren.
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INLEDNING.

Grundfakta och Förklaringar.

Hvar och en mcnniska äger i sitt sjelfmedvetande en 
omedelbar visshet om sin tillvarelse och i sina utvertes 
sinnen ett ojäfvigt vittnesbörd om andra tings verk
lighet.

Sjelfincdvetandet är medvetandet af mig sjelf eller 
af mitt jag. Det är ett inre ljus, som för oss uppda
gar vår egen tillvarelse och beledsagar alla våra före
ställningar; en andelig lifskänsla, som gör, att hvarje 
menniska kan tänka: jag är. I början svagt och dun
kelt, tilltager sjelfmedvetandet uti klarhet och styrka, 
allt efter som sinnenas varseblifningsförmåga och min
nets verksamhet utvecklar sig. «Medvetandet, hvari- 
genom vi vete af oss sjelfve, frambringas ej först ge
nom afsigten alt hafva det, såsom vi vanligen frambringa 
en bild eller en tanke. Det inställer sig, när vi vakne 
ur sömnen, eller från en djup dåning återkomme till 
oss sjelfve, utan att vi genom vår vilja förorsakat dess 
uppkomst, och det fortvarar på samma sätt under det 
vakande tillståndet. Lika litet försvinner det efter vårt 
godtycke, i likhet med en vanlig tanke eller inbill
ning» *).

1 sjelfmedvetandet innehålles alltid tillika medve
tandet af de särskilta bestämningar, med hvilka vårt 
jag är till. Det vet nemligen af sig sjelft, såsom ett 
tänkande, lust och olust rönande, samt viljande jag.

Ueber die menschliche Erkentniss, von Gottlob Ernst 
Schulze, Göttingen 1832, s. 16.

Enbe r g. Filosofi,, 1,



2

Då nu sjelfmedvetandel alltid forblifver detsamma och uf - 
gör det velande, i hvilket de särskilta bestämningarna (fö
reställningar, känslor, viljanden) upplagas och samman
träffa, så måste vi tänka dess inre grund såsom en och 
densamma, såsom en fortfarande, sjelfständig Enhet; 
Denna enhet kalle vi Själ och tänke den såsom ett med 
kroppen förenadt andeligt väsende. Så vida själen icke 
blott äger sjelfmedvetande af sin tillvarelse i allmänhet, 
utan ock är medvetande af sina särskilta på hvarannan 
följande verkningar och tillstånd, tillägge vi henne ett 
Inre Sinne, d. ä. en förmåga att förnimma hvad i henne 
sjclf föregår.

Med sjelfmedvetandel förenas hos hvarje menniska 
medvetandet af dess i rymden förhandenvarande kropp, 
livilken är till och lefver uti innerlig förening med sjä
len, men dock utgör något från henne alldeles åtskildt. 
Den ifrån själen utgående känslan af lif i alla delar af 
kroppen kalle vi den kroppsliga lifskänslan.

Lifskänslan är på olika sätt artad i särskilta delar 
af vår kropp. Vissa af dessa delar utgöra verktyg, 
hvarigcnom vi emottage intryck af yttre ting. Själens 
förmåga alt emottaga intryck utvecklar sig, enligt de 
kroppsliga verktygens olikhet, i särskilta riktningar eller 
förmögenheter, kallade 1 Itre Sinnen.

Kunskap består uti medvelsfull uppfattning af ett 
föremåls egenskaper och förhållanden. Kunskap för- 
värfvad genom sinnlig förnimmelse kallas Erfarenhet. 
Denna är antingen yttre eller inre, allt efter som den 
förvärfvas genom de yttre sinnenas eller del inre sin
nets förnimmelser. Medelst erfarenhet crhålle vi kun
skap om enskilta närvarande föremål. Genom en tän
kande betraktelse af föremålen uppstiger förståndet till 
kunskap om det allmänna och nödvändiga, samt deri- 
genom till en vettenskaplig d. ä. ordnad och samman
hängande kunskap. Nyssnämda betraktelse förutsätter 
vissa i förståndets väsende ursprungliga begrepp, kalla
de Förståndets Grundbegrepp. Dessa tillämpas först 
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på den yttre erfarenhetens föremål; sedermera på den 
inres förnimmelser, hvarvid de till sin betydelse renas 
och likasom förandligas, samt användas slutligen i denna 
renade betydelse till kunskap om det öfversinnliga. Den
na sistnämda kunskap är blott möjlig genom förnuft d. 
ä. den sammanverkande kraften af våra högre andeliga 
förmögen heter.

Sjelfmedvetandets förnimmelser äro, i sträng me
ning taget, det enda omedelbara i våra kunskaper. Kun
skapen om yttre ting är förmedlad genom sinnenas in
tryck och således medelbar i jemförelse ined sjellmcd- 
vetandets; men jemförd med de af förståndets betraktel
ser alstrade kunskaper är den omedelbar, och benämnes 
så vanligen. Denna omedelbara kunskap om det yttre 
kan lika litet bevisas, som den genom sjelfmedvetandet 
gifna: vi kunne blott rättfärdiga det förtroende, vi sät
te till densamma; och vi hunne derjemte visa, att Idea
lismen, som förnekar de yttre tingens verklighet och 
anser dem för blotta föreställningar, alstrade af vårt 
eget jags verksamhet, derigenom invecklar sig sjelt i 
större svårigheter, än dem, som man velat undvika.

Vi skole först afhandla den sinnligt-förståndiga 
kunskapen om erfarenhetsting: för det andra, kunska
pen om det öfversinnliga; för det tredje framställa någ
ra allmänna betraktelser öfver våra kunskapers indeb 
ning, sanning och visshet.
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FÖRSTA DELEN.

Den SINNLIGT-FÖRSTzkNDIGA kunskapen, eller kunskapéä 
om Erfarenhetsting.

FÖRSTA H U F V U DSTYCKET.

Om de yttre sinnenas förN<mmelsé:r.

Dc yttre tingen göra intryck på sinnesorganer« 
na. Intrycken uppfattas genom de yttre sinnenas Far- 
seblifnuig, likasom inre förändringar varseblifvas ge
nom det inre sinnet. Varseblifningen, betraktad så
som en sinnlig, omedelbar föreställning om ett enda 
föremål, kallas åskådning, Enskilt föreställning, till åt
skillnad från Allmän föreställning (Begrepp), hvilken 
innefattar det, som är för flera föremål gemensamt. 
Såsom uppkommen genom sinnets känslighet för intryck 
kan varseblifningen kallas känsla (Sensation, Empfin
dung); men denna känsla såsom objektiv, eller förnim
melse af ett föremåls beskaffenhet, bör då skiljas från 
känsla i egentelig mening, eller subjektiv känsla (Gefühl), 
hvarmed förstås förnimmelsen af mitt eget tillstånd, så
som angenämt eller oangenämt. Den förra är en kun* 
skapskänsla, den sednare en lust* eller olust-känsla.

Alt ett yttre ting gör intryck förutsätter hos det
samma en verksam förmåga eller en kraft. 1 det yttre 
sinnet saminauträfl'ar således det materiella tingets och 
vår egen andes verksamhet. Men huru intrycket ver
kas af det yttre tinget, huru det genom nerverna ledes 
till bjernan och af själen uppfattas i en föreställning, 
vete vi ej; det endast lärer oss vårt sjelfmedvetande, att 
till intryckets uppfattning fordras en viss grad af ande- 
lig sjelfverksamliet, i brist hvaraf intrycket kan gå för
bi, utan att vi blifve medvetande deraf.

Varseblifningen af ett yttre ting är sammansatt af 
vissa enklare förnimmelser eller elementar-föreställnin
gar. Dessa äro af trenne slag:



1: o De, som blott erhållas genom ett enda för dem 
egendomligt sinne. Dessa äro förnimmelser af ljus, 
skugga, färg, genom synen; af ljud, genom hörseln; af 
vissa kemiskt upplösta, på tungan verkande ämneo, ge
nom smaken; af flygtiga, från kroppar utdunstande äm
nen, genom lukten; af soliditet i dess olika grader samt 
af värma och köld, genom känseln.

2: o De, som erhållas genom tvenne sinnen, antin
gen syn eller känsel. Dessa äro förnimmelser af krop
pars utsträckning, figur, rörelse.

3: o Den alla sinnenas intryck beledsagande grund
föreställningen om rymd. Denna är dock till sitt före
mål och sin nödvändighet af ett annat slag än de öfri- 
ga sinnliga föreställningarna. Vi kalle den med Kant 
ren åskådning. Derom mera längre fram.

Af dessa elementarföreställningar kunne vi med in
billningens tillhjelp efter behag bilda nya sammansätt
ningar, men sjelfva elementarföreställningarna kunna vi 
bvarken gifva oss, om antingen intryck eller sinnets 
mottaglighet derför saknas, ej heller hindra oss att 
äga, om begge nyssnämda villkor äro förhanden. Då 
Idealisten söker härleda sinneverlden ur jagets ursprung
liga, sjelfmedvetandet föregående verksamhet, så kan 
ban bvarken göra nöjaktig reda för denna förutsatta 
verksambetsprincip, ej heller lörklara huru de särskilta 
sinnliga grundförnimmelserna derutur uppkomma. Vi 
måste derföre vidhålla den satsen, att sinnenas elemen
tarföreställningar äga en egen, omedelbar visshet, som 
fastän icke bevislig, dock åtföljes af lika fast öfverty- 
gelsc, som förståndets ur allmänna begrepp och grund
satser härledda sanningar. (Se vidare om föreställning 
och sinnlig visshet, l:sta Bihanget.)

ANDRA HUFVUDSTYCKET.
Om det inre sinnets förnimmelser.

Genom det inre sinnet förnimmer själen sina egna 
verkningssätt och tillstånd:



Dess verkningssätt kunna bänforas till trenne: att
tänka; att känna Insl eller olust; att vilja.

1:0 Tänkandet förutsätter föreställningar. Genom det
inre sinnet förnimme vi, att vi föreställe oss föremal, 
d. ä. uppfatte dem i medvetandet. Tillika förnimme 
vi de handlingar, genom livilka vår själ förarbetar sina 
föreställningar till egentelig kunskap. Dessa handlin
gar äro: Uppmärksamhet — bandlingeu att gifva akt 
på en föreställning framför en annan; Jcmförelse — 
två eller flera föreställningars betraktande för att inse
deras förhållande, t. ex. af likbet eller olikbet, af grund 
eller följd o. s. v. ^[söndring (Abstraktion) — afskil- 
jandet af en föreställning ur dess förening med andra, 
d. v. s. uppmärksambetens bortvändande från vissa de
lar eller kännetecken af en sammansatt föreställning, för 
alt blott gifva akt på den del eller del kännetecken, soin 
återstår. Detta aktgifvande kallas Reflexion, (bvilken 
äfven tages i vidsträcktare bemärkelse såsom en sam
manfattning af alla tänkandets jar). Då vid fö
reställningars jcmförelse uppmärksambeten drages från 
deras olika kännetecken och blott fästes på de lika, 
samt dessa sednare förknippas till en enda föreställ
ning, så uppkommer en allmän föreställning, ett be
grepp. Domina är att uppfatta ett föremål under ett 
begrepp såsom dess kännetecken. Sluta är att här
leda ett omdöme ur ett eller flera andra omdömen,
Jf/innas är att bevara och derigenom kunna återkalla 
fordna föreställningar. Inbilla sig något är dels att fö
reställa sig det frånvarande i en bild, dels att samman
sätta nya bilder. Af alla dessa verkningssätt är före-
ställandets 
anse såsom

den enklaste, och alla de öfriga att 
modifikationer deraf.

2:0 Då själens tillstånd förnimmes såsom angenämt 
eller oangenämt blott i följd af någon föreställning, så 
utgör denna förnimmelse en själens känsla af lust eller 
olust. Dessa själens känslor äro antingen lägre, i följd 
af föreställning om det sinnligt nyttiga eller skadliga;
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filer högre, uppkomna genom föreställning om det san~ 
na, sköna, sedligt goda. Dessa sistnämda känslor be
stå i ett rent, oegennyttigt välbehag till föreställningens 
föremål. Man märke, att andens känslor af lust och 
olust böra skiljas: l:o från kroppsliga känslor af nöje 
eller smärta; 2:0 från de yttre sinnenas känslor, så vida 
denned förstås förnimmelser af yttre tings tillvarelse och 
beskaffenhet.

3: o f^ilja, i detta ords omfattande bemärkelse, är 
att åtrå, att eftersträfva, att begära något. Viljandet 
är, likasom föreställandet och rönandet af lust eller o- 
lust, en enkel själsverksamhet, hvars innehåll förnimmes 
genom hvar och ens sjelfmedvetande. Själen kan åtrå 
ett föremål, antingen af en blind naturdrift, eller till 
följd af ett klart begrepp om detsamma såsom ett godt. 
Detta goda blir då ett mål för verksamhet, ett ändamål. 
Att bestämma sig till verksamhet enligt begrepp om ett 
ändamål, är att vilja uti inskränktare bemärkelse.

4: o Ofvannätnde trenne verkningssätt innefatta an- 
delig verksamhet. 1 medvetandet af kroppens rörelse 
och organiska förrättningar äga vi en omedelbar för
nimmelse af kroppslig verksamhet. Genom beggedera 
ledes förståndet alt tänka sig kraft, såsom verksamhe
tens källa.

5: o Själens förändringar (föreställningar, känslor 
och begär) förnimmas såsom följande på hvarandra. 
Denna förnimmelse väcker föreställningen om Tid: en 
föreställning, som beledsagar allt varseblifvande af bå
de yttre och inre förändringar, och som i anseende till 
sitt föremål och sin nödvändighet, får, likasom före
ställningen Rymd, namn af ren åskådning. Se vidare 
ned an före.

6: o Själens olika tillstånd uppkomma genom före
ställningarnas, känslornas, begärens olika beskaffenhet. 
Men det gifves ett allmänt tillstånd, villkoret för de öf- 
rigas förnimmai) de. Del är det inre sinnets obehindra- 
de verksamhet, eller tillståndet af sjelfmedvetande, hvil* 



ket belyser allt^ soin i själen är eller sker. Hvarje 
själsverkt)iI)g• blir klar eller dunkel, allt efter som den 
uppfattas med starkare eller svagare sjelfmedvetande. 
Motsatsen är medvetslöshet, antingen den naturliga, re
gelbundna, under sömnen, eller den oregelbundna, un
der daning, dvala, rusighet, sömnvandring o. s. v. Man 
har velat förklara medvetandet såsom en handling, ur
handling, sig-sjelf-sättning, men endast förmörkat dess 
begrepp, hvilket, just derföre att det är enkelt, icke kan 
upplösas i enklare,- eller bringas till större klarhet än 
det redan i sig sjelft äger.

TREDJE HUFVI)DSTYCKET.

Om Rymdens och TweSs rena Åskådningar,

A) Rymde n.

Hvarje kropp intar ett rum. Föreställe vi oss uti 
inbillningen sjelfva kroppen borta, så qvarblifver likväl 
rymden såsom ren utsträckning i längd, bredd och djup. 
Då en kropp rörer sig, så kan denna rörelse hvarken 
varseblifvas eller tänkas, utan såsom ett fortgående i 
rymden. Med rymd förstå vi således ren utsträckning 
eller blotta utom-hvartannat-varandet i tre afmätnin- 
gar, utgörande ett nödvändigt villkor för kropp och rö
relse.

Rymd kan betraktas i olika hänseenden, hvarigenom 
särskilta modifikationer af dess begrepp uppkomma. En 
sådan modifikation är ^ffstånd, d. v. s. rymd, betrak
tad blott i afseende på dess längd, så vida den åtskiljer 
kroppar, och livilkcn således utgöres af den raka linie, 
som drages från den ena kroppen till den andra. Läge 
innefattar det förhållande i afstånd, som är emellan ett 
visst ting och två punkter eller flera, dem man före
ställer sig såsom behållande samma afstånd i anse
ende till hvarandra och således såsom varande i hvi- 
la. Den del af rymden, som en kropp intager, kallas 
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dess Hum *)• Kroppens rum med afseende derpå att 
den har ett visst läge till andra föremal, kallas dess 
Ställe eller Plats. Ett bestämdt ställe på jordytan i 
förhållande till andra ställen, kallas Ort.

Rymden är en enda, kontinuerlig och oändelig. Vi 
kunna ej föreställa oss flera rymder, annorlunda än så
som afdelningar af den enda rymden. Denna är ett 
sammanhängande helt, hvars till hvarandra omedelbart 
gränsande delar icke af någonting annat åtskiljas. Ge
nom alt oupphörligt upprepa en bestämd längd, t. ex. en 
fot, en famn, en jordens diameter, kan inbillningen ut
vidga sin föreställning om rymden, så mycket den be
hagar, utan att någonsin stadna. Härigenom uppkom
mer begreppet om rymdens omätlighet eller oändlighet.

Men det ligger äfven i inbillningens förmåga att 
efter behag inskränka sin föreställning om rymden. Hon 
kan nemligen på mångfaldiga sätt bilda sammansättnin
gar af linier eller af ytor, hvilka begränsa rymden och 
bvilkas förhållanden utgöra föremål för förståndets be
traktelser. Häraf begreppet om Jllatematisk Figur, eller 
rymd, innesluten inom gränsor.

Föreställningen om rymden, såsom något yttre, väc- 
kes förnämligast i och med känslan af vår egen kropps 
rörelse, samt dernäst genom synens och känselns för
nimmelser af andra kroppars rörelse och afstånd. Sam
ma föreställning åtföljer, om än mindre klart, de öfriga 
sinnenas varseblifniugar. Så förnimme vi genom hör
seln ljud och toner, väl ej såsom utsträckta i rymd, 
men dock såsom något kommande utifrån, på närmare 
eller fjermare afstånd: genom lukten röne vi ämnen, 
såsom utifrån inströmmande på våra luktorganer, och 
likaså genom smaken det, som utifrån vidrörer lun
gans och gommens nerver. Ifrån filosofiens äldsta ti
der och ända intill Kant bar man ej ifrågasatt rymdens 

*) Delta ord nyttjas äfven såsom tikbetydande med Rymd, en
ligt bruket i Tyskan, der Raum betecknar både Rymd och 
Rum.
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veiliiiglict, men endast tvistat, huruvida det gifves eji 
tom rymd eller icke. Pylagoreerne antogo en sådan. 
Eleaterne förnekade den, lärde att allt är uppfyldt, och 
slö!o deraf till omöjligheten af rörelse eller rymlig- för
ändring’. Leucipp påstod verlilighelen af atomers 
rörelse i en tom rymd. Aristoteles uppställde in
kast emot tomheten och förklarade rymden för himme
lens sista orörliga gräns. Stoikerna höllo före, all allt 
i verlden är uppfyldt, och utom verlden ett oändeligt 
tomt rum. Skolastikerne stridde för och emot Aristote
les. C a r t c s i u s förkastade, Gassendi, Galilei 
och Newton försvarade det tomma rummet; den sist- 
nämde kallade rymden för Guds Sensorium, att dermed 
beteckna hans alltförnimmande och sammanhållande al-
leslädcsnärt arelse: Deus centrum el locus verum. Enligt 
Loeke är rymden någonting yttre, hvars enkla före
ställning vi erhalle genom syn och känsel: enligt Leib
nitz, begreppet om ett förhållande af ordning emellan 
de samtidigt tillvarande tingen. Kant uppställde den 
nya satsen, alt rymd är ett i vår sinnlighets subjektiva 
inrättning gruudadt föreställningssätt, en blott lorm för 
de yttre sinnenas åskådning, emot hvilken ingenting t 
de verkliga tingen (Dinge an sich) svarar: att såle
des på dessa ting ej passa några rymdsbestämningar, 
hvilka endast gälla vårt sätt att se, att uppfatta de verk
liga tingen. Då nu med rymden hela kroppsverldens 
utsträckning, ogenomtränglighet, delbarhet, rörelse, för
svinna, så följer att ingen yttre verld gifves, an
norlunda än såsom det föreställande jagets egna dikt
skapelse. Detta är den transcendentala idealism, på 
hvars af Kant lagda grund den Tyska filosofien allt 
sedermera byggt, ehuru den kommit till vidt
resultater, och sluteligen med Hegel förlorat sig i en 
ny spetsfundig skolastik eller så kallad logisk panteism. 
Degel förklarar rymden vara identitetens och icke- 
identitetens absoluta identitet, såsom actu existerande: 
en förklaring, som torde förekomma mangen långt min
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dre tillfredsställande, än den gamla, poetiskt bildliga, 
att Gud i begynnelsen utspände rymdens tålt. Emeller
tid, då man betraktar filosofernas stridiga uttjdningar 
af ett begrepp, som ligger våra sinnen så nära: då man 
öfverväger de svåiigbeter, i hvill.a tanken invecklar sig, 
antingen rymden tankes såsom substans eller accidens, 
såsom enkel eller sammansatt, såsom verkande eller ic
ke verkande, såsom ändelig eller oändelig: sä inser man, 
att menniskoförståndet här star vid en af gränsorna lör 
all forskning. Bland definitioner sjnes den af Leib
nitz minst ofullkomlig. Så vida nemligen förståndet 
skall tänka rymd, tyckes det ej kunna fatta den annor
lunda, än såsom ett förhållande af ordning emellan de 
samvarande tingen. Men då, enligt hvad Ka » t har 
visat, detta begrepp i flera afseenden åtskiljer sig både 
från vanliga erfarenhetsbegrepp och från förståndets 
rena grundbegrepps då rymdsförhållandet icke blott tän- 
kes, ulan tillika åskådas, dels genom sinnena, dels ge
nom inbillningskraften, som måste föreställa sig rymd 
såsom kroppsverldens allmänna villkor, såsom det ut~ 
Spända tältet, hvilket hon ej formar öfverflyga; då rymds
föreställningen således likasom sväfvar emellan åskåd
ning och begrepp: delaktig af den förras natur, emedan 
dess föremål sinnligt förnimmes; af det sednares, eme
dan det, som förnimmes, är ett allmänt och nödvändigt 
förhållande; så antage vi den Kantiska benämningen af 
ren åskådning såsom den mest lämpliga att uttrycka den 
egna beskaflenheten af rymdens (likasom al tidens) fö
reställning.

På rymdens egenskap att vara gräns för inbillnings
kraften, beror den matematiska åskådningen af rymden 
och dess bestämningar. Dessa måste vi föreställa oss 
på ett visst, bestämdt sätt, och kunne ej föreställa oss 
dem på ett motsatt. Sålunda är det för inbillningskraf
ten omöjligt att föreställa sig en rät linie, såsom icke 
varande den kortaste vägen emellan två punkter — el
ler två räta linier så lutande till hvarandra, att de in- 
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ncsiiita ett rum — eller Iva li varandra betächande figu
rer, hvilka vore af olika storlek. Dessa omedelbara å- 
skådningar utgöra, i förening med förståndets tankela
gar, grunden till Matematikens visshet. Denna volten- 
skaps evidens eller sinnliga klarhet beror åter derpå, 
att begreppen om linier, vinklar, figurer, ej blott tän
kas medelst ord, utan skådas i bilder, eller, såsom det 
heter, låta konstruera sig i åskådningen. Den rymd, 
Matematikern sålunda åskådar, är en bild af den fysi
ska, en ideell rymd, och hans figurer äro mönsterbil
der, efter hvilka han betämmcr de verkeliga kropparnes 
storhetsförhållanden.

B) O tn Tide n.

Tingens tillvarelse, rörelse ocb förändringar äro ej 
sammanslutna i ett enda nw, utan utveckla sig i mo
menter, det ena efter del andra. Härigenom väckes hos 
oss föreställning om ett förut och efteråt, om påföljd 
(succession), efter-hvartannat-varande, med ett ord, 
om Tid. Denna åtföljer livarje vexling af föreställnin
gar, så väl af dem, hvilka föranledas af yttre tings in
tryck, som af dem, hvilka äro vår egen tankes och in
billnings skapelser; ty i det de efterträda hvarandra, 
så att, lik strömmens böljor, den ena kommer och den 
andra går, måste nödvändigt medvetandet af tidsföljd 
inträda. Villkoren för detta medvetande äro: l:o f^ex- 
lincj af föreställningar; ty kunde menniskoandens före
ställningskraft fastgöras i en enda föreställning, så skul
le vi ej hafva begrepp om tid; 2:o Minne, som erinrar 
sig det föregående och sammanhåller det ined det ef
terföljande. Utan minne skulle vi ej hafva medvetan
de af tid, och derföre sträcker sig medvetandet af 
den förflutna tiden lika långt tillbaka, som minnet af 
de i den timade förändringar *).

Till bekräftelse af tiilskiiuskapens sammanbang med minnel liar 
en förfätlure anmärkt, att längden al de tiderymd^r, sem blilvit
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Elt ting, som i tiden börjar att vara, eller varder, 
säges uppkomma, alstras, frambringas, och, om det är 
organiskt, födasj om ett ting frambringas omedelbarli- 
gen genom Guds allmakt, säges det skapas; ett ting, 
som i tiden upphör att vara, säges gå under, förstöras, 
försvinna; om det är organiskt, dö. Tingens förän
dringar sägas lima, tilldraga sig, eller allmännast, ske 
i tiden, medan tingen sjelfva, som förändras, sägas va
ra till eller fortvara i tiden. JNär fiera ting förnimmas 
vara till pä samma tid, sägas de samtidigt tillvara eller 
existera.

Föreställningarnas vexling uti vårt inre är närma
ste måttet på tidens förlopp. Men då delta mått är o- 
säkert och oj emt, alldenslund föreställningarna än lö
pa mera lätt och fort, hvarvid tiden synes oss kort, än 
skrida enformigt och trögt, hvarvid den förekommer 
långsam, så har man måst upptänka något säkrare och 
likformigare tidsmått. Ett sådant har man funnit i 
kroppars rörelse. Och då ingen rörelse är mera stadig 
och likformig, än de himmelska kropparnes, så har den 
hos alla folkslag blifvit antagen såsom tidsmätare. A 
andra sidan nyttjar man tiden, såsom rörelsens mått. 
Således blir storleken af en kropps rörelse bestämd 
genom den rymd, som kroppen genomlöper på en viss 
tid. På ett försinnligande sätt föreställa vi oss tiden 
såsom en ström, eller flytande linie, alstrad derigenom 
att en punkt oupphörligen framskrider. Emot punkt i 
rummet svarar ett ögonblick i tiden, d. ä. tidsföljdens 
(successionens) gräns, ehuru i dagligt tal ordet ögon
blick nyttjas för alt beteckna hvarje minsta del af tids
följd en. Tiden bar blott en enda afmätning, nemligen 
längd, ehuru vi måste föreställa oss den på ett trefal-

fastställda för att mäta tidens förlopp, alltid rättat sig efter 
minnets styrka. När detta ännu var svagt, räknades blott 
man-år, men icke sol-år, alldenslund de sednare förutsätta en 
i det förflutna längre tillbaka gående erinring, än bestämman
det af de förra, Schulze 1. c. 125. 
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digt sätt, såsom antingen närvarande^ förfluten elléV 
tillkommande. Likasom rymdens begrepp kan utsträc
kas till det omätliga, så äfven tidens, i det vi tillägge 
en viss tidslängd oupphörligen till sig sjelf, och deri- 
genom Uppstige till begreppet om en otindelig lid, en 
tid utan begynnelse och slut, d. ä. evighet. Egentligen 
taladt, hafva vi dock ej en bestämd föreställning hvar- 
ken om en oändelig rymd eller oändelig tid: våra be
grepp derom förlora sig i det obestämda (indefiiiitum) 
d. ä. det, hvars gräns och mått ännu ej äro funna; men 
genom detta begrepp söke vi att närma oss till begrep
pet om det oändliga (infinitum), det öfver all gräns ocli 
mått upphöjda, sådant som vi tänka oss tingens Upp* 
hof, Gud, i hvars begrepp innefattas, att hans väsende 
och verkningar lika litet äro inskränkta inom rymdens^ 
som inom tidens gränsor.

Likasom rymden, bar äfven tiden blifvit af filoso
ferna på olika sätt förklarad. Plato — den förste^ 
som noggrannare begrundade delta ämne — betraktade 
tiden såsom bestående uti en följd af de sinnliga tingens 
förändringar eller rörelser, men ansåg denna sinnliga 
tid såsom en afbild af den sanna liden eller evigheteri, 
(atcov'), en lid utan begynnelse och slut, de oföränder
liga väsendenas eviga tillvarelse. Aristoteles ifrå
gasätter tidens verklighet, genom det påståendet, att 
utom själen gifves ingen tid, hvilket närmar sig till 
Kants lära: emellertid förklarar han tiden såsom rö
relsens mått i afseende på det föregående och det ef
terföljande. .Några Skolastikcr ansågo med Aristoteles 
tiden för något subjektivt, en föreställning i själen: an
dre försvarade dess objektivitet. För Locke är tiden 
en verkelig påföljd i de yttre tilldragelserna och i våra 
föreställningar^ för Leibnitz, ett förhållande af ord
ning mellan de på hvarandra följande tingen. Kant 
gifver åt tiden ett ideellt ursprung, ur blotta kunskaps
förmågan. Enligt honom är tiden en blott form för det 
inre sinnet d. v. s. ett till åskådningen af oss sjelfva
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öch af vårt inre tillstånd hörande nödvändigt föreställ
ningssätt, och således, då ytterverldens föreställningar 
måste upptagas i det inre sinnet, en subjektiv form för 
all mensklig åskådning, dock utan någon i tingen mot
svarande verklighet. Men kan denna sislnämda mening 
ej antagas, ntan att förvandla hela sinneverlden, såväl 
den yttre, som den inre, till en blott drömvilla, så nöd
gas man återgå till den med det allmänna menhiskoför- 
ståndet instämmande tanke, att tidens föreställning, grun
dad på en omedelbar erfarenhet, motsvaras af ett ver- 
keligt förhållande i sjelfva tingen, Ii vilket sträcker sig 
öfver både de yttre sinnenas och det inre sinnets före
mål och således omfattar hela ändlighetens sfer. Ti
dens föreställning är likasom rymdens af en art, som 
närmar sig både till begrepp och åskådning. Såsom 
föreställning om det för all yttre och inre tillvarelse
gemensamma förhållandet af efter-livartannat-varande ut
gör den ett förståndsbegrepp; men då detta förhållande 
förnirnmes genom det inre sinnet, och denna förnim
melse tillika är ett grundvillkor för inbillningskraften,
så har tidens föreställning med rätta fått namn af ren 
åskådning. Till sitt väsende är liden för oss lika obe
griplig, som rymden, och dessutom behäftad med egna 
svårigheter. Tiden måste anses bestå af delar; men
huru skall förståndet fatta, alt dessa örligen upp
komma ocli åter försvinna? Ilvad har blifvit af de för
flutna? Och de tillkommande, som ännu ej äro verkli
ga, hvad äro de? En i rörelse satt kropp befinner sig 
till sitt utsträckta ämne i det oföränderliga rummet, 
men till sin rörelse i den flyktiga, vexlande tiden, allt
så i alldeles motsatta förhållanden; men huru skall det
ta tänkas utan motsägelse? Det var dessa och dylika 
svårigheter, som föranledde en filosof att på frågan, 
hvad tid är, gifva det bekanta svaret: «om du ej frågar 
mig derom, så förslår jag det».
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FJERDE HUFVUDSTYCKET.

Chi FüßSTANDETS GrüNDBEGREPP.

Af yttre och inre varseblifningar väckes förståndet 
att tänka, d. v. s. domina och sluta. Domina förutsät
ter allmänna begrepp, hvilka bildas genom jemförelse 
och abstraktion. Vid allt tänkande ledes förståndet af 
vissa ursprungliga begrepp, som utgöra lagar för dess 
sätt att förfara. Dessa begrepp, kallade Grund- eller 
Stambegrepp, delas i Logiska och Metafysiska. De för
ra utgöra nödvändiga tankevillkor för uppfattning af 
det möjliga^ de sednare, för uppfattning af det verkliga.

FÖRSTA STYCKET. Logiska grundbegrepp.

Dessa utveckla sig allesammans ur ett enda: Möj
lighet eller Tänkbarhet, i motsats till Omöjlighet eller 
Otänkbarhet. Det gifves således egentligen icke mera 
än en högsta tankelag: den, som uttrycker detta grund
begrepps innehåll. Emellertid uppställa några Logici 
tre, andre fyra, tankelagar. Vi följe den sednare indel
ningen, men anmärke, att den första lagen är den hög
sta och allmännaste, hvarutur de öfriga låta härleda sig.

1. Motsägelsesatsen-

Möjligt eller Tänkbart är det, hvars kännetecken 
öfverensslämma, d. ä. låta förena sig till ett begrepp, 
en tanke-enhet. Omöjligt, otänkbart är det, hvars kän
netecken motsäga hvarandra, d. ä. icke öfverensstäm- 
ma, icke låta förena sig till ett begrepp, en tanke-enhet. 
Begge satserna betyda detsamma. Uttryckt på förra 
sättet kallas satsen Ofverensstämmelsens grundsats (Prin- 
cipium Convenientiæ). Uttryckt på det sednare kallas 
den Motsägelsesatsen (Principium Contradictionis seu 
Repugnantiæ), och är det i denna sednare form, som 
den vanligen åberopas, såsom tänkandets högsta grund-
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sats, hvilken kortast uttryckes sålunda. Det, som mot
säger sig sjelf, är otänkbart} eller i form af ett bud: 
Motsäg dig icke. Hvad som motsäger sig sjelf, är nem- 
ligen ett oting, ett intet (non ens), t. ex. en fyrkantig 
cirkel. #

Alldenstund motsäga sig består uti att på en gång 
jaka och neka något, så kan motsägelse-satsen äfven ut
tryckas sålunda: Jaka och neka ej på en gång samma 
kännetecken om ett föremål. Härvid märkes dock, att 
yttre, hvarandra motsägande kännetecken kunna tilläg
gas ett ting, i afseende på olika correlata (t. ex. stor, 
liten o. s. v.). Det är icke heller någon motsägelse, 
om man antar, att hvarandra motsatta kännetecken till
komma ett föremål på olika tider.

Motsägelse vid tänkandet (logica oppositio) bör ej 
förblandas med krafters stridighet i naturen (oppositio 
realis), hvarigenom den ena inskränker eller upphäfver 
den andras verksamhet, icke heller med det tänktas af- 
vikande från naturens inrättningar och lagar.

Omedelbart och närmast utsäger motsägelse-grund
satsen, genom hvilka kännetecken ett ting icke kan 
tänkas. Medelbart föranleder han äfven många känne
teckens nödvändiga förknippning med ett ting. Ty en 
motsägelse uppstår, i fall omdömets; predikat motsäger 
bvad som redan är antaget i och med dess subjekt.

Det allmännaste kännetecken, livarunder alla andra 
innefattas, är Varande. I anledning häraf har motsä
gelse-satsen äfven på följande sätt blifvit uttryckt: Del 
är omöjligt, alt något på samma gång är och icke är. 
(Fieri non potest, ut idem simul sit et non sit). Emot 
denna formel har blifvit anmärkt *)? att «den är en onto- 
logisk grundsats, som beträffar lingens varande, ehuru 
den, såsom logisk grundsats, borde endast afse sättet 
att dem tänka». Men der till kan svaras, att den i 

*) Af Kant och hela hans skola, samt äfven af G. E. Schulze 
uti Grundsätze der allgemeinen Logik 1822, s. 34.

Enberg, Filosoß, 2.



18

sjelfva verket icke är annat än samma logiska sats, som 
ofvanföre blifvit uttryckt; ty omöjligheten att på en gång 
vara och icke vara betyder bär blott: omöjligheten att 
på en gång tänkas med och utan samma kännetecken. 
JDet är endast en mera konkret, cn 1 ä tt fa ttl i gare formel^ 
som uttrycker, hvari all motsägelse består, nemligen 
uti att påstå det någonting på en gång är och icke är.

Motsägelse-satsen kan äfven uttryckas medelst den 
allmänna bokstafsformeln: A är icke iion-A, d. ä. ett 
tanke-objekt är aldrig sin motsats, aldrig stridande mot sig 
sjelft. Emellertid bänder genom oaktsamliet icke sällan* 
att en motsägelse begås i tänkandet, och då får formeln 
löljande utseende: A = non A = O, eller: A — A —Oj 
det är: det, som motsäger sig, är ett intet, ett förstö
rande af all tanke, eller: den, som upphäfver bvad ban 
sjelf antagit, erhåller 0 till tankeprodukt. Sålunda 
skulle motsägelse-satsen sluteligen kunna uttryckas med 
det enda ordet: Tänkj d. ä. akta dig för tankebrist, för 
blott förknippning af ord, utan enhet och öfverens- 
stämmelse i begrepp.

Rörande motsägelsens grundsats må sluteligen an
märkas, alt hvarje system, som upphäfver densamma, 
beröfvar dermed förståndet dess nödvändiga rättesnö
re, dess egenteliga kompass, och gifver all filosofi 
till pris åt fantasiens godtyckliga förfarande, man må 
försköna detta med namn af dialektisk metod, eller bvil- 
ket, klingande ord som man behagar. Väl försäkrar 
Regel dristigt, att «ingenting gifves i himmel ellei1 
på jord, som icke innehåller motsägelse»; men vid när
mare undersökning bcfinncs detta påstående icke grun
da sig på annat än ett uppenbart missbruk af ord, i 
det ban förvexlar motsägelse än med krafters strid 
(se ofvanföre), än med tings succession, än med de
ras förändring, än med ett begrepps relation till ett an
nat, än med disparata känneteckens förknippning till en 
föreställning. På delta sätt, då han låter ordet motsä
gelse spela i alla dessa skiftande, ehuru för detsamma 
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främmande betydelser, blir det bonom lätt att uppspåra 
motsägelse i hvilket begrepp som belst.

2. Identitetens sats.

Denna, tillika med de två följande, uttrycker det 
logiskt nödvändiga, d. v. s. det som måste tänkas, eme
dan dess motsats innehåller en motsägelse.

Identitetens grundsats lyder sålunda: livad som är, 
är (qvidqvid est, est), eller: hvarje begrepp är lika 
med sig sjelft.

Följder af denna lag äro:
a) Hvarje begrepp kan i ett omdöme nyttjas såsom 

predikat om sig sjelft. Ömne subjectum est prædicatum sui.
b) Hvarje begrepp är lika med sina samteliga kän

netecken (ty dessa utgöra sjelfva begreppet). In prædi- 
cato continetur totum explicite, quod in subjecto est 
implicite. Denna sats lyder i Matematiken: Det hela 
är lika med alla sina delar.

c) Då ett begrepps kännetecken tillkomma ett föremål, 
så tillkommer begreppet sjelft samma föremål; der känne
tecknen felas, kan ej heiler sjelfva begreppet tillämpas.

d) Hvad som gäller om ett begrepps kännetecken, 
det gäller om sjelfva begreppet.

e) Äro begrepps kännetecken lika eller olika, så äro 
begreppen sjelfva öfverensstämmandc eller stridiga.

3. Grundens sats.

Denna kallas äfven Satsen för grund och följd, el
ler den tillräckliga grundens sats (Principium rationis 
snfficientis) och uttryckes så: Hvarje sant omdöme må
ste hafva en grund, eller: sintag icke något utan grund.

Att hvarje sant omdöme måste hafva en grund, är 
af sig sjelf klart; ty motsatsen, eller att ett sant om
döme har ingen grund, hvarur det kan inses och hvar- 
i gen om det kan skiljas från villfarelse, skulle innebära, 
att sanning och osanning ej vore åtskilda, således inne
fatta en motsägelse.
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4. Det uteslutna tredjes satsi

Satsen för det uteslutna tredje (Principium exclusi 
tertii sive medii inter duo contradictoria) ultryckes på 
följande sätt: Tvä hvarandra konlradikloriskt motsatta 
kännetecken innefatta ett föremåls hela beståmharhet i 
ett visst af seende, sä att emellan dem icke något tredje 
kännetecken är möjligt (tertium non datur); eller: Emel
lan två hvarandra kontradiktoriskt motsatta kännetec
ken gifves intet tredje, hvarföre ettdera måste vara sant 
och det andra falskt. Uttryckt i en bokstafsformel: 
Ilvarje tiug måste vara A eller non A. Man tvistar, 
om denna lag grundar sig på motsägelse-satsen, eller 
icke. Den synes dock utan tvång låta dcrur härleda 
sig. Ty förutsatt, att ett föremål är tänkbart, så må
ste, om det ej kan tänkas genom något af två kontra
diktoriskt motsägande kännetecken, det antingen låta 
tänka sig genom beggedera eller intetdera. Det förra 
skulle innefatta en rak motsägelse; det sednare åter, 
att tinget ej kan tänkas på något sätt, således ej är 
tänkbart, hvilket strider emot förutsättningen.

Principium exclus! tertii uttrycker egentligen, att 
ett ting, som står under ett slägtbegrepp, måste hö
ra till en af dess arter, så vida dessa utgöra skarpt 
bestämda afdelniugar utan gradationer, t. ex. Trian
geln är antingen en regelbunden figur eller icke. Den
na Triangel är antingen spetsvinklig eller icke. Sjä
len är antingen dödlig eller odödlig. Deremot kan 
princ. exc. tertii icke tillämpas: l:o) att bestämma ett 
högre begrepp (slägtbegrepp) genom kännetecken, som 
blott tillkomma de lägre (arterna); ty det högre be
greppet förhåller sig likgilltigt emot arternas känne
tecken; så t. ex. om Triangelen i allmänhet kan man 
ej säga, att den är antingen rätvinklig eller icke rät
vinklig: triangeln är nemligen, såsom triangel, hvar- 
ken del ena eller det andra; eller ock: han är i möjlig
heten både det ena och det andra. Likaså kan man 
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säga om begreppet Djur, att det, såsom allmänt be
grepp, hvarken är tvåfotadt eller icke tvåfotadt; ocb, 
å en annan sida, att det är begge delarne. 2:o) Prin
cipen kan ej tillämpas till ting, hvilka fortlöpa i 
en kedja, der det oupphörligt gifves mellanarter och 
mellanslägten. Om en nyss upptäckt växt kan man 
ej a priori påstå, att den hörer antingen till ett visst 
species eller icke; den kan nemligen bafva flera ka- 
rakterer af detta species, men också några känne
tecken af de motsatta arterna, så alt det blir nödigt 
att inskjuta ett nytt species emellan tvenne äldre. 3:o) 
Principen är ej heller tillämplig på egenskaper och 
tillstånd, som hafva grader omärkligt stigande och fal
lande, t. ex. Cajus är antingen sjuk eller icke sjuk, 
lärd eller icke lärd’, här gifvas mellantillstånd, mclian- 
grader af helsa och sjukdom, af lärdom och okunnighet. 
Ändtligeu 4:o) kan principen icke lämpligt användas att 
bestämma ett släglbegrepp genom kännetecken, der begge 
motsatserna tillhöra' ett helt annat slägte, en hel annan 
ordning af varelser; löjligt vore t. ex. att säga: Enande 
är antingen blå eller icke blå, genomskinlig eller icke 
genomskinliga färg äfvensom genomskinlighet, med deras 
motsatser, tillhöra nemligen blott materiella ting eller 
kroppar. I afseende på anden kan endast ifrågasättas 
disjuuktion af sådana kännetecken, hvilka antingen ut
märka motsatsen emellan ande och kropp, såsom varan
de åtskilda arter under det högre släglbegreppet Sub
stans, t. ex. utsträckt, outsträckt; delbar, odelbar, eller 
antyda motsatta egenskaper och tillstånd hos anden 
sjclf, t. ex. vis, ovis; god, ond; säll, osäll, o. s. v.

ANDRA STYCKET. Meta fy s iska G v und b ejj rep p.

Likasom de logiska grundbegreppen äro tankevill
kor för det möjliga, så äro de metafysiska tankcvillkor 
for det verkliga. Det tillhör förståndets väsendtliga in
rättning att icke blott söka öfvcrensslämmelse med län
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Landets högsta lag, Principiutn contradictionis, utan ock 
att i öfverensstämmelse med erfarenheten (den yttre 
och inre) bilda vissa begrepp om de verkliga föremå
lens allmännaste bestämningar, d. v. s. de allmänna
ste kännetecken, under hvilka föremålen måste upp
fattas: begrepp, som blifva utgångspunkter för all tän
kande betraktelse öfver verlden och oss sjelfva, och 
utan bvilkas användande förståndet ej skulle kunna 
dömma och sluta något om föremålen. De äro således 
att betrakta såsom nödvändiga yttringar af ett rirsprung- 
ligt förståndsanlag, en ursprunglig fallenhet eller drift 
att tänka det verkliga, och såsom sådana äro de i filo
sofien kända under namn af Kategorier, Ontologiska be
grepp, Begrepp a priori. — Vi betrakta dessa begrepp 
såsom taukevillkor 1:0 för den yltre, 2:o för den inre 
erfarenheten.

Första Af delning en. Om de metafysiska grund
begreppen med a f s e e n d e pä den yttre erfaren- 

h e t e n.

Första Kapitlet. Om grundbegreppens Indelning.

Genom en ursprunglig och nödvändig tankeverk
samhet åtskiljer förståndet tingens varande ifrån deras 
vardande eller skeende (d. v. s. deras uppkomst, för
ändring, upphörande). Det åtskiljer i varandet emellan 
substans och beskaffenhet. Beskaffenheten är antingen 
(jvantitet eller qvalitet. Betraktas substansen såsom det 
i rymd varande och beskalfenhetcrna såsom sättet att 
uppfylla rymden, så uppkommer motsatsen mellan ma- 
terie och form. Vid jemförelse af beskaflenheter in
ser förståndet att de äro antingen lika eller olika. Ge
nom samma ursprungliga tankeverksamhet måste för
ståndet uppfatta det vardande under förhållande af or
sak. och verkan, och, så vida dessa hos tvenne ting äro 
ömsesidiga, under begreppet af vexelverkan. Vid be
traktandet af det beständigt lika sätt, hvarpå orsaker 
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verka, måste förståndet tanka, att det är bestämdt ge
nom en lag. Då flera orsaker sammanverka till fram
bringande af något, måste förståndet tänka en afsigts- 
enlig inrättning, ett förhållande af medel till ändamål.

1 dessa förståndets grundbegrepp ingå de rena å- 
skådningarna rymd och tid, såsom bestämningar, föru
tan hvilka de förra ej kunna begripligt användas på den 
yttre erfarenhetens föremål. Men detta hindrar ej för
nuftet, att, då dess lagar det fordra, lossa ofvannärnde 
grundbegrepp ifrån antingen blotta rymdens, eller bå
de tidens och rymdens bestämningar.

Aristoteles indelade grundbegreppen i 10, hvar- 
till han sedan lade 5 härledda eller underordnade; K a n t 
antog 12, motsvarande de logiska omdömesformerna, och 
dessutom 4 klasser såkalladc reflexionsbegrepp. Plat
tier uppställde 10, men annorlunda indelade än hos 
de begge förra. Hegel i sin logik, som tillika skall 
utgöra en metafysik, uppräknar ett mer än dubbelt stör
re antal, än Kant. Ulrici*) förminskar åter antalet 
till närmare likhet med det af Kant uppgifna. Andre 
filosofer på annat sätt. Och till en viss grad måste in
delningen alltid blifva godtycklig, emedan den, såsom 
Plainer riktigt anmärker, beror hiifvudsakligen på kon
sten att tvinga ord in i eller ntur hvarandra.

Man kan innefatta alla grundbegrepp under Ivonne: 
Substans och Beskaffenhet (Accidens), om man med 
den sednare förstår alla de egenskaper och förhållan
den, som kunna tilläggas substansen, eller hela dess 
sätt att vara (modus existendi). Någre skilja dock va- 
relsesätt (modus) ifrån förhållande (relatio). Locke 
indelade alla möjliga begrepp i enkla och sammansatta, 
och de sednare i begrepp om Substanser, Modi och 
Relationer. Denna indelning gillades af L ei b n i t z * **).

♦) Spekulative Grundlegung des Systems der Philosophie, oder 
die Lehre vom Wissen. Leipzig 1846.

**) Leibnitz anmärker dock, att, vid denna indelning, Rela
tion tages i inskränktare mening, dä dernied förstås endast 
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För öfrigt må anmärkas, att grundbegreppens indelning 
och ordning, ehuru till en viss grad beroende af godt- 
linnande, dock kan vara mer eller mindre naturlig. Så 
följer Aristoteles, som begynner med Substans, 
en naturligare ordning an Kan t, som börjar med Qvan- 
tilet; ty tinget måste tänkas, förr än fråga kan blifva 
om dess storhet.

Då vi i detta liufvudstycke afhandla grundbegrep
pen med afseende på den yttre erfarenheten, förstå vi 
egenteligen deras betydelse och användning i denna ytt
re erfarenhet, ej att deras ursprung ligger helt och hål
let inom densamma. Tvertom skole vi vid några af 
dessa begrepp hafva tillfälle att visa, att deras egente- 
liga ursprung är att söka i den inre erfarenheten, ehu
ru de först komma till användning vid betraktande af 
den yttre.

Andra Kapitlet. Oui Varandet och Icke-Varapdet»

A. Karandet.

l:o Varandet i betydelse af tillvarelse, verklighet, 
existens, är ett begrepp, som väckes geuom förnimmel
se af vår egen, likasom af andra tings tillvarelse, och 
som blott innefattar, att något är till. Tingets varande 
är icke sjelfva tinget; icke heller en del deraf; icke dess 
substans, icke dess egenskap; det är en bestämning, 
som ej kan vidare förklaras, men som fattas af hvars 
och ens sjelfmedvelande, i och genom hvilket han kän
ner sig sjelf vara till. De flestc filosofer hafva tyckts 
benägne att anse varandet för en egenskap: men denna.

sådana Legrepp, af hvilka det ena direkt och omedelbart le
der till föreställning om det andra (t. ex. orsak, verkan); hvar- 
emot, i vidsträcktare mening, alla begrepp kunna kallas Re- 
lations-begrepp, så vida intet begrepp tins, hvaiifrån man ej 
kan leda sig till ett annat, ja till alla andra. Se Nouveaux 
Essais sur REiileiideineiit Humain.
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om den så skall benämnas, är olik de öfriga deruti, att 
den genomtränger dem alla och äfven sjelfva substan
sen. «Varandet är fullkomligt lika i alla ting, så olika 
dessa för öfrigt må vara både till qvantitet och qvalitet. 
Det kroppsliga är vidt åtskildt från det andeliga, men 
det sednares varande är, då man bortser från dess sär
skilta beskaffenheter, ej af annan eller högre art än det 
förras. Detsamma gäller om substansen och acciden- 
serna, så vida de uti ett ting åtskiljas från hvarandra. 
Ändteligen kunna inga gradskillnader antagas i afseen- 
de på varandet; deraf tillkommer det ena tinget intet 
mer än det andra. Menniskan äger en mängd beskaf
fenheter, som felas sandkornet, solgrandet och vatten
droppen; men hon har derföre icke mer tillvarelse, än 
något af dessa ting. Till och med åt det högsta Vä
sendet, ehuru i hvarje afseende öfverträffande alla an
dra, kunne vi ej tillägga mera tillvarelse än de genom 
dess allsmäktiga ord frambragta och många inskränk
ningar underkastade tingen. Men det förra väsendets 
tillvarelse har en grund af annan art, än de sedna
res.» *)

2:o Varandet tagcs här i dess metafysiska mening, 
såsom verkligt varande, hvilket innefattar oafhängighet 
af mensklig tanke och föreställning; ty något säges va
ra till , så vida det är förhanden, äfven om ingen mensk
lig föreställningsförmåga uppfattar det. Detta verkli
ga varande bör skiljas från logiskt varande, ett blott 
varande i tanken, ett blott tänkande. Till mennisko- 
förståndets väsende hörer att erkänna en sådan skill
nad. Likväl har den blifvit icke blott förbisedd, utan 
förnekad af den ytterliga idealism, som påstår, att va- 
randets och tänkandets identitet utgör sjelfva sannin
gens absoluta väsende: en identitet, om hvilken Schel
ling yttrar, att tnenniskoförståndet beständigt sträfvat 
att bli medvetande af densamma. Vi instämma i följande 

*) S c hulze, Ucber die menschliche Erkentiiiss, sid. 119.



26

häremot gjorda anmärhning: «Detta sträfvande snäste 
«väl först hafva blifvit väckt genom den nyaste idea- 
«lismen, ty förut har det icke yttrat sig hos någon men-» 
«niska, emedan det hörer till omöjligheterna i menni- 
«skoandens natur. Enligt denna andes lagar kan nem- 
«ligen en idé, som tillika utgör sitt föremåls varande, 
«ätvensom ett verkligt föremål, hvilket tillika utgör i- 
«dén om sig sjelf, alldeles icke tänkas, så framt man 
«det aldraringaste aktar på den åtskillnad, som, enligt 
«medvetandets utsago, äger rum emellan ett föremåls 
«blotta föreställning och dess verkeliga varande, samt 
«icke godtyckligt förklarar tingens varande för ett blott 
«predikat till föreställningarna om desamma.»*)

3:o Alla våra kunskapsförmögcnlieter äro ämnade 
att för oss uppenbara varande, verklighet, lägre eller 
högre, sinnlig eller öfversinnlig. JNågot är till för de 
yttre sinnena, då det på dem gör intryck; för sjelfmed- 
vetandet, då vi erfare något, som är eller föregår i sjä
len; för minnet, då vi erinre oss det förflutna; för för
ståndet, då något måste tänkas, såsom en allmän och 
nödvändig bestämning enligt dess grundbegrepp; för för
nuftet, då vi måste tänka det öfversinnliga såsom det 
sinnligas grund och mål. Afveu inbillningskraftcn, så 
vida den verkar i förståndets tjenst, bidrager till kun
skap, dels genom att i bilder återkalla det verkliga, dels 
genom att tillskapa begrepp om det möjliga, och dyme
delst ofta i förväg ana det verkligas sammanhang och 
förhållanden **).

B. Icke-f^ar andel.

Motsatsen mot varande är icke-varande, intet. Det
ta kan betraktas antingen såsom motsats till det logi- 

*) Schulz e, sid. 171.
**) Inbillningskraften verkar också i förnuftets tjenst, sa vida den 

fritt skapar och framställer bilder af en högre, skönare verk
lighet, än den närvarande.



27

sha eller det reella varandet. Såsom motsatt det för
ra, är intet detsamma] som det omöjliga, det som icke 
kan tänkas, t. ex. en fyrkantig cirkel. Detta kallades 
fordom Nihil negativum. Såsom motsatt det reella va
randet är intet likbelydande med brist på verklighet, 
det som icke är till. Detta har man af ålder in
delat uti Ens rationis, Ens imaginarium, ett diktadt 
ting eller hjernspöke, t. ex. Pia to s republik, och Ni
hil privativum, en felande egenskap, en brist, t. ex. 
mörker, blindhet. Kant skilde emellan Ens ratio
nis, ett tomt begrepp, och Ens imaginarium, en tom 
åskådning. Till den sednare räknade han Rymd och 
Tid; till det förra hänförde han icke blott alla af in
billningen tillskapade begrepp, hvilka sakna föremål 
i erfarenheten (t. ex. en diktad naturkraft), utan äfven 
alla öfversinnliga ting (t. ex. Själen, Gud) såsom ut
görande, enligt Kant, ett slags nödvändiga förnuftsdik- 
ter, hvilkas föremål hvarken kunde bevisas vara möjli
ga eller omöjliga. Ehuru han sedermera i sin prakti
ska filosofi sökte förhjclpa de öfversinnliga tingen både 
till möjlighet och verklighet, qvarstod likväl grundfelet 
i hans teoretiska spekulation och biel en välkommen 
anledning för efterföljare, icke lifvade af något mora
liskt intresse, att upphäfva all öfversinnlig verklighet. 
Så begynner Hegel sitt filosoferande med att förklara 
varandet och intet för identiska och (enligt hans mot
sägelsemetod) på samma gång icke-identiska. Skälet 
till deras identitet skall vara, att de begge sakna ett 
bestämdt innehåll-, men härvid har en annan tänkare ic
ke obefogadt anmärkt, alt på lika god grund borde träd 
och slen kallas identiska, emedan de begge sakna egen
skapen att tala. Ur varandets och intets identitet här
leder Hegel sedermera Eardandet, Skeendet, och vi
dare alla möjliga begrepp. Nu är väl sant, att det yttre 
sinnliga varandet är inskränkt inom rymd och tid, äf- 
vensom att vardandet kan beskrifvas såsom ett varande, 
hvilket följer på ett ickc-varande, och tvertom; att såle
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des det yttre sinnliga varandet ocb siseendet alltid hän
föra sig till ett iclse-varande; men dcraf följer hvarken 
att varande och icke-varande äro detsamma, ej heller 
att icke-varande ingår såsom en faktor i alla begrepp, 
med andra ord, att allt det verkliga är ändligt. Redan 
i begreppet om vår tänkande ande upphäfver förnuftet 
rymdens begränsning, och både rymdens och tidens 
skrankor uteslutas från begreppet om alla tings oände- 
liga Upphof. Det är förnuftets rätt att sålunda upp- 
häfva det sinnliga varandets gränsor. Misskännandet 
af denna rätt leder till ett fåfängt bemödande att kon
struera verlden ur motsatsernas absoluta identitet; hvar- 
vid det sanna oändeliga går förloradt och den fal
ska oändligheten af ett evigt omvexlande varande och 
icke-varande, d. ä. sjelfva förgängelsens ande, under 
namn af Verldsande, upphöjes till alltings grund och 
mål *).

Man kan, med afseende på de menskliga kunskaps- 
formögenheterna, uppfatta icke-varandet ur lika många 
synpunkter, som varandet. Något är icke till, är intet 
för de yttre sinnena, då det på dem icke gör intryck; 
för sjelfmcdvetandet, då det icke förnimmes genom den 
omedelbara inre erfarenheten; för iubillningsgåfvan, då 
det ej låter framställa sig under rymds- och tidsvillkor 
i en sinnlig bild; för minnet, då det ej låter återkalla 
sig såsom en förut hafd föreställning; för förståndet 
då det i logiskt hänseende innefattar en motsägelse, 
eller, i metafysiskt, cj kan visas vara en allmän och 
nödvändig tankeform för förnuftet, då det saknar grund 
och syfte i det öfver-sinnliga.

*) Åtskilliga välgrundade anmärkningar mot Hegels sofistiska 
sätt att bestämma begreppen Karande och Intetkunna lä
sas i en afhandling om Negationeiij med särskilt afseen
de på den Hegelska skolan, al' E. A. C a r 1 s t c u. Upsala, 
1845.
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Tredje Kapitlet. Om Substans.

a) Substans, såsom det i rymd sjelfbestående VarandeU

1 hvarje yttre ting: måste förståndet skilja emellan 
något, som består for sig sjelft: sjelfbestående tiny, 
substans (substantia; id, quod subsistit per se) och nå
got, som är uti eller hos tinget, dess sätt att vara, 
dess beskaffenhet, dess egenskap i vidsträcktare bemär
kelse (accidens *]; modus; id, quod subsistit in alio). 
Substansen betraktas såsom det, hvilket uppbärer eller 
stödjer beskaffenheterna, deras underlag (substratum): 
de sednare åter såsom det substansen tillhörande; hva
dan äfven deras hänseende till substansen benämnes 
ett förhållande af inherens och subsistens. Först ge
nom användning af dessa ursprungliga förståndsbegrepp 
(hvaraf logikens subjekt och predikat, grammatikens 
substantiv och adjektiv) är ett kategoriskt omdöme möj
ligt; t. ex. Stenen är tung och hård$ vattnet är fly
tande^ luften är spänstig. 1 dessa omdömen äro sten, 
vatten, luft, subjekter, som beteckna substanserna; tung, 
hård, flytande, spänstig, äro predikater, som utmärka 
substansernas beskalfenheter **).

Substans, såsom varande i rymd, är materiell eller 
kroppslig, i motsats mot andelig eller tänkande sub
stans. Hvad kroppslig substans i sig sjelf är, skild i- 
från sina egenskaper, kunne vi ej utforska, hvarken på 

*] Ordet Accidens betyder egenteligen beskaffenhet, betraktad 
såsom föränderlig; sedan beskaffenhet i allmänhet.

*+) Subjekterna i kategoriska omdömen beteckna icke alltid verk
liga, utan ofta blott logiska substanser, d. ä. sådana, som e- 
genteligen äro beskaffenheter, men hvilka genom abstraktion
tänkas såsom sjelfbestående ting; t. ex. spänstigheten har gra
der', rörelsen är hastig. — Skillnaden emellan substans och 
beskaffenhet förutsattes äfven i hvarje blott existentiellt om
döme; t. ex. detta ting är; jag är; Gud är; emedan här 
blotta varandet sättes såsom en beskaffenhet.
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erfarenhetens eller spekulationens väg; ty allt, livad 
vi känne om tingen, utgores af deras egenskaper. Råd- 
fråge vi erfarenheten om det sjelfbestående, varaktiga 
hos kropparna, så hänvisar hon oss till deras enkla 
grundämnen, således till något, som uppfyller rymden 
och deruti uppenbarar sig genom vissa beskaffenheter. 
Men hvad är nu detta något, afskildt från alla beskaf
fenheter? Här inträder spekulationen, delande sig, un
der namn af naturfilosofi, i den atomistiska och dyna
miska. Den förra, i forntiden redan yrkad af Leu
cippus, Democritus och Epicurus, antager en 
rymden fyllande materie, ytterst bestående af odelbara 
elementära smådelar, kallade atomer, med inneboende 
krafter, genom hvilka de ömsom förenas och åtskiljas. 
Denna åsigt, ehuru den synes närmast instämma med 
det allmänna menniskoförståndcls fattning, saknar dock 
ej sina svårigheter. Dess vedersakare fråga nemligen: 
hurtt kan någonting i rymd existerande vara odelbart? 
Huru kan kraft ursprungligen innebo uti en atom? El
ler, om den från början ej finnes deruti, huru har den 
sedermera kunnat dermed förenas? — Den dynamiska^ 
af åtskilliga nyare filosofer försvarade åsigten, antager 
kraft, såsom det ursprungliga i naturen, materie och 
kropp deremot såsom uppkomna genom krafters vexel- 
verkan. Häremot uppreser sig svårigheten att tänka 
kraft, utan något ämne, livaruti den finnes; ty om vi 
endast från ett tings verkningar slute till en deruti be
fintlig kraft, huru kan då kraft antagas såsom existe
rande före det sjelfbestående tinget? — För öfrigt har 
man i de särskilta filosofiska systemerna på mångfaldigt 
olika sätt sökt förklara hvad som är det substantiella i 
de sinnliga tingen. De Joniske filosoferne uppställde 
hypotesen om ett urelement (vatten, luft, eld), som ge
nom en inneboende kraft ombildas till alla öfriga ele
menter och deraf sammansatta kroppar: en hypotes, till
räckligt vederlagd genom de fordna elementernas upp
lösning i enklare grundämnen. Ifrån detta sinnliga fö- 
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itäställ ningssä 11 svingade sig spekulationen med ett djerft 
språng till den Eleatiska skolans panteism, enligt hvil> 
ken verlden är en enda evig och oföränderlig substans, 
öch all förändring, rörelse, uppkomst, undergång, blott 
ett sinnenas sken^ hvilket sken dock icke bedrager det 
spekulativa förståndet, som i det eviga ena och hela 
(ev acte nav) skådar tingens sanna väsende. Plato an
tog, att det gudomliga förståndets ideer äro det enda 
varaktigt bestående och oföränderliga, under det alt mate
rien, hvaruti dessa ideers afbilder blifvit intryckte, är att 
anse såsom ett flyktigt, föränderligt något, ett slags icke
varande or). Aristoteles bestämde nogare, än 
någon af de föregående filosoferna^ begreppet substans 
såsom det, hvilket ligger till grund för alla egenskaper, 
det sista subjektet för alla predikater, och utgörande, 
i delta afseende, förståndets första och ursprungligaste 
begrepp. Såsom det substantiella i de yttre tingen an
tog han materie, tilen i oskiljaktig förening med form. 
Tillika åtskilde han emellan första och andra substan
ser. Med de förra eller substanser i egentelig mening 
förstod han hvarje existerande individuum, L ex. bvar- 
je oorganisk eller organisk kropp; med de sednare, de 
allmänna begreppen om slägten och arter. INågra af A- 
r is t o teli s skolastiska efterföljare förklarade substans
såsom ett genom sig och för sig bestående ting. Car- 
te si us uppställde en skarp skillnad emellan utsträckta 
och tänkande substanser, hvarjemte han, med sträng 
tillämpning af nyssnämda skolastiska definition, påstod 
att begreppet substans ej borde tilläggas någon annan 
än Gud, såsom det allena sjelfständiga och oberoende 
väsendet. Häraf drog Spinoza den äfventyrliga följd, 
att de ändliga tingen sakna all substantiell sjclfstän- 
dighet, och grundade på denna ensidiga uppfattning af 
substansbegreppet en ny panteistisk lära, enligt hvilken 
det blott gifves en enda, med attributerna af Tanke och 
Utsträckning försedd Oändelig Substans, af hvilken al
la ändeliga varelser blott äro modifikationer, med ett 
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icke verkligt, utan endast skenbart sjelfbestånd. Lo fi
ls e yrkade, att substans blott är ett namn på forknipp- 
ningen af coexisterande egenskaper. Deremot för
svarades substansens verklighet af Leibnitz, hvil- 
ken påstod, att substans är ett väsende, som liar grun
den till sina förändringar i sig sjelf: att de verkliga 
substanserna äro enkla, själartade väsenden (Mona* 
der, andeliga enheter), samt att materien är ett ag
gregat af sådana, ehuru den genom sinnenas förvirrade 
uppfattning förekommer oss såsom sammansatt och ut
sträckt. Denna hypotes — ehuru enkel och storartad —• 
förmår dock ej förklara, huru det andeliga, enkla, kan 
visa sig för sinnena under form af kroppslighet och 
sammansättning. Sålunda bragt i trångmål har speku
lationen försökt att med idealismens Alexanders-svärd 
afbugga den gordiska knut, som den ej kunnat lösa. 
Idealismen förnekar verkligheten af yttre, materiella 
substanser, och förklarar dem för blotta föreställningar, 
frambragta antingen af Gud (B e r k e 1 e y), eller medelst 
vårt eget jags ursprungliga, medvetslösa verksamhet. 
Det sednare påståendet utmärker den så* kallade Tran* 
scendentala idealismen, börjad af Kant*) och fullän
dad af Fichte. Men då menniskoförnuftet icke lätte- 
ligen vill låta öfvertyga sig, att hela kroppsverlden är 
en af oss sjelfva frambragt, tom föreställning emot bvil- 
ken ingenting verkligt svarar, så flyktar denna idealism 
tillbaka in i panteismen, antingen klädd i fantasiens 

*) Till den filosofiska spekulationens besynnerligaste motsägelser 
må utan tvifvel räknas, att Kant, sedan han i sin Critik der 
reinen Kernunft förklarat rymd, kroppslighet, orsak och så
ledes äfven kraft för begrepp frarnalstrade af vår egen fö
reställningsförmåga, utan all yttre realitet, likväl i ett sed
nare arbete (Metaphysische Anfangs gründe der Natur- 
lehre) söker förklara materien ur attraktions- och repul- 
sionskrafters vexelverkan. Så djupt är begreppet om verk
liga, af vår föreställning oberoende ting, rotadt i sjelfva Idea
listens hufyud.



bildspråk (Schelling), eller i en logisk metods sken* 
bart stränga former (H e g e 1) *].

Oaktadt filosofien således ej förmått fullkomligen 
skingra det metafysiska dunkel, som omgifver substans
begreppet, så vida man dermed förstår det i tingen var
aktiga och oföränderliga, iärer dock erfarenheten, både 
att sjelfbestående ting finnas, och att det gifves olika 
arter deraf, hvilka äga ett mer eller mindre fullkomligt 
sjelfbestånd. Om kroppar äro skilda från hvarandra 
genom en rymd, i bvilken vi ej varseblifve något, så 
slute vi redan deraf till ett sjelfbestående hos hvardera 
af dem. Om vidare den ena af tvenne kroppar rörer 
sig, den andra deremot hvilar, så gäller detta äfvenle- 
des för ett säkert tecken, att hvardera af dem utgör 
något för sig bestående och ej en blott beståndsdel af 
en annan. Detta är liksom det allmänna utkastet till 
begreppet om substans. Erfarenheten lärer oss vida- 

*) En annan nyare Tysk filosof, Herbart, antager, lika med 
Leibnitz, absolut enkla substanser, monader, såsom det en
da verkliga, men förkastar begreppet om flera egenskaper hos 
en substans, äfvensom om deras förändringt och söker för
klara allt det, som kallas egenskap och förändring, såsom ett 
blott förhållande mellan de till qvalitet ursprungligen skilj
aktiga, men oföränderliga substanserna. Skenet af flera e- 
genskaper eller krafter uppkommer derigenom att en och sam
ma monad a förhåller sig till monaden b annorlunda än till 
c eller d, o. s. v., äfvensom skenet af förändring derigenom, 
att monader förena sig med bvarandra eller söndra sig. Det 
enda, som utgör ett slags aktivitet i en monad, är sjelfuppe- 
hållning, bvilken hos olika monader kan äga olika styrka. 
Då nu den ena monaden synes störande inverka på den an
dra, blir den sednares sjelfuppehällning framkallad eller 
stegrad: dock verkas derigenom ingen förändring i monadens 
eget inre väsende: allt är blott ett förhållande emellan de o- 
föränderliga tingen: hela vår erfarenhet är en väfnad af rela
tioner. — Delta i ett abstrakt, stundom matematiskt språk 
utförda system har i anseende till sin spetsfundighet och dun
kelhet vunnit jemförelsevis få anhängare.

Enberg, Filosofi, 3,
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rc känna den vigtiga skillnaden emellan oorganiska ocli 
organiska kroppar. En oorganisk kropps delar kunnä 
mekaniskt eller kemiskt åtskiljas, så att hvardera af dem 
erhåller ett visst sjelfbestånd, en från de öfriga skild 
rörlighet eller verksamhet; men hvarje afsöndrad del 
kan ock å nyo så förenas med den andra, att han icke 
mera för sig sjelf är rörlig och verksam. För det oor
ganiska tinget är alltså sjelfbeståendet något likgilltigt; 
detta ting kan vara ett helt eller en del af ett helt: dess 
substantialitet är ett ofullkomligt uttryck af bvad be
greppet innebär. 1 de organiska kropparne deremot 
träffa vi en fullkomligare, genom hela tiden af deras 
tillvarelse fortvarande substantialitet. Substansbegreppet 
förenar sig nemligen här med begreppet om lif i stigande 
grader af växtkraft, fri rörelse, instinkt, föreställnings
förmåga, förnuft. De organiska tingen äro varelser^ 
hvilka ej kunna anses hafva någonsin utgjort en del af 
något annat helt, eller framdeles komma att utgöra en 
sådan del; de utveckla ur sig sjelfva sina delar och be- 
skaffenhetcr; de motstå, till en viss grad, yttre störande 
inflytelser och sträfva att behålla sig i ett med deras 
natur öfverensstämmande tillstånd. Redan växterna äga 
ett mera verkligt sjelfbestånd, än de oorgauiska natur
tingen. Ett ännu högre tillkommer djuren, hvilka, me
delst den fria rörelsen lossade från jordytan, hvaruti 
de förra äro fastade, genom känslor och drifter äga en 
större förmåga att ur sig sjelfva utveckla sin varelses 
bestämningar. Och betänker man menniskans andliga 
förmögenheter och deras fullkomnelighet, så måste man 
tillägga henne en substantialitet, både till art och var
aktighet upphöjd öfver blotta djurets *).

b) Substans, såsom det i tid fortvarande.

Substans, såsom något i tid fortvarande, måste tän
kas såsom det i olika tidepunkter med sig sjelf lika.

*) ,S c h u 1 z e, I. c., s. 97.



35

Jjeskafienîictçr kunna vexla, men substansen förblifver 
densamma; den utgör det verkliga, hvilket såsom sub
strat för all vexling, alltid förblifver samma ting (sub- 
stantialitets-grundsatsen). Häruti består tingets sub
stantiella eller numeriska identitet. Se längre fram 
Kapitlet om Förhållandet af Likhet och Olikhet.

Fjerde Kapitlet. Om Beskaffenhet.

Hvarje beskaffenhet, som tillägges eller frånsäges 
ett föremål, kallas dess bestämning eller kännetecken.

Om en beskaffenhet ännu icke blifvit tillagd eller 
frånkänd ett föremål, så är det i anseende till denna 
obestämdt} men om den tillägges eller frånkännes det
samma, så blir det beslämdl.

Beskaffenheter kunna hänföras antingen till Qvali- 
tel {liurudaut tinget är) eller till Qvantitel (Jturu stort 
det är).

Qualitet.

När vi af ett ting erfare intryck på de utvertes sin
nena, så måste vi antaga att något i tinget svarar emot 
intrycket eller förorsakar detsamma. Delta något kalle 
vi gvalitet, egenskap uti inskränktare bemärkelse, bestäm
ning hurudant ett ting är. Allt efter som vi af ett ting 
erfare olika intryck, tillägge vi det olika egenskaper, 
såsom hårdhet, mjukhet, genomskinlighet, tyngd, vär
ma, färg, ljud, o. s. v.

Qvalitet omfattar alla tingets egenskaper, utom qvan- 
titet. Genom sina qvalileter åstadkommer det ena tin
get förändring uti det andra. Hos det förändringen 
åstadkommande förutsättes verksamhet; hos det, som 
lider förändringen en mottaglighet för densamma. Här- 
af den fordna indelningen af egenskap i verkande och 
lidande (aktiv och passiv), af hvilka den förra innefat
tar förmåga alt verka (kraft), den sednare en förmåga 
alt emoltaga verkan.
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Vissa intryck innefatta ett varande, någonting verJt* 
ligtÿ t. ex. ljus, värma, tyngd; andra ett icke-varandc, 
en brist af verklighet, t. ex. mörker, köld, lätthet. Här- 
af ledes förståndet att indela egenskaper i Positiva och 
Negativa. De sednare häntyda på de förra, medelst till- 
kännagifvande af deras frånvaro: så är mörker brist på 
ljus, köld brist på värma, lätthet frånvaro af tyngd. 
En negativ egenskap kan i förening med en positiv nytt
jas såsom kännetecken på ting, till att skilja dem Irån 
andra, såsom då man beskrifver Vatten i dess rena till
stånd såsom en flytande substans, utan färg, lukt och 
smak. — 1 läran om Elektriciteten och Magnetismen 
betraktas det positiva och negativa såsom tvenne från 
en gemensam punkt utgående krafter, eller motsatta ytt
ringar af samma grundkraft: ett betraktelse-sätt, som 
Schelling öfverfört till metafysiken, och hvarpå hau 
grundat sin naturfilosofi. — Ett positivt begrepp eller 
omdöme i logisk mening är ett bejakande, aflirmativt, 
Lvarigenom något antages, något bestämdt utsäges, till 
skillnad från det negativa, bvarigenom, utan att bestäm
ma något, ett kännetecken blott uteslutes från ett ting. 
1 viss mening kan sägas, att hvarje positivt begrepp 
innefattar också en negation, ty det utesluter andra be
grepp ifrån sig, äfvensom det af dem uteslutes. På 
denna omständighet grundar Hegel sin metod att låta 
hvarje positivt begrepp slå om i dess motsats, och ur 
begge motsatsernas negation utveckla ett högre begrepp: 
en metod, som längre fram skall närmare skärskådas. 
— Begreppen positiv och negativ tillämpas äfven till 
qvantilet, hvaraf i matematiken positiva och negativa 
storheter.

^iär vi finne vissa egenskaper alltid och allestädes 
närvarande hos tinget, således derifrån oskiljaktige, an
dra stundom närvarande, stundom icke, så ledes förstån
det att skilja emellan Parakliga, Oföränderliga, och O- 
varaktiga, Föränderliga egenskaper. Inbegreppet af ett 
tings oföränderliga egenskaper kallas tingets Fäsende 
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(Essentia sen natura rei). Väsende kan tagas i fysisk, 
metafysisk och logisk bemärkelse. 1 den forstnämda 
utgöres det af vissa genom erfarenheten oss bekanta, 
samtidigt tillvarande egenskaper, hvilkas sammanfattning 
vi beteckna med ett ord, men hvilkas nödvändighet och 
inre grund vi dock ej kanne. Det är således blott ett 
väsende till namnet, nominellt väsende (Essentia nomi> 
nalis). Motsatsen är tingets metafysiska eller reella 
väsende (Essentia realis), hvarmed förstås sättet af tin
gets ursprungliga daniug och egenskapernas nödvändi
ga utveckling derutur. Detta känne vi ej i någon enda 
af de enkla oorganiska, eller de lefvande, organiska 
substanserna. Endast i det vi sjelfve förmå dana och 
sammanfoga, såsom en kemiskt eller mekaniskt sam
mansatt kropp, kunna vi sägas känna det reella väsen
det. — Med väsende i logisk mening förstås de känne
tecken, af hvilka ett begrepp består och förutan hvilka 
det ej kan tänkas. Det logiska väsendet rättar sig ef
ter naturen af de föremål, som begreppet föreställer. 
Är detta föremål ett organiskt, eller ett enkelt oorganiskt 
naturting, så gifver begreppet blott tillkänna dess no
minella väsende; hvaremot ett af oss sjelfva samman
satt tings begrepp uttrycker dess reella väsende. Och 
alldenstund den rena matematikens begrepp beträffa vå
ra egna tankeföremål, rymdens af oss sjelfva bildade 
modifikationer, så kan med någon grund påstås, att i den 
rena matematiken det logiska sammanfaller med det re
ella. Detta matematikens företräde har föranlcdt filo
soferna att försöka tillcgna metafysiken samma fördel, 
i det de bemödat sig att ur de ytterst allmänna och ab
strakta metafysiska begreppen härleda de verkliga tin
gens egenskaper och förhållanden. Men detta är ett 
fruktlöst bemödande; ty ur det allmänna kan ej härle
das annat, än hvad deruti redan innefattas, och just 
derföre icke det särskilta, som derifråu är uteslutet, 
och till hvilket man från det allmänna icke kan komma 
annorlunda, än genom en sidoblick på erfarenheten.



38

Så kan ur det allmänna begreppet om materie väl här
ledas, att hon är utsträckt och delbar, ty dessa bestäm
ningar ligga redan i hennes begrepp: men huru härr 
leda derur rörlighet, tröghet, attraktion? Icke för oss, 
endast för tingens Skapare, är det logiska tillika det 
reella: endast för Honom innefattar t. ex. blotta be
greppet om materie alla dess verkeliga och möjliga e- 
genskaper och förhållanden. Hos menniskan är före- 
gifvandet af en sådan kunskap endast ett skryt med 
inbillad vishet.

De väsendtliga egenskaperna kunna vidare delas uti 
Ursprungliga, Grundväsendtliga, d. ä. sådana, som o- 
medelbart utgöra sjelfva väsendet, och Härledda, Följd- 
väsendtliga, sådana som äro grundade i de förra och 
ur dem kunna härledas. Således är utsträckning en 
ursprunglig, delbarhet en derifrån härledd egenskap hos 
materien. Likartad, ehuru ej fullt sammanträffande här
med, var den af Locke gjorda indelningen i Qualita- 
tes primaria? och secundaria?. De förstnämda ansåg 
lian såsom verkligt förhandenvarande i de kroppsliga 
tingen, samt bestå uti utsträckning, soliditet, rörelse, 
hvila, figur, antal. Med de sednare förstod han vissa 
genom de förra i vårt sinne frambragta verkningar, b vil
ka således egenteligen ej finnas till i det yttre tinget, 
utan blott höra till vårt sätt att deraf röras. Till des
sa räknade han färgor, ljud, smakens och luktens in
tryck, samt värma och köld. Enligt Locke bero 
dessa egenskaper väl af sjelfva tingen såsom deras real- 
grund; men de hafva ingen egentelig likhet dermed, äro 
icke i sjelfva tingen detsamma som i vår sinnliga före
ställning, ulan utgöra endast ett faslstäldt förhållande 
emellan de ursprungliga qvaliteterna och vår sinnliga 
uppfattningsförmåga. Det kan anmärkas, att Locke 
genom denna skillnad banade väg för Idealismen, som 
hos Kant blott gick ejt steg längre, och förklarade 
alla egenskaper, både primäria? och secundarite, för 
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blotta föreställningssätt, utan all motsvarighet i sjeKva 
sakerna.

Då vissa delar och egenskaper upptäckas genom 
blotta betraktandet af tingets yta, andra åter först ge
nom en närmare undersökning af hvad som är förbor- 
gadt under ytan, eller ock genom de slutsatser, som vi 
göre, så ledes förståndet att skilja emellan det Yllre 
och del Inre af ett ting. Enligt denna begreppsbe
stämning kallar man t. ex. allt hvad som af ett träd 
genast faller i ögonen, såsom stam, bark, grenar, blad, 
o. s. v. det yltre deraf, i motsats mot dess inre delar 
och beskaffenheter, hvilka först genom dess sönderdel- 
ning låta upptäcka sig, såsom dess baströr, cellväf, saf
ters omlopp, m. m. Men i strängare metafysisk me
ning äro alla en kropps delar och förändringar, så vi
da de genom sinnena kunna rönas, någonting yttre, och 
det enda inre består i de krafter, som åstadkomma tin
gets förändringar. Så är hos trädet växtkraften, och 
hos menniskans kroppsliga varelse de organiska kraf
terna, det inre. 1 sista och högsta bemärkelsen utgör 
menniskans andeliga väsende med sina föreställningar, 
känslor och begär, det sanna och egenteliga inre, i mot
sats mot kroppen och hela den kroppsliga naturen, så
som det yttre.

Begreppen om det inre och yttre sammanfalla stun
dom med begreppen om det väsendtliga och oväsendtli- 
ga, men äro dock icke detsamma. Ofta är det väsendt
liga något inre, t. ex. attraktionskraften hos materien, för
nuftet hos menniskan; men icke alltid är det inre nå
got väsendtligt, t. ex. en tillfälligt oregelbunden rörel
se af safterna hos en organisk varelse; en inre öfver- 
gående smärta eller glädje i själen. Stundom kan till 
och med det yltre vara det väsendtliga; så t. ex. i en 
bildstod utgöres det väsendtliga af den åskådliga for
men, icke af marmorns egenskap af tyngd, ogenomträng
lighet o. s. v. Oriktigt är äfven det påståendet, alt 
hvarje yttre bestämning nödvändigt innefattar ett för- 
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hollande till ett annat ting^ en blommas utveckling år 
t. ex. någonting yttre, men innebär ej derlöre förhål
lande till någon annan blomma, eller till någon men- 
niska, som varseblifver utvecklingen. Emellertid vill 
språkbruket, att ordet yltre ofta nyttjas i samma be
märkelse som relativ.

B. Qvautitet eller Storhet.

Qvantitetsbegreppet förutsätter begreppen om En
het samt Helt ocb Del.

a) Enhet.

Detta enkla förståudsbegrepp vackes af hvarje ytt
re eller inre föremål, som klart kan skiljas ifrån an
dra. Hvarje ting, hvarje egenskap eller förändring, 
som framställer sig med ett från andra åtskildt varan
de, måste vi uppfatta under begreppet enhet. .Naturen 
upprepar enheteu i särskilta varelser af samma slag och 
leder derigenom förståndet att fatta begreppet om fler- 
het, mängd, samt sluteligcn att, sammanfattande de 
många under synpunkten af enhet, tänka begreppet om 
Allhet.

1>) Helt och Del.

De kroppsliga tingen bestå af delar. Hvarje ting 
är ett Helt (Totum), så vida det betraktas såsom ett in
begrepp af sina delar. En substans, som fyller rym
den, kallas ett fysiskt helt.

Men hvarje begränsad rymd, betraktad utan någon 
deri befintlig kropp, måste äfven uppfattas såsom ett . 
helt, bestående af delar. Detta kallas ett geometriskt 
helt, likasom hvarje af enheter bildad summa ett arit
metiskt, begge ett matematiskt helt. Ifrån matematiken 
bafva begreppen helt ocb del blifvit öfverförda till lo
giken och metafysiken. Eli logiskt helt är hvarje be
grepp, så vida del utgör en sammanfattning af kannelee- 
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len, livilla’ anses för enheter i förhållande till begrep
pet, deras summa. Således är begreppet om hvarje 
slägte eller art ett logiskt helt (ett totum universale, 
en totalilet.) Ett metafysiskt helt kunde den varelse 
kallas, hos hvilkeu det kroppsliga och det andliga vore 
förenade till ett väsendes enhet, t. ex. Menniskan. På 
rent andliga substanser kunna begreppen helt och del 
ej tillämpas.

c) Qvantitetens allmänna begrepp.

Genom enhetens upprepande eller tilläggning till 
sig sjelf uppkommer ett Tal, och att genom tal be
stämma något kallas att räkna. Betraktar man en viss 
utsträckning, t. ex. en fot, en famn, en jordens diame
ter, såsom cn enhet, och frågar huru många gånger 
denna enhet skall läggas till sig sjelf för att samman
sätta tinget, så uppkommer begreppet om Målt^ och att 
bestämma, huru många gånger en såsom törsta enhet 
antagen utsträckning innehålles uti ett ting, är att mäta. 
Tingens egenskap att kunna bestämmas genom tal och 
mått kallas Qvantitet, Storhet. Qvantitet är således 
det i ett ting, hvarigenom bestämmes, huru många gån
ger enheten måste läggas till sig sjelf för att utgöra 
tinget, eller den tingets beskaffenhet, i följd hvaraf det 
genom delars tilläggning eller fråntagning kan ökas el
ler minskas. Sjelfva tinget, som har en qvantitet, el
ler som låter tänka sig genom detta begrepp, kallas ett 
Quantum, en Storhet in concreto.

Alldenstund förståndet kan oupphörligen lägga en
heten till sig sjelf för att alstra storhet, så uppstiger 
det derigenom till begreppet om det otaliga eller omät- 
Uga, d. ä. det qvantitativt oändliga.

d) Kontinuerlig och Diskret Qvantitet.

Kontinuerlig storhet kallas den, hvars delar utan 
afbrolt sammanhänga eller fortlöpa, såsom en linie, en 
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förhållande handlar Geometrien. Diskret storhet kallas 
den, hvars beståndsdelar hvar för sig betraktas såsom 
pit helt. Den utgör således ett aggregat, en samling 
af enheter, t. ex. hvarje aritmetiskt tal, en hop sädes
korn, o. s. v. Om dylika storheters förhållande handla 
Aritmetik och Algebra, hvilka, tillika med Geometrien, 
åro delar af Ma tematik en, iäran om storheter i allmänhet.

d) Extensiv och Intensiv Qvantitet.

Storheter, hvilkas delar äro utom hvarandra (bre- 
devid eller efter bvarandra), kallas Extensiva storheter. 
Sådana äro Rymd och Tid, äfvensom alla i dem för- 
handenvarande kroppar. Motsatsen är Intensiv storhet, 
d. ä. en sådan, som blott mätes efter grader. Grad 
är begreppet om en qvalitativ åtskillnad, bestämd ge
nom mått. JNär vi af tingen erfare starkare eller sva
gare intryck på våra sinnen, t. ex. ett klart eller svagt 
ljus, ett gällt eller sakta ljud, så föranledes förståndet 
att tillägga hvarje qvalitet en grad. Denna kan till- el
ler aftaga, och ifrån hvarje gifven grad ända till dess 
fullkomliga försvinnande kunna mellangrader tänkas.

e) Det Sammansatta och det Enkla.

Det, som består af delar, kallas Sammansatt, i mot
sats emot det Enkla, det, som är utan delar. Hvarje 
j rymden utsträckt substans är, likasom rymden sjelf, 
ßammansatt. En absolut enkel substans kan i rymden ej 
varseblifvas. Vi kunne blott varseblifva det relativt en
kla i gvalitet, d. ä. ett sådant intryck, bvaruti någon ller- 
l»et af delar, något mångfaldigt ej låter urskilja sig; 
f. cx. en enkel ton, färg, lukt, smak, o. s. v. — Det 
gvantitativt enkla är ett blott tänkbart föremål, egente- 
Jigen ett matematiskt förståndsbegrepp. Förståndet tän
ker nemligen Punkten såsom det, hvilket är ulan de
lar, och Enheten, såsom det första, enkla talet. Be
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greppet om det sammansatta är deremot både fysiskt 
och matematiskt. Från matematiken hafva termerna en
kelt och sammansatt öfvergått till logiken, der begrepp, 
omdömen och slutsatser kallas enkla, om de ej låta 
upplösa sig i flera förståndshandlingar, sammansatta, 
Om de låta åtskilja sig i flera sådana. Slutligen har 
äfven begreppet om enkelhet blifvit öfverlördt till Psy
kologien, att beteckna andens från materien skiljaktiga 
väsende.

Begreppen Enhet, Tal, Storhet, hafva, likasom 
hvarje annat filosofiskt hufvudbegrepp, spelat en vigtig 
rol i vissa filosofiska systemer. För den Eleatiska Pan- 
tcismens stiftare, Xenofanes, framställde sig allting 
under Enhetens kännetecken. Gud och verlden äro Ett 
(ev to ov ttctt, nav) var den grundsats, som yrkades af 
honom och hans skola. Hans samtiding, Pythago
ras, lärde att tingens väsende och uppkomst låter för
klara sig genom Tal, af hvilka Enheten (Monas) såsom 
de öfrigas princip innehåller grunden till all fullkom
lighet, och uppenbarar sig i Solen, källan till värma 
och lif. Begreppet Monas återfinnes hos Leibnitz 
upphöjdt till begrepp om en enkel, själartad substans 
eller substantiell kraft med föreställning och begär; af 
dylika monader består både kropparnes och andarnes 
verld, skapad och uppburen af den fullkomligaste M«’ 
naden — Gud. Ändteligen uppträder Qvantitetsbegrep- 
pet uti den Schellingska Identitctsläran, enligt hvilken 
alla tings väsende består uti en absolut identitet af det 
subjektiva och objektiva, men ined qvantitativ öfver? 
vigt, än af det förra, än af det sednare.

IFemte Kapitlet. Materie och Forrn.

Så vida hvarje kroppslig substans uppfyller en viss 
del af rymden, måste han hafva gräusor. Dessa be» 
stämma hans Form, (gestalt, skdpnad). Hvad som är in
nanföre gränsorna, d. ä. hvad som uppfyller den bç- 
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gränsade rymden, fca’das, i motsats mot formen, Materie 
(ämne, innehåll). Således skilje vi uti hvarje organisk 
eller oorganisk kropp emellan det rymdfyllande ämnet 
och dess form, hvarigenom det är rundt, aflångt, o. s. 
v. Form i denna första och ursprungliga betydelse fö
rekommer egenteligen blott bos fasta kroppar. Dess 
begrepp utsträckes sedan till materiens sätt att vara i 
afseende på de materiella partiklarnas starkare eller 
svagare sammanhang, i följd hvaraf materien säges fö
rekomma antingen i fast, flytande eller gasartad form. 
Sedan form sålunda i fysisk bemärkelse erhållit den ut
vidgade betydelsen af sättet, hvarpå materiens delar äro 
förenade till ett helt, öfverföras begreppen materie och 
form till hvarje föremål, der man kan tänka sig några 
beståndsdelar och ett sätt, hvarpå dessa äro till ett helt 
sammanfogade. Så talar man om ett begrepps, ett omdö
mes, en slutlednings, ett systems materie och form, om 
skrifsättets, om statens form m. m. Äfven nyttjas or
det form om sättet, hvarpå en kraft verkar, såsom då 
det är fråga om förståndets, åskådningsförmågaus for
mer o. s. v.

Materie och form böra således till dessa begrepp, 
bvilka ifrån en egentelig och sinnlig bemärkelse er
hållit en oegentelig och osinnlig, under Iivilken de 
stundom blifvit upphöjda till metafysiska principer, till 
ett slags yttersta förklaringsgrunder för fenomenerna. 
Så antog Aristoteles tre principer för hvarje verk
ligt ting, nemligen materie, form och privation. Mate
rien var, enligt honom, något blott bestämbart, något 
passivt, en blott möjlighet att bestämmas, hvilken ej 
blef verklig förr än genom egenskaper, bestämningar, 
hvilkas sammanfattning han kallade form, det bestäm
mande, det möjligheten till verklighet upphöjande; hvar- 
till han sedan lade privation, bestående deruti, att for
men nödvändigt utesluter alla de motsatta egenskaper- 
ua från tinget. För Aristotelis efterföljare under me
deltiden, de så kallade Skolastiska filosoferne, syntes 



formen ensam vara en tillräcklig förklaringsgrund till 
de individuella tingen, emedan den innefattade alla de 
egenskaper, livarigenom ett ting skildes från andra, så- 
led es sjelfva tingets väsende. Men då alla egenskaper 
utgå från inre krafter, så kunde formen tänkas såsom 
en grundkraft, hvarifrån icke blott alla tingets be- 
skaffenhcter, utan slutligen sjelfva materien ansågs le
da sin upprinnelse. Denna grundkraft kallades tingets 
substantiella form (forma substantialis), den inre, ver
kande orsaken till alla tingets väsendtliga egenska
per. Häraf den bekanta skolastiska satsen: Forma dat 
esse reij forma dat distingui et operari. Materien ha
de således under Skolastikernas händer försvunnit, hvar- 
emot formen blifvit allt. 1 Descartes’ och de efter 
honom följande tänkares systemer förlorade frågorna om 
materie och form sin gamla skolastiska betydenhet. 
Det var Kant förbehållet alt återgifva dem en sådan, 
ehuru ur en förändrad synpunkt. För att nemligen för
klara det nödvändiga och apodiktiskt vissa i våra kun
skaper, skilde Kant emellan kunskapens materie och 
form; den förra satte han i de utifrån gifna, sinnliga 
intrycken, den sednare i en viss väsendtlig och ur
sprunglig sinnes-inrättning hos det föreställande sub
jektet, till följe hvaraf det måste åskåda och tänka ma
terien på ett visst bestämdt sätt. Tillika trodde Kant 
sig hafva funnit, att mycket af hvad som förut ansetts 
höra till kunskapens materie egentligen hörde till for
men och blott vore ett subjektivt menskligt föreställ
ningssätt, ej en objektiv beskaffenhet bos tingen. Så
lunda räknade han till formen icke blott begreppen 
Rymd och Tid, såsom sinnlighetens former; icke blott 
begreppen Existens, Qvalitet, Storhet, Substans, Or
sak, Verkan m. m. såsom förståndets former (de så kal
lade kategorierna'); utan ock sluteligen sjelfva begrepp- 
pen Själ, Gud, Verld, såsom förnuftets former (de så 
kallade ideerna); ty äfven dessa begrepp beteckna, en
ligt Kants teoretiska filosofi, icke några verkliga, u
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tom föreställningen existerande ting, utan blott förnuh 
tets nödvändiga sätt att tänka, blott de sista ocb hög
sta länkarne i begreppskedjan. Men på detta sätt be- 
fans, vid slutelig öfverräkning, nästan ingenting åter
stå såsom kunskapens materie; ty det af Kant såsom 
grund för materien antagna tinget i sig sjelf (das Ding 
an sich) bléf, såsom blottadt på alla predikater af rum, 
tid, substans, enhet, m. m., för tanken förvandladt till 
ett tomt intet. Således hade, i de menskliga tankarnes 
kretslopp, formen för andra gången uppslukat materi
en. Derföre trodde Fichte sig träffa Kants rätta 
och egenteliga mening (ehuru under motsägelse af 
Kant sjelf), då han rent af bortkastade tinget i sig 
och förklarade kunskapens både materie och form så
som en produkt af jagets eller det föreställande subjek
tets sjelfverksamhet. Men då härigenom hela den jtlre 
verlden, äfvensotu alla öfversinnliga föremål, nedsattes 
till ett blott skuggspel af jaget, sökte Schelling å- 
terställa naturens realitet på det sätt, att hauj i likhet 
med Spinoza, men ur en idealistisk synpunkt, för
klarade både naturen och jaget för olika former af den 
absoluta identitetens väsende. Denna lära, betraktad 
från vår närvarande ståndpunkt (hvarje hufvudbegrepp 
innefattar en särskilt ståndpunkt för ett systems be- 
dömUiande), framställer sig såsom hvilande på en olämp
lig metafor. Form har sin motsats i materie: begge 
ärö predikater till yttre sinnliga ting och nyttjas blott 
i oegentelig mening om vår andes verkningssätt, icke 
om anden sjelf. De kunna således icke tillämpas på 
det eviga.) oändliga Farandet, betraktadt såsom absolut 
Enhet: ty der all materie, all mångfald saknas, der kan 
ej heller tänkas någon form. Svårigheten undangöm
mes i någon mån, men afbjelpes ej denned, att man i 
stället för materie inskjuter begreppet väsende; ty hu
ru kan det ena, identiska väsendet antaga en detsamma 
söndersplittrande form af mångfald, åtskillighet, fler- 
het? Korteligen: då man säger, att sinneverlden är den 



nödvändiga formen för det absolutas väsende, säger maii 
ingenting annat, än att det oändliga och eviga blott exi
sterar i form af det ändliga och timliga: en sats, Iivari 
igenom, såsom redan förut blifvit anmärkt, det sannä 
oändliga, ehuru till orden bibehållet, dock i verklighé° 
ten upphäfves.

Sjette Kapitlet. Förhållande af Likhet och Olikhet.

Jemföras ting, så befinnas de äga antingen enä* 
handa (identiska) eller skiljaktiga kännetecken. I förra 
fallet kallas de lika, i det sednare, olika.

Ting kunna vara lika antingen till qvantitet eller 
qvalitet. De qvantitativt lika tingen kallas lika stora 
(æqualis, inæqualis; égal, inégal; gleich, ungleich). Qva- 
litativt lika ting äro de, som hafva samma natur eller be
skaffenhet, utan afseende på qvantitet; t. ex. samma form, 
färg, lukt, smak, o. s. v. (similis, dissimilis; semblable* 
dissemblable; ähnlich, unähnlich);

Likhet, såsom grundad på kännetecknens enahanda 
beskaffenhet, är antingen fullkomlig, då alla, eller ofull
komlig, då blott några kännetecken äro desamma. Den 
förra kallas absolut, den sednare relativ identitet.

Man kan, under synpunkten af likhet, jeni föra a) 
ett ting med sig sjelft på olika tider; 6) flera ting med 
hvarandra; c) alla ting till deras väsende.

A. Ett tings likhet med sig sjelft pd olika tider. Numerisk 
identitet.

Jemföre vi ett ting med sig sjelft på olika tidet4* 
så erkänne vi det såsom samma ting, oaktadt det i stör
re eller mindre grad förändrat sig. Hvårföre? Eme
dan vissa väsendtliga egenskaper äro desamma. Så i- 
genkänne vi i den torra, ihåliga stammen det fordom 
grönskande trädet; ty stället och till någon del storle
ken och skapnaden utmärka identiteten. Och änskönt 
en organisk kropp, i följd af den organiska processens
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lagar, efter ett visst antal af år består af helt och bål* 
let nya delar, så är det dock samma kroppsliga varelse, 
emedan det är den inneboende lifskraflen, som under* 
hållit och utvecklat organerna i samma form, med så
dana förändringar, dem vi till deras beskaffenhet och 
orsaker kunne följa och utforska. Detta ett tings fort* 
farande såsom detsamma, sig sjelf väsendtligen lika, 
medan åtskilliga dess bestämningar vexla, kallas ÏVîc- 
merisk eller Substantiell Identitet. Derigenom är hvar- 
je substans sig sjelf och ingen annan, samt på olika 
tider densamma.

De materiella, sammansatta tingens substantiella i- 
dentitet varar endast så länge, som sjelfva deras sam
mansättning. Denna upphörer åter, när den kraft, som 
sammanhöll grundämnena, eller tände och underhöll 
lifvet, uppkörer att verka. Alla sådana vare sig oor
ganiska eller organiska varelsers lott är att uppkomma, 
förändras, förgås. Denna betraktelse har så uteslutan
de sysselsatt vissa filosofer, alt de endast i det all
männa, i materien, i naturkrafterna, i slägtens och ar
ters fortfarande lif, trott sig finna det oföränderliga, 
sant varaktiga, och gifvit till spillo all individuell fort- 
varelse såsom ögonblicklig och försvinnande. Men om 
ibland dessa ögonblicksvarelser några gifvas, mäktige 
att fatta det evigas idé och derefter inrätta sitt hand
lingssätt, så måste dessa, äfven inför vettenskapens 
domstol, äga rätt att åt det, som i dem tänker, vill och 
Loppas, tillägga en utöfver tiden för deras sinnliga lif 
utsträckt tillvarelse.

B. Flera tings likhet med hvarandra. Generisk Identitet.

Naturtingen äro i vissa afseenden lika, i andra oli
ka. Då förståndet, vändande uppmärksamheten ifrån 
olikheterna, blott fäster den på likheterna, så uppkommer 
en allmän föreställning, begrepp om ett Slägte (genus) 
eller en Art (species). Att uppfatta ett enskilt ting 
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under ett begrepp är att tänka det, dönnna deroin, <1. 
ä. tillägga det slägtets eller artens kännetecken. För 
att fästa begrepp i förståndet ocb meddela dem åt an- 
•dra, fordras Ord, och för alt i ord uttrycka sina tan
kar bar menniskan fått Talförmåga, som jemte För
nuftet utmärker benne framför de öfriga djuren. Des
sa frambades, enligt den heliga Skrift, för menniskan, 
att hon måtte «se huru hon skulle nämna dem». JNa- 
turalhistoricn fortsätter än i dag detta åt den första men
niskan uppdragna göromål att gifva tingen namn, d. ä. 
ordna dem efter arter och slag. Denna vettenskap är 
grundad på tingens slägtlikhet, eller hvad man kallar 
deras Generiska Identitet.

Huruvida det gifves två till qvantitet och qvalitet 
fullkomligt lika ting, hunne vi ur förnuftsgrunder hvar- 
ken bejaka eller förneka. Leibnitz påstod, att såda
na ting ej skulle kunna skiljas ifrån hvarandra, i anse- 
ende till kännetecknens fullkomligt enahanda beskaffen
het (de oåtskiljeligas sats, principium indiscernibilium): 
men Kant anmärkte, att detta endast gäller om be
grepp, ej om verkeliga ting; ty tvenne sådana ting, äf- 
ven fullkomligt lika, skulle dock alltid kunna åtskiljas 
genom det olika rum, de intoge, eller den olika tid, i 
hvilken de följde på livarandra.

Till flera tings likhet hörer äfven deras lika förhål
lande, då de jemföras såsom befintliga i rymd eller i tid.

Likheten i det sätt, hvarpå ting äro sammanställda 
i rymd eller följa på livarandra i tid, kallas Ordning. 
Den hänvisar på en regel, eller på ett begrepp, hvaref- 
ter likheten är bestämd.

Ordning gifver åt tingen en viss enhet ocb gör dem 
till ett helt, som lättare kan öfverskådas. Ordningens 
motsats, oordning, är ofta blott skenbar, då enheten 
döljer sig' under mångfalden.

Den ordning, som består i delars likhet eller mot
svarighet på ömse sidor om en medellinie, kallas Sym- 
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metri, Jemnmått. Den röjer sig i alla sådana naturfÖ* bl
remål, som kunna delas i Ivonne hälfter, synnerligen i Sti
de högre djurklassernas form. Vid framställningen af ke
djlika föremål måste konsten efterhärma naturens syni- fö
metri. I vissa slag af skön konst, t. ex. byggnadskon- vi
sten, är symmetri en hufvudregel. I andra slag af sköri ilt
konst måste den stundom underordnas den fria skönhe- rt
tens högre fordringar. st

Af det anförda inses, huru begreppet likhet ledei? 
till begreppen ordning, lag och skönhet, så vidt den sist- s* 
nämda beror af symmetri. “

1. ■ . VC. Alla tings väsendtliga likhet, eller Mot sats er rids absolutd 
Identitet-

d
Med tillbjelp af inbillningen, som söker likheter r 

och skapar möjligheter, föll man tidigt på den speku- g
lativa hypotes, att alla, äfven de mest motsatta ting, f
äro väsendtligen lika, väsendtligen ett och detsamma. f 
Detta är den panteistiska identiteten af Ande och Ma- g
toria, af Själ och Kropp, af Gud och Verld, yrkad, d
såsom redan är nämdt, af en del både äldre och nyare c
filosofer, sednast af Schelling och Hegel, hvilka a
sökt uppställa ett slags idealistisk pantfåsm, men hvar- t 
dera dock med egna modifikationer. Den förre, den S 
egentelige uppfinnaren, bildad till Idealist i Fichtes 
skola, måste till följe deraf förkasta begreppet om sub* 
stans, vare sig kroppslig eller andelig? samt hänföra 
allt till en blott verksamhet. Naturveltenskapen hade 
ledt till kännedom af krafters polaritet. Af delta na
turkunskapens högsta resultat begagnade sig Schel
ling, för att, såsom förklaringsgrund till universum, 
uppställa begreppet om en verksamhet, hvilken sön
drar sig i tveune riktningar, den ideella och reella, 
skenbart motsatta, men til! väsendet identiska, med en 
blott qvan'itativ öfvervigt af idealitet eller realitet. Den- 
ua verksamhet, benämd det Absoluta, Absolut identitet, 
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bief, efter någon jenikning af de första åsigterna, be
stämd såsom en allhet och fidlhel af krafter, ur hvil- 
ken, fastän ursprungligen medvetslös, likväl tänkande, 
förnuftiga väsenden samt hela den om ordning och plan 
vittnande naturen skulle uppkomma. Men för sättet af 
ilenna uppkomst kunde Schelling ej redovisa^ ehu
ru han gjorde flera försök till en förklaring. Allt 
stadnade i sökta jemförelser och motsvarigheter emel
lan det andeliga och kroppsliga* hvarvid det vid
sträcktaste spelrum var leninadt för inbillningen. Den
na systemets inre svaghet märkte Hegel; men blind 
for dess grundlyte, alt ur en hypotetiskt antagen med
vetslös identitet härleda förnult och en förnuftigt in
rättad verld, trodde han hela felet blott bestå i sakna
den af en grundläggande logik. Han uppställde derfö- 
re en så kallad spekulativ logik, som, etter lians före- 
gifvande, skulle innehålla den absoluta vettenskapen, 
fri från alla fönitsättningar, men som i sjelfva verket 
förutsätter både idealismen och panteismen* såsom af- 
gjorda sanningar. Såsöm princip antages, att tänkan
det och varandet, begreppet och tinget, ärö alldeles 
detsamma *). Men det är ej egenteligen i denna, redan 
af Schelling yrkade grundsats, utan i dess använd- 
fiing till ett systems byggnad, som Hegel utmärker 
sig. Svårt synes nemligen att ur blotta begreppet här

*) I anledning häraf torde någon göra samma fråga, som redan 
Kant uppkastade, och som Hegel å nyo till besvarande 
upptager: År dä blotta begreppet om 700 Riksdaler., d. v. s. 
loo möjliga Riksdaler detsamma som ioo verkliga? Ja, på
står idealisten, ty de förra innehålla alldeles samma känne
tecken, som de sednare, nemligen 100 enheter^ hvilka före
ställa varor af ett visst värde. De möjliga Riksdalerna sakna 
ingen af de egenskaper, som kunna tilläggas de verkliga. Men, 
invänder ni, de förra äro ju blott till i tankeii, de sednare 
déïemot i min ßcka? Det är santj svarar Hegel, inen ”att 
de tänkds” utgör just deras väsende: att de äro i fickan, 
är deremot något oVäsendtligt, en blott tillfällighet, hvaroni 
filosofien ej tager någon kännedom.



leda ett verlds*al!t, en äfven blott fenomenal mångfald 
af väsenden, egenskaper och förhållanden. Det hade 
ej rätt lyckats föregångarne, ty de hade betraktat-be
greppet, såsom något fast, stillastående. Men Hegel 
sade: begreppet riire sig — och ett fulländadt filoso
fiskt system framträdde. Begreppets rörelse är Hegels 
stora uppfinning; men denna rörelse är ej någon van
lig, i rummet, utan en bildlig, metaforisk, eller, lärda
re taladt, en så kallad dialektisk rörelse. Det logiska 
begreppets väsende består nemligen, enligt Hegel, uti 
att alltid innehålla en motsägelse och derigenom upp- 
häfva sig sjelft, hvadan det nödgas «gå öfver» eller «slå. 
om» till ett annat, först det rakt motsatta, och sedan, 
i förening med detta, till ett nytt, tredje begrepp. Så 
slår varandet om till icke varande, begge till vardande, 
delta till tillvarelse, denna till gvalitel, och så vidare 
genom hela filosofiens gebit, tills, efter fullbordad cir
kel, man återkommer till det med allt nämnbart inne
håll riktade logiska begreppet, eller den sig sjelf tän
kande idén. Och alldenstund begreppet är sjelfva sa
ken, så blir denna begreppens rörelse sakernas egen 
reala utveckling ur bvarandra; blott man således kän
ner den ofelbara Hegelska metoden, så har man lika
som på köpet alla vettenskapers innehåll; ty metoden, 
den Hegelska, skapar sjelf sitt innehåll, är dermed i- 
dentisk.

Så orimligt detta system förekommer, så kan man 
ej neka upphofsmannen fyndighet och en utmärkt för
måga att både upplösa och sammanbinda abstrakta be
grepp. Mcdgifver man premisserna, så snärjes man 
omärkligt i en mängd blyftigheter, hvarur man har svårt 
att reda sig. Men undersöker man närmare delta sy
stem till dess grund, utvecklingsmetod och följder, så 
skall man öfvertyga sig om dess förkastlighet, och det 
ur flera skäl. Det första är sjelfva principens förnnfts- 
vidrighet. Hvarje allvarligt tänkande måste rakt för
neka, att begreppet om en sak är sjelfva saken; ty den- 
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tia sals uppliäfvci* skillnaden ctnellan sundt förstånd 
och vansinne. Det sednare består nemligen uti intet 
annat, än att hålla sina tankebilder för verkeliga ting. 
Likaså måste, för det andra, hvar och en, vid no- 
gare eftersinnande, rakt förneka, att begreppets vä
sende består i sjelfmotsägelse; ty det består, tvert- 
Oin, i sjellöfverensstämmelse, i kännetecknens förenlig
het till ett helt, till en tanke-enhet. Men försvinner 
sjelfmotsägelsen, så försvinner sjelfrörelsen, såsom en 
ologisk dikt. Begreppets sjelfrörelse, som skall vara 
sakens egen utveckling, är icke annat än ett dialektiskt 
konstgrepp, hvarigenom filosofen, sedan han ur ett be
grepp framtvungit dess motsats, gifver åt begges före
ning ett nytt namn, och kallar detta förfarande för be
greppets rörelse, dess dialektiska utvecklingsprocess: icke 
olik marioneltspelaren, som rörer dockornas trådar, un
der föregifvande, att dockorna röra sig sjclfva. Med 
rätta yttrar Schelling om denna begreppsrörelse, 
att «den hvarken kan tänkas eller imagineras, ulan blott 
och bart sägas». Det tredje, som förekommer emot 
nämda system, är de motsägelser, tankesprång och in- 
konseqvenser, till hvilka Hegel, under allt sken af 
sträng konseqvens, gjort sig skyldig. Utan att häraf 
anföra något särskilt prof, hänvise vi den, som vill öf- 
vertyga sig dcrom, till hans arbeten och till dessas grund
liga granskare ■'), af hvilkas skrifter bvarje fördomsfri 
läsare skall blifva öfvertygad om godtyckligheten, sjelf- 
stridigheten, flärdfullheten i detta system, och att dess 
vettenskapligliet slär om i en absolut ovettenskaplighet, 
i ett förvirradt och förvirrande spel med abstrakta ter
mer, i ett ständigt missbruk af ord och förvändning af 
hvad hittills blifvit kalladt sundt och förnuftigt språk
bruk. Det fjerde, som med skäl väcker starka tvifvel 
emot systemet, är att dess lärjungar söndrat sig i skilj- 

*) B a c h m a n n, U 1 r i c i, Trendel e n b u r g, Exne r, Fi
sche r, ni. 11.



54

aktiga ocb till eu del rakt motsatta meningar, unde? 
namn af en högra, en venstra sida och en center: att, 
under det några qvarstå uti idealismen, andra kastat 
sig in i den gröfsta Materialism: att de förre, som bor? 
de öfyerensstämma i åsigter, dock icke sällan förklara 
fakta på helt olika sätt; och att, då detta måste vara 
omöjligt enligt den absoluta metoden, som tillika är 
ocb skapar sitt innehåll, en af dem nödgats tillstå, att 
den absoluta metoden ännu icke är funnen, hvilket med 
andra ord vill säga, att Hegels filosofi är en — tom 
tankedikt. Det femte ändteligen och vigtigaste inkastet 
emot denna filosofi är dess tröstlösa resultat, enligt hviL 
ket Gud, Själ, Frihet, Dygd, Odödlighet, alla de hög
sta och vördnadsvärdaste föremål, om äfven till namnet 
bibehållna (och odödlighet knappt till namnet), dock i 
verkligheten alldeles upphäfvas och försvinna. (Jemför 
2 Afdeln., 2 Kap., A. Substans.)

Sjustde Kapitlet. Om Vardandets plier Skeendets grundbegrepp.

Erfarenheten vittnar, att de organiska substanser
na uppkomma af hvarandra, tillväxa, altaga och dö. Om 
deras sätt att vara i en viss tidpunkt kallas deras till
stånd, så kan påstås, att hvarje organiskt ting bestän
digt öfvergår från ett tillstånd till ett annat, d. vT s. 
beständigt förändras.

{Samma förändringslag gäller om de oorganiska tin- j 
gen. Vi se en mängd af dessa oupphörligen samman
sättas och åter upplösas. Att åtskilliga synas oförän
drade kommer deraf, att deras förändringar ske så o- 
märkligt och under så långa tidsrymder, att vi ej knnr 
na följa dem med vår uppmärksamhet. Men af flera 
skäl måste vi antaga, att förändring äger rum, att de 
till utseendet fastaste och varaktigaste undergå en så
dan, att sjelfva jorden och himlakropparna hall sin bör
jan och skola hafva sitt slut. Vi draga liäraf den all
männa slutsats, att allt sinnligt varande uppkommer, 
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förändras, förgås; att det sinnliga varandet endast är 
Clt vardande.

Vardandet måste tänkas under begreppen Orsak 
och Verkan. Orsak innebär det enklare begreppet 
JKraft. All kraft måste tänkas verka enligt en Lag, 
till ett .Ändamål.

A. Kraft.

Kraft är ett begrepp, som väckes både genom den 
inre och yttre erfarenhetens varseblifningar, dock när
mast och klarast genom den förras. Vi förnimme nem- 
ligen, att vi genom vårt bemödande åsladkomme förän
dringar inom oss, att vi frambringe tankar, framkalle 
eller aflägsne föreställningar, bestämme vår kropp till 
rörelse eller hvila. Då vi, så ofta vi villje5 kunna upp
repa detta bemödande, alltid åtföljdt af dess åsyftade 
verkan, så måste vi tillägga oss förmåga att verka, 
eller kraft. Hvad kralt är, faite vi således ursprungli
gen genom vårt sjelfmedvetande, så tydligt som det är 
oss gifvet alt intränga i detta dunkla begrepps bety
delse; och från den inre erfarenheten öfverlöre vi det 
till den yttres föremål. Vi kunne ej annat än tillskrif- 
va våra förnuftigt talande och handlande likar samma 
förmögenheter, som oss sjelfva; vi varseblifve bos dju
ren mångfaldiga yttringar af inneboende krafter; likaså 
hos växterna; och då vi hos de oorganiska elemenlcrra 
och kropparna förmärke, att de bringa livarandra i rö
relse eller i hvila och på mångfaldigt sätt förändra hvar
andras tillstånd, måste vi äfven tillskrifva dem krafter, 
vare sig mekaniska eller kemiska, såsom grunder till 
de förändringar, som de åstadkomma.

Kraft innebär ett sträfvande bos en substans att 
frambringa förändringar, hvilka också nödvändigt upp
komma, om kraften har den erforderliga graden och 
icke göres overksam genom andra krafters molverkan. 
Tingens krafter känne vi ej omedelbart, utan blott me
delst deras verkningar, till hvilkas förklarande de må
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ste antagas: vi lilliigge sålunda hvarje materiens min
sta del en kraft att draga den andra, emedan vi blott 
derigenom kunne gifva skäl till oräkneliga företeelser 
omkring oss: vi lillägge vår själ föreställningsförmåga, 
minne, omdömeskraft o. s. v., emedan vi ej annorlun
da kunne begripa en mängd verkningar inom oss *). 
Men förmåga, kraft, verksamhet, förutsätta nödvän
digt en substans, bvilken de tillhöra: att påstå, det 
en blott verksamhet, en blott kraft utgör grund till an
deliga eller kroppsliga företeelser, utan att antaga ett 
för sig bestående subjekt, ett sjelfständigt väsende, hos 
hvilket verksamheten eller kraften finnes, är att påstå 
något, som strider emot menniskotankens väsendtliga 
lagar.

Till vidare utveckling af begreppet kraft och dess 
särskilta arter samt dessas förhållande till hvarandra

*) I enlighet med sitt systems grundsatser förkastar Herbart 
hela läran om själsjormögenheter och förklarar allt genom 
blotta föreställningarj af hvilka hvar och en utgör ett en
skilt bestämdt sätt af själens sjelfuppehällning. Föreslällnin- 
garne hafva olika grader af styrka, liflighet, tydlighet, hvari
genom de hämma, fördunkla och undertrycka hvarandra. Men 
de till en tid undertryckta och försvagade sträfva åter att 
komma upp till medvelande. Dessa fördunklade föreställnin
gar äro hvad vi vanligen kalle känslor (Gefühle): de yttra 
sig, så vida de sträfva upp till medvelande, såsom begärj och 
begäret blifver viljcij om sträfvandet lyckas. Denna förkla
ring skall göra antagandet af en särskilt känsloförmaga och 
vilja öfverflödigt. Icke heller gifves, enligt H e r b a r t, nå
gon särskilt abstraktionsförmåga, utan abstrakta begrepp äro 
totalintryck eller totalföreställningar af ting, hvarvid likheten 
alltid framstår, och det olika hämmas, fördunklas, nedtryckes 
under medvetandets tröskel. — Här kan dock frågas: Själens 
sjelfuppehällning i och genom föreställningar, hvad är den an
nat än själens grundkraft, föreställningsförmåga? Huru häm
ma och nedtrycka föreställningar hvarandra? Huru kunna de 
undertryckta sträfva att åter komma upp? Förutsätter man 
ej hemligen begreppet om förmåga, hvilket man dock ville 
upphäfva, såsom alldeles umbärligt?
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låne vi af cn förut åberopad filosof följande betrak
telser:

«All naturforskning stadnar vid kunskapen om de 
olika ämnen, hvaraf naturtingen bestå, och om olikheten 
af de krafter, hvilka uti dem bevisa sig verksamma. Men 
det kan aldrig lyckas att, utan antagandet af ett ämne 
eller substrat, göra naturföreteelsernas uppkomst be
griplig blott genom deras härledande ur vissa krafters 
verksamhet. Ty enligt vårt medvetandes fakta, hvarut- 
ur begreppet om kraft blifvit bildadt, förutsätter en 
kraft någonting, i hvilket hon innebor (inbererar), och 
hvilket genom hennes verksamhet tillkännagifver sin 
tillvarelse. Och om krafters verkningar icke blott äro 
innerligt åtskilda, utan ock följa efter skiljaktiga vill
kor och lagar, så tillhör det vårt förstånds inrättning 
alt tillägga krafterna en väsendtlig skiljaktighet.»

«Enligt dessa reglor hafva naturforskarne hänfört 
den genom iakttagelse oss bekanta naturens företeelser 
till tre arter af krafter, såsom dessa företeelsers när
maste grunder.»

«Till den första arten höra de allmänna fysiska 
krafterna, hvilka frambringa rörelse, d. ä. kroppsliga 
tings förening eller åtskiljande. De indelas i meka
niskt och kemiskt verkande krafter, hvilka i den lifiösa 
naturen städse äro gemensamt verksamma. Huruvida 
likväl begge äro till sin inre beskaffenhet från hvaran
dra skiljaklige, har ännu icke med säkerhet kunnat al
göras. Genom deras verksamhet bestämmas alla den 
oorganiska naturens former.»

«Den andra arten af naturkrafter äro de organiski 
bildande, d. ä. de som frambringa ting, försedda med 
verktyg (organer) till vissa för tingets uppehållande nö
diga förrättningar. Betraktandet af det sammanhang, 
hvaruti ett organiseradt väsendes delar stå till hvaran
dra i afseende på inbördes verksamhet, har i alla tider 
ägt behag för menniskoanden och uppfyllt den med 
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beundran, äfvensom det haft en stor inflytelse pa na? 
turkunskapernas utbildning.»

«Det andeliga lifvet ändteligen, det som består i 
att tänka, känna och begära, bar också beständigt, utom 
af några få naturforskare, blifvit bänfördt till en sär
skilt art af krafter. I dessa krafter, så vidt de blifvit 
menniskan förlänade, ligger fröet till alla de företräden, 
hvarigenotn bon öfverträffar djuren. Ty hos djuren 
äro alla det audeliga lifyets yttringar inskränkta till 
sjelfuppeliållandet och deras slägtes fortplantande, och 
de röja alldeles ingenting annat, än som dertill var nö
digt *). Hos menniskan derernot, så snart bon upp- 
lyftat sig öfver sin tillvarelses lägre grader, vakna bö
jelser och beliof, som rikta dess kunskaper och begär 
till ett mål, hvilket går långt utöfver de kroppsliga be- 
hofvens tillfredsställande. Vettenskap och sinnelagets 
förädling äro bäraf de förnämsta frukterna, men hvil- 
ka blott långsamt och ofta ofullkomligt komma till 
mognad.»

«Se vi på de allmänna lagarne för det förhållande, 
bvaruti 'de ofvannämda arter af krafter stå fill hvaran
dra, så hafve vi genom iakttagelse kommit till följande 
resultat. Huru det än må förhålla sig med de ke? 
miska krafternas åtskillnad från den kraft, som meka
niskt åstadkommer förening och söndring i det oorganL- 
ska, så blifver det alltid visst, att de förras verksamhet 
betingas genom den sednares. Men utan en kemisk 
process kan icke heller den organiska kraften bilda nå* 
got, och denna sednares tillvaro uppenbarar sig först 
genom särskilta modifikationer af den kemiska procès- 
gens verksamhet. Ändleligen äro alla det andeliga lif- 
yets yttringar på vår jord bundne vid ett organiskt lif. 
Vi finne derföre älven, att mången gång den ena ar-

#) Detta omdöme tål att mildras. Djuren röja ock ädlare in- 
.stjnkterp Men hågkomme hundens trohet och kärlek till men- 
»iskaii? 
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tßn af krafter yttrar sig; ntan alla spår af den andra, 
pch man har nylig;en träffat obestridliga bevis derpå, 
att jordklotet fordom befunnit sig i ett tillstånd, då än- 
j)ti all verksamhet af organisk kraft saknades, och att 
sedermera organiska' krafter redan hade bildat en stor 
piångfaldighet af ting, innan ännu andelig lifskraft, åt
minstone till dess högre uppenbarelser hos menniskan, 
yar förhanden. Men häraf drages med rätta den slut
sats, att den ena kraften icke redan ligger innesluten 
eller invecklad i den, hvarigenom hennes verksamhet 
betingas, och att den förras yttringar icke utgöra nå- 
pn blott modifikation af den sednare *)»,

Genom ofvanstående betraktelser vederlägges ej 
mindre materialismen, som påstår att det organiska hos 
menniskan är källan till det andeliga, än panteismen, 
som lärer, att de, ehuru till formen olika, dock till vä
sendet äro ett och detsamma, således sprungne ur sam
ma nödvändighet och underkastade samma förgänglig- 
Jiet. (Jemför hvad som anmärkes vid begreppet kraft 
j den inre erfarenheten.^

Orsak och Kerkan.

Med Orsak förstås det, som genom sin kraft fram
bringar ett annat: med Vorkan, det genom ett tings 
kraft frambragta. Ilvarje förändring förutsätter nägot, 
genom hvars kraft den blifvit frambragt^ eller: ^tllt 
hvad som sker, har en Orsak (Prinçipium Causalitatis). 
Detta är den stora princip, hvarpå kännedomen af 
sammanhanget mellan verldstingen samt emellan dem 
pch deras Upphof ytterst livilar. Den är grundad ej 
jnindre i förståndets väsendlliga inrättning, än i sjelf- 
va tingens förhållande. Att tänka en verkan utan or? 
sak innebär så väl en motsägelse i begreppen, som 
pn stridighet emot all både inre och yttre erfarenhets

*) Encyclopiïdie der Philosophischen Wissenschaftenj v. Gt É;
Schulze, 3:e Auflag,, Göllingen, 1824, s. 65—70.
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Begreppet Grund är vidsträcktare än begreppet Or
sak. All orsak är en grund, men icke all grund kan 
kallas orsak. Hufvudbegreppet grund innefattar ncrn- 
ligen både Pdrelsegrund ocb lùmskapsgrund (Principi- 
um essendi och cognoscendi). Den förra, som vanli
gen kallas orsak, rörer de verkliga tingen: den sedna- 
re beträffar det förhållande mellan våra tankar, hvari- 
genom den ena följer ur den andra. 1 förra betydel
sen nyttjas ömsevis orden grund och orsak, i den sed- 
nare ensamt uttrycket grund. — Emot kunskapsgrund 
svarar följd. Denna är alltid gifven i och med grun
den och innehålles i densamma, ehuru ofta på ett me
ra lörborgadt sätt, så att den behöfver genom eftertan
ke derutur utvecklas. Emot varelsegrund eller orsak 
svarar verkan. Denna är icke uti sjelfva orsaken, ulan 
innehåller något derilrån åtskildt.

Så vida grund betraktas såsom det, förutan hvilket 
ett annat ej kunde vara eller tänkas, kallas den Fill- 
kor; så är viljans frihet villkor för ett sedligt hand
lingssätt. 1 inskränktare mening förstås med villkor 
något, som antingen måste tillkomma eller undanröd- 
jas, på det en orsak skall kunna verka; så t. ex. är 
värmans närvaro merendels ett villkor, hvarunder krop
pars frändskap yttrar sig; likasom dess frånvaro är vill
koret för att vattnet skall öfvergå till is.

Orsak delades fordom, enligt Aristoteles, i fyra 
slag: l:o Materiell Orsak (Causa materialis, ex qua res 
est), det, hvaraf något göres, t. ex. marmorn i bildsto
den; 2:o Formell Orsak (Causa formalis, per quam res 
est), begreppet om det varande eller blifvande tingets 
väsendtliga egenskaper, t. ex. konstverkets mönsterbild 
i konstnärens förstånd, svarande emot Platos idé-, 3:o 
Ferkande Orsak (Causa efficiens, a qua res est), den 
eller det, som genom sin kraft verkeligen frambringar 
ett annat; och 4:o ändamåls orsak, Mndamål (Causa li- 
nalis, propter quam res est), det, som den verkande 
orsaken syftar att åstadkomma. De två första slagon 
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kallades inre', de tvâ sednare yttre orsaker. Af dessa 
fyra är det blott den verkande orsaken, som rätteligen 
förtjenar namn af orsak, och livarom här är fråga.

Verkande orsak delas uti:
1: o Fri och Nödvändig eller Fysisk (Libera et 

Necessaria sen Physica). Den förra är den, som en
ligt afsigt (begrepp om ändamål) bestämmer sig sjelf 
till handling och således äfven kan underlåta handlin
gen; den sednarej är den, som, utan egen afsigt, drif- 
ves af någon kraft (inre eller yttre) och således icke 
kan underlåta att verka.

2: o Hufvudorsak och flledelorsak, Medel, Ferktyg 
(Causa Principalis et Secundaria sen Instrumentalis). 
Den förra är den, som genom sin egen kraft frambrin
gar verkningen; den sednare är det, hvarigenorn eller 
förmedelst hvilket bufvudorsakcn frambringar en viss 
verkning. Så är Gud hufvndorsakeri, och naturkrafter
na de medelorsaker, hvaraf han betjenar sig till natur
ordningens upprätthållande. Mcnniskan kan, såsom huf
vudorsak, till en viss grad begagna sig af naturkrafter
na, de liflösa tingen och de oskäliga djuren, såsom verk
tyg och medel till sina ändamål; men hon kan äfven 
sjelf betraktas såsom ett blott verktyg, om hon icke 
handlar efter egen öfvertygelse och föresats, utan en
dast efter en annans befallning och vilja. 1 detta af- 
seende kallas ur moralisk synpunkt den, som brukas 
till verktyg, vare sig en meuniska, eller ett ting, för fy
sisk orsak (Causa physica); den verktyget begagnande, 
moralisk orsak (Causa moralis) *].

3: o dflägsuare och Närmaste Orsak. Om A är 
grund till Z?, och F till C, så är också A grund till 
Ct A är den aflägsnare eller medelbara, B åter den 

*] Man kan blifva moralisk orsak d. ä. ansvarig upnhofstnan till 
en handling på flera sätt, enligt det latinska disticon:

Jussio, consilium, consensus, palpo, recursus, 
Participans, mutus, non obstans, non manifestans.
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närmaste eller omedelbara orsaben: t. ex. blixteii slåi? 
ned i en krulkammare, eldert spränger huset, detta kros* 
sar en menniska. — Dessa orsaker ärö hvarandra sub- 
ordinerade, underordnade, emedan de tillsammans ut
göra en rad eller en kedja, der den följande länken 
alltid beror af en föregående. Hvarje rad af subordi- 
nerade orsaker har alltid en första orsak, man må an
taga raden så stor man vill; ty om man går tillbaka 
och finner, att alltid en orsak är verkan af en föregå
ende, och denna sednare åter af en annan, så måste 
man ändteligen komma till en första, som sjelf icke är 
verkad af någon föregående orsak. Ville man icke an
taga detta, utan tillbafcaförå raden i oändlighet, så äg
de hela raden ingen tillräcklig grund, hela kedjan in
tet fäste, livilket är emot ofvan anförda lag. — Gud 
tänke vi oss såsom den första orsaken till allt det sont 
är; han allena har icke sin grund i något väsende ut
om sig.

4:o Inneboende och tJtöfvergaende (Causa Immâ- 
iienêj och Transiens). Med den förra förstås det, sont 
genonl inre kraft är orsak till sina förähdringärj hvilka 
såsom dess momenter förblifvä i och hos detsamma, t. 
ex. en växt$ i afseende på skott, blommor, frukt; ett 
djur, betraktadt såsom iipphof till sina egna rörelser. 
Med den sednare menas det, som åstadkommer förän* 
dring bos ett annat; t. ex. djuret, hvars kraft sätter ett 
hvilande ting i rörelse. — Inneboende orsak och dess 
verkning sammanfalla med begreppet om le fv ande sub
stans och dess modifikationer. Att vara utöfvergående 
orsak tillhör både de lefvande och lillösa tingen; och 
beggé slagen af orsak samverka i en lefvande substans, 
så vida lifskraftens verksamhet alltid är betingad ge
nom inflytelse af yttre ämnen. — Då panteismen före
ställer Gud såsom immanent verldsorsak, eller såsom 
varande blott uti och inom verlden, så npphäfver den 
begreppet om Skapare och sammanblandar honom med 
hans verk.
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5: o Fiera omedelbara orsaker till ett och samma 
ling’ heta cOordinerade, samordnade, samverkande orsa
ker. Så tänke vi oss jordens fruktbarhet, den gynnan
de väderleken, utsädets godhet^ såsom samverkande ov- 
Saker till en god skörd.

6: o Man bar äfven indelat orsak uti väsendllig och 
tillfällig, verkande i och för sig eller blott under vissa 
ömständigheter (Causa cfficiens per se vei per accidens); 
så, har man sagt, är filosofien i och för sig sjelf orsak 
till ett sundt och förnuftigt sätt att tänka^ men en till
fällig orsak till falska och förvända meningar; äfven- 
så äro förderfvade seder bland ett folk i sig sjelfva or
saken till många olyckor, men en tillfällig orsak till goda 
lagars stiftande. — Man finner dock lätt, att en tillfäl
lig orsak rättare kallas anledning, föranledande omstän
dighet, och att således uti ofvannämda indelning be
greppet orsak tages i för vidsträckt bemärkelse.

Substans och Orsak äro metafysikens begge buf- 
vudbegrepp, af hvilkas bestämning det öfriga till stör
sta delen beror. Hvarje filosofiskt system kan således 
karakteriseras genom det sätt, bvarpå dessa begge be
grepp förklaras och användas. Om substans är i det 
föregående taladt. Hvad orsak beträffar, så beror syste- 
fnets karakter derpå, huruvida man antager en eller flera 
grundorsaker till allt; huruvida grundorsaken anses va
ra af materiell eller andelig natur, verka fritt eller nöd
vändigt. Rörande de äldsta Grekiska filosofer, bvilka 
satte grundämnet till allt i ett materiellt element, är 
det osäkert, huruvida de, jemte detta, antogo något ord
nande förstånd eller blott en i materien inneboende, 
blind rörelsekraft. Heraclitus tilläde elden tanke
kraft och således ordnande förmåga i afseende på de 
öfriga elementerna. Först Anaxagoras lärde, att, 
jemte materien, det gifves ett från henne skildt, för
ståndigt väsende (raç), som försatt henne i en regel
bunden rörelse. Detta var början till Teismen: det 
System, som antager ett högsta förnuftigt och fritt hand
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lande väsende, såsom första grnttden till allt. Af Elea« 
terna förbyttes denna grund i en panteistisk nödvändig
het, af Leucippien blind slump. Dock yrkades 
på ett segrande sätt den förnuftsvärdigare läran af Py- 
tagoras, Sokrates, samt ålderdomens begge stör
sta filosofer, Plato och Aristoteles. Plato, un
dervist af Sokrates, förädlade begreppet om den hög
sta orsaken genom att tilläga den sedliga egenskaper. 
Han tänkte sig Gud såsom en efter idealer bildande 
konstnär, hvilken är upphof till all fullkomlighet, och 
såsom moralisk verldsregerare belönar det goda och 
straffar det onda. Derjemte antog han, såsom föremål 
för Guds ordnande verksamhet, en evig, regellos mate- 
rie, hvars emot ordning sträfvande natur är det ondas 
ursprung. Ender dessa betraktelser föranleddes P I a t o 
att skilja emellan fria och fysiska orsaker, och uppställ
de den sats, att, om det gifves fysiska, eller sådana, 
hvilka af andra sättas i verksamhet, måste det ock 
gifvas cn första, fri orsak, hvilken har grunden till sin 
verksamhet i sig sjelf (det sedermera så kallade kosmo
logiska beviset). Aristoteles, som lika med Plato 
antog en evig materie, betraktade den första orsaken 
såsom en från materien skild Intelligens med fullkom
ligaste verksamhet, lif och salighet, men som till verl- 
den endast står i förhållande af en rörelsens första npp- 
hofsman (primus motor). Härigenom undanskymdes 
den högre synpunkten af en moralisk verldsregent: cn 
synpunkt, som innefattar den Platonska filosofiens fö
reträde framför den Aristoteliska, och som gifver henne 
ett värde för alla tider.

Af de skolastiska filosoferna blefvo Aristotelis of- 
vannämda fyra slags orsaker förökade med åtskilliga 
nya, och derjemte en rik källa till spetsfundigheter, li
tan att sjelfva bufvudbegreppet derigenom nogare ut
reddes, eller filosofien något vann i det hela. Äfven 
Cartesius, Locke, Leibnitz, lälo begreppet om 
verkande orsak gälla i den betydelse det af ålder haft.
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II u m e uppkastade först tvifvelsmål emot detta begrepps 
gilltigbet och gaf dcrigeooui anledning till den af K a n t 
började och sedermera ända till våra dagar fortsatta 
omhvälfningen i filosofien. Utgående från Lockes 
lära, att alla våra begrepp härleda sig från yttre eller 
inre erfarenhet, fastade Hume uppmärksamhet på den 
nödvändighet, som begreppet orsak innebär och som 
ur erfarenheten ej låter förklara sig; ty då vi säge, att 
ett ting A är orsak till ett annat ting /*, så påstå vi 
att tinget B alltid och allestädes skall följa på A; men 
som ingen erfarenhet räcker till att känna hvad som 
alltid och allestädes sker, så måste, enligt H u m e, be
greppet orsak blott vara ett inbillningsfoslcr, uppkom
met deraf, att, sedan två ting befunnits flera gånger 
följa på hvarandra, vår inbillning, medelst vanans makt, 
alltid sammanbinder det enas föreställning med det an
dras, utan att derföre en verklig förknippning af dessa 
ting sinsemellan äger rum.

Denna Humes förklaring af ursprunget till be
greppet orsak är påtagligen falsk; ty, först och främst, 
är det ogrundadt, att vi af vanan att se två ting följa 
på hvarandra alltid låta forma oss att i vår föreställ
ning sammanbinda dem såsom orsak och verkan; och, 
för det andra, då vi första gången erfare något, hvilket 
vi aldrig förut sett följa på ett annat, förutsätte vi dock 
att det måste hafva en orsak, ehuru vi om dennas be
skaffenhet ingenting vete, och knappt gissniugsvis kun
ne göra oss en föreställning derom. Den rätta upplös
ningen på H u m e s inkast är, att i vårt förstånd finnes 
ett väsendtligt behof, ett ursprungligt anlag alt tänka 
tingens orsakliga sammanhang; att detta anlag, väckt 
genom medvetandet af våra kropps- och själskrafter, 
medelst hvilka vi åstadkomme bestämda verkningar, ut
vecklas och höjer sig till klarheten af en allmän grund
sats genom betraktandet af naturinrättningen, der allt, 
från det minsta till det största, bär de tydligaste vitt-

E nb e r g, Filosoji, 5, 
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nesbörd af ett sådant sammanhang; att vi sluteligen ej 
utan motsägelse hunne antaga en verkan, ett skeende, 
utan någon verkande orsak; ty det vore att tänka sig 
en verkan utgången ur intet, eller, med andra ord, att 
tänka intet såsom nårjotj — livadan öfvertygelsen om 
verkligheten af begreppet orsak har all möjlig styrka 
så väl af förståndets naturanlag, som af inre och yttre 
erfarenhet, samt sluteligen af sjelfva motsägelse-satsen.

Emellertid syntes denna upplösning alltför enkel 
for Kants klyftiga djupsinnighet. Han ville veder
lägga Hume på ett nytt och grundligare sätt, medelst 
en filosofi, hvilken, såsom han inbillade sig, skulle med 
ens göra slut på alla metafysiska tvister, allt svärme
ri, all mysticism och fatalism, samt stifta en evig fred 
i filosofiens rike. För alt inleda en sådan filosofi, med- 
gaf han Hume icke blott allt livad denne begärt, utan 
mycket mera, i det han utsträckte Humes tvifvel till 
alla metafysiska begrepp, ja till sjelfva matematikens 
grundsanningar, om hvilka han påstod, att de, till sin 
nödvändighet, hvarken grunda sig på erfarenhet eller på 
motsägelsesatsen, och alt ingen filosof hittils gjort sig 
reda för grunden till deras visshet. Man hade nemligen 
icke insett, att de metafysiska grundbegreppen omöjligen 
kunde gälla om ting, i fall dessa ting verkeligen äro 
till utom ossj ty, sade Kant, hvad som nödvändigt gäl
ler om verkeliga ting kan jag aldrig veta a priori, d. ä. 
genom rent förnuft, före all erfarenhet*). Följakteli- 
gen, så vida allmän och nödvändig kunskap gifves, må
ste dess föremål icke vara verkliga, af vår kunskaps
förmåga oberoende ting, utan blotta Tankesyner (Er
scheinungen), d. ä. blotta föreställningar, utan yttre 
motsvarighet. All erfarenhet uppkom derigenom, att 
kunskapens malerie eller innehåll (ett genom den sinn

*) Det kan jag dock veta, om jag med Plato antager, alt Gud 
bildat tingen enligt de samma ideer, dem han såsom ursprung
liga begrepp eller tankeformer nedlagt i mitt förnuft.
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liga varseblifningen gifvet, osammanliangande mång
faldigt) uppfattades under åskådningsformer och förknip
pades medelst tankeformer i ett subjektivt nödvändigt sam
manhang, hvilket får namn och värdighet af Erfaren- 
helskunskap. Men dessa åskådningsformer (Rymd och 
Tid) och dessa tankeformer (Substans, Orsak, m. m.) 
äro blott vår kunskapsförmågas (vår sinnlighets och 
vårt förstånds) nödvändiga föreställningssätt. Väl må
ste man antaga ling i sig sjelfva (Dinge an sich) såsom 
grund till synerna; men om dessa ting hafve vi ej den 
aldraringaste kunskap; vi vete ej om de äro Ulf ej 
en gång om de äro möjliga, ty möjlighet, likasom verk
lig tillvarelse, substans, orsak, äro blott af oss sjelfva 
bildade förståndsbegrepp, inskränkta till de, likaledes 
af oss sjelfva bildade, i rymd och tid varseblifna sy
nerna. Och icke blott all sinnlig kunskap är en sub
jektiv tankesyn; äfven den öfversinnliga, den om Gud, 
Själ, Odödlighet, upplöser sig för det teoretiska för
nuftet i en dialektisk villa; ty denna kunskap skulle, 
om den vore möjlig, grunda sig på förslåndsbegreppen 
orsak, substans, o. s. v.; men då dessa, så vida de ej 
få sitt innehåll från sinnliga varseblilningar i rymd och 
tid, äro alldeles tomma, så kunna de på intet sätt an
vändas att om öfversinnliga föremål bereda oss den min
sta kännedom; och om de dertill likväl användas, fram
bringa de endast ett dialektiskt bländverk, der förnuf
tet omfattar skuggor i stället för verklighet.

På detta sätt hade Kants vederläggning af Hu
mes tvifvel slutat sig med det erkännande, att begrep
pet orsak, som II u m e förklarat för en inbillningens 
villa, i sjelfva verket var — en blott tankedikt. Men icke 
nog härmed. Äfven de öfriga metafysiska grundbegrep
pen voro förvandlade till vår egen föreställningsförmå
gas skapelser, gällande om de genom sinnlighetens och 
förslåndets samverkan alstrade synerna, men ingalun
da om några verkeliga, af våra föreställningar oberoen
de ting. Filosofien hade blifvit Idealism, och troddes 
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Iiafva tagit ett jättesteg till sin fulländning, eburn, i 
teoretiskt afseende, derifrån mera aflägsnad än någon* 
sin. Kant uppsatte den praktiska filosofien i högsä
tet, och ville ställa all filosofi på moralisk grund: detta 
utgör hans största fortjenst: men han sönderslet våld
samt det nödvändiga sammanhanget emellan filosofiens 
begge hufvuddelar, och förfelade derigenom sitt stora 
mål. Ty den sinnliga verkligheten, som skulle förkla
ras, var endast bortförklarad, och den öfversinnliga 
väldigt skakad genom att beröfvas allt stöd af det teo
retiska förnuftet. Ju längre man nu fortgick på den 
idealistiska banan, ju mera skulle begreppen orsak och 
högsta orsak (hvilket sednare Kant, ehuru under mot
sägelse af sin teoretiska filosofi, hade återställt i sin 
praktiska) alldeles försvinna. Hos Fichte är ännu en 
lemning deraf qvar i det rena Jagets ursprungliga hand
ling eller oändliga verksamhet, ehuru blott uti ideellt 
afseendej ty i verkligheten gifvas inga ting eller kraf
ter eller orsakliga förknippningar, utan allt är ett tan
kespel, föreställande den ursprungliga handlingens i 
oändlighet fortsatta inskränkningar. Hos Schelling 
och Hegel visar sig detta tankespel aldratydligast. 1 
Schellings första identitetssystem är nemligen allting 
icke annat än den absoluta identitetens differentiering 
eller söndring i motsatser: den absoluta identiteten sjelf 
åter är det evigt varande ena, på cn gång ideella och 
reella, uppfattadt medelst den intellektuella åskådnin
gen. Hos Hegel, som med förändring af Schel
lings ordalag, sätter begreppet eller iden i stället för 
den absoluta identiteten, och begreppets dialektiska sjelf- 
rörelse i stället för det absolutas differentiering, — hos 
Hegel är allting icke annat än begreppets sjelfbestäm- 
ningar under denna dess dialektiska rörelse, hvilkeu 
oupphörligen fortgår från den ena abstrakta föreställ
ningen till den andra genom hela filosofiens tanke- 
fält, till dess begreppet sluteligen blir, livad det under 
alla dessa skepnader för filosofens öga beständigt va- 
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rît, den sig sjeJf tänkande idén. S c h e 11 i it ß* nyttjar 
Leist ultryclîen differentiering, söndring, motsättning, 
polaritet, potentiering$ Hegel, helst bestämning, förmed
ling, utom-sig-trädande (entäusserung), öfvergäende eller 
omslående till sitt andra, o. s. v. för alt uttrycka prin
cipens förhållande till det derifrån härledda. Om kau- 
salitetsförhållandet talas väl i Hegels system, men blott 
såsom om ett öfvergående begreppsmomeut. Likasom 
substantialitet öfvergår till kausalitet, såsom utgörande 
substantialitetens sanna uppfattning, så öfvergår orsaks
förhållandet till vexelverkning, denna till nödvändighet, 
nödvändigheten till frihet, friheten till begreppet, så
som sanningen af varandet och väsendet, o. s. v.

C. t'exelverkan.

Så vida del ting, som förändras, sjelft äger kraft, 
så måste det återverka på det förändrande och åstad
komma en vexling i dess tillstånd. Deruli består det 
som kallas f^exelverkan. Ehuru den ej med logisk 
nödvändighet följer ur kausalitetslagen; icke heller, så
som Kant påstår, uttrycker den disjunktiva omdömes- 
formen, kan den likväl räknas till de förståndets grund
begrepp, hvilka likasom påtvinga sig den uppmärksam
me naturbetraktaren. Hvarje materiens minsta del dra
ger och drages af den andra. Hvarje himlakropp i vårt 
solsystem rubbar de öfriga i deras banor och rubbas 
af dem tillbaka — ett villkor för systemets harmoni och 
varaktighet. 1 organiska varelser finne vi, huru hvarje 
del, hvarje lem verkar på de öfriga och af dem emot- 
tager inverkningar, syftande på lifvets underhållande, 
och vi sätte deruli sjelfva organismens väsende. Äf- 
ven upptäcke vi utan svårighet, huru den organiska na
turen i en mängd af underbart bestämda förhållanden 
sammanhänger med den oorganiska. Genom dessa be
traktelser ledas vi till föreställningen om en allmän ve- 
xelverkan mellan alla delar af universum. Men denna 
spekulativa idé måste, i följd af vår okunnighet, ofta 
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sakna all egentelig- tillämpning;. Vi kunne foga begri
pa beskaffenheten af en vexelverkan emellan det ofantc- 
ligt aflågsna i rjmd och tid; emellan stoftgrandet på 
vår jord och den ur rymdens obekanta djup framtin- 
drande fixstjernan, eller emellan de af tidebvarf åtskil
da ögonblicksvarelserna. i^ien begreppet om vexelver
kan är dock vigtigt, såsom en regulativ idé, en led- 
sljerna för tänkarens forskningar. Och icke blott i den 
yttre naturen, äfven emellan det yttre och det inre, e- 
inellan kropp och själ, gifves en vexelverkan, den vi 
hvarje stund erfare, ehuru vi ej kunne förklara den. 
För att undvika eller kringgå detta oförklarliga faktum, 
hafva filosoferna tagit sin tillflykt till materialismens, 
idealismens eller panteismens systemer. Men sedan de 
med inbillningens och abstraktionens högsta ansträng
ning förvandlat antingen anden till materie, eller mate
rien till ande, eller begge två till olika skepnader af 
samma grundväsende, har förnuftet, efter en kort be
undran af dristigheten i deras spekulativa flygt, åter
kommit till det väl bekanta faktum af en dualism, som 
alltjemt qvarstår lika obestridlig, som obegriplig.

D. Lag.

Lag i sin allmännaste betydelse är det fastställda 
sålt, hvarpå en kraft verkat' eller borde verka. Lag 
innefattar således begreppet om regel, d. ä. en före
skrift, enligt hvilken något i en mängd särskilta fall 
är eller bör vara på lika sätt beskaflädt. Begreppet 
lag hämte vi aldraförst från den inre erfarenheten af 
moralisk lag, eller samvetets föreskrift för den fria viljan. 
Enligt samma inre erfarenhet äro vi ock medvetande 
af logiska lagar, eller föreskrifter, enligt hvilka förstån
det måste tänka. Från den inre erfarenheten öfverföre 
vi begreppet lag till den yttre. Denna vittnar om det 
beständigt lika sätt, hvarpå de materiella tingens kraf
ter, under enahanda förhållanden, verka. Det i en all
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män sats uttryckta begreppet om delta lika beskaffade 
sätt, kalla vi en Naturlag. Den innefattar således en 
föreskrift för det sätt^ b varpå en fysisk, d. ä. en me
kaniskt, kemiskt eller organiskt verkande kraft måste 
yttra sin verksamhet. Ifrån moraliska och logiska lagar 
äro afvikelser möjliga; ifrån naturlagar icke.

Uttrycket naturlag omfattar alla egenskaper och 
krafter hos den materiella vertdens beståndsdelar, alla 
sätt och förhållanden, enligt hvilka de verka på hvar
andra. Hvarje partikel af materien har en, snart sagdt, 
oändelig mängd af egenskaper, af hvilka hvar och en 
verkar enligt för henne fastställda lagar. För hvarje 
atom af samma slags materie äro dessa lagar oförän
derligt och beständigt de samma; hvaremot, för särskil
ta slag af materie, deras olikhet äfven förblifver sig 
ständigt lika. Denna orubbliga och beständiga likhet, 
denna olikhet, som är lika beständig och regelbunden, 
leder till begreppet om Naturnödvändighet. Ty måste 
allt, som sker, hafva en orsak, och måste denna orsak 
under lika omständigheter verka på lika sätt, så kan 
ingenting ske af en slump. Orsakernas och verknin
garnas sammanhang är bestämdt. De lagar, som före- 
skrifva det sätt, hvarpå tingen måste verka, lydas oef- 
tergifligen och tillåta intet val. In mundo non da tur 
casus.

Naturnödvändigheten är icke en absolut, utan en 
hypotetisk nödvändighet. Absolut nödvändigt kallas 
det, som i sig sjclft, utan allt villkor, ulan beroende 
af andra ting, är nödvändigt; så, l. ex. är Guds varel
se absolut nödvändig. Hypotetiskt nödvändigt är åter 
det, som endast under villkor, under förutsättning af 
vissa omständigheter och förhållanden äger rum; t. 
ex. att, med antagande af planetsystemets rörelselagar, 
jorden måste gå kring solen. Hvarje naturhändelse är 
nödvändig under förutsättning af sin orsak. Äfvcnså 
hela naturordningen; ty den förutsätter en högsta orsak, 
som inrättat den så och icke annorlunda.
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Naturnödvändighet hallas fysisk, i motsats mot mo
ralisk nödvändighet. Den förra är den, som bestämmes 
af naturlagarna, d. v. s. lagarna för den materiella 
verldens förändringar, eller för det, som sker$ den 
andra grundar sig på samvetets lag, d. v. s. lagen för 
det, som bör ske. Den sistnämda tillåter intet val i 
anseende till öfvertygelsen om det rättas natur', men 
väl för viljan ett val att antingen göra eller underlåta 
det rätta.

E. Förhållande af Ändamål och Medel.

^tndamäl hallas det, för hvars shull något sher. Be
greppet om ändamål, så vida det bestämmer viljan att 
bandia, heter afsigt. Medel hallas det, som tjenar att 
ernå ett ändamål. Begreppen ändamål, afsigt, hafva 
ursprungligen sin rot i den inre erfarenheten af vår 
egen förmåga att bandia efter begrepp om något, som 
vi vilja uppnå, och för hvars shull handlingen företa
ges. De öfverföras sedermera till den yttre naturen; 
så att, när vi der se flera orsaher sammanstämma att 
frambringa en verhan, måste nödvändigt hos oss vächas 
begreppet om ett ändamål, för hvars shull orsaherna 
verha.

Teleologien — läran om ändamål i naturen — har 
enligt olika systemers grundsatser, blifvit ömsom försva
rad och bestridd. De filosofer, som antaga verlden till
bommen af en slump eller af en blind nödvändighet, 
måste förneka ändamål i naturen; ty slumpens tillfällig
het och nödvändighetens blinda tvång äro oförenliga 
med afsigt och plan, hvilha förutsätta förnuft och fri
het. Således förnekade Leucipp och Epikur all 
ändamålsenlighet, såsom stridande emot deras högsta 
princip, slumpen, och de voro deruti konseqventare än 
Aristoteles och Stoikerna, som sökte sammanjemka 
naturens afsigtsenliga inrättning med en evig nödvän
dighets herravälde. Genom Kristendomen blef telco- 
logicn mera utbredd och herrskande, än den förut va
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rit, så val i mängdens tänkesätt, som i filosofernas tan
kebyggnader. Den öfverdrefs till och med af Sko- 
laslikerna, hvilka, obekante med naturens lagar, of
ta satte en så kallad ändamålsorsak i stället för en fy
sisk: så ansåg man sig t. ex. bafva tillräckligt förkla
rat molnens uppkomst genom antagandet, att de äro till 
för att vattna jorden, i stället för att härleda dem ur 
afdunstningens och kondensationens lagar. Emot detta 
missbruk uppreste sig B a c o, men gick å andra sidan 
för långt, då han förklarade «läran om ändamål, lik Ve- 
stalcrna, helgad åt Gud, men ofruktsam». Newton 
och Leibnitz försvarade denna lära, såsom en ledande 
princip för naturforskningen. Icke desto mindre bafva 
dock åtskilliga af sednare tiders Fysici och Matematici 
velat ur naturvettenskapen utplåna all tanke på afsigt 
och ändamål, såsom icke varande annat än uttryck af 
vår okunnighet; och deras inkast kunna anses samman
fattade i Laplaces yttrande, «att, med menniskoför- 
ståndets framsteg, plan och ändamål alltid undanflyttas 
till gränsorna för vårt vetande». Men denna åsigt be
ror på ett missförstånd. Visserligen bör en naturfor
skare, så långt han förmår, uppsöka de naturliga orsa
kerna. Men sedan lian upptäckt dessa, kan han icke 
underlåta att finna, huru de verkningar, hvilkas nytta 
är påtaglig, frambringas genom de enklaste och mest 
omfattande lagar: han kan icke undgå att röna ett djupt 
intryck af medlens skönhet, af det sinnrika sätt, hvar
på de nyttiga verkningarna blifvit tillvägabragte. Så 
t. ex. måste han vid betraktandet af lagarna för vär
mens utstrålning och ledning, för vattnets afdunstning, 
för luftens spänstighet och tryckning, känna beundran 
öfver konstrikheten och sammanslämmelscn i de anord
ningar, genom livilka molnen bildas. Begreppet om 
plan och ändamål blir således genom vettenskapens un
dersökningar flytladt, icke från vetandets område till 
okunnighetens, utan blott frän området för fakta till 
det för lagar. Det är icke okunnigheten, ulan det är 



vettenskapen sjelf, som under sin forskning stadnar, 
för att beundra naturordningens insedda förträfflighet 
och höja blicken till dess (Jpphofsman. Admiralio, qua
si abrupta scientia (Baco).

Kant, enligt sin idealistiska lära, påstod, alt den 
teleologiska åsigteu af naturen väl är nödvändig, men 
endast såsom ett subjektivt föreställningssätt hos oss, 
icke såsom en objektiv verklighet i sjelfva tingen; alt 
den blott är en princip för vår reflekterande omdömes- 
kraft, enligt hvilken vi måste bedömma tingens form, 
såsom läge ett begrepp om ändamål för den till grund, 
ehuru någon ändamålsenlighet i naturen livarken a pri
ori eller a posteriori låter bevisa sig. Med all aktning 
för den store tänkaren, synes oss dock hans lära uti 
ingen punkt mer oäntaglig, än i denna, eller rättare, 
oantagligbelen springer ingenstädes mer i ögonen. E- 
huru inga afsigter låta upptäcka sig i naturen, måste 
dock vår reflekterande omdÖmeskraft pådikta henne så
dana! Och hvarföre? Derföre, att någon grund måste 
lin nas till menniskornas allmänna öfvertygelse om af
sigter i naturen. Men hvarföre kan ej denna öfverty
gelse väckas af naturen sjelf? Derföre, att filosofeu 
funnit vissa metafysiska svårigheter i antagandet af ytt
re tings verklighet, och att sammanhanget emellan ting 
såsom medel och ändamål ej kan strängt bevisas. Men 
för alt undgå det svåra, huru kastar man sig ej i det 
orimliga? Vi hafva sett hvarlhän Kants idealism le
der. För öfrigl må det medgilvas, all ändamålsenlighet 
i naturen ej låter bevisa sig, om med bevisning förstås 
alt härleda ett faktums verklighet ur en allmän abstrakt 
grundsats eller ur ett högre grundbegrepp. Denna här
ledning kan ej ske, emedan begreppet ändamål sjelftär 
ett grundbegrepp, härstammande ur vår andeliga naturs 
innersta väsende. Men förstås med bevisa, att genom 
en tydlig och for alla öfvertygande jemförelse ådaga
lägga verkligheten af ett förhållande, så kan visserli
gen bevisas, alt i naturen finnes afsigt och plan, och 



75

det ined samma tillförlitlighet, som att andra förnuftiga, 
afsigtsenligt handlande varelser utom oss finnas till. 
Ty bvaraf vete vi detta? Deraf, att vi uti deras hand
lingar och ord igenkänne ett medvetande, en tanke, en 
vilja, lika ined den vi hos oss sjelfva förnimme. Af 
handlingen och ordet slute vi till en handlande och ta
lande persons af konstverket till en konstnär. När vi 
nu uti naturen oupphörligen upptäcke de yppersta konst
verk; när vi uti ögats och örats bildning finne det för
träffligaste machiner!, hvars alla delar äro afpassade 
efter hvarandra och efter den yttre naturens elemen
ter, för att göra förnimmelsen af ljus och ljud möjlig: 
när vi upptäcke samma beundransvärda konslrikhet i 
de öfriga lernmarnes inrättning, i hela kroppens sam- 
manfoguing, i djurens och växternas daning, i sol
systemets byggnad och sammansättning: när vi se all
ting ordnadt efter tal, mått, vigt, enligt den djupaste 
matematiks lagar, med en all mensklig skarpsinnighet 
öfverträffande beräkning: skole vi tillsluta ögonen för 
den solklara uppenbarelsen af en högre tanke, plan, 
afsigt? Skole vi med materialisterna säga: här är en
dast blinda krafters tvång, men ingen ordnande, för
nuftig Uppbofsman? Skole vi med Kant säga: flär 
ser allting ut som plan, men deraf bevisas ingalunda, 
att en sådan verkeligen är till. Skole vi säga med He
gel: Här föreställes ett dialektiskt skuggspel, uppkom
met genom idéns affall från sig sjell? Eller måste vi ej 
med de visaste filosofer ifrån S o k r a t e s och Plato, 
till Locke, Leibnitz, Jakobi och Leopold, erkän
na en hela naturen genomgående afsigtsertlighet, omöj
lig utan en allvis och allsmäktig Skapare? — Man frå
gade en gång en Arab, huru han kunde veta, att det 
gifves en Gud. «På samma sätt, svarade bau, som, 
när jag ser ett spår i sanden, jag vet alt någon der 
framgått.» Samma fråga ställdes vid ett annat tillfäl
le till en Grönländare, bvilken svarade: «När jag scr 
en båt, vet jag alt en menniska gjort den: när jag ser 

4
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verlden, vet jag att en Gud är till.» Så dömde alltid 
det sunda, oförvillade förnuftet, ocb dess utsago bekräf
tades alltid af den äkta, oensidiga vettenskapen. (Jeni- 
för tredje Bibanget: Momenter hörande till det Fysiko- 
teologiska beviset.)

Andra Afdelningen. Om de metafysiska grundbe
greppen med afseende på den inre erfarenheten.

Första Kapitlet. Allmän betraktelse.

Att rymd och tid ingå i alla metafysiska grundbe
grepp, så vida de användas på yttre erfarenhet, är en 
sanning, som Kant aldraförst tydligen ådagalagt. Tan
ke vi kroppslig substans, så kan den ej fattas annor
lunda än såsom något i rymden utsträckt, med vissa i 
tiden dels fortfarande, dels föränderliga beskaffenheter: 
kroppslig orsak kan ej tänkas annorlunda än såsom en 
dragande eller drifvande, d. ä. rörelse åstadkommande 
kraft, föregående eller liktidig med sin verkan: denne 
verkan icke annorlunda än såsom det materiellas förän
dring, medelst dess delars förening eller åtskiljande. 
På samma sätt kunna den yttre substansens öfriga för
hållanden ej tänkas utan ofvannämda tvenne grund
villkor.

Men bäraf följer icke, att rymd ocb tid, enligt 
Kants påstående, så nödvändigt vidhäfta alla ursprung
liga förståndsbegrepp, att dessa, förutan de förra, för
lora allt innehåll, all verkelig betydelse, ja, att utan 
rymds- och tidsåskådningarna endast ett tomt tänkande, 
men ingen verklig kunskap uppkommer. Till grund 
for detta påstående ligger den förutsättning, att all 
verklig kunskap uppkörer, när de villkor uppbäfvas, 
livarigenom förståndsbegreppen blifva fattliga för in
billningen. Men delta är en ogrundad förutsättning. 
Redan inom den sinnliga kunskapens område gifves 
mycket för inbillningen ofattligt, men som vi dock med 
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forståndets tillbjelp mäkta inse. Således förmå vi ej 
göra oss en bild b varken af de största eller dc minsta 
storheter, dem vårt förstånd dock kan beräkna och mäta. 
Och om i praktiskt hänseende, d. v. s. i de moraliska 
begreppens sfer, förnuftet, enligt hvad Kant medgif- 
ver, höjer sig öfver sinnlighetens inskränkningar, hvar- 
före skulle det ej i teoretiskt hänseende kunna bör
ja att lyfta sig öfver desamma? Det är ju ett och sam
ma förnuft, som kallas än teoretiskt, än praktiskt? Hvar- 
före skulle emellan dess begge särskilta användningar 
vara befästadt ett så stort svalg? Måste ej i allt, som 
heter förnuftigt, gifvas ett sammanhang, en öfverens- 
stämmelse, en framskridande utveckling och slutelig 
fulländning? Vi hålla före, att de metafysiska grund
begreppen kunna, utan men för verkelig och sann kun
skap, renas från de sinnliga villkoren af rymd och tid. 
Det förståndiga tänkandet begynner ett sådant grund
begreppens renaude under deras användning på den in
re erfarenhetens föremål, och förnuftet fullbordar det 
vid deras tillämpning på menniskovarelseus öfversinnli- 
ga mål och alla tings högsta grundorsak.

Andra Kapitlet. Om de särskilta grundbegreppens användning på 
den inre erfarenhetens föremål.

A. Substans.

De förmögenheter, dem vi inom oss upptäcke, så
som förstånd, minne, inbillningsgåfva, känsla, vilja, baf- 
va ingen likhet med mekanisk, kemisk eller organisk 
kraft. De utgöra ett eget, alldeles särskilt slag af kraf
ter, en motsats till materiella tings beskaffenhet, och 
måste derföre tillhöra ett eget slag af substans, åtskild 
ifrån de materiella substanserna och dem motsatt. Den
na substans måste vi alltså föreställa oss såsom ett 
okroppsligt, enkelt, odelbart väsende, med förmåga att 
i sig afspegla det yttre mångfaldiga och att samman
fatta dess särskilta delar till ett enda helt, d. ä. till en 
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tanke-enhet. Likaså liar detta väsende en hos kropps
ligheten otänkbar förmåga att, oberoende af kroppsliga 
intryck och retelser, ja, i rak strid emot dem, endast 
efter egna ideer om det rätta och goda bestämma sig 
till handlingar. Och alldenstund hvars och ens med
vetande intygar, att han, såsom tänkande varelse, är 
en och densamma, så långt hans minne sträcker sig 
tillbaka, så måste vi antaga, att det tänkande väsendet 
fortfar i tiden att vara ett och detsamma. Härigenom 
uppkommer begreppet om ett rymden ej fyllande, men 
i tiden fortfarande, enkelt, tänkande och viljande vä
sende, eller en ande, hvilken förenad med vår kropp 
kallas dess Själ. Begreppet substans eller sjelfbestående 
varelse har således, i följd af slutledningar från den inre 
erfarenheten, blifvit skildt från all materialitet, all sam
mansättning, samt genom de tillagda bestämningarna af 
enkelhet, tankeförmåga och fri vilja, renadt och föräd- 
ladt till sitt innehåll.

J öfverensstämmelse med det nyss sagda må anfö
ras följande ord af en kritisk filosof: «Så mycket är i 
sig klart, att kännandet af lust eller olust, tänkandet, 
begärandet, äro något helt annat, än blodomlopp, mat
smältning, växande, och alt de förra fcnomenerna icke 
hafva det ringaste gemensamt med de sednare. Vi må
ste alltså tänka oss sammanfattningen af de kroppsliga 
beskaffenheterna genom ett helt annat begrepp, än sam
manfattningen af de andeliga. Vi tänke och åtskilje 
tingen i verlden endast genom deras beskaffenheter, el
ler genom det, som bos dem låter sinnligt varseblifva 
sig; tvenne ting, som för vår varsehlifningsförmåga 
framställa sig på helt olika sätt, måste vi också tänka 
oss såsom två olika ting, och äro dessa egenskaper he
terogena eller fullkomligt olikartade, så måste ock de 
ting vara det, hos hvilka vi tänke dessa egenskaper. 
Det ting, hos hvilket vi varseblifve utsträckning och 
dess modifikationer, figur, gestalt, färg, rörelse, o. s. v., 
kalle vi Materie, eller, om det har en bestämd ge- 
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stall, Kropp: det väsende dercmot, som känner och 
vill, kalle vi Ande^ och om det betjenar sig af en or
ganisk kropp till sitt verktyg samt genom den uppen
barar sig, benämne vi det Själ»*).

Om själens natur ocb väsende förekomma hos ål
derdomens tänkare mångfaldigt olika meningar. Någrc 
af de äldsta Grekiska filosoferne ansågo själen för luft 
eller eld; andre, såsom Demokrit och E p i k u r, för 
en samling af atomer. Plato, med högre åsigter af 
hennes ursprung och bestämmelse, förmådde dock ej 
fasthålla begreppet om hennes enkla, från all kropps
lighet skilda natur. Ehuru han betraktade henne såsom 
något enartadt, med sig sjelft lika, af sig sjelft verk
samt (to eavTO nivSr), åtskilde han dock i hennes vä
sende trenne delar, den förnuftiga, den vredsinta, och 
den begärande; åt bvilka han anvisade särskilta bonings- 
ställen i kroppen **). Och fastän han ej förblandade 
själen med något af de gröfre elementerna, tyckes han 
dock bafva ansett henne såsom ett slags finare eld eller 
eter, samt bafva föreställt sig, alt bon, vid skilsmes- 
san från den kropp, hvaruti hon varit fängslad, åter 
gick att försänka sig i det rena och oförgängliga eter
ämnet, der hon, endast omgifven af henne likartade 
substanser, skulle i fullkomlig jemvigt och salig ro nju
ta af odödligheten-^). Aristoteles, som höll sjä-

♦) Ausführliche Erklärung des Grundrisses der Empirischen 
Psykologie, von L n d v. Hein r. Jako b. Leipzig, 1814.

*+) Se Pia t os Republik 4:e boken, och bans Timæus. — Pla
to Iriplicern finxit animam; cujus principatum, id est, ratio- 
nem in capite sicut in arce posuit, et duas partes purere vo
lait, iratn et cupiditatem, quas locis disclusjt; iram in peclore, 
cupiditatein subter præcordia locavit. Cic. Tusc. Qu. 1: 10.

•i*) Sedan Cicero i sin redogörelse för P la l o s lära om sjä
lens odödlighet framställt, huru själen, befriad frän kroppen, 
genombryter jordens tunga och fuktiga luftkrets, fortfar han 
sålunda: ”Quam regionem cum superavit animus naturamque 
sui similem contigit et agnovit; junctis ex anima tenui et ex 
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lens förmögenheter for högre och ädlare, än att de blin
de innebo uti en eterisk eller eldartad substans, upp
tänkte, såsom substrat för dem, ett femte element, (quin
ta natura, sedermera kallad quinta essentia), som icke 
hade något namn, men som var mera fint och rent än 
alla kända elementer*)« Aristoteles säger dock ic
ke, att detta femte element var outsträckt och odel
bart.

Cicero synes bland alla forntidens tänkare liaf- 
va höjt sig till det renaste begrepp om själen och der- 
uti Iiafva gått så långt, som förnuftet på egen hand 
kan hinna. Han uttrycker sig på följande sätt: «Sjä
larna leda ej sitt ursprung från jorden. Ty hos dem fö
rekommer ingen blandning, ingen sammansättning, in
tet af jord alstradt och bildadt, intet af vattnets, luf
tens eller eldens art. I dessa elementer finnes nemli- 
gen ingenting, som är mäktigt af minne, förstånd, tan
ke; som förmår att både återkalla det förflutna, och för
utse det tillkommande, och omfatta det närvarande. Al
la dessa gåfvor kunna ej vara annat än gudomliga, och

ardore solis temperate ignibus insistit el linem altius se efle- 
rendi facit. Tum enim sui similem et levitatem et calorem 
adeptus, tamquam paribus examinatus ponderibus, nullam in 
partem movetur; eaque ei demum naturalis est sedes, cum ad 
sui similem penetravit, in quo nulla re egens, aletur et su- 
stentabitur iisdem rebus, quibus astra sustentantur et aluntur.” 
Ib. cap. 19.

*) Aristoteles, longe omnibus (Platonein semper excipio) 
præstans et ingenio et diligentia, cum quatuor illa genera prin- 
cipiorum esset complexus, e quibus omnia orerentur, quintam 
quandam naluram censet esse, e qua sit mens. Cogitare enim 
et providere, et discere, et docere, et invenire aliquid, et tam 
multa alia meminisse, amare, odisse, cupere, timere, angi, læ- 
tari: hæc et similia eorum in borutn quatuor generum inesse 
nullo putat. Quintum genus adhibet, vacans nomine; et sic 
ipsum animum appellat novo nomine, quasi quan
dam continuatam motionem et perennem. Cic. Tusc. Qn. 
1: 10.
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aldrig någonsin shall det kunna" utfinnas, af hvilken 
mcnniskan undfått dem, förutan af Gud allena. Själen 
är alltså af en särskilt och egen natur, åtskild ifrån dessa 
vanliga, för oss bekanta naturer. Således hvad helst 
det än må vara, som har känsla, som tänker, som vill, 
som verkar, så är det något himmelskt och gudomligt, 
och följaktligen oförstörligt. Gud sjelf kunne vi, en
ligt vårt föreställningssätt, ej tänka annorlunda än så
som en fri, sjelfständig intelligens, vida skild från all för
gänglig sammansättning, kännande och rörande allt, och 
sjelf varande uti en evig rörelse» *).

Denna upphöjda åsigt af själens natur utvecklar C i- 
cero på flera ställen och i de snillrikaste vändningar: 
«Själen, säger han, mäktar ej skåda sitt eget väsende: 
Lou liknar ögat deruti, att hon ser allt annat, men ic
ke sig sjelf. Men hon känner åtminstone hos sig kraft, 
skarpsinnighet, minne, tankens liflighet och snabbhet: 
detta är det stora, det gudomliga, det odödliga i hen
nes natur **).» Och ytterligare: «Du ser icke meuni- 

*) Animorum nulla in terris origo inveniri potest. Nihil enitn 
est in animis mixtum atque concretum, aut quod ex terra na
tura atque fictum esse videatur; nihil ne aut humidum quidem, 
aut flabile,’ aut igneum. His enim in naturis nihil est, quod 
vim meraoriæ, mentis, cogitationis habeat; quod et præterita 
teneat, et futura provideat, et complecti possit præsentia; qua? 
sola divina sunt. Nec invenietur umquam, unde ad hominem 
venire possint, nisi a Deo. Singularis est igitur quædam na
tura atque vis animi, sejuncta ab his usitalis notisque naturis. 
Ita quidquid est illud, quod sentit, quod säpit, quod vult, quod 
viget, cœleste et divinum est: ob eamque rem æternum sit, ne- 
cesse est. Nec vero Deus ipse, qui intelligitur a nobis, alio 
modo intelligi potest, nisi mens soluta quædam et libera, se- 
gregata ab omni concretione mortal!, omnia sentiens et mo- 
vens, ipsaque prædita motu sempiterno. Cic. Tusc. Qu. 1: 27.

*'*) Non valet tantum animus, ut se ipsum ipse videat. At ut 
oculus, sic animus, sese non videos, alia cernit.... Vim cer- 
te, sagacitatem, memoiiam, motum, celeritatem videt. Hæc 
magna, hæc divina, hæc sempiterna sunt. Ib. 28.

E nb er g. Filosofi, 6.
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skans själ, likasom du icke ser Gud; men såsom du i- 
genkänner Gud i hans verk, så erkänn på lika sätt i 
din själ en gudomlig kraft, då du finner henne begåf- 
vad med minne, uppfinningsgåfva, tankens rörlighet 
och all dygdens skönhet *).»

Om än själens rum och skapnad äro oss obekanta, 
kunne vi dock, enligt Ciceros tanka, lika väl äga kun
skap om hennes tillvarelse och egenskaper, som vi kän- 
ne Guds tillvarelse och fullkomligbeter, oaktadt vi äro 
okunnige om hans rum och gestalt **). Hvad själens 
substans beträffar, yttrar han sig vacklande, under ett 
slags återfall till det lägre föreställningssättet: «Om sjä- 
«len är af eld eller luft, vet jag icke, och blyges ej, så- 
dsom vissa personer, att tillstå min okunnighet om det 
«jag icke vet; men vare hon det ena eller det andra, så 
«ville jag dock, om man någonsin kan tala afgörande i 
«ett dunkelt ämne, svärja på att hon är någonting gu- 
«domligt» ***).

Ännu var således själens enkelhet och okroppsliga 
natur icke en klart tänkt och med fast öfvertygelse ut
talad sanning. Den blef det först genom Kristendomen* 
Men äfven sedan filosofien börjat vandra i dess sken, 
halva åsigterna vexlat. Cartesius satte själens vä
sende i tänkande, kroppens i utsträckning, och ansåg 
förbindelsen dem emellan såsom en verkan af Guds 
beständiga mellankomst. Det sålunda öppnade svalget 
mellan ande och kropp fyllde Spinoza med en pan- 

*) Meutern hominis, quamvis non videas, ut Deunl non vides; ta
rnen, ut Deum agnoscis ex operibus ejus, sic ex memoria re
turn, et inventione, et celeritale motus omnique pulchritudi- 
sie virtutis vim divinam mentis agnoscito. Ib. 1: 28.

♦*) Illud modo videto, ut Deum noris, etsi ejus ignores et locum 
et faciem, sic animum tibi tuum notum esse oportere, eljainsi 
ejus ignores et locum et formam. Ib. 1; 29.

***) Anima sit, ignisue, nescio; nec me pudet, ut istos, fateri, ne- 
scire quod nesciam: illud, si ulia alia de re obscura affirmare 
possem, sive anima, sive ignis sit animus, eum jurarem esse 
divinum. Ib, 1: 25.
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teistisk substans, på en gång’ tänkande och utsträckt, 
vänd inåt och utåt, till det yttre kropp, till det inre 
själ; men bvarigenom själens andeliga sjelfständighet, 
fri vilja och sedlighet gingo förlorade. Bättre formed* 
lades sammanhanget af Leibnitz, genom antagandet, 
ätt allt är af andelig natur, allting i grunden blott en
kla väsenden, monader: att äfven kroppen består af så
dana: att själen, en centralmonad, herrskande öfver de 
henne omgifvande monaderna, hennes kropp, är med 
denna satt i öfverensstämmelse genom en af Gud från 
evighet fastställd harmoni (Harmonia præstabilita). Car- 
te si i ocli Leibnitz’ spiritualistiska systemer erhöllo 
sin motståndare i Materialismens lära, att alla väsenden 
äro materiella, och alla själens yttringar en verkan af 
kroppens organisation, förnämligast af hjernans och 
nervernas rörelser. Emellertid liknade både Spiritua
lismen och Materialismen hvarandra deruti, att de voro 
Realism, d. v. s. de lärde att substanser, vare sig an
deliga eller kroppsliga, verkeligen finnas till. Men i 
motsats mot Realismen började Kant och fulländade 
hans efterföljare det slags nya Idealism — i olika stadier 
kallad den transcendentala, subjektiva, absoluta — som 
nekar ursprungliga substansers tillvarelse, och som, 
hänförande allt till en blott verksamhet, utan någon som 
verkar, förflygtigar den verkliga, både sinnliga och öf- 
versinnliga, verbien till ett blott tänkande, en sig sjelf 
sättande, sig sjelf åskådande begreppsrörelse. Det är 
det abstrakta tänkandet, som i sin öfverdrift förgudar 
sig sjelft; som innesluter sig i blotta logiska begreppet, 
för att derutur härleda en så kallad absolut vettenskap, 
i hvars innersta helgedom dock icke finnes någon plats 
för trons och hoppets föremål. Allt är cn sig sjelf 
tänkande idé, som allt jemt förandligar sig i försvin
nande individer. Genom den högtsväfvande idealismen 
framskymta således både fatalism och ateism, och våra 
tiders vishet, som vill vara öfver Uppenbarelsen, står 
vida under det naturliga ljus, som dagade Plato s och 
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Ciceros tankar. «Ty», säger en aktad granskare af 
den nyare Tyska spekulationen, «det är omöjligt att 
«ined Hegels principer komma till en sann odödlighets- 
«lära, ett personligt fortfarande. Består hela vår till- 
«varelse i denna timliga, ögonblickliga bestämdhet af 
«det absolnta tänkandets tankerörelse, så är vår person- 
«ligliet också blott öfvergående, således osann: hon är 
«blott den allmänna natur- eller andeverksamheten, som 
«till en tid hopslingrat sig uti oss, likasom i en knut, 
«men som åler ilar en säker upplösning till mötes. Är 
«mitt Jag blott rörelse och verksamhet; beror min per- 
«sonlighet endast på fortfarandet af detta verksamma 
«tänkande: jag 'är jagt så kan, så shall jag också en 
«gång glömma mig sjelf: denna verksamhet, detta jor- 
«diska tänkande och görande skall säkerligen en gång 
«upphöra, rörelsen en gång stadna. Var jag nu icke 
«annat än ett tänkande, ett viljande, ett sig i rörelse 
«sättande, så är jag icke mera till, så snart denna lifs- 
«mekanism står stilla, och med sista andetagets rörelse 
«måste allt det upphöra, som till sitt väsende blott är 
«rörelse och tanke*). — Allting är hos Hegel en 
«blott form, saknande innehåll: en mekanism af tom- 
«ma begrepp: en symfoni, som spelar sig sjelf i det 
«lufttomma rummet, d. ä. i det tomma varandet: en 
«verldsbjggnad, som består af blotta ömsesidiga för- 
«hållandcn, spänningar, bestämningar, utan något, som 
«förhåller sig, spännes, bestämmes; ty det Hegelska 
«något, ehuru det synes betyda en solid sak, är dock 
«allenast en med intet fylld ballong **).»

*) Historische Entwickelung der Speculativen Philosophies von 
Kant bis Hegel; von H. M. C h a 1 y b æ u s. Dresden und 
Leipzig 1839, s. 428, 429.

♦*) Ib. 426. — Man har icke utan skäl gifvit Hegels filosofi namn 
af Nihilism, d. v. s. en lära, som härleder allting ur intet och 
låter det, efter ett flyktigt skenlif, dit återvända, och man har i 
detta afseende jemfört henne med den Indiska Buddhaismen. 
Om denna sednare se S t i r m, Kristna Religionens Sanning, 
sednare Afdeln., s. 310, 311.
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B. Qvalitet,

Hvarje art af verksamhet, al tHlstànd i själen, kan 
kalias en qvalitet eller egenskap, hvilken måste upp; 
fattas såsom en själens förmåga att verka eller att li
da. Men dessa egenskaper äro icke något likartadt med 
rörelse i rymd, icke något bestående i figur, storlek, 
delars läge, förening, söndring; utan en på olika sätt 
använd kraft att tänka, känna och vilja. Begreppet 
qvalitet undergår således i den inre erfarenheten sam
ma modifikation, som begreppet substans; det renas 
till föreställning om något, som endast hos en enkel, 
tänkande varelse är befintligt, till en blott andelig för
måga, som icke kan sättas i samma klass med materi
ens qvaliteter, således icke genom yttre sinnen, utan 
blott genom sjelfmedvetandet förnimmas. — Då vidare 
den andeliga substansen och dess verksamhet är en in
re (ehuru med förmåga alt bestämma det yttre), så föl
jer, att dess egenskaper, betraktade till sin grund, ej 
kunna särskiljas uti inre och yllre. Emot dess begrepp 
strider deremot icke, alt dessa egenskaper indelas uti 
positiva och negativa, väsendtliga och föränderliga’, e- 
medan denna indelning ej beror på rymdens och kropps
lighetens natur, utan på varandets och tidens begrepp, 
hvilka äro gemensamma for det yttre och inre sinnets 
föremål.

C. Qvaiititet.

Vi upp faite själen såsom en enhet, och dess egen
skaper såsom flera. Och då enheten är immateriell, så 
är af sig sjelf klart, att begreppen om extensiv qvan- 
titet, oin helt och del, ej på själens substans kunna an
vändas. Själskrafternas yttringar allena kunna uppfat
tas under begreppen diskret qvantitet eller tal och in
tensiv qvautitet eller grad. Den inre erfarenheten vitt
nar om en flerhet af föreställningar, känslor och be
gär. Samma erfarenhet vittnar, att det gifves grader i 
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föreställningarnes klarhet eller dunkelhet, i minnets och 
förståndets styrka, i känslornas liflighet, i viljans kraft 
o. s. v.

D- Materie och Form-

Enär själen är en odelbar enhet, motsatt all kropps? 
lighet, så kan i afseende på dess väsende ej uppstå 
Iråga om materie och form. Endast genom en metafor 
kunna dessa begrepp erhålla en logisk betydelse, i hvil
ken de, såsom ofvanföre blilvit anmärkt, nyttjas om 
alla de yttringar af intellektuell kraft, i bvilka man kan 
urskilja beståndsdelar och det sätt, hvarpå dessa blifvit 
sammanbundna till ett helt. Om, genom en ännu djerf- 
vare metafor, uttrycket form användes på sjelfva det 
andeliga väsendet, såsom då själen af Aristoteles 
kallas formernas form, eller af nyare panteister det 
absolutas form, så är dermed ingenting förklaradt, och 
man har väl ett ord, men icke ett klart begrepp.

E. Likhet och Olikhet.

Likhet, öfverensstämmelse, enlighet, äfvensom de
ras motsatser, äro begrepp, som tillämpas på ej min
dre andeliga, än materiella väsendens egenskaper och 
tillstånd.

Om det tänkande väsendets likhet med sig sjelft 
på olika tider, eller dess substantiella identitet, är re
dan taladt. De inkast, som deremot göras, äro hämta
de från blotta villkorligt antagna möjligheter, bvilka ej 
försvaga den inre erfarenhetens vittnesbörd.

Det på likhetsbegreppet grundade begreppet om 
ordning erhåller i den inre erfarenheten en högre be
tydelse och blir våra tänkesätts, böjelsers och handlin
gars öherensstämoielse med förnuftets sedliga före
skrifter.

F. Kraftj Orsak, Verkan,

Då begreppet kraft aldraförst härstammar från den 
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inre erfarenheten, så behöfver man blott påminna si# 
dess ursprung för att inse, att föreställningen rymd, 
som dermed förknippas vid användningen på yttre ting, 
dock icke tillhörer dess väsende, utan måste derifrån 
afsöndras vid tillämpning på inre, andeliga föremål. — 
Och då orsak, i den inre erfarenheten, betyder tänkan
de, kännande, viljande kraft; verkan åter hvarje deri- 
genom frambragt föreställning, känsla, begär: så må
ste man, vid det förra begreppet, icke föreställa sig 
något, som i rymd förenar eller åtskiljer, icke något 
rörelse åstadkommande eller hämmande, utan ett enkelt 
märkande, jemförande, dömmande, viljande; vid det 
sednare, icke atomers förening eller söndring, utan en 
andelig förändring af vårt jag, en modifikation af sjelf- 
medvetandet.

Om skiljaktigheten emellan lägre naturkrafter och 
sjelf medvetandets kraft anse vi följande tankar af en 
redan åberopad filosof förtjenta att meddelas:

«Olikheten mellan den kraft, som i oss alstrar med
vetandet, och de öfriga i naturen verksamma krafter, 
blifver d esto mer påfallaude, ju sorgfälligare man jem- 
för den förra med de sednare. Ilvad som danas och 
uppkommer genom medvetandets kraft är nemligen till 
sina beskaffenheter långt mera åtskildt från den organi
ska kraftens danelser, än dessa sednare från det genom 
mekanisk kraft frambragta. Ja, det finnes egenteligen 
intet närmande, ingen likstämmighet emellan den ande
liga kraftens alster och det kroppsligas former. Här
till kommer, att det, som uppstår genom mekanisk och 
kemisk verksamhet, är, under samma omständigheter 
och inflytelser, alltid af lika beskaffenhet och innehåller 
icke det ringaste spår till ett framskridande från lägre 
till högre grad. Hos den organiskt bildande kraften 
anträffa vi dereraot ett fortskridande, ehuru blott till 
en viss höjdpunkt. Äfvenså måste det i afseende på 
vår jords särskilta perioder antagas, att den på henne 
verksamma organiska kraften småningom framskridit till 
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en högre verksamhet, men som dock blifvit stående inom 
vissa oföränderliga gränsor, hvadan nu inga högre djur
arter uppkomma, än de, som redan äro förhanden. Men 
medvetandets kraft hos mcnniskan är dercmot utrustad 
med anlag till eu fortskridande förädling i anseende 
till kunskap, känsla och vilja. Och hvaraf beror den
na förädling? Icke af sådana ting, som hos de öfriga 
naturkrafterna föranleda ett stegrande af deras verksam- 
hctj utan de intryck, som naturtingens former, beskaf
fenheter och förhållanden samt menniskolifvets händel
ser göra på vår ande, och den på dem använda upp
märksamhet, bvilken denna ande måste gifva sig sjelf, 
äro det, hvarigenom menniskans kunskaper, till innehåll 
och omfång, fullkomnas och dermed äfven bidraga till 
sinnelagets förädlande.»

«Huru mycket det andeliga lifvets yttringar hos 
mcnniskan bero af det organiska lifvets tillstånd så väl 
i hela kroppen som i dess särskilta delar, derom öfver- 
tygas vi af otaliga fakta. Men jemte dessa fakta gifves 
det äfvenså många andra, hvilka likaledes ouckeligen 
ådagalägga, att det andeliga lifvet genom särskilta an
lag och genom de lagar, hvarunder dessa anlag utveck
la sig, bar erhållit riktning till ett eget varande och ver
kande, bvilket icke är bestämdt genom det organiska 
lifvet och dess lagar. Den som icke vill medgifva det
ta, han försöke att säga ett enda begripligt ord om sät
tet, huru veltenskapers och sköna konsters odling eller 
det sedliga sinnelagets fullkomnande sammanhänga med 
vissa förändringar i menniskans organiska lif; han be- 
vise, att de stora förändringar i religion och i borger
lig samhällslefnad, hvilka på vissa tider inträffat, varit 
verkade af förändringar i den kroppsliga organismen. 
Man kan visserligen föregifva, att sådana förändringar 
funnits till, ehuru for vår andes ögon förborgade; men 
man kan icke med öfvertygande skäl rättfärdiga ett så
dant föregifvande. Och ehvad förändringar än må fö
rekomma i det menskliga nervsystemets verksamhet och
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burn de må följa på hvarandra, så blifver ordningen i 
den mcnshliga kunskaps* och handlingsförmågans ut
bildning alltid till sin natur en helt annan, ingalun
da svarande emot tidsföljden i de organiska förrättnin
garna.»

«Det blef derlöre en allmän öfvertygelse bland men- 
niskor, att deras andeliga lif icke utgör något alster af 
kroppens organiska verksamhet, utan tillhörer en själ, 
såsom cn särskilt källa till tankar, känslor och begär; 
och denna öfvertygelse skall aldrig förlora sin allmän- 
nelighel. Kanhända har man i anseende till själens be
skaffenheter stundom antagit mera, än som kunnat be
visas; men så länge de riktiga reglorna för naturforsk
ning erkännas såsom gilltiga, blifver det alltid obestrid
ligt, att man måste hänföra vårt medvetandes bestäm
ningar till något, som är åtskildt från alla öfriga i na
turen verksamma krafter *).»

J7". Lag, Andamal, Medel.

Lag är ett begrepp, som, enligt bvad redan blifvit 
anmärkt, egenteligen härstammar från det inre medve
tandet oel» som der äger sin egenteliga tillämpning.

Att handla efter tydligt insedda begrepp om ända
mål tillhör blott en ande, ett med förstånd och vilja 
begåfvadt väsende. Ingen förståndig verksamhet kan 
äga rum, utan alt anden föresätter sig ett mål alt upp
nå. Ifrån lägre ändamål uppstiger han till högre och 
sluteligen till ett högsta, alla andra omfattande. Men 
detta kan ej finnas genom blotta fÖrståndsbegrepp; ty 
för förståndet är bvarje ändamål endast medel till ett 
följande, icke det högsta, yttersta. Endast förnuftet 
innehåller idén om ett mål, som icke är medel för ett 
annat. Förståndskunskapen har ledt till begreppen om 
substans, kraft, orsak och ändamål: den har hänvisat

♦) G. E. Schulzes Encyclopédie dev Philosophischen lEisseiv- 
schäften, 3:e Ausg, 1824, s. 71—75.
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så väl på en immateriell orsak till våra tankar och vih 
jobestämningar, som på ett högsta uppbof till naturens 
ändamålsenlighet; men den har ej mäktat orubbligt be
fästa öfvertygelsen om dessa föremåls verklighet, eme
dan den ej kunnat stödja sig på idén om vår sedliga 
bestämmelse: denna idé framgår blott ur förnuftet, och 
med den öppnar sig den klara utsigten till det öfver- 
sinnligas verld, föremålet för det, som egenteligen kal
las förnufIskunskap.

ANDRA DELEN.

Förnuftskunskapen, eller kunskapen om det Ofver- 
SINNLIGA.

FöfisTA Kapitlet. Öfyersjgt och Indelning.

Det öfversinnliga är tvåfaldigt: inom oss och öfver 
oss. Det förra är sjelfva förnuftigheten och vår der- 
uti grundade bestämmelse: det sednare, denna bestäm
melses fulländning genom vårt och naturens Uppliof. 
Det fordras således först att undersöka förnuftets be
tydelse; sedan att utveckla den i förnuftet innehållna 
idén om det högsta mål, hvartill menniskan bör syfta; 
dernäst att undersöka, huruvida menniskan äger förmå
ga att handla efter idén om sin bestämmelse. Sedan 
förnuftet sålunda utstakat det yttersta målet och upp
dagat den i oss inneboende kraften till dess eftersträf- 
vande, beiinner det sig på den rätta ståndpunkten, hvar- 
ifrån det, vidgande sin blick öfver både andens och 
materiens verld, bekräftar och fulländar kunskapen om 
begges gemensamma Upphofsman. Sist förelägger det 
sig till besvarande frågan, huruvida den förnuftiga an
dens verksamhet och ändamål sträcker sig endast bitom, 
eller också bortom det närvarande lifvcls gräns. — 
Förnuftskunskapen delar sig således i undersökning om 
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Förnuftets natur och betydelse, om menniskans Be
stämmelse, om Filjans Frihet, om Guds tillvarelse 
pch om Själens Odödliyhet.

Andra Kapitlet. Om Förnuftets natur och betydelse.

Förstånd är förmågan att tänka, så vida den ytterst 
Jivilar på vissa logiska och metafysiska grundbegrepp. 
»Sedan kunskapen om erfarenhetsting blifvit bragt till 
stånd medelst varseblifningarnas uppfattning under de 
ursprungliga förståndsbegreppen, utvidgar sig förstån
dets verksamhet till betraktande af det både i den ytt
re och inre erfarenheten gifna, och till efterforskande 
af dess orsak. Men härunder har menniskoanden kom
mit till medvetande af sin högre natur i känslan af rätt 
och orätt samt af sedlig frihet. Då nu det forskande 
förståndet erkänner den sedliga känslan såsom något, 
hvarmed alla teoretiska betraktelser, ej mindre än all 
fri verksamhet måste öfverensstämma, kallas det För
nuft. Förnuft är således enheten af förstånd och sede
känsla: det innefattar samma lagar som förståndet, med 
tillägg af sedlighetens. Och då det sedliga förnimmes 
både sasom det i sig sjelf sköna och såsom det af en 
allsmäktig Lagstiftare föreskrifna rätta, samt sedekän
slan således på det närmaste är förenad med estetisk 
och religiös känsla, så omfattar förnuftet alla menni- 
skoandens ädlaste förmögenheter i oskiljaktig och har
monisk samverkan. Så vida hvarje nödvändigt begrepp 
om någonting högst fullkomligt, emot hvilket intet före
mål i erfarenheten svarar, kallas en idé, så är för
nuftet förmågan af idéer, Alla sanna förnufts-idéer 
äro moraliska eller dock uti ett innerligt sammanhang 
med moralitet. JNihil verum, nisi quod honestum

♦) Denna grundsats uttalade Schelling i sin första Berlinska 
föreläsning år 1841. Det var en hög och sann tanke. Hade 
han faslhållit och följdriktigt tillämpat den, så skulle han haf- 
va försakat hela sin föregående panteisliska filosofi med all



92

Den i det föregående uttryckta åtskillnad emellan 
förstånd och förnuft rättfärdigas af det allmänna språk« 
bruket, enligt hvilket det förra ordet vanligen nyttjas 
att beteckna förmågan att dömma och sluta; det sedna- 
re, att utmärka ett rätt bruk af förståndet och viljan. 
Förstånd till en viss grad kan ej frånkännas djuren; 
förnuft är menniskans uteslutande tillhörighet. För
stånd röjer sig i valet af medel: förnuft i bestämman
det af ändamål. Förnuft innefattar förstånd; men för
ståndet kan i sin verksamhet lösrycka sig från förnuf
tet. Genom brist på uppmärksamhet blifva dock dessa 
begge uttryck ofta sammanblandade.

Den som vant sig att anse förnuft endast för det 
spekulativa snillets konst att upplösa och sammanbinda 
abstrakta begrepp, skall bestrida att känslan ingår i 
dess väsende, medelst det ofta framställda inkastet, att 
känslan är något blott subjektivt och derför oberättigad 
att sitta till doms i vettenskapliga frågor. Visserligen 
sant, om med känsla menas hvarje subjektiv förnim
melse af lust eller olust, hvilken ofta både till art och 
grad är olika hos olika personer; ty en sådan förnim
melse kan ej blifva en vettenskaplig grund att bygga 
på. Men menas åter med känsla det för alla menni- 
skor gemensamma välbehaget vid vissa föremål af en 
upphöjdare art, eller vår naturs högre, ädlare grund
känslor, så är dessas vittnesbörd något lika objektivt 
som förståndets lagar och måste derföre anses såsom 
en källa till sanning. Filosofien, som är en vettenskap, 
icke i den mening, alt hon skapar sitt innehåll, hvar- 
igenom hon blefve en metafysisk poesi, utan i den, 
alt bon söker bringa våra kunskaper till enhet, — filo
sofien kan lika litet umbära stöd af de högre känslor
na, som af de yttre sinnenas vittnesbörd. Utan tvifvel 
är det en af det filosoferande förståndets uppgifter att

deraf vunnen ära. I det stället förklarade han, att denna fi
losofi skulle ytterligare befästas. Försakelsen var för stor. 
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upplösa kunskapen i dess yttersta elcmcntarforeställniu^ 
gar, dess första grundbegrepps men denna upplösning 
kan ej sträckas utöfver en viss gräns; det qvarstår, ef
ter. den längst drifna begreppsanalys af det i erfaren- 
beten gifna, alltid cn rest al känsla, af omedelbart in
tryck, af enkel ursprunglig förnimmelse, som icke låter 
upplösa sig i abstrakta begrepp, men utgör deras un
derlag, begynnelsepunkten för all verklig kunskap. Så
dana begynnelsepunkter för kunskapen om det öfver- 
sinnliga anträffas i de högre, andeliga känslorna. Des
sa äro icke att anse såsom blinda, tanklösa sinnesrö
relser af blott subjektiv gilltighet: de förkunna sig så
som ett fast vetande, såsom ett orubbligt, ovillkorligt 
bifall till något, som för sin egen skull bör älskas och 
vördas. Långt ifrån att dessa känslor skulle sakna all 
röst i filosofien, äga de der en afgörande, såsom den 
filosofiska sanningens yttersta förutsättningar och säk
raste kriterier. Det är enligt denna åsigt af vår högre 
känslonatur, som Plato låter Sokrates säga till 
Kebes: «Då jag försöker att för dig framställa dessa 
orsaker, kommer jag å nyo tillbaka till det vanliga och 
ofta upprepade, samt begynner med den förutsättning, alt 
det gifves något i och för sig Skönt och Godt och Stort$ 
och medgifver du mig dess tillvarelse, så hoppas jag 
kunna derutur hämta bevis, som skola öfvertyga dig 
om själens odödlighet*).» Samma åsigt uttalar Leib
nitz, då han uttryckligen förklarar, att livar je högre 
känsla är en förnimmelse af sanning: Tout sentiment 
est la perception d’une vérité **).

Tredje Kapitlet. Om Menniskans Bestämmelse.

Är förnuftet det högsta hos menniskan, så måste 
bennes bestämmelse bestå uti att hos sig utbilda sjelf- 

*) P I a t o s Phædon.
**) Nouveaux Essais sur l3Entendement humain, uti Oeuvres 

Philosophiques par Raspe, in 4:o, Hannovre, 1764, s. 50.
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va förnuftsanlagen, att underordna all sin verksamhet 
under förnuftets styrande makt, och derigenom komina 
till en ren och ostörd känsla af tillvarelse. Menniskan 
är danad att ulforska det sanna, att känna det sköna^ 
att vilja det rätta, att blifva delaktig af det goda. Att 
vilja det rätta är denna bestämmelses kärna och me* 
delpunkt.

f §. Det Sanna eller l^ettensliapen.

Alla menniskor hafva förmåga att fatta något såsom 
Sant, såsom öfverensstämmande med tingens verklighet. 
De älska och söka sanningen i sjelfva de skuggor, hvil- 
ka de ofta taga lör dess väsende. Ännu i det o- 
hyfsade tillståndet böja de sig dock ölver sinnenas krets 
till aning och begrepp om det Vrsanna, all sannings 
och verklighets oändliga Upphof. Vid förståndets tillta
gande odling ökes deras törst efter upplysning i alla 
ämnen, synnerligen i de högsta, för deras lycksalighet 
vigtigaste. Men Under det mängden af menniskor må
ste nöja sig med en fragmentarisk kännedom af ensta
ka, spridda sanningar, bemöda sig någre att ordna des
sa i en sammanhängande kedja^ till ett vettenskapligt 
helt, och sluteligen att förknippa de särskilta vetten- 
skapsgrenarne till en alla tings grund och väsende om
fattande vettenskapernas vettenskap. Dock — sjelfva 
detta bemödande gifver anledning till villfarelser, dels 
alstrade af förståndets naturliga inskränkning, dels, och 
ännu mer, af de begär och lidelser, som fördunkla dess 
blick. Emellertid qvarstår alltid ide'n om en sådan vet
tenskap, såsom ett mål, dit tänkaren söker närma sig, 
och hvilket på afstånd vinkar, mindre för att tillfreds
ställa, än lör att egga vettgirigheten. «Vi hafve, sä
ger Pascal, en idé om sanningen, oöfvervinnerlig för 
all pyrrhonism: vi hafve en oförmåga att bevisa, oöf
vervinnerlig lör all dogmatism.» 1 följd af denna idé 
söke vi beständigt och lyckas ofta all djupare intränga
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i sanningens kunskap; i följd af denna oförmåga gäc* 
kas vi alltjemt i våra förhoppningar att uppnå den ab* 
soluta vettenskapen. Vår bestämmelse är att söka och 
finna de sanningar, som äro lämpade efter vårt närva
rande tillstånd, och som ytterst åsyfta^ att genom en 
utvidgad kännedom af naturen och under förädling af 
vår egen varelse lära oss beundra och vörda Skaparens 
makt, vishet och godhet.

2 §. Det Sköna eller Konsten.

Ett utmärkande drag i vår förnuftiga natur är fcära- 
élan af det sköna. «Menniskan allena, säger Cicero, 
känner hvad ordning är, hvad som är passande, hvad 
måtta är i tal och handlingar — hon är det enda djur* 
som röres af skönhet, behag och delarnes öfverensstäm- 
inelse i de synbara tingen*).» Med detta förnuftsan- 
lag är ock bestämmelsen gifven att det uppodla. Hos 
den råa menniskan slumrar det, eller röjer sig blott i 
smak för barnsliga prydnader och en öfverdrifven grann
låt: hos én del bildade bar det ej hunnit längre än till 
ensidiga föreställningar och lösa tycken, hvilka, Utan 
måttstock af en rätt smak, utan regel af ett upplyst om
döme, låta hvarje falsk liknelse af det sköna gälla för 
dess sanna och äkta gestalt.

Det sköna behagar omedelbart: det gör ett intryck, 
som öfverensstämmer med våra ädlare sinnens ursprung
liga daning samt försätter inbillningskraften och för
ståndet i en lätt och spelande verksamhet: det är den 
inre fullkomlighetens yttre sken; och har derföre kun
nat kallas en sinnligt åskådad fullkomlighet (perfeetio 
sensibus percepta). Det gifves ett enkelt och ett sam
mansatt skönt. Det förra består i vissa ursprungliga 
egenskaper hos naturföremål, hvarigenom de göra ett 
behagligt intryck, i hvilket icke någon mångfald eller

) De Officiis, Lib I, Cap. IV. 
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något olikartadt förnininies, såsom en enkel färg, ton, 
o. s. v. Det sednare uppkommer, då flera delar äro 
förenade till elt skönt helt. Utom hvarje dels egna 
fullkomlighet fordras bär delarnas ordning och öfverens- 
stämmelse: det fordras färgors försmältning, toners har
moni, rörelsers rytm, liniers och ytors symmetri. Ge
nom hegge slagens förening och genom det själfulla 
uttrycket är meuniskogestalten skönhetens ädlaste upp- 
penbarelse.

Jemte det sköna, som verkar ett rent, stilla välbe
hag, framställer sig för oss i naturen det höga, som 
bjuder en med förvåning blandad vördnad.' Hvarje 
skönt föremål är, såsom sådant, ett begränsadt, ett ef
ter den fattande förmågan afpassadt helt, och derföre 
lätt öfverskådligt. Om deremot del gränslösa, det omä- 
teliga i rymd, tal, kraft, framställas likasom i en åskåd
lig bild, så att vi på en gång känne föremålets storhet 
och vår egen litenhet, så uppkommer känslan af det 
höga eller sublima.

1 alla naturens verk betrakta vi skönheten såsom 
afglans af ett ideal, af en urbild, den menniskan är 
kallad att uppfatta och efterbilda. 1 följd bäraf upp
kommer skön konst, först såsom ett efterhärmande af 
naturen, sedan såsom sträfvandet att framställa en ur
bild, en idealisk fullkomlighet, som öfverträffar verklig
heten. Men hvarje skönt konstverk måste, lika med 
naturens verk, i sin mångfald vara ett helt, som under 
all sammansättning och omvexling icke saknar en viss 
enkelhet och regelbundenhet. Det är om sammansatt 
skönhet, som den Wolfiska skolans definition gäller, 
att den är flera tings sammanståmmelse till enhet (con
sensus plurium in uno). Och med rätta har en Svensk 
filosof yttrat: «Utan detta ständigt ett och samma, som 
«sammanbinder det beständigt omvexlande, utan den- 
«na enhet i mångfalden, gifves ingen princip hvarken 
«till ordning eller skönhet*).»

*) Leopold.
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Ursprungligen gifves namn af skönt ât det, soin i 
yttre föremål bebagar de ädlare sinnena; men genom 
en vanlig metafor öfverföres benämningen älven på inre, 
andeliga föremål. «Förnuftet och den naturliga kän- 
«slan öfverflytta begreppet om skönhet från synens fö- 
«remål till själens egenskaper: de föreställa oss ordning, 
«öfverensstämmelse, regelbundenhet i tänkesätt och upp- 
«förande, såsom något i en vida bögre mening skönt: 
«det oskickliga, utsväfvande, såsom något full; och de 
«förbjuda att tänka eller göra något, som vittnar om 
«ett tygellöst sinnelag *).» Skönhetskänslan är således 
ej blott vigtig genom sin egen höghet, utan ock genom 
sin siäglskap med det högsta. Ty sådant är förnufts* 
ideernas innerliga sammanhang, att, likasom ingenting 
är skönt, som icke är i högre mening sant, så är icke 
heller något skönt, som icke är sedligt. Då man sökt 
slila detta samband, och, underordnande sedlighet un
der skönhet, framställt skön konst såsom det allena el
ler dock högst dyrkansvärda (Kultus des Genius), så 
har man förfalskat begges idé. Sedligheten förlorar 
derigenom sitt majestät, sin lagstiftande myndighet: 
skönheten mister sin glans af sedlig värdighet och ned- 
drages till det, som behagar de lägre sinnena och en 
otyglad inbillning. Men det estetiska, som vill lösrycka 
sig från det sedligt goda, stöter genast livarje rent, o- 
förderfvadt sinne. Till det skönas väsende börer, alt 
den förnöjelse, som det skänker, tillika förädlar och upp
lyfter menniskoanden.

3 §. Det Rätta, eller Sedligheten.

Sedlighet är det högsta, det egenleligen absoluta 
i vår bestämmelse. Denna dess egenskap, att utgöra 
vår varelses högsta styrande princip och mål, bar, så

*) C i c e r o, 1. c.

Enberg, Filosofi, 7,
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som oss synes, ingen filosof mera klart och öfverty- 
gande framställt, än Leopold, hvars yttrande vi der- 
före vilje anföra. Sedan han omtalat den pligtförbin- 
delse, som uppkommer genom känslans vittnesbörd om 
det absolut förträffliga, fortfar han:

«Af sådana uppenbarelser om det absolut förträffli
ga gifves för menniskosinnet endast trenne, nemligen: 
först Godhetens, som omfattar med sin välvilja hela den 
lefvande och kännande skapelsen; dernäst Förnuftets 
som efter regel af möjligaste rätthet likasom afmåttar 
och föreskrifver godhetens ulöfning; ändteligen Rättvi
sans, som består just i vördnaden och kärleken för den
na rätthet, utgörande, att så må sägas, det sublima fo- 
stret af förnuftets och godhetens förening, som bär beg- 
ges anletsdrag och innefattar begges gemensamma ut
tryck. Jag tror ej, att denna uppgift skall kunna hvar- 
ken förökas eller förmiuskas, ännu mindre af ett sundt 
omdöme helt och hållet jäfvas.»

«Hvar och en fråge sig nu här sjelf, om hans fö
reställning skulle kunna någonsin upphöja sig till nå
gonting sublimare än dessa tre förträflligheter, som just 
derföre få med skäl namn af absoluta? Om lian kan 
tänka sig eller tro möjligen gifvas för all verksamhet 
någon ledande princip af högre och fullkomligare na
tur, än dessa tillhopa, äfven hos sjelfva den ursprung
liga grundvarclsen? Och om han kan röna och igen
känna deras tydliga uttryck i något naturförhållande, 
någon mensklig handling, utan motsvarande känsla af en 
djup och rörande vördnad för det sköna, det höga, det 
gudomliga deraf; eller, tvertom, möta någonstädes dess 
fullkomliga motsats, utan alt stndsa tillbaka med ve
dervilja for det förnedrande, afskyvärda, stundom rent 
af djefvulska, som dcri röjer sig? Om alltså, vid ett 
sådant förhållande, dessa tre högsta fullkomligheter i 
förening med hvarandra icke måste nödvändigt förkun-

*) Vi skulle vilja säga: förståndets.
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na sig för sinnet såsom absolut lag för all fri verksam* 
het, högre eller lägre? Åndteligen, om bvad man i mo
raliskt eller teologiskt språk på alla tider kallat Samve
te hos menniskan är eller någonsin varit annat, än den 
hos hvarje dödlig vakande jemförelsen mellan dess tan
kar och gerningar och detta höga ideal af rätthet och 
fnllkomlighet, ehuru dunkelt och oredigt det må fram
skymta för de flestas medvetande *).»

Gifves det, enligt det anförda, inga tänkbara högre 
fullkomligheter än förstånd, godhet, rättvisa, och ut
göra dessa i oskiljaktig förening den fria verksamhetens 
högsta lag, så måste rätthetsidealet, eller det vi kalle 
Sedlighet, Dygd, bestå i ett af dem oföränderligen 
styrdt, med dem beständigt öfverensstämmande tänke- 
och handlingssätt. Förståndet skall utbildas till sanna 
kunskaper i allmänhet, men i synnerhet till en rätt upp
lysning om menniskans förhållande till sin Skapare och 
till sina likar: godheten och rättvisan skola uppenbara 
sig i de särskilta dygderna, i alla pligters samvetsgran
na och ståndaktiga uppfyllande. — Den sedliga full
komlighet, hvartill den förnuftiga varelsen sålunda kän
ner sig förbunden att allt mera nalkas, kan betraktas 
under tvenne synpunkter. Den kan, för det första, an
ses såsom verkning af de ädlare naturanlagens harmo
niska utveckling, såsom sinnelagets och handlingarnes 
naturenligaste beskaffenhet. Detta var de gamla Gre
kiska filosofernas, förnämligast Stoikernas, åsigt, enligt 
hvilken sedlighetens planta uppspirar ur fröet af men
niskans naturliga förmögenheter ocb medförer sällliet 
såsom sin frukt, i blotta medvetandet af den rätta hand
lingen. Dygden blir, efter denna lära, lifvets, men en
dast det närvarandes, skönaste blomma. — Men sedlig 
fullkomligbet kan, för det andra, betraktas såsom en 
menniskan anbefalld upphöjning öfver sinnligheten, möj
lig endast genom ett högre biträde, under ständig strid 

*) Leopolds Samlade Skrifter, 4:de Bandet, sid. 353, följ.
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mot de sinnliga böjelserna: en strid, der bon under 
försakelser och uppoffringar måste tillkämpa sig seger, 
viss att i en tillkommande verld skörda dess lön. Den
na djupare åsigt är Kristendomens, och den enda, som 
på ett förnuftet tillfredsställande sätt sammanbinder 
tvenne beståndsdelar af meuniskans bestämmelse—sed
lighet och sällhet.

4 §. Det Goda, eller Sällheten.

Hvarje lefvande varelse åtrår ett tillstånd af an
genäm lilskänsla. Menniskan bildar sig idealet af ett 
sådant tillstånd, der intet obehag afbröte den angenä
ma känslan af tillvarelse, och hon clterlängtar detta i- 
deal under namn af sällhet eller lycksalighet. Fattad i 
sin sanna bemärkelse, utgör lycksaligheten ett fortfa
rande tillstånd af en förädlad menniskonaturs rena och 
behagliga känslor; och endast genom ett missbruk af 
detta ord har man dervid stundom fästat betydelsen af 
blott sinnliga tillfredsställelser. Den sanna sällhetens 
begär är i meuniskans bröst lika outplånligt som pligt- 
känslan: icke så, som skulle vi känna oss förbundne alt 
söka angenäma känslors njutning, på samma sätt som 
det sedligt goda: vi känne oss tvertom pligtige att upp
offra den förra för det sednare; men i hvarje menuiskas 
själ lefver icke blott

Denna trängtan, evigt lyft på vingar
Till en högre salighet:

utan ock en oafvislig fordran på något sammanhang 
emellan uppfyllandet af sedlighetens bud och af lycksa- 
lighetsbegäret. Den rättvisa, som för vårt medvetande 
framställer sig såsom en oeftergiflig, allmänt gällande 
moralisk lag, leder oss att förutsätta, det hon måste 
finnas i det hela af vår bestämmelse; att det måste gif- 
vas en nödvändig motsvarighet emellan dygd och säll
het, likasom emellan last och osällhet. Derifrån för
nämligast aningen och föreställningen om ett Hilkoin- 
mande, hvilken dock egeuleligeu erhåller sin styrka och 
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öfvcrtygande I;raft från tron på Gud. — Men likasom 
sälllietens villkor är sedlighet, så förutsätter sjelfva sed
ligheten en förmåga att fritt handla i enlighet med dess 
föreskrifter. Detta villkor för sedlighet kallas liljans 
Frihet.

Fjebde Kapitlet. Om Viljans Frihet.

Utan att antaga ett sammanhang mellan orsak och 
verkan, kunne vi lika litet begripa den inre som den 
yttre erfarenhetens föremål. Grundsatsen: allt hvad 
som sker, har en orsak, gäller ej mindre i afseende på 
menniskans andeliga lif, på dess görande och låtande, 
än i afseende på den yttre naturen. Den vigliga frå
gan uppkommer således: Huru låter med denna grund
sats förena sig öfvertygelsen om viljans frihet, hvil- 
ken är så allmänt utbredd i menniskoslägtel? Enligt 
denna öfvertygelse står nemligen menskliga viljandet 
ej under något naturtvång; hvad en menniska gör eller 
icke gör, är ett alster af hennes frihet och kan följakte- 
ligen henne tillräknas till förtjenst eller till skuld. Al
la lagar och föreskrifter för menniskans handlingar för
utsätta viljans frihet, emedan de, förutan denna, vore 
ändamålslösa, ja förnuftsvidriga. Hvarpå grundar sig 
alltså öfvertygelsen om denna frihet?

l:o Första anledningen till antagandet af viljans 
frihet kommer deraf, att vi icke äre medvetande af nå
got tvång, som oundvikeligt bestämmer vårt beslut att 
göra eller underlåta en gerning. Ett sådant beslut fö
regås ofta af öfverläggning, huruvida handlingen bör 
göras eller icke, och uppkommer först efter denna öf
verläggning. Vi öfverväge då grunderna för och emot 
ett beslut, men veta alldeles icke med oss, att beslutet 
genom dessa grunder nödvändigt bestämmes, emedan 
det i sådant fall ej kunde förekomma oss såsom vårt 
eget verk. Vi kestämme oss tvångfritt, efter den ena 
eller andra grunden, hvilken, cn gång antagen och fö
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redragen framför de öfriga, blifver viljans Bevekelse- 
grund.

2.0 Dernäst märke vi, att det gifves, enligt åtskill
naden mellan vår sinnliga och förnuftiga natur, tvennc 
licit olika arter al bevekelsegrunder, efter hvilka viljan 
kan bestämmas. Det ena slaget, liämtadt från sjelfkär- 
leken med dess drifter och begär, beslår uti det sinn
ligt angenäma och medlen till dess ernående; det andra, 
bämtadt från förnuftet, består uti dess begrepp om hvad 
som är sedligt godt och pligtenligt. Vore rnenniskan 
ett blott sinnligt väsende, så skulle allt, hvad hon gör, 
härröra från sinnliga drifter och beliof, såsom hand
lingssättets verkande orsaker. Men genom förnuftet 
och dess kunskap om rätt och orätt, godt och ondt, är 
hon mäktig till en från sinnlighetens fordringar afvi- 
kande viljobestämning. Obestridligt är nemligcn, att i 
inenniskors handlingssätt mycket förekommer, som ej kan 
härledas från sinnliga begär och deras tillfredsställande; 
erfarenheten visar, att menniskor, af nit för vissa sannin
gar, för en ädel sal:, för fosterland, för vänner o. s. v., 
bafva utfört handlingar, hvilka, långt ifrån att tillfreds
ställa den sinnliga sjelfkärleken, varit förenade med de 
största uppoffringar af allt, som förnöjer densamma. Ett 
noggrant aktgifvande på rnenniskan leder alltså till anta
gandet af en henne inneboende makt att, vid viljans 
bestämning, försaka allt afseende på sinnliga fördelar 
och endast handla efter föreställningen om det sedligt 
goda och om pligt.

3:o Att viljans frihet är verklig och icke blott in
billad, bekräftas vidare deraf, att dess yttringar samt 
dess förhöjning eller försvagande stå under vissa reglor. 
Förmågan att välja det sedligt goda och föredraga det 
framför det sinnligt angenäma liknar deruti bvarje an
nan förmögenhet, hvarigenom rnenniskan upphöjer sig 
öfver djuren, att den behöfver utveckling, och att den 
först genom lång öfning erhåller nog styrka alt inflyta 
på våra beslut och afvisa bvarje sjelfkärlekens rctelse. 
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Likasom metitiiskan måste uppfostras till bruket af sitt 
förnuft, så äfven till ulöfvande af viljans friliet. Till 
en sådan uppfostran fordras, först, bibringande af re
dig ocb säker kunskap om godt och ondt; ty felas en 
sådan kunskap, såsom hos barn, svagsinta och vildar, 
så är också ingen fri viljobestämning möjlig: dernäst 
fordras, alt sinnet i den tidigare lefnadsåldern vänjes 
till sedlig ordning, till sjelfbeberrskning; sluteligeu, 
att religionen genom sina föreskrifter och staten genom 
sina lagar verksamt inflyta på menniskans sedliga bild
ning; i annat fall blir den fria viljokraflen svag och 
ofta besegrad af sinnlighetens våldsamma lidelser. Om 
deremot lära och efterdöme utvecklat kunskapen om det 
sedligt goda och höjt förmågan att det eftersträfva; om 
kännedomen af pligt blifvit satt i förbindelse med re
ligionen; om det rättas utöfning uppmuntras och be
främjas genom det borgerliga samhällets lagstiftning: 
då lyfter sig menniskan genom moralisk sjelfbcstäm- 
ning öfver hela den öfriga naturen; hon blir icke me
ra ett blott bihang till det lif, som genomtränger den 
yttre sinneverlden^ hon blir en fri medlem af en öfver- 
sinnlig verld.

4: 0 I följd af det anförda inses, att viljans frihet icke 
upphäfver kausalitetslagen, enligt hvilken hvarje verkan 
måste hafva sin orsak. Äfven de fria handlingarna haf- 
va en sådan: denna är ncrnligen sjelfva den förnuftigt 
handlande menniskan, som bestämmer sig såsom ett 
fritt verkande väsende, hvilket af sig sjelf, utan alt af 
någonting annat dertill nödgas, frambringar en handling.

5: 0 Åtskilliga filosofer halva bestridt viljans frihet, 
men utur olika grunder. Några finna svårigheter i det
ta begrepp, fastän de för öfrigt bekänna sig till Teismcn 
och Spiritualismen; andra bestrida friheten ur en ma
terialistisk eller en panteistisk synpunkt.

En af de med Teismcn förknippade svårigheter 
uppkommer af begreppet om Guds allmakt, emedan den 
till sin varelse af Gud beroende menniskan ej synes
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kunna vara fritt verksam. Till frihetens försvar har 
man dock med skäl anmärkt, att afbängiglict i anseen
de till existens icke utgör något gilltigt skäl att förkla
ra en tri kausalitet för omöjlig. AU ändelig kraft är 
meddelad, men icke derföre fjättrad. Han, som kan 
meddela lif, kan äfven deruti ingjuta en gnista af fri
het. Också liar en viss grad af valfrihet blifvit förlä
nad åt hvarje lefvande varelse*, den röjer sig hos dju
ret, och i ännu högre grad bos den förnuftiga menni- 
skan. — Dcrnäst bör märkas, att frihet blifvit oss för
unnad ej såsom en död, hvilande egenskap, utan såsom 
ett anlag, det vi sjelfve böra utveckla; och att det kan 
fullkomnas, derom öfverlygar oss vårt eget medve
tande

6: o Ett annat inkast hämtas från Guds förutseende. 
Är menniskan fri, säger man, så kan Gud ej förutse 
dess fria Iiaudlingar, ty dessa äro tillfälliga: förutses 
de åter, så måste de nödvändigt inträffa och äro såle
des icke fria. Härtill svaras, att förutse icke är det
samma som alt bestämma, det något ovillkorligen skall 
ske; att fria handlingar icke äro tillfälliga i den me
ning, att de sakna all bestämmande grund, ulan blott 
i den, att ett annat handlingssätt, ur en motsatt grund, 
varit for den handlande möjligt. En menniska af skarp
sinnigt förstånd kan förutse en annan menniskas hand
lingssätt, utan att derpå ulöfva en tvingande inflytelse: 
så mycket mera måste det oändeliga förståndet kunna 
förutse ändliga varelsers beslut ocb handlingar, ehuru 
sättet och möjligheten af ett sådant förutseende ej kan 
af oss fattas.

7: o Alen det vanligaste och skenbaraste inkastet 
hvilar på följande slutledning: «Intet viljande kan gif-

*) Nous fortifions notre liberté en nous accoutumant à faire 
des réflexions et à maîtriser nos passions. V o 11 a i r Cor
respondance avec Frederic II. — Eft vigtîgt inlyg, afgifvet 
af den, som vanligen framställde tvifvelsmäl och inkast emot 
viljans frihet.
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vas utan bevclælscgrunder; dessa åter åstadkomma vil
jandet med nödvändighet, likasom hvarje orsak i natu
ren nödvändigt frambringar sin verkan. Om derföre 
mcnniskans sinnelag icke är sedligt, så bestämmes 
allt hennes görande och låtande af begäret efter det 
sinnligt angenäma: sjelfkärleken är dess enda .möjli
ga bevekelsegrund. Den sedligt sinnade deremot skall 
aldrig begå ett brott; han är ur stånd dcrlill; han kan 
icke vilja det, om han äfven säger, alt det väl vore 
för honom möjligt. Alltså finnes i det sedliga viljan
det lika litet frihet som i det af sinnliga drifter be
stämda.»

Vid detta inkast förutsätter man, att viljandet o- 
undvikeligen uppkommer af vissa slags bevckelsegrun- 
der, i synnerhet då dessa öfvergått till en vana. Men 
denna förutsättning saknar grund. Hvaruli bestå be- 
vekelsegrundcr? 1 föreställningar om det som är rätt 
ellei’ orätt, angenämt eller oangenämt. Men ur des
sa härflyler ingalunda viljandet med nödvändighet, så
som en fysisk verkan ur sin orsak; ty då borde blotta 
kännedomen, alt något är pligt, genast åtföljas af plig- 
tens uppfyllelse, hvilket dock ingalunda öfverensstäm- 
mer' med erfarenheten: mången vet nemligen ganska 
tydligt och noga hvad lian bör göra och låta, men band
iar icke efter sin kunskap, emedan han ej fattade den 
fasta föresatsen att så handla, ej tillbakavisade de sinn
liga begärens inflytelse på sitt uppförande. Lika litet 
innefattar, å andra sidan, föreställningen om det sinn
ligt angenäma en nödvändig bestämningsgrund för vil
jan; ty hvem erkänner ej hos sig förmågan att före
draga det nyttiga framför det skadliga, det som har ett 
varaktigt värde framför ögonblickets retelser? Icke 
ens vanans makt innehåller en oundvikligt bestämman
de bevekelsegrund; ty deraf skulle följa, att menni- 
skor, vane alt ledas af den sinnliga sjelfkärleken, al
drig vore i stånd att handla af ädlare drifljädrar, och 
att en genom god uppfostran och dygdiga omgifvclser 
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förädlad mcnniska aldrig kunde handla lågt och last
bart. Men beggedera strider emot erfarenheten. Den
na intygar, att inenniskor, hvilka tycktes hefästade i 
det goda, stundom på ringa anledningar öfverträdt sin 
pligt och gjort ondt; att andra deremot, som ansågos 
för sljjfvar af sina sinnliga begår, öfvergifvit sitt last
bara lefnadssätt och med uppoffringar och faror utfört 
de ädlaste handlingar.

Det står således fast, att beslutet till en god ger- 
ning är något af menniskan sjelf tillvägabragt, en ytt
ring af dess viljas frihet; och att det med rätta till- 
räknas henne, om bon icke fattar ett sådant beslut, 
utan öfverlåter åt sinnligheten att bestämma sin vilja, 
oaktadt det är i hennes makt att kufva sinnligheten. 
«Skulle någon likväl tvifla på, huruvida han äger en sådan 
makt, så latte han det fasta beslutet att med försakande 
af en njutning, hvarvid han vant sig, uppfylla en pligt, 
som han hittils försummat; och han skall genom framgån
gen af sitt företag öfverlygas derom, att han kan lösrycka 
sig från de sinnliga begärens inflytelse på sin vilja, 
samt att ingenting i verlden kan tvinga honom till öf- 
verträdande af hvad han anser för sin pligt*)».

8:o Materialismen och Pantcismen vederlägga sig 
sjelfva genom orimligheten af sina följder. Ty om, 
enligt dessa systemers påstående, menniskans handlings
sätt är i sjelfva sin upprinnelse underkastadt naturnöd
vändighetens band, så måste man ock frånkänna men- 
uiskan all moralisk värdighet; allt det af henne begång
na onda måste förklaras för något, som hon ej kunde 

*) Sch'ulzes ord i dess afhandling Ueber die menschliche Er- 
kentniss; bvarutur delta kapitel till dess hufvudsakligaste in
nehåll är hämtadt (se derstädes sid. 76—96). Näinda ord in
nehålla det kraftigaste beviset lör viljans frihet, nemligen ett 
praktiskt, som står fast, om än alla teoretiska skulle svigta. 
Det är till sin syftning enahanda med hufvudheviset för Kri
stendomens sanning: ”Den som gör min Faders vilja, han var
der förnimmande, om denna lära är af Gudi.”
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underlåta att begå, och ångern, detta sköna drag i hen* 
nes natur, detta oumbärliga villkor för all förbättring, 
måste anses for ett hypokondriskt griller, för en blott 
villa, hvarifrån bon bör göra sig alldeles fri och ledig.

9:0 En ny åsigt af viljans frihet framställde K a n t. 
Enligt hans lära tillhörer menniskan, såsom förnuf
tigi väsende, en intelligibel verld, i hvilken hon är 
fri, och der hon, oberoende af alla sinneverldens infly-» 
telser, kan sjelfständigt begynna en följd af hand
lingar; men tillika är bon ett sinneväsende, hvars vil
jande beror af orsaker, hvilka förutgå i tiden och nöd
vändigt bestämma handlingssättet; så att samma hand
ling kan, i olika hänseenden, anses för fri och nöd
vändig: fri, i afseende på förnuftet och dess begrepp 
om del som bör ske: nödvändig, i afseende på de na
turlagar, hvarunder menniskan står såsom ett sinnligt 
väsende.

Emot denna lära har blifvit invändt, att antagandet 
af två särskilta orsaker, af hvilka hvar och en för sig 
allena räcker till att förklara verkningen, strider mot 
begreppet om orsak och det sätt, hvarpå, enligt vårt 
förstånds inrättning, detta begrepp måste användas. En 
verkan med alla dess bestämningar är någonting, som 
ur orsaken nödvändigt följer. Hvartill tjenar alltså hän
visandet på ännu en orsak, eller antagandet af ännu en 
grund, jemte den första? Ett undantag från denna re
gel kan ej gifvas, icke ens om fråga är att på en gång 
antaga en sinnlig och en öfversinnlig orsak till någon
ting i naturen förhandenvarande. Ty låter en händel
se fullkomligt härleda sig ur den ena arten af orsaker, 
så kan hon ej tänkas såsom lika omedelbart och direk
te frarnbragt genom den andra. En rnenniskas sann
färdighet i utsagor och redlighet i löften kunna, om de 
blifvit föreställda såsom uppkomna af naturorsaker (upp
fostran, vana, afseende på fördel), ej tillika hållas för 
alster af en fri vilja i menniskans in t elligibl a subjekt. 
Dessutom strider denna förklaring mot den inskränk
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ning, som af Kant sjelf föreskrifves for användandet 
al begreppet orsak, enligt livilken inskränkning detta 
begrepp blott får användas på syner, men icke på ting 
i sig och på det blott intelligibla.

Men bortser man ifrån det besynnerliga antagandet 
af en dubbel orsak till hvarje handling, så häntyder 
Kants åsigt för öfrigt på en djupare. Kristendomens 
lära sig närmande sanning, nemligen att menniskan, så 
vida bon handlar fritt, tillhör en högre ordning af ting, 
än den af nödvändighet bundna naturens, en andeiig och 
öfversinnlig verld, der Guds anda leder henne både i 
det sannas och det godas eftersträlvande. Det är ge
nom upphöjning till denna andeliga verld, som tidens 
och sinnlighetens välde brytes, och som menniskan, o- 
afhängig af alla cn föregående lefnads onda vanor och 
inflytelser, kan begynna en ny, bättre lefnadsbana. Li
kasom samvetets föreskrift är Guds lag i hennes för
nuft, så är sedlig frihet Guds kraft i hennes vilja. 
Hennes naturlitja fria vilja blir, under denna synpunkt, 
icke annat än förmågan att motstå eller icke motstå den 
gudomliga nådens verkningar: men öfverlemnar hon sig 
helt och hållet åt dessa, så uppkommer den sanna sed
liga styrkan att allt stadigt bandia efter Guds vilja, e- 
inedan hon icke kan handla annorlunda, emedan hon 
känner sig upplyflad öfver de sinnliga begärens träldoni 
till Guds barns herrliga frihet.

Femte Kapitlet. Om Guds Tillvarelse.

1 §. Om sättet^ hvarpa förnuftet kommer till Kunskap om Gud.

Enligt orsaklighetens grundsats måste allt, som sker, 
hafva en orsak. Förnuftet betraktar både den yttre och 
inre erfarenhetens verld såsom en enda verkan, ett ske
ende, bviiket måste hafva en tillräcklig orsak; denna 
orsak måste, såsom den ursprungliga och yttersta, in
nehålla förklaringsgrunden ej blott till den yltre natu
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rens tillvarelse och inrättning, utan äfven till var an
del i ga natur och dess förmögenheter; måste sjelf vara 
ett väsende med högsta förstånd, godhet och makt. Det
ta väsende kalle vi Gud. Men allt det, som är och 
verkar i tiden, är underkastadt tids villkor af föränderlig- 
het, vandelbarhet. Gud måste således till sitt väsende 
och verkningssätt vara af tiden oberoende. Härigenom 
föranlcdes förnuftet att lossa begreppen substans och 
orsak, så vida de tilläggas Gud, från tidsviilkoren af 
följd och förändring; så att substans ej tänkes såsom 
något uppkommet och fortfarande i tiden, utan såsom nå
got af sig sjelft och för sig sjclft af evighet bestående: 
orsak, ej såsom något föregående eller samverkande i 
tiden, utan som ett enkelt frambringande: förstånd, ej så
som ett successivt jemförande och dömmande, utan så
som ett enkelt förnimmande, fattande, skådande, utan 
villkor af på hvarandra följande tidsmomenter. Att 
förnuftet är berättigadt att sålunda bortse från tidsvill- 
koret, följer af förnuftsnödvändigheten att tänka en för
sta, fri orsak. Ty fästad vid tidsvillkor vore denna 
orsak beroende af det föregående tidsmomentet, såle
des afhängig, vandelbar, hvilket strider emot dess be
grepp.

2 §. Om de särskilta bevisen för Guds tillvarelse.

1 nyss anförda betraktelse innefattas flera särskilta 
sätt att leda förnuftet till öfvertygelse om Gud, hvilka 
fått namn af särskilta bevis. Man kan nemligen utgå 
antingen ifrån verldens tillvarelse i allmänhet, eller ifrån 
dess ändamålsenliga och visa inrättning, eller från men- 
niskans andeliga natur. Häraf trenne bevis: det Kos
mologiska, det Kysiko-Teologiska och det .Äntropo-Teo- 
logiska. Genom det första sluter förnuftet till ett nöd
vändigt väsende, såsom verldens upphof: genom de 
tvenne sednare, till detta väsendes egenskaper. Men 
man invecklar sig i svårigheter, om man framställer 
hvarje af dessa bevis såsom ett fullständigt och af de 
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andra oberoende helt; de böra snarare betraktas såsom 
delar af ett helt, såsom länkar i en enda slutledning. 1 
spetsen för dessa bevis ställer man vanligen det så kal> 
lade Ontologiska. Vi skole derföre begynna ined dess 
framställning och sedan fortgå till de trenne nyss 
nämda.

3 §. Det Ontologiska Beviset.

Detta bevis, aldraforst formligen framstäldt af den 
skolastiska filosofen An sel mus, Erkebiskop afCan- 
terbury, sluter ifrån blotta iden om Gud, såsom det 
högsta och fullkomligaste väsendet, till hans tillvarelse^ 
emedan tillvarelse är en fullkomlighet, hvilkcn lian ej 
kan sakna. En icke tillvarande Gud vore ej den full
komligaste *).

Emot detta bevis bafva flere filosofer, och utförli
gast Kant, ej utan skäl invändt, att tillvarelsen icke 
är en egenskap, som redan innefattas i ett tings blotta 
begrepp, utan ett förhållande till menniskans kunskaps
förmåga. Sedan begreppet om en varelse med alla de 
högsta fullkomliglicter blifvit tänkt, d. ä. uppfattadt i 
vårt förstånd, kan ännu frågas, om han är till, d. v. s. 
om alla dessa fullkomligbcter äro förenade hos ett sub
jekt, som äger tillvarelse utom vår tanke och således 
kan blifva föremål för möjlig erfarenhet. Det ontolo- 
giska beviset är alltså, enligt Kant, en sofism, hvar- 
igenom man i förväg inlägger i blotta begreppet den 
verklighet, som man föregifver sig derutur vilja härleda.

Icke desto mindre söker Hegel återgifva det onto- 
logiska beviset dess anseende, ja framställa det såsom 

*) De tre berömdaste förfäktare af delta bevis, A n s e 1 m u s. 
Car t esi us, Leibnitz, öfverensstämma i bufvudsaken, 
med någon skiljaktighet i uttrycken, i det Ansel mus yrka
de den nödvändiga tillvarelsen af Gud såsom det högsta, 
C a r t e s i u s såsom det fullkomligaste, Leibnitz såsom det 
realaste väsendet.
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det enda sanna. Det öfverensstämmer nendigcn med 
lians system, enligt hvilket tänkandet och varandet, be
grepp och ting, äro detsamma. Han finner således in
gen svårighet uti att antaga, att begreppet om Gud in
nehåller Guds verklighet; men han tyder denna verklig
het så, alt Gud blott är till i tänkandet, i begreppet om 
honom, men icke utom detsamma. Först i vårt förnuf
tiga medvetande kommer Gud till sjelfmedvetande *), 
eller, som det äfven heter, «hans manifestation är hans 
till varelse; och hans tillvarelses grundval är den ändli
ga anden ... i hvilken Gud är identisk med sig sjelf» **). 
Hegel omvänder således det sunda förnuftets påståen
de, att Gud är den ändeliga andens uppbof, till det 
rakt motsatta, att denna ande utgör grunden till Gud. 
Frågar man nu, härmed otillfredställd, huru ett be
grepp kan utgöra sitt föremåls varande och dermed all
deles sammanfalla, så upplyses man, att «det är be- 
«greppets natur att upphäfva sin subjektivitet och objek- 
«tivera sig; att begreppet är evigt denna verksamhet att 
«sätta varandet identiskt med sig sjelf». Ytterligare 
får man veta, att «begreppet objektiverar sig, gör sig 
«till realitet och är sålunda sanningen, enheten af sub- 
«jekt och objekt»; och omedelbart derefter: «Gud är 
ett odödligt lefvande väsende, säger P1 a t o, hvars kropp 
och själ äro satta i ett; de, som skilja båda sidorna, 
blifva stående vid det ändliga och osanna***).» Med 
denna bevisning får man låta sig nöja; den består, så
som ofta hos Hegel, uti ett fortsatt upprepande af 
den ifrågaställda satsen, omklädd i nya ordalag, egna- 
de mindre att öfvertyga, än att förvåna läsaren.

Vi tro oss kunna påstå, att det ontologiska bevi
set, oaktadt Kants vederläggning och Hegels för-

Vorlesungen iteher die Philosophie der Religion; Hegels IVer
he j iz.r Th.} s. 428.

*+) Ib. 477.
*'•+) Ib. 481.
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vända tolkning deraf, dock rätt förstådt ej saknar sin 
vigt ock betydelse. At intet af sina vanliga begrepp 
plägar förnuftet tillägga verklighet, endast på grund af 
dess tänkbarhet; men begreppet om det fullkomligaste Vä
sendet har ett så eget intresse för förnuftet, att dermed 
ovillkorligen förknippar sig föreställningen om detta vä
sendes tillvarelse. Derigenom att förnuftet är mäk
tigt af denna idé, födes ett naturligt behof att antaga 
den för sann. Den förnuftiga anden kan nemligen ej 
tvifla på verkligheten af det, i hvars blotta tänkande 
han känner sig upphöjd och förstorad, i hvars betrak
tande han ensamt finner hvila och tillfredsställelse, med 
hvars antagande han ensamt kan hoppas verkliggörel- 
sen af allt det, som han älskar och eftersträfvar såsom 
det skönaste, bästa, förträffligaste. Denna benägenhet 
alt förutsätta någonting svarande emot vår idé om det 
fullkomligaste väsendet genomgår äfven de yppersta 
tänkares systemer. Plato antog, att alla tings full
komliga urbilder äro till i det gudomliga förståndet, 
således äga verklighet annorstädes än i vårt inskränkta 
förstånd. Aristoteles påslår, att, om det bättre i 
naturen är möjligt, så måste det derstädes också va
ra verkligt: ett påstående, snarare sprunget från for- 
nuftsidén om ett upphof till all fullkomlighet, än från 
den vanliga erfarenheten och förståndets indukliva be
traktelsesätt. Cartesius, Leibnitz och Wolf god
känna det ontologiska beviset. Kaut, efter alt hafva 
vederlagt det, påstår i slutet af sin förnuftskritik, att 
det högsta goda måste blifva verkligt, och alt derföre 
Gud måste vara tillj men att det högsta goda måste 
blifva verkliggjordt — delta bevises icke, det antages; 
och detta antagande innebär den hemliga förutsättnin
gen af ett allsmäktigt och allgodt verldsupphof. J a- 
kobi lärer, att det fullkomligaste väsendets tillvarelse 
bevittnas just genom medvetandet deraf och vördna
den derför. Likaså Leopold. Ur vår förnuftiga na
turs innersta känsla och behof framgår således tron 
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på en Gud. Och det är delta förnuflsbehof, åt b vilket 
inan sökt gifva en, ehuru mindre passande, logisk form 
i det ontologiska beviset *).

4 §. Det Kosmologiska beviset.

Detta beviset sluter ifrån verldens tillfällighet (a 
Contingentia mundi) till dess nödvändiga Orsak., på föl
jande sätt: om något tillfälligt ting är till, så måste det 
hafva en orsak; denna, om bon är tillfällig, förutsätter 
en föregående, och så vidare, ända till dess man kom
mer till en ursprunglig och sjelfnödvändig, förutan hvil- 
ken hela raden af orsaker skulle sakna en tillräcklig 
grund. Nu gifves det en verld af tillfälliga ting, bland 
hvilka jag sjelf är ett: alltså måste det Annas ett ovill
korligen nödvändigt väsende, som har sin orsak i sig 
sjelf och gifvit tillvarelse åt alla andra ting. (Ens a se. 
Natura necessaria, caussa mundi.) Delta ovillkorligt 
nödvändiga väsende kan ej vara verlden, som sjelf är 
tillfällig; det måste alltså vara ett derifrån åtskildt vä
sende; men detta väsende kan ej vara sjelfnödvändigt, 
om det ej är ett inbegrepp af alla realiteter: alltså må
ste det sjelfursprungliga tänkas under begreppet af det 
aldrarealaste (fullkomligaste) väsende. Detta väsende 
är Gud.

Emot detta bevis göras åtskilliga invändningar af

*) I stället för det fordna Ontologiska beviset föreslår Trende
lenburg ett sa kalladt logiskt bevis af följande innehåll: 
Tänkandet söker sanning i kännedomen af de verkliga, af det
samma oberoende tingen, och förfarer så som dessa genom 
detsamma voro bestämbara. Men ett sådant sökande vore en 
förmätenhet, en motsägelse, allt tänkande vore ett slumpens 
spel, om icke Gud, ursanningen, läge till grund för tänkandet 
och tingen såsom deras gemensamma ursprung och band. Lo
gische Untersuchungen, von A. T r e n d e 1 e n b u r g. Berlin, 
1840. 2:te Band., s. 341, 342.

Enberg, Filosofi, 3, 
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materialister ocli panteister, hvilka förena sig i det ge
mensamma påståendet, alt, ehuru livarje enskilt verlds- 
ting är tillfälligt, verlden sjelf likväl till sina grundäm
nen och grundkrafter är nödvändig, och att man såle
des ej behöfver gå utom densamma för att söka dess 
upphof. Särskilt påstå materialislcrue, att kroppsliga, 
med krafter försedda urämnen från evighet varit till 
och gifvit uppskof åt allt: panteisterne, att den första 
orsaken till allt är lika mycket utsträckning som tanke, 
lika så väl materie som ande, en absolut identitet af 
beggedera. Med förbigående af dessa invändningar, 
hviika, till en del redan besvarade, ytterligare skola ve
derläggas genom bvad som förekommer i de begge föl
jande bevisen, vilje vi nu blott sysselsätta oss med 
Kants och Hegels åsigter af det kosmologiska be
viset. 1 följd af sin teori om vår kunskapsförmågas 
beskaffenhet och förhållande till tingen, hade Kant blif- 
vil ledd till öfvertygelse om ogilltigheten af alla det 
teoretiska förnuftets bevis för Guds tillvarelse, och alt 
de borde lemna rum för det moraliska, eller en så kal
lad praktisk förnuftstro. Vi hafva sett, huru han för
kastar det ontologiska beviset. Både det kosmologiska 
och fysiko-teologiska sökte han likaledes kullkasta, så 
väl ur andra skäl, som ur det hufvudsakliga, att de 
hemligen och ytterst skola stödja sig på det redan ve
derlagda ontologiska.

Emot det kosmologiska argumenterar han på föl
jande sätt: «Sedan förnuftet ifrån erfarenheten slutit 
«tili ett nödvändigt väsendes tillvarelse och nu skall 
«bestämma dess egenskaper, tror det sig endast i be- 
«greppet om det aldrarealasle (det fullkomligaste) vä- 
«sendet finna dessa, såsom de erforderliga reqvisita till 
«en absolut nödvändighet, och sluter alltså: detta (det 
«aldrarealasle) är det absolut nödvändiga väsendet. Men 
«det är klart, att man härvid förutsätter, att begreppet 
«om ett väsende af den högsta realitet fullkomligt sva
mpar emot begreppet om absolut nödvändighet i lillva- 
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«reise, d. v. s. att ifrån det förra kan slutas till det 
«sednare: en sats, som det ontologisina beviset yrkade, 
«livilket man alltså i det kosmologiska antager och läg- 
«ger till grund, då man likväl hade velat undvika det *).» 
Detta inkast upprepar Kant i flera vändningar, äfven 
i sy Ilog istisk form sålunda: om det är sant, att hvarje 
absolut nödvändigt väsende är det aldrarealaste, så må
ste älven denna sats, såsom alla bejakande omdömen, 
låta omvända sig per accidens på följande sätt: några 
aldrarealaste väsenden äro absolut nödvändiga; men då 
ett realaste väsende icke är i någonting skildt från det 
andra, så måste omvändningen äfven kunna rent verk
ställas; alltså: hvarje realaste väsende är ett nödvändigt. 
Fö’jakteligen slutes ur blotta begreppet om det realaste 
väsendet till dess nödvändiga tillvarelse, enligt det on- 
tologiska beviset, livilket således fördoldt ligger till grund 
för det kosmologiska **).

Hela denna argumentation emot det kosmologiska 
beviset synes oss bero på ett missförstånd. Väl anta- 
ges i detta bevis, all ett realaste och ett absolut nöd
vändigt väsende helt och hållet motsvara hvarandra; men 
dermed menas icke, all man ifrån det förras blotta be
grepp kan sluta till del sednare, utan att förnuftet ej 
kan tänka sig det sjclfnödvändiga varandet annorlunda 
än såsom ett inbegrepp al de högsta fullkomligheter. 
Beviset öfvergår från begreppet om det sjclfnödvändiga 
varandet till det om ett högst fullkomligt, icke tverlom: 
det innehåller ieke, att det fullkomligaste väsendet ge
nom sin blotta tänkbarhet är till, utan att första or
saken till allt är det fullkomligaste af allt. Bevisens o- 
lika utgångspunkt utgör här just hufvudsakcn. Då det 
ena börjar med erfarenheten af det tillfälliga, derifrån 
slutande till en nödvändig orsak; det andra med blotta 
idén om det fullkomligaste väsendet, derifrån slutande

+) Critik der IÏ. K, 7:de daß a ge 1828, 3. 470.
**) Ib., s. 471.
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till ett verkligt motsvarande föremål, så kan ej med rät
ta påstås, att det förra blott är en omkladning af det 
sednare. Hvad sluteligen angår den syllogistiska öm
vändningen af omdömet: det nödvändiga väsendet är det 
realastc, så blefve, genom en sådan omvändning, det 
ontologiska beviset en följd af det kosmologiska, men 
ej, såsom Kant påstår, dess grund och förutsättning.

Sjelf bar Kant framställt det riktiga förhållandet 
emellan dessa begge bevis, då han yttrar: «1 sjelfva 
verket skulle man aldrig bafva försökt det ontologiska 
beviset, om ej ett förnuftsbehof föranledt att till grund 
för allt det tillvarande antaga något nödvändigt; och om 
förnuftet ej tvungits att söka ett begrepp, som tillfreds
ställde en sådan fordran och tillkännagaf en tillvarelse 
fullkomligt a priori. Denna tyckte man sig finna uti 
idén om ett aldrarealaste väsende, och så begagnades 
denna till bestämdare kunskap om det, hvarom man re
dan på annan väg var öfvertygad, nemligen att ett nöd
vändigt väsende måste vara till. Emellertid dolde man 
denna förnuftets naturliga gång, och i stället för att 
sluta med detta begrepp, försökte man att dermed bör
ja, för att derulur härleda den tillvarelsens nödvändig
het, som det blott var ämnadt att fullända. Häraf upp
hörn det misslyckade ontologiska beviset *).» — Men 
om således det kosmologiska beviset, såsom det natur
ligaste, föregått, och det ontologiska blott tjenat till dess 
fulländning, med hvad skäl påstås då, att det sednare 
ligger hemligen till grund för det förra? Ogilltigheten 
af delta påstående bestyrkes ytterligare genom följande 
ord: «Det kosmologiska beviset bibehåller den absoluta 
nödvändighetens förknippning med den högsta realite
ten; men i stället att, som det förra (det ontologiska), 
sluta från den högsta realiteten till nödvändighet i till
varelse, sluter det snarare ifrån ett väsendes förut gif- 
na nödvändighet till dess obegränsade realitet och brin-

♦) Cråik der R. K., s. 467. 
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gar så till vida allting åtminstone i gången af ett, jag 
vet icke huruvida förnuftigt eller förnuftskonstlande, likväl 
naturligt slutsätt, livilket icke blott för det vanliga, utan 
ock för det spekulativa förståndet medför den största 
öfvertygelse *)». Man synes ej kunna tydligare och 
eftertryckligare vederlägga sig sjelf.

Kants sätt att argumentera emot det kosmologiska 
beviset tillfredsställer icke heller Hegel, som deröfver 
sålunda yttrar sig: — «Hvad nu beträffar detta sam
manhang af de båda angifna bestämningarna (det abso
lut nödvändiga och det realaste), emot hvilket det Kan- 
tiska beviset är riktadt, så låter det ganska väl göra sig 
att uppvisa öfvergången från en bestämning till en an
nan, utan att man derföre ifrån denna sednare kan slu
ta tillbaka till den förra .... 1 bestämningen af det 
nödvändiga väsendet innehålles nödvändigheten dels al 
dess varande, dels af dess innebållsbestämning (egen
skaper). Frågar man efter dess predikater, dess oinskränk
ta realiteter, så rörer delta icke dess varande, såsom 
sådant, utan tillhörer dess innebållsbestämning; varan
det står i det kosmologiska beviset redan fast, såsom 
en afgjord sak, och intresset att från den absoluta nöd
vändigheten öfvergå till allrealitcten och från den sed
nare till den förra afser blott detta innehåll, icke sjelf- 
va varandet. Det bristfälliga i det ontologiska beviset 
sätter Kant deruti, att i dess grundbestämning — alla 
realiteters förening — äfven varandet inbegripes, såsom 
en realitet: men i det kosmologiska beviset har man det
ta varande redan annorstädes ifrån: så vida det åt sitt 
absolutnödvändiga tillägger bestämningen af allrealitet, 
behöfver det alldeles icke, att varandet skall bestämmas 
som en allrealitet och i densamma innefattas **).»

Utom det här vederlagda hufvudinkastct emot det 
kosmologiska beviset, framställer Kant ytterligare fle

*) Ib. 468.
*+) Hegels irerke, 12 Theil, s. 375, 376.
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ra särskilta iiiliast '), hufvudsakligen tagna al den förmen
ta oriktiglieten att med (örståndsbegrepp, hvilka blott i 
sinneverlden bafva betydelse, gå utöfver denna verld 
och sluta till dess orsak. Det är den bekanta Kaotiska 
grundläran om förståndsbegreppens inskränkning till 
föremål i rymd och tid. Denna lära vederlägges deri- 
genom, att man visar, det förståndsbegreppen kunna 
renas ifrån tids- och rymdsbestämningar och dymedelst 
blifva användbara på öfversinnliga föremål. Älven i 
afsecnde på denna lära gör Hegel följande riktiga an
märkning: «Hvad derom är att säga, låter sammanfatta 
sig så, att, om tänkandet icke skall komma ut öfver 
sinneverlden, borde man framför allt först göra begrip
ligt, huru det någonsin kommit derin *) **).»

Det återstår nu att tillse, huru H e g e 1 sjelf betrak
tar och tillämpar det kosmologiska beviset; ocb vi må
ste dcrvid anmärka, att, ehuru han med fog ladlat 
Kants sätt att granska detta bevis, han likväl i sitt 
system behandlat det ännu mera godtyckligt. Sedan 
lian först på vanligt dialektiskt vis vidlyftigt utvecklat 
motsatsen emellan nödvändighet och tillfällighet, finner 
han tadelvärdt, alt uti delta bevis «det tillfälliga och 
ändliga uttalas såsom ett varande, då delta varandes 
bestämning snarare är att hafva ett slut, att falla, att 
vara ett varande, som blott har värdet af en möjlighet, 
hvilken lika mycket är, som icke är ***)» . Vi kunne ej 
instämma i detta tadel. Då det, som har ett slut, 
måste, innan det slutar, förut liafva varit till, bvarföre 
skulle det tillfälliga ej få sägas vara? Så säger man 
åtminstone efter det allmänna språkbruket, och då vi 
af Hegel sluteligen undervisas, alt sjelfva det nödvän
diga blott är till som elt tillfälligt, så måste det äfveu 
efter lians språkbruk gå an att tala om det tillfälligas

*) Critik d. r. r., s. 472, följ.
*^) Hegels If’erliCj i2 Theil, s. 375, 376,

L. c, 411.
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varande. Visserligen synes lian till en början endast 
nedsätta det tillfälliga, för att så mycket mer upphöja 
det nödvändiga; ty det heter vidare: «Icke emedan det 
«tillfälliga är, utan snarare emedan det är ett icke-va- 
«rande, en syn, en osann verklighet, blott derföre är 
«den absoluta nödvändigheten: denna är dess (det till- 
«fälligas) varande och dess sanning *).» Men må vi ej 
for hastigt lita på detta erkännande. Efter en- ny mö
dosam bearbetning af det nödvändiga och tillfälliga, änd
liga och oändliga, affirmativa och negativa, förklaras 
omsider det kosmologiska beviset för en nödvändig be- 
greppsrörelse inom det tillfälliga **), hvilken, om man 
vill, kan kallas vår andes upplyftning till Gud meu 
att saken icke består i annat än denna rörelses genom- 
löpande^ att detta är saken i och för sig sjelf ■]*),• hvil- 
ket med andra ord vill säga, att hela begreppet om ett 
absolut nödvändigt väsende, såsom allt det tillfälligas 
grund, icke är annat än en tom tankerörelse inom det 
enskilta, förgängliga medvetandet, utan något motsva
rande föremål. Ytterst göres denna bekännelse icke 
mera i förtäckta ord, utan uppenbart medelst följande 
yttrande: «Delta resultat är det absolut nödvändiga vä- 
«sendet: betydelsen af ett resultat är bekant; att del 
«blott är på del sätt, att deruti förmedligen och dermed 
«resultatets bestämning lika mycket upphäfves: förmed- 
«lingen var förmedlingens upphäfvande af sig sjelf 
Men hvartill då allt ordande om ett absolut nödvändigt 
väsende? Och hvartill allt filosoferande, om hvarje dess 
resultat upphäfver sig sjelft? Hvad berättigar den pante- 
istiska spekulationen att jäfva det allmänna förnuftet och 
all deruti grundad logiks lagar Man har för möj-

*) Ib. 412.
**j Ib 433.

**+) ib. 434.
i) 1b.

) Ib. 435, 436.
t+t) Le loix de la Logique ne sont autresj que celles du bon
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liglieten af en sådan spekulation tillagt sig ett så^kaJ- 
ladt högre^ absolut förnuft, livars natur och innehåll 
likväl hvarken låter fatta eller uttrycka sig utan medelst 
ändeliga förståudsbegrepp. «Men nu befinna sig dessa 
«likaså olämpliga och oförmögna dertill, som den raka 
«linien att uttrycka cirkelböjningen *).»> Detta en Svensk 
tänkares ovederlagda inkast emot den nyare panteisti- 
ska logiken bekräftas af den mest ojäfviga och vittnes- 
gilla myndighet — af Hegel sjelf. Han har ncmli» 
gen, uti afhandlingen om det kosmologiska beviset, i 
följande ord oförstäldt angifvit sitt eget och likartade 
systemers ohjelpliga grundlyte: «Denna betraktelse (af 
«det tillfälligas och nödvändigas sammanhang) är det 
«djupaste föremål, det högsta, derföre ock det svåraste: 
«hon kommer icke ut med ändliga kategorier^ d. ä. det 
«tänkesätt, som vi uti allmänna lifvet, i fråga om till- 
«fälliga ting, ja äfven i vetlenskaperna äro vane vid, 
«räcker icke till: de sednare liafva sin grundlag, sin lo- 
«gik, i det ändligas, i orsakers och verkningars sam* 
«manbang: deras lagar, arter, slutsätt äro det betinga- 
«des blotta förhållanden, hvilka i denna höjd förlora 
«sin betydelse, väl måste brukas, men så att de alltid 
«återtagas och beriktigas **).»> Men då filosofen sålunda 
beständigt återtager det, som han förut sagt och påstått, 
emedan det sagda icke passar till sitt föremål (lika li
tet som den raka linien alt uttrycka cirkelböjningen), 
bvad blir resultatet af hans system, vore det än med 
all möjlig skenbar följdriktighet sammanbundet? Det 
samma, som af all motsägelse, allt återtagande af det 
en gång sagda: det blir = 0.

5 §. Det Py siko-Teologiska beviset.

Det kallas äfven det Teleologiska, emedan det af

sens, mises en ordre. Leibnitz, Nouveaux Essais sur 
l3Entendement humain, s. 448.

*) Leopold s Skrifter, 4:de Baudet, s. 27.
*+) Hegèl, 1. c„ s. 427, 428.
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verldens ändamålsenliga inrättning (nexus finalis, zsZog) 
sluter till Uppbofsmannens högsta makt, visbet, godhet. 
Kraftigast och kortast har det blifvit uttryckt af Apo
steln Paulus i Rom. 1. 20. «Hans osynliga väsende 
«och Hans eviga kraft och Gudom varder beskådad, 
«när de besinnas af gerningarna, nendigen af verldens 
«skapelse.» —

1 den menskliga vishetens språk vilje vi låta Kant 
utförligare framställa dess hufvudmomenter: «l:o) I 
verlden finne vi öfverallt tydliga tecken af en anord
ning efter bestämd afsigt, utförd med stor vishet, i ett 
helt af så väl obeskriflig mångfald till innehållet, som 
obegränsad storhet till omfånget; 2:o) För verldstingen 
är denna ändamålsenliga ordning alldeles främmande och 
tillkommer dem blott tillfälligt, d. ä. de särskilta tingens 
natur kunde icke af sig sjelf genom så många förenade 
medel sammanstämma till bestämda syftemål, ifall de 
icke dertill blifvit af en anordnande förnuftig princip 
efter ideer valda och inrättade; 3:o) Det gifves alltså 
en hög och vis orsak, hvilken icke blott såsom blindt 
verkande natur genom alstring, utan såsom Intelligens 
genom frihet måste vara verldens Upphof; 4:o) Till dess 
Fnbet kunne vi från enheten i verldssammanhanget slu
ta, med visshet, så långt vår betraktelse räcker, och 
derutöfver med sannolikhet, enligt analogiens grund
satser *).»

Sedan Kant förklarat detta sålunda framställda 
bevis för det äldsta, klaraste och med det allmänna 
menniskofÖrnuftet enligastc, ja, att det skulle vara icke 
allenast tröstlöst, utan alldeles fåfängt att vilja berÖfva 
det något af dess anseende **); så måste det förefalla 
såsom en besynnerlig sj elf stridighet, då man ser honom 
i den följande granskningen deraf nedsätta dess bevi
sande kraft, i fall man ej påminde sig hans lära om 

*) Cvitik cl. r. Vs. 483, 484.
Ib. 482.
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förnuftets trånga synkrets och dess oförmåga att med 
blott teoretiska grunder förvissa sig om något öfver- 
sinnligt föremål. En ren och kraftfull känsla af det 
sanna visar sig här, såsom oftare bos Kant, i strid 
med systemets inskränkta anda. Hans hufvudinkast e- 
mot det fysiko-teologiska beviset är, att detta närmast 
stöder sig på det kosmologiska och således ytterst på 
det ontologiska; men detta inkast förfaller, enär, såsom 
vi ofvanföre sökt ådagalägga, något sådant samband, 
som det af Kant yrkade, emellan de bägge sistnämda 
bevisen icke äger rum.

Utom detta inkast framställer Kant emot ifråga
varande bevis ännu följande tvenne invändningar:

Först: «att det bevisar endast formens, men icke 
materiens tillfällighet .... alltså på sin höjd en verlds- 
»byggmästare, som ännu alltid vore inskränkt genom 
«det bearbetade ämnets duglighet, ej en verldsskapare, 
«hvars idé allting är underkastadt *)» . — Men om för
nuftet också ej kan bevisa materiens skapelse af intet, 
så har det likväl en naturlig benägenhet, att, sedan den
na lära blifvit detsamma meddelad, antaga och erkänna 
den, såsom icke blott väl förenlig med den slutledning, 
som det fysiko-teologiska beviset innehåller, utan äfveu 
deraf fordrad och påkallad. Den, som icke blott till
delat materien dess egenskaper och krafter, utan så an
ordnat dess delar till läge, form, storlek, afstånd, som 
fordrades för att rikta krafternas verksamhet till väl
görande ändamål, han måste äga ett välde öfver sitt 
ämne, ojemförligt större, än någon mensklig konstnär 
öfver det material, han bearbetar. Och hvad åtskiljer 
detta oinskränkta välde öfver materien ifrån förmågan 
att frambringa densamma? Huru skilje vi emellan en 
verldsskapare och en verldsbyggmästare? Emellan den, 
som sade: varde materiella atomer, och den som sade:

) L. c., 485. 



123

varde ljus, varde rörelse? För vårt begrepp måste 
de sammaufalla till enbel.

För det andra: «att det endast leder till antagande 
af en emot verldens ordning och ändamålsenlighet pro* 
portionerad orsak, ett väsende med ganska stor makt 
och vishet, men ej till det bestämda begreppet om ett 
väsende, som äger all makt, all vishet, med ett ord, all 
fullkomligliet.» *) — Men den makt och vishet, som rö
ja sig i verldens inrättning, huru laita dem annorlunda 
än som allmakt, allvishet? Då verkningarnas antal är 
oräkneligt, måste ej kraften, som dem frambragt, anses 
för oändelig? Ett förstånd, en makt, en godhet, bvil* 
kas yttringar äro så många och så stora, att de ej ge
nom mått eller tal kunna bestämmas, ej af rymd eller 
tid begränsas, blifva lör menniskoförnuftet de högsta, 
än hvilka inga större och fullkomligare kunna tänkas. 
Vi föranledas således af verldens betraktande alt tänka 
oss dess upphof såsom det fullkomligaste väsendet. 
Må äfven förnuftet sjelft hafva sammansatt idén om det 
fullkomligaste, så äger det dock ostridig rätt att tilläm
pa den på upphofvet till en verld, som, efter Kants 
egna minnesvärda ord, «öppnar för oss en så omätelig 
«skådeplats af mångfald, ordning, ändamålsenlighet och 
«skönhet, att, för dess tallösa och oöfverskådligt stora 
«underverk, alla tungomål förlora sin kraft, alla tal sin 
«egenskap att mäta, och sjelfva våra tankar all begräns- 
«ning, så att vårt omdöme om det hela måste upplösa 
«sig i en tyst, men desto vältaligare förvåning»**).

H egel granskar det fysiko-teologiska beviset under 
tvenne synpunkter: form och innehåll.

Till formen finner han den sanna, eller, efter hans 
uttryck, oändliga ändamålsenligheten blott röja sig i del 
organiska, der ändamålet och medlet icke äro åtskilda, 
ulan det förra har i sig sjelf sitt medel och det matc-

+) Ib.
+ k) Ib. 481.
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rial, hvaruti det verkliggör sig *). Ätt det organiska 
behöfver något oorganiskt, och att dem emellan råder 
en underbar harmoni, som ej ur det blott organiska är 
förklarlig, denna vigtiga anmärkning afvisas genom den 
försäkran, att det oorganiska icke är något sjelfstän- 
digt; «ty, heter det, detta är det sanna förhållandet: 
meuniskan är icke accidens, som kommer till det för
sta, utan det organiska är i sig det första^ det oorga
niska har blott sken af varande i sig»**). Men oaktadt 
denna försäkran förklaras straxt derefter «den organiska 
och oorganiska naturens sanning vara begges enhet och 
oskiljbarhet ***): ett påstående, som dock strider emot 
den nyare Geologiens upptäckter, hvilka ådagalägga, att 
i vår planets utvecklingstillstånd en epok gifvits, då än
nu inga organiska varelser fnnnos till. Också återta- 
ges det nyss sagda, medelst påståendet att «denna en
het (det organiskas och oorganiskas) är ett tredje, som 
hvarken är det ena eller andra ***)$ hvarmed bör förstås, 
att «den absoluta bestämning, som sätter båda, det or
ganiska så väl som det oorganiska, i enhet, är sub
jekt, det organiska» •{*); om bvilket det vidare heter: 
«vi kunne kalla detta tredje, hvartill medvetandet höjer 
sig, Gud i allmänhet; men det felas ännu mycket i Guds 
begrepp; han är i denna mening produktionens gilltig- 
het, som är ett omdöme, hvarigenom bcgge sidorna pro
duceras tillsammans; i det ena begreppet passa de till
sammans, äro de for hvarandra» •^•j-). Har nu läsaren 
väl fattat detta, så underrättas han ytterst, att det, hvar
till hans medvetande upphöjt sig, fastän benämdt Gud, 
dock icke är annat än «lefvande verksamhet, universi 
organiska lif, ett lefvande system» ty «allt hvad 

*) Hegels Werke, iz:r Th., 455, 45G.
*+) Ib. 461.

*++) Ib.
f) Ib. 462.

H) Ib.
-i-f-’f) Ib.



125

«soni är, utgör blott organerna for det enda subjektet; 
«planeterna äro blott jättelemmar af detta ena system . 
Den med så mycken tillrustning af dialektik påbörjade 
deduktionen sladnar således i den urgamla pantcismens 
poetiska bild af verlden, såsom ett lefvande djur med en 
verldssjäl, men lemnar obesvarade sjelfva hufvudfrå- 
gorna: Huru blefvo planeterna jättelemmar af solsyste
met? Och huru blef detta system inrättadt i öfverens- 
stämmelse med organiska varelsers lif och bestånd?

I afseende på innehållet, påstår Hegel, att de än
damål, livilka åberopas, dels äro små, dels blifva oupp
fyllda. «Frage vi, säger han, efter detta ändamåls in
nehåll, så är det intet annat, än uppehållandet af dessa 
insekter, dessa djur, öfver hvilkas lif vi väl kunne fröj
da oss, men hvilkas nödvändiga bestämmelse är af helt 
obetydlig art» ; och han håller före, alt «dessa små ända
mål mycket strida emot det, som man finner hos Gud» *) **). 
— Men om oräkneliga individers, otaliga slägtens lif och 
uppehållande är en obetydlighet, hvad är då betydligt? 
Djurens lif förutsätter växternas; begges bestånd de oor
ganiska tingens. Hvilket noga beräknadt sammanhang! 
Och huru är ej alla dessa varelsers byggnad och sam
mansättning eguad att uppfylla betraktaren med beun
dran? Man skulle nästan tro, att filosofen af «dessa 
insekters, dessa djurs» ofta obetydliga storlek och korta 
tillvarelse låtit förleda sig att ringa akta deras daning 
och ändamål. Han har då icke betänkt, att

För oss, ej för naturens Herre 
Är detta smått, ett annat stort.

Icke heller synes han hafva besinnat, att, om det 
varit naturens Herre värdigt att skapa menniskan till 
sin afbild, det ej varit honom mindre värdigt att skapa 
väsenden af lägre art, förutan hvilka menniskan ej kun
nat uppehålla och förädla sin varelse.

*) Ib. 463.
**) Ib.
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For att ådagalägga det ändamålen ej blifva uppfyll
da, upprepar Hegel de gamla inkasten, att «i naturen 
«millioner frön förödas i sin början; att största delen 
«af lefvande varelser grunda sitt lif på andras under- 
«gång; att i den sedliga verlden de största och berrli- 
«gaste ändamål gå lörlorade genom menniskors lidelser 
«och lastbarhet; att de ädlaste folkslag gått under; att 
«derföre verldsändamålet, det högsta goda, förlägges 
«till en annan verld, der det skall verkliggöras genom 
«Gud, bvars tillvarelse derföre postuleras, men också 
«blir ett blott postulat, som endast bar subjektiv viss
thet»*). — Hvad först organiska varelsers undergång 
beträffar, så har af filosofer och teologer längesedan 
blifvit anmärkt, att denna tillhör den gudomliga försy
nens plan, hvilken är en beständigt fortsatt skapelse, 
samt att verlden skulle bli öfverfylld af växter och djur, 
om ej det ena släglet lemnade rum för det andra. Det 
är således otvifvelaktigt, att Guds ändamål i den yttre 
skapelsen vinna sin fullbordan. Men står detta fast, 
så blir sjelfva erfarenheten af menniskans här oupp- 
hunna bestämmelse ett kraftigt stöd för öfvertygelsen 
om denna bestämmelses framtida fullbordan; ty då i 
den fysiska verlden allt vittnar om ordning och ända
målsenlighet, så måste vi efter analogien sluta, att äf- 
ven den moraliska verlden, inrättad efter de bästa och 
visaste lagar, syftar till ett högt och välgörande ända
mål. Menniskans andeliga natur, vida upphöjd öfver 
hela den öfriga skapelsen, måste betraktas för sig, och 
dess syftemåls uppnående förläggas till en tillkomman
de verld, såsom det oförvillade sunda förnuftet också 
alltid gjort. Häraf följer dock icke nödvändigheten att 
grunda öfvertygelsen om Guds tillvarelse endast på 
Kants praktiska förnuftspostulat. Ett enskilt systems 
haltande bevisningssält borde af en filosof aldrig fram
ställas såsom en det allmäuna menniskoförnuftet vidlå
dande ofullkomlighet.

*) L, c., 463—465.
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1 frågor, som röra menskliglietens Lögsta angelä
genheter, var deu enkla sanningen merendels det, som 
först framställde sig för förnuftets blick. Sedan kom- 
nio inkasten, tviflen, den systematiska förkonstlingen. 
Det fysiko-teologiska beviset bar från de äldsta tider 
gjort sig gällande, ej mindre i filosofernas läror än i 
mängdens öfvertygelse. Redan i Österlandets filosofi, 
likasom i det gamla Testamentets heliga skrifter, utta
lar det sig på ett ofta sublimt sätt. 1 den Sokratiska 
skolan utbildades det genom en noggrannare betraktel
se af den ändamålsenlighet, som röjer sig i verldsbygg- 
naden och i organiska varelsers inrättning. Af ingen 
bland ålderdomens författare framställes det mera väl
taligt, än af Cicero, och det på flera ställen i hans 
filosofiska skrifter, ur hvilka vi vilja anföra ett enda: 
«Det fjerde och vigtigaste skälet att antaga en Gud, är 
likformigheten i de himmelska kropparnes rörelse, so
lens, månans, stjernornas glans, mångfald, skönhet, ord
ning, hvaraf blotta åsynen nog tillkännagifver, att de 
ej äro al en slump. Ty likasom den, hvilken träder 
in i ett hus, i en fäktsal eller på Forum, der han skå
dar allt med afsigt inrättadt, städadt, ordnadt, icke kan 
tro allt detta vara utan orsak, men måste tänka att nå
gon fins, som styrer och som åtlydes; så, och ännu 
mer, den som betraktar de otaliga verldsklotens bestäm
da kretslopp ocb regelbundna ordning, hvarpå den för
flutna tiden under omätliga åldrars längd aldrig be
dragit någons förväntan — han måste nödvändigt döm- 
ma, att dessa naturens stora rörelser ledas af något för
stånd. Chrysippus framställer samma tanke i så 
träffande uttryck, att han synes ej hafva funnit den i sitt 
eget snille, bur skarpsinnigt än detta var, utan hafva 
lärt den af sjelfva naturen. Om, säger han, i verlden 
finnes någonting, som menniskors förstånd, eftertanke, 
kraft och makt ej förmå frambringa, så är visserligen 
det väsende, som frambringar ett sådant ting, fullkom
ligare än incnniskan. Men de himmelska kropparna
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ocli alia ting’, livilkas ordning är evigtvarande, kunna 
af menniskan ej åstadkommas. Alltså är det, af livil* 
ket de frambringas, fullkomligare än menniskan. Men 
detta, livad annat skall jag kalla det, än Gud? Ty om 
Gudar ej gifvas, livad kan i verlden vara fullkomligare 
än menniskan, hos hvilken allena finnes förnuft, det 
förträffligaste af allt? Men den menniska, som ej an- 
såge något i hela verlden för fullkomligare än sig sjelf, 
skulle röja en vansinnig förmätenhet. Det gifves såle
des något fullkomligare: det gifves således visserligen 
en Gud *).»>

Genom naturvettenskapernas rika tillväxt i nyare 
tider har det fysiko-teologiska beviset erhållit en dere- 
mot svarande utveckling. Man kan säga, att dessa vet- 
tenskapers innehåll ej är annat än en fortlöpande ut
läggning öfver detta bevis. Det har från naturkänne
domens närvarande ståndpunkt fullständigast blifvit ut- 
veckladt af flera aktningsvärda Engelska filosofer, för
fattare till de äfvcn på vårt språk öfversatta, så kallade 
Bridgewater-Afhandlingarna. Er en af de yppersta 
bland dessa afbandlingar vilje vi lemua ett kort utdrag. 
Se Tredje Bihanget.

6 §. Det Antropo-Teologiska beviset.

Detta bevis sluter till Guds tillvarelse från menni- 
skans förnuftiga natur. Det består af fem momenter 
eller bevis, i det nemligen slutledningen utgår: A) från 
förståndet eller tankeförmågan: det intellektuella mo
mentet; B) från skönhetskänslan: det estetiska momen
tet ; G) från samvetet: det moraliska momentet; D) från

Cicero, De natura Deorunij Lib. II. c. VI. Ämnet utföres vidare 
idet följande af samma bok, hvilken slutas med den tänkvärda 
anmärkningen: ”Det är en elak och gudlös vana att bestrida Gu
dars tillvarelse, vare sig att man verkeligen byser, eller blott 
låtsar hysa tvifvel derom.” Mala et impia consuetudo est 
contra Deos dispulandi, siye ex auimo id lit, sive simulate. 
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forauftsanlagens oförstörbai’liet och fi*amskrl<lau<le ut
veckling: det historiska momentet; E) från folkslagens 
enhälliga tro på Gud (Consensus gentium).

J. Del intellektuella tnomenlet.

Blott en Intelligens, ett högsta tänkande väsende, 
kan vara ursprunget till menniskans förstånd, till dess 
förmåga att länka, dämma och sluta. Vi låna, till för
klaring häraf, cn utmärkt författares yttrande: «Fastän 
detta bevis består af allenast ett steg emellan premis
serna och slutsatsen, saknar det likväl icke väsendet af 
en demonstration, ehuru dess likhet dermed icl?e är så 
fullt påtaglig. 1 korthet, men så klart och tydligt som 
möjligt, uttryckes det i följande ord: «Han, som dana
de ögat, skulle Han icke se? Han, som gjorde örat, 
skulle Han icke höra? Han, som gaf menniskan för
stånd, skulle Han icke förstå?» Att upphofvet till tän
kande varelser sjelft skall kunna tänka, är ett axiom, 
som, ehuru det ej kan bevisas i logisk form, likväl, så 
snart det uttalas, kräfver bifall af alla. Derom öfver- 
tygas man i ögonblicket, likasom såge man det i ljuset 
af dess egen tydlighet, och behöfver ingalunda någon 
klyftig eller långdragen bevisning .... Om det icke 
kan uppställas såsom slutsats i cn syllogism, så är or
saken dertill dess rättighet att i en sådan begagnas som 
öfversats» *).

1 alla tider hafva griindlige tänkare erkänt kraften 
af detta bevis, bland hvars försvarare under skolasti
kens mörka tidehvarf uttryckligen nämnes Hil d eher t 
af Lavardin. Det skall ock alltid tjena alt nedslå ateis
men och materialismen. Hvad den sistnämda beträf
far, så vederlägges den redan genom omöjligheten att 
förklara den menskliga tankens fenomener ur materiella 

*) T li o m a s Chalmers. Se Briilgewater-Afhandlingarna, l;a 
Häftet, s. 25, 26.
Enberg, Filosofi j 9.
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atomers verksamhet. Men är «let i oss tänkande väsen
det icke materiellt, så kan ej heller dess upphof vara 
det. Detta upphof till tänkande varelser är då icke hel
ler inskränkt inom den materiella verlden, utan öfver 
den upphöjdt. «Ett vidunder af dikt må man väl kalla 
den allmänna materialismens antagande, att det, som 
ursprungligen icke äger medvetande och icke är mäktigt 
af någon annan förändring än den af rörelse i rummet, 
skall genom denna rörelse kunna framalstra ett medve
tande, underkastadt lagar, hvilka med de mekaniskt, ke
miskt och organiskt verkande krafternas lagar icke äga 
den aldraringaste likhet. Vid ett nogare efterforskan* 
de af det andeliga lifvet och dess tilldragelser måste 
vår ande, för att begripa den oss bekanta verlden, höja 
sig öfver de kroppsliga ämnena och den i dem innebo
ende verksamheten. Den allmänna materialismen för
summar denna efterforskning och grundar sig på en 
ytlig och ganska ensidig kunskap om naturen *).»

B. Det estetiska momentet.

Genom förmågan att icke blott känna det sköna, som 
öfverallt strålar emot oss ur den synliga verlden, utan 
att äfven föreställa oss en fullkomligare, idealisk verld, 
ledes förnuftet att i naturens Upphofsman beundra en ska
pande konstnär, hvars förstånd innehåller tingens eviga 
urbilder, och hvilken åt menniskan förunnat den herrliga 
gåfvan, att, om än svagt och ofullkomligt, dem uppfatta 
och i sinnliga afbilder uttrycka. Denna förnuftets tanke
ledning uttalades först och klarast af Plato, som före
ställde sig Gud såsom det högsta sköna, urkällan till all 
skönhet i de ändliga tingen och till all skönhets-skapan- 
de förmåga. 1 de mest odlade folkslags föreställningssätt 
liar ock det skönas idé likasom ovillkorligt förenat sig 

*) Encyclopédie der philosophischen Wissenschaftenj von G. E.
Schulze, 3:e Auflage, Göttingen, 1824, s, 79,
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med de religiösa begreppen. Denna förening uppenba
rade sig i synnerhet hos Grekerna, livilkas lifliga inbill- 
ningskraft hyllade det sköna med en förtjusning, som 
öfvergick till dyrkan; men som, då den sköna konsten 
trädde i sinnlighetens tjenst, undanskymde idén om det 
sedligt goda, det heliga. Kristendomen återställde idé
ernas rätta förhållande, i det hon från det uteslutande 
välbehaget till det natursköna, till den yttre, sinnliga 
gestalten, vände blicken till det inre, öfverjordiska och 
andeliga. Väl uppmanar äfven hon till den sköna na
turens betraktande: «Skåder liljorna på marken, huru 
de växa .... Salomo i all sin berrlighet var icke så 
klädd, som en af dem» ; men hon pekar tillika på den
na naturs förgänglighet, äfvensom på menniskans bögre 
värde och bestämmelse. Och då hon låter denna be
stämmelse fulländas såsom salighet i Guds åskådande, 
tillfredsställer hon derigenom ej blott det fromma hjer- 
tats, utan äfven det rena skönhetssinnets kärleksfulla 
längtan att få nalkas sitt Upphof.

C. Det moraliska momentet.

Detta kan delas i det allmänna och det af Kant 
framställda moraliska beviset.

a) Det allmänna moraliska beviset.

Detta kallas äfven Samvetsbeviset och innefattas i 
följande slutledning: Samvetets lag bjuder det rätta och 
förbjuder det orätta: i trots af alla sinnliga böjelser 
känner menniskan sig förbunden att vörda och efter
komma denna lag: den måste derföre vara gifven af en 
öfver verlden upphöjd, helig och fullkomlig Lagstiftare. 
INär menniskan gör orätt, fruktar hon hans straffande 
niakt; när hon gör rätt, känner hon sig vara föremål 
för hans välbehag; och när hon lider för det rätta, hop
pas hon af honom vedergällning: denna fruktan, denna 
tdlfredsställelse och detta hopp äro känslor, dem han
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sjelf intryckt i hennes själ, och som vittna om hans 
rättfärdighet. f

Hvem gaf, mot dessa Instars hopar, 
Den tysta känslans högre lag?

Med denna fråga har skalden uttryckt det moraliska 
bevisets innehåll, och en vältalig filosofisk religionslä* 
rare uttrycker det i följande ord: «Utan Gud har vår 
«varelse intet stöd, vårt lif intet mål, vår förbättring 
«ingen varaktighet, våra bästa mödor inga säkra och 
«beståndande frukter, vår andeliga svaghet ingen grund 
«att bygga sin förtröstning på, och vår ädlaste åstundan 
«ingen borgen för sitt framtida förverkligande. Utan 
«Gud har den kämpande dygden ingen vän och den li- 
«dande dygden intet löfte om seger»*).

b) Det moraliska beviset, enligt Kant.

Det allmänna moraliska beviset sluter ifrån samve
tets lag till en högsta lagstiftare. Kant deremot slu
ter från en nödvändig förnuftsidé till villkoret för dess 
verkliggörande, genom följande tankeledning: «Det prak
tiska förnuftet bjuder att handla sedligt. Den sedligt 
handlande är värd lycksalighet. Lycksalighet i förhål
lande till sedlighet är det högsta härledda goda — en 
nödvändig förnuftsidé. Men denna idés förverkligande 
l;an förnuftet blott hoppas under det villkor, att ett 
högsta Förnuft, som bjuder efter sedliga lagar, tillika 
antages såsom grund till naturen. Idén om ett sådant 
förnuft, d. v. s. en Intelligens, utdelande en sedlighe
ten motsvarande lycksalighet, är det högsta godas Ideal, 
det högsta ursprungliga goda. Blott i en sådan Intel
ligens kan det rena praktiska förnuftet finna grunden 
till en nödvändig förknippning emellan det härledda 
godas tvenne elementer: sedlighet och sälihel; och då 
i den närvarande verlden bvarken gilves en fullkomlig

*') Keligionstal af C h a n n i n g, öfversättning af I g n e 11, s. 289. 



133

sedlighet eller en derefter afmätt lycksalighet, så må
ste förnuftet antaga en tillkommande. Gud ocl» odödlig
het äro således förutsättningar, oskiljaktiga från den 
förbindelse, som det rena praktiska förnuftet ålägger*).» 
— I stället för den förutvarande naturliga teologien satte 
Kant, till följd bäraf, sin så kallade Moral-teologi, 
som endast på nämda moraliska grund, eller på en prak
tisk förnuftstro slöder öfvertygelsen om Gud och odöd
lighet.

Detta bevis förtjenar visserligen aktning, såsom ut
gånget ur ett rent intresse för moralitet och ur en väl
ment afsigt alt åt de högsta religiösa sanningar gifva 
en sedlig grundval. Men ur flera synpunkter måste 
det likväl anses mindre tillfredsställande. Man kan 
deremot anmärka: l:o att Kants rena praktiska för
nuft väl bjuder att utöfva sedlighet, men icke att vänta 
någon dermed nödvändigt förknippad lycksalighet, och 
att således den grund undanfaller, hvarpå tron på Gud 
egentcligen skulle hvila; 2:o att, tvertemot det i den 
teoretiska filosofien af Kant stadgade förbud, begreppet 
orsak bär användes på ett föremål utom sinneverlden; 
3;o att den för Guds tillvarelse uppgifna grunden endast 
gäller det tillkommande lifvet, der hans allmakt beliöfves 
att förknippa dygd och lycksalighet, men ej det närva
rande, der ingen sådan nödvändig förknippning äger rum; 
4:0 att beviset endast gäller för de dygdiga, som bafva 
anledning att hoppas belöning, men ej för de lastbara, 
hvilkas intresse det är, att ingen Gud och odödlighet 
måtte finnas till.

Men oaktadt detta bevis icke uthärdar en strängare 
granskning, är del likväl egnadt att väcka uppmärksam
het på tvenne vigtiga, i den näst före Kant rådande 
filosofien icke nog afsedda sanningar: den första, som 
genomgår Kants hela moralfilosofi, att icke lycksalig
het ensam, utan lycksalighet i förhållande till sedlig 

*) Ctitik d. r. I'. 617-619.
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värdighet utgör inennishans bestämmelse; den andra, 
att i vår förnuftiga natur gifves en ursprunglig fordran 
eller känsla, i kraft af hvilken vi förutsätte och vänte 
rättvisa i vår bestämmelse. Denna känsla hörer till de 
outplånligaste grunddrag i vår natur: ty «så stor, så 
«allmän, så ovillkorlig är vår fordran på rättvisa, att 
«vi påslå den i kraft af dess egen sublima natur, utan 
«att ens fråga, om någon linnes, som kan eller vill lem* 
na oss den»*). Kant slöt, att det måste finnas någon, 
som både vill och kan lemua oss rättvisa, och att det 
således måste gifvas en Gud. Men då han, med ute
slutande af alla andra bevis, ville göra detta allena gäl
lande, kom öfvertvgelsen om Guds tillvarelse att hvila 
på ett blott postula t, på ett subjektivt förnuf tsbeliof af 
något, som borde vara sant. Ty ehuru högljudd det 
praktiska förnuftets fordran på del högsta goda än må va
ra, så innebär den, såsom blott fordran, ännu ej beviset 
lör sin uppfyllelse. Till denna kunne vi först dä med 
visshet sluta, om sjelfva den känsla, som grundar for- 
dringsanspråket, blifvit i själen intryckt af en högre 
Lagstiftare, som till sina bud fogat belöningar och straft'. 
Tillvarelsen af denna Lagstiftare är således i bevisnings- 
kedjan det föregående, lycksalighet, utdelad enligt vär
dighet, det efterföljande. Sådan är också ordningen i 
det allmänna, ofvan anförda moraliska beviset: hos Kant 
omvändes denna ordning, så att följden blir grund (hy- 
sleron proteron). Sjelf återställer dock Kant den na
turenliga tankegången i detta ämne, då han på ett stäl
le yttrar: «Hvar och en anser de moraliska lagarne som 
bud, men hvilkel de ej kunde vara, om de icke a prio
ri förenade motsvarande följder med sina föreskrifter 
och således medförde löften och hotelser. Men detta 
kunna de icke göra, om de ej ligga i ett nödvändigt vä
sende, hvilkel allena kan möjliggöra en sådan ändamåls

*) Tdeer till en populär filosofi öfver Gud och Odödlighet. Leo
polds Skrifter, 3:dje Del, 2:dia Upplagan, s. 24»
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enlig enhet (af lycksalighet och sedlighet) *].» Här 
medgifves, att sjelfva dessa buds innehåll hänvisar på 
en helig Upphofsman, af hvilken de hlifvit skrifna i vårt 
samvete; alltså måste vi från medvetandet af sedelag 
kunna sluta, att det gifves en sedlig Lagstiftare, och 
att samvetet är Hans röst i vårt hjerta.

D. Det historiska momentet.

Då man blott flyktigt betraktar den oupphörliga om- 
vexlingen af staters stigande och lall, af samhällens 
uppkomst och undergång, synes historien endast förete 
ett skådespel af den blinda slumpens nyckfulla lek eller 
af den tyranniska nödvändighetens oafböjliga herraväl
de. Men vid ett nogare betraktande visar sig förhål
landet annorlunda. Kaste vi en uppmärksam blick på 
den gamla vcrldens historia, så upptäcke vi, att dess 
märkvärdigaste folk, hvart för sig haft en egen uppgift 
att lösa, ett särskilt uppdrag att fullgöra, under slägtets 
stora utvecklingsgång: vi finne, att hvarje af dessa folk 
uppodlat de menskliga förnuftsanlagen, utbildat de hög
sta förnuftsideerna i någon viss riktning, vare sig i af- 
seende på religion, konst, vettenskap, patriotism, fri- 
hetsanda, lagstiftning, o. s. v.; att de före sin under
gång qvarlcmnat frön till en ädlare bildning, och att 
de allesammans både genom sin blomslring och sitt fall 
förberedt den jordmån, i hvilken Kristendomens utsäde 
skulle nedläggas och bära frukt. Med Kristendomen in
träder i historien en ny, högre princip, som bestämmer 
verldsbändelsernas karakter. Vid en oväldig gransk
ning af dessa händelser läre vi oss inse och erkänna, 
att den kristna ‘religionen verkat välgörande ej mindre 
på enskilta, än på hela folk och samhällen, hvarbclst 
den hunnit genomtränga deras- andeliga lif; att under 
dess milda inflytelse menskligheten, oaktadt tider af skeu- 

*] Critik ci. r. K. s. 619.
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bart stillastående eller tillbahasliridande, dock onekli* 
gen gått framåt; att, eburu vida aflägsnadt från idealet 
af en allmän sedlighet och lycksalighet, vårt tidehvarf 
dock, i det hela taget, öfverträffar de föregående och 
sålunda företer en utsigt, som låter hoppas ett ytter
ligare framskridande, om också under en i förborgade 
tiderymder fortsatt strid emellan godt och ondt, emel
lan mörker och ljus. Och vid denna från historiens 
betraktelse vunna öfvertygelse skole vi, uti ledningen 
af menniskoslagtets öden till en högre, allt mera ut
bredd förädling, röja omisskänneliga spår af cn gudom
lig Försyn, af en allvis och allgod Vcrldsregerare *).

E. Folkslagens enhalliga tro.

Om tvenne vittnen intyga något, så antages deras 
utsaga för gültig: instämma flera, så ökas vissheten. 
Hvillien oöfvervinnerlig styrka måste då ej en sanning 
erhålla, om icke blott ett helt folk, utan alla jordens 
folkslag, och det icke blott i en enda tidrymd, utan i alla 
på hvarandra följande åldrar, genom sin enhälliga öfver- 
ensstämmelse bekräfta den? Guds tillvarelse har varit

Slafliandelns afslaflande, erkändt såsom grundsats i alla Euro- 
ropas kristna samhällen; Herestädes borgerlig och religiös fri
het i den fordna envåldsmaktens och otålsamhetens ställe; ett 
berömligt sträfvande att utsprida Kristendomens ljus, att full
komna uppfostran, att förbättra lagskipningen, alt jemna den 
olikhet i rättigheter, som icke är ett nödvändigt villkor för 
samhällets bestånd, och att derigenom höja den enskilte till 
känsla af sitt värde; i allmänhet en ömmare omsorg och stör
re aktning för menniskorält och menniskoväl — allt detta 
vittnar fördelaktigt om framskridandet till ett bättre: men 
skall förbättringen blifva varaktig och fruktbar för kommande 
åldrar, så måste tidsandan, icke glömsk af sina många och sto
ra brister, ödmjuka sig för en högre Anda, som ensam leder 
hanne i all sanning. — En med filosofisk blick utförd teck- 
ping af Kristendomens verkningar kan läsas i den lärorika 
skriften om Kristendomens gudomliga Sanning, af S t i r m, 
öfvers, af Milieu, 1 Pel,, s. 153—191.
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förnmål for alla folkslags sammanstämmande tro. «In* 
tet starkare bevis, säger Cicero, kan anföras för Gu
dars tillvarelse, än att ingen folkstam är så rå, ingen 
mensklig varelse så förvildad, att ej någon föreställning 
om gudomliga väsenden inträngt i dess själ. Många 
göra sig om gudomligheten ovärdiga begrepp, hvilket 
plägar vara följden af en förvänd bildning; men alla 
erkäuna, att något gudomligt väsende gifves. Och denna 
öfvertygclse är icke en följd af öfverenskommelse el
ler samråd emellan menniskor; den har ej blifvit alstrad 
genom påbud, ej föreskrifven af yttre stadgar. Men i 
alla ämnen måste alla folkslags öfverensstämmande bi
fall anses såsom naturens lag *).» 1 denna sistnämda
anmärkning ligger bevisets kraft. Aldrig skulle menni
skor så enhälligt hafva öfvereusstämt i tron på ett o- 
synligt öfverväsende, om ej denna haft en djup grund 
i deras förnuftiga natur. Der samverka till nämda tro 
både tankeförmåga och känsla: den förra genom alltings 
hänförande till cn yttersta, fri orsak: den sednare ge
nom det innerliga behofvet för en ändlig varelse, att 
blicka upp till den Oändligc: känslorna af fruktan, af 
tacksamhet, af förtröstan på ett högre bistånd, af vän
tan på en stundande rättvisa, af längtan alt förenas 
med det fullkomligaste väsendet: alla dessa samman
flyta i en enda, outplånlig Religionskänsla, — känslan 
aj vart beroende af det oändliga, såsom en af sednare 
tiders religiösa tänkare kallar den **). Det är den, som 
upplyfter själen genom ett ovillkorligt bifall till före
ställningen om en god och allvis makt, som danat verl- 
den och styrer dess händelser. Det är oek den, som 
genomströmmat menskligheten ifrån slägte till slägte, 
och som, jemte det sunda förnuftets betraktelser, fast
hållit och alltid skall fasthålla menniskoanden vid tron 
på en Gud;

*) Cicero, 'fuse. Qu. 1: 13,
S c h 1 e y e r m a c li e r,
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Men livad från folk till folk liar sträckt Hans ty
sta röst?

Hvad? Om ej samma rop inom kvart dödligt bröst? 
Hvad? Om ej det behof, som de i hjertat bära 
(Jtaf en ölvermalit, en vedergällningslära *).

En tankestolt filosofi försmår delta bevis, såsom blott 
empiriskt; en sundare vishetslära vördar det, såsom 
erfarenhetens insegel på sanningen af förnuftets slut
ledningar.

Sjette Kapitlet. Om Själens Odödlighet.

Frågorna om själens odödlighet måste besvaras ur 
kännedomen af själens natur och Guds egenskaper.

Att själen är ett immateriellt eller andeligt väsende, 
slute vi af olikheten emellan själens och materiens kraf
ter. Rörelse, dragningskraft, spänstighet, elektrici
tet, magnetism, förklara icke minne, jemfÖrelse, omdö- 
mesgåfva, sedekänsla, fri vilja. Det spekulativa för
ståndet, som försökt äfven materialismens hypotes, kan 
dernied ej förklara sitt eget väsende.

Då själens väsende är andeligt och odelbart, alltså 
icke underkastadt delars upplösning, så följer att det 
kan fortvara, äfven sedan kroppen upphört att gifva 
tecken till lif.

Också hafva menniskorna, oaktadt allt sken af för
störing genom döden, i alla tider trott att själen öfver- 
lefver skilsmessan ifrån kroppen.

INågre filosofer hafva från jemförelscn af det kropps
liga, organiska lifvet med andens lif, och från det för
ras oupphörliga förstöring, velat sluta, att andens lif 
måste på samma sätt förgås; men de förbise följande 
tvenne vigtiga åtskillnader:

1 :o Det belas bästa fordrar en begränsning af de 
materiella formerna; men deremot en obegränsad till

*) Blom, i Skaldestycket: Religionens nödvändighet för Samhäl
lets bestånd.
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växt bos anden. Det är andens natur att genom sin 
förädling ocb fullkomning öka, i stället för att minska, 
den näring, som andra andar behöfva, under det ban 
frambringar beständigt nya frukter af tanke ocb dygd.

2:o De materiella formernas förgängelse är blott 
förgängelse i oegentlig mening; ty egenteligen gifves i 
den materiella verlden ingen absolut förgängelse, en
dast delars söndring ocb återförening. Det omkullfall- 
IIa trädets partiklar frigöras, endast för att bilda nya, 
kanbända skönare ocb nyttigare förbindelser. Men an
dens förgängelse skulle vara en absolut, oersättlig un
dergång; ty anden är ett enkelt väsende, som ej kan 
bilda någon ny sammansättning af andra andar. Det, 
som utgör mitt jag, mitt samvete, mina hågkomster, 
mina känslor och förhoppningar, detta kan ej blifva 
delar af en annan ande. En tänkande varelses under
gång skulle vara en absolut förstöring, som naturen in
genstädes Lar alt uppvisa; men till en sådan må vi der- 
före ej heller sluta från den materiella vcrldens vcx- 
lingar *).

Grunderna till tron på ett tillkommande lif hämtas 
dels från det medfödda begäret till odödlighet; dels i- 
från själsförmögenbeternas fullkomneligbet (perfektibi- 
tet); dels ifrån Guds godhet och rättvisa.

1: o Alla menniskonaturens allmänna och nödvändi
ga behof finna medel till sin tillfredsställelse: icke ett 
enda är förgäfves inplantadt. Begäret till ett ständigt 
fortfarande lif bchöfdes ej för vårt timliga bestånd; det 
finner ej här i tiden sin uppfyllelse: alltså måste det 
anses for ett tecken till livad dess Uppbofsinans god
het framdeles med oss åsyftar **).

2: o Själsförmögenheterna hinna här icke sin full
komning: till denna beböfves en fortsatt tillvarelse i 

*) C h a n n i n g.
*') Qui facit, ut ctipias, quod cupis ipse facit.

Job. Paulinus O 1 i v e c r u n t z.
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ett annat lif. Att detta behof skall tillfredsställas, sla
te vi af analogien ined den ordning, som råder i den 
öfriga skapelsen, der alla lefvande varelser ernå det 
mål, bvartill de synas ämnade. Denna ordning skulle 
brytas, och menniskan skulle ensam göra undantag från 
regeln, om hon ej i en annan verld uppnådde den hög
re fullkomlighet, hvaraf hon är mäktig, och bvartill hon 
sträfvar.

3:o Det sedligt goda, det rätta, förkunnar sig i vårt 
samvete såsom bud af en högre Lagstiftare. Såsom 
sådant måste det nödvändigt tänkas såsom föremål för 
hans belönande välbehag, likasom det orätta såsom äm
ne för hans straffande misshag. Med begreppet om det 
rätta i fria handlingar förenar sig derföre nödvändigt 
begreppet om en slutelig rättvisa i vår bestämmelse, 
med livilken det icke är förenligt, att de goda handlin
garnas påföljd ytterst skall blifva densamma som de on
das. Vi måste, i följd af våra begrepp om en högsta 
moralisk verldsregent, antaga, att belöning och straff en 
gång skola utdelas i förhållande till förtjenst och skuld, 
och att således vår själ är ämnad till en vedergällande 
odödlighet.

Emot dessa bevis göra Sceptikerna, ehuru af skilda 
skolor, åtskilliga gemensamma inkast. De invända e- 
mot det första, att ett blott begär, som kan vara till- 
skapadt af inbillningen, icke bevisar tillvarelsen eller 
möjligheten af sitt föremål. — Vi lägge ej heller på 
detta bevis, allena taget, en uteslutande vigt; men vi 
anmärke, att ett allmänt och nödvändigt begär bör skil
jas från ett enskilt och tillfälligt. Det sednare kan va
ra ett inbillningens foster; icke så det förra. Dess all- 
männelighet måste hafva en djupare grund; och då det 
ej syftar på ett kroppsligt och timligt, utan på ett an* 
deligt och öfversinnligt behofs tillfredsställande, så lå
ter det ej förklara sig annorlunda, än såsom ett andens 
dunkla medvetande om sitt mål, såsom^en hemlig aning 
och känsla af det oförgängliga i hans eget väsende.
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Hvad det andra eller perfelstibilitets-beviset angår, 
så invänder man deremot, alt, då menniskans förnufti
ga nalur utvecklat sig så långt den bär i lifvet kan 
hinna, ingen grund linnes alt vänta en högre utveck
ling i ett annat. — Men denna grund ligger just i ut
vecklingens tvära afbrott. De öfriga jordens lefvande 
och kännande varelser hinna en viss grad af förkofran, 
men stadna der, vid en oöfverstiglig gräns, sedan de 
blifvit allt hvad de kunde blifva. Menniskan hinner 
aldrig de mål, hon föresatt sig, hvarken af kunskap, 
dygd eller lycksalighet. Hon ensam blir här ofullän
dad: hon är en oförklarlig afvikelse från den öfriga na
turen, ett obegripligt undantag från skapelsens allmän
na ordning. «Ibland det mest förvånande i menniskans 
natur är missförhållandet emellan det hon anar och 
törstar efter, och det, som hon finner och i sitt när
varande tillstånd kan erna. Hon bär i sig sjelf en ur
bild, den hon ej mäktar motsvara. Föreställningar om 
dygd ocb salighet rinna upp, bvilka hon icke kan för
verkliga*).» Hvi bief hon så danad? Hvartill denna 
gränslöshet i syften? Hvarföre denna obelåtenhet med 
de redan uppnådda? Mångfaldiga spörsmål af dylik 
art, dem tviflaren lemnar obesvarade, tjena till att ve
derlägga hans invändning och gifva stöd åt det motsat
ta påslåendet, att vår naturs fullkomningsförmåga han
tyd er på ett tillkommande.

Emot det tredje beviset riktar man flera inkast. 
1 allmänhet tadiar man sättet att först sluta ifrån sed
lighetens lag i samvetet till en moralisk verldsupphofs- 
man, och sedan ifrån dennes egenskaper till själens e- 
viga fortvarelse ocb gerningarnas vedergällning; man 
föregifver, att detta bevisningssätt innefattar en cirkel. 
Men ulan grund. Det strider nemligen icke mot en 
riktig logik att från en genom vissa verkningar uppen
barad orsak sluta till andra likartade verkningar af sam-

0 J. O. Walli n. 
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ma orsalî. Så från en mensklig lagstiftares redan Imn- 
g'jorda bud sliite vi med skäl till lians rättvisa, och vi 
förutse, huru han framdeles skall domina i ett fall, hvars 
afgörande vi vänte.

Dernäst och i synnerhet framställer inan emot det
ta bevis tvenne särskilta hnfvudsakliga invändningar: 
den ena, att menniskans svaga dygd ej har anspråk på 
belöning: den andra, att den dygdige gör rätt för det 
rättas skull och således ej bör vänta sig någon lön, 
icke ens i ett tillkommande lif. — Till den förra invänd
ningen svaras, först, att det likväl är en skillnad emel
lan den om också blott ofullkomliga dygden och den 
brottbefläckade lasten; sedan, att den välgrundade kän
slan af våra brister bör leda oss, ej att tvifla på skill
naden emellan dygdens och lastens sluteliga lott, men 
att fly till uppenbarelsens lära om en försoning: ändte- 
ligen, att invändningen blott träffar bevisets ena hälft, 
men lemnar den andra orubbad; ty om den dygdige 
möjligtvis kan tveka om sin värdighet till belöning, så 
kan den lastbare icke sätta i fråga, att han genom de 
gudomliga lagarnas öfverträdelse förtjent straff. — H vad 
åter beträffar den andra invändningen, så förblandar 
man dem ti den sedliga handlingar påföljande känslan 
med den föregående bevekelsegrunden. Ett tillkomman
de lifs sällhet utgör ej bevekelsegrunden till den dygdi- 
ges handlingssätt, utan ett föremål för hans hopp, bvil- 
ket sjelfmant inställer sig, då han oegennyttigt verkat 
och lidit för det råtta. Odödligheten är den luft, hvar- 
uti den dygdige andas: det ljus, dit han ovillkorligen 
lyfter sin blick. Att vilja förbjuda dygden att hoppas 
på en bättre verld, under förevändning att det skulle 
fördunkla hennes renhet, är hvarken öfverensstämman- 
de med förnuft eller uppenbarelse. Det är en falsk 
och öfverdrifven uppstegring af dygdens idé; vare sig 
att man dervid drifves af en svärmande ifver att upp
höja, eller af en brottslig afsigt att undergräfva den. 
Men man skall ej lyckas att upprycka fröet till allt 
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stort och herrligt i mensMiglieten: för svag är i detta 
afseende sofisteriets hela honst: för stark är mennisko- 
slägtets innersta grundkänsia:

Räds, brottslige, den blixt jag sänder!
Gläds, Dygd, åt en belöningsdag!
Från jordens kryddbevuxna stränder 
Till punkterna, der hon sig vänder, 
Går skallet ut af samma lag *).

Sjusde Kapitlet. Om filosofiens förhållande till Kristendomen.

Filosofien slutar med en vettenskaplig teism eller så 
kallad naturlig teologi, innehållande förnuftets läror om 
Gud, viljans frihet och själens odödlighet. Denna teism 
har af många filosofer blifvit framställd såsom en afslu- 
tad, fullständig vettenskap, som gåfve tillräckligt svar 
på alla förnuftets frågor, och hvarigenom man trod
de sig kunna umbära den kristeliga uppenbarelsen. An
dra tänkare yrka deremot förnuftets oförmåga att i den 
naturliga teologien lösa alla svårigheter. Häraf hafva 
uppkommit tvenne olika åsigter i teologiska ämnen: den 
ena, Rationalismens, enligt hvilken förnuftet genom sitt 
eget tänkande och forskande är källan till all religiös 
sanning och högsta domaren i andeliga ämnen; den an
dra, Supranaturalismens, enligt hvilken det sig sjelf lem- 
nade naturliga förnuftet är otillräckligt att reda sig i 
andeliga ting och derföre behöfver en gudomlig uppen
barelses bistånd och ledning. Man ser, att rationalis
men är filosofiens, supranaturaiismen åter Kristendomens 
målsman. Hvilkendera åsigten är nu den sanna? Huru 
förhåller sig rätteligen filosofien till Kristendomen?

För att komma till insigt i detta förhållande, vilje 
vi närmare betrakta de hufvudsakeliga svårigheter, om 
hvilka det är fråga. Dessa uppstå förnämligast, när vi 
i våra tankar jemföre menniskans bristfällighet och Guds 

*) Leopold.
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rättfärdighet, hennes sedliga forderf och helighetens 
fordringar, samt från denna ståndpunkt betrakte hen
nes utsigter för evigheten. 1 afsigt att med blotta för
nuftets tillhjelp, utan behof af uppenbarelse, lösa dessa 
svårigheter, söker rationalismen dels att förringa stor
heten af menniskans törderf, dels att förminska sträng
heten af Guds rättvisa. 1 förra afseendet anföras men
niskans ursprungligen goda anlag; hennes fria viljas 
kraft att motstå frestelser eller att uppresa sig efter 
fallet; hennes förmåga att genom ånger och omvändelse 
sjelf försona begångna fel; hennes viljas omskapning 
till sann sedlighet genom uppfostran, undervisning, od
ling. — En grundligare undersökning visar dock, att 
menniskans anlag äro i hennes naturs närvarande till
stånd icke blott goda, utan äfven onda, och att dc 
sednare gerna vilja behålla öfverbanden; att hon säl
lan äger förmåga att motstå stora frestelser, ännu me
ra sällan den, att, en gång sjunken, upprätta sig sjelf. 
Hon kan ångra fel, men i få händelser godtgöra dem. 
Förnuftet ser, anklagar, beklagar; men förmår ej hjel- 
pa, mäktar ej gifva svagheten sedlig kraft, ej böja den 
fallna naturen till dess förlorade värde *). Men för
utsätt äfven denna kraft; månne den derigenom åstad
komna förbättringen ensam gör nog att försona re
dan begångna öfverträdelser, att freda emot det förflut
nas minnen och farhågorna för det tillkommande? Det 
är en ytlig filosofisk åsigt, som tillerkänner mennisko- 
naturen förmågan att rättfärdiggöra sig sjelf. Annor
lunda vittnar brottslingens eget samvete. Det tager 
saken mera allvarsamt; det erkänner sig ej fritt från 
sin skuld, förrän straff är lidet och frikallelse vunnen. 
Och efter att hafva uppfyllt den menskliga rättvisans 
kraf, känner det ännu ett behof att lugnas med visshe
ten om nåd infor den gudomliga rättvisan.

Rationalismen söker att tillvägabringa ett sådant 

*) A sharp accuser, but a helpless friend. Pope.
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lugn genom att minska rättvisans stränghet. I ända
mål att stilla den syndiga mennishaus farhågor, bemö
dar den sig alt upplösa alla Guds egenskaper till en 
mild, öfverseende kärlek. Ofver denna åsigt må vi, i 
stället for egna anmärkniugar, åberopa en utmärkt för
fattares:

«Till sjelfva väsendet af vår föreställning om en 
moralisk regering hörer, att dess bud måste halva en 
helgd, hvilken icke skulle äga rum, om det antingen 
icke funnes någon utdelning af belöning och straff, el
ler om straffen, ehuru förkunnade med all lagens hög
tidlighet och eftertryck, dock aldrig blefve verkställda. 
Samvetet säger oss icke, att Gud, blott af eu faderlig 
ömhet for de varelser, han skapat, skall eftergifva nå
got af det majestät och den makt, som tillkomma ho
nom, eller att han vill afstå från att straffa, emedan 
hans mildhet ryser tillbaka för den smärta, som deri- 
genom skulle tillskyndas föremålen för hans misshag. 
Det finnes intet, hvarken uti historien eller naturen, 
som bekräftar någon sådan föreställning om Gud, att 
han af blott vekhjertad ömhet skulle låta saken bero 
vid en ovärdig dagtingan med brottet. Lifvets verkli
ga lidanden och erfarenheten tala högt emot en sådan 
förmodan; och betänker man de själens qval, den ån
gest, och framför allt den fruktansvärda, ingenting sko
nande döden med sin smärtfulla kamp och sina mörka 
aningar, så hunne vi ej föreställa oss, att den Gud, 
som förer spiran öfver en verld, hvilken han sålunda 
inrättat, skall afstå från utöfvandet af en stränghet, 
som är nödvändig för hans styrelses afsiglcr. Om så 
vore, skulle fasthet i beslut och grundsatser hos ho
nom icke finnas. Gud skulle i de varelsers ögon, hvil- 
ka han sjelf skapat, blifva ett skådespel af förucdradt 
majestät. Och han, om hvilken vi föreställa oss, att 
lian bor i en helgedom, som aldrig får kränkas, han, 
bimmclens och jordens höge beherrskare, skulle, då

Etiker g, Filosoji, 10, 
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han Öfversågc med brottsligheten bos undersâlare, Iivil- 
ka trampa bans lag, blott bibehålla skenet och sknggan 
af sitt herravälde* *)».

Står det således fast, att den naturliga känslan af 
skuld och fruktan för straff ej låter nedtysta sig; att 
den, om äfven till en tid förqväfd, dock vid en allvar
lig åtanke på Guds rättfärdighet å nyo höjer sin hotan
de stämma: så måste förnuftet se sig om efter något 
medel att stilla samvetets farhågor. Men just här er
far det sin otillräcklighet. Det ser just så mycket, som 
kan föranleda den bekymrande frågan: «Hvad skall jag 
göra, att jag må varda salig?» Men ett fullt tillfreds
ställande svar derpå mäktar det ej gifva: det förmår ej 
visa sättet, huru menniskan skall kunna försonas med 
Gud. Ofver denna punkt, som just utgör den oupp- 
iösliga svårigheten i all naturlig teologi, och som visar 
uppenbarelsens nödvändighet, vilje vi anföra följande 
träffande betraktelser af en djupsinnig tänkare *):

«All naturlig känsla tvingar oss till den tron, att, 
likasom Gud ser den fullkomliga dygden i samma ljus 
som vi, nemligen såsom det naturliga föremålet för kär
lek och belöning, endast i och för hennes egen skull, 
så måste ock lasten vara ett föremål för hans misshag 
och straffande rättfärdighet. Att Gudarne aldrig vred
gas eller skada, var en allmän grundsats inom alla sek
ter af den gamla filosofien; och menade de med «vre
de» den våldsamma och utomordentliga förvirring, som 
ofta störer och skakar menniskohjertat, samt med «ska
da» ett nyckfullt och lättsinnigt tillfogande af något 
ondt, utan afseende på rättvisa och billighet, så är en 
dylik svaghet otvifvelaktigt Guds fullkomligheter ovär
dig. Men var meningen den, att lasten icke i och för 

*) Thomas Chalmers, Bridgewater-Afhandlingaina, 2la Häf
tet, s» 250,

*+) Adam Smith uti hans Theory of Moral Sentimentj l:a 
Upplagan.
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sig sjelf synes Gudomligheten vara ett föremål för af- 
sky och ovilja, och att hon icke för sin egen skull med 
rätta bör bestraffas, så lärer sanningen af denna maxim 
icke så lätteligen medgifvas. Rådfråge vi våra natuili
ga känslor, så frestas vi lätt till den fruktan, att, inför 
Guds helighet, lasten torde anses snarare förtjena straff, 
än menniskans svaga och ofullkomliga dygd någonsin 
vara värd belöning. Då menniskan skall framträda in
för ett Väsende med oändlig fullkomlighet, kan hon 
icke undgå att sätta ett ganska litet förtroende till sin 
egen förtjenst och till det ringa goda, som tillhör hen
ne sjelf. Inför sina medrnenniskor må hon ofta med 
all rätt finna sig på en högre ståndpunkt och liafva skäl 
att tänka fördelaktigt om sin egen karakter och sitt upp
förande, jemförda med de andras ännu större ofullkom
ligheter. Men saken förhåller sig helt annorlunda, när 
hon skall inställa sig inför sin oändlige Skapare. In
för ett sådant Väsende kan hon svårligen föreställa sig, 
att hennes bristfällighet och svaghet någonsin skola 
kunna utgöra det rätta föremålet for aktning eller liafva 
anspråk på belöning. Men hon kan lätt begripa, huru 
de otaliga afvikelser från pligt, hvartill hon gjort sig 
skyldig, med rätta kunna göra henne till ett föremål 
för ovilja och bestraffning; icke heller kan hon inse 
något skäl, hvarföre Guds vredes kalk icke skulle töm
mas öfver en så usel varelse, som hon inför sig sjelf 
måste synas vara. Vill hon ändock hoppas lycksalig
het, så säger henne likväl samvetet, att hon icke kan 
fordra denna af Guds rättfärdighet, utan blott utbedja 
sig den af hans nåd. Anger, sorg, ödmjukhet och för- 
krossning vid åtankan af begångna synder blifva nu de 
känslor, som anstå henne, och tyckas vara de enda me
del, hon ännu har qvar till blidkande af den vrede, hon 
vet sig med rätta hafva förtjent. Hon misströstar na
turligtvis äfven om detta medels verksamhet och fruk
tar, att den rättvise Guden icke, såsom den svaga men
niskan, af brottslingens ihärdiga bönfallande skall låta
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sig bevclias att skona honom. Hon föreställer sig så
ledes, att någon annan Medlare, något annat offer, nå
gon annan försoning utöfver allt det, hon sjelf förmår 
åstadkomma, skall framträda i hennes ställe, innan den 
obefläckade gudomliga rättvisan kan förlåta hennes mång
faldiga felaktigheter. Uppenbarelsens läror öfverens- 
stämma i livarje afseende med dessa naturens ursprung
liga förutsättningar; på samma gång de visa, huru litet 
vi kunna förtrösta på vår egen ofullkomliga dygd, lära 
de ock, att den kraftigaste bemedling blifvit gjord och 
det smärtfullaste försoningsoffer utgifvet för våra öf- 
verträdelser och synder.»

Dessa betraktelser innehålla den naturliga tanke
gång, hvarigenom förnuftets teologi förer till att söka 
och omfatta en uppenbarad gudalära. Den förra bere
der rum för den sednare och är dess förelöpare: hon 
meddelar så mycket ljus om Guds tillvarelse och egen
skaper, att vi upptändas till vidare forskning och göras 
villige att emottaga den upplysning, som religionen 
erbjuder: hon leder ej fram till sjelfva målet, men Öpp
nar utsigten till dess uppnående på den tillgränsande 
uppenbarelsens område: lik en lärare, som väl förmår 
att väcka, men icke alt mätta sina lärjungars kunskaps- 
begär.

Vi vilje ej här uppehålla oss med de många sär
skilta modifikationer af rationalism, dem filosofer och 
teologer, allt efter sin olika ståndpunkt, på olika sätt 
utvecklat. Vi anmärke endast rationalismens nyaste 
form, den Schelling-Hegelska, som går ut från blott 
spekulativa idéer och söker konstruera kristendomen a 
priori. Enligt Hegels lära är kristendomen ett lägre 
föreställningssätt, spekulationen deremot det högre: den 
förra är en blott sinnlig omklädnad för vissa i förnuf
tets väsende grundade spekulativa idéer. Dessa idéer 
bestå bufvudsakligen deri, att Gud nödvändigt utvecklar 
sitt väsende i vcrldsprocesscn: att han först kommer 
till medvetande af sig sjelf i menniskoanden: alt han
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således af evighet är mennisha; ad detta eviga menni- 
skoblifvande betecknas genom Krislus, hvilken således 
är detsamma som menskiigheten; att b vad skriften lärev 
om Kristus, om hans enhet med Gud, hans försoning, 
lidande, död, uppståndelse, himmelsfärd, bör tillskrifvas 
icke en enskilt historisk person, utan hela mennisko- 
slägtet; alt alla individuella andar endast äro försvinnan
de momenter i det gudomliga sjelfmedvetandets utveck
ling: att menniskoandens odödlighet icke är något 
tillkommande, utan en närvarande egenskap, bestående 
deruti, alt lian höjer sig till tänkandet af det allmänna. 
— Man finner af det anförda, alt denna spekulativa 
kristendom står i rak motsägelse mot alla både den na
turliga religionens och kristendomens hufvudläror: alt 
den upphäfver begreppen om en personlig Gud, om en 
Iri skapelse, om en verkelig försoning, om en sjelfstäu- 
dig individualitet hos den ändelige anden, om en sann 
odödlighet. Allt detta förflyktigas till tomma abstrak
tioner, till blotta metafysiska begrepp. Hela religions
filosofien (likasom all filosofi) förvandlas till ett dialek
tiskt ordspel, som sluteligen löper derpå ut, alt menni- 
skoanden, i synnerhet den på Hege Is k t sätt filosofe
rande, sjelf är Gud. Detta orimliga resultat, som in
nebär sin egen vederläggning, är åtminstone egnadt alt 
kraftigt väcka uppmärksamheten på det falska i den 
förutsättning, att förnuftet ej bör antaga något annat för 
sant, än hvad det sjelf uttänkt och ur sina egna begrepp 
förmår bärleda.

‘ Men ehuru förnuftet icke af sig sjelf förmår frani-
k bära i ljuset den stora hemligheten om Guds uppenba-
> reise i Kristo, så kan det likväl, sedan den blifvit det-
t samma meddelad, inse den till dess höga vigt och nöd

vändighet. Filosofien tillhör det att väcka vördnad för 
» kristendomens uppenbarade läror; alt visa deras öfver-
* ensstämmelse med menniskans natur, deras behöflighet
f för vårt slägtes andeliga förädling och fullkomnande. Så
i fullgör hon värdigt sitt kall alt leda menniskan till en sann 
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fijelfliännedoin: så samverkar hon med kristendomen till 
till samma mål. Härom må vi höra en Tysk skriftställare, 
hvilken i en lika sant kristelig som filosofisk anda yttrar sig:

«Onekeligen är det en ibland kristna uppenbarel
sens största förtjenster, att den bringar menniskoandens 
väsendtliga och medfödda idéer till klart medvetande 
och således förskaffar dem allmänt erkännande. Men 
hvarföre skulle den icke kunna äfven meddela nya idéer 
och vidga den menskliga synkretsen? Är då endast det 
sant, som förnuftet af sig sjelf kan begripa och ur sig 
sjelf h årleda? Huru skulle det då gå med alla de san
ningar, som hvila på blotta erfarenheten? Hvarje ny 
erfarenhet är en ny länk i kedjan af menskliga sannin
gar, som förnuftet icke kunde härleda ur sig sjelf; och 
den sanna teorien måste ju alltid rätta sig efter erfa
renheten. Så är äfven hela kristendomen en erfaren- 
lietssak. Den innehåller fakta, som en gång blifvit hi
storiska, och hvilka intet förnuft på förhand kunde ut
grunda, men hvilka vi nu kunna begripa i deras san
ning och ändamålsenlighet. Den innehåller läror, som 
vi väl ej kunne härleda ur vår tankeförmåga, men de 
meddelas dock i en form, som är öfverensstämmande 
med vår andes anlag. Uppenbarelsen är, så att säga, 
den tub, med hvilken vårt andeliga öga upptäcker nya 
verldar. Utan öga tjenar tuben till intet, men i sak
nad af den skulle icke heller ögat kunna upptäcka des
sa verldar  Det menskliga förnuftet behöfver, 
för att komma till mognad, en ledning och uppfostran, 
en inverkan utifrån och mångfaldiga föranstaltningar, 
som stå under Guds försyn och verldsregering. Men 
nu har Gud, utom de vanliga uppfostrings- och bild
ningsmedlen, en gång genom uppenbarelsen träffat en 
särskilt anstalt, för att säkrare och fullkomligare föra 
menniskan sitt mål till mötes. Skulle icke delta synas 
önskligt för förnuftet? Det menskliga förnuftet är blott- 
stäldt för mångahanda tvifvelsmål och villfarelser i af- 
seende på det öfvcrsinuliga. Skulle det icke glädja sig 
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alt pâ de mensHiga meningarnas oroliga haf liafva fått 
en säker, ovansklig ledstjerna? Det menskliga förnuf
tet har genom egen forskning länge sträfvat att i afse- 
ende på de högsta idéerna komma till en klar och till
fredsställande insigt, samt onekeligen kastat många 
skarpsinniga hlickar in i sanningens rike. Skulle det 
då icke vara så mycket tacksammare för det ljus, som 
för detsamma uppgått, och dermed äfven söka vidare 
hely sa det jordiska lifvels dunkla sidor? . . . Förnuf
tet är en gudomlig gnista, men som först genom tron 
på Kristus flammar upp till en lysande och värmande 
låga för lifvet. Enhet emellan förnuft och uppenba
relse är det mål, hvartill menskligheten en gång bör 
och skall komma — om också icke uti delta lifvet, livar- 
est vårt vetande är styckverk och framstår i trons, icke 
i skådandets form, så åtminstone i en högre verld *).»

Men under detta i sig aktningsvärda sträfvande att 
bringa uppenbarelsen till öfverensstämmelse med för
nuftet och bidraga derlill att, såsom författaren på ett 
annat ställe säger, «förnuftet skall blifva allt kristeliga- 
re och kristendomen allt förnuftigare», bör noga tillses, 
å ena sidan, att man ej våldförer förnuftets tankelagar, 
och å den andra, att de kristna lärornas klara och hö
ga enfald oförkränkt bibehålles. Ty öfverträdas de 
förra, och förtydas de sednare, så frambringar nyss- 
nämda sträfvande ej annat än en kättersk religion och 
en fantastisk och vidskeplig filosofi **). Den sansade 
tänkaren vet alt med aktning för förnuftets väsendtliga 
lagar förena vördnad för uppenbarelsen. Så uppkom
mer det harmoniska förhållande, hvaruti filosolien an
ser den kristna uppenbarelsen såsom en upplystare och 
visare vän, af hvars djupare insigter bon med fÖrtro- 

*) Kristendomens Gudomliga Sanning, af C. H. S t i r m. Sed.- 
nare Atdeiningen, s. 385, 389, 390.

++) Religionen! hærelicaiu procmlit, et philosophiam pliautaslicam 
et siiperstitiosam. B a c o, De dignilate et augmeutis scientia- 
rum, Vircebuigi, 1779, loin. 1, p. 209.
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ende iiäintar råd och iedning. Hon shall då vara lika myc
ket aflägsnad från den sjelfkloka inbilskhet att ej anse 
något annat för sant, än det hon sjelf förmår uppfinna 
och begripa, som från den slafviska undergifvenhet att 
blindt tro, utan all egen profiling. Ej förmenar henne 
dess gudomliga vän att forska och pröfva: det är hen
nes rättighet; och med ej mindre frimodig, än lugn och 
varsam besinning begagnar hon sig deraf; men hunnen 
till forskningens gräns och sjelf kännande sin inskränk
ning, hyllar hon villigt en högre upplysning, och hon 
blir genom denna ödmjukhet mera upphöjd, mera vis 
och gagnelig, än genom alla fåfänga anspråk alt vara 
cn absolut veltenskap.

TREDJE DELEN.

Om de menskliga kunskapekivas Indelning, Sanning, 
Visshet och Omfång.

Fössta Kapitlet. Om kunskapernas Indelning.

All genom naturens ljus förvärfvelig kunskap kan 
indelas efter tvenne grunder: A) efter de Fö^niögenlie- 
ter, hvarigenom den förvärfvas; B) efter Föremålen.

J.

Efter För mö (j enheter na indelas kunskapen i Sinne- 
nas, Förståndets och Förnuftets kunskap.

Sinnlig eller Empirisk kunskap är kunskapen om 
enskilta ting, deras tillstånd och förändringar, uppfat
tad genom yttre eller inre sinne och bevarad genom 
minnet. Sinnlig kunskap utgör Erfarenhet och är cn 
förberedelse till det, som kallas förslåndskunskap.
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Förståndskunskap är kunskapen om det allmänna 
och nödvändiga lios tingen. Alla vettenskaper, utom 
filosofien, höra till förståndskunskapens område, och 
denna kunskap indelas i Ren och Använd. Ren är 
den, i hvilken ej något enskilt empiriskt förekom
mer, och delas uti: a) Logik — läran om tänkandets 
lagar; b) Matematik — läran om storhetsförhållanden 
i rymd och tid. Använd förståndskunskap är den, som 
förutsätter ett visst slag af erfarenhetsföremål. Hit 
höra de så kallade Erfarenhets- eller Empiriska Fet
tenskaper, hvilka antingen röra den yttre eller den in
re naturens föremål. Till den förra klassen hörer 
vettenskapen om naturföremålen a) till arter och slag 
— Naturalhistoriez b) till beståndsämnen, krafter och 
lagar — Fysik i vidsträcktaste bemärkelse, innefattan
de ej blott den egenteliga Fysiken, utan äfven Ke
mi, Medicin, Astronomi, o. s. v. — Till den sed- 
nare klassen räknas Empirisk Psykologi — läran om 
vår själs verkningar, tillstånd och förmögenheter. — 
ßeslägtad med begge klasserna, men utgörande en egen 
för sig, är veltenskapen om mcnniskoslägtets öden — 
Historien.

Förnuftskunskap — kunskapen om det öfversinnli- 
ga — är hufvudföremålet för Filosofien, som söker ut
forska de yttersta grunderna för allt varande och ve
tande. Filosofi kan äfven beskrifvas såsom vettenska
pen om alla kunskapers hänförande till menniskans hela 
bestämmelse', eller läran om hvad vi kunne veta, hvad 
vi böre göra, och hvad vi hafve att hoppas (Kant).

Filosofien har af ålder blifvit delad i tvenne delar:
1: o Teoretisk eller Betraktande — läran om livad som 
är, med hänseende till dess väsende, grund och mål;
2: o Praktisk, Utöfvande — läran om b vad som bör 
vara$ om menniskans högsta ändamål och deraf följan
de lagar för hennes förhållande.

Den Teoretiska filosofien kan delas uti; a) 
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yïlltniin Teoretisk Filosofi — läran om våra kunskapers 
ursprung; och beskaffenhet; b) Allmän elfer Spekulativ 
Fysik, Natur filosofi — undersökningar om den materiella 
verldens natur och väsende; c) Ilationell eller Spekulativ 
Psykologi — undersökningar om själens natur och väsen
de; d) Naturlig Te ologi — läran om Gud. — Genom Este
tik, läran om det Sköna, bildas öfvergångcn från den 
teoretiska till den praktiska filosofien.

Den Praktiska filosofien delas i a) Allmän Prak
tisk filosofi — innefattande de allmännaste grundsatserna 
rörande menniskans högsta ändamål; b) Moral, Sedelä
ra — läran om de särskilta pligterna; c) Ha tis liira — 
läran om menniskans naturliga rättigheter; d) Samhälls- 
lära — läran om de allmänna grunderna för en Stats 
inrättning och förvaltning.

B.

Tagas sjelfva Föremålen till indelningsgrund, så inde
las alla vettenskaper uti: 1:o Naturvettenskaper — vetten- 
skaper om Naturen eller den oss omgifvande verlden, så
som Fysik, Astronomi, Eemi, Naturalhistorie, o. s. v. 
jemte Matematik, såsom en allmän hjelpveltenskap: 2:0 
A utrop olo g iska vettenskaper — vettenskaper om menni- 
skan till dess kropps- och själsbeskaffenhet. Hit räk
nas Somatologi (läran om menniskans kropp) med alla 
dess grenar: Fysiologi, Anatomi, Medicin, o. s. v.; Em
pirisk Psykologi (i motsats mot Rationell); Historie 
jemte moraliska och politiska vettenskaper, så vida de 
beträffa kännedomen af menniskan, sådan som hon va
rit eller är. 3:o Metafysiska eller Filosofiska vetten
skaper. Hit höra de ofvannämda delarna af den teore
tiska och praktiska filosofien.

Andra Kapitlet. Om kunskapernas Sanning.

Den sinnliga kunskapens sanning beror derpå, alt 
våra sinnen föreställa oss tingen, sådana som de verk
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ligen äro. Att sinnena stundom förvilla, intygar erfa
renheten; men förhastadt har man deraf slutit, att de 
alltid bedraga oss, att allt det, som de föreställa, är idel 
dunst och sken, utan all motsvarande verklighet; ty vi 
känne under bvilka omständigheter och efter hvilka la
gar de måste föreställa tingen annorlunda än dessa äro, 
och vi kunne således skilja emellan det sinnligt sken
bara och det verkliga. Det är derfore egenteligen ej 
sinnena, som tara vilise, utan förståndet, som af deras 
intryck låter förleda sig till falska omdömen. Frågas 
åter, huruvida det naturliga och af ingen sinnesvilla 
åtföljda intrycket i en trogen bild afspeglar sjelfva 
tinget eller liknar den tingets egenskap, som åstad
kommer föreställningen, samt livad tinget i sig och 
till sjelfva sitt väsende är (och detta är den egentcliga 
metafysiska frågan), så utfalla svaren olika, efter de o- 
lika filosofiska systemerna. Såsom redan blifvit nämdt, 
antog Locke, att blott de primära qualiteterna (soli
ditet, figur, storlek, rörelse) äro verkeligen sådana, som 
de för oss synas, och att intrycken deraf således utgö
ra trogna afbilder af del i tingen befintliga; men att de 
sekundära egenskaperna (färg, ljud, lukt, smak), såsom 
utgörande de förras sätt alt inverka på oss, icke motsva
ras af några dem liknande urbilder i sjelfva tingen. Kant 
åter påstod, att icke ens de primära qualiteterna tillhö
ra tinget i sig, utan utgöra, likasom rymd och tid, vå
ra egna föreställningssätt. Detta påstående förde till 
den absoluta idealismen, som härleder alla yttre ting 
ur andens sig sjelf åskådande verksamhet och dyme
delst förvandlar filosofien till ett fantasispel med ab
strakta begrepp. Att i det yttre ingenting svarar emot 
våra föreställningar om rymd, soliditet, kropp, rörelse, 
hafva dock idealisterne ingalunda bevisat, endast med 
några skenbara skäl sökt göra troligt. Men när ett in
tryck tvingar sig på något af våra yttre sinnen; när det 
bekräftas genom ett annat sinne; när det beledsagas af 
nöje eller smärta; när det öfverensstämmer med andra 
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ineiiniskors erfarenhet; sa Lafve vi ej gilltigt shäi alt 
tvifla på verkligheten af en yttre orsak till delta intryck. 
Rörande denna orsaks beskaffenhet i sig’ sjelf och utan 
allt förhållande till vår sinnliga uppfattningsförmåga 
hunne vi naturligtvis ingenting med visshet veta: vi 
hunne ■ derom endast uppställa mer och mindre rimliga 
förslagsmeningar. Bland de af filosofien hittills fram
ställda synes ingen vara förnultsenligare än den, enligt 
hvilken allt det, som vi halle egenskaper hos kroppar, 
består uti vissa dem af Skaparen förläida krafler, me
delst hvilka de på ett regelbundet och likformigt sätt 
hos oss frambringa vissa föreställningar. För öfrigt 
äro scepticismens och idealismens inkast emot sinne- 
verldens verklighet icke helt och hållet onyttiga: de 
tjena såsom eggelser till filosoferande: de hindra men- 
niskoförståndet att nedsjunka i slummer och likgilltig- 
het. Visserligen förlorar sig förståndet i fantastiska 
systemer, så ofta det, öfvergifvande erfarenhetens grund
val, låter leda sig af den falska inbillning, alt det är 
sig sjelft nog och ej behöfver någon annan grund än 
sina egoa begrepp alt bygga på. Men de sålunda på 
abstraktionens lösa sand uppförda systemer blilva snart 
kullstörtade, hvarvid de i sina ruiner stundom lemua 
inaterialicr, af hvilka förnuftet kan draga nytta.

Förståndskuuskapens sanning beror på den riktiga 
användningen af förståndets begrepp och grundsatser. 
Således grundar sig Logikens sanning på erkännandet 
al Principium Contradiclionis, såsom högsta tankelag: 
Matematikens, på denna princips användning på rym
dens och tidens rena åskådningar. Alla så kallade er- 
farcnhetsvellenskapers sanning beror på de sinnliga fö
remålens klara uppfattning medelst sinnena, samt de 
sinnliga föreställningarnas riktiga bearbetning enligt 
fÖrståndsbcgrepp.

Förnuftskunskapens sanning hvilar derpå, att för
ståndets slutgåfva, omfattande det hela af all erfaren
het, förenar sig med den moraliska känslans förniminel- 
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se af det absolut förträffliga, såsom omöjligt att icke fin
nas i alltings Upphofj i stöd af hvilken förening vi 
hafve rätt att anse för sann all den kunskap, som uti 
riktiga slutföljder från yttre eller inre erfarenhet be
stämmer de öfversiunliga föremålens tillvarelse och be
skaffenhet.

Samman laite vi nu det ofvanför nämda, och frage 
hvad sanning i allmänhet är, så svaras: «Sanningen af 
«våra kunskaper måste bestå i begreppens öfverensstäm- 
«mande med tingens beskaffenhet och egenskaper, i vå- 
«ra omdömens, grundsatsers och slutföljders riktig- 
«het» *).

Sanningens motsats är osanning. «Då man upp- 
«gifvit källan till sanning, har man tillika utvisat, livar- 
«ifrån det osanna har sin upprinnelse: en felaktig eller 
«otillräcklig erfarenhet; omdömen, som skilja sig från 
«lingens verkeliga beskaffenhet och förhållande; falska 
«och otillräckliga grundsatser; oriktige och haltande slut- 
«följder**).»

En osanning, åt hvilken vi lemna vårt bifall, kallas 
villfarelse. Utom de nyss nämda allmänna orsakerna 
till villfarelse gifvas äfven särskilta, hvilka bestå dels 
uti okunnighet om rätta metoden för sanningens upptäc
kande^ dels uti vissa med kunskapernas systematisering 
naturligen förbundna olägenheter^ dels i böjelser och 
passioner^ dels i ordens missbruk.

1 afseende på metoden märkes, alt likasom särskil
ta vettenskaper hafva sin särskilta grad af visshet och 
trovärdighet, så hafva de ock sitt särskilta sätt att upp
täcka och framställa sanningarna. De olika sätten kun
na sammanblandas och förvändas samt derigenoni för
orsaka villfarelse. Så, för att åt filosofien bereda ma
tematikens visshet, har man försökt att på den förras 
undersökningar tillämpa den sednare vettenskapens me- 

*) Om Upplysningen, af Nils von R o s e n s t e i n, sid. 6.
**) L. c. s. 7.



158

tod, utan att öfverväga olikheten af begges föremål och 
deraf följande skiljaktiga bevisningssätt. Följden har 
varit att man, i stället för att öka, tvertom minskat 
den visshet, bvarpå filosofien kan göra anspråk.

De med kunskapens systematisering förknippade o- 
lägenheter äro flerehanda: «Systemerna måste byggas 
på grundsatser; ju färre dessa äro, ju fullkomligare 
anses systemet vara. Hvad mängd af villfarelser kun* 
na således icke födas af en enda? huru svår skulle 
icke rättelsen blifva, då slutföljdernas sammanhang 
och riktighet förleda och likasom våldföra förståndet, 
som lättare följer en kedja af slutsatser, än det un
dersöker de grunder, hvaruppå de äro uppställda. In
tet får mera vara doldt eller okändt, ingen enskilt hän
delse eller sanning får afvika från systemet; det okän
da fylles genom gissningar; det, som tycktes böra af- 
brjta systemet, vrides, stympas, vanställes, tvingas. . . 
Den värsta af systemernas påföljder är dock, att om
vända sättet att upptäcka, igenkänna och bevisa san
ningen. Naturen har befallt oss att i en långsam gång 
följa erfarenheten; att från de enskilta begreppen upp
stiga till de allmänna; att af flera väl anställda och 
noga undersökta rön hämta de förklaringar, vi äro i 
stånd att göra; alt af en mängd särskilta kunskaper 
och sanningar tillskapa de enda grundsatser, som kun
na tålas, och alt på dessa grundsatser, då de äro till
räckliga, bygga de enda verkeliga systemer. Lusten 
alt göra systemer leder ofta en hel annan väg. Sy
stemet bygges på obevista grundsatser; de allmänna 
begreppen läggas till grund för de enskilta, bvilka dock 
alstrat de förra, hypoteser till grund för förklaringar; 
slutsatser göras, der man ännu borde efterfråga un
dersökning och erfarenhet. 1 de praktiska vettenskaper
na får erfarenheten ej mera vara hvad hon är och 
bör vara, en moder för teorien. Den sednare tar den 
förras rum, och i stället att ifrån henne låna sina fö- 
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re siiri f t er, bjuder hon till att fjättra både erfarenhet 
och utöfning under sjelfmyndiga lagar * *).»>

De böjelser och passioner, som förnämligast föda 
villfarelser, äro dels högmod och nyfikenhet; dels fruktan 
och klenmodighet; dels tvifvelsjuka; dels ändteligen e- 
gennytta.

1 den ohejdade lusten att göra systemer ingå bå
de högmod och nyfikenhet, hvilkas förfarande är i 
det nyss anförda tillräckligen beskrilvet. En ej min
dre rik källa till villfarelse är fruktan: «Hotade 
af faror nästan Irån hela naturen, underkastade plå
gor, beroende af händelser, önska vi att afvärja faror- 
ne, undanrödja eller lindra plågorna, förutse och sty
ra händelserna. Fruktan, otålighet, klenmodighet, in
billning öka denna lust, föda de mest orimliga försök, 
göra förståndet svagt, lättroget, blindt, lernna hela sjä
len öppen för bedrägeriet och villfarelsen. Innan er
farenheten lärt oss att rätt känna naturen, innan upp
lysningen sagt oss, när vi kunna verka, när vi böra 
tåla och lida, blifva dessa sinnesrörelser enväldiga. 1 
förening med nyfikenheten och högmodet föra de oss 
långt utom det mål, som är satt för våra undersöknin
gar och våra kunskaper».... Man gissar och tror 
sig' veta; man drömmer och tror sig erfara; man för
söker och tror sig lyckas; man yrar och tror sig klok. 
Lättjan, vanan, vidskepelsen bibehålla hvad fruktan, 
okunnighet oeh villfarelse tillskapat. Bedragaren fram
träder och sträcker sin spira öfver ett blindt, bäfvan- 
de och förnedradt slägte **).»

Om högmod och fruktan föra oss långt bortom kun
skapens mål, så stadnar tviflet dcremot nedanom detta 
mål. «Det gifves ett tvifvel, som förnuftet både tillåter 
och befaller. Det gifves ett annat, som högmod, föresats 
eller lättsinnighet tillskapa, som kullrifver alla grun
der för våra kunskaper, förstör all visshet och säker

*) L c. 14, 15.
*+) L. c. 16, 17.



het, nekar de mest erkända sanningar, inforer lösliga 
vacklande, ombytliga tänkesätt både i fysiska och mo
raliska ämnen *).»

En böjelse, som, ofta starkare än alla de andra, 
fostrar, understöder och försvarar villfarelsen, är egen
nyttan. «Hon har funnit sanningar som hindra, osan
ningar som befordra dess afsigter; hon beböfver för
villa och förleda; hon qväfver sanningen, framställer 
lögnen, bedrager när hon kan, tvingar när hon ej kan 
bedraga. I dess spår följer våldet, som fjättrar tun
gan, och, om möjligt vore, tankan, förbjuder förnuf
tets bruk, nedqväfver dess framsteg, dödar dess fo
ster, vill med svärdet och bilan regera öfver känslan 
och öfvertygelsen “).»

Till slut visar sig ordens missbruk såsom en alla 
de andra orsakerna beledsagande grundorsak, b vari
genom villfarelser alstras och underhållas. «Ordens 
riktighet, oförändrade betydelser, tydlighet, tillräck
lighet, afmätta vidd, böra nödvändigt hafva en betyd
lig verkan på våra begrepp, omdömen och kunska
per, for livilka de tjena till tecken. Dercmot blif- 
va de en hufvudorsak till villfarelse, då de till sin be
märkelse äro obestämde, vacklande, otydlige, ombyt- 
lige, oriktige; och framför allt, genom meuniskoför- 
ståndets olyckliga förmåga och benägenhet att tillska
pa ord, som ingenting betyda, det vill säga, icke sva
ra emot något verkeligt begrepp. Det är bär i synner
het, som missbruket af de abstrakta idéerna är kännbart. 
Man glömmer eller känner icke huru de tillkommit; 
man fäster sig vid de ord, hvarmed man dem utmärkt; 
man tvistar om dessa ord såsom om verkligheter; man 
söker en kännedom af dessa ämnen, som blotta min
net af deras ursprung borde förbjuda alt söka ***).»
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Tredje Kapitlet. Om kunskapernas Visshet.

Med uisshel förstås det bifall, vi åt en kunskap 
gifve, d. ä. graden af vår öfvertygelses fasthet och 
styrka. Fullkomlig visshet består deruti, att vi ej hun
ne tvifla på en kunskap. Så äga geometriens och a- 
ritmetikens sanningar för oss den visshet, att vi måste 
anse deras motsats for omöjlig. Så, när våra utvertes 
sinnen äro sunda, och deras intryck pröfvas efter kända 
reglor, kunne vi ej tvifla på deras utsagor. Den inre 
erfarenheten beledsagas af den visshet, som tillhörer 
sjelfmedvetandets förnimmelser, och kunskapen om det 
öfversinnliga bar en egen art af visshet, härflytande af 
förnuftets väsende.

Man kan indela visshet i omedelbar och medelbar. 
Omedelbar kallas den, som ej kan härledas ur någon an
nan vissare kunskap. Sådan är den yttre och inre erfa
renhetens samt tankelagarnas visshet. Medelbar kallas 
den, som stöder sig på bevis. Bevisa är alt härleda 
något ur grunder. Grund (förslå: ideell grund, kun- 
skapsgrund; icke: reell grund eller orsak) är det, livar- 
af något blir kändt. Vanligen anses grund såsom lik- 
betydande med grundsats, d. ä. en allmän sanning, hvar- 
utur en särskilt härledes. Men den kan äfven bestå uti 
enskilta fakta, bvarifrån man genom induktion och a- 
nalogi uppstiger till allmänna sanningar. All bevisnings 
yttersta grund måste vara det omedelbart vissa, således 
antingen utgöras af enskilta fakta eller af en allmän 
genom sig sjelf viss sats (t. ex. Principium Contradic- 
tionis). Så i matematikens demonstrationer återföras 
vi alltid ytterst till det omedelbart vissa, uttryckt i de
finitioner, axiomer och postulater. 1 naturvettenskaper- 
na grundas vissheten både på sinnenas omedelbara var- 
seblifningar och på det nödvändiga i förståndets stam
begrepp, livilka, om än genom eftersinning bragta till 
medvetande, dock förkunna sig såsom ursprungliga au-

E nb er ÿ, Eilosoji, 11, 
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lag eller riktningar att] tänka föremål: i filosofien här- 
ledes vissheten från samma stambegrepp jeni te vår na
turs högre känsloförmåga: med ett ord, i alla vettenska
per, så väl rörande erfarenhets- som öfversinnliga före
mål, måste man utgå från någonting omedelbart visst, 
om en sann öfvertygelse skall kunna åstadkommas *).

Sannolikhet består uti en ringare grad af visshet, 
eller uti ett bifall, gifvet åt en sats, emedan vi hatva 
flera skäl för, än emot densamma.

Kela är alt hålla något för sant ur fullständiga 
grunder, d. ä. sådana, der ingenting saknas till full 
visshet.

Tro är att hålla något för sant ur öfvervägande 
grunder. Mot tron kunna göras inkast, mot vetandet 
icke. Det oakladt kunna de öfvervägande grunderna 
vara så många och äga en sådan inre styrka, att tron 
af ingenting kan rubbas, ocb att den kan likna sjelfva 
vetandet i liflighet och kraft. Tron har således grader. 
Den kan vara både högre och lägre, både mindre än 
velandet och jemförlig med, ja i visst afseende upp
höjd öfver detsamma. Den lägre tron, som kunde kal
las Förstandstro, är tron på det sannolika, i fråga om 
erfarenhetsfÖremål: ett försanthållande ur otillräckliga, 
men öfvervägande erfarenhets- ocb förståndsgrunder, 
t. ex. alt en förändring i väderleken skall inträffa; att 
ett krig, en politisk rörelse skall få den eller den ut
gången. Hit hörcr det bifall, som gifves åt en annans 
vittnesbörd, t. ex. åt en resandes berättelser, åt ett 
vittnes intyg. Den högre tron, som med vetandet är 
jemförlig, är tron på det öfversinnligas verklighet: ett 
försanthållande, som stödjer sig på slutsatser från det 

*) Hät af inses, hvad man bör dömma om den filosofiska lära, som 
föregifver sig ej vilja förutsätta nägonting, ej antaga nå
gonting såsom omedelbart visst, under det hon, a andra si
dan, oupphörligen talar om del omedelbara, som tillika skall 
vara ett medelbart, i kraft af sjelfmolsägelsens stora förmed
lingsprocess.
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hela af all erfarenhet och på vår högre hänslonatur. 
Detta är tron på Gud och Själens Odödlighet, hvilken 
af Kant ej olämpligt blifvit kallad Förnuftstro, såsom 
utgörande resultatet af förnuftets besinningar rörande 
nämda föremål.

Till all tro, så vida den skall vara värdig detta namn, 
fordras tvenne villkor: först, att den stödjer sig på ett 
verkligt vetande^ för det andra, att intet så starkt ve
tande står emot densamma, att det förmår upphäfva 
den. Den ofvannämda förnuftstron uppfj lier begge des
sa fordringar. Den upphäfves icke af ett motsatt ve
tande; ty ingen kan bevisa omöjligheten af Gud och ett 
tillkommande. Den stödjer sig ock på ett verkligt ve
tande; nemligen vetandet om verldens tillvarelse och 
beskaffenhet samt den moraliskt-religiösa känslans inne
håll. Den är derföre ej en blind, grundlös, utan en 
på förnuftiga grunder stödd tro; hvarföre det med rätta 
heter: «Jag vet på hvem jag tror». A andra sidan må
ste dock medgifvas, att denna tro ej är upphöjd öfver 
alla inkast. Vi hafve ej fått förmåga att matematiskt 
bevisa trons föremål. Och hvarföre halva vi ej fått 
den? «Derföre att af alla värden är det moraliska 
«värdet det högsta: och om en tänkande frihet, som 
«framkallas ur stoftet, har ett ändamål, så är det utan 
«tvifvel detta, som tillhör den alt åsyfta. Men nu hvi- 
«lar detta moraliska värde helt och hållet på den skö- 
«naste, värdigaste, sublimaste föreställning om det he
da, dess ursprung, syftemål och styrelse; på enligheten 
«dermed i tänkesätt och handlingar, och på ståndaktig- 
«heten vid denna öfverensstämmelse, oaktadt allt mör- 
«ker och all tvifvelaktighet, som sinnlighetens rnotsä- 
«gelser och förståndets inskränkning kunna medföra. 
«Denna alltid kämpande, men segrande öfvertygelse är 
«förtjenst; bevisningens visshet, som tvingar medgif- 
«vaudet är det icke; och se, derföre kan och borde be-
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«visningens visshet icke gifvas *).» Så lärer den sanna 
menskliga visheten. Så lärde förut den gudomliga: 
«Salige äro de, som ieke se, och dock tro.»

De grunder, på hviika all öfvertygelse stödjer sig, 
har man indelat i objektiva och subjektiva. Med de förra 
menas sådana, som hämtas från sjelfva föremålet, d. ä., 
från en antingen genom erfarenhet eller begrundning vun
nen kunskap derom; med de sednare åter sådana, som 
hämtas från den öfvertygades egna känslor, begär, önsk
ningar, intressen. Att hålla något för sant ur objekti
va grunder kallas, enligt Kantiska skolans språkbruk, 
alt veta eller vara ôfvertygadÿ att hålla något för sant 
ur blott subjektiva grunder, att tro eller vara iifver ta
lad. Men delta språkbruk är ej fullkomligen riktigt; 
ty, enligt hvad redan är anfördt, måste all sann tro till 
en del hvila på objektiva grunder, hviika understödjas af 
subjektiva. 1 afseende på dessa sednare åter bör göras 
en skillnad, hvars vigt icke blifvit nog insedd, emellan 
lätjre och högre. Lägre kallas de, som hämtas af sinn
lighetens känslor, önskningar, inbillningar: högre de, 
som tagas af den moraliskt-religiösa känslan. Denna 
är att anse såsom de objektiva grundernas bekräftelse 
och stöd: först, emedan den, såsom känsla af ett abso
lut värde, af en högsta lag för fri verksamhet och der- 
igenom af en högsta lagstiftare, innehåller en fordran 
icke blott af sitt föremåls sannolika verklighet, utan 
af dess absoluta nödvändighet; för det andra, emedan 
den hos alla menniskor framträder såsom slägtets hög
sta grundkänsla. Långt under denna slå alla andra 
subjektiva grunder. Det äro dessa lägre grunder, b vil
ka, i förening med förståndets villfarelser, ofta bidraga 
alt förfalska den äkta tron, som derigenom förlorar sig 
i blind tro, öfvertro, vantro.

Äro de objektiva grunderna, på hviika öfvertygelsen 
stödjer sig, af ringare vigt än som till cn egentelig för- 

*) Leopolds Sandade Skrijier, 4:<le Bandet, sid. 29—30. 
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stàndsh’O erfordras, så kallas en dylik öfvertygelsc elt 
menande, en förmodan.

En berömd Tysk filosof bar p.åstått, alt allt vetaii' 
de ytterst grundar sig på tro. Han gifver åt ordet tro 
en ifrån den vanliga betydelsen något afvikande, ehuru 
mot dess grundbeinärkelse ej stridande bestämning, i 
det han med tro förstår elt fast förtroende Ull de yttre 
sinnenas och sjelfmedvetandets omedelbara förnimmelser, 
samt i synnerhet till förnuftets omedelbara vittnesbörd 
om verkligheten af det öfversinnliga (Gud, sedlighet, fri
het, odödlighet) *]. En annan skarpsinnig Tysk tän
kare har förklarat, att denna lära, ehuru till uttrycket 
anstötlig, dock rätt förstådd innehåller något obestridli
gen sant**). Då vi instämma i detta omdöme, behöf- 
va vi ej blott stödja oss på en utländsk auktoritet. Leo
pold närmar sig till samma åsigt, ehuru mindre i orda
lagen, än genom andan af sin spekulation, sådan denna 
uppenbarar sig både i hans äldre och nyare filosofiska 
skrifter ***).

Fjerde Kapitlet. Om kunskapernas Omfång.

Huru långt sträcka sig våra kunskaper? är en frå
ga, som för tanken nödvändigt framställer sig. Scep- 
tikerna säga: vi vete intet-, Dogmatikerna: vi vete allt. 
Om dessa påståenden genast förekomma det sunda ef- 
tersinnandet såsom ensidiga öfverdrifter, så torde här, 
likasom i många andra fall, sanningen böra sökas midt 

Fredrik Henrik Jakobi. Se hans David Hutne lieber den Glau
ben oder Idealismus und Realismus, sa ml: Kon den Göttlichen 
Dingen und ihrer Offenbarung.

*+) Gottlob Ernst Schulz e, uti bans Logik, 4:de Auflage, Göt
tingen, 1822, sid. 179. Detta gillande har han något modifie
rat. uti sitt sednare utgifna arbete: Ueber die Menschliche Er- 
kentniss. Se derstädes 174—175.

r++) Se hans Samlade Skrifter, andra upplagan, 3:dje och 4:de
Bandet.



emellan ytterligheterna, och det ratta och naturliga va
ra, att vi vete nåyot. Men detta antaget, så Irågas yt
terligare: hvilken omfattning skole vi tillägga detta nå
got? Kunne vi med visshet eller dock med sannolikhet 
bestämma vårt vetandes omfång? Kunne vi uppmäta 
gränsen för alla eller blott för vissa slag af kunskap? 
Ofver dessa frågor vilje vi anställa några betraktelser, 
och till en början anföra Lockes, Leibnitz’ och 
Kants åsigter rörande detta ämne.

Locke har först med någon utförlighet och med sin 
vanliga klarhet uti ett eget kapitel afhandlat våra kun
skapers omfång. Sedan han bestämt kunskap såsom in- 
sigt i våra föreställningars öfverensstämmelse eller stri
dighet, och indelat den uti intuitiv, då vi omedelbart 
inse tvenne föreställningars förhållande; demonstrativ, 
då vi blott genom en annan föreställnings meilankomst 
kunne inse det; och sensitiv, en genom sinnena förmed
lad kunskap om ett närvarande yttre föremål; sedan han 
förklarat, att vi hafve en intuitiv kunskap om vår egen 
tillvarelse, en demonstrativ om Guds existens, och en 
sinnlig om de yttre tingen; samt ytterligare visat, att 
alla våra jakande eller nekande omdömen, d. v. s. alla 
våra kunskaper, beträffa antingen föreställningars iden
titet, coexistens, relation eller reella existens; går han 
att utreda orsakerna till vår okunnighet och derigenom 
bestämma gränsorna för vår kunskap, samt uppgifver 
såsom den första af dessa orsaker, att vi icke äge fö
reställningar om allt det, som är verkligt^ den andra, 
att vi ej alltid kunne upptäcka sambandet emellan de 
föreställningar, vi äge^ och den tredje att vi ej nog 
begründe och genomtänke våra föreställningar.

Den förstnämda orsaken, eller brist på föreställ
ningar, är åler af tvåfaldigt slag. Det gifves nemli- 
gen, för det första, föreställningar, dem vi ej kunne 
hafva, emedan de gå utofver våra förmögenheters fatt
ning. lläröfver yttrar sig Locke sålunda: «Alla våra 
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enkla föreställningar *) äro inskränkta till dem, vi emot- 
tage af kroppsliga föremål genom yttre sinnens varse- 
blifning (sensation), och från vår egen själs verknin* 
gar såsom föremål för medvetandets förnimmelse (re
flexion). Men att dessa få och trånga kunskapsvägar 
icke stå i något förhållande till varelsernas hela vid
sträckta ömfång, derom torde hvar och en låttcligen öf- 
vertyga sig, som icke är nog dåraktig att tro, det hans 
fattningsförmåga är alla tings måttstock. Det tillhör ej 
oss att bestämma, hvilka andra enkla föreställningar 
kunna ägas af andra skapade varelser i andra delar af 
verlden, förmedelst sinnen och förmögenheler, fullkom
ligare och mångfaldigare än dem vi hafve, eller allde
les skiljaktiga från dem. Men att säga eller tänka, alt 
det icke gifves sådana förmögenheter, emedan vi der
om ej hafva något begrepp, det är att resonera lika 
riktigt, som om en blind skulle påstå, att det hvarken 
fins syn eller färgor, emedan lian alldeles icke har be
grepp om någonting sådant, och icke på något sätt kan 
föreställa sig hvad det är att se. Vår okunnighet hin
drar eller begränsar icke mer andras kunskap, än bri
sten på syn hos en mullvad bevisar något emot örnar- 
nes skarpsynthet. — Med hvilka förmögenheter således 
andra slags varelser blifvit begåfvade för att intränga 
i tingens natur och inre beskaffenhet, och hvilka före
ställningar de kunna från dem emottaga, fullkomligt 
olika våra, det vete vi ej. Men vi må vara öfvertvga- 
de, att de föreställningar, dem vi med tillbjelp af våra 
förmögenheter kunne förvärfva, föga motsvara sjelfva 
tingen, emedan vi icke ens hafva ett klart och tydligt 
begrepp om substans, som är grunden till allt det öf-

*) Man pälliinne sig, alt Locke me<l enkla föreställningar 
förstår de ursprungliga, elementära förnimmelser, hvilka vi er
halle genom yttre eller inre sinne, och hvilka ej låta upplösa 
sig i enklare, samt att han under samma benämning ofta äf- 
ven i n nefa I ta r sjelfva de tingens qvaliteter eller kralter, hvil- 
ka äro orsaken lill dessa förnimmelser.
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riga. Dock kan bristen på detta slags föreställnin
gar icke beskrifvas, emedan den utgör så väl en del af 
vår okunnighet, som dess orsak. Endast det tror 
jag mig kunna med trygghet försäkra, att den intel
lektuellia och den sinnliga verlden äro i detta hänseen
de fullkomligt lika; att den del, som vi se af den ena 
eller andra, på intet sätt går upp emot det, som vi ic
ke se; att allt det, som vi al endera kunne upptäcka 
med våra ögon eller tankar, blott är en punkt och nä
stan intet i jemförelse med det öfriga.»

Det andra slaget af föreställningar, som felas oss, 
äro sådana, som vi väl kunde äga, men som vi sakna, 
emedan de beträffa sådana ting, som antingen äro för 
aflägsna eller för små. «Om vi öfverväge de synbara 
himlakropparnas ofanteliga afstånd och de skäl vi haf- 
ve att tro, att det, som ligger inom vår synkrets, utgör 
blott en liten del af den omäteliga verlden, så skole vi 
upptäcka ett bottenlöst djup af okunnighet. — Inskrän- 
ke vi vår betraktelse till den lilla vrå af verlden, som 
kallas vårt solsystem, huru många slag af växter, djur, 
och med förstånd begåfvade sinnliga varelser, oändligt 
skiljaktiga från dem på vår lilla jordfläck, kunna icke 
efter all sannolikhet finnas på de andra planeterna, men 
om bvilka vi ingenting kunne känna, icke ens deras 
skapnad och yttre delar, så länge vi äre omslutne af 
denna jordens skrankor, emedan det icke gifves någon 
naturlig väg, hvarpå föreställningar derom kunna bana 
sig ingång i vår själ, vare sig genom yltre eller inre 
sinne? De äro således oåtkomliga för all vår kunskap, 
och bvilka slags alster och invånare dessa boningar in
nehålla, kunne vi icke ens gissa, mycket mindre der
om halva klara och tydliga begrepp. Men om en stor, 
ja den största delen af verldcns åtskilliga slags kroppar 
undgå vår kunskap för deras aflägsenhet, så gifvas an
dra, som äro icke mindre förborgade genom deras yt
terliga litenhet  Jag tviflar ej, om vi kunde 
upptäcka skapnaden, storleken, sammanfogningen och 
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rörelsen hos tvenne särshilta hroppars minsta beståndsde
lar, att vi, utan erfarenhetens biträde, skulle känna flera 
af deras verkningar på hvarandra, såsom vi nu känne 
en qvadrats eller triangels egenskaper  Men all- 
denstund vi ej äge nog genomträngande sinnen för att 
skönja kropparnes smådelar och för att erhålla före
ställningar om deras mekaniska beskaffenbeter, så måste 
vi nöja oss med att vara okunnige om deras väsendlli- 
ga egenskaper och verkningssätt; och vi hunne, rörande 
dem, ej vara förvissade om något annat än det, som 
några få försök gifva oss vid handen. Men huruvida 
dessa skola å nyo lyckas en annan gång, hunne vi ej 
vara säkre på. Detta förhindrar en fullkomligt viss 
kunskap om allmänna sanningar rörande naturkroppar; 
och med vårt förstånds tillhjelp komma vi häruti föga 
öfver enskilta fakta. — Det är derföre jag är böjd alt 
tro, att, ehuru stora framsteg den experimentaia natur
filosofien än må göra, vi likväl, i afseende på fysiska 
ting, aldrig skola hunna komma till en veltenskaplig kun
skap , emedan vi sakna fullkomliga och adeqvata be
grepp om sjelfva dessa kroppar, som äro oss närmast 
och mest inom vårt kunskapshåll.»

Om den varsamhet, som utmärker Lockes sätt 
att filosofera, sålunda bragte honom att tveka om möj
ligheten af den hastiga tillväxt och de lysande fram
steg, som naturvettenskaperna sedan hans tid och för
nämligast närmare våra dagar gjort, så har dock samma 
varsamhet ledt honom icke blott att förnuftigt dömma om 
våra förmögenlielers inskränkning i allmänhet och osau- 
nolikhelen af en någonsin upphunnen fullständig kun
skap om kroppsverldens hela stora sammanfattning, in
nersta väsende och sammanhang; utan ock att med lika 
vishet inse och ådagalägga de trånga gränsorna för vår 
kunskap om den andeliga verlden. «Betrakte vi, säger 
han, delta oändliga antal af andar, som kunna vara och 
sannolikt äro till, men som äro ännu mer aflägsnade 
från vår kunskap, och om hvilkas olika arter och ord- 
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iiingai* vi icke kunna göra oss några tydliga föreställ
ningar; så skole vi finna, alt denna orsak till okunnig
het döljer för oss uti ett ogenomträngligt mörker nä
stan hela den intellektuella verlden, bvilken säkerligen 
är både större och skönare än den materiella. Ty med 
undantag af några få ocb ytliga föreställningar om en 
ande^ bvilka vi erhålla förmedelst aktgifvandet på vår 
egen andes yttringar, och från bvilka vi, så godt vi 
förmå, bilda oss idén om andarnas Fader, den eviga 
och sjelfständiga Upphofsmannen till dem och oss och 
alla ting; så hafve vi ingen kunskap om andra andar, 
icke ens om deras tillvarelse, annorlunda än med Up
penbarelsens tillhjelp. Englar af alla slag äro naturli
gen öfver vår kunskapskrets; och alla dessa andeliga 
väsenden, hvaraf det sannolikt gifves flera slag än af 
kroppsliga substanser, äro föremål, om bvilka våra na
turliga förmögenheter ingenting med visshet lära oss. 
Att hos andra menniskor finnes en själ, ett tänkande 
väsende, så väl som hos oss sjelfva, det slute vi af de
ras ord och gerningar: och med kännedom af sin 
egen ande kan en tänkande menniska icke vara okun
nig om, att det gifves en Gud. Men alt det gifves 
grader af andeiiga väsenden emellan oss och Gud, livetn 
kan känna detta genom sin egen undersökning och skarp
sinnighet? Ännu mindre hafve vi tydliga begrepp om 
deras olika naturer, villkor, tillstånd, krafter och egen
domliga beskaffenheter, hvarigenom dessa varelser skilja 
sig från hvarandra och från oss.»

Öfver den andra hufvudorsaken till vår okunnighet 
och våra kunskapers inskränkning, bestående deruti, att 
vi ej kunne inse sambandet emellan de föreställningar, 
dem vi verkeligen äge, förklarar Locke sin mening på 
följande sätt: «Öfverallt, der delta sammanhang felas, 
brister oss äfvcn en allmän ocb viss kunskap, och allt 
vårt vetande inskränker sig, såsom i föregående fall, till 
det, som vi kunne lära genom iakttagelse och erfaren
het, hvarom ej behöfver sägas, alt den är ganska begrän- 
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sad. Det är t. ex. tydligt, att de särskilta oss omgif* 
vande kroppars figur, storlek, rörelse, frambringa hos 
oss olika känslor, såsom af färgor, ljud, smak eller lukt, 
nöje eller smärta, m. m. Då nu kropparnas mekaniska 
beskaffenheter icke balva något samband med de före
ställningar, som de åstadkomma bos oss (alidenstund 
det icke gifves något begripligt sammanhang mellan det 
kroppsliga intrycket och den inre förnimmelsen af en 
färg eller lukt), så kunne vi ej halva någon tydlig kun
skap om sådana verkningar utöfver vår egen erfarenhet, 
ej heller betrakta dem annorlunda, än såsom frambrag- 
ta genom en oändeligen vis Skapares förordnande, hvil
ket helt och hållet öfvergår vår fattningsgåfva. Och li
kasom vi ej mäkte på ett begripligt sätt bärleda vår själs 
föreställningar om sinnliga, sekundära egenskaper ifrån 
deras yttre kroppsliga orsaker, eller upptäcka något slags 
sammanhang emellan dessa föreställningar och de pri
mära egenskaper, bvilka (enligt hvad erfarenheten vi
sar) frambringa dem hos oss; så är det å andra sidan 
lika omöjligt att begripa, huru vårt andeliga väsende 
verkar på vår kropp. Det är, säger jag, för vårt för
stånd lika svårt att inse, huru en tanke förmår fram
bringa en rörelse i kroppen, som burn en kropp kan 
föranleda någon tanke i själen. Om erfarenheten icke 
hade öfvertygal oss, att så förhåller sig, skulle tin
gens blotta betraktande aldrig varit i stånd att på nå
got sätt lära oss inse det. — Visserligen gifvas emel
lan några af våra föreställningar förhållanden och för
bindelser, som innefattas i sjelfva deras natur. Och 
endast i afseende på dessa föreställningar äre vi mäkti
ge af en allmän och viss kunskap. Således innebar fö
reställningen om en rätlinig triangel nödvändigt likhe
ten af dess trenne vinklar med två räta. Men materiel
la partiklars kohesion och kontinuitet; sättet, hvarpå kän
slor af färgor, ljud, m. m. i oss frambringas medelst 
intryck och rörelse; sjelfva rörelsens ursprungliga la
gar och mcddelning — i allt della kunne vi ej upptäc
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ka någon naturlig forknippning nicd de begrepp vi om 
tingen hafve, och vi måste derföre tillskrilva det en vis 
Vcrldsbyggmästares vilja och välbehag. — Följaktligen 
nedsatte vi ej kunskapen om de existerande tingen för 
lågt, om vi blygsamt tänke, att vi äre så långt ifrån alt 
begripa hela verldens och alla deruli befintliga tings na
tur och inrättning, att vi icke en gång äre i stånd att 
förvärfva en filosofisk kunskap om de kroppar, som äro 
omkring oss och som utgöra en del af oss sjelfva.»

Den tredje orsaken till vår okunnighet var, att vi ej 
nog genomforske och begründe våra föreställningar. «Af- 
ven der, hvarest dem emellan gifvcs ett sammanhang, som 
vi kunne upptäcka, äre vi ofta okunnige derom, emedan 
vi ej nog utforske deras innehåll, ej bemöde oss att 
finna de medelbegrepp, genom hvilka öfverensstämmel- 
sen eller stridigheten kan inses. — Hvad som mest bi
dragit att förhindra oss från att noggrant genomforska 
våra föreställningar och inse deras förhållanden, liar va
rit ordens missbruk; ty det är omöjligt att säkert ur
skilja begreppens öfverensstämmclse eller stridighet, så 
länge tankarna fladdra omkring eller fästas vid ljud af 
tvetydig och oviss betydelse. Genom att afsöndra sina 
tankar ifrån orden, genom att framställa för förståndet 
sjelfva de begrepp, som skola betraktas, och icke i deras 
ställe blotta ljud, hafva Matematici undvikit cn stor del 
af den oreda och förvirring, som hämmat framstegen i 
andra kunskapsgrenar; ty så länge menniskor fästa sig 
vid ord af en vacklande och obestämd bemärkelse, äro 
de oförmögne alt skilja det sanna från det falska, det 
vissa från det sannolika, det sammanhängande och för
nuftiga från det motstridiga och orimliga.»

Vid granskning af Lockes här ofvan utvecklade 
gränsbestämning för mensklig kunskap, anmärker Leib
nitz, alt den tredje orsaken till vår okunnighet är den

*) Lockes Essay on human understanding- Book Chap. III. 
Of the extent of humane Knowledge. 
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enda tadelvärda, ty den beror af oss sjellva att undan- 
rödja. 1 afseende på de tvenne föregående medgifver 
han äfven åtskilliga af Lockes påståenden, ehuru han 
med sitt större förtroende till förnuftets förmåga af de
monstrativ kunskap betydligt utvidgar denna kunskaps 
gräusor. Fullkomligt instämmer han med Locke der- 
uti, alt vi äga en intuitiv kunskap om vår egen, en de
monstrativ om Guds, och en sinnlig om de yttre tingens 
tillvarelse * *). Hvad sjelfva naturen af våra sinnliga fö
reställningar om lingens egenskaper beträffar, så påslår 
han, att de äro otydliga, och att vi derföre ej kunne kän
na sammanhanget dem emellan, annorlunda än genom 
erfarenhet, utom i de fall då vi förmå upphöja dem till 
tydliga begrepp, såsom t. ex. rörande regnbågens och 
prismats färgor; och han hoppas i detta afseende myc
ket af analysens metod, icke blott för fysiken och ma
tematiken, som på hans tid redan vunnit en ansenlig 
förkofran, utan äfven för andra naturvettenskaper, i syn
nerhet medicinen **). Ändtligen medgifver han, att, så
som vi ej hafva en fullständig kunskap om alla kropps- 
verldens enskilta fakta, vi ännu mindre känna andevcrl- 
dens hemligheter. «Och såsom alla andar tillsammans 
bilda ett slags samhälle under Gud, hvars styrelse är 
fullkomlig, så äre vi långt ifrån att begripa denna in- 
telligibla verlds system, att göra oss begrepp om de 
straff och belöningar, som der äro beredda enligt den 
noggrannaste rättvisa, och att föreställa oss det, som 
intet öga har sett, intet öra hört, och uti ingen menui- 
skas hjerta uppstiget är.» “*)

Men oaktadt dessa medgifvanden, att den sinnliga 
kunskapen hvarken är nog djupt inträngande eller nog 
vidt omfattande •f*), söker Leibnitz dock häfda filo- 

*) Nouveaux Essays sur l’Entendement Humain s. 352.
*+) ib. 347, 348.

**+) ib. 354.
t) 1. c.
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soßens anspråk att vara en strängt bevisad, apodiktiskt 
viss vettenskap, på grund af den antagna skillnaden e- 
niellan förståndets kunskap såsom tydlig och sinnenas 
såsom otydlig Leibnitz påstår nemligen, att vi hal
va fullkomligt tydliga allmänna begrepp om både an
dars och kroppars väsende, enligt hvad han trodde sig 
bafva bevisat uti sin Monadologi, samt att vi äfven tyd
ligt känna förhållandet dem emellan, enligt hans Har
monia Præstabilita. «Hvad är, säger han, vigtigare, för
utsatt att det är sant, än det som jag tror mig hafva 
bevisat om substansernas natur, om enheter och myc- 
kenheter, om identitet och skiljaktighet, om individua
liteten, om möjligheten af tomrum och atomer, om ko- 
hesionens ursprung, om kontinuitetens lag och de an
dra naturlagarna; men förnämligast om tingens harmo
ni, själarnas immaterialitet, själens och kroppens före
ning, själarnas, ja till och med djurets, forlvaro efter 
döden. Och det är ingenting i allt detta, som jag ic
ke anser vara bevisadt eller bevisligt.» — Man ser, att 
den store tänkaren, oaktadt sin sanna blygsamhet, hvar- 
uti han likasom Locke äro äkta mönster för alla ßlo- 
sofer, likväl om bevisligbeten af sitt system hyste en 
tillförsigt, som likväl ej delades livarken af alla hans 
samtida, eller af en följande tids tänkare. Hans system 
har fallit, emedan de begrepp och grundsatser, hvarpå 
det livilar, ej äro så tydliga och sjelfklara, ej så fria 
från alla svårigheter och allt mörker, som de syntes för 
upphofsmannen. Huruvida det innehåller elementer, som 
kunna begagnas till uppförande af en fullkomligare vet- 
tenskapsbyggnad, är en fråga, som ligger utom kretsen 
för vår närvarande undersökning. Här vilje vi endast, 
med afseende på det ämne, som nu sysselsätter oss, 
anmärka, att, om Locke, såsom oss synes, i det hela 
riktigare bestämt gränsen för våra metafysiska kunska
per, Leibnitz deremot, med snillets djerfva, men sä
kra blick, klarare anat naturvettenskapernas i en framtid 
oupphörligt stigande förkofran och tillväxt.
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Efter dessa begge tänkare undergingo de filosofiska 
åsigterna af vära kunskapers omfång ingen väsendtlig 
förändring, förr än genom Kant, livars hela sjstem 
kan anses såsom försök till en ny gränsbestämning af 
det menskliga kunskapsfältet. Leibnitz hade sagt: 
sinnena gifva oss blott en otydlig och förvirrad kun
skap; endast genom förståndet ernå vi tydliga begrepp 
om tingens väsende och sammanhang i allmänhet, ehuru 
vi ej kunne intränga till det enskilta af hvarje ting och 
tilldragelse. Kant åter lärer: hvarken genom sinnen 
eller förstånd kunne vi känna tingens väsende: icke ge
nom de förra, ty de gifva oss blotta syner i tid och rymd, 
men ej det till grund for synerna liggande, på alla tids- 
och rymdbestämningar blottade tinget i sig: icke genom 
förståndet, ty dess grundbegrepp (kategorierna), blott 
användbara på syner i tid och rymd, förlora allt inne
håll, all betydelse, så snart de användas på det bakom 
eller öfver synerna befintliga tinget i sig: icke heller 
genom förnuftet, ty dess ideer (Gud, Verld, Själ, Fri
het) äro blott af ett regulativt bruk till att gifva kun
skapen en ideell fulländning, ett utseende af helhet 
och allhet, men icke af ett konstitutivt, till att deri- 
genom förvärfva en verkelig kunskap. En sådan för 
det teoretiska förnuftet omöjlig kunskap om frihet, sed
lighet, Gud och odödlighet, gifves blott i och genom 
det praktiska förnuftet. — Vi anmärke, att denna lä
ra för mycket nedsätter all mensklig kunskap, i det 
den beröfvar sjelfva naturvettenskaperne deras vetten
skapliga värde. Väl påstår Kant, att han lemnar er
farenhetens, den sinnliga kunskapens, visshet oantastad; 
men vi kunne ej tillägga denna försäkran någon vigt, 
då vi finne all kännedom af sinnliga ting så genomträngd 
af de foregilna åskådningsformerna rymd och tid, att 
nämda ting, föreställda utan dessa former, blifva ett in
tet; att således hela vår så kallade erfarenhetskunskap 
föga är annat än en reflex af vårt eget jag, ett hos oss 
nödvändigt föreställningssätt, utan att vi vete det aldra- 
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ringaste om en verklig verld utom oss. Men faller kela 
erfarenhetskunskapens realitet, huru kan den moraliska 
kunskapen, i hvilken äfven ingå begreppen om tid, or
sak m. m., bibehålla sin gilllighet? Hela denna lära oiu 
tidens, rymdens och förståndsbegreppens subjektivitet 
hunne vi således ej anse för annat än en på svaga grun
der stödd hypotes, i motsats mot hvilken vi bafva yr
kat, först, att tid och rymd äga motsvarighet utom oss; 
sedan, att förståndsbegreppen låta sig lösas från de re
na åskådningarna och användas på öfversinnliga före
mål; samt att sålunda en i viss mening demonstrativ 
kunskap om Gud och det öfversinnliga, enligt Lockes 
och Leibnitz’ mening, kan och måste gifvas. —

Men om Kant för mycket inskränkte våra kunska
pers omfång, bafva åter hans efterföljare på idealismens 
bana lör långt utsträckt detsamma. Man försökte upp
ställa en absolut vettenskap, för hvilken ingen ting 
skulle vara förborgadl; man hoppades att genom en me
todisk behandling af abstrakta begrepp komma till de 
djupaste sanningars kännedom, i det man förvexlade 
ting med begrepp, begrepp med ord, och lät ting upp
komma och sammanhänga så, som begrepp och ord här
ledas ur hvarandra. Denna med mycket snille och sy
stematisk konst utförda filosofi, som gör allt det som 
är, till endast en föreställning om det som är, och så
lunda förvandlar frågan om det verkliga till en dialek
tisk begreppsrörelse, har dock omsider befunnits vara 
ett tomt tankespel, ej mindre flärdfullt än de Greki
ska solisternas läror, eller medeltidens klyftiga skolastik. 
Hvad en förnuftig kunskapernas gränsbestämning be
träffar, så har derom egenteligen ingen fråga kunnat 
uppstå uti systemer, hvilkas resultat, efter olika syn
punkter, kan antingen blifva: vi vete intet, (nemligen 
om tingens verklighet) eller: vi vete allt (nemligen om 
vårt eget jags subjektivt nödvändiga föreställningssätt). 
Sjclfva den af Schelling förökta pauteismen, som 
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skulle formedia idealism och realism, blef ett ofullän- 
dadt medelting, ett oredigt chaos af krafter och poten< 
ser, der filosofen väl tycktes antaga en af jaget obero
ende urgrund till verlden, men ur hvilkcn urgrund, el
ler, som den äfven betydelsefullt kallades, ogrund, han 
hvarken kunde förklara intelligensens eller naturens upp
komst.

1 frågan om den menskliga kunskapens gränsor bör 
man skilja emellan naturvettenskaper och metafysiska 
vettenskaper. 1 afseende på de förra skulle man få
fängt söka i förväg bestämma, huru långt forsknings- 
andan, understödd af allt mer förbättrade verktyg och 
metoder samt gynnad af lyckliga tillfälligheter kan hin
na. Huru högt stå vi ej öfver de gamle Greker och 
Romare? Hvad var deras naturkunskap emot den nya
ste tidens? Hvem kan bestämma gränsorna för astrono
miska upptäckter, sedan Leverrier genom blotta be
räkningen af de rubbningar, som planeter åstadkomma i 
hvarandras rörelser, bestämt rummet, der en ny planet 
borde finnas, och der han verkeligen fans? Hvilken verld 
af förstenade infusionsdjur öppnar sig för E h ren bergs 
mikroskop? Hvilka nya utsigter i fysiken genom den 
återupptagna teorien om ljuset, såsom en undulation i 
etern? Kemien har genom upptäckten af kropparnas 
grundämnen och föreningslagar till en stor del verklig- 
gjort den af Locke betviflade möjligheten, alt medelst 
kännedom af kropparnas primära qvaliteter i förväg be
stämma deras verkningssätt; och samma kemi har genom 
den elektrokemiska teorien närmat sig målet af en vet
tenskaplig naturfilosofi. Botaniken har höjt sig till Bi
ologi, och genom upptäckten af Cyclosen *) med dess

*) Med Cyklos förstas näringssaftens periferiska strömning i väx
ternas näringssaftskärl. Se den interessanta afbandlingen: En 
blick uti växtlifvets verkstad af E l i a s Fries, uti bans Bo
taniska utflygter., Uppsala 1843. — Jemför Uiricis Specu
lative Grundlegung des Systems der Philosophie, II Th., s. 
325, 326.
Enberg, Filosofi, 12.
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fenomener betydligt vidgat vår kännedom om det inre 
af växtlifvet. Kunne vi då förutse, huru långt meuni- 
skosnillet skall gå, eller våga utstaka dc råmärken, in
om hvilka dess forskningar skola stadna?

Emellertid, så obestridligen sant det är, att inga 
bestämda gräusor kunna utsättas for framstegen i na- 
turvettenskaperna, så vidt dessa bero af iakttagelser, 
rön och derpå byggda slutsatser, så synes dock sanno
likt alt sådana gränsor gilvas, emedan våra förmögen
heter äro begränsade, under det att kunskapsföremålens 
omfång och innehåll är obegränsadt; det är föga sanno* 
likt, t. ex. att vår kunskap någonsin skall komma att 
sträcka sig till så aflägsna föremål, att ej ännu aflägs- 
nare finnas, eller till så små, att ej ännu smärre gif- 
vas: att den någonsin skall omfatta alla himlakroppar 
ined deras naturalster och innevånare, eller vår egen 
jords och dess enkla beståndsämnens ursprungliga da
ning, eller lifvets hemlighet i plantorna och djuren, hu
ru det aldraförst tändes, huru det meddelas, och hurii 
de otaliga, till form, krafter och egenskaper olika arter 
af djur och växter fortfara att bildas, hvar efter sin 
grundtyp o. s. v.: det synes föga troligt, säga vi, att 
naturkunskapen någonsin skall hinna till den höjd el
ler det djup, att intet mera återstår såsom ämne för 
vettgirigheten, att af naturen allt är kändt, utforskadt, 
genomskådadt, vare sig till dess innersta väsende eller 
yttersta omfattning.

Men hvad naturvettenskaperna troligen ej förmå, 
torde kanske böra väntas af metafysiken, af den speku
lativa filosofi, som just gör till sin uppgift att utforska 
tingens ursprung, väsende och inre sammanhang. Vi 
nödgas dock bekänna, att öfver dessa ämnen, ännu, li- 
kasorn i filosofiens äldsta tider, hvilar ett mörker, det 
ingen förståndets ansträngning hittils förmått skingra. 
Och hvad som föranleder oss att tro, att det ej heller 
lör framtiden skall skingras, är att föga eller intet fram
skridande i kunskapen om dessa föremål låtit förmärka 
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sîg. Taga vi några af metafysikens högsta begrepp, t. 
ex. I7arande, Rymd, Tid, så vete vi om dessas inne
håll icke mer än man i alla tider derom vetat, det vill 
säga, ganska litet. «Det är nemligen ett fåfängt bemö
dande att vilja utforska naturtingens existens, deras för
hållande till rymden och tiden, och hvad som föregår 
vid deras vardande, för att deröfver ernå ett större ljus, 
än redan medvetandet deraf gifver vid handen. Ty kun
skapen om varandet och dess villkor är behäftad med 
ett eget slags inskränkning, som eljest icke förekommer 
vid våra kunskaper om naturtingen. . . Tänker man på 
striden rörande rymd och tid, huruvida de hafva en änd
lig eller oändlig storhet, huruvida de äro i oändlighet 
delbara eller icke, samt att denna strid ej kan afgöras 
ur grunder, hämtade af det, som vi vete om beggedera; 
så blir det påtagligt, att den beträffar något genom men- 
niskoandeus efterforskningar oupphinneligt, något utom 
den rnenskliga kunskapssferens gränsor liggande, änskönt 
mätningen af tingens afstånd i rummet och händelsernas 
i tiden efter en dertill antagen ståndpunkt kan bringas 
till största noggrannhet och visshet» *). Är fråga om 
de verkliga tingen, så känne vi kroppar och andar blott 
genom erfarenheten och genom de slutsatser, vi derifrån 
göre; men ej sättet af deras första uppkomst, ej deras 
innersta natur och väsende, ej huru de verka på hvar
andra. Genom betraktande både af verlden och oss sjelf- 
va lede vi oss till kännedomen af begges Upphof och 
af vår bestämmelse för ett tillkommande liß men denna 
kännedom, vacklande och osäker utan Uppenbarelsens 
ljus, är, äfven med den klarhet detta ljus sprider, om 
ock tillräcklig för vårt behof, dock ingalunda tillfreds
ställande för vår veltgirighet. När och huru verlden 
blifvit danad; om den till rymd och tid är begränsad 
eller obegränsad; huru den af sin Upphofsman fortfa
rande uppchållcs och styres; huru hans allmakt lemnar 

*) Schulze, Ueber die menschliche ErkentnisSj s. 117, 129.
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rum lör ändeliga förnuftiga varelsers frihet; hvarföre det 
onda är och måste finnas jemte det goda; hvadan den sto
ra olikheten i menniskors naturliga förmögenheter, och 
b vårföre så många bortgå före utvecklingen af sina anlag; 
på hvad sätt själen fortfar efter skilsmessan från krop
pen: om alla dessa och ännu flera ämnen, kunne vi gö
ra oss mer eller mindre förnuftiga, mer eller mindre 
följdriktigt hopbundna tankar; men någon viss och allt
igenom sammanhängande kunskap ur eu enda eller nå
gra få principer, d. ä. någon vetleiiskap derom mäktar 
förnuftet ej åstadkomma. Visserligen berömmer sig 
bvarje ny skolas stiftare att hafva lillvägabragt en så
dan, men «det är snillets svek». Betraktar man lugnt 
och fördomsfritt den mängd af lärobyggnader, som tid 
eftex’ annan uppstått och åter ramlat, så bar man ett 
temligen säkert erfarenhetsbevis på förnuftets vanmakt. 
Ser man på de stora snillen, som sysselsatt sig med 
filosofiska begrundningar, ulan att dock kunna samman
foga dem till en ojäfvad veltenskap, så stärkes man i 
sitt tvifvel på en sådan veltenskaps möjlighet. Hvad 
som ej lyckats för en Plato, Aristoteles, Carte- 
sins, Locke, Leibnitz, K a n t, S c li e 11 i n g, torde 
näppeligen lyckas för någon annan. Det förhåller sig ej 
med filosofien på samma sätt, som med naturvettenska- 
perna. 1 dessa synes en ständig fortgång möjlig, ty na
turens innehåll är outtömligt; bvarje dag kan medföra en 
ny upptäckt. I filosofien är deremot förrådet af sanna för- 
nuftsidéer snart ultömdt; med några steg slår forskaren 
vid den för alla gemensamma, för ingen mensklig tan
kekraft öfverstigliga gränsen. Redan Plato och Ari
stoteles stodo vid denna gräns; den vidgades af vår 
uppenbarade kristna ' religion. Sedan har all filosofi 
endast varit en ombildning af Grekiska idéer under in
flytelse af kristna religionsbegrepp. Sjelfva vår tids 
oerhördt djerfva Idealism, som försökt sönderspränga al
la menniskotankens band, åberopar sig ömsom på Pla
to, på Aristoteles, och på ‘Kristendomen, ehuru
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fiendtlig den i sinä resullaler än är både emot de för
ra och emot den sednare. Skall det i en framtid blif- 
va annorlunda? Skall livarje nytt system blifva annat 
an en ny sammanbindning af redan förut befintliga ele- 
mcnter? Troligen icke. Väl kan innehållet renas, for
men förädlas; vissa begrepp kunna skarpare bestämmas 
till omfång och innehåll; både den inre och yttre erfa
renheten kan ytterligare begagnas till filosofiens full
komnande; men att den mensidiga vishetens byggnad 
skulle — såsom man stundom smickrat sig — kunna 
blifva en, från det största till det minsta, allt omfattan
de verldsbyggnad; att filosofiens träd, utan erfarenhe
tens näringssaft och den moraliska känslans lifvande 
värma, skulle i blotta tankens kyliga luft kunna växa 
upp till himmelen och bära alla andra vettenskaper så
som grenar på sin stam — detta synes utan tvifvel va
ra en öfverdrifven förhoppning.

Vi halva sett, alt Leibnitz ansåg filosofien böra 
vara en demonstrativ kunskap om tingens väsende i all
mänhet, och att han trodde sig hafva åstadkommit en 
sådan vettenskap. Samma mening hyllades af hans lär
junge Wolf och dennes skola. Men snart riktade Scep- 
tikerna sina anfall emot den L e i b n i t z-W o 1 f i s k a 
dogmatismen, och i synnerhet bar Kant bidragit att 
störta den genom sin lära om de yttre synernas idea
litet och förståndsbegreppens beroende af rymds- och 
tidsåskådningarna. Hans lära slog mäktigt an på tide- 
hvarfvet, och har, ehuru sedermera undanträngd af de 
idealistiska allkunskapslärorna, dock hos alla allvarligt 
tänkande verkat en större stränghet i fordran på filosofi
ska kunskapers gilltighet. Så hämtar L e o p o 1 d af den
na lära anledning till följande betraktelser rörande villko
ren och gränsorna för den filosofiska kunskapens realitet: 
«Så långt den sinnliga natur, hvarifrån våra omdömen 
uppkomma och börja, äger sjelf realitet; så långt de yt
tersta grundvillkoren för dem (våra kategoriska förstånds- 
begrepp) gälla för all öfrig natur, och så långt våra der- 
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på byggda tankeslut äga fullkomlig logisk följd och rik
tighet; så långt, men blott så långt, sträcker sig ock 
för oss möjligheten af någon kunskap öfver det ome
delbara förnimmandet, hvars egen objektiva sanning ut
gör, såsom vi sett, sjelfva den första fordringen. Här 
äro villkoren för menskligt vetande. Under inga an
dra, med hvilken lärd ordståt de än må omklädas och 
kungöras, låter sig någon transcendental natursanning 
af oss upptäckas, eller blir för oss någon minsta rcal- 
kunskap af detta slag möjlig. — Men dessa tre for
dringar: erfarenhetens realitet, förståndsgrundernas el
ler de så kallade kategoriernas absoluta gilltigbet (för
stå: deras gilltighet såsom lagar för all natur) samt en 
aldrig afbruten logisk riktighet i tankens användning; 
dessa tre fordringar utgöra i sanning tre ganska hårda 
villkor för filosofisk realitet. De begge första i synner
het, när och huru skall man, i anseende till dem, nå
gonsin kunna påstå sig fullkomligen upplyst och tryg
gad?» *) — Man kan ej neka, att dessa här anförda be
traktelser innehålla vigliga synpunkter för granskning 
af filosofiska systemer och allvarliga bevekelsegrunder 
att med varsamhet förlita sig på deras demonstratio
ner och på gilltigheten af den kunskap, de föregifva 
sig innehålla.

Med dessa anledningar till grundade tvifvel på möj
ligheten af en alltomfattande filosofisk veltenskap, hvad 
återstår for den sanna vishetsälskarcn? Att under er
kännande af de gränsor för vår kunskap, hvilka bestäm
mas af våra förmögenheters inskränkning, söka bringa 
sina begrepp till allt större klarhet, enhet och samman
hang; att söka ådagalägga, huru den sanna filosofien al
drig står i strid med moralen och religionen, utan tvert- 
om stödjer och stadfäster de för lifvets dygd och tröst 
vigtigaste sanningar; samt sluteligen erkänna, att huf- 
vudsaken dock ej består i vetande, utan i görande, och

*) Leopold, 1. c. sid. 324—325.
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att filosofien då forst uppfyller sitt sanna andamål; när 
hon ytterst är riktad på befrämjande af ett emot idéen 
om vår eviga bestämmelse svarande sedligt handlings* 
sätt.
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FÖRSTA BIIIANGET.

1.

Föreställning nedsättes af H eß cl tili liklydighet 
med lägre, ofilosofisk uppfattning af ett föremål, i mot
sats emot begrepp, som skall betyda högre, filosofisk upp
fattning af det verkliga och sanna. Detta är dock en 
godtycklig bestämning, som motstrider den väl grunda
de satsen, att «ingen författare äger rätt att betaga ett 
«ord någon af de betydelser, som det i ett språk med 
«sanning kan äga» *). Föreställning innefattar, enligt 
sin ursprungliga betydelse, allt det, som uppfattas i 
medvetandet, vare sig sant eller falskt, verkligt eller o-
vcrkligt. Och ehuru ofta nyttjadt om sinnena och in
billningen, kan detta ord dock äfven lämpas till för
ståndets verkningar; ty man föreställer sig ej blott hvad
man ser, hör, inbillar sig, utan ock bvad man minnes, 
tänker, förstår. Likaså kan begrepp, af begripa, d. ä. 
omfatta, innesluta, enligt sin härledning beteckna hvar- 
je sammanfattning af kännetecken, vare sig genom sin
nena, inbillningskraftcn eller förståndet, och det är der- 
före ingen oriktighet, åtminstone efter Svenskt språk
bruk, att tala om sinnliga, enskilla begrepp. En af vå
ra klassiska författare säger: «Vår själs verkningar i an- 
«sccnde till våra kunskaper bestå i begrepp, som anlin- 
«gen äro enskilta och härröra af tingens intryck, eller 
«allmänna, uppkomna genom abstraktion» **). Äfven

*) N. v. R o s e n s t e i ii. Afliandl, o/n Upplysningen,
+ Ib.
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enligt det allmänna språkbruket nyttjas föreställning och 
begrepp ofta i samma bemärkelse; t. ex. menniskorna 
göra sig om sällhet olika föreställningar, eller:'olika be
grepp. Då emellertid den vettenskapliga noggrannhe
ten fordrar en skarpare bestämning, så synes lämpligast 
att bibehålla föreställning såsom den omfattande benäm
ningen för alla kunskapsförmågans uppfattningar af hvad 
slag som helst, och inskränka begrepp till allmänna, ab
strakta föreställningar; dock med lemnad rättighet att 
stundom utsträcka det sednares betydelse till den af en
skilt föreställning, så vida genom sammanhanget eller 
ett tillagdt biord all förvexling undanrödjes. En sådan 
frihet att nyttja ett ord i flera än en bemärkelse må ej 
anses otillåtlig; ty, så framt bemärkelsernas skiljaktig
het är bestämdt uppgifven, kan ingen otydlighet uppstå. 
Visserligen äro bestämdhet och klarhet den filosofiska 
skrifartens nödvändigaste egenskaper; dock må bestämd
heten ej öfverdrifvas derbän, att man beröfvar sig den 
för framställningens ledighet nödiga tillgången och om- 
vexlingen af uttryck: en dylik öfverdrift inskränker det 
filosofiska språket till några få ytterst abstrakta ter
mer och talesätt; men all ytterlighet springer öfver i 
sin motsats, och man löper sålunda fara att, med hö
ga anspråk på logisk skärpa, skrifva högst obestämdt, 
dunkelt, barbariskt. — Sluteligen må det medgifvas, att 
till den sammanfattning af kännetecken, som utgör det 
allmänna begreppet, fordras en större sjelfverksamhet, 
än till den enskilta föreställningens uppfattning, och att 
endast genom det förra egentclig kunskap uppkommer; 
ty hvad ett ting är, begripe vi först genom dess i ord 
uttryckta begrepp; men å andra sidan måste ock erkän
nas, att den enskilta sinnliga föreställningen, såsom en 
omedelbart viss förnimmelse, utgör början till all vår 
kunskap, det fortfarande ämnet och öfningsfältet för för
ståndets betraktelser, och att den derföre ingalunda för- 
tjenar att förvisas till de grundlösa meningarnas ofilo
sofiska gebit.
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Enligt en annan, motsatt åsigt bör ordet föreställ
ning endast nyttjas att beteckna produkterna af för
ståndets, minnets och inbillningens verksamhet, men al
drig sinnenas varseblifningar, aldrig förnimmelsen af det 
närvarande *). Såsom skäl för detta påstående anföres, 
att föreställning härledes från föreställa i den betydel
se, enligt hvilken detta verb betecknar vara eller träda 
i stället för något annat', såsom då det säges, att ett 
sändebud föreställer regentens person, eller att skåde
spelaren föreställer en hjelte. Följaktligen, påstår man, 
kan det blott gifvas en föreställning af det, som icke 
är närvarande, d. ä. af det i tid och rum frånvarande 
(genom minnet och inbillningen), eller af det allmänna 
(genom förståndet). Allt det närvarandes uppfattning 
bör deremot benämnas åskådning. — Utan att förneka 
lämpligheten äfven af denna sista benämning, men som 
derföre ej behölver vara den enda, vilje vi i afseende 
på den etymologiska betydelsen af ordet föreställa, haf- 
va anmärkt, att i detta ord, nyttjadt om sinnets för
mögenheter, partikeln för ej betyder i stället för, utan 
framför, likasom pro i propono, och att det således 
betyder detsamma som ställa något fram för sitt med
vetande^ men kan nu ej nekas, att genom den sinnliga 
åskådningen någonting framställes för vårt medvetande, 
så lärer ej heller böra anses för oriktigt att kalla den
na åskådning för en sinnlig föreställning, och svårligen 
torde detta uttryckssätt låta ur språket utplåna sig.

3.
Hegel bemödar sig i början af sin Phänomenolo

gie des Geistes att kullkasta den sinnliga vissheten, el- 

*) Se Grundsätze der Allgemeinen Logik von G. E. Schulze, 
4:e Aufl., Göttingen 1822, och samma författares redan anför
da arbete: Ueber die menschliche Erkentniss.
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1er vissheten om det enshilta sinnliga tingets vcrheliga 
tillvarelse, samt i stället uppställa den satsen, alt det 
allmänna är det sanna i den sinnliga vissheten} det vill 
säga, alt icke det enskilta tinget, ulan blotta föreställ" 
ningen om det gemensamma hos flera enskilta ting, är 
förhanden. För att låta se, huru Hegel leder sig till 
denna besynnerliga sats, akola vi anföra lians skäl för 
densamma och dermed tillika gifva ett prof af hans be
römda Dialektik. Hans ord äro följande:

«Den sinnliga vissheten må sjelf tillfrågas: Hvad 
är Detla’l (das Dieses) *). Taga vi det i sitt varandes 
dubbla gestalt, såsom NiCet (das Jetzt) och Här'et (das 
Hier), så skall dialektiken, som det bafver i sig, erhål
la en så begriplig form, som det sjelft är. På frågan: 
hvad är nu’et? svara vi alltså t. ex. ni^et är natt? Ett 
enkelt försök är tillräckligt för att pröfva sanningen af 
denna sinnliga visshet. Vi uppskrifva denna sanning; 
en sanning kan ej förlora genom alt skrifvas upp; lika 
så litet derigenom alt vi minnas den. Om vi nu, den
na middag, åter skåda på den uppskrifna sanningen, så 
skola vi nödgas säga, att hon bar blifvil dufven (schal) **).»

«INii’et, som är natt, bevaras i minnet, d. ä. det be
handlas såsom det, för hvilket det utgifves, såsom ett 
varande} men det bevisar sig snarare såsom ett icke-va- 
rande. Nu’et sjelft bibehåller sig väl, men såsom ett 
sådant, som icke är natt; äfvenså bibehåller det sig e- 
mot dagen, hvilken nu är, men såsom ett sådant, som 
också icke är dag, eller såsom ett negativt öfverbufvud. 
Detta sig bibehållande Nu är således icke ett omedel
bart, utan ett förmedladt; ty det är såsom ett blifvande 

*) Sådana ordformler, äfvensom de följande Nu’etj Här’et m. fl. 
visa, alt ett dylikt system egenteligen blott kan framställas på 
Tyska språket, och således icke egnar sig att blifva alla natio
ners gemensamma egendom.

**) Hegel lijelper sig ofta fram med ett figurligt uttryck, der 
det rätta och egenteliga kunde synas något betänkligt. Det 
rälta uttrycket hade här varit: osann, falsk.
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U
*) Phänomenologie des Geistes, s. 75, 76.

K

väl, 
dra. 
örn, 
fant.
är det ena så väl som det andra, och tvertom han det i
sin allmännelighet sägas vara hvarken det ena eller det 
andra. Men lör att förklara detta enkla förhållande, 
hvartill behöfves alt låta den underliga satsen: nu’et är 
natt, upphäfvas genom den andra ej mindre besynner
liga: nu’et är denna middag? Hvilken förnuftigt talan
de uttrycker sig på detta sätt, vare sig om natten eller 
om middagen? Att dessutom kalla det allmänna ett en
kelt, som är negativt eller genom negation, är alt för
falska och bortkonslla dess begrepp. Allmänna före
ställningar äro i sig sjeifva och genom sin natur ej en
kla; ty de flesta innehålla flera kännetecken, och äro 
således sammansatta. Negativ är den allmänna före

ocli sig bibehållande bestämdt derigenom, att ett annat, 
nemtigen dag och natt icke är. Dervid är det lika så 
enkelt nu som förut och i denna enkelhet likgilltigt e- 
mot det, som vederfares detsamma; så litet dag och natt 
äro dess varande, så är det likväl också dag och natt; 
det blir alldeles icke aflicieradt genom detta sitt anuat- 
varandc. Ett sådant enkelt, som är genom negation, 
nemligen hvarken det ena, ej heller det andra, ett icke 
detta, och som dock, tvertom, i sin likgilllighet är så väl 
det ena som det andra, kalle vi ett allmänt; det allmän
na är alltså i sjeifva verket det sanna i den sinnliga 
vissheten *).»

Vi vilje bär för ett ögonblick stadna. Utan tvif- 
vel skall den tänkande läsaren förundra sig öfver detta 
sätt att skrifva och resonera. Författaren vill säga, att 
det allmänna begreppet, såsom innehållande det gemen
samma för de enskilta, derunder begripna tingen, kan 
lämpas på hvart och ett särskilt af dessa ting, men lik

såsom allmänt, ej tillhör det ena mer än det an- 
Djur t. ex. innefattar under sig elefant, lejon, 

o. s. v.j det kan derföre icke sägas vara ensamt ele- 
cller ensamt lejon, eller ensamt örn, emedan det 
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ställningen blott i ett hänseende, nemligen så vida man 
betraktar de olikartade kännetecken, från hvilka den blif- 
vit abstraberadj men den är i ett annat hänseende po
sitiv, nemligen så vida den består af de för flera enskil- 
ta ting gemensamma kännetecknen. Ått lieg el med va
let af dessa termer har en viss syftning, vet nog hvar 
och en, som känner hans system; men otillbörlighcten 
består just deri, att gifva tingen falska eller balfsanna 
benämningar för att leda sig till ett visst resultat. Det 
närmast uttalade resultatet är här, att det allmänna skall 
vara det sanna i den sinnliga vissheten. Detta under
stöder han med ännu ett kort bevis, som torde böra an
föras.

«Samma fall inträffar med Detta^ts andra form, med 
Z/är’ et. Härset är t. ex. Trädet. Jag vänder mig om, 
så är denna sanning försvunnen, och har förvandlat sig 
i den motsatta: Härset är icke ett Träd, utan snarare 
ett Hus. Här’et sjelft försvinner icke, utan det förblif- 
ver vid husets, trädets försvinnande, och är likgilltigt 
för begge. Detta^t visar sig, således å nyo, såsom för
medlad enkelhet, eller såsom allmännelighet»

Vi se här samma försök att nedsätta den sinnliga 
erfarenhetens verklighet, och på dess bekostnad upphö
ja begreppet till det allena verkeliga och sanna. Men 
det konstlade i denna framställning lärer föga förvilla 
någon. Ty hvad är dermed egenteligen ådagalagdl? 
Att här, likasom nu, är ett allmänt begrepp: att vi ej 
kunna uttrycka enskilta tings tillvarelse och egenskaper 
annorlunda än genom ord, hvilka i sig sjelfva beteck
na något allmänt. Men deraf kan dock ingalunda dra
gas den slutsats, att «det allmänna är det sanna i den 
sinnliga vissheten, och att, alldenstund språket blott ut
trycker det allmänna, så är det alldeles icke möjligt, att 
vi någonsin kunna uttrycka ett sinnligt varande, såsom

*) L. c. 76, 77.
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1 vi mena det» *). Ty man bchöfver blott göra den en
kla eltersinningen, att det enskilta tingets tillvarelse 
och egenskaper förkunna sig såsom något verkligt, nå
got visst, redan innan de uttalas i ett omdöme:, att den 
sinnliga vissheten består i sjel/va intrycket, i sjelfva 

L’ känsloförnimmelsen, äfven om denna ej ger sig luft i ord.
» JM an skall vidare lätt finna, att vi mycket väl kunna me-
I delst det förallmänligande språket uttrycka ett enskilt
t sinnligt varande, alldeles så som vi mena det: nemligen
l just derigenom, att vi påpeka eller uppvisa det ting,

som vi mena; så att, ehuru nu, här, detta, beteckna all
männa begrepp, passande till alla nu, alla här, alla det
ta, så kunna vi likväl genom att hänvisa till ett sinn-

J ligt intryck, t. ex. detta nu, då klockan slår 12:, detta
» här, hvarest jag står^ detta ting, som jag nu pekar på,
r inskränka det allmänna uttrycket till att betyda ett en-
r skilt ting. Väl söker Hegel att tillintetgöra sjelfva

uppvisandets sinnliga visshet, i det han förklarar den 
såsom erfarenhet af något allmänt, och denna erfaren
het såsom en begreppets dialektiska rörelse: väl söker 
han öfvertyga oss, att «detta här icke är detta här, ut-

> an ett negativt detta. . . en enkel komplexion (!) af 
många här — en rörelse att ifrån det uppvisade här 
genom många här vara i det allmänna här» — men allt 
detta innefattar ej annat än ett missbruk af ord, jemte 
ett dristigt förnekande af hvarje menniskas naturliga 
förmåga att fatta sanning. Endast genom ett dylikt miss
bruk och ett dylikt förnekande blir det påståendet möj
ligt, att detta här icke är detta här, utan. . . en enkel 
komplexion, eller en enkel månghel af här: uttryck, h vil
ka innehålla en contradictio in adjecto. Och med hvad 
minsta sken af rimlighet kan yrkas, att erfarenhet af ett 
sinnligt faktum är ett begrepps rörelse och innehåller hi
storien om denna rörelse? **) Likasom’ Hegel skulle, 

*) L. c. 76.
**) L. c. 81.
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mer än någon annan dödlig, förmå tänka, eller ens in« 
billa sig livad ett begrepps rörelse är, och huru af den
na rörelse blir elt erfarenhets föremål i tid och rum? 
Icke heller har Hegel någonsin kunnat göra begrip
ligt, liuru denna rörelse verkligen sker: hans dialektik 
visar endast konsten att röra sig med ord, och dcrtill 
obestämda, ja med flit gjorda obestämda, så att de knappt 
fått en viss bestämning, förrän de genast förlora den 
och erhålla en ny, den förra alldeles motsatt. På detta 
sätt komma visserligen de af dessa ord betecknade be
grepp att röra sig, nemligen så, att de hopröras. In
tet begrepp blir fast och beståndande. Också uppgif- 
ver Hegel i företalet till sin Phänomenologie helt o- 
förstäldt sin afsigt vara, att upplösa alla fasta tankar 
och bringa dem i flytande form *). Det första, som så
lunda skall bringas i flytande form, d. ä. tillintetgöras, 
är den sinnliga vissheten (hvarefter, såsom bekant är, 
samma operation företages med den öfversinnliga). Till 
de besynnerliga grunder, hvarmed han söker skaka den 
sinnliga vissheten, hörer äfven, att tingens icke-realitet 
skall bevisas derigenom, alt man äter och dricker dem; 
ty den som gör det i sällskap (för prydlighetens skull 
tages här exempel af ett ordenssällskap, nemligen de 
gamles Eleusinska mysterier), «han fullbringar dels sjelf 
«deras icke-verklighet (Nichtigkeit), dels ser han den full- 
«bringas. Också djuren äro icke uteslutna från visshe- 
«ten härom; utan bevisa sig snarare vara aldradjupast 
«invigda i den, ty de blifva icke stående framför de 
«sinnliga tingen såsom i sig sjelfva existerande, utan, 
«förtviflande om tingens realitet och fullkomligt för- 
«vissade om deras icke-verklighet annamma de dem lii
nan betänkande och äta upp dem “).» —Man måste med- 
gifva att, enligt denna nya lära, filosofien eger en stor 
mängd ifriga bekännare, så väl tama, som vilda; men

♦) Vorrede, 27.
**) Phänomenologie des Geislesj 82, 83. 
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huruvida alla dessa aunamnia de yttre tingen, emedan de, 
såsom den berömde mannen säger, förtuifla om deras 
verklighet, eller möjligtvis af någon annan orsak, detta 
är en fråga, som torde fortjena alt i den Hegelska filo
sofien närmare undersökas.

Enberg, Filosoft. 13.
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ANDRA BIHANGET.

Alldenstund Idealismen utßör den allmänna karal;* 
teren af våra dagars filosofi, vilje vi af det nyaste oss 
bekanta idealistiska systemet Ionina en fullständigare öf- 
versigt, for att sälta läsaren i stånd att följa den der- 
uti rådande tankegången. Efter redogörelse för dess 
innehåll skolo vi deröfver anställa några betraktelser. 
Detta system innehålles uti: Das Grundprincip der 
Philosophie Kritisch und Speculativ enltvickell von D-.r 
Herman Ulrici. 2-.r Theil*). Speculative Grundle
gung des Systems der Philosophie oder die Lehre vom 
PKissen. Leipzig 1846, 404 s. in 8:0.

Det spekulativas karakter, heter det uti Inledningen 
(sid. 4), består uti allt vetandes och medvetandes utveck
ling ur länkandet och tanke-nödvändighet. Genom denna 
tendens åtskiljer sig den nyare Tyska filosofien från sin 
egen forntid likasom från alla öfriga bildade nationers fi
losofiska strafvanden. — Och vidare (sid. 7): Vi vilja en 
gång för alla hafva förklarat, att vi under tänkande icke 
blott förstå domina, sluta, reflektera o. s. v., utan belt 
allmänt den aiideliga verksamheten öfverhufvud, således 
också föreställa, åskåda, varseblifva, känna (fühlen).

Första Afdelningen. Grundförutsättningar och 
deras r ä 11 f ä r d i g a n d e.

Filosofien måste 1) förutsätta det meuskliga tänkan
det. Denna förutsättning låter ej bestrida sig; ty sjelf- 
va bestridandet, sjelfva förnekandet vore åter ett tän
kande.

*) Den första delen innehåller en kritisk historia af den nyare 
tidens filosofiska systemer ifrån Cartesius.
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2) Filosofien förutsätter det menskliga tänkandet så
som en verksamhet. Äfven detta läter ej bctvifla eller 
förneka sig; ty allt betviflande är, såsom ett tänkande, 
sjelft en verksamhet. — Verksamhet är en enkel åskåd
ning, såsom t. ex. blått eller rödt. Hon är öfvergåen- 
det från görande till gerning: görande är verksamheten, 
så vida hon begynner^ gerning är målet, i hvilket gö
randet slutar.

3) Filosofien förutsätter, alt det menskliga tänkan
det förmår känna sig sjelft. Utan denna förutsättning 
vore allt frågande och forskande meningslöst. Den kan 
ej bestridas eller betviflas; ty grunden till allt tviflan- 
de kan blott ligga i den förutsatta kännedomen af det 
menskliga tänkandets natur. Dock påstås ej härmed, 
att hvarje tänkande varelse äger fullkomlig kännedom 
af sig sjeif och af tänkandets natur: blott förmågan der- 
till är det, som förutsättningsvis antages. — Dermed 
förutsattes också, att det menskliga tänkandet skiljer sig 
i ett reellt och ideellt. Ty skall tänkandet känna sig 
sjelft, sådant det i sanning är, så måste det förut rea
liter vara. Detta tillvarande, reella tänkande gör sig 
sjelft till föremål för sin forskning: det tänker sig sjelft 
och är dermed tillika tänkt, d. ä. ideellt tänkande.

4) 1 och med nyssnämda tredje gör filosofien ännu 
en fjerde förutsättning, nemligen att det menskliga tän
kandet har ett innehåll, som måste vara åtskildi från 
sjelfva tänkandet, och som drifver detta tänkande att 
utforska sig sjelft. — Huruvida det menskliga tänkan
det har ett innehåll (tankar, föreställningar, åskådnin
gar, känslor, o. s. v.) genom egen omedelbar, sjelfska- 
pande, således ovillkorlig verksamhet, eller genom för
medlad, betingad, vid ett annats medverkan bunden verk
samhet, är en fråga, som längre fram skall afgöras. Här 
påstås blott, att så vida tänkandet väsendtligen är verk
samhet, dermed äfven är antaget, att det har ett inne
håll', att således ett tänkande utan innehåll, följakteli- 
gen ett abstraheraude från allt innehåll är en tom fik
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tion. (Till följe bäraf ogillas Fichtes försök att här
leda alla föreställningars, allt medvetandes uppkomst ur 
blotta Jagheten, äfvensom Hegels, att dialektiskt ut
veckla allt velande om en yttre verld ur blotta tänkan
dets tänkande.)

5) Gifves för tänkandet ett innehåll, blott så vida 
detta innehåll tänkes, så förutsätter filosofien, att det 
mensidiga tänkandet åtskiljer sig sjellt uti sig såsom 
tänkande och tänkt (verksamhet och gerning, subjekt 
och objekt), och att det blott är tänkande uti detta 
sjelfverksamma sig-i-sig-åtskiljandet (sich-in-sich unter- 
scheiden). — Denna förutsättning kan ej betviflas el
ler bestridas; ty allt tviflande och bestridande bekräf
tar den, alldenstund det såsom sådant åtskiljer sig uti 
sig sjellt och i det betvifiade innehållet (tanken). 
Men åtskiljer tänkandet sig sjelfverksamt från sitt 
innehåll, så är det Subjekt, för bvilket detta innehåll 
är objektivt, och som således är medvetande af detta 
innehåll. Filosofien är således berättigad att med tän
kandet tillika förutsätta dess medvetande af sig sjelft, 
eller tänkandets sig-tänkande.

Andra Avdelningen. Ur vissheten och T a n k e n ö ei
vä n d i g h e t e n.

Ofvannämda förutsättningar utgöra det urvissa. 
Detta ligger i nödvändigheten att tänka dem, och att 
icke kunna tänka motsatsen. Tanke-nödvändigt är allt, 
förutan hvars varande och tänkande sjelfva tänkan
det skulle upphäfva sig sjelft. Dermed sammanfaller 
varandets begrepp; ty blott det måste vara, livilket, 
tänkt såsom icke-varande, skulle innebära tänkandets 
icke-varande. — Tanke-omöjligt är det, som ej kan tän
kas, emedan det motsäger det tanke-nödvändiga. — Möj
ligt är del, som b varken är nödvändigt eller omöjligt. 
Identitetens och Motsägelsens lagar äro abstrakta uttryck 
af tanke nödvändigheten och dess korrelat, tanke-omöj- 
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liglieteii. Identitetens sats: Hvatje ting är lika sig sjelfl9 
eller A = A, och Motsägelsesatsen: Del tänkta kan ej 
tänkas såsom icke tänkt, eller annorlunda än det tankes, 
bero begge derpå, att tänkandet inäste bafva ett inne
bal! och åtskilja sig från detsamma, d. ä. dc beteckna 
den för tänkandet immanenta nödvändigheten att blott 
tänka medelst åtskillnader. Idcntitctssatsen utsäger blott, 
alt det är omöjligt att tänka det absolut identiska, d. 
ä. det som utesluter alla åtskillnader: motsägelsesatsen, 
alt det är omöjligt att tänka den absoluta åtskillnaden, 
ty denna vore det rena intet: begge tillsammans, att 
blott den relativa identiteten och den relativa differensen 
äro tänkbara, eller att allt, som tänkes, måste i ett af- 
seende tänkas såsom ålskildt, i ett annat afseende såsom 
ett, d. ä. såsom relativt ett och relativt motsatt.

Tänkandets tredje, eller, om de begge förra betrak
tas såsom en, dess andra grundlag är den tillräckliga 
Grundens sals (af författaren äfveu kallad kausalitetens 
sats): ^ilt, som tänkes, måste hafva en orsak, hvarföre 
del tänkes — en grund, hvarföre del tänkes så, och icke 
annorlunda. Denna lag uttrycker den immanenta tanke- 
nödvändigheten att åtskilja tänkandet såsom ett göran
de, en verksamhet, från det tänkta, såsom dess gerning. 
Derigenom att begge fattas såsom åtskilda, uppfattas 
det tänkta eller tankens innehåll såsom immanent ver
kan (följd), och tänkandet såsom immanent orsak (grund).

Logiken (som hvarken bör behandlas på det gamla sät
tet, eller på del nya Degelska) liar hädanefter blott alt 
närmare angifva det tanke-innehåll, som uppkommer genom 
de nu nämda tankelagars oskiljaktiga samverkan, i följd 
livaral allt tanke-innehåll (enligt kausalitetslagen) fram
bringas genom tänkandets öfvcrgående ur görande till 
gerning ocb gerningens åtskiljande från görandet, samt 
(enligt identitets- och motsägelselagen) uppfattas såsom 
i sig ett och dock åtskiidt.

Då nemligen tänkandet, enligt nämda grundlagar, 
åtskiljer allt det som tänkes, men blott kau fatta det 



såsom relativt åtskildt ocli såled es tillika såsom relativt 
ett, så sätter det dermed hvarje tänkt föremål i förhål
lande till hvarje annat. 1 och med åtskiljandets verh- 
samhet uppkommer således nödvändigt för tänkandet 
en mångfaldiyhet af förhållanden, i hvilka det tänkta 
är åtskildt eller identiskt (ncml. på en gång relativt åt
skildt och relativt identiskt). Dessa särskilta förhållan
den äro de så kallade kategorierna: allmänna tankefor
mer, i hvilka tänkandet tänker allt: allmänna tankenor- 
mer, enligt hvilka det åtskiljer sitt innehålls mångfald: 
allmänna enhets- och åtskillnadsbestämningar, hvilka må
ste tilläggas det tänkta, för att kunna sätta det såsom 
åtskildt och relativt ett.

Således åtskiljes det tänkta såsom gerning från tän
kandet såsom görande, och betraktas dermed såsom det 
vordna, uppkomna, hvilket har till sin förutsättning tan
keverksamheten, hvars öfvergående utur görande till 
gerning är det vordnas vardande. Tänkandet sjelft, 
såsom förutsatt verksamhet, fattas såsom det varande, 
d. ä. såsom det, hvilket alltid måste vara förhanden, om 
något skall varda. Sålunda blifva de logiska kategori
erna varande, vardande, tillvarelse (det vordna), allmän
na tankeformer, hvari, och allmänna tankenormer, hvar- 
efter allt måste tänkas. Härvid märkes skillnaden emel
lan reellt varande = sättning af något såsom oafhän- 
gigt af mensklig tanke: ideellt varande = sättning ge
nom tänkandet och beroende af dess verksamhet: logiskt 
varande = det sattas åtskillnadsbestämning från ett an
nat satt, eller sättning af något (vare sig reellt eller i- 
deellt) såsom genom predikater skildt ifrån eller lika 
med ett annat.

Så vida ytterligare hvarje tänkt föremål måste skiljas 
från något annat, så blir dermed hvartdera af de tänkta 
föremålen satt såsom ett bestämdt (det ena nemligen po
sitivt, det andra negativt; ty del ena är alltid hvad det 
andra icke är, och tvertom). Men ett tänkt föremåls 
bestämdhet är dess Qualitet. 1 det alltså tänkandet, cn- 
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ligt Identitets- och Motsägelselagcii, icke kan länka sill 
innehåll såsom absolut identiskt, utan blott såsom uti 
sig åtsl.ildt, så måste det just dermed tänka bvarje före
mål med en bestämdhet, med en eller flera qvalitetcr, d. 
ä. såsom ett qvale. Qvalitet blir alltså en kategori, en 
allmän tankeform, ett allmänt predikatbegrepp, som in
begriper alla tänkta föremål under sig.

Detsamma gäller om Qvantilct. Begreppet om 
storhet uppslår derigenom, att täukandet fallar bvarje 
qvale, såsom med sig sjelft lika, med sig identiskt, så
ledes såsom ett, och tillika åtskiljer det såsom bestämdt 
ett, såsom något, från alla andra något. — Vidare här
leder förf, begreppen gräns, gestalt, rymd, lid, så
som exempel på logisk deduktion, och uppgifver det 
vara logikens göromål att visa, huru alla kategorier 
bloll äro allmänna ålskillnadsnormer, enligt hvilka tän
kandet är verksamt såsom åtskiljande sitt tanke-inne
håll, och hvilka komma till medvetande och blifva 
begrepp derigenom att tänkandet reflekterar på sin 
åtskiljande verksamhet, samt dervid bemärker, att dess 
konkreta tankar (föreställningar, varseblifningar m. m.) 
åtskiljas från hvarandra enligt kategorierna. Des
sa kategorier äro på en gång allmänna, nödvändiga 
tankar, som äfven omedvetet leda och reglera den åt
skiljande tankeverksamheten (hvad man fordom olämp
ligt kallade medfödda begrepp), och tillika immanenta i 
sjelfva de tänkta föremålen, såsom deras allmänna pre- 
dikater eller åtskillnadsbestämningar. Tanke-innehållet 
ar något redan i sig åtskildt, innan tänkandet åtskiljer det 
ifrån sig och på det utöfvar sin åtskiljande verksamhet, 
d. ä. förrän det kommer till sjelfmedvetandet. —

Tredje A f d e l n t n g e n. T a n k e n ö d v ä n d i g li e l och 
T a u k e g o d I y c k e (Denkwillkiihr).

Tänkandet kan ej blifva medvetande af sin tanke
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nödvändighet, ej tänka henne, utan att skilja henne från 
ett annat, som icke är tankenödvändighet. Denna tan
kenödvändighetens motsats är tankegodtycke. Godtyck
liga tankar utmärka sig genom sin föränderlighet. Man 
kan halva eller icke hafva dem, hafva dem så eller an
norlunda. Att bilda sig dylika tankar hörer till det 
menskliga tänkandets spontaneitet. Tänkandet, d. ä. 
sjelfverksamheten, som genom egen rörelse öfvergår 
utur görande i gerning, kan vara verksamt antingen 
såsom ett nödvändigt eller såsom ett godtyckligt tän
kande, föreställa sig antingen ett nödvändigt eller god
tyckligt tänkt föremål. Deruti består dess sjelfbestäm- 
ning — grunden till Filja, genom liviiken det liar makt 
öfver alla sina tankar, och kan öfverlemna sig så väl 
åt det nödvändiga, som åt det godtyckliga tänkandet. 
Tänkandets spontaneitet är för öfrigt inskränkt l:o der- 
igenom, alt de godtyckliga tankarna måste åtskiljas från 
hvarandra, likasom från de nödvändiga; 2:o genom omöj
ligheten alt bilda fullkomligt nya, från de nödvändiga 
tankarna helt och hållet åtskilda tankar. Äfven de god
tyckliga tankarna falla under de logiska kategorierna; 
äfven for dem gälla tankelagarna.

Men så visst det gifves en immanent tankenödvän
dighet och ett immanent tankegodtycke, så visst måste 
utom de bittils framvisade nödvändiga tankarna (d. ä. 
utom de logiska kategorierna och de allmänna grund
förutsättningarna) gifvas ännu andra nödvändiga tan- 
karj ty tänkandet måste redan hafva ett i sig åtskildt 
innehåll eller från hvarandra åtskilda tankar, förr än 
det enligt kategorierna kan vara verksamt och blifva 
medvetande af sin verksamhet. Dessa omedelbara, nöd
vändiga tankar skola likaledes skilja sig från de god
tyckliga genom sin bestämdhet och oföränderlighet samt 
genom det omedelbara medvetandet, att tänkandet ej har 
någon makt öfver dem; med ett ord: det menskliga tän
kandet kan hvarken tänka sina tankar såsom sådana, ej 
heller sig sjelft såsom tänkande, utan alt skilja dem 
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och sig från ett annat, som icke är dess tanke, d. ä. 
ntan att sjelf tänka ett sådant annat. Så visst det så
ledes gifves ett sjelfmedvetande, så visst måste någon
ting derifrån åtskildt tänkas. Det sjelfmedvelandet nöd
vändigt föregående tanke-innehållet består således af o- 
medelbara, för tänkandet oföränderliga, absolut evidenta 
och vissa tankar, i hvilka tillika tankes ett annat, från 
dem åtskildt, som icke blott är mensklig tanke.

Fjerde Afdelningen. Tanken och Tinget i sig,

Om de nödvändiga, omedelbara, konkreta tankarna 
äro oföränderliga, så måste de ej vara frambragta genom 
tänkandets verksamhet allena, utan genom något annals 
samverkan med tänkandet. Detta andra måste vara och 
tänkas såsom något yttre, af tänkandet oafhängigt, men 
vid dess verksamhet medverkande. Empirismen inne
håller alltså en sanning. Men man bör icke antaga 
livarken tänkandets passivitet, såsom Locke, eller dess 
beliof att väckas, retas, såsom åtskilliga andra filoso
fer, utan blott, att sjelfverksamlieten är betingad ge
nom ett annats medverkan, d. ä. att den verksamhet, som 
frambringar de omedelbara, nödvändiga tankarna, är li
kasom fördelad på tvenne särskilta krafter. — Jag ser 
t. ex. detta stycke papper, jag känner dess glatthet, der- 
igenom att min syn och känselförmåga sammanverka 
med något yttre. Detta yltre är tänkandets föremål, 
är tinget i sig. Den Realism, som vet livad hon vill, 
kan endast påslå, alt det för tänkandet gifves ett yllre 
varande, oafhängigt af det inenskliga tänkandet. Men 
att det gifves för tänkandet betyder blott, alt ett så
dant varande nödvändigt måste tänkas såsom ett objek
tivt, ett yttre. Deruti allena ligger borgen, alt det också 
verkeligen existerar. — Att det nu måste tänkas såsom 
ett från tänkandet åtskildt och annat, deruti består dess 
negativa bestämdhet. Den positiva beror af sjelfva de 
konkreta tankarnas beskaflenhet. Filosofien kan blott 
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visa, att sådana tankar öFverlnifvud måste gifvas. Men 
alt tankandet måste hafva dessa, ock intja andra kon
kreta tankar, d v. s. hvarje enskilt konkret tankes sär- 
skilla bestämdhet — delta är ingen tankenödvändighet, 
utan blott ett faktum, hvilket måste uppfattas, såsom 
det omedelbart förefinnes i medvetandet.

Enligt de omedelbart förbandenvarande konkreta 
tankarna och deras faktiska bestämdhet måste det reella 
objektiva varandet anses såsom en inångfaldighet af ic
ke tänkande väsenden, eller af ling i trängre mening, 
d. ä. af materiella, kroppsliga varelser. Sjelfva men- 
niskan, såsom ting i sig, framställer sig for en annan 
menniska först och främst såsom ett kroppsligt väsende. 
Enligt den rena faktiska verkligheten måste alltså det 
reella objektiva varandet närmast tänkas såsom natur, 
såsom verld öfverbufvud.

Så visst som det menskliga tänkandet är betingadt, 
ocli blott såsom sådant kan tänka sig, så visst måste 
det tillika innehålla tanken på ett från det samma ålskildt, 
således obetingadt, oinskränkt, absolut tänkande. Det 
absoluta tänkandet är dock härmed blott negativi be- 
stamdt, såsom icke varande ett menskligt, inskränkt 
tänkande. Blott så vida bar det en positiv bestämdhet, 
som det öfverbufvud är ett tänkande, således måste tän
kas såsom ägande tankar, åtskiljande sig från dem, fat
tande sig sjelft såsom tänkande, och dermed såsom 
sjclfmedvetande (jag), vidare såsom skiljande sig sjelft 
från andra icke tänkande väsenden, o. s. v. Så vida 
det är absolut tänkande, måste alla dess tankehaudlin- 
gar tänkas såsom skapelse akter af dess rena sjel/verk- 
samhet, dess fria sj elf bestämning, dess absoluta frihet. 
Men detta icke-beroende af något annat är åter blott 
en det absoluta tänkandets negativa bestämning. Hvad 
det positivt är, bvad det sjelft har bestämt sig till, Iivari 
dess tankars konkreta bestämdhet består, och i hvad för
hållande till sig det bar sall det materiella varandet, 
likasom det relativa, iuskräukla tänkandet — detta allt 



kan blott afgöras genom de cnskilta bestämda och o* 
föränderliga tankar, hvilka medelst det absoluta tänkan
dets fria medverkan bildas af det menskliga tänkandet.

Så visst det menskliga tänkandet lattar sig såsom 
betingadt och dermcd inskränkt, så visst måste det skilja 
sig från ett annat inskränkt tänkande, således hafva 
föreställning orn en flerhet af inskränkta tänkande väsen
den, eller jagheter. Derpå beror den omedelbara viss
heten, alt det gifves andra menskliga, och i allmänhet 
relativt andeliga väsenden utom mig.

Femte Afdelningef. Det Empiriska Vetandet och 
Vettenskapen.

De enskilta, bestämda och oföränderliga tankar, 
som genom det reella varandets medverkan alstras i 
och af det menskliga tänkandet, kallas f^arseblifningar.

Det reella, materiella varandets samverkan med tän
kandet kan ej vara en omedelbar (ty skiljaktiga tings 
omedelbara enhet är en motsägelse), utan blott tänkas 
såsom förmedlad genom vissa mellanleder, uti hvilka 
verksamheten ölvergår till gerning och derrned till an- 
natvarande, alltså till enhet. Dessa mellanleder äro 
sinnena eller sinnesorganerna, och det materiella va
randets varseblifning är derlöre sinnlig, d. ä. den be
ror af känsla (Empfindung). Denna förklaras sålunda: 
den menskliga tankeverksamhetens beröring med en an
nan ifrån henne åtskild verksamhet är det, som kallas 
affektion. Består denna affektion uti tankeverksamhe
tens sammanträffande med ett materiellt varandes verk
samhet, och är den alltså förmedlad genom sinnena, 
så kallas den känsla (Empfindung, till skillnad från 
Gefühl).

Det materiella varandet kan blott stå i förmedling 
med det menskliga tänkandet, så vida det genom öfver- 
gåug till tänkandets varande upphöjer sig dertill, om 
ock genom aldrig så många mcllanleder; och, omvändt, 
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kan det inensldiga tänkandet blott stå i förmedling med 
det materiella, så vida det utur och förmedelst den der- 
med förknippade kroppsligheten (materialiteten) först 
varder ett tänkande. Kroppsligheten i detta dess öf- 
vergående till tänkande är sinnlighet,. Tänkandet, som 
i sinnena är verksamt och i denna verksamhet först 
varder tänkande, är själj det vordna tänkandet, som är 
för sig sjelft objektivt, blott bar att göra med tankar 
och tänkande varande, är ande. — Det materiella va
randet kan således blott tänkas såsom genomgående en 
andeblifningsprocess (Vergeistigungsprocess), i hvilken 
det ménskliga tänkandet intager den grad, på hvilken 
varandet först blifver tänkande varande uti inskränkta
re mening, derigenom alt det kommer till sjelfmedve- 
tande, och dymedelst sjelfverksamt åtskiljer sig från 
det materiella varandet.

Om det, som i samverkan med det mensidiga tän
kandet framkallar varseblifning, sjelft är ett tänkande 
Varande; om således två särskilta tankeverksamheter 
sammanträffa, hvilha ej behöfva förmedling genom sin
nena, så uppkommer en egen art af affektion eller osinnlig 
känsla (Gefühl), och den derutur framgående varseblif- 
ningen kallas andelig varseblifning. Hvarje tanke fram
kallar tillika en sådan känsla (Gefühl), som är tänkan
dets sjelfkänsla.

Det absoluta tänkandet sammanverkar också med 
det ménskliga tänkandet. Detta samman verkande är 
beledsagadt af en osinnlig känsla; och denna är det 
absoluta tänkandets första, omedelbara uppenbarelse 
i det ménskliga tänkandet. Men det gifves också en 
medelbar uppenbarelse af det absoluta tänkandet, nem- 
ligen genom eftertanke och slutsats, och som iunebåt- 
les i bevisen för Guds tillvarelse.

De omedelbara varseblifningarna, vare sig af natu
ren, anden eller af det absoluta tänkandet, äro grund
lag för all så kallad erfarenhet eller allt empiriskt 
vetande. Såsom blotta varseblifuingar vetas de dock 
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icke: dertill körer att de först skola bringas till med
vetande.

Me du e lande l är den akt, livarigenoin tänkandet åt
skiljer sig från sina tankar och dessa från livarandra. 
Medvetandet är ett resultat af tänkandets åtskiljande 
verksamhet, eller rättare, det består just i detta åtskil
jande.

Hvarje till medvetande kommen tanke (vare sig en 
varseblifning eller en villkorligt bildad tanke) är en 
föreställning, emedan den likasom står framför tän
kandet.

Varseblifva med medvetande är att hafva kunskap 
(Erkennen). En varseblifning, så vida den uppfattar 
föremålets åtskillnader från andra föremål, kallas å- 
skådning.

Tankens åtskiljande verksamhet, i och med hvilken 
medvetandet är satt, förfarer nödvändigt enligt katego
rierna. Dessa måste fattas såsom de i det absoluta 
tänkandet immanenta åtskillnads- och relationsnormer, 
enligt hvilka det sätter och bestämmer icke blott sig 
sjelft, utan allt hvad som är. De äro det absoluta tän
kandets första, ursprungliga tankar, emedan del blott 
enligt dem kan sälta sig sjelft, d. ä. åtskilja sig från 
naturen och det menskliga tänkandet.

Tänkandet måste nödvändigt i kraft af sin produk
tivitet och sjelfbestämning hafva förmågan att, älven 
utan tingens medverkan, åter framalstra alla varseblif- 
ningar. En sådan genom blotta tänkandet i medvetan
det återkallad varseblifning är en erinring; och den 
varseblifningar i medvetandet återkallande verksamhe
ten är minne. — Tankar draga eller frånstöta livaran
dra. Deraf deras association.

Erinringen bildar öfvergången från de enskilta var- 
seblifningarna till allmänna begrepp.

Begreppet uppkommer ej, som den allmänna rea
lismen vill, genom blotta abstraherandet och reflekte- 
randet} ej heller, såsom Hegels dialekticism forme- 
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nar, genom tänkandets immanents sjelfrörelse, utan der- 
igenom att länkandet bänförer tingens olikheter (känne
tecken) till Iivarandra, urskiljer dem, jemforer dem. och 
sålunda varseblifver sjelfva olikheterna i deras relativa 
identitet och skiljaktighet. Det sanna objektiva be
greppet om ett ting är icke annat än den medvetna var- 
seblitningen af dess väsenslikhet med och relativa skilj
aktighet från andra ting, d. ä. varseblifning af det vä- 
sendtliga, hvaruti tinget är med andra väsendtligt iden
tiskt och från dem väsendtligt skiljaktigt. Det vä- 
scndtligt identiska i tingen är det för alla gemensam
ma, allmänna: det väsendtligt skiljaktiga, det dem från 
alla andra ting utmärkande, är det särskilta: det ovä- 
sendtligt skiljaktiga hos dem, bvilket skiljer de identi
ska från hvarandra, är det enskilta, det hvarigenom de, 
oaktadt deras enhet, äro realiter många. Att fatta det 
allmänna och särskilta i det bestämda, enskilta tinget, 
heter att tänka tinget i begreppets form. Begreppet kan 
derföre betecknas såsom del allmännas och särskiltas en
het i det enskilta. Tingens väsende består blott i de
ras olikheters (känneteckens) identitet eller allmänhet: 
å andra sidan äro de genom denna identitet, genom 
delta för alla gemensamma, väsendtligt åtskilda från al
la ting af andra slag: deras väsenslikhet är således till
lika deras väsensdifferens, deras allmänhet tillika deras 
särskilthet. — Genom slagets åtskillnad från det derun- 
der inbegripna erhåller begreppet om det särskilta än
nu en annan betydelse, neml. den af art. Så vida så
ledes bvarje allmänt icke blott sjelft tillika är ett sär
skilt, utan också inbegriper ett särskilt under sig, så 
kan också i denna mening sägas: Begreppet är enheten 
af det allmänna (slägtet) och det särskilta (arten) i det 
enskilta (exemplaret).

Omdömets (det enskiltas eller särskiltas subsume- 
rande under det allmänna) beror af samma, tingens 
skiljaktigheter varseblifvande och jemförande, verksam
het, som begreppets bildning.



Det empiriska vetandet stödjer sig på varseblif- 
ning. Ett vetande d. ä. ett objektivt tänkande med 
medvetande kan det emellertid blott blitva, så vida det 
förutsätter, att dess tankar uppkomma under medver
kan af ting, ocb att orsaken svarar emot sin verkan. 
Detta kausalitetsförliållande måste för det empiriska 
vetandets objektivitet och sanning äfven kunna varse- 
blifvas: verksamheten hos det reella tinget måste ej blott 
i sina gerningar, utan såsom verksamhet, i öfvergående 
från görande till gerning, låta omedelbart förnimma sig. 
Visserligen kan denna verksamhet ej omedelbart kom
ma till medvetande^ ty den ligger likasom bakom det
samma. Men i sin bestämdhet^ eller såsom bestämd 
verksamhet, kan den nppgå för medvetandet. Bestämd 
verksamhet är öfvergående ur sin bestämdhet till en 
annan bestämdhet, d. ä. förändring. Denna kan varse- 
blifvas. Vi varseblifva t. ex. rörelse, d. ä. qvantitativ 
förändring, förändring af ställe. Vi varseblifva ock 
qvalitativa förändringar, t. ex. färgors öfvergång i hvar
andra, det hårdas till mjukhet, det fastas till flytbarhet 
o. s. v. Med varseblifning af förändring varseblifves 
ock kausalitetsförhållandet till dess allmännaste bestäm
ning (tvert emot hvad Hume påstod), i hvilken det sam
manfaller med förhållandet af grund och följd, substans 
och modifikation. Grund är den verksamhet, som i öf
vergående till gerning upphäfver sig sjelf såsom verk
samhet och blifver till gerning, så att hon blott i ger- 
ningen (följden), icke utom den, är till (t. ex. muskel- 
verksamheten, såsom grund till armens upplyftning). 
Substans är den verksamhet, som icke blott öfvergår 
till gerning, utan tillika genom den fortgår till andra 
gerningar, således är perennerande verksam i en rad 
af gerningar, hvilka såsom dess momenter förblifva i 
henne (t. ex. plantan är substans, så vida hon fram
bringar grenar, blad, frukter, och åter stöter dem fråu 
sig, för att alstra nya, således sjelf sätter sina modifi- I 
kationer, eller ingår i sina bestämdheter såsom sina 
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gerningar, men tillika fortgår utöfver dem till andra 
gerningar). Alla ett tings förändringar i inskränktare 
mening-, d. ä. bos det sjelft och i dess egna bestämd- 
heter, framställa således blott förhållandet af grund till 
följd, eller af substans och dess modifikationer, d. v. 
s. en immanent orsaklighet (causa immanens), ett va
rande, som genom egen verksamhet öfvergår i ett rela
tivt annatvarande och dymedelst förändrar sig. — Meu 
tingen aro ock ulöfvergående orsaker, d. ä. de verka för
ändringar i h varandra. If varje ting är verksamhet. 1 
de hvarandra begränsande tingen sammanträffa tvenne 
verksamheter. Ur delta sammanträffande måste en ger- 
ning framgå: denna är något nytt, särskilt, som icke 
redan innehålles i orsaken, utan utgör dess verkan.

Kan kausalitetsprocessen, hvars resultat varseblif- 
ningen är, empiriskt vetas? Ja, genom sjei[medvetandet, 
som består deruti, att tänkandet tänker sig sjelft såsom 
verksamhet, hvilken icke blott åtskiljer sina gerningar 
från hvarandra, utan ock sig sjelft från dem, och i föl
je deraf bar både sig sjelft och sina gerningar objek
tivt för sig. Sjelfmcdvctandet är jag, subjekt-objekt, 
som åtskiljer sig såsom objekt från sig såsom subjekt, 
fattar sig i sin för sig varande bestämdhet, midtemot 
och oafhängigt af sina tankar. Detta sjelfmedvetande 
åtskiljer således tankeinnehållet eller tankegerningeu 
(varseblifningen) från tänkandet eller tankeverksamheten.

Sjeifmedvetandets möjlighet beror deraf, att menskli- 
ga tänkandet är i sig sjelft åtskildt såsom nödvändigt och 
godtyckligt tänkande. Derigenom förmår det åtskilja sig 
ifrån sig sjelft och således blifva för sig såsom tänkan
de. Den åtskiljande tankeverksamheten, som är densam
ma i det nödvändiga som i det godtyckliga tänkandet, och 
som är allt länkandes grund- och urverksamhet, heter 
Förstånd. Jaget är icke annat än det för sig objekti
va, sjelfmedvetna och dymedelst sig sjelft förståendet 
förståndet. — Med sjelfmcdvctandet är äfven möjtighe-

Enberg, Filosofi,
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ten ådagalagd af den förmåga af sjelfbestämning, ge
nom hvilken tänkandet afgör, om det på nödvändigt el
ler godtyckligt sätt vill vara verksamt.

Genom reflexion på det empiriska vetandet uppkomma 
de empiriska vellenskaperna. Vettenskap är ett syste- 
matiseradt vetande: d. ä. kunskaper, bi-agta i ordning 
enligt begrepp om singlen och arter, och i samman
hang, enligt begrepp om orsak.

Ordning, efter kategorien af väsendtlighet, är blott 
tänkbar, så vida det väsendtliga, d. ä. det objektivt all
männa, släglbegreppet, betraktas såsom den bestämman
de makten öfver de enskilta exemplaren, eller så vida 
alla enskilta ting fattas såsom bestämda genom sitt slägt- 
begrepp. Och skall denna generiska ordning tillika 
blifva en genetisk, d. ä. skall tingens sammanhang ef
ter Grundens, Substansens och Orsakens kategorier blif
va en väsendtlig, allmän bestämning, så måste ock tin
gens verksamhet tänkas såsom bestämd genom det all
männa, väsendtliga i tingen.

Det allmänna, fattadt såsom bestämmande makt öf
ver det enskilta, d. ä. fattadt i förhållande af grund, 
substans, orsak till det enskilta, är begreppet om Lag. 
Begreppet om vettenskap upplöser sig således i en sam
manfattning af lagar, hvilka kunna skiljas i två slag: Ord
ningslagar och Sammanhangslagar, eller bättre: Begrepps- 
och Kausal-lagar. Begge måste till frambringande af 
tingens tillvarelse verka tillsammans enligt en högre 
lag, som kan kallas Existential-lag.

Den empiriska vettenskapen delar sig i ZNaturvetten- 
skap, Antropologi och Empirisk Teologi.

I och med lagar måste vettenskapen sätta en ända
målsenligt förfarande verksamhet, såsom en makt, hvil- 
ken bestämmer tingens både varande och vardande, 
Dermed är begreppet om .Andamål gifvet, och om Ån- 
damåls orsak, d. ä. enligt begrepp handlande verksam
het. Alla existential-lagar äro ändamålsorsaker till tin
gens tillvarelse. Men nu stå dessa ändamålsorsaker 
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sjelfva i ett inbördes sammanhang, hvars resultat är 
tingens laglilnnätigt förknippade totalitet. Denna tota- 
lilet måste liafva ett ändamål och bero af en ändamåls* 
enligt förfarande verksamhet. Således: så visst det gif'- 
ves lagar i verlden, så visst är ett bestämdt9 iianianenl 
ändamål verldsordningens grundprincip.

Begreppet, såsom immanent förutsättning för de 
genom det bestämda lingens reella existens, är Idé i 
Platos mening. Den omfattar icke blott de demnder 
begripna tingens gemensamma kännetecken* utan ock* 
så den olikhet, hvarigenom alla enskilta exemplar af 
samma slag äro skilda från Ii varandra. Idén är således 
enheten af begrepp och åskådning: urbilden, mönstret^ 
enligt bvilket de dertinder innefattade ting varda ocli 
bilda sig; men just derigenom också det ideal, som tin* 
gen i sin reella tillvarelse liafva att förverkliga. Jdért 
kommer alltså ej till reell tillvarelse i det enskilta tiii* 
get, ulan blott i totaliteten af de genom den bestämda 
tingen* Hvarje ting är nödvändigt uttryck af sin idé} 
i form af enskiltbet.

Förstånd Var länkandet såsom åtskiljande, jemfö- 
tande, sammanbindande verksamhet, eller förmågan att 
bilda begrepp, dömma, sluta. Förnuft är förmågan att 
fatta begrepp såsom lagar, såsom ändamålsorsaker, så
som ideer.

Är idén ändamålsorsal;, ocb verka de mångfaldiga 
ändamålsorsakerna tillsammans enligt ett ändamål, så 
äro de mångfaldiga ideerna om ting ifrån början tänk-* 
ta enligt idén om delta ändamål — Verldsidén.

Verldsändamålet kan blott uppnås i en högre, fråii 
tingens materiella tillvarelse åtskild existens, hvilkett 
endast kan vara en andelig, dock ej en rent (indelig9 
Utan en förandligad tillvarelse, i hvilken det materiella, 
såsom till enhet med andeliglieten öfvergånget moment, 
ar af andeliglieten genomträngdt, förklaradt till ande* 
kropp (geistleib). Denna högre tillvarelse beslår icke 
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för sig, sMld från den materiella verlden, utan blott 
i det att den beständigt framgår nr densamma.

Verlden är således att anse såsom den gradvis fram
skridande processen af det materiella varandets förand
ligande. JNaturvettenskapen i våra dagar bar på blotta 
iakttagelsens väg kommit till det resultat, att icke blott 
den vegetabiliska, utan ock deu geologiska ualuren är 
lefvande, att de skilja sig (likasom den animaliska från 
dem begge, och djurslägten från hvarandra) blott ge
nom den högre graden af lifvets sjelfständighet och in
dividualitet; och att ändteligen det menskliga väsendets 
andelighet är den högsta graden af det allmänna lifvets 
individualitet och sjelfständighet. Det materiella varan
det upphöjer sig i stigande utveckling till allt högre 
grader af lifaktighet; bvarje högre grad är tillika en 
högre grad af sjelfständighet och individualitet, till dess, 
på den högsta graden af denna individualisering, det 
allmänna lifvet fattar och känner sig sjelft såsom an
delighet, sjelfmedvetande, jaghet. — Verldsändamålet 
han ej vara uppnådt i det menskliga väsendet, allden- i 
stund menniskans andelighet ännu ej är den fritt he« 
stämmande makten öfver dess kroppslighet. Det måste 
således gifvas en högre tillvarelse öfver den jordiskt 
menskliga existensen. Att det menskliga väsendet är 
bestämdt till denna högre existens är dermed väl icke 
afgjordt, men man kan dock i visst afseende sluta der- 
till, så vida den högre tillvarelsen blott kan framgå ur 
den högsta utvecklingsgraden af den materiella verldcns 
existens.

Verldens idé är frambragt af det absoluta tänkan
det, Gud. För detta tänkande gifves ej en reell exi
stens utom detsamma, (ty denna är endast villkor och 
förutsättning för ett betingadt tänkande, sådant som det 
menskliga) utan blott en ideell, ty allting är blott dess 
egen tanke. För det absoluta tänkandet existerar verl
den blott derigenom, att det sjelft tänker och sätter det 
betingade tänkandet (det menskliga väsendet); ty der- 
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med sätter det äfven verlden. Det absoluta tänbandct 
är tillika sjelft idé, d. ä., det hau af menniskoandea 
blott tänkas såsom ideernas idé, den absoluta idén, så 
vida det icke blott fritt och sjelfständigt tänker vcrlds- 
idén och dess ändamål, utan i denna idé tillika imma> 
nent, såsom verkande ändamålsorsak, medelst fri sjelf- 
verksambet verkliggör verldsändamålet.

Vissheten att en Gud realiter existerar är det hög
sta vetande, till hvilket den empiriska vettenskapen kan 
hinna, derigenom att hon från sina premisser öfvergår 
till filosofiens gebit. Ifrån sedlighetens ståudpunkt — 
ty Gud, så vida han satt menniskans etiska väsende, 
måste nödvändigt sjelf vara ett etiskt väsende — och 
genom uppenbarelse kan det gudomliga väsendet få nya 
bestämningar, hvilka ej omedelbart ligga uti idén om 
ett absolut tänkande. Denna idé är här blott utveck
lad från den ståndpunkt, på hvilken den empiriska vet
tenskapen fastställer sig som ett vetande om den 
verldsliga tillvarelsens lagar. Det öfriga måste förbe
hållas åt det filosofiska vetandet.

Sjette Af delningen. Den Empiriska Veltenska- 
p e n o c h F i I o s o fi e n.

Den empiriska vettenskapen och filosofien födas på 
samma gång genom reflexion på <let omedelbara vetan
det, på medvetandets fakta. Den förra är filoso
fien i dess början, i form" af empirism eller empirisk 
realism. Men filosofien skiljer sig från den empiriska 
vettenskapen, i det hon sätter grunden till vetande och 
visshet ej uti det reella varandets och varseblifningens 
visshet, ulan uti tänkandets och den allmänna tankens 
sjelfvisshet, uti tankenödvändighet såsom all viss
hets grund. Dermed uppträder den rationalistiska ide
alismen emot den empiriska realismen: den förra utgör 
vetandets ena faktor, neml. tänkandet och de deruti im- 
manenta allmänna tankarna, kategorierna (dc tankefor- 
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nier, genom hvilka tänkandets innehåll, det i v ars ebl i f- 
ningen gifna ämnet, urskiljes och ordnas); den sedna- 
re utgör den andra faktorn, neml. det reella, med tän
kandet samman verkande varandet och varsehlifningen. 
Förmedlingen af idealism och realism är filosofiens mål, 
hvilket hon uppnår i det hon stöder sig på tankenöd
vändigheten allena, och visar att sjelfva den af henne 
gjorda förutsättningen af det reella äi' en tankenödvän
dighet. Filosofien bevisar, att det gifves ett reellt ob
jektivt varande, och det i den dubbla formen af de na
turliga tingens materiella varande och af det absoluta 
tänkandets andeliga varande: hon bevisar alltså, att det, 
hvarom den empiriska vettenskapen och religionen me
na sig veta, realiter existerar, och att deras vetande har 
realitet och objektivitet. Ilon underlägger dem det 
fundament, hvarpå de stå: hon uppvisar det empiriska 
vetandets innehåll såsom svarande emot tänkandets la
gar, och hon ordnar det enligt dessa lagar. Nu kan, 
enligt dessa lagar, menniskan blott tänka i relativa åt
skillnader; filosofiens göroinål skall alltså bestå, dels uti 
att, enligt identitets- och motsägelselagen, lösa motsä
gelserna i erfarenhetsbegreppen (genom att antingen 
befria dessa begrepp från sinnesvillor och falska för
utsättningar, eller att återföra det skenbart motsägan
de till en högre enhet, i hvilken det utgör blott rela
tivt åtskilda momenter)} dels att enligt kausalitetslagen 
hänföra allt till dess yttersta tankenödvändiga grund.

Men filosofien, så vida hon blott bearbetar den em
piriska vettenskapens resultater, har blott relativ viss
het, Man vill dock äfven veta, huru det reella varan
det och det menskliga tänkandet äro i sig' beskaffade, 
Utom deras sammanverkan, således utom det menskliga 
varseblifvandet och vetandet. Denna kunskap vinnes 
genom eftertanke öfver det redan hända och slutföljder 
derifrån, Genom reflexion på det redan kända blir det
ta en oföränderligt bestämd tanke, ur hvars samverkan 
med det reflekterande tänkandet en ny tanke framträder. 
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ägande samma evidens och visshet som den första tan- 
hen, genom hvars medverhan han är alstrad. Detta är 
shilföljdens väsende (som dock ej bör förvexlas med 
den Logiska Syllogismen). Sä är i natiirvettenskaper- 
na begreppet om Lag en ny tanke, vunnen genom slut- 
följd: Ii kaså i matematiken, triangelns vinklars likhet 
med 2 räta. Det gifves tvenne arter af slut följd: den 
första är Demonstration $ den andra delar sig i två under
arter: Induktion och Deduktion. — Gifves nu ett vetande 
genom slutföljd, så måste ur det reella varandets och det 
inenskliga tänkandets samverkan cn slutföljd kunna dra
gas till bestämning af hvarderas väsende: ur produktens 
beskaffenhet måste de samverkande faktorernas beskaffen
het kunna inses: ur vetandets väsende och begrepp må
ste genom eftertanke, genom reflexion, kunna upptäc
kas sättet, hvarpå vetandet kommer till stånd: sättet, hu
ru varandet måste vara beskaffadt för att kunna vetas, 
och tänkandet för att kunna veta. Hesultatet af denna 
reflexion hos Fichte, Schelling, Degel, har blif- 
vit, att begge faktorerna måste vara identiska. Detta 
är filosofiens idealistiska riktning. Idealismen eller Spe
kulationen utgår ifrån begreppet om vetande eller tän
kande^ för att på rent ideell väg finna livad tänkandet 
och varandet i och för sig äro. Dess visshet liar in
genting framför realismens. Idealismen kan ej vara 
viss, att tankegodtyeke ej inblandat sig i hennes spe
kulation; dess sannings kriterium består endast der- 
Iiti, att, vid sorgfälligt upprepade slnlföljder, resultatet 
alltid förblifver sig lika: den empiriska vellenskapens 
deruti, att vid upprepade iakttagelser alltid samma re
sultat visar sig. Och likasom både realismens och ide
alismens visshet blott är relativ, så äfven deras full
ständighet. Realismen ersätter sin bristande insigt med 
hypoteser: idealismen uppfyller luckorna med fanta
sibilder. Den empiriska vettenskapen kunde blott vara 
säker alt hafva hunnit till fullständiga begrepp, om hon 
noga kände alla enskilta exemplar och arter af samma 
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slägte, alla verkningar af satnnia orsak. Men detta är 
ej fallet, ock således är hon ej säker, alt de af hen
ne uppställda begrepp och lagar äro fullständigt bestäm
da; ej viss huruvida bon känner alla slägten af ting, 
alla lagar för existens, huruvida ej mellanlänkar fattas 
henne; således ej viss huruvida systemet af hennes be
grepp och lagar svarar emot tingens system. Speku
lationen åter är ej säker, huruvida hon bar fattat och 
utvecklat det absoluta tänkandets begrepp fullständigt 
och i alla dess momenter, huruvida begreppet om verl- 
den äger alla det tillkommande bestämningar, huruvida 
således de lemmar, i hvilka verldsidcn särskiljer sig, 
(tingens slägten och arter) äro fullständigt uppgifna. Dee
med blir äfven systemets ordning och dess delars ställning 
till hvarandra oviss. -— Emellertid höra både Empiri 
och Spekulation nödvändigt tillsammans. Den ena fyl
ler den andras brister.

y/. Realismen.

Den utgår från den sinnliga känslan och de af hen
ne beroende sinnliga varseblifningarna.

Den förutsätter, att det gifves mångfaldiga yttre 
ting med särskilta egenskaper. Tinget måste tänkas så
som en samverkan af flera särskilta krafter eller verk
samheter (substanser, monader), hvilka förena sig med 
hvarandra till en bestämd gerning, i bviiken dessa kraf
ter icke blott äro immanenta, utan ock på åtskilligt sätt 
inverka på andra ting.

Erfarenheten visar tingens fördelning i slägten och 
arter. Efter samma erfarenhet uppenbarar sig särskil
ta krafters förening till en gerning (ett helt) på trefal
digt sätt: såsom l:o) en mekanisk förening; 2:o) en fce- 
misk^ 3:o) en organisk.

Empirien lärer vidare skillnaden emellan lefvande 
och liflösa varelser, men kan ej förklara den, ej heller 
upplysa, bvarföre organiska väsenden blott uppkomma
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genom fortplantning. Här måste empirien, sedan bon 
först fatlat begreppen såsom lagar, såsom åndauxålsor- 
saker, och såsom ideer, fulländas af den realistiska na- 
turfilosolien, hvilken uppfattar bela naturen såsom en 
teleologisk process, uti hvilken det materiella varandet 
upphöjer sig till andelighet. Het andeliga väsendet är 
subjekt, jag: först, såsom blott Själ (psykiskt lif, 
djurlif), d. ä. andeligbelen, så vida den ej skHjer sig 
sjeif, såsom sjelfverksamhet, ifrån sin kroppslighet: 
dernäst såsom Ande, så vida denna fattar sig sjeif i sin 
åtskillnad från sinnligheten (animalileten), likasom från 
den organiserande, lefvande materien, såsom sjeifmed
vetande, jag.

Dermed har den realistiska naturfilosofien visat, att 
naturen, blott då hon fattas såsom idé, såsom ända
målsenligt handlande och bildande verksamhet, löser em- 
piriens gåtor och åt det empiriska vetandet gifver vet
tenskaplig form.

Ålen såsom idé kan naturen blott vara det absolu
ta tänkandets, d. ä. Guds, tanke. Med begreppet af 
naturen såsom idé bar det realistiska systemet ifrån be
greppet om naturen (verlden) kommit till begreppet om 
Gud.

Vidare måste den realistiska filosofien betrakta men- 
niskan från sjeifbestämningens sida, framställa begrep
pet om vilja — således öfvergå till Etik eller Moralfi
losofi, samt derifrån till Religionsfilosofi, hvilken slutar 
med deduktion af kristendomens grundläror (s. 287— 
295.)

B. Idealismen

Idealismen utgår från det absoluta tänkandet. Del
ta är sjelfverksamhet och, såsom sådant, sig sjeif sät
tande (causa sui). Det åtskiljer sig såsom sig-sältande 
ifrån sig såsom det satta, d. ä. sina gerningar, tankar, 
sin bestämdhet. Såsom det satta är det icke mera va
rande, ulan tillvarelse, det vordna.
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Genom den eviga aid, medelst hvilken del absolu
ta tänkandet sätter sig såsom tänkande, träder det o- 
medelbart midt emot sig sjelft, synes för sig sjelft 
såsom sjelfverksamliet, det är reflexion på sig. Del 
blir för sig objektivt.

Dermed åtskiljer det Absoluta sig sjelft såsom väsen
de och syn eller sinnlig företeelse (Erscheinung), såsom 
grund och följd, såsom substans och modifikation.

Det absolut evigas öfvergående ur väsende till syn, 
m. m. är dess lifsprocess.

Så vida det absoluta synes för sig sjelft, blir för 
sig objektivt, är det sjelfmedvelet väsende, ande, subjekt
objekt. Såsom ren sjelf bestämning är det äfven abso
lut frihet.

Det konkreta innehållet af det absolutas tankar kan 
menniskan ej a priori veta, d. ä. ej veta genom blott 
deduktion ur begreppet om det absolutas ide. Blott det 
följer ur ofvanstående premisser, att det konkreta inne
hållet af det absolutas tankar måste vara skiljaktigt från 
den tanke, i hvilken det absoluta tänker sig sjelft så
som den absoluta anden. Denna sednare tanke är det 
obetingade, absolut sjelfständiga: de förra äro beroen
de, afhängiga af det absoluta. Det i dem tänkta måste 
vara något skiljaktigt från den absoluta andens sjelflo- 
reställning. Såsom något från den absoluta anden skilj
aktigt, är det icke absolut, icke obelingadt, icke ande, 
icke tänkande; alltså elt betingadt, relativt, materiellt 
— och dermed ett mångfaldigt, sinnligt, ändligt va
rande.

Det verldsliga, ändliga, såsom tänkt af del absolu
ta, är blott till uti sitt upphöjande till det oändliga, i 
sitt närmande till förening dermed. Det absoluta har 
bestämt det ändliga till förening med sig. Denna det 
absolutas förening med det relativa är begreppet om 
den absoluta kärleken, en akt, i hvilken det älskande 
sjelfvet, då det fattar sig såsom skildt från ett annat, 
tillika sätter sig såsom med delta andra förenadt. 1 
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sammanhang härmed deduceras kristendomens hufvud- 
läror.

Det rel ativas upphöjande till det absoluta är det 
materiellas förandligande, ett materiens öfvergående till 
lif och ande. Så vida denna materiens utveckling till 
ande icke sker i omedelbar kontinuitet, utan gradvis 
fortskrider i bestämda afsalser, är hon det som kallas 
process.

Alt från del allmänna begreppet om det materiella 
deducera denna process i dess särskilta grader är den 
idealistiska filosofiens föremål.

Ur begreppen verksamhet, monad, deduceras kropp. 
Den gudomliga tanke, i hvilken det verldsliga, materi
ella varandet af Gud tänkes, är idé, sjelfverksamt be~ 
grepp, d. ä. ett sådant, som bestämmer det materiella 
varandet efter singlen, arter, individer. Härvid dedu
ceras attraktion och repulsion, tyngd, fall — sluteligen 
geologisk natur.

Men på denna första grad kan det materiellas ut
vecklingsprocess till andejighet ej blifva stående. 1- 
déns skapande verksamhet drifvcr den geologiska natu
ren likasom utöfver sig sjelf och skapar derigenom den 
vegetabiliska naturen. Härvid deduceras substans så
som den verksamhet, hvilken genom egen kralt öfver- 
går i sina mångfaldiga gerningar, såsom dess rnodili- 
kationer. En sådan substans är det vegetabiliska fröet. 
/ (ixtsjiilen består i den verksamhet, som uppenbaras 
genom känsla (Empfinden).

Genom den gudomliga idéns immanenta skapande 
verksamhet drifves den vegetabiliska substantialitetspro- 
cessen utöfver sig sjelf till en högre form, i hvilken 
verksamheten ej mera är en blott periferisk, utan blir 
central^ i hvilken själen ej blott genom känsla röner 
någonting annat, utan äfven sig sjelf, och således är 
en sig erinrande, varseblifvande själ. Djurlifvet är 
sjelfkänsla af sitt eget lif och tillvarelse. Djurets själ 
är en immateriell enhet, oupphörligt framgående ur 
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således dödlig.

Det materiellas vidare förandligande kan blott be
stå deruti, att själen genom den gudomliga idéns ska
pande verksamhet erhåller kraft att genom egen sjelf- 
verksamket göra sig oafhängig från sin kroppslighet och 
upphöja sig till ande. Detta är menniskan, hos hvilken, 
till följd af nervsystemets högre organisation, det dju
riska lifvets sjelfkänsla uppstegrar sig till andelighet. 
Härvid deduceras andens upphöjning öfver tid och rymd, 
som innebär dess odödlighet (d. ä. tillståndet att sjelf- 
verksamt åtskilja sig från sina tankar, att lefva i sig och 
med sina föreställningar, likasom med alla andeliga vä
senden) — vidare varseblifning — föreställning — å- 
skådning — medvetande (den akt, hvarigenom anden så
som den varscblifvande åtskiljer sig från sina varseblif- 
ningar och det i dem varseblifna) — erinring — före
ställningars association — deras reproduktion och god
tyckliga sammanbindning, ombildning, eller förändring — 
sjelfmedvelande (fulländadt medvetande, d. ä. klart med
vetande af sig sjelf såsom jag, med fritt bestämmande 
makt öfver sina föreställningar) — Gudsmedvetande, först 
såsom blott känsla (betingad genom Guds samverkan 
med menniskoanden), hvilken, upphöjd till föreställning, 
alstrar begreppet om Gud, såsom en inom verlden bil
dande verldskraft (Panteism): sedermera (då mennisko
anden fattat sig såsom relativ, betingad ande) såsom å- 
skådning af Gud som den absoluta anden, hvilken å- 
skådning genom teologien upphöjes till begrepp — slu- 
teligen konsten d. ä. framställningen af det sanna, ideala 
begreppet om naturen och menskligheten i skönhetens 
form, i konkret, sinnlig åskådning.

Konsten och religionen stå likasom midt emellan 
andens teoretiska och praktiska verksamhet och bilda öf- 
vergången till den praktiska filosofien. — I denna dedu
ceras viljans frihet, bestående deruti, att menniskan kan 
bandia antingen enligt sitt nödvändiga tänkande (d. ä. 
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enligt den gudomliga idén och gudomliga viljan), då 
hon vill det goda; eller enligt sina godtyckliga tankar, 
alstrade af drifter och böjelser, då hon vill det onda; 
— derefter samvetet: cn subjektiv känsla af ett bör eller 
af det moraliskt nödvändiga: Guds röst i menniskans 
ande. Den moraliska känslan beror på den religiösa, 
moralitet på religion. Men samvetet såsom blott känsla 
är i sin allmänhet och obestämdhet intet säkert rättesnö
re för de enskilta handlingarna. Innehållet af dess bör 
utvecklas i den spekulativa Etiken, hvilken delas i Rätts
filosofi, Moralfilosofi och Religionsfilosofi.

Moralfilosofien lärer, alt menniskans ande genom e- 
gen sjeifbestämning skall blifva hvad dess väsende och 
begrepp fordrar. Andens väsende beslår deruti, alt han 
är af Gud satt, att han är Guds ide. Religionsfilosofi
en, tagande den gudomliga viljan till utgångspunkt, lä
rer, att menniskan skall hängifva sin egen vilja åt Gud 
och den gudomliga viljan. — Gud vill jagets hängifvan- 
de till honom och dymedelst menniskoandens förening 
med honom. Religionsfilosofien visar, alt han från e- 
vighet verkställt denna förening hos sig sjelf, d. ä. satt 
sig såsom den eviga Gudamemiiskan. Emedan Gud är 
den absoluta anden och den absoluta kärleken, så vill 
han, att inenniskau såsom ande och genom egen sjeif
bestämning skali förena sig med honom. Denna före
ning är åter blott möjlig, så vida verlden är en process 
af det materiellas förandligande, d. ä. den kan blott fin
na rum i och med de verldsligt andeliga väsenden, i 
hvilka åtskillnaden emellan den absoluta anden och vcrl- 
den (det i sig materiella) öfvergår till enhet.

Menniskoandens utvecklingsgång har börjat från sjeif
bestämning till det onda — och detta måste ej vara cn 
enda individs, utan dc första menniskornas, d. ä. hela 
släglets gemensamma gerning. — Böjelsen till det onda 
kan ej öfvervinnas af individen, ulan blott af hela mensk- 
ligheten, d. ä. af ett subjekt, som i sin personlighet är 
på en gång individ och hela mensklighelen. Denna per- 
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sonligiiet kan blott inträda i menskligheten genom en 
särskilt akt af Guds uppenbarande och uppfostrande 
verksamhet: den måste hafva ett fullkomligt medvetan
de icke blott af sin rena mensklighet, utan ock af sin 
gudomlighet (Kristus). Menskligheten kan blott öfver- 
vinna det onda derigenorn, att Kristus inträdt i den verlds- 
bistoriska processen, och att hvarje individ tillegnar sig 
Kristi gerning såsom sin och derigenorn blir delaktig af 
föreningen med Gud.

C. Betraktelser öfver Ulricis System.

Det gifves Ilera synpunkter, ur hvilka man kan be
trakta ett filosofiskt system. Efter valet af synpunkt 
måste omdömet utfalla mer eller mindre fördelaktigt. 
Huru man än må bedömma närvarande system, måste 
den opartiske granskaren dock alltid högakta dess upp- 
hofsman. Det är en skarpsinnig och öfvad tänkare, som 
sträfvar att göra sig lös ur de Hegelska bojorna. Han 
gillar ej Hegels så kallade Dialekticism, eller försö
ket att, medelst den dialektiska metoden, ur blotta tän
kandet härleda ajlt. Han yrkar menniskans sedliga fri
het och högre bestämmelse. Han försvarar dess andes 
odödlighet och söker med filosofien förena kristendo
mens läror, under det han tillika bemödar sig att före
ställa filosofiens hela innehåll i elt genetiskt samman
hang. Men han synes oss till en del förfela sitt ända
mål, derigenorn att han vill göra filosofien till en abso
lut eller quasi absolut vettenskap, endast hvilande på 
tankenödvänditjbet. Han tyckes ej hafva lyckats att fullt 
befria sig ifrån det dialektiska nätet. Väl antager han 
yltre ting, men härleder vissheten derom ur blotta tän
kandet. Väl antager han de vanliga tankelagarna; men 
gifver dem en förändrad betydelse, för att derpå grun
da en egen, med Hegels likartad, dialektisk metodj 
enligt hvilken han på sitt sätt konstruerar skapelseak
ten och verldsutvecklingsprocessen, lör att sluteligen 
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fitadna i — panteism. Hvad filosofien såsom vettenskap 
vunnit härpå, kan synas tvi f vei a k tigt, och vi frukta, alt 
detta system, ehvad snille och djupsinnighet blifvit dcr- 
på använda, dock ej utgör annat, än ett fyndigt begrepps- 
spel, der ett icke ringa utrymme blifvit lemnadt för hvad 
författaren sjelf kallar tankegodtycke (Denkwillkühr).

For att rättfärdiga detta omdöme, vilje vi framstäl
la några betraktelser öfver systemets A7is she Isgr und, life- 
lod och Ilesultater.

Författaren utgår ifrån det antagande, att tanke nöd
vändighet är grunden till all visshet, all sanning. För- 
stode han dermed, att intet bör antagas för sant, soni 
ej har en förnuftig grund, hvilken kan vara antingen 
erfarenhet, eller ren tankeverksamhet, så vore dervid 
intet att påminna. Man vore frestad att tillägga honom 
denna mening, då lian straxt i början förklarar, att han 
«under tänkandet förstår ej blott dömma och sluta, utan 
ftfven varseblifva, åskåda och med känsla fatta» (s. 7). 
Men denna förklaring af tänkandet (hvilken uppenbarli
gen är för vidsträckt, såsom tillika innefattande sinnlig 
erfarenhet) öfvergiftes snart, då det yrkas, att visshe
ten om yttre ting bör grunda sig ej på sinnlig varse- 
blifning, utan på ren tankenödvändighet. Endast så 
mycket bibehålies af den forstnämda förklaringen, att 
föreställningar om yttre ting få heta tankar, men nöd
vändiga, konkreta, oföränderliga tankar, i motsats emot 
andra vare sig nödvändiga allmänna, eller ock godtyckli
ga tankar. INu slutes, att, då vissa af våra tankar äro 
för tänkandet oföränderliga, så måste de vara frambrag- 
te genom något annats samverkan med tänkandet, och 
på denna slutsats grundar sig vissheten om en yttre verlds 
tillvarelse; ty «deruti att något måste tänkas såsom ett 
yttre objektivt, ligger allena borgen derför att det ock
så verkeligen existerar.» — Men härvid framställer sig 
sjelfmant ett tvifvelsmål, huruvida nödvändigheten att 
tänka yttre ting också bevisar, alt de existera? Kan — 
så frågar man sig — kan ej detta nödvändiga tänkande 
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äga rum, utan att yttre föremål dertill gifva anJedning? 
Vi inbilla oss dagligen ting, som ej äro till. Hvad! om 
nu hela vårt tankeväsende vore ett slags nödtvungen in
billning? Om, såsom Fichte påstod, hela sinneverl- 
den vore en tom föreställning, sprungen ur jagets, ur
sprungliga, medvetslösa verksamhet? Ulrici söker väl 
att vederlägga denna lära, men, som oss synes, utan 
att från sin egen ståndpunkt lyckas deruli; ty gifves 
ingen annan borgen för yttre tings verklighet, an blot
ta tankenödvändigbeten, så b|ir Fichte och i allmän* 
Let den absoluta idealismen ovederlagd. Men det gif
ves en annan borgen, och denna är sinnenas erfarenhet. 
Det är förnuftigt att antaga yttre ting, emedan jag och 
andra menniskor varseblifva dem. Hvarföre vill filosofen 
blott åberopa tankenödvändighet, då det egenteligen är 
känslonödvändighet, som öfvertygar om en yttre verlds 
tillvaro? H vårföre innesluta sig i blotta tänkandet, då 
vi hafva sinnen? Blir filosofien mera vettenskaplig der- 
igenom, att hon ej låtsar om sinnena och erfarenheten, 
eller blott med förringande epiteter nämner deras vitt
nesbörd «die gemeine Erfahrung, der gemeine Empiris
mus» ?

Författaren ogillar empirismens påstående, att men- 
niskotanken behöfver en påstötning, en väckelse utifrån; 
(die Erregbarkeit des menschlichen Denkens); en sådan 
väckbar, men sedan genom egen kraft sig fortsättande 
verksamhet vore, menar han, en motsägelse; «ty hvad 
som genom egen kraft uppehåller sig måste ock genom 
sig sjelf hafva uppkommit, emedan ett kontinuerligt sig- 
sjelf uppehållande icke är annat än ett kontinuerligt sig- 
sjelf-sättande» (s. 84). Men hafve vi ej i kroppars rö
relse de tydligaste exempel på en verksamhet, som, ef
ter att hafva blifvit väckt, fortsätter sig sjelf? En kropp, 
en gång satt i rörelse, skulle genom egen kraft bestän
digt fortfara att röra sig i en rät linie, om ej andra kraf
ter hindrade honom derifrån. Och likväl antaga vi ej 
derföre, att kropparne uppkommit af sig sjelfva. Men 
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kan nu en kroppslig kraft genom jttrc väckelse, sättas 
i verksamhet och sedan fortfara af sig sjelf, huru myc
ket mer skall ej andens kraft, en gång väckt, kunna fort
sätta sin verksamhet? Ty i samma mån anden är till 
sitt väsende mera sjelfverksam än kroppen, bör han ock 
af en ringare retelse kunna väckas och sedan af egen 
inre drift sjelf egga sig till fortsatt verksamhet. Detta 
innebär icke, alt lian oupphörligt satter eller skapar 
sig sjelf, utan endast att han sjelf utöfuar den honom 
af Skaparen förlänade kraften.

Författaren förkastar äfven en inverkning utifrån 
«im sinne des gemeinen Empirismus», det vill säga, i 
Lockes mening. Visserligen möter härvid den oupp
lösta svårigheten af en kropps inverkan på ett andeligt 
väsende, och Locke medgifver gerna sin oförmåga att 
lösa den. Men författarens egen teori, att det yttre med
verkar eller samverkar med tänkandet till frambringan
de af föreställningar, förklarar väl den mera? Ilvad skil
jer samverkan ifrån inverkan? Huru samverkar eller med
verkar det yttre med det inre? Författaren bar ej ut- 
redt det, och erkänner att det ej vidare kan förklaras. 
Men hvaruti skall då idealismens spekulation hafva före
träde framför empirismens? Månne dcruti, att den för
ra icke antar atomer, materiella substanser, utan endast 
lif, verksamhet? Men om en materiell substans inverkar 
på en andelig, eller en yttre verksamhet samverkar med 
en inre, utan att jag i någotdera fallet begriper huru 
det tillgår, hvad har filosofien vunnit? Och bar ej i sed- 
nare fallet en ny svårighet tillkommit, den att tänka en 
verksamhet utan en verkande substans, utan någon, som 
verkar; ty idealismen vill ej veta af substans, knappast 
af kraft, utan endast af blott och bar verksamhet såsom 
grunden till allt både inre och yttre, både sinnligt och 
öfversinuligt. Men bvad är en blott och bar verksam
het? En abstraktion, som godtyckligt göres till grund 
för allt det konkreta.

Enberg, Eilusoji, 15,
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Åtskilliga anmärkningar vore väl att göra emot nå
gra af de så kallade filosofiens grufHlförutsättningar, t. 
ex. den, att det menskliga tänkandet förmår känna sig 
sjelfl (hvilket blott i viss grad är sant); att det mensk
liga tänkandet bar ett innehåll, åtskildt ifrån sjelfva tän
kandet, d. v. s. ett föremål utom tänkandet, och dock 
tillika innehållet i detsamma m. m.; men vi öfvergå till 
sjelfva tankenödvändighetens uttryck eller de så kallade 
tankelagarna och författarens förklaring deraf; ty på den
na förklaring beror allt del följande, nemligen så väl 
metoden att filosofera, som resnltaterna.

Identitets- och Motsägelselagens innehåll, säger för
fattaren, förbjuder att tänka det absolut identiska och 
det absolut motsatta, men bjuder deremot att tänka allt 
såsom relativt identiskt och relativt motsatt, eller, med 
ett annat uttryck, att tänka allt i relativa åtskillnader. 
— Visserligen äro, äfven efter den vanliga logiken, al
la ting relativt identiska, så vida de alla hafva varan- 
dels kännetecken, och relativt motsatta, så vida det ena 
har kännetecken, dem det andra saknar. Men författa
ren syftar till ett annat mål. Han vill, att alla ting sko
la till sitt väsende tänkas både identiska och icke i- 
dentiska (panteismens lära), och åberopar sig i förra af- 
scendet på identitetens och i det sednare på motsägel
sens lag. Men hvad lärer rätteligen identitetslagen? Att 
hvarje begrepp är lika med sig sjelft; att detsamma är 
detsamma. Den är egenteligen en blott tavtologisk sats, 
den första förutsättningen för allt tänkande; men den 
utgör, i sin tillämpning, grunden för all logikens och 
matematikens visshet, då den nemligen innebär ett be
grepps fullkomliga likhet med sina kännetecken, och så
ledes att, der alla kännetecken äro lika, der äro också 
sjelfva begreppen lika, d. v. s. der utgöra de, ehuru 
med olika ord eller tecken uttryckta, blott ett och samma 
begrepp. Man kan, säger författaren, icke tänka absolut 
identitet; vi våge påstå, att man kan tänka den, i nyss 
anförda mening: deremot medgifve vi, att man ej kan 
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tänka Iva ting såsom absolut identiska, just derföre att 
de äro tuå särskilta ting$ men derom är icke heller frå
ga uti idenlitetslagen, rätt förstådd. — I slöd af mot
sägelselagen skall, enligt författaren, ingenting kunna 
tänkas såsom absolut motsatt eller skiljaktigt, ty att tän
ka något sådant skall just utgöra motsägelsens natur. 
Detta påstående innefattar likaså en tvetydighet. Vis
serligen äro inga verkliga ting eller beskaffenheter så 
motsatta, att de ej kunna förenas under varandets be
grepp: de likna alla hvarandra deruti, att de äro. Men 
till sitt ölriga väsende kunna de utan tvifvel vara abso
lut skiljaktiga, det vill säga, liafva rakt motsatta känne
tecken, t. ex. det ändliga och det oändliga, dygd och 
last. Motsägclscsatsen förbjuder blott att tänka ett och 
samma ting med kännetecken, som motsäga det, men ej 
att tänka tvenne eller flera till väsendet motsatta ting 
jemte hvarandra. — Man ser, att författaren söker be
stämma de begge logiska tankelagarna så, att de skola 
gynna den panteisliska verldsåsigten: men vi tro, att 
denna bestämning är godtycklig, och att deras enkla och 
sanna betydelse derigenom förvändes.

Emellertid uppkommer genom denna förklaring af 
de begge första tankclagarna (eller den första, om de 
anses for en) den metod, enligt hvilken författaren ut
vecklar sitt system. Allt blir för honom relativt iden
tiskt och relativt åtskildt: ande och kropp, Gud och verld; 
till och med sedligt godt och ondt undantages ej från 
denna allmänna tankenödvändighet (s. 397), så att intet 
annat än författarens sedliga känsla synes liafva beva
rat honom från moralisk indifferentism och oblidkelig 
fatalism. 1 hans deduktioner framlyser ett lofvärdt be
mödande alt mildra den Hegelska panteismens hårdhet, 
en oförställd vördnad for det heliga, för mensklighetens 
högre behof och intressen. Men, i det hela, huru föga 
tillfredsställer systemet en sann, en begriplig vetten- 
skaps fordringar? Vid hvarje steg hopa sig tvifvelsmål. 
«Materiens och andens väsende är verksamhet: denna 
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är i densamma och doch en annan: den, sim ut
gör materien, öfvergår gradvis till den, som utgör an
den, och det sker medelst den gudomliga idéns imma- 
neula verksamhet:» Sådant är systemets innehåll i få 
ord. Men huru begripa identiteten af dessa begge verk
samheter: den ena utsträckt, tung, delbar; den andra 
tänkande? Nej, svaras, de äro icke detsamma; utan den 
ena öfvergår i den andra. För att bär ej tala om sjelf- 
motsägelsen, så frågas blott: Huru öfvergår den förra 
verksamheten i den sednare? Huru stiger den smånin
gom ifrån stengrandens verksamhet till andeverksamhet 
hos en Plato eller en N e w t o n? Är ej detta lika svårt 
att fatta, som huru, enligt empirismens lära, det mate
riella och andeliga kunna verka på hvarandra? Vidare, 
och i afseende på sjelfva skapelseprocessens förklaring, 
frågas: Huru har det absoluta tänkandet, Gud, kunnat 
tänka det icke absoluta, ändeliga, materiella, honom mot
satta? «Gud», heter det, «har genom idéns immanenta 
verksamhet satt (tänkt) den geologiska naturen; men i- 
déns verksamhet kunde ej stadna dervid; den måste gå 
utöfver den geologiska och sätta den vegetabiliska na
turen: dock ej heller der kunde den stå stilla; den må
ste gå utöfver och sätta den animaliska naturen: ändte- 
ligen måste den gå utöfver denna och sätta den mensk- 
iiga anden». Huru många frågor ville man ej här gö
ra, t. ex.: Hvad är cn idés immanenta verksamhet? Hu
ru blir en blott idé sjclfständigt verksam? Huru blir en
heten af begrepp och åskådning (ty del är idéns väsen
de) en skapande makt? Hvarföre måste idén skapa just 
så många grader af varelser? Hvarföre stadnade han ej 
vid den första? Filer vid den andra? Hvad är hela den
na deduktion af skapelseprocessen annat än ett något 
konstigare sätt att säga hvad förnuftet och uppenbarel
sen lära, att Gud skapat himmel och jord, elementerna, 
växter, djur, menniskan? Har således idealismen egen- 
teligen förklarat någonting? Förkläder den ej sin okun
nighet i abstrakta termer, i mörka, obestämda talesätt, i 
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Myftîga lankeskillnader, livilka åter upphäfvas? Fyller 
den ej luckorna i sin tankeföljd med fantasibilder? Och 
är det hela annat än ett lärdt, metodiskt spel med all* 
männa begrepp?

Ännu några strödda anmärkningar:
1: o. Idealismen har, enligt författaren, ej annat san

ningskriterium, än att, vid sorgfälligt upprepade slutfölj
der, resultatet alltid forblifver sig lika. Men huru då 
afgöra företrädet emellan de ofta olika slutföljderna bos 
Fichte, Schelling, Hegel och författaren sjelf? 
Hvar och en tror sig utan tvifvel sorgfälligt hafva pröf- 
vat sina slutsatser; och likväl strida de icke sällan emot 
hvarandra.

2: o. Idealismen förklarar stundom i en cirkel, stun
dom genom metaforiska rittryck. Så deduceras minnet 
på det sätt, att «tänkandet måste nödvändigt, i kraft af 
sin produktivitet och sjelfbestämning, hafva förmåga alt 
äfven utan tingens medverkan åter framalstra alla var- 
seblifningar.» Detta vill med andra ord säga, att tän
kandet måste hafva minne. Men det återstår att förkla
ra, hvarfore tänkandet måste hafva minne, hvarföre tän
kandet — en blott kraft —• måste äga en annan kraft.

Föreställningars association förklaras derrned, att de 
draga eller frånstöta hvarandra: således genom en blott 
metafor. Medvetandet förklaras sålunda, att tänkandet 
måste åtskilja sig sjelft från sina tankar och dessa från 
hvarandra. Delta utgör sjelfva medvetandets begrepp, 
men ingen förklaring af dess uppkomst. Sjelfva skill
naden emellan medvetande och sjelfmedvetande förut
sattes, men deduceras ingenslädes tydligt; klarast uttryc- 
kes skillnaden så, att det förra är början, det sednare 
fulländningen: en förklaring, som visar, att begge i grun
den utgöra samma begrepp, ehuru de i deduktionsscrien 
på ett långt afstånd skiljas ifrån hvarandra.

3: o. Den idealistiska panleismen åberopar fåfängt 
naturvettenskaperna till stöd för sina påståenden. Så 
påstås, alt «naturvetlenskagpn i våra dagar har på blot* 
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«ta iakttagelsens väg kommit till det resultat, alt icke 
«blott den vegetabiliska, utan ock den geologiska natu- 
«ren i sig är lefvande^ alt den animaliska skiljer sig från 
«begge, likasom de särskilta djurslägtena från hvaran- 
«dra, genom den högre graden af detta lifs sjelfständig- 
«het, individualitet och egendomlighet; och att sluteligen 
«det menskliga väsendets andelighet blott är den högsta 
«graden af denna det allmänna lifvets sjelfständighet och 
«individualitet» (s. 201, 202). Detta sista tillägg inne
fattar en spekulativ smygsats, hvartill man ingalunda 
kommit på iakttagelsens väg. Vi bestride, att någon na- 
turvettenskap har gjort en sådan iakttagelse: vi driste 
tvertom påstå, att alla en snnd naturforsknings iaktta
gelser leda derhän, att anse menniskan såsom upphöjd 
öfver det allmänna natur- och djurlifvet, såsom en länk 
emellan djuren och Gudomen. Menniskan kan ej för- 
nuftigtvis betraktas såsom en högre grad af apans eller 
elefantens tillvarelse. Hon är ej spetsen af deras lif. 
Hon är något annat och högre.

4: o. Den idealistiska panteismen lofvar att förkla
ra tingens väsende, men håller ej sitt löfte. Vi hafva 
sett dess cirkelförklaringar och metaforiska uttryckssätt. 
1 några fall bekänner den sjelf sin oförmåga. Den sä
ger sig ej kunna a priori härleda det konkreta inne
hållet af Guds tankar, d. v. s. tingens genera och spe
cies samt individerna: hon är icke viss, huruvida hon 
fullständigt och i alla dess momenter fattat och utveck
lat det absoluta tänkandets begrepp om verlden; icke 
säker, huruvida det verldsbegrepp, bon uppställer, äger 
alla detsamma tillkommande bestämningar. Dess högre 
vetande lärer väl således skola bestå i vetandet om Guds 
och verldens relativa identitet och åtskillnad. Men om 
nu detta vore en af de fantasibilder, dem hon sjelf er
känner sig behöfva använda, för att dermed fylla bri
sten uti verkeliga kunskaper?

5: o. Den idealistiska panteismen söker i de flesta fall 
att härleda del särskilta ur det allmänna, det konkreta ur 
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del abstrakta, verkligheten ur blotta begrepp. Detta är 
dess grundlyte, den villfarelse, hvarifrån alla öfriga bär- 
flyta. Ty ej utan det största våld på tankelagar och sund 
logik, cj utan det största missbruk af ord, kan denna här
ledning ske. Ordens missbruk, eller, som är detsam
ma, deras godtyckliga, obestämda bruk, är det univer
salmedel, hvaraf idealismen beljenar sig, for alt framgå 
till sitt mål. Detta medel kan dock nyttjas mer och 
mindre dristigt, med mer eller mindre aktning för det 
allmänna förnuftet. Författaren bör man hålla räkning 
derför, att han åtminstone icke utsträckt missbruket till 
dess yttersta gräns.

6: o. Den till panteisnien syftande idealismen är dun- 
kel, oredig och sväfvande i begrepps-bestämningar. Det
ta är en nödvändig följd af nyssnämda ordmissbruk och 
af den logiska principen att tänka allt relativt identiskt 
och relativt åtskildi. Då man oupphörligt sätter tvenne 
begrepp såsom hvarandra lika och på samma gång oli
ka, så blir hela framställningen en följd af motsägelser, 
som ständigt tillskapas och ständigt upphäfvas. Under 
denna motsägelseprocess framskrider tankeutvecklingen 
konstlad och svårfattlig. Den skarpsinnigaste tänkare 
förlorar sig sjclf och förbryllar andra i denna spindel- 
väfnad af liua begrepps-skillnader, som ej skola vara nå
gra skillnader. Man läse t. cx. författarens vidlyftiga 
och dock oklara utveckling af de eljest i sig sjelfva så 
enkla begreppen om det allmänna, särskilta och enskil- 
ta (s. 131—141).

7: 0. Idealismen tager sin tillflykt till en oförklar
lig hypotes, då hon, med förkastande af realismens be
grep om substans såsom ett ursprungligt substrat för 
kraft, söker härleda allt ur blott kraft, eller, som bon 
hellre uttrycker sig, ur blott verksamhet. — Sant är, 
att begreppet om ett substrat lör kraft har sina stora 
svårigheter. Men realismen slöder sig dock på erfa
renhetens vittnesbörd om kroppsliga substanser, eller i 
rymden sjelfbeslående varelser med inneboende krafter, 
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ocb antager, i analogi demie«!, okroppsliga tänkande sub
stanser. Idealismen utgår deremot från en af ingen er
farenhet bekräftad idé om en blott och bar verksamhet, 
som skall utgöra alla tings väsende och bestämma så 
väl del materiellas som det andeltgas sått att vara. Jf- 
ven om man med författaren antager tvenne samverkan
de verksamheter, en materiell ocb en andelig, blir för
hållandet dock i grunden detsamma. Svårigheten qvar- 
står att tänka en verksamhet, som ej finnes hos ett va- 
relseämne, hos cn substans. Hvad är en rörelse utan 
något som rörer sig, ett tänkande utan någon som tän
ker, ett medvetande utan någon som vet af sig! Man 
torde invända, att idealismen missförstås, emedan äf- 
ven hon tillegnar sig begreppet substans. Ja, hon ta
lar visserligen om substanser, om monader, om det sub
stantiella i lingen o. s. v., likasom dessa begrepp ägde 
ett verkligt innehåll. Författaren beskrifver substans 
såsom en perennerande verksamhet. Men ännu en gång: 
hvad är en perennerande verksamhet, utan någon el
ler något, som perennerande verkar? För alt emeller
tid bjelpa sig fram med den förutsatta, på sig sjclf 
hvilande verksamheten, uppfinner man de besynnerli
gaste vändningar och talesätt. Så återkommer förfat
taren beständigt till en verksamhet, hvilken ur gör an
de t öfvergår till gerning, såsom sin produkt. Men verk
samheten är ju sjelf ej annat än ett görande; således 
förklaras produkten genom ett görande, som ur sitt gö
rande öfvergår till gerning. Hvad är delta annat än 
ett tavtologiskt ordspel? 1 allmänhet vill idealismen 
väl hafva orden, men ej sjelfva sakerna; den lånar ut
trycken, men upphäfver de dermed förenade begrep
pen. Den betalar oss således med blotta ord, hvilka 
anspela på verkliga ting, men i sjelfva verket ingenting 
betyda.

8:o. Författaren betraktar realism och idealism, em- 
piri och spekulation, såsom filosofiens tvenne hälfter, af 
hvilka den förra från erfarenheten, från del cuskilta, upp
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stiger till allmänna begrepp, lagar, ideer; den sednare 
från det allmänna, från det absoluta tänkandet, nedsti
ger till särskilta begrepp, ideer, slägten, arter, för att 
ytterst komma till mennisko-jaget och dess förhållande 
till den absoluta anden. Begge kunna blott göra an
språk på ett relativt vetande, och utesluta således icke 
allenast icke hvarandra, utan hora nödvändigt tillsam
mans, derigenom att de fullända, beriktiga och bestyr
ka hvarandra (s. 254—257). — Man ser, att författaren 
här tager realism och idealism i en annan betydelse än 
den vanliga, i det han sätter dem lika med empirism 
och spekulation. Men månne de äfven i denna bemär
kelse kunna rätteligen kallas tvenne hvarannan fullän
dande hälfter af den filosofiska veltenskapen? Äro de ej 
snarare alt anse såsom tvenne olika metoder, den ena 
det varsamt pröfvande förnuftets, den andra den våg- 
samt utvandrande inbillningens? Sättas de i denna be
tydelse, så vill det synas som skulle all äkta filosofi va
ra realism, och idealismen utgöra den konjekturala de
len af filosofien, rörande sig inom området af det tänk
bara, af blotta möjligheter, hvilka dock, för att förtje- 
na en plats i vettenskapen, böra vara sannolika och så
som sådana hämta sitt stöd icke blott från deras sam
manhang sinsemellan, utan från deras omotstridighet mot 
det hela af all erfarenhet samt deras enlighet med men- 
niskans högre natur och bestämmelse. Men, äfven så 
beskaffade, böra de likväl icke utgifvas för annat än 
hvad de äro, för sannolikheter, ej for absolut vissa sat
ser. Sålunda återförd inom sin egenteliga sfer, kan i- 
dealismen gagna, dels såsom ett öfningsfält för tanken, 
dels derigenom att den, vidgande utsigterna, hindrar re
alismen att förtorka till en ytlig empirism eller en själs
dödande materialism. À andra sidan skall realismen hin
dra, alt idealismen blir en oredig, förvirrande tankedröm, 
der inbillningen tygelfrilt spelar med sjclfgjorda begrepp 
och smickrar (Örståndets högmod genom förespeglingen 
af clt allting omfattande kunskapssystem. Om realismen 
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är benägen alt for trångt begränsa, så sträfvar idealis
men alt för vidt utsträcka förnuftets förmåga. Men för 
en inskränkt varelse består sanning, likasom dygd, of
tast i ett lagom, en medeluäg. Denna medelväg är dock 
svår att finna, ännu svårare att oförryckt bibehålla. «Men- 
niskoförnuftet, säger Luther, liknar cn drucken man 
till häst: när man bjelpcr upp honom på ena sidan, fal
ler han ner på den andra » Det adertondc seklets rea
lism förlorade sig i empirismens och materialismens öf- 
verdrift; vårt tidehvarfs idealism har förirrat sig i de 
begge ytterligheterna af en mystisk panteism och en ra
tionalistisk ateism. Det var följden deraf, att menni- 
skotanken, innesluten inom sina egna ideer, ville häm
ta allt vetande ur sig sjelf allena, konstruera sannin
gen i stället för att ödmjukt efterforska den, sålunda 
förgudande sig sjelf, under namn af absolut förnuft, 
och sina egna tankebilder under namn af absolut vet
tenskap. Men skall filosofien blifva värdig sitt namn 
och af någon nytta för menskligheten, så måste hon, 
upphöjd öfver fåfänga anspråk och tomma grillfängerier, 
erkänna och vörda äfven det hon ej kan bevisa, den ytt
re naturens verklighet, «den tysta känslans högre lag», 
tänkandets grundlagar, sådana de i det allmänna men- 
niskoförnuftet blifvit inplantade och af alla tiders visa
ste filosofer erkända. Det skall eljest hädanefter in
träffa, hvad filosofiens historia hiltils så många gånger 
bevittnat, att spekulationen i sin djcrfva uppflygt för
lorar allt fäste för begreppen; att den, i stället för att 
upplysa och förädla, endast förvillar och missleder, i 
synnerhet unga sinnen, som finna behag i dristiga tan
kepåfund, utan att nogare undersöka deras grundei’ och 
sammanhang; att den för blotta nöjet att tillskapa ett 
system, glömmer bort filosofiens hufvudändamål, som 
bör vara ett praktiskt, nemligen att stödja och betryg
ga mensklighetens högsta intressen; och sluteligen alt, 
under bemödandet alt vilja begripa allt genom en så 
kallad ren tankeverksamhet, man dock icke lyckas att
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göra någonting rätt begripligt hvarbcn for sig sjelf el
ler för andra, samt sålunda besannar den gamla Romer
ska skaldens ord: Faciunl intelligendo, ul nihil intelli- 
gant.
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TREDJE ßlHANGET.

Momenter rörande till det Fysiko-teologiska Beviset.

A» T e r r e s tr i sk a A nor d ni n g ar, 

vittnande om en med afsigt vidtagen öfverensstämmelse 
emellan den oorganiska och den organiska naturen.

1. Årets längd.

a) med afseende på växtriket.

Man kan utan svårighet föreställa sig solsystemets 
inrättning sådan, att året varit antingen längre eller kor
tare än nu, utan att, så mycket vi inse, någon kraft i 
systemet hehöft förändras eller någon mekanisk olägen
het deraf föijt} men i bådadera fallen skulle växtverl- 
dens verksamhet bafva blifvit bragt i oreda och sluteli- 
gen tillintetgjord. De flesta bland våra fruktträd t. ex. 
fordra, att året skall hafva sin nuvarande längd. Skulle 
sommaren och hösten vara betydligt kortare, så kunde 
frukten icke hinna mogna. Vore dessa årstider betyd
ligt längre, så skulle trädet å nyo blomma och den nya 
frukten förstöras genom vintern. Eller, om året vore 
fullt dubbelt så långt som nu, så skulle sannolikt den 
andra skörden icke mogna, bland annat af brist på en 
mellanliggande årstid för hvila och krafternas återhäm
tande, sådan vintern nu är. Skogsträden tyckas på li
ka sätt behöfva alla vårt nuvarande års särskilta årsti
der för sin fullkomning. — 1 allmänhet följa växternas 
förrättningar så noga det nuvarande årets tider, att Lin
né lör årstidernas betecknande föreslog en så kallad 
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Blomster almanack, ett Calendarium Florœ. Dessa för
rättningar återkomma periodiskt efter en mellantid af 
precist, eller åtminstone ganska nära 12 månader. Vis
serligen foranledes detta resultat genom den verksam
het, som yttre retelsemedel, såsom ljus, värme, fuk
tighet, utölva på växterna: i följd hvaraf små olikhe
ter förekomma i tiden för blomning, löfsprickning, o. 
s. v., alltsom årstiden börjar förr eller sednare, och 
allt efter klimatets större eller mindre blidhet. Dock 
finnas åtskilliga omstäudigheter, hviika bevisa, huru det
ta återkommande af samma händelser efter lika mellan
tider icke helt och hållet beror af yttre inflytelser, utan 
också hvilar på någonting i växternas inre byggnad. 
Alpväxter t. ex. afvakta icke solvärmens rctelse, utan 
äga ett så starkt sträfvande att blomma, att deras blom
mor ses sticka upp ur den ännu osmälta snön. När 
våra fruktträd öfverflyttas till de tempererade trakterna 
söder om eqvatorn, fortfara de några år alt blomma vid 
den period, som motsvarar våren hos oss. Motsatsen 
äger rum hos vissa växter ur södra hemisferen, som, 
hitflyttade, slå ut sina blommor om vintern, hvilken års
tid faller in med södra bemisferens sommar. Ofvan- 
nämda yttre retelsemedel äro således ej att anse för den 
bestämmande orsaken till växtförrättningarnas periodi
ska gång. Denna orsak ligger i plantans natur, i hen
nes inre dertill enkom afpassade byggnad, hvilken är 
inrättad i ett visst förhållande till tiden. Processerna 
for safternas stigande, safvens bildning, löfspricknin- 
gen, blomningen, befruktningen, fröets mognande — 
allt detta fordrar en viss tidslängd och skulle ej kunna 
inskränkas till en kortare tid än ett sol-år, eller åtmin
stone högst obetydligt förminskas. Hvarföre blef nu 
sol-året så långt och icke längre? Eller, då detta en gång 
fick sin bestämda längd, hvarföre blef växternas cykel 
just lika lång? Och denna cykel förspörjes icke blott 
hos några få, utan hos tusendetals växter. Låtom oss 
blott taga antalet till 10,000 arter. Huru kunna alla 
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dessa organiska kroppar vara så inrättade for samma 
period at ett år? Huru kunna alla dessa lefvande ur
verk vara så uppdragna, alt de gå lika lång tid? Med- 
gifves det ock, att de kunna tåla ett år, som är en må
nad längre eller kortare, huru liafva väl alla de tiolu- 
sende kunnat talla inom en och samma gräns? Ingen 
slump bar kunnat föranleda ett sådant resultat. Det 
måste böra betraktas såsom bevis på en afsigt. Att 
längden af jordens omlopp kring solen och tiden för 
växtförrättningarnas cirkellopp stå i öfverensstämmelse 
med hvarandra: att elementernas retelser komma efter 
vissa mellantider ocb fortfara så länge, att växten bi
behålies vid heisa och kraft, samt vinner förmåga att 
fortplanta sitt slägte: att den tid, som blifvit afmätt åt 
de vegetativa krafterna till att förrätta deras göromål, är 
precist så lång, att han sätter dem i stånd alt fullgöra 
dessa på bästa möjliga sätt: att växternas organisation 
gör dem passande för den jord, hvaruti de skola rota 
sig: hela denna motsvarighet mellan organisk byggnad 
och dess villkor, mellan byggnadens skala och villko
rens skala, emellan solsystemets dimensioner och växt- 
lifvets krafter förutsätter ett planmässigt verkande För
stånd, en Skapare, som, då lian frambragte en del af 
sina verk, icke missvårdade eller glömde den andra.

b) med afseende på djurriket.

Samma gång for bevisningen kan ock tillämpas på 
djuren. Fåglarnas parning, deras byggande af sina nä
sten, äggens utkläckning, befjädrandet och flyttningen, 
intaga hvardera sina vissa tider af året och fylla, jemte 
den vederbörliga hviloliden, alla årets 12 månader. De 
flesta insekters förvandlingar stå i ett dylikt förhållan
de till årstidernas omvexling och långvarighet. Hos hvar- 
je djurart (med undantag af menniskan) är det en viss 
tid af året, då det rcproduktiva systemet utöfvar sin 
Verksamhet till slägtets bibehållande. Och denna års
tid samt perioden för drägtigheten äro så afpassade, alt 
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ungarna framfödas vid den tid, då temperaturen är fjen- 
ligast för deras späda, börjande lif. Resultatet af djur
rikets betraktande blir detsamma som af växtrikets, att 
man ej kan förklara öfverensstämmelsen emellan det pe
riodiska i solsystemets rörelser och i djurlifvets cykler, 
så framt man ej vill tänka sig en vis Upphofsman så 
väl till den organiska, som till den oorganiska naturen.

2. Dygnets längd.

Åtskilligt bos både växter ocli djur har en perio
disk karakter, svarande emot cykeln af ett dygn med dess 
omvexling af dag och natt. Vissa växter tillkännagifva 
dygnets timmar derigenom, alt de öppna eller tillsluta 
sina blommor; hvarföre Linné ock föreslog ett af så
dana växter bestående Horologium JFlorce, el t Hlomster* 
ur. Vid blomkalkarnas öppnande eller tillslutande rät
ta sig dock några växter mera, andra mindre efter dags
ljusets och värmens inflytelse. Äfvcn kunna de i dessa 
förrättningar förvillas genom artificiellt ljus eller mör
ker, men återtaga sin naturliga drift, när de utsättas i 
fria luften. Detta tyckes visa, alt nämda förrättningar, 
ehuru till en del beroende af yttre retmedel, likväl baf- 
va en med det astronomiska dygnet sammanfallande pe
riodisk karakter, grundad i växtens byggnad. Men hu
ru kunde växterna få någon periodisk egenskap med af- 
seende på ljus och mörker, så framt den icke blifvit 
dem med afsigt gifven? Att söka härleda densamma ur 
blott yttre orsakers inverkan blir alltid en godtycklig 
och otillfredställande förklaring.

Djuren bafva äfven cn period i sina förrättningar 
t. ex. i sina vanor att vaka, sofva, äta, o. s. v., och de
ras trefnad tyckes bero på denna periods öfverensstäm- 
mclse med dygnets längd. Likaså njuter menniskan sin 
bufvudsakliga hvila en gång på 24 timmar. Så vidt vi 
kunne inse, är längden af denna period välgörande för 
menniskokroppeu, och med temlig visshet lärer man kun- 
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ua påstå, att den ej sinille kunna alltför mycket förlän* 
gas eller förkortas. En period af 48 timmar, 24 för 
verksamhet och lika länge för hvila, skulle blifva allt* 
för lång för vår nuvarande kroppskonstitution: äfvensoin 
en kortare, t. ex. en beständig omvexling af 8 timmars 
arbete och 4 timmars hvila, skulle vara vida mindre 
fördelaktig och angenäm, än 16 timmars verksamhet ock 
8 timmars uppehåll.

Afräknar man derföre från den dagliga cykeln för 
djurs och menniskors verksamhet allt sådant, som kan 
tillskrifvas förvärfvade vanor eller bärflyta från yttre or
saker, så qvarstår likväl alltid en periodisk karakter, 
jemte en period af viss längd, som sammanfaller med 
eller lätteligen kan lämpas efter jordens svängning kring 
sin axel. Huru har nu ett sådant förhållande kunnat 
inplantas i menniskornas, djurens och växternas natur, 
samt öfvergå från den ena generationen till den andra? 
Förutsätter man en vis och god Skapare, som lämpat 
alla naturens delar efter vissa ändamål och efter hvar
andra, så är detta ingenting annat än hvad man borde 
förmoda och kan förstå. Men under hvarje annan för
utsättning förefaller ett sådant faktum otroligt och obe
gripligt.

3. Jordens massa.

Jordens massa är en af de godtyckliga qvantiteter i 
solsystemet, hvilka, så vidt vi hunne finna, ej bestäm
mas af någon kosmisk nödvändighet. Men af jordens 
massa beror tyngdkraftens styrka, och efter denna rät
ta sig åtskilliga den organiska verldens förrättningar, 
hvilka, i fall tyngdkraften vore betydligt större eller 
mindre, skulle rubbas, genom denna rubbning förorsaka 
beständiga oredor och sluleligen fullkomlig förstöring. 
Bland liera exempel välja vi några.

1 Exemplet. Safternas uppstigande i växterna.
Enber s> Filosofi, 16.
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Man vet, att alla växter insuga väts ka genom sina 
rötter och medelst en inre kvalt pumpa upp henne i 
alla sina delar samt sprida henne ända till bladen. I 
ett träd lyftes sålunda saften upp till toppen: är trä
det t. ex. 33 fot högt, så måste tryckningen på bvarje 
quadrattum af den understa kärlafdelningen vara 15 skål
pund, endast för att hålla saften uppe. Nu hålles hon 
ej allenast uppe, utan drifves också uppåt med betyd
lig kraft för alt ersätta den afdunstning, som äger rum 
genom bladen. Men det är klart, att denna krafts till
börliga verksamhet beror af dess rätta förhållande till 
tyngdkraften. Under växtlifvets vanliga gång regleras 
det förhållande, Iivari saften stiger upp, å ena sidan al 
växtkraftens tryckning uppåt, och å den andra genom 
storleken af vätskans tyngd tillika med alla andra mot
stånd, som skola öfvervinuas. Förutsätte vi således, alt 
tyngdkraften stegrades, så skulle hastigheten af denna 
cirkulation inom växterna minskas, och det förhållande, 
hvari denna förrättning fortgår, komme alltså hvarken i 
öfverensstämmelse med årstiderna eller med andra fy sir 
ologiska processer, hvarmed hon skall samverka. Lika
så skulle en förminskning i växtsafternas ty ngd påsky n
da deras uppstigande och säkerligen öfvcrlasta bladen 
och andra organer så, att de icke kunde vederbörligen 
göra sin tjenst. Ilär hafva vi således ett förhållande 
emellan krafterna hos växternas minsta delar och stor
leken af den jordmassa, hvaruti de lefva. Man skönjer 
ingen ögonskenlig förbindelse mellan storleken af jor
dens materie och den kraft att insuga vätskor, som fin
nes hos en vinrankas rötter, eller den kraft, hvarmed 
kärlen i hennes grenar framdrifva safterna. Dock slår 
allt i en sådan öfverensstämmelse, som erfordras till 
rankans trefnad. Ilvar finne vi något skäl härtill, om 
man icke vill antaga, att de omständigheter, under hvit- 
ka vinrankan kan växa, intogos i bestämningen af dess 
byggnad?

2 Exemplet. Blonunornas ställning. En del blom
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mor växa med blomkalken uppåt, andra ”luta tankfullt 
sina linfvuden” och vända blomman nedåt. Dessa lu
tande blommor, anmärker Linné, äro sådana, som haf- 
va sin pistill längre än ståndarne, och i följd af näm- 
da ställning kan frömjölet från antlicran eller ståndar- 
knappen falla på pistillens stigma eller öfversta ända, 
hvilken process är nödig för blommans befruktning. 
Ställningen beror härvid af den blomstjelks längd och 
böjlighet, som uppbär blomman. Tydligt är, att en gan
ska obetydlig förändring i tyngdkraften eller i stjel- 
kens styfhet skulle gifva blomkalken ett helt annat lä
ge och göra växtens fortplantning omöjlig. Här bafva 
vi således en liten mekanisk inrättning, som skulle gått 
om intet, så framt icke tyngdkraftens styrka också blif- 
vil tagen med i beräkningen. En jord, som varit stör
re eller mindre, tätare eller mindre tät, än den, hvarpå 
vi nu lefva, skulle erfordrat en annan byggnad och 
styrka i alla de småblommors stjelkar, som nu fram- 
spira ur tufvorna.

3 Exemplet. Muskelslyrkan hos djuren. Skulle 
tyngden i någon betydligare mån ökas vid jordytan, t. 
ex. om jorden vore lika stor med Jupiter, i hvilket fall 
tyngden blefve 11 gånger större än nu, så skulle, med de 
muskler djuren nu hafva, ali snabbhet och styrka i de
ras rörelser försvinna. Derjernte skulle luftens täthet 
och tryckning ökas till odräglighet. — Förminskades 
åter tyngden någorlunda betydligt, så skulle luften blif- 
va för tunn att kunna inandas: menniskans egen kropp 
och alla andra föremål omkring henne skulle blifva så 
lätta, att de icke kunde motstå de oupphörligt återkom
mande orsakerna till rubbning och osäkerhet; med ett 
ord, man skulle sakna den för alla rörelser nödiga jem- 
vigten.

4. Oceanens storlek.

En af de storheter, som ingå i sammansättningen 
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af det jordiska systemet, är oceanens vattenmassa. 
De källor ock strömmar, som vattna jorden, underhål« 
las hufvudsakligen genom de ångor, hvilka stiga upp 
ur bafvet; skulle nu detta vara betydligt mindre, men 
landet deremot större, så minskades på samma gång 
medelbeioppet af den fuktighet, som är fördelad öfver 
fasta landet: ett förhållande, som skulle inverka på 
klimaternas fuktighet eller torrhet. Motsatta förändriu- 
gar skulle uppkomma, om hafvets yta blefve förstorad. 
Häraf synes, alt hafvets storlek är ett af de villkor, 
med bvilka byggnaden hos alla de organiska väsenden, 
som bero af klimaterna, måste vara ölvereusstäm« 
mande.

5. Jtmosferena storlek.

Luftens massa är en annan af de godtyckliga storhe* 
terna i vår jords system. Vi kunne ej inse något skäl, 
hvarföre denna massa ej kunnat vara mycket större. Men 
ökades luften till qvantitet, så skulle de organiska varel
sernas beskaffenhet i flera afseenden icke längre passa 
för deras platser på jorden. Om nemligen atmosferens 
tryckning stegrades, så skulle, enligt hvad vi redan haf • 
va visat, ett sådant förhållande erfordra en förändring 
af växternas byggnad. — En annan olägenhet blefve 
vindarncs ökade våldsamhet. De vanliga vindfläktarne 
medföra helsosamma förändringar i atmosferen och å- 
syfta att underbjelpa växtligheten genom den rörelse, 
Iivari de försätta växterna; men strömmade vinden med 
tre, fem, eller tio vanliga vindströmmars styrka, så 
skulle intet enda träd kunna motstå en sådan häftighet, 
hvilken äfven blefve förstörande för djuren. Sålunda 
finna vi en tydlig motsvarighet mellan atmosferens när
varande storlek och de organiska kropparna, på bvilka 
den yttrar sin verksamhet.
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€. Kliinalerna.

a) Klimatets olikhet på samma ort.

Oaldadt alla förändringar i väderlek, äger likväl 
klimatet på hvarje ort en märkvärdig beständighet, 
nödvändig för de der lefvandc växters och djurs tref- 
nad. Medeltemperaturen under ett mycket kallt el
ler ett mycket varmt år blir i det bela densamma, 
och afviker blott med en grad, eller bråk af en grad, 
från den vanliga. Också fordra nästan alla växter en 
viss medeltemperatur för året eller för hvarje årstid. 
Vore nu medeltemperaturen på hvarje ort underka
stad betydlig förändring, så skulle alla växter, med den 
byggnad de nu hafva, lida deraf och snart icke mer 
kunna hålla sig vid lif.

b) Klimatets olikhet för särskilta orter.

Klimaternas olikhet uppkommer genom jordens 
skapnad och rörelse. Hvarje zon har sina egna väx
ter, och dessa äro afpassade efter klimaternas olikhet. 
Gå vi från eqvatorn till polen, så träffa vi, i samma 
mån de tropiska alstren upphöra, beständigt nya väx
ter, danade för nya klimat, ifrån neglikan och sandel- 
trådet till dvärgbjörken och renmossan, allt i sam
band med försynens stora plan, att menniskor och djur 
skulle utbredas öfver hela jorden. Men ej blott inhem
ska växter tjena menniskan till nytta. Hon öfverför 
växter ifrån det ena landet och klimatet till det andra. 
Sjelfva skiljaktigheten emellan olika länders alster för
anleder den gemenskap, som råder mellan nationerna, 
förskaffar dem medel till beqvämlighet och öfverflöd, 
samt bidrager till deras hyfsning, deras framsteg i kon
ster och vettenskaper. Och oberoende af nyttan, hvil- 
ken skönhet i denna otaliga mångfald af varelser, som 
uppkommer genom klimatens olikhet! Hvilket ämne 
till beundran erbjuder ej en skapelse, der hvarje nytt 
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land framställer nya bildningar, fastän alla möjligheter 
redan tyckas uttömda — nya likheter och olikheter, 
sammanbundna eller åtskilda i enlighet med hvarje tänk
bar grad af underordning eller analogi?

c) Klimatets momenter.

Klimatet är icke en enda verkande krall, utan det 
samlade resultatet af ett stort antal särskilta krafter, 
som styras efter egna lagar. Beständigheten i denna 
sammansatta verksamhet är icke orubbligbeten af ett 
fortfarande tillstånd, likt det hos en kropp uti hvila; 
utan hon är beständigheten i ett tillstånd af oupphörlig 
förändring, en oupphörlig hvila i förening med en oupp
hörlig rörelse, ett oföränderligt medeltal af de mest 
föränderliga qvantiteter.

Klimatets förnämsta momenter äro: jordens, vatt
nets och luftens värmegrad; fördelningen af vattenån
gor i atmosferen; vindarne och regnen, genom hvilka 
atmosferens störda jemnvigt återställes. Och lagarna 
för hvarje moments särskilla verksamhet äro så inrätta
de, att de ej rubba beständigheten i det hela.

7. Lagarna for värmen i anseende till jordens fasta massa.

Jorden leder genom sitt inre den värme, som hon emot- 
tar af solen, och utstrålar från sin yta den öfverflödiga 
värmen åt den omgifvande rymden. Dessa processer kallas 
ledning och utstrålning, och hafva begge sina bestämda 
matematiska lagar. Ifrån den af solen mycket uppvärmda 
eqvatorn ledes beständigt en inre värme ända till polartrak
terna, hvilka, likasom jord) tans öfriga delar, alltjemt upp
sända värme i atmosferen, under det de få ersättning 
genom ett inre tillflöde från cqvatorn. Genom denna 
värmecirkulation bestämmes hvarje orts medeltemperatur. 
Leddes värmen hastigare, än nu sker, så skulle hvarje 
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orts temperatur blifva mer likformig: utstrålade jor
den värmen hastigare, så skulle temperaturolildieterna 
under bvarje breddsgrad ökas, oeb, i hvilketdera fallet, 
jorden sannolikt blifva oljenlig alt bebos af sina nu
varande invånare, vare sig ur växt- eller djur-riket. Vär
meledningens och värmestrålningens godtyckliga qvantitet 
är således ställd i öfvereusstämmelse med den organiska 
verldeus bestånd.

8. Lagarna för värmen i anseende till vattnet.

1: o Vattnet emottar värme och köld långsamma
re, men sprider dem genom inre cirkulation fortare än 
jorden. Dess temperatur är mera jemn och undergår 
mindre förändring, än temperaturen hos de fasta krop
parna. Häraf följer, att oceanen, som upptager största 
delen af jordens omfång och med sitt inflytande verkar 
på hela jordytans temperatur, gör vexlingarna af värme 
och köld mindre våldsamma, än om denna valteube- 
täckning icke funnes.

2: o Vattnet vidgas genom värme och blir lällare^ 
det drar sig tillsammans uti köld och blir tyngre. Af- 
kylas derföre dc öfre delarne af en vattenmassa under 
det inunder liggande vattnets värmegrad, så blifva de 
tyngre och sjunka, hvaremot det lägre, varmare och lät
tare vattnet höjer sig, intagande de förras ställe; och 
så sjunka de kallare och sliga de varmare delarna oupp
hörligt, bildande två motsatta strömmar, till dess hela 
vattenmassan erhållit en temperatur lika låg med den 
på ytan. Vore nu denna lag oinskränkt gällande, så 
skulle ylans vatten, sluteligen afkyldt ända till frys
punkten, sjunka till botten och der förvandlas till is, 
och denna is knappt kunna smällas af någon på ylan 
verkande värma. Våra sjöar och strömmar skulle bot
tenfrysa och alla i vattnet lefvande djur förgås. Denna 
stora olägenhet är förekommen genom en modifikation 
af nämdc lag. Fid 4 grader öfver fryspunkten drar 
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vattnet sig icke längre tillsammans, utan börjar i stället 
utvidga sig, kviUtet fortfar ända till fryspunkten. Tvert- 
emot det förra förhållandet förlorar det nn i täthet och 
blir lättaie, alltsom kölden stiger: det stadnar derföre 
ofvanpå, för att, när kylan hunnit till fryspunkten, för
vandlas till is (hvarvid det ytterligare vidgas.) Således 
bar vattnet sin största täthet och tyngd vid 4 graders 
värma, och med denna temperatur ligger det qvar vid 
botten med kallare vallen eller flytande is öfver sig. 
Af denua orsak kan is aldrig bilda sig på botten af 
djupt vatten. Derigenom blifva vattnets innevånare 
bibehållna vid lif, och hafvet, denna största del af jord
ytan, blir icke för alltid fängslad uti isens bojor. — Den
na undantagslag för vattnets utvidgande under dess 
afkylning nära fryspunkten hunne vi ej förklara ur nå
gon högre och allmännare lag; vi måste anse den så
som ett förordnande, vidtaget i en välgörande afsigt: 
och lyckades vi äfven att förklara den ur en annan lag 
eller en annan okänd egenskap hos materien, så skulle 
vi dock ej kunna undgå att tro, att denna egenskap och 
lagen för dess verksamhet blifvit utvald bland andra 
egenskaper och lagar, samt att detta urval skett af en 
allgod Vishet.

3: o Vattnets afdunstning. Vattnet öfvergår genom 
värme till ånga; det antager gasform. Vid alla värme
grader, hur låga dc än må vara, uppstiger från vattnet 
och jordens fuktiga ställen en atmosfer af vattengas, 
som kringsimmar i den vanliga luften. Denna vatten
gas insuges af växternas blad, hvilka derigenom under 
Stark torka och hetta bibehållas vid lif.

4: o Moln och Regn. Blir luftens värmegrad lägre, 
än som behöfs för att bibehålla vattnet i gasform, så 
måste en del af gasen sammanpackas och fällas till ett 
fint, i luften hängande vatten-stoft, b vilket vi kalle moln. 
Molnen mildra solens hetta, uppfriska växterna och för
hindra värme-utstrålningen från jorden. — Samlas fäll
ningen af någon orsak i större mängd och öfvergår till
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droppar, så nedfalla dessa, i följd af sin tyngd, och fram
bringa regn, hvars nytta för växter och djur är för på
taglig för att beböfva omnämnas.

5: o Snö och is. Snö och is äro dåliga ledare för 
värmen. När marken hetäckcs af snö, eller jordens 
och vattnets yta hlifvit frusen, skyddas växternas rötter 
och lökar under jorden från inflytelsen af atmosferen, 
hvars temperatur under nordens vintrar vanligen är be
tydligt under fryspunkten; hvarjemte den smälta snön 
och isen blifva växtens första näringsämne strax på 
våren.

6: o Latent värme. Isens och snöns förvandling- 
till vatten, och vattnets till ånga, fordrar en betydlig 
mängd värme, som försvinner eller blir latent, som det 
heter, d. v. s. uppsupes af det förändring undergående 
ämnet, utan att någon förhöjning i temperatur rö- 
jes på termometern. Man kan ej höja temperaturen i 
en smältande ismassa, förrän hela massan kommit i 
smältning — icke heller temperaturen i kokande vatten, 
förrän man förvandlat allt vatten till ånga. 1 följd af 
denna värmens egenskap att vara latent, upptaga de näm- 
da förändringarna nödvändigtvis en betydlig tid. Hvarje 
del, den ena efter den andra, måste få en egen värme
grad på sig använd. Vore förhållandet annorlunda, så 
skulle tö eller afdunstning försiggå i ett ögonblick; 
all den snö, som ligger på taken, skulle i ett nu ned
störta på gatorna som ett vattenflöde, flodernas och sjö
arnas is i ett ögonblick upplösas, och vatten, upphettadt 
till kokpunkten, genast förflyga i ånga. — Dessa oför
delaktiga verkningar äro förekomna genom den latenta 
värmen, hvilken, så mycket vi inse, tyckes enkom be
stämd att inskränka den allmänna lagen för verknin
garna af temperaturens förändringar, genom att afmåtta 
dessa förändringars hastighet medelst det gradvisa fort
skridandet af smältning och afdunstning.

7: o Källor. Medelst värmen åstadkomines den af- 
dunstuing, hvarigenom vattnet beständigt uppstiger i 



aliiiosferen, såsom vallengas, och derifrån åler nedsti
ger, såsom regn, fyllande våra hällor och strömmar, 
för att af dessa återföras till bafvet. På detta sätt un- 
derhålles, år från år, en vattencirhulation med samma 
regelbundenhet, som blodets cirkulation i mennisko- 
kroppen.

5. Pärmens lagar med hänseende till luften.

l:o Käderlekens omvexlintfar. Vattengasen är för
enad och uppblandad med en annan mycket vidsträck
tare atmosfer af vanlig torr luft, elt permanent elastiskt 
flytande ämne, som icke kan genom sammantryckning 
bringas till droppbart tillstånd. Denna luft förtunnas 
vid eqvalorn af värmen, stiger uppåt, och dess rum in
tages af kallare. 1 sin rörelse drager den varma luften 
ined sig vattengasens tunnare och mindre bvirflar. Den 
varma, med vattengas fyllda luften strömmar från eqva- 
torn emot polerna, den kallare, torrare från polerna 
till eqvalorn. En annan rörelse uppkommer genom 
cirkulation emellan atmosferens öfre och undre delar, 
både i följd af gasens och luftens olika värmegrad och 
olika tryckning. Häraf bildas sammansatta luftström
mar, som blanda sig och motväga hvarandra, så alt trä
den och fälten omvexlande vattnas och belysas af so
len, frukter och säd efterhand mogna. Till frambrin
gandet af väderlekens omvexlingar verka således tvenne 
motsatta genomskinliga fluida: luft och vattengas, bvil- 
ka åtlyda olika lagar för temperatur och trycknings- 
kraft. Hvarföre skulle sådana lagar för värme och e- 
lastiskt flytande ämnen finnas och vara så sammanbund
na? Häri röjer sig en anordning, som ingen slump 
kunnat föranleda.

Af det anförda är lätt alt inse vindarnas både orsa
ker och verkningar. De uppkomma genom någon af 
temperatur, rörelse, tryckning o. s. v. föranledd rubb
ning i atmosferens jemvigt och äro naturens bemödan



de att återställa jeinviglen. Deras göromål i naturens 
Inisliållning är att föra värme och fuktighet från eu 
trakt till en annan, så att de äro de stora liälstängerna 
for utdelningen af temperatur- och väderleksförändringar.

2:o Väderlekens medeltillstånd. Alla väderlekens 
förändringar måste betraktas såsom svängningar (osciila- 
lioner) kring det medeltillstånd, hvilket tillkommer hvar- 
je ort. Men alla sådana svängningar äro begränsade 
och hafva en öfvergång: stormen uttömmer sitt raseri, 
öfversvämningen upphör, himmelen klarnar, naturens 
lugn återkommer. Svängningsrörelsen stadnar af sig 
sjelf, likasom ett fartygs slingring, då stormen lägger 
sig. Hvarföre är förhållandet sådant? Är det måhända 
en mekanisk nödvändighet, att livarje rubbning måste 
sluta med återställandet af medeltillståndet? Ingalunda. 
Jemvigten kan mången gång förryckas. Skeppet kan 
slingra för mycket och kantra. Hvarföre blir ej väder
lekens machineri någon gång oåterkalleligen rubbadt 
under den eviga striden mellan värmens, vattnets och 
luftens krafter jemte verkningarna af jordens årliga och 
dagliga rörelse? Derföre att dessa krafter och verknin
gar blifvit så bestämda och sammanbundna, att de skul
le trvgga den för växternas och djurens trefnad nöd
vändiga varaktigheten af atmoslcrens medeltillstånd, li
kasom vi i det följande skola få se, att solsystemets be
stånd blifvit försäkradt genom dess rubbningars inskränk
ning inom vissa gränsor.

10. Eléktrteilet ock Magnetism.

Man vet, att elektricitet är verksam vid vegetations- 
processen, vid kemiska föreningar, vid molnens bild
ning, vid vindarnas förändringar, vid åskan och blixten. 
Med de elektriska processerna i atmosferen och de gal- 
vaniska strömmarna i jordens inre stå de magnetiska 
fenoinenerna i sammanhang. Både elektricitet och ma 
gnelism hafva vigtiga, ännu ej fullkomligt kända förrätt
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ningar i naturens stora hushållning*, och tillhöra samma 
system af välgörande inrättningar, hvarora vi uti det 
föregående handlat.

ii. Ljudet.

Luften är fortshaffningsmcdel för ljudet. Detta består 
i luftpartiklars dallring medelst deras successiva samman
dragning ocb utvidgning, fortplantad åt alla sidor från 
den ljudande kroppen, d. v. s. den, som först åstadkom
mit luftens dallrande rörelse. Luftrörelsen liknar de kon
centriska ringar, dem en fallande regndroppe bildar på 
vattenytan, men går icke blott, som dessa, horison- 
telt, utan uppåt ocb nedåt, samt i alla möjliga riktnin
gar, så att ljudvågorna äro sferiska, med den punkt, 
der ljudet frambringas, till medelpunkt i sferen.

Vi anmärke luftens tjenliga beskaffenhet:
1: 0 För ljudets styrka. Våra talorganer kunna, u- 

tan alt tröttas, frambringa sådana ljud, som höras tyd
ligt ocb utan obehag. Hvarje betydligare förändring 
i luftens beskaffenhet skulle blifva för rösten ganska 
obeqväm; då man t. ex. efter inandning af vätgas för
söker tala, blir rösten nästan ohörbar.

2: 0 För ljudets höjd. På skillnaden emellan höga 
ocb låga toner beror möjligheten af all harmoni och 
melodi uti musik, af allt uttryck och eftertryck, som kan 
inläggas i talet. Denna skillnad beror åter på den oli
ka hastigheten af luftpartiklarnas dallringar, bvilka för 
det lägsta ljud utgöra omkring 30 i sekunden, för det 
högsta omkring 1000.

3: o För ljudets gvalitet. Dermed förstås olikheten 
emellan toner af lika böjd, när de frambringas af olika 
instrumenter, t. ex. samma not på en flöjt eller en vio
lin. De kunna fullkomligt stämma tillsammans, men 
noterna äro dock olika ljud. Detta slags olikhet gör, 
att den ena menniskans röst kan skiljas från den andras.

4: o För ljudens artikulation, hvarigenom de blifva 
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tecken för tankar och känslor, dem den ena menniskan 
kan meddela den andra. Menniskan har förmågan att 
artikulera ljud, d. v. s. hon kan af luit tillskapa ord; 
hon kan åstadkomma dessa omärkliga dallringar i atnio- 
sferen, hvarigenom hon för andra tillkännagifver sina fö
reställningar, behof, önskningar, afsigter, tänkesätt. 
De artikulerade ljudens olikhet synes bero på den olika 
formen af den kavitet, hvarigenom ljudet går, sedan 
det blifvit frambragt. Det frambringas i strupbufvudet 
och modifieras genom munnens kavitet och de särskil
ta organer, af hvilka denna omgifves.

De egenskaper bos ljuden, vi nu anfört, olikhet i 
styrka, i höjd, i (palitet och artikulation, tyckas alla vara 
nödvändiga, på det de måtte motsvara sitt ändamål i 
den djuriska varelsens och i menniskolifvets hushållning. 
Men huru erhöll luften kraft alt befordra dessa verk
ningar, på samma gång organerna inrättades för deras 
frambringande? Är det af en slump, att luften och örat 
stå i öfverensstämmelse med hvarandra? Frambragte 
luften örats organisation? Eller bestämde det sjelfslän- 
digt organiserade örat atmosferens beskaffenhet? — Är 
icke den enda tydliga föreställning, man härom kan gö
ra sig, den, att det ena inrättades för det andra, att en 
inbördes motsvarighet här blifvit tillvägabragt af ett 
Förstånd, hvilket fullkomligt kände bådas egenskaper 
och lämpade dem efter hvarandra?

12<. Ljuset.

Vi anmärka i förbigående, att tvenne olika menin
gar råda bland de lärda om ljusets natur', några betrakta 
det såsom ett utflöde af ytterst fina partiklar ifrån so
len; det är enianations-teorien, yrkad af Newton: an
dra anse det för dallringar i en till högsta grad fin och 
elastisk eter: det är undulations-teorien, framställd af 
Euler, och hvilken synes i våra dagar vinna allt me
ra anhängare bland vettenskapsmän. Vi skola här blott 
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betrakta ljuset tili dess verkningar ined afsecnde på 
växlverlden, och såsom medel för synen.

a) Med afseende pä växlverlden.

Ljus tyckes vara lika nödvändigt för växternas liel- 
sa, som luft eller vatten. Utan ljus anlaga de delar, 
som eljest äro gröna, en hvitaktig färg. Så länge ljus 
är för handen, sönderdela växternas lof och blad luftens 
kolsyra, taga till sig kolet för att deraf dana sina eg
na salter, och återställa det frigjorda syret till atmo- 
sferen, liviiken derigenom försättes i ett för djurlifvets 
underhållande tjenligare tillstånd än förut. Växten be
reder sålunda medel till lifvets uppehållande för andra 
varelser, på samma gång hon sjelf är verksam för sitt 
eget. — Det är omöjligt att inse, huru sådana verknin
gar af ljuset på växterna kunna äga rum, om icke lju
set (dess natur må vara hvilken som helst) och växter
nas organer blifvit lämpade efter hvarandra. Ännu 
starkare blir öfverlygelsen om en med afsigt vidtagen 
och omfattande plan, då man finner, att en naturkraft, 
utrustad med dessa märkvärdiga kemiska egenskaper, 
också användes att frambringa verkningarna af upplys
ning och syn.

b) Säsoni medel för upplysning och syn.

l:o Ogals byggnad gifver så tydliga bevis på plan 
och afsigl, att ingen, som med uppmärksamhet betrak
tar den, kan motstå öfverlygelsen om dess ändamålsen
lighet. Men denna byggnad skulle icke kunnat motsva
ra sitt ändamål, så framt icke ljusets beskaffenhet öf- 
verensstämt med densamma. Likasom ögat blifvit ska- 
padt för ljuset, så måste ock ljuset blifvit skapadt för 
ögat-

2-.0 Genom synsinnet erbålle vi ej blott föreställ
ningar om ljus, skugga och färgor, men äfven om de 
upplysta tingens rum, storlek och form. Denna synsin- 
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nets förmåga förutsätter inrättningen af ögat till en ca
mera obscura, hvarigenom en bild frambringas på nät* 
hinnan: men den förutsätter också hos ljuset sjeift vis
sa motsvarande egenskapei1, nemligen dess reflexion 
eller återsludsning från föremålen till ögat, och dess 
refraktion eller ljusstrålens böjning, när han på sned- 
den går ut från ett genomskinligt ämne och in uti 
ett annat. Derigenom äga kullriga genomskinliga äm
nen, såsom hornhinnan och ögats vätskor, förmågan alt 
låta ljusstrålarna sammanluta till en focus eller bränn
punkt, bvarefler en samling sådana punkter tillskapa 
bilden på näthinnan. Följakteiigen måste ljuset betrak
tas såsom inrältadt med särskilt afseende på djurens ö- 
gon, och dess hufvudsakiiga egenskaper anses såsom 
medel eller åtgärder, hvarigenom det sättes i stånd att 
tjena synsinnet. Ljusets lörmåga alt genomgå vissa 
genomskinliga ämnen, t. ex. luften, måste betraktas så
som detsamma tilldelad för att upplysa jorden, dess re
flexion gifven till alt göra färgor synliga, och dess re
fraktion meddelad, på det vi genom ögats hinnor och 
vätskor skulle förmå urskilja former och lägen.

Man tror sig veta, icke blott att synförnimmelserna 
af ljus och färgor frambringas genom underbart små 
och tätt på bvarandra följande dallringar i en ytterst 
gles och spänstig eter, utan ock att dessa förnimmelser 
endast uppkomma genom dallringar af en viss hastighet, 
inom vissa gränsor, likasom förhållandet är med de hör
bara ljuden. Återstår då frågan: Hvarföre skola just 
sådana dallringar och inga andra, vare sig långsammare 
eller snabbare, föranleda förnimmelser i ögat? Ilvem 
ställde synsinnets mottaglighet i öfvercnsstämmelse med 
ett bestämdt mått af eterns undulerande rörelse?

73. Etern.

Ljuset är på det närmaste förbundet med värme, 
hvilket man finner af solen och elden: likaså med elek- 



tricitct ocli galvanism, samt genom dessa måhända med 
magnetismen: det är derjcmte nödvändigt för växtverl- 
dens förrättningar ocli står i sammanhang med de ke* 
miska föreningarna. Således måste den ljusledande e- 
tern hafva en mängd andra egenskaper, utom de meka
niska, af hvilka förmågan att upplysa beror. Detta vid
gar vår utsigt öfver verlden och dess konstrika anord
ning. Jordens fasta och flytande massa möter först vå
ra sinnen: öfver denna och i hennes porer är utgjutet 
ett osynligt fluidum, nemligen luften, medelst hvilken, 
sjelf genomträngd af vattengas, värme och lif spridaa 
och underhållas, samt menniskorna kunna meddela sig 
åt hvarandra: öfver och uti detta är åter ett annat, yt
terst fint och tunnt, samt till uni versi yttersta gränsor 
sig sträckande fluidum utbredt, hvilket på det närmaste 
sammanhänger med andra ovägbara ämnen, med de fy
siska och kemiska krafterna, med sjelfva lifskrafterna, 
fyller alla delar af rymden och är ett medel till gemen
skap med andra planeter och andra systemer. Utan al
la dessa tre klasser af verkande ting, så inrättade som 
nu och underkastade sina nuvarande lagar, skulle lef- 
vande varelser icke finnas till. Hade jorden icke at- 
mosfer och verlden icke eter, så skulle allt vara dödt 
och overksamt. Hvem byggde dessa trenne utomordent
ligt sammansatta delar af den stora mekanismen och 
bjöd dem verka gemensamt till det helas ändamål? Här 
kan icke finnas mer än ett svar: en allvis ocb allgod 
Gud.

B. Kos miska Anordningar.

i. Planeternas cirkelformiga banor.

Som bekant är, bero planeternas omlopp kring so
len af tvenne krafter, dragningskraften och kastkraften 
(attraktion och repulsion, centripetal* och centrifugal
kraft). Den sednare kraften fordrades, för att på något 



ställe inom solsystemet forst sätta planeten i rörelse. 
Denna rörelses bana kunde blifva antingen en mer el
ler mindre långsträckt kroklinie, eller en cirkel. Af 
kroklinier finnas oändligt många; cirkeln är blott en. 
Hvilken ursprunglig stöt som helst af kastkraften skul
le hafva gifvit planeten en kroklinig rörelse; men blott 
en enda till hastighet och riktning bestämd stöt kan gif- 
va en cirkelformig. Jordens och de öfriga planeternas 
bana har i det närmaste cirkelform. För frambringan
det af denna borde, genom en särskilt derför vidtagen 
åtgärd, kastkraften lämpas efter centripetalkraftcn. Se
dan detta en gång skett, måste hvarje planets bana fort
fara och bibehålla sin karakter af cirkelform, enligt rö
relsens lagar. Ingen, som betraktar en teckning af pla
netbanorna, livilka nära nog likna koncentriska cirklar, 
skall falla på den tanken, att dessa banor af en slump 
kunnat blifva så lika cirklar, lika litet som han skall 
tro, alt en måltafia, hvilken man brukar skjuta emot, 
blifvit målad i koncentriska ringar af en blind, som på 
höft fört sin pensel.

Det system, som sålunda blifvit valdt, är icke alle
nast regelbundet och symmetriskt, ulan äfven, så vidt 
vi kunne dömma, det enda, som kunde motsvara ända
målet med jorden (sannolikt äfven med de andra pla
neterna), såsom hemvist för djur- och växtlif. Vore 
jordens bana mer excentrisk, som det beter, och för- 
hölle sig hennes största och minsta afstånd t. ex. som 
3 till 1, så skulle ojemnheten i värme vid tvenue årsti
der blifva förstörande för alla de varelser, som nu lef- 
va på jorden. En cirkelformig, eller i det närmaste 
cirkelformig bana är det enda fall, hvarunder årstider
na kunna vara sådana de för närvarande äro, det enda, 
hvarunder norra och södra hemisferens klimater äro nä
ra desamma, och slutligen det enda, hvarunder årsti
dernas karakter icke måste förändras med hvarje århun
drade.

E n b e r g. Filoso fi, 17,



2. Solsystemets varaktighet.

Genom den inbördes dragningskraften rubba plane
terna bvarandras rörelser. Dessa rubbningar halva fort
gått alltsedan astronomien först började odlas. Jordba
nans cxcentricitet bar blifvit minskad, månens rörelse 
liar blifvit allt hastigare, ifrån de äldsta observationer
na intill våra tider. Man kunde således frukta, ocb man 
har länge fruktat, att dessa rubbningar skulle fortgå ulan 
gräns, minska afstånden planeterna emellan ocb sluta 
med systemets förstöring. Newton lemnade denna 
fråga oafgjord. Men emot slutet af sistförllutna århun
drade bevisade Lagrange och Laplace, alt de för
ändringar, som äga rum i planeternas banor, äro perio
diska ocb inneslutna inom trånga gränsor, så alt pla
netsystemet endast svänger kring ett medeltillstånd (li
kasom väderlekens förändringar) och aldrig afviker der- 
ifrån annorlunda än i en viss liten mån. Afvikelser- 
na, rubbningarna rättas efter vissa perioder, ocb syste
mets varaktighet är betryggad. Den betryggas förnäm
ligast genom följande trenne omständigheter: alt plane
ternas banor äro i det närmaste cirkelformiga; alt de 
ligga nästan i samma plan; och att alla rörelser ske i sam
ma riktning, från vesler till öster. Huru kommer det 
nu till, att ingen af banorna blef mera excentrisk? att 
ingen bar en större lutning mot ekliptikan? att ingen 
går ifrån öster till vester? Och dessa omständigheter, 
hvilka livar ocb en för sig tyckas nödvändiga för syste
mets bestånd ocb för minskningen af dess afvikelser, 
finnas alla förenade, ßland alla de oräkneliga möjliga 
systemer, som kunna bestå med de nu gällande lagar
na för kraft och rörelse, är det enda verkliggjordt, som 
åstadkommer en sådan periodicitet, ett sådant oupphör
ligt medeltillstånd af omständigheter, hvilka, så vidt vi 
kunne finna, böra till de nödvändiga villkoren för or
ganiska och tänkande väsendens tillvaro. Och detta 
systems konstrika inrättning är sådan, all det djupaste 
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ocli uppmärksammaste öfvervägande af alla tidens ocli 
rymdens egenskaper jointe en först i våra tider upp
nådd stor fullkomiiing af matematiska metoder erfordras 
endast för att någorlunda begripa de medel, på hvilka 
dess varaktighet beror. Hvem kan bär motstå föreställ
ningen, att delta system är verk af ett bogsla Förstånd?

3. Solen i medelpunkten.

Anlag, att materien, till följe af tyngdslagen, sjelf 
skulle kunna forma sig till massor, och att vi bafva eit 
stor massa, med andra jemförelsevis betydligt mindre 
i hennes grannskap. De mindre kropparna skola då 
röra sig kring den större: men denna centralkropp blir 
derföre ingalunda någon sol för dem. Ljus och värme 
måste tillkomma. Men nu gifves det intet skäl, Iivar- 
förc den största massan af graviterande materie skall 
åt alla håll utbreda outtömliga floder af ljus och värme, 
under det de andra kropparna äro mörka och kalla. 
Ljus och värme slå ej i något ögonskehligt samman
hang med massa och tyngd. Huru kunde nu materien 
dela sig i tvenne slag, och den art deraf, som är ly
sande, bilda en sol i medelpunkten, men den öfriga 
massan splittras i många små mörka kroppar? Består 
ljuset i dallringar af en eter, såsom vi antagit, b vårfö
re förmår solen ensam väcka sådana dallringar? Upp
kommer åter ljuset genom utflöde af materiella partik
lar, hvarföre kan solen ensam låta dylika utflöda? Sam
ma frågor kunna äfven göras om värmen. Med ett ord: 
livad var väl orsaken, alt medelpunkten för systemets 
rörelser tillika blef källan för allt iif? Huru ställdes 
ljuset på ljusastakan? H 
den, så alt hela familjens

här-
Då

delta ej kan förklaras genom blott naturliga orsaker, 
måste vi med Newton känna oss nödsakade all till 
skrifva det en med fri vilja handlande Skapares beslut 
och anordning.



1: 0. Hvarje partihcl af materien, likasom livarje 
materiell massa, drager den andra i omvändt förhållan
de som quadraten af afståndet, d. v. s. dragningen af- 
lager, i samma mån som quadraten af afståndet tillta
ger. Det är enligt denna lag, som planeterna och ko
meterna gå omkring solen, som månarne gå kring sina 
planeter, som alla jordiska kroppar falla emot jorden 
och utöfva tryckning emot sitt underlag, så länge de 
befinna sig i hvila. Det är enligt den, som solarne 
vandra kring hvarandra, som ncbulosorna röra sig: den 
sträcker sig till uuiversi jtlersta gränsor: den är det 
materiella universi allmännaste grundlag.

Likväl kunne vi ej bevisa, att dragningskraft eller 
tyngd är en nödvändig följd af de egenskaper, dem vi 
anse såsom väsendtliga för vårt begrepp om materie, 
t. ex. utsträckning och delbarhet. Tyngdens ällinänne- 
lighet är blott ett resultat af iakttagelser. Men huru 
liar denna egenskap, bvars tillvaro är så nödvändig’ for 
verldens bestånd, kunnat blifva så allmän? Att den lin
nes öfverallt, är långt ifrån en tillräcklig förklaring: det 
är ett faktum, som behöfver ytterligare förklaras. Man 
har upptänkt åtskilliga hypoteser i afsigt att redogöra 
för tyngdens natur, men hvilka innebära förutsättnin
gar, lika obegripliga som tyngden sjelf, och alla min
dre tillfredsställande än det enkla antagandet, alt mate
riens dragningskraft är en henne af Skaparen tilldelad 
ursprunglig egenskap.

2: o. Tyngdkraften hade kunnat vara bestämd på 
flera sätt. HvarfÖre följer massornas och de dem ut
görande partiklarnas dragning regeln för det omvända 
förhållandet af afståndets (jvadrat, hellre än någon an
nan regel? Om afståndet är 1, 2, 3, hvarföre biel ej 
också kraften 1, 2, 3? Eller, om krallen nödvändigt 
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måste bli svagare vid längre afstånd från den dragan
de kroppen, hvårföre bief hon ej som 1, f, eller soin
h 2V Man lîau, iHl svar på dessa frågor, anföra
i hög- grad gilltiga skäl; man kan visa, att den nu gäl
lande lagen bättre, än alla andra, verkar till systemets 
enkelhet, skönhet och vidmakthållande. Hvilket bevis 
på en plan gifver således ej denna företrädesvis fram
för alla andra stadgade lag? Ilvem kan afhålla sig från 
föreställningen, att han blifvit med afsigt utvald?

b) Rörelselagarne.

Dessa lagar hade, så vidt vi förmå inse, kunnat 
vara annorlunda. Sådana de nu äro, synas de med af
sigt vara stiftade för sin tjenlighet till de med dem å- 
syftade ändamål.

Tagom till exempel den första rörelselagen. Den
na lyder så: Hvarje kropp fortfar i sitt tillstånd, vare 
sig af rörelse, med oförändrad hastighet och riktning, 
eller af hvila, ända till dess han af någon yttre orsak 
bringas derutur. Det är enligt denna lag, som t. ex. 
jorden alltid svänger kring sin axel på fullkomligt lika 
tid, och som följakteligen hvarje dygn, afmätt efter stjer
nornas ställning, är så precist lika långt, att, enligt 
Laplace’s beräkning, omöjligen en skillnad af en hun
dradels tids-sekund kan äga rum mellan den aflägsna- 
ste forntids dygn och våra nuvarande. Hvadan kom
mer då detta? Hvarförc, likt en af menniskor tillverkad 
machin, börjar ej jordens machiner! att småningom gå 
långsammare? Svaret blir, att jordens rullande hastig
het icke hejdas af någon sådan orsak, som t. ex. äm
nets ofullkomlighet, gnidningen, eller den omgifvaude 
luftens motstånd. Men härvid ledes man dock till den 
frågan: Hvarförc skall rörelsen fortfara beständigt den
samma, om också ingen yttre orsak inverkar på henne? 
HvarfÖre måste en kropps hastighet, sig sjelf lemnad, 
mera fortfara densamma, än en kropps värmegrad? Var
ma kroppar afkylas;, hvarförc skulle ej framåt ilande 



262

lîroppar saLta sig? HvarfÖrc sinille ej rörelsen med ti
den aftyna och en gång upphöra? Att så kunde förhål
la sig, innefattar ingen motsägelse, och troddes allmänt 
ända till Galilæi tid. Man kan nemligen föreställa sig, 
att hastigheten minskas, under det hon framgår från en 
viss tidpunkt, likasom man föreställer sig, att kraften 
minskas, under det hon framgår från en viss punkt i 
rummet, såsom händelsen verkeiigen är med dragnings
kraften. — Emellertid lärer erfarenheten, att kroppars 
rörelse fortfar oföränderlig, och att all den minskning 
i deras hastighet, som någonsin äger rum, kan härle
das från yttre orsaker. Sådant är innehållet af första 
rörelselagen^ men sjelfva denna lag äger icke rum till 
följe af någon nödvändighet, så vidt vi kunne inse. Er
farenheten har lärt oss, att det förhåller sig så; men 
ingen kan undervisa oss, att det måste vara så. Enligt 
hvad vi kunne begripa, är denna lag blott en bland tu
sende lika rnöjliga lagar, som kunnat bestämma krop
parnas rörelser.

Men ehuru vi sålunda icke hafva anledning att an
se denna lag för den enda möjliga, hafva vi dock gill- 
tiga skäl att anse honom för den bästa, eller åtminsto
ne såsom den, hvilken äger alla de fördelar, vi kunne 
tänka oss. Han är, först, den enklaste bland alla tänk
bara lagar för rörelse. Han är, för det andra, den 
enda, som står tillsammans med solsystemets varaktig
het och ständiga likformighet} ty hade jordens och pla
neternas rullning kring axeln blifvit, genom rörelsens 
eget aftagande, med en aldrig så liten tidsmån förmin
skad för hvarje omhvälfning, så skulle, under tidernas 
längd, hela systemet sluteligen blifvit bragt till hvila, 
och all rörelse, allt lif hafva upphört. Vi äge således 
i denna första rörelselag åter ett uppenbart bevis på 
en plan, egnad att leda oss till begreppet om en vis 
Skapare.
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Slutbetraktelse. Den fysiska ve rl dens Skapare 
är den a n d e 1 i g a v e r l d e n s Upphofsman och 

Regent.

Ehuru detta resultat framgår ur det redan anför
da, vilja vi ännu tillägga några betraktelser, hämtade 
från de bägge verldarnas öfverensstämmelse till ett licit, 
livilket måste hafva ett och samma (Jpphof.

1: o yl linos fei-en. Vi hafva sett, huru växternas och 
djurens utveckling betryggas genom den underbara sam- 
manstämmelsen emellan atmosferens mekaniska och ke
miska egenskaper samt det organiskas lifskrafter. Den 
som skapat atmosferen, måste således älven hafva skapat 
växter och djur. Vi hafva älven sett, huru atmosferen 
ej blott tjenar att bibehålla djuren och menniskan vid 
lif, utan äfven, såsom fortplantande ljudet, är medel 
för den förnuftiga gemenskapen menniskor emellan. 
Men ehuru menniskan lefver i en atmosfer, hvarige- 
nom artikulerade ljud kunna fortplantas, och ehuru hon 
äger organer att artikulera ljuden, skulle hon likväl al
drig kunnat äga ett språk, om hon icke derjeinte blif- 
vit begåfvad med en annan klass af förmögenheten för
mågan att abstrabera, att sammanfatta flera föreställ
ningar under ett begrepp, att återkalla begreppen i min
net, att efter behag sammansätta dem och derigenom 
bilda nya begrepp. Dessa själsförmögenheter förutsät
tas vid bildandet af ett språk, men utvecklas och full
komnas genom språkets begagnande. Menuiskans själ 
med alla dess egenskaper är således ett verk af sam
ma. Konstnär, som danade hennes kropp; likasom hen
nes kroppsförmögenheter äro uppenbarligen bildade af 
Honom, som frambragt de clemcnter, på hvilka deras 
verksamhet beror.

2: o Ljuset. Synorganernas mekanism och ljusets 
beskaffenhet äro, som vi sett, på det märkvärdigaste sätt 
afpassade lör hvarandra, och vi hafva deraf dragit den 
slutsats, att samma makt och vishet frambraglc begge des-
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sa konstverk. Men synförmågan åstadkommer icke blott 
ögats afspegling af föremålen: af benne beror åfven sin
net för det sköna, kärleken till bildande konst, nöjet af 
naturens betraktande. Skönhetssinnet lifvar och förädlar 
både vår husliga lefnad och samhällslifvet: kärleken till 
sköna konster är ett mäktigt medel att höja menniskan 
öfver de blotta djuriska behofvens tillfredsställande: för
mågan af själens lyftning, när vi skåda den stjernbe- 
sådda himmelen, den skyhöga bergstoppen, den gräns
lösa oceanen, tyckes med afsigt liafva blifvit oss med
delad, för att genom en stark, ehuru obestämd känsla, 
leda våra tankar på den oändliga Upphofsmannen till 
allt. Men dessa förmögenheters Gifvare, är han väl nå
gon annan än den, som bildade synens verktyg, förut
an hvilka nämda förmögenbeter ej kunnat finnas? Lika 
tydligt som ljuset och ögat äro samma Skapares verk, 
lika säkert måste förmågan att njuta de nöjen och kän
slor, dem synen väcker, härleda sig från samma gudom
liga band, som skapade ljuset och gaf det dess egen
skaper.

3:0. Jordens Skapare måste anses såsom upphof- 
vet icke blott till de egenskaper, bvarigenom hon i sitt 
naturliga tillstånd ger växterna lif, utan älven till för
mågan alt öka sin fruktbarhet genom odling: med od
lingen följer ägande rätt, öfverskott af alster utöfver 
odlarens behof; deraf förmögenhet, olikhet i villkor och 
ställning inom borgerliga samhället. Men hade menni- 
skorna ej en motsvarande samfunds- och hushållsdrift, 
en böjelse att lefva och verka tillsammans, att fördela 
egendom och förrättningar mellan samfundets medlem
mar, att stifta, inskärpa och lyda lagar, så skulle jor
den lörgäfves äga förmågan att belöna odlarens möda. 
Bör man då icke antaga, att jorden erhöll denna egen
skap af Honom, som gaf menniskan dessa motsvarande 
förmögenheter? alt Han, som skapade jorden, också in- 
gaf menniskan de känslor och slräfvanden till samhäl- 
lighet, som frambringa städer och stater, lagar och in
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rättningar, konster och hyfsning? och alt säiunda jor
dens till utseendet tröga massa är inrättad i öfvcrens- 
stämniclse med de förmögenheter, som fordras att be
reda menniskans yttre trygghet och välstånd, villkoret 
för hennes sedliga och intellektuella förädling?

4: o. Man lärer svårligen kunna sälla i fråga, alt 
Skaparen af materiens elementer icke äfven är upphof- 
vet till djurens byggnad, hvilken på så mångfaldigt sätt 
sammanhänger med elementerna. Men upphofvet till 
djurens kroppsliga byggnad måste också vara upphof
vet till deras drifter, ty utan dessa skulle byggna
den icke motsvara sitt ändamål. Dessa drifter anta
ga icke sällan stämpeln af samhälliga böjelser. Kär
leken för afföda, för hem, för sällskapande medvarel- 
ser, utvecklas ofta hos djuren på ett märkvärdigt sätt. 
Ilvem kan betvifla, att fågellionans kärlek till sina un
gar, den drift, som förer henne all ligga på sina 
ägg, och den äggens organisation, som föranleder ut- 
kläckningen, tillhöra samma Försyns anordning? Och 
måste ej menniskans samhälliga böjelser, så mycket lik
nande djurens, ehuru förädlade af förnuftet, tillhöra 
samma system af ordnande vishet, som danade hennes 
för dessa böjelsers utveckling beräknade kroppsliga or
ganism, och således vår kropps Skapare äfven vara upp
hofvet till vår förmåga af tillgifveuhet och afsky, till 
vårt behof att älska och älskas, till alla de känslor, hvil- 
ka förena oss med andra personer, med vår familj, med 
vårt slägte?

5: o. Men om verldens Skapare också är upphof
vet till våra förståndsförmögenheter, vår skönhetskän
sla, vår samfundsdrift med dcrtill hörande begär och 
böjelser, så måste vi ock tillskrifva honom de högsta 
styrande förmögenheterna i vår natur, samvetet och den 
religiösa känslan. Eller kan väl någon påstå, alt de 
lägre böjelserna för sinnlig njutning och de något äd
lare begären efter samfundslefnad, ära, makt, umgän
gets och vänskapens behag, blifvit meuniskan gifna så
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som krafter att vägleda benne samt utveckla och öfva 
hennes förmögenheter; men alt känslan af sedlig för
bindelse, vördnaden för sedliga lagar blifvit gifven li
tan någon afsigt? En sådan tanke vore ungefär detsam
ma, som om man ville medgifva, alt mycken skicklighet 
och konst blifvit nedlagda i ett skepps öfriga samman
sättning, men dock påslå, att rodret icke tillkännagifver 
något ändamål. Är detta alltför orimligt, så måste an
tagas, att denna oemotståndliga aktning lör det rätta, 
denna öfvertygelse om en regel för våra handlingar, 
som sträcker sig utöfver tillfredsställandet af hvad våra 
sinnliga drifter kräfva, är Gudomens egen prägel i men- 
niskans själ, ett drag af Guds väsende, en vink om 
Hans vilja, ett löfte om Hans nåd.

Sluteligen och i korthet sagdt: Vid den materiella 
verlden hunne vi ej stadna. Har ett högre väsende ord
nat årstidernas gång och växternas byggnad, så måste 
vi medgifva mycket mera: vi måste antaga en högre vishet 
för skapandet af djuren med deras förmögenheter, en 
ännu underbarare för menniskans danande. Och då vi 
hunnit till denna punkt, linne vi, att icke allenast allve- 
tenhet, allmakt ocli godhet måste tillskrifvas verldens Ska
pare, utan att Han måste betraktas såsom den, hvilken 
inom oss väckt vördnaden för moralisk renbet och rätt- 
bet: att Han icke allenast är oändeligt vis, god och 
stor, utan att han älven i sina handlingar sjelf följer 
den lag, som han stiftat för oss, det vill säga, alt han 
är Helig.
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