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9 PHILOSOPHISK ELEMENTAR-CURS. FÖRSTA
HÄFUET, PSYCHOLOGT.

FÖRORD.

En förord till en bok af sä ringa omfång, som den niirvarande, vore

knappt nödigt, om icke det skick, uti hvilket Philosophiens Elementer

och förnämligast Psychologien alit hittilis vid Läroverken föredragits, i sä

hög grad skulle försvåra öftergången till en mer speculativ uppfattning af jo
Andens natur och en härefter iämpad läromethod.

Det är nämligen en känd sak, och erkänd bristfällighet, att under

visningen, vid de publika läroverk, uti hvilka Svenska språket Ur under

visningsspräk, ännu i mer eller mindre grad ailtför mycket afser ett biott

ininnes-vetande, mcd förbiseende af en deremot svarande begreppets och

tankens utveckling. Detta förhållande har också redan framkallat ett för

nyadt skrik emot de läroämnen, man vanligen ansett tilihöra den ailmän

na bildningen, till förmån för de sä kallade Realia. Man har sälunda t. ex.

velat uttränga studium af dc gamla språken, för att i dessas ställe införa

läroämnen, hvilka lättare finna sin tiflämpning i det allmänna liftet; men 20

man har dervid förbisett det i ali undervisning väsendiliga, nämligen den

blifvande medborgarens uppfostran till sjelfständighet i tanke och hand

ling, utan hvilken äfven den mest lämpliga kunskap skali förblifva utan

tillämpning — ett begrafvet pund.
Om detta gälier öfriga kunskapsarler, mäste det sä mycket mer vara

fallet med de phulosophiska, der dessas studium bedriftes såsom en biott

minnesiexa. Ty man eger viii rätt, att i en tid, sädan som vär, för hvaije

bildads egendom anse den insigt: att vetandet icke är en gifvet innehäli,

oberoende af den vetandes uppfattning, utan aLI verander är sjelfrn sänet

och arten, hvarpd den vetande vet, äftensom att i synnerhet det philo- 30

sophiska vetandet bör ega denna alIt vetandes natur. Att, detta oaktadt,

psychoiogiens studium vaHt en blott minnesläsning, torde icke kunna ne

kas. iifvensom att detsamma ännu måste fortfara att van ett sådant der,

hvarest »Försök till en Lärobok i Psykologin, aJ’ L. M. Enberg» utgör

ledtråden för sä viii lärare som lärjungar. Det kunde vara orättvist att

tadia Hr Enberg derföre, ait han följt den gamla slentrianen; i synnerhet

dii hans iärobok eger alla de förtjenster, som af ett register, mcd ät

följande, dels empifiska och motsägande, dels godtyckliga och intetsägan

dc definitioner, med rätta kunna begäras. Vi ega väl äfven pii Svenska en

öfversättning af Professor Sibbern’s Psychologi; men förf. till närvarande 40

bok öfveriemnar ät Hrr schotlärares och sakkunniges bedömande, huru

vida Hr Sibbern’s diffusa samt i Schellingska maneret fritt raisonnerande

och construerande arbete är en för den studerande ungdomen lämplig

inledning till det philosophiska studium.
Förf. eger för mänga bevis pä menniskans vanliga tröghet, att, äfven

med insigt af det gamlas odugiighet, omfatta det nya, samt pä hennes ofta

rotfästade Iro, att, hvad som hittills varit nog, ocksä framdeles skali vara

det, äfvcnsom han är alltför öfvertygad om sin förmågas ringhet, för att

icke inse, huru man med och utan skäl skall finna sig befogad, att klaga

öfvcr svårigheten ati förstå och lära närvarande bok. Förf. har för dem, 50

sam klandra otydiigheten i hans framstäuining, endast en uppmaning: att

sjelfve göra saken bättre, men skall icke sakna ett svar till dem, hvilka

anse sig böra tadia uppfattningens eller framstäliningens rigtighet. Visser

ligen erfordras för bokens begagnande, att läraren sjelf genomtänkt och

genomträngt, hvad i densamma innehäiles. samt till följe deraf eger för-
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måga aH närmare förklara och genom exempel uppiysa detta innehåll.
Likaså erfordras, att så vaI larare som lärjunge bortlagt den nog vulgaira
tron, att philosophien är den enda vetenskap, hvilken intet studium kräf
ver, för att inses och begdpas, och således upphört att anse en philo
sophisk affiandling eller lärobok lika med en noveil eller en tidnings
artikel, som utan allsköns ansträngning kan slukas och smältas. Härtili
kommer ännu en tredje fordran — kanske den svåraste! — hvilken, för
uppfyliandet af den i första rummet anförda, fönitsuttes: att nämiigen
läraren studerat philosophi.

jo Dock, dessa fordringar äro tör hända redan för mänga. Det lilla salt,
dc innebära, må anses lika mycket vara af omständigheterna påkalladt,
som för ett uttryck af förf:ns öfvertygelse om svåHgheten 0tt tiflkämpa sin
bok en plats säsom Virobok. Dess titel af Psychologi, ehuru äfven om
fattande en kort öfvcrsigt af Anthropologien och Phamomenologien, är
ett medgifvande åt tidpunkten för dess uppträdande, emedan vai benäm
ningen: Den Subjecriva Andens Philosophi, vore alltför afskräckande.
Den skall, om förf:ns bemödande lyckas, åtföljas af tvänne ytterligare
hähen, innefattande Logiken och Rättsläran.

20 Stockholm den 1 October 1837.

ENLEDNING.

Dä vi söke finna en skiinad melian Ande och Materie, erbjuder sig när
masi den bestämning, att Anden eger Medvetande, MateHen icke. Men
sålunda utsträckes begreppet andelighet äfven till djuret. För att derföre
ifrän djurets skilja mennisko-anden, piägar denna charakteriseras såsom
förnuftig ande. Förnuftigheten har äter den dubbla betydelsen: att vara

30 en bioti förmåga, Förnuft potentia, eller en förnuftig tankens eller viljans
handling, Förnuft acu. Sälunda säges förnuftet vara menniskans uteslu
tande tillhörighet, hvarigenom hon är menniska, och fatias såsom sådant
vara möjlighcten af en förnuftig verksamhet; dä deremot vcrldshistorien,
traditionen, är det verkliggjorda, manifesterade förnuftct. Det är också
vanligt, att 1 förra afseendet fatta förnuftet säsom form, i det sednare
säsom ett gifret innehMi.

Betrakte vi nu, hvad detta formela Förnuft, förnuftet såsom förmäga,
innebär, sä finne vi lätt. att detsamma är en ahstraction från, ett ute
slutande af, alIt förnuftigt innehäli, af ali bestämd förnuftig tanke och

30 handling. Vi kunnc, för det första. icke göra oss begrepp om, hvad för
nuftet säsom förmäga är, utan att i vär tanke förutsätta det förnuftiga
innehället och, hkasom genom att ätergä ifrän denna förutsättning, biida
oss begreppet om ett förnuft, som vore möjhgheten af detta innehäil, af
förnuftigt Tunka och Handla. Det hgger såiedes 1 begreppet af förnuft,
säsom förmäga, begreppet om en förnufiig verld, ett exsisterande för
nuftigt innehåll. För det andra visar erfarenheten, att menniskan är heit
och häilet beroende af uppfostran och bildning, bäde i lekamligt och
andeligt afseende, sä att icke blott förmrigan af bildning, utan fastmer
biidningens nödvändighet för menniskan utgör det, hvarigenom hon skii

50 jer sig från djuret. Sälunda leder äfven aktgifvandet pä menniskans histo
riska utveckling till det antagande, att hennes Förnuft, såsom förmåga,
förutsätter en historiskt, menniskoslägtet genomgäende, manifesteradt
förnuft, ett fömuftigt innehåil.

Likaså kun detta förnuftiga innehåIi, fömuftet actu, 1 sig betraktadt,
fattas endast såsom yttring af en förnuftig förmäga; eller närmare: alit



PHILOSOPHISK aEME%1AR-CURS. FÖRSrA HÄFWr. PSYCHOLOGI. 145

förnuftigt vetande kan blott begHpas såsom innehåll hos en Vetande, ett

med fömuftets förmåga utrustadt väsende, och ali förnuftig handling en

dast såsom product af en Viljande, af en förnuftig sjelffiestumningsför

mäga. Vidare finnes det förnuftiga innehåilet, såsom tradition, historiskt

vetande, 1 hvatje mi hos en fömuftigt medvetande, likasom i detta affor

madt. Det har betydelsen af bildning, endast genom att hafva utvecklat,

utbildat en gifven förmåga; eller rittare, det är sjelfva denna förmåga,

säsom utvecklad, manifesterad. Fattadt utom detta förhMlande, är det

förnuftiga innehållet sjelft endast en möjlighet af förnuftighet.

Benämnes nu Förnuftet potentia, förnuftet såsom förmåga (Form), 10

Subjectiv-Ande; Förnuftet asu, tradition (det förnuftiga innehållet).

Objectiv-Ande: så framgår för hvardera af dessa benämningar en dubbel

betydelse. Hvardera kan nämiigen fattas endast i ofvan antydda abstracta

mening, ssom förmåga och manifesterad fömuftighet. Men hvardera har

äfven en högre, concret betydeise: Subjectiviteten, den att vara ett sig

verkliggörande förnuft, Process af förnuftigt Veta och Handia; objec

tiviteten den, att vara manifesterad, verklig förnuftighet, men en verklig

het, hvilken är rörlig och lefvande utveckling af förnuftet potentia. Detta

kun förtydligas genom uppmärksamhet derpå, att menniskoanden i hvar

je Nu är ett, af tidsålderns bildning bestämdt, Veta och Handia, och 20

tradition en fortgående, af hvarje tids uppfattning beroende, och genom

denna sig utveckiande series, samt att hvarken den enskilda menniskan är

ett Jag, genom att vara en bestämd totalitet af vetande och handling, eiler

tradition någonsin är ett gifvet, fulländadt HeIt. Ty äfven en bestämd tids

cultur kan icke sägas vara densamma för skilda efterlefvande slägten,

emedan den för en olika uppfattning i sjeifva verk-et är olika, är en An

nan; och är derföre 1 sig en sig utvecklande, fortgknde andens manifesta

tion. Likaså är individens förnuftighet pä olika bildningsgrader en annan,

och dess förmåga häller jemna steg mcd dess innehäli af veta eller vana,

sed att handla. 30

En vetenskap om menniskan såsom förnuftigt väsende måste såiedes

omfatta nämnda båda sidor. Den del deraf, som inskränker sig till den

subjectiva sidan, bör leke fatta Förnufiet bloti i dess abstracta betydelse,

utan säsom en Process af 1/eta och Vilja, likväl med förbiseende af alIt

särskildt vetandets och viljandets innehäil. Denna vetenskap kan derföre

icke betrakta menniskoanden säsom en complex af skilda förmägor, för

hvilka densamma skuiie utgöra ett substrat, utan måste anse hvarje sädan

förmåga för en grad, ett moment, af denna process. Och iikväl bör denna

vetenskap icke van en blott historisk framställning af den individuela

menniskans utveckhng; ty en sådan kan icke gifva allmängiltiga bestäm- 40

ningar vid handen, utan blefve, emedan den är beroende af en mängd

yttre omständigheter, en blott sammanstälining af ofta motstridiga facta.

Ehuruväl säledes hvarje moment i Andens utveckling kan vara en stånd

punkt, vid hvilken individens andeiiga utveckling, för ctt visst tidsmo

ment, är mer eller mindre bunden, sä måste likväl hos skilda individer

medvetandet af och intensiteten i hvarje ståndpunkts yttringar vara större

eller mindre. Likasä kan, om dessa skilda momenter till hvarandra refere

ras säsom högre och !ägre grader af andelig utveckling, äfven pä den

högsta utveckiingsgraden en iägre och den lägsta icke vara försvunnen;

den lägre innehälles tvärtom uti den högre, och har först genom denna sin 50

rätta betydelse. S1 kun t. ex., otti förnuftet fattas säsom medvetande uf

det öftersinnliga, dess ståndpunkt icke umbära det sinniiga medvetan

dets; ty, säsom det öfversinnliga för medvetandet framgår genom dess

uppfattning i det sinnliga, sä är förnuftet, säsom förmäga af det öfversinn

liga. sjelfva denna öfvergång ifrån sinnligt till öfversinnligt, sjelfva den
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act, hvari detta framträder, samt förutsätter såiedes och innefattar det
sinniiga medvetandet, ehuru endast såsom moment, utgångs- eller öf
vergångspunkt. Detta innehåiier Ufven: att en iägre ståndpunkt, endast
såsom i den högre upptagen och innehåilen, har sin betydeise, och således
i denna har sin grund; i sin sanning uppfattad, förutsätter densamma.

En sAdan utredning af ett gifvet Begrepp är Eftertanke, och uti ett
sådant eftertänkande består den philosophiska betrakteisen, Philosophi
en. Vetenskapen om den Subjectiva Anden utgör nu en philosophisk
Discipiin, d. ä. en lära. som utveckiar begreppet Ande ifrån den omedel

io barhet, uti hviiken densamma, såsom animaiisk Sjäi, förefinnes, till den
concretion, hviiken Anden såsom förnuftigt tänkande och viljande eger.
Eiler med andra ord: denna vetenskap är en utveckiing af begreppet
Subjectiv Ande från abstract till concret Subjectivitet. Den fömtsätler
säledes sjeifva Begreppet, notionen, Ande, sAdan denna i Phiiosophiens
System framgår. Såsom sAdan är Anden Frihet, det absoiuta: Jag är jag,
uti hvllket anden kan abstrahera ifrån (ifrån sig utesiuta) ailt yttre och
kAnna sitt sjeif. Detta Andens begrepp framgår ur slägtbegreppet, säsom
den högsta notion, hvartili den phiiosophiska betrakteLsen af Naturen.
Natur-Phiiosophien, leder. Ty Siägtet är nödvändigtvis Individuum, och

20 är icke siägte genom att vara totaiitet af individer (sålunda skuile det
aidfig exsistera sAsom siägte, vore blott en större eiler mindre samiing af
individer), tilan Slägtet är, genom att vara hvarje individ, och individen,
genom att i sig vara det tornia siägtet. Individen förgås, och siägtet består;
men siägtet består Ater endast 1 individen. Denna siägtets immanens i
individen utgör dennas subjectivitet. Individen är derigenom den fria Ali
mänhet, som utgör siägtet, och hvilken, såsom lefvande princip, fortgår
uti individerna. Uppfattningen häraf: att individen icke är såsom abstract
Enskildhet, utan såsom den fria. genom individema fortgående Princip.
hvilken utgör slägtet. är en uppfattning af individen såsom af materien

30 och Naturnödvändigheten (förgängelsen) oberoende Ande.
DA det säges, att en utveckiing af Andens begrepp utgör vetenskapen

om Anden, är derigenom äfven utsagdt, att den ofta förekommande be
handling af vetenskapen om den Subjectiva Anden, hviiken biifvit kallad
Empiiisk (Erfarenhets-) Psychologi, är origtig. Denna uppfattar fiera ei
ler fäne, 1 menniskans andeliga verksamhet sig företeende, facta och
söker ordna dessa under vissa alimänna synpunkter. Men hädgenom
sker, att deis dessa alimännare bestämningar, deis de särskilda facta sins
imellan sakna alit samband och stå såsom isolerade förmågor, fallenheter
o. s. v. Men hkaså litet kan Erfarenheten umbäras, och det är endast

40 frAga om att göra denna sann och sammanhängande. Då nu ali erfarenhet
är eil vetande. endast sä vida den flxeras 1 bestämda tankar och notioner,
sA måste dessa notioners noggranna utredning vara det enda medel, hvar
igenom deras betydeise och inbördes sammanhang kan inses. Tanken
äter är Ord; ty genom förnuftet och dess yttring, språket, skiljer sig men
niskan från djuret. och det outsägiiga är det oförnuftiga. Utredningen af
en notion, ett begrepp, är derföre utveckling af hvad Ordet innebär, och
sjeifva denna utveckilng Ur en utveckling i Ord. Den notion. som blifvit
utvecklad, har sin betydelse i andra notioner, och dessa, ur den förra
utvecklade, innehäHa således densamma i hennes sanning (1 hennes rätta

50 betydeise). men bero derföre äfven sjeifta af sitt samband med denna
notion. Genom ett sädant notionernas ömsesidiga sammanhang är sä vAi
ordningen (Methoden) som innehället af vetenskapen gifven, och endast
en sAdan utredning förtjenar namn af vetenskaphg.

Den del af vetenskapen om den Subjectiva Anden, som benämnes
Psychologi, omfattar utvecklingen af Andens begrepp, såsom sjeifmed
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vetande och sig på sig hänförande Ande. Anden såsom Individuum är
endast abstract Frihet, är den abstracta möjligheten att ifrån sig afskilja

alit yttre, men är omedelbart bunden vid naturen genom sin kropp. Först

såsom herre öfver och ett mcd denna, vaknar han till medvetande af en
sig motsatt yttre verld och biir, genom att finna det sanna och bestående i
denna yttre verid vara hans egna, förnuftiga bestämningar, medvetande

af sig såsom fri, hiir Sjelftnedvetande. Dessa tvänne momenter i Andcns
utvecLling utgöra med Psychologien noga sammanhängande delar af ve

tenskapen om den Subjectiva Anden.
De utgöra skilda delar af vetenskapen om den Subjectiva Anden, Ufl- 10

der namn af:
Anihropologi, vetenskapen om den Subjectiva Anden såsom mcd en

kropp förenad Själ;
Phtrnomenologi, vetenskapen om den Subjectiva Anden säsom förhål

lande sig till ett giNet Object, medvetande af en yttre verld;
Psychologien. den tredje hufvuddelen af vetenskapen om den Subjec

tiva Anden, betraktar densamma i förhållande till sig sjelf, såsom sjelf
utgörande det gifna Objectets sanning.

Dessa definitioner och denna indelning äro blott anticiperade samt

linna inom sjeJfva vetenskapen sin bekräfielse och närmare utredning. 20

DEN SUDJECrIVA ANDEN.

FÖRSTA cAPITLET. ohi DE STÅNDPUNKTER 1 DEN SUHJECrIVA ANDENS UWECK

LING, HVILKA FÖREGÄ DEN psycuoLoGIsKA.

§. 1.
Andens allmännaste charakter är Frihet. Andens Begrepp innehåller der

före, att han kan draga sig tiiihaka ifrån ali bestämning (sinniiga intryck, 30

bestämda förestäliningar, begär o. s. v.), endast bero på sig. Men sjelfta

detta Andens Uegrepp förutsätter Anden säsom af bestämning bunden.

Detta Begrepp är en negation, en förnekning utaf ali nödvändig bestäm

ning, alh beroende af eU annat, och förutsätter derföre detta andra såsom
ofdhet, naturnödvändighet. Uti Begreppet Ande innehålles sålunda be
greppet om en ofri natur, hviiken icke i sig utan säsom Andens förut

sättning har sin sanning. Det moment i Andens utveckling, uti hvilket

densamma ännu icke är frigjord från denna naturnödvändighet, finnes

dedöre endast såsom Iemnadt, föregår alit medvetande. Uti detta mo
ment är Anden Sf111 1 omedelhar förening mcd mateHen Kroppen, och i 40

denna förening medvetslöst försunken. Den är säsom sådan föremål för
Anthropologien.

Anm. Den i §. anförda definition på Anden: att den är frihet,

möjlighet aH draga sig tiflbaka frn alit utom sig varande och i denna
abstraction hafva visshet om sig sjelf, finner i Philosophiens System
sitt rättfärdigande. Här kan detta endast. utom hvad i afseende härå

blifvit sagdt i Iniedningen, åberopas såsom ett factum. Denna dcii

nition innehåller, närmare betraktad, endast den identiska satsen:

att Anden är sig sjeif, Anden är Anden; men innefattar dedgenom

äfven, att Anden icke är ett Annat, och förutsätter således Detta 50

Andra. Denna negativitet hos Andens Begrepp, som utgör Andens

visshet om sig, förutsätter vidare notionen om en Andens försun
kenhet 1 det Andra (1 naturnödvändigheten), genom hvars upphäf
vande Anden är frihet. visshet om sig, d. ä. om en Andens stånd
punkt, pä hvilken den icke var denna negation af aHt yttre. Denna i
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§. gjorda deduction är blott analytisk, emedan den utgär ifrån An
dens fömtsatta begrepp. 1 Philosophiens System är denna Andens
ståndpunkt omedelbart resuitat. Ty individen, ehuru dess sanning
är, att vara Slägtet (se Inledn.), är ett organiskt Individuum och
såsom sådant en vid Naturnödvändigheten, materien, bunden, cx
sisterande manifestation af den fHa Alimänhet, som utgör Siägtet.
För öfrigt bör ihogkommas, hvad uti Inledningen blifvit sagdt om
den vetenskupliga methoden, samt om nödvändighetcn att fasthålla
och för sig utveckla hvarje gifven notion; hvarföre äNen här, då

io Andens begrepp blifvit definieradt mcd Frihet, och detta ord för
klaradt, endast hvad ordet (notionen) Frihet innebär, bör utredas.

1. Anthropoiogi. Vetenskap om den Subjectiva Anden såsom Själ.

§. 2.
Anden s5som Sjtfl är omedelbart förenad med kroppen, naturlig Menni
ska, och genom denna mcd den yttre veriden, Naturen, skiljer sig såsom
Ande hvarkcn från den förra eller den sednare. 1 denna omedeibara en
hei mcd Materien lefver Själen Naturens lif. Fostret lefter såiunda sym

20 pathiskt med modern, utan ali sjeifständighet, mottager genom henne
kroppsliga och andeliga intryck. Menniskan är vidare, hela hfvet igenom,
mer eller mindre beroende af naturförhålianden, kiimat, årstidernas om
vexling o. s. v. Detta beroende minskas, i den mån hennes andehga ut
veckling fortgr. Hit hörer iifven: den djuriska organismens omedvetna
functioner, det inilytande, som en olika kroppsconstitution utöfvar på det
andeiiga; ailt, genom deras omedvetenhet, dunkla och ännu till en stor
del ouppiösta gåtor. Denna Andens ståndpunkt kun himpligast benäm
nas: a) Insrincrlzfvers.

Anm. Ehuru det är obestridligt, att Själsegenskaper, och således
äfven själsiyten, likasom i kroppshgt afseende siägttycke o. s. v.,
öfvergå från föräldrar till barn, besannande Skriftens ord. att fäd
rens missgerning straffas p5 barnen, så är det likväl en tom strid att
söka afgöra, huru vida dessa egenheter äro medfödda eller härleda
sig från iän och exempel, d. ä. från uppfostran. Ty, iikasom man 5
ena sidan kun säga, att menniskan har alli medföddt, och att detta
medfödda endast utvecklas och framträder, så kun 5 den andra sä
gas, att Irnet är henne medföddt, utan alli genom uppfostran och
bildning utiftån inpluntadt. Ertarenheten visar, att genom en för
nuftig ledning och bildning hvarje andelig oart kun utrotas, och be

40 greppet om menniskan såsom förnuhig innebär möjligheten af en
sådan biidningens seger. Sjelfva begreppet Anlug betecknar, för sig
fattudt, det outsägiiga, och har betydelse endast s5som utveckiadt
anlag, sedan detta framträdt 1 bestämd handling. Hvad som med
största skäi kunde anses vara medföddt, äro starkare eller svagare
sinnliga driftcr och begär. Men äfven det sinnligu begärets styrka
beror heli och hållet af yttre omständigheter, af det motstånd, det
röner, af vanan vid dess tillfredsställande, af menniskans uppfostran
till lydnad och sjelfbeherrskning o. s. v. Hum dessa begär inverka på
ali andelig utveckhng, ju, utgöra vilikor för ali förnuftighet, skall

50 nedanföre visus. 1 afseende pä utmärkta talenter skön konst, har
man i alla tider velat antaga ett slags andelig pnrdestination. Men,
att ett gifvet förnuftigt Innehäli hos konstnären frumträder mer eller
mindre omedvetet, såsom Inspiration, är väi något helt annat, än en
så kallad medfödd fallenhet. Ty äfven Vetandet, den vetenskapliga
verksamheten, har sädana inspirationer, ljuspunkter.
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Instinctiifvet är djurets ståndpunkt. Djuren Iefva hela sitt iifsym
pathiskt med naturens, ega derföre aningar om inträffande natur
phwnomen, väderskiften m. m. Äfven ser man, att viida nationer,
hos hviika bildningen icke utträngt djuriskheten, i stbrre eiier mmd
re grad deia djurens naturliga ingifveiser. Meri hos den biidade
menniskan försvinna dessa sympathier mer och mer samt Iemna mm
för en förnuftig insigt 1 hennes eget och naturens väsende.

§. 3.
Instinctlifvet, uti hviiket menniskan är bunden, verkar hos henne säsom jo
sinniiga drifter och begär, ehuru hon icke frän dem skiljer sin andelighet
och icke vet dem säsom sina. Dessas uppfyllande är henne likasä med
vetslöst. Menniskan är sammanfatiningen af sina genom den djuriska or
ganismen gifna böjelser och drifter. Genom deras tillfredsställande st?ar
hon i contact mcd den yttre veriden, men Iikaså utan aH fatta sig vara fr5n
denna skiljd, eller densamma s5som för henne yttre. Hon är i hvaije nu en
böjelse eller en känsla af tillfredsstuldt begär (en intryck) och har i denna
böjelse eller tillfredsställelse sin Individualitet. Hon lefver, 1 dessa vexlan
de bestämningar af begär och tilifredsställeise. olust och lust, den in
dividuela b) käns!ans dunkla hf. 29

Anm. Den individualitet, menniskan p5 denna ståndpunkt eger,
är icke en medveten Reflexion pä sitt Jag, såsom ifrän den yttre
veriden skildt, utan endast den alimänhet, mångfald af bestämning
ar, hvilken för en yttre (vår) betraktelse utgör Andens begrepp så
som förening af kropp och själ. Denna ständpunkt icke blott histo
riskt föregår alit medvetande (hos barnet), utan fortfar, likasom
hvarje annat moment i Andens utveckling, att tilihöra densamma,
ehuru icke mer såsom utesiutande, utan är i en mer utvecklad stånd
punkt upptagen såsom moment. Det är vanan, som låter menniskan
fullfölja tankens och den fria viljans verk, utan att störas af dessa 30
instinct-lifvets functioner. De försiggå henne omedvetet jemte dc
förra. Sådana functioner äro sömn och vaka, af hvilka den förra kan
anscs säsom en paniel återgäng till det med naturens lif sympathiska
instinct-Iifvet, och uppvaknandet såsom i ailmänhet Andens fram
gående till individualisation, till bestämning.

§. 4.
Känsian är den hos den naturligt bestämda individen medverslösa och
rankiösa vexlingen af intryck och begär. Känsian är medvetsiös, ty den
innehåiler ingen skiinad meilan den kännande och det kända, melian o
Subject och Object; den är tanklös, ty den innehåfler icke det väsendthga,
förnuftiga, af intrycket, utan är detta i smn outredda, ourskiijbara heihet.
Känsian är det outsäghga, ty endast tanken kan uttalas. Tankens be
stämningar (ordet) uttrycka det ailmänna i intrycket (hos föremåiet); men
känsian fattar detsamma i dess enskiidhet, sammanhälier dess oändliga
bestämningar i omedeibar enhet, är af begäret, intrycket. hei och hälien
upptagen och i detsamma försänkt.

Anni. Mia tankens bestämningar äro ailmänna. Dä man utsäger,
hvad det enskilda föremälet är, uttaiar man endast en dess e2en-
skap, dess alimänna naturo. s. v. Sä äro t. cx. bestämningarne: djur.
fogel, dufva, aiimänna siägtbestämningar, och äfven qvahtativa be
stämningar, säsom hvit, snöhvit o. s. v., uttrycka aldrig qualiteten,
sädan den hos en enskiidt föremäi förefinnes. Likasä är förhåilandet
mcd hvarje enskiidt intrvck, begär o. s. v. Det innefaltar en oändhg
het af bestämningar och förhäflanden, hvilka icke i ord kunna ut
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talas. Dessa uppfattar känsian omedelbart utan särskildt medvetan
dc af desamma. Man kari väl derföre mia om ktnsLans rikedom och
fulihet. sä vida den innehåller likasom fröet, till hvad tanken ut
vecklar; hvarföre det äfven heter: Nihil est iii inrelleetu, quod non
fuerir in sensis. Men, att derföre göra känslan till domare öfver san
ning och räti, är att förneka menniskans värde säsom förnuftig. Då
man säger, att hjertat luttare finner det rätta, än förståndet, sä mäste
man billigtvis dermed förstå en genom öftertygelse, genom tankens
och viljans ansträngningar biidad känsia, hviiken säsom sädan rätta

jo re benämnes sedlighet, en insigt i och utöfning af det riitta, hvilken
hos den tänkande och handiande bliNit sed. 1 likhet mcd hvad ofvan
blifvit sagdt, återfinnes äfven känslans ståndpunkt pä högre grader
af andelig utveckling. Den utgör då hela Andens innehällsrika djup,
uti hvilket allt dess vetande, ali bildning, är likasom concentrerad,
och ur hviiket detta vetande fritt framkailas säsom ett bestämdt
Veta, bringas till medvetande. Sä eger hvarje menniska en summa af
vetande, hviiken utgör hela dess andeiighet, utan att detta vetande i
hvarje nu är för Anden närvarande, särskildt finnes för dess mcd
vetande. Mängen kunskap hos menniskan kan t. cx. vara iängre

20 eller kortare tid alldeles glömd, ehuru den af henne verkiigen eges
och äter af en eller annan anledning framkaHas. Känslans stånd
punkt finnes sålunda för medvetandet och tanken endast säsom 1cm-
nad. Ett ensidigt fasthåHande af densamma är, uppä en högre stånd
punkt, en Andens sjukhghet och förekommer äft’en ofta i säilskap
mcd lek-amlig svaghet, nedstämdhet eiler öfverspänning.

§. 5.
Men Anden, hvilken säsom Individuum i hvarje Nu är en känsia, finner
sig mängfaldigt bestämd, erinrar sig, vid förnyandet af en känsla, och

o vaknar till Sjelfkänsla. Han känner sig säsom sädan vara de vexlande
bestämningarnas grund och botten, viii i hvaije nu en kiinsia, men vid
denna icke bunden, utan äfren en annan känsla. Detta är en nödvändig
utveckling af Andcns begrepp; ty den af detta begrepp förutsatta för
sunkenhet i naturens lif, hvars negation sjelfta begreppet är (se §. 1),
innehäller: att Anden Iefver i en mångfald af gifna, nödvändiga bestäm
ningar, och tillika i hvarje nu är en bestämning. Sjelftänslan är säledes
endast Andens moment af allmänhet, hvilket på denna ståndpunkt före
finnes säsom mångfald af bestämningar. Den är dess moment af Prihet,
hvilket här framgär säsom frihet från, obundenhet af, hvaije enskild be

4o stämning. Hvarje bestämning är försvinnande, ideel, och det blift’ande är
endast bestämningarnas idealitet, sjelfva vexlingen af bestämningar.

Antti. Om vi blicke tilibaka pä det i Anm. till §. 1. anförda ut
trycket för Andens abstracta begrepp: Anden är Anden, och inse,
att detta affirmativa uttryck i sjelfva verket är en negation deraf, att
Anden vore eti annat än sig sjeif, samt att derföre detta Andens
Icke-Vara är en förutsättning, som i dess begrepp innehälles; sä
finne vi, att detta andra är en Andens förutsatta bestämning, dä
deremot Anden, säsom dess Negation (Andens identitet mcd sig),
är bestämningarnas Idealitet. Ty uttrycket A är A innehälier endast,

5o att A icke är ett Nägot (B, C, D), att A är det bestämningslösa. Men
tillika är A en annan bestämning än B, nämligen den oändiiga möj
ligheten af negerade bestämningar (icke C, icke D o. s. v.). Just
denna oändiiga möjlighet är äfven Sjelflcänslan. Den är sjelNa öf
vergången ifrän en bestämning till en annan, den actus eller process,
hvilken Anden är såsom naturligen bestämd.



PHILOSOPHISK EL.EMES7AR.CURS. FORSrA HÄFrET, PSYCHOL0CI. 151

§. 6.
Den dualism, som sålunda uppstår: att nämiigen Anden skiljer sig uti

Ailmänhet, möjlighet af bestämningar, sjelfkänsla, och bestämda käns

lor. en bestämning, utgör en åtskilnad mellan Kropp och SjäI. Ty Anden,

såsom Själ, lefter genom sin förening med kroppen i samband med natu

ren. och alla känslor, hvilka han eger, yttra sig såsom bestämda känslor i

någon kroppens del, antingen såsom ifrån det inre utgående begär, sinnlig

drift, eller såsom utifrån mottaget intryck. SjäIen, såsom totalitet af käns

lor, dessas vexlande process, är kroppen såsom totalitet (i en känsia sam

manträngd), och hvarje kroppsligen framträdande känsla är en manifesta- io
tion af denna totalitet. Intryck utifrån skiljas ännu icke af Själen ssom

yttre, utan äro, såsom kroppsliga Sensationer, i Iikhet mcd det sinoliga

begäret, endast särskilda bestämningar, phenomeniska, försvinnande

känsior, emot Själen, säsom förblifvande, bestående vexling.

Anni. Hvarje naturligt begär yttrar sig, och hvarje sinnligt intryck

uppfattas i något af kroppens organer. Men SjUIen har icke dessa

känslor säsom 1 det ifrågavarande organet närvarande, utan säsom

Negativiteten 1, negationen af, alla dessa särskilda organernas sensa

tioner. Själen är icke vid nägon af dem bunden, utan är endast

känsian i allmänhet, utan att vara någon bestämd känsia, annorlun- 20

da än i ett bestämdt Nu. Hvaije bestämd känsia, uti hvilken Själen i

ett Nu är, är derföre en negation af densamma, såsom fri alimänhet.

Själen känner sig, i hvarje bestämd känsia, likasom fängslad och

bunden, är icke Sjelfkänsla.

§. 7.
Häraf uppstår en omotsvarighet och motsats mellan denna Alimänhet och

bestämningen. Själen, den fria vexlingen, totaliteten af bestämningar, är

genom hvaije särskild bestämning bunden, ofri, desto starkare, ju starka

re begäret eller intrycket är. Först genom Vanan afnötes, å ena sidan, 30

intryckens skärpa, och Själen frigöres från sitt beroende af kroppen, af de

särskilda bestämningarna, och, å andra sidan, mildras begärets häftighet,

hvarigenom detta upphör att stä 1 strid med den allmänhet, totalitet af

känsior, som utgör Själen. Sälunda blir denna med den kroppsliga be

stämningen identisk, är torni i hvarje besUimning, och kroppen får be

tydelsen, att endast vara ett uttryck för Själen, såsom dess herrskande och

iifgifvande princip. Den Subjectiva Anden uppå denna ståndpunkt är c)

Verklig SjäI.
Anni. Redan erfarenheten visar, att t. ex. barnet behöfver vana

till att förrätta de enklaste kroppsliga functioner, t. ex. stå, gå 40

0. s. v. Afven på en mer utvecklad ståndpunkt fordras vana för

Andens functioner, för iakttagelsen, tanken, sedlig handling o. s. v.

Den består fömämligast den, att menniskan icke läter sig störas af,

för den ifrågavarande funetionen, främmande intryck eilen begär,

utan förmår underordna dessa under sin förnuftiga verksamhet.

Men ocksä innefattas detta i det förutsatta begreppet Ande. Ty det

ta moment af Frihet och Allmänhet innebär, att Anden icke är vid

en bestämning bunden, således den nödvändiga fortgången från be

stämning till bestämning (från känsla till känsla). Denna fortgång är

realisation, ett fön’erkligande af momentet af fnihet säsom mångfald 50

af bestämningar, af hvilken mångfald den enskilda bestämningen

utgör en alIt mindre del, ju större denna mångfald är. Pä en högre

ständpunkt visar sig denna det Allmännas seger öfver det enskilda

sålunda, att tank-en uppfattar den enskiida bestämningen under ali

männa notioner och kategorier, fattar bestämningen såsom nyttig
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eiler skadlig, rätt eller orätt o. s. v., och sätter sig ett allmänt ända
mål, för hvars realiserande hvarje enskild bestämning får stå till
baka. Uppä denna st’åndpunkt äro dessa bestämningar nu mer sion
liga begär och sinniiga intryck. Åfven de yttre sinnenas varseblif
ningar äro urspwngligen starkare; hvarje ny bild fängslar ögat, hvar
je ny ton örat o. s. v., det är: Själen fängslas af en enda bestämning,
förlorar sig i denna. Själens seger öfver kroppen bestk den, att
naturdrifterna, hunger, törst &c., genom att tillfredsstullas, fönlora 1
styrka. Ty hvaije begär kan endast genom ett förnuftets dom under
kastadt tillfredsställande besegras, men alstrar, då det våldsamt un
dertryckes, kropps- och själs-sjukdomar. Sä försvagas äfven det ytt
re intrycket genom vanan. Menniskan härdas emot omvexlingen af
klimat, väderlek o. s. v. Först då alit detta genom vanan gjorts
mindre angnipande och blott 1 ringa eller ingen grad upptager men
niskan i hennes heihet, känner hon säsom sådan sin magt öfver
dessa enskildheter, och denigenom sin magt säsom Ande, SjäI, öfver
sig såsom kropp. Sälunda biir denna endast ett verktyg för och ut
tiyck af den förra. Mcnniskan fär alla sina lemmar 1 sitt våld. sä att
dessa lyda och utföra Själens befallaingar, äkensom kroppen an

20 tager ett af sinnelaget och bildningen beroende uttryck 1 anletsdrag.
hållning o. s. v.; hit höra äfven uttrycken för sinnesnörelser, säsom
blygselns rodnad, blekhet af fruktan, tärar af song, glädje m. m. Hos
barnet ser man, huru för detsamma fordras öfning, för att ens nigta
sin hand mol eit föreml, som det ser, och hum svirt det har att silta
sin blick från ett föremål, hvarpå den händelsevis failii. Äfvenså
saknar barnets ansigte alIt uttryck, hvarföre mälare anse likheten
svårast att träffa hos en baru. Qvarhållandct vid känslans sftind
punkt är hos den utvecklade menniskan fånighet och förryckthet, dä
hon antingen fängslas af ett enda intryck eilen behenrskas af ett

30 begän, hvilket hon icke förmär underordna sin alimänna andeliga
natur — har sä kallade fixa idden. Hvad fönnuftet säsom eget fönnuft
är hos den utvecklade menniskan, är andras förnuft, uppfostran. för
barnet. och denna bör denfönc tidigi bestå den, att läna barnet be
hcrrska sig. Detta åstadkommes lättast derigenom. att man söken
fönsvaga allt för starka intiyck genom nya och stäcka våldsamheten 1
ett begär genom dess fönnuftiga uppfyllande.

§. 8.
Själcn, sälunda 1 kroppen verkliggjord, än verklig, exsisterande Själ, och

40 skiljer ickc kroppen ifrån sig, såsom särskilda bestämningan, utan än i
densamma total nänanande. Menniskan är vai underkastad naturbestäm
ningar; men genom vanan stä dessa bestämningar icke mer i stnid mcd
SjUlcn, säsom totalitet af bestämning, utan äro dess eget Vara, uti hvilka
Själen iefvcr och 1ff. Men, dä äter bestämninganne äro gifna, fönutsatta,
och Själen, säsom eit mcd kroppen, icke skiljer dem ifnån sig såsom blott
kroppsliga, fattar hon dem vana utifnån gifna, utom sig, såsom exsisteran
dc, mcd sin kropp identisk Själ. Hon sätter denföre bestämningamna utom
sig. d. ä. utom denna knoppens och själcns enhet, säsom en yttre Vcnld,
till hviiken hon står i fönhåilande. och hvilken hon deis upptager 1 siti

50 inre, deis formar och biidan enllgt sin inre natur. Anden ari förhållandc
till denna yttrc venld Medvetande och såsom sädan föremål för Phnome
nologien

Anrnärkning. Säsom bihang till denna afdelning är nödigt att kanna det
allmännaste af läran om menniskans kropp och dess särskilda delans func
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tioner. Det kroppsliga organ, sam närmast framställer sambandet mellan
Själ och kropp, är Nervsystemet. Dess centrum är Hjernan och Rygg
märgen, hvilka utgöra ett sammanhängande organ. Ifrån detta utgå ner
verna i form af fina trädar till alla kroppsdelar. De anses vanligen dels
såsom ledare för de yttre sinnesorganernas affectioner, hvilka genom ner
verna meddelas hjeman, säsom det allmänna sensorium, deis såsom ve
hikler för viijan, hvilk-a väcka alla kroppens af viljan beroende functioner.
Att dessa tvänne omständigheter genom nerverna förmedlas, finner man
deraf, att mcd den totala fränvaron af en nerw eller dess lwsion den
kroppsdel, till hvilken nerven gått, upphör att af viljan bero, äfvensom ett jo
sinnesorgan i slikt fail biir overksamt, och dess affectioner omedvetna.
Men, att med anledning häraf anse hjernan elier nägon punkt deraf för
sjäiens säte, vore en alltför materiel uppfattning af Själens natur, emedan
denna vai bör fattas i kroppens hvarje del närvarande, ehuru, då den är
kroppen i sin totaiitet, genom ett afbrott i den organiska continuiteten, en
kroppsdel kan upphöra att af densamma bero. Ty man kan vai säga, att
Anden säsom medvetande är förkroppsligad i hjernan. Men Anden, så
som djur-själ, såsom det animala lifvet, yttrar sig af hjernan och nervsys
temet oberoende, och dess functioner äro omedvetna och icke under
kastade viijans bestämning. Man anser vanligen såsom det animaia lifvets 20
organ det sä kaliade gangliösa systemet, en väfnad af nervtrådar, hvilken
omgifter de inre delarna, förnämligast i bröst- och bukcaviteten. Likaså
tillkännagifva sig sinnesrörelser uti blodsystemet och dess centralpunkt,
hjertat, t. ex. giädje och sorg; vreden i lefvern och gall-secretionen o. s. v.
Hvilket alli styrker det anförda, att Själen är verkiig, så att säga, genom
sin allestädesnäivaro i kroppen, genom sitt förkroppsligande, elier krop
pens förandeligande, sä att hvarje kroppsligt organ endast har sin be
tydelse, genom att van organ för Anden, ett uttryck af och verktyg för en
Andelig verksamhet.

30

II. Phrnomenologi. Vetenskap om den Subjectiva Anden säsom
Medvetande.

§. 9.
Själen, hvilken 1 sin kroppslighet endast hänför sig pä sig, är bestäm
ningarnas exsisterande Ideaiitet, såsom ett Jag. Anden är sålunda visshet
om sig såsom fritt Jag, negation af ali bestämning; men bestämningen är
likasä en Jaget’s förutsättning, ett för Jaget Annat, en yttre verld af be
stämningar. Jaget är Jag endast i förhällande till denna Verld, vet den- 44)

samma, ehuru Jaget icke fattar detta vetande säsom sUt, utan anser, eme
dan det förutsätter denna verlds sjeifständighet såsom utoni Jaget varande
Object, sitt vetande vara Objectets egen natur. Objectets egna bestäm
ningar, hviika Jaget förefinner.

Anni. 1 och med detsamma menniskan fattar sig säsom efl ex
sisterande Jag, skiijer hon ifrån sig ett annat exsisterande, för sig
yttre. Detta andra är totahteten af bestämningar, emot hviika hon
fattar sig säsom det med sig identiska, förbiifvande, under det be
stämningarne vexia och förändras. Detta Andens förhtliande till
bestämningarna, såsom en yttre verid, kan endast fattas vara genom 50

dess kroppsiighet förmediadt. Det är endasi genom sina yttre sinnen
och kroppsiiga sinnesorganer menniskan står i beröring med den
yttre veriden. Men detta förutsätter äfven, att Anden vet sig i sin
kroppsiighet, vet denna säsom sin, samt sig 1 densamma manifeste
rad och totalt närvarande. Ty, dä Medvetandet är Jagets vetande af
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en yttre verld, och denna, ssom mångfald af bestämningar, afJaget
äfven vetes uti en mångfald af sinniiga varseblifvanden, så vore des
sa varseblifvanden från hvarandra isolerade och utgjorde icke ett
vetande, om ej Jaget visste sig såsom dessa skilda sensationers iden
titet, cl. ä. vore verklig, 1 kroppen sig manifesterande, SjäI. Häraf
inses, att Anden nödviindigt förutsätter sig ssom Själ, för att vara
medvetande. Men tillika finnes, att den yttre veriden, och således
Medvetandet, är en nödvändig förutsättning för Anden säsom SjäI.
Ty hvarje Andens bestämning (alla begär, ntryck) sammanhänger

io mcd denna verld, och, ehuru omedvetet, förutsätter således Anden,
såsom SjäI, medvetandet såsom sin grund; eller med andra ord:
begreppet SjäI innefattar begreppet Medvetande. Historiskt finnes
en bekräftelse på denna Andens utveckling hos barnet, hvilket. först
då det redan länge urskiljt det ena föremålet från det andra, skiljer
sitt Jag ifrån föremålen. För öfrigt bör den yttre verld, till hvilken
Jaget förhäller sig, icke blott fattas såsom Natur, materiel verld,
utan såsom totaliteten af menniskans vetande. Ty, äften hvad som
plägar benämnas öfversinnliga föremål, är för det individuela mcd
vetandet ett Utom, och är detta, genom att af andra, kroppsligt från

20 Jaget skilda, Jag vetas. Likasom det öfversinnliga af Individen upp
tages 1 medvetandet utifrån, genom uppfostran och bildning, samt
sjelNa dess notion innebär det sinnliga såsom sin förutsättning.

Benämningen af Phwnornenologi, för vetenskapen om Anden sA
som Medvetande, har sin grund den: att Anden, betraktad såsom
ett exsisterande Jag, i förhållande till andra Exsistenser. endast be
iraktas såsom en företeelse, eU Phwnomen, 1 kedjan af Exsistenser,
af den exsisterande veriden. Ty det medvctande Jaget är endast eti
Medvetande, en försvinnande Exsistens, utom hvilken den exsiste
rande veriden 1 sig har sitt beständ. Medvetandet är Anden sdsom

30 ändligt väsende. Dess ändlighet är sjelfva dess natur, att såsom Med
vetande sjelf vara ett, för den yttre verlden, yttre Jag.

A. Medyetandet.
a) Der Sinniiga Medvetander.
§. 10.
Medvetandet är nu Jagets vetande om en yttre verld, ett yttre Object.
Denna verld är en verld af bestämningar. Men bestämningen, omedelbart
fattad, är ännu icke en bestämning; ly den är en, endast genom att ätskil
jas ifrån andra bestämningar. Jaget vet således bestämningen säsom det

40 bestämningslösa, är endast visshet om bestämningen, icke ett bestämdt
Veta. Medvetandct, såsom sådant, är Sinnllgt Medvetande. Dessföremål
är eil, en enskildhet, men en obestämd enskildhet, och dess vetande är en
känsia, uti hvilken Jaget har sitt Varande. Jaget är derföre, uti det Sinn
liga Medvetandet, försunket i Objectet.

Anni. Den Subjectiva Anden är säsom Medvetande en exsiste
rande Jag, hvilket ifrån sig skiljer andra exsistenser. Hvarje exsi
stens är en enskildhet, genom att skilja sig från alla andra, icke blott
1 detta nu, utan äfven i det förflutna och tilikommande exsisterande
enskildheter, d. ä. genom oändliga Relationer 1 Tid och Rum. Ifrån

50 hvar och en annan exsistens skiljer sig det enskilda genom en be
stämning, en Qualitet. Det innefattar sälunda en oändlighet af Qua
liteter, bestämningar. Utaf alla dessa bestämningar kan Jaget icke
hafva ett särskildt Medvetande, och likväl fattar detsamma det en
skilda såsom enskildt. Sje(fva Medvetandets notion, i Jagets förhål
lande till en bestämning såsom yttre Object, innebär omöjligheten af
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att uppfatta denna ena bestämnings, det enskiidas, oändliga Quali
teter, emedan bestämningen först i förhållande till andra bestäm
ningar har dessa Qualiteter, men Jaget, i det omedelbara sinnliga
Medvetandet, hänfär sig till bioit en enda bestämning. Detta Med
vetande är derföre outsägligt, den dunkla känslans Veta, ett Detta,
Nu. Här. Jaget, såsom bestämningarnas Idealitet, är det bestäm
ningslösa, och Ohjeetet är likaså en bestämningslös bestämning. Uti
det Sinnliga Medvetandet är derföre Jaget försunket 1 Objectet, skil
jer sig icke från Objectet. DeUa Medvetande är sinnligt, ty det är det
exsisterande, förkroppsligade Jagets omedelbara förhällande till to
den yttre veriden. Exempel utgöra alla de yttre sinnenas sensatio
ner, då dessa icke uppfattas under en bestämd förestäflning, tanke
0. S. V.

b) Det Föreställande Medvetandet.
§. 11.
Men Jaget är visshet om sig, säsom bestämningarnas Idealitet, och om
mängfalden af bestämningar, såsom en för sig yttre verld. Det fattar der
före det Sinniiga Medvetundets Object såsom ett bestämdr föremål, såsom
en Bestämning, ett Nägot, föreställer sig föremålet. Men hvarje förestäil- 20

ning om föremålet uttrycker icke detsamma såsom enskildt föremäl, utan
är en ailmän bestänzning. Sjelfva Bestäm&ngarne Detta, No, Här. hvillca
skola beteckna det enskiida föremålet. äro allmänna, emedan hvaije en
skildt föremål är ett Detta, hvarje punkt i Tiden ett No. och i Rummet ett
Här. Likaså är hvarje Qualitet, under hvilken föremälet uppfattas, t. ex.
Färg, Figur o. s. v. en alimän, fiera föremål tilikommande bestämning.

Anni. Föreställning betecknar egentiigen blott hvarje bestäm
ning, hvilken Jaget vet vara sin. 1 denna betydelse förekommer den
na notion äfven 1 Psychologien. 1 sjelfva verket äro här bestäm
ningarne Jagets bestämningar, ehuru icke Jaget fattar dem såsom
sådana, utan anser dem vara föremålets bestämningar, sjelfta
Objectet. Sjelfva Objectet är för Medvetandet intet annat, än dessa
bestämningar. Sådana bestämningar äro derföre med Objectet sam
manfaflande notioner, såsom Färg, Figur, Hårdhet, Tyngd, Smak,
Lukt o. s. v., alIt bcstämningar, hvilka tillkomma Sinnlig Föremäl.

§. 12.
Då no Jaget endast fattar FöremMet under en alimän notion, och detta är
ett enskildt föremål, vet Jaget icke föremälet säsom enskildt, utan söker
att genom nya bestämningar för sig fixera föremålet, Detta bIir sälunda 40

en oändlig Serie af bestämningar. Det är säsom enskildt alltid ett Något
utom bestämningen. Detta utom är endast den tomma Negationen, af
hvad föremålet är såsom Förestäldt. Det är det outsägliga, Oändliga,
Icke-föreställda, 1 motsats mot föreställningen, såsom det ändJiga. Men
derigenom är äfven det Oändliga i sjelfva verket ändligt, en bestämning, 1
motsats mot öfriga bestämningar; tv det Oändliga förutsätter det ändliga
och har den bestämning ait vara dettas Negation. Det Sinniiga Medvetan
dets föremål innefattas derföre uti Bestämningen och dess Negation, det
Ändliga och det Oändliga, säsom en annan ändlig bestämning. Båda för
ursätw hvarandra och äro endast öfvergående, försvinnande bestämning- so
ar. Jaget fattar derföre föremälet i sin sanning vara ett för dessa vexlande
bestämningar till Orunden liggande. Väsendligt Föremäl.

Anni. Det enskilda föremålet är, hvad det är, genom att vara i
oändlighet bestämdt (se anm. §. 10). Hvarje bestämning är allmän
och utsäger icke, hvad det enskiida föremEtlet är. Sä är t. ex. be
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stlimningen Hvit en bestämning, som tiilkommer en mångfald af
föremål. Likasä äfven hvarje Nuance af det hvita. Äften om före
målet beteck-nas såsom detta hvita, är denna bestämning otiilräcklig,
emedan alla hvita föremål äro Detta hvita. Dessutom är det enskiida
föremålet i oändlighet delbart, och således i hvarje punkt en mång
fald af hvitt. För hvarje sådan bestämning är föremålet för Mcd
vetandet ett Annat föremäl, och denna dess öft’ergång ifrån Något
till en Annat är Oändllg. Denna oändlighet är alltid ett Utom för den
gifna bestämningen, en Negation af denna. Men nu är hvarje be

Jo stämning bestämd af denna oändlighet; t. cx. en Nuance af det hvita
är denna Nuance genom att skilja sig från alla öfriga oändliga Nuan
cer; det Hvita är Hvitt genom att skilja sig fnln ali annan färg;
Färgen är Färg genom att icke vara figur eller någon annan Qualitet
o. s. v. Oändligheten af bestämnbigar är säledes för hvarje bestäm
ningförutsan, innehåiles i hvarje bestumning såsom dess derinition,
dess negativa kännemärke. Hvarje bestämning öfvergår i oändliga
bestämningar, och hvarje bestämning är derföre ändlig, försvinnan
dc. Föremålet biir sålunda aldrig, genom dessa bestämningar, för
Medvetandet ett bestämdt Vetande, ett bestämdt föremåi. Jaget
fattar derföre föremålet säsom det bestående, Väsendtliga, hvars
natur icke i dessa ändiiga och vexlande bestämningar kan uttalas.

c) Det Reflecterande Mcd vetan det.
§. 13.
Det Reflecrerande Mcdverandet är en uppfanning af der i det enskiida före
,nålet Väsendtliga, förblifvande, i förhäilande hvartill det Förestäiiande
Medvetandets bestämningar äro Oväsendtliga, försvinnande. Föremålet
fattas sälunda såsom de vexlande bestämningarnas Grund, Kraft, Orsak,
Lag, Slägte o. s. v.; hvaremot dessa äro föremålet säsom vexiande Ex

30 sistens, verkning, yttre manifestation, Phenomen, Individuum o. s. v.
Aila dessa Väsendtliga bestämningar uttrycka icke den omedelbara Sinn
liga Exsistensen, utan en förbhfvande, likasom öfversinnlig verid, hvars
manifestation den Sinniiga Exsistensen är. För vår betraktelse äro dessa be
stämningar genom det Förestäliande Medvetandet förmedlade; men i sig
hafva dc betydeisen af att vara det Ursprungliga, till grunden liggandc,
Omedelbara Objectet.

Anm. Det Reflecterande Medvetandet är i dubbel betydeise Re
llexion. Ty det är å ena sidan en Medvetandets Reflexion på sig,
säsom nedanföre skail visas. och å den andra Föremåiets Rcflexion

40 (återböjning) pä sig, i sitt inre. Först säsom förmediad bcstämning
framträder Tanken, den Tänkandes uppfattning, i motsats mot det
omedclbara, gifna Objectet. Ty det föreställande Medvetandets be
stämningar, färg, figur o. s. v. beteckna sinniiga Exsistenser. då
deremot Reflexions-bestämningarne Grund, Kraft o. s. v. endast
utmärka den Inre princip, hviiken i dc sinnliga bestämningarna ma
nifesterar sig.

§. 14.
Väsendet, de Väsendtliga Bestämningarne, är sälunda det till Grunden

o liggande Omedelbara, hvilket för Medvetandet manifesterar sig i det före
stiiliande Medvetandets vexiande och försvinnande bestämningar. Dc
Väsendtliga Bestämningarne äro Föremälet i dess sanning, hvaremot det
Förestäliandc Medvetandets bestumningar äro det i föremålet Oväsendt
liga, skenbara. Dessa äro också emot de förra, sisom ursprungiiga, ome
deibara, det secundära och förmediade. Men det Omedelbara är Omedel
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bart. genom att vara det för det förmediade förutsatta, d. ä. det Omedel
bara är endast genom att lemnas. genom öfvergången till det Förmed
lade. Det Omedelbara förutsätter således det Förmediade och är af detta

Förmedladr. Likaså är det Förmediade endast genom samma öfvergång,
förutsutter således sig sjelft såsom det Omedelbara. Hvardera sidan är
tillika Omedelbarhet och det Förmedlade. Men det Förhiifiande. i denna
det Omedelbaras och Förmedlades Identitet och öfvergång i hvartannat,
är sjelfra öfrergångenfrån Omedeibarhet till Förmediadi, hvilken sA väl är

det för båda förutsatta Omedelbara, som det i båda identiska, emedan
hvartdera Momentet inom sig är denna öfvergång från Omedelbarhet till
Förmedladt.

Anm. Denna betraktelse, likasom det öfriga, förnämligast i den
na öfversigt af Phenomenologien, upptager endast det allmänna af
det Reflecterande Medvetandets natur. Det är klart, att, likasom
öfvergången ifrån en Medvetandets ståndpunkt till en annan af sjelf
va Medvetandets natur är bestämd, Iikaså hafva äfven bäde det Fö
reställande och det Reflecterande Medvetandets bestämningar ett
inre, nödvändigt sammanhang. De böra derföre icke fattas såsom
utifrån och godtyckligt tagna exempel, utan såsom utgörande sjelfva
Medvetandets utveckling. Såsom bekräftelse pä den här antydda 20

allmänna gången af denna utveckling, kunna dc anförda bestäm
ningarne likvffl här upptagas omedelbart till betraktelse. Sålunda
förete bestämningarne Grund och Följd, Inre och Yttre. Innehåll
och Form, Orsak och Verkan samma beskaffenhet som det omedel
bara och förmedlade. Grunden förutsätter Följden och är dennas
Följd; det Inre är ett, för det Yttre, Yttre, är från detta skildt, utom
detsamma; Orsaken är samma Innehåll som Verkan. och är först
Orsak genom att 1 Verkan utgå; Innehället är den för sig fattade
Formen, och Formen är Innehållet, refereradt till Innehället o. 5. v.

34)

§. 15.
Den Öfvergdng ifrdn det Omedelbara till det Förniediade, hvilken för det
Rellecterande Medvetandet framgätt såsom det sannt Omedelbara, det
sanna Väsendet, är Tanken, såsom Tänkandeis process. Denna är nu
Jagets Object, tuen ett object, hvilket icke mer är ett för Jaget yttre
föremäl, utan är Jaget sjelft. Medvetandet är sälunda Sjelfmedvetande.

Anm. Dc bestämningar, hvilka uti Medvetandets utveckling ut
göra Objectet, äro, säsom 111tt finnes, och resultatet af denna ut
veckling utvisar, det tänkande Jagets egna positioner. Men denna
utveckling innehäller äfven beviset derför, att det gifna Objectet i 40

sjelfva verket endasi lir ett skenbart yttre, och i sig intet annat är, än
dessa nämnda bestämningar. Ty pä det Föreställande Medvetandets
ständpunkt framstår Objectet såsom det Oändliga, emot Tankens
bestämning ssom det Ändiiga. Men insigien den, att denna Oänd
lighet äfvenledes är ändlig. utmärker pä denna ståndpunkt, att
Objectet är i tanken upptaget säsom ändligt, exsisterande Object.
Deremot gör Medvetandet, såsom Reflecterande, Objectet till ett
bestående, icke ändligt Object, hvilket endast manifesterar sig i det
ändliga säsom Phzunomen, försvinnande Object, men 1 sig är ett
bestäende, icke förgängligt, och såsom sådant för tankens bestäm- so
ning oupphinneligt. Detta Object, det för Reflexionen Omedelbara,
är den Kanuska Philosophiens Ding-an-sich. Objectet såsom för tan
ken ofattligt Noumenon. Detta Object är endast möjligheten att i
bestämning utgå, det bestiimda, ändliga såsom möjligt, ännu icke
verkligt, exsisterande Object. Men Jaget, säsom tänkande, är sam-
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ma möjiighet att i bestämning, bestämda Tankar utgå. Detta förut
satta Object är derföre Jaget säsom sin egen förutsättning. Denna
uppfattning är den samma, som den i §. 14 anförda, och utvisar, att
det yttre Objectet är yttre endast såsom en upphäfven fönitsättning.
Hvad helst som må anföras till bevis för Tankens oförmäga att upp
fatta Objectet 1 dess sanning, finner sin vederläggning uti den anför
da betraktelsen; ehuru denna, för en fuiiständig insigt, har behof af
en närmare genomförande, genom aila de bestämningar, under
hvilka Objectet af Tanken uppfattas.

I0
B. Sjelfmedvetandet.
a) Der Subjectiva Sjelfmedverandei.
§. 16.
Sjelfmedvewnder Ur omedeibart Jagets Medverande af sig såsom af alh
yttre oberoende, såsom Friher. Sjeifva den Process, hviiken det Reflec
terande Medvetandet visat sig vara, är nu Object. Denna process är Tan
ken, såsom Acrus, det Abstracta Jag, säsom Tänkande Subject. Emedan
denna Process visat sig vara det Ursprungliga, det sannt Omedeibara, vet
Jaget sig vara Frihet från ali bestämning. Sjelfmedvetandets uttryck är det

20 identiska Omdömet: Jag är Jag. Det är säsom sådant Abstract, Subjectivr
Sjelfmedvetande.

Anm. Här framgår, i Andens utveckhng, det Andens begrepp: att
vara frihet från ali bestämning, hviiket för oss varit en förutsättning,
en anticipation. Men äfven här är detta Begrepp endast i sin Ab
straction, såsom Jagets Subjectiva vissher om sin frihet. För Jaget
objectiveradt, säsom en bestämdt Veta, är detsamma i det förnufti
ga Sjeifmedvetandet.

§. 17.
30 Uti den Process, hviiken Jaget såsom Object är, äro Medvetandets be

stämningar, Omedeibarhet och det Förmediade, upphäfna momenter.
De äro upphäfna 1 dubbel bemärkelse, emedan Tanken säsom Actus är
sjelfva förmedlings-processen, och således dessa mornenter 1 densamma
innehdilas. samt emedan hvartdera momentet visat sig öfvergå i det and
ra, och säledes båda äro försvinnande momenter. Sjeifmedvetandet inne
håller såiedes Medvetandet såsom Moment och är a) Verande. Jaget för
utsätter säsom Vetande det sjeifständiga Yttre Objectet, men är sjeift
Processen att upphäfva denna förutsättning, att 1 sig upptaga det Yttre
Objectet. Emedan nu Sjelfmedvetandet innehålier Medvetandet, är Jaget

4o såsom Sjeifmedvetande hänfördt tul det Yttre Objectet, men tiii detta
säsom ett upphäfvet Yttre, säsom en tom förutsättning. Det Sjelfmed
vetande Jaget är vidare visshet om sig såsom af det Yttre Objectet obe
roende, och förhåHer sig derföre tili detta såsom tliil det sjeiflösa, osjelf
ständiga och ofria. Sjelfmedvetandet är sälunda b) Viljande.

Anm. Sjelfmedvetandet såsom Vetande är Medvetandets före
gående ständpunkter, betraktade såsom det fria Jagets Vetande.
Det är hkasom en återblick på dessa och en uppfattning af den
betydelse, dc uppä Sjelfmedvetandets ståndpunkt ega. Ty för Med
vetandet är bestämningen Objectets egen, och Medvetandets öf

50 vergångar äro förändringar hos Objectet. Jfrån Sjeifmedvetandets
ståndpunkt betraktade, äro dessa bestämningar äter Jagets uppfatt
ning af Objectet. Hvarje Medvetande är äfven ett Sjeifmedvetande;
men Jaget vet sig, säsom biott Medvetande, endast 1 föremåiet, har
icke fattat sig såsom det Ursprungliga, föremåiet bestämmande och
uppfattande. Tankens process säsom Vetande är å ena sidan en
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uppfattning af det omedeibara Objectet, å den andra det Abstracta
Subjectets, den Tänkandes, utgående i bestämda Tankar. 1 bäda
hänseenden är detta en öfvergång, från det Omedeibara till det För
medlade. Men sä väl Subjectet som Objectet, för sig fattadt, är det
bestämningslösa, negation af ali bestämning, förutsätter således den
bestämda Tanken och är af denna förmedladt.

Sjelfmedvetandet, säsom Viljande, är det Subjectiva Sjelfmed
vetandet såsom Resultat af Medvetandets föregående utveckhng.
Ty genom denna är Objectet, såsom förutsatt Yttre Object, upphäf
vet, och Sjelfmedvetandets Object är Jaget sjelft, sjeifva Subjectet. 10

Dä likväl Jaget säsom Object är en Negation af det Yttre Objectet,
förutsätter detta, sä hänför sig Sjelfmedvetandet äfven säsom Vil
jande till det Yttre Objectet, men är tilhka visshet om det Yttre
Objectets nullitet, vet, att detta icke i sig har någon sanning.

b) Frihet och Nödvändighet.
§. 18.
Sjelfmedvetandet, säsom Viljande, förutsätter det Yttre Objectet säsom
det sjelflösa och ofria, och förhäller sig till detta bestämmande, objec
tiverar i detsamma sin Frihet. Men 1:0 derigenom utgår Jaget i en verld af 20

bestämningar, uti hvilken dess ändamål och afsigter kunna realiseras eller
icke. Ty Jaget är visshet om det Yttre Objectets ofrihet, och Jageis be
stämningar af det Yttre Objectet äro derföre äfven ofria, underkastade en
ny bestämning. 2:o Vet Jaget likväl bestämningen af det Yttre Objectet
vara Jagets fria handllng och dess följder. Jaget visar derföre säsom Vii
jande, å ena sidan, sin magt öfver det Yttre Objectet; men ä andra sidan
äro sjelfva Jagets bestämningar, såsom i det Yttre Objectet utgångna,
ofria, hkasom detta Object. Resultatet af denna Process är derföre Jagets
vetande om det Yttre Objectets ofrihet öfver hufvud, för alit Sjelfmed
vetande, ehuru det Subjectiva Sjelfmedvetandets bestämningar äfvenså 30

äro af detta alimänna Sjelfmedvetande beroende.
Anm. Först, dä Jaget i den yttre veriden, i ord eller handling,

manifesterar sht Jag, har detsamma tillvaro för andra Jag och kun
af dessa lida inträng i sin Subjectiva Frihet. Säsom Abstract Sub
ject, det bestämningslösa Jag, har menniskan tiilvaro endast för sig
sjelf. Men såsom sädan är hon icke ett exsisterande Jag, är mot
satsen af Subjectivitet, emedan hvarje Subject är summa bestäm
ningslösa Jag, Negation af alI bestämning. Det ena tänkande In
dividuum är i denna Abstraction, hvad det andra är, är den blotta
möjligheten att framgä uti Individuahtet och bestämning. Menni- 40

skans Individualitet och Personlighet förutsätter således, att hon i
den yttre verlden, för andra Individer, manifesterat sig och derige
nom skiljt sig ifrån dem säsom en Subject, ett individuelt Sjelfmed
vetande. Men derigenom har hon i och med detsamma uppoffrat
sitt Subjectiva beroende på sig. Ty hennes bestämningar äro, sedan
de utgått i handling, icke mer i hennes våld, utan tillhöra den ofria,
yttre verlden och dess tillfälligheter. Då nu likväl Jaget, säsom
Sjelfmedvetande, är visshet om det Yttre Objectets osjeifständig
het, kan menniskan icke anse sina handlingar säsom en lek för
naturnödvändigheten, emedan deras följder äter äro öppna för ett 50

Sjelfmedvetandes bestämning; utan hon fattar det yttre Objectet
vara ofritt, för Sjelfmedvetandet i ailmänhet, ehuru hennes Subjec
tiva verksamhet är bunden af andra lndividers göra och läta, säsom
en för henne, Subjectivt, yttre Nödvändighet. Detta Jagets beroen
de af andra framträder historiskt säsom uppfostran och bildning, till
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hvilken hörer, att menniskan i en passiv lydnad uppoffrar sin Sub
jectiva vilja, och sålunda, enligt Skriftens ord, i Gudsfruktan söker
vishetens begynnelse.

§. 19.
Härigenom finner Jaget sin Subjectiva Frihet i strid med det alimänna Sje!f
medvetander, såsom det i motsats mot Jagets Subjectivitet Nödvändiga.
Och. dä likväl Jaget vet sin magt öfver det ofria Objectet, samt blott sä vidt
det i detta realiserat sin Frihet vei den samma, finner Jaget sin Frihet kunna

10 ega bestånd endast i öNerenssPimmelse med det alimänna Sjelfmedvetan
det. Jaget gör derföre, med uppoffrande af sin Subjectivitet, det ailmänna
Sjelfmedvetandet till sitt ändamål, är process att realisera detta, att upphäf
va sin Subjectivitet och blifva Objectivr Sjelfmedvetande.

Anni. Frågan: hvarföre Jaget, endast såsom i den yttre verlden
Objectiveradt, vet sig vara FHhet, är i det föregående besvarad. Ty
Sjelfmedvetandet innebär Jagets Negativitet i afseende pä det förut
sana. yttre Objectet, d. ä. Jaget är Sjelfmedvetande endast såsom
Negation af det Yttre Objectet, och är således, såsom Sjelfmed
vetande. processen att negera detsamma såsom Yttre, bestämma

20 och fHtt ombilda Objectet. Detta är ocksä klart, genom det i anm.
till föregående §. sagda. Ty det Subjectiva Sjelfmedvetandet är, sä
som fritr Jag, endast på sig hänfördt Subject, den motsägelse, att i
denna Abstraction icke vara Subject, utan endast dess allmänna
möjlighet af Veta och Vilja, som utgör alla Subjecter.

Dä Jaget finner sin abstracta fHhet inskränkt af andra Jag’s be
stämningar, och tillika är eu Jag endast genom att i bestämning utgå,
objectivera sig i en yttre verld, kan detta endast ske genom upphäf
vandet af Jagets abstracta Subjectivitet. Jaget är, säsom Viljande,
Subjectivt Sjelfmedvetande Begär; upphäfvandet af dess Subjectivi

30 tet är derföre ett kufrande af dess Subjectiva böjelser och begär, d.
ii. icke Begärets utrotande, utan dess böjande under det Allmänna
Sjelfmedvetandet. Detta sker derigenom, att Begäret fär ett allmänt
och förnuftigt innehåll. Jaget förhåller sig derföre härvid såsom Tän
kande, förnuftig Vilja, såsom Enhet af Vilja och Veta.

c) Det Objecriva Sjelfmedveran det.
§. 20.
Det Ohjectiva Sjelfmedvetandet är endast ett Ändarnål, till hvilket Jaget
förhåller sig såsom Medel. Jaget är sträfvandet att i det Yttre Objectet

40 realisera sin Frihet säsom Objectiv, med det Allmänna Sjelfmedvetandet
öfverensstämmande Frihet; men hvarje Jageis handling, bestämmande af
det Yttre Objecter, är endast ett närmande, en steg till denna Objec
tivitet. ett Medel för dess Rcalisation. Säsom alla Subjecter. alla Subjec
tiva Sjelfmedvetanden, är äfven det Objectiva Sjelfmedvetandet endast
Oändlig Progress, från Medel till Medel. Mcii Jaget, såsom en grad uf
denna Objectivitet, en Medel, förutsäner likasä en Oändlighet af denna
grad föregående grader, af fortgång från Medel till Medel, förutsätter
säledes säsom ett Sjelfmedvetande, likasom inom sig. samma Oändliga
Progress, hvilken det Objectiva Sjelfmedvetandet är, såsom utom Jaget

so varande Andamål. Jaget, det Subjectiva Sjelfmedvetandet, är säledes.
såsom en grad af det Objectiva Sjelfmedvetandet. såsom Medel för dettas
Realisation, redan i sig det realiserade ändamälet. Sjelfmedvetandet sä
som denna Enhet af Subjectivitet och Objectivitet är Förnuftigt Sjelfmed
vetande. xar’ io4i’ Förnufi.

Anm. Vetande och Viljande böra icke fattas säsom skiljda för-
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mågor hos Jaget. Viljan är en Tankens Act, lika sä väl som Vetan

det. Ehuru nu Jaget här icke betraktas inom sig, utan 1 förhåilande
till det Yttre Objectet, framgår Iikväl redan pä denna ståndpunkt
Identiteten af \‘eta och Vilja. Ty Jagets Realisation af sin Frihet
säsom Objectivt Sjelfmedvetande är en Realisation af Friheten, icke
säsom omedelbart begär eller subjectivt godtycke, utan sådan den är
s’åsom Förnuftig Frihet, Allmänt Förnuft. Denna Frihet är för Jaget
Ändamål; det är: Jaget är inom sig, såsom afsigt, denna Objec
tivitet, men är såsom Process att i den Yttre verlden förverkiiga
denna sin afsigt endast Oändlig Progress. Afven Vetandet är sträf- io
vande till denna Objectivitet och allmängiltighet, emedan Sanning
är dess Andamål, och Sanningen är sanning, endast sä vida den är
befriad från ali Subjectivitet och godtycklighet, d. ä. så vida den är
allmängiltig, ett för aila Subjecter nödvändigt och bindande Vetan
de. Men, säsom ett sådant Vetande, förhälier sig Subjectet icke till
ett Yttre Object, utan till ett innehåli af Veta, som är dess eget, samt
är icke Phwnomeniskt Medvetande, utan Ande. Betraktelsen af det
ta Andens Vetande är föremål för, tillhör Psychologien. 1 förhäl
lande till det Yttre Objectet är Jaget, endast säsom Viljande, såsom
Objectet bestämmande, detta sträfvande till Objectivitet och Ali- 20

mängiltighet. Insigten den, att den förnuftiga verld, hvilken Jaget
söker att Reahsera, såsom sitt Ändamäl, i sjelfva verket är Realise
rad, är en Jagets erinring af sitt förhidlande säsom Vetande. Det är
en eninring deraf, att Jaget i sitt inre upptagit, upphäfvit, det gifna
Objectet, och att således de bestämningar, hvilka Jaget i det Yttre
Objectet söker att realisera, äro detta ur Objectet upptagna Inne
häil. Men härvid hör äfven märkas: att Jaget i denna Process uppgif
vit, likasom föryttrat sin Subjectivitet, siti Oodtycke, och att således
detta Innehåll, endast såsom allmllnt, förnuftigt, är en sann upp
fattning af föremålet och likasä, endast dä detsamma säsom detta 30

förnuftiga innehäli i det Yttre Objectiveras, är sann Objectivitet,
samma innehäli, som det Objectiva Sjelfmedvetandet såsom Anda
mäl.

C. Förnuftet.
§. 21.
Förnufier är närmasi Enhet af der Subjecriva och Objectiva Sjeifrnedveran
der. Men det Objectiva Sjelfmedvetandet är Objectet öh’er huftud, eme
dan detta, säsom Object för Sjelfmedvetandet, är AlImäni Sjelfmedvetan
de. Förnufier är derföre Enher af Sjeifmedverande och Medverande, af 40

Subjeddvitet och Objecrivirei. Den är sålunda eri Sjeifmedvetande, hvars
besrämningar så viii äro Subjecrers egna, fria Posirion, som besrämningar
af Objecrer 1 sin sanning. Dä vidare Subjectet är den i kroppen exsisteran
de. verkliga Själen, och denna nu, säsom Sjelfmedvetande, är visshet om
ali Objectivitets enhet med dess bestämningur, är Förnuftet exsisterande
Förnuft, Subjecriv Ande 1 sin sanning.

Anmärkning. Förnuftet är Förnuftigt Sjelfmedvetande. Enhet af det
Subjectiva Sjelfmedvetandet, Jaget säsom fritt bestämmande. Viljande.
och det Objectiva Sjelfmedvetandet, Objectet säsom allmänt, förnuftigt
Object. Detta innebär 1:o, ali Förnufrer, säsom Subjectivt Sjelfmedvetan- 50

de, är err exsisrerande Individuum, i kroppen exsisterande Själ. Ty det
Jag, för hvilket uppä Medvetandets ståndpunkt Objectet är eti Yttre
Object, är det kroppsligt exsisterande Jaget. Dä nu det Subjectiva Sjelf
medvetandet är Jaget pä sig hänfördt, såsom Negation af det Yttre Objec
tet, är detta Sjelfmedvetande Jag den i kroppen exsisterande Själen, för
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sig objectiverad såsom fritt, af den yttre veriden oberoende Subject. 2:o
Innehålles hiiri: att Förnufiet är ali Objectivitet. Ty det Objectiva Sjelf
medvetandet är det Yttre Objectet säsom förnuftigt Object. 1 det Subjec
tiva Sjelfmedvetandet är nämligen Jaget visshet om Objectets ofrihet,
osjelfständighet i förhållande till Jagets bestämningar. Men, då Jaget sä
som Viljande bestämmer det Yttre Objectet, öNergå sjelfva dess fria
bestämningar till samma ofrihet, som på Sjelfmedvetandets ståndpunkt är
det Yttre Objectets charakter. Vissheten om Jagets magt öfver Objectet
har Iikväl derigenom öftergått i ett bestämdt Veta, emedan Jaget vet

10 bestämningen vara sin fria handling; men tillika har Jaget, genom att utgä
i Objectiviteten, gifvit sin frihet till spillo, emedan dess fria bestämningar
nu äro öppna för andra Subjectiva Sjelfmedvetandens fria inverkan. DeH
genom blir Objectet åter ett för Jaget Yttre Object, ehuru icke mer säsom
omedelbart Object (ty såsom sttdant är Objectet redan för det Subjectiva
Sjelfmedvetandet upphäfvet), utan stsom af Sjelfmedvetandet öfver huf
vud, af det allmänna Sjelfmedvetandet, bestämdt Object. 3:o Är säledes
Förnufiet, säsom Enhet af det Subjectiva och Objectiva Sjelfmedvetan
det, äfven Liiher af Sjäi och Medverande. Det är Vetande och Viljande
Individuum, och dess fria bestämningar äro Objectet i sin sanning, en

20 Realisation, af hvad Subjectet är, men tillika en bestämning af Föremålet
säsom förutsatt Yttre Föremäl, en uppfattning af detta i dess sanning.
Denna enhet af exsisterande Jag och Medvetande är det fria Subjectet,
Subjectet xar’ ojv.

ANDRA CAPITLET.

III. Psychologi. Vetenskapen om den Subjectiva Anden såsom
Ande.

30

§. 22.
Psychologien är vetenskapen mii den Subjectiva Anden såsom Ande. An
den är Identitet af Själ och Medvetande, men af bäda i deras sanning; är
således den i sin kroppslighet verkliggjorda, med denna identiska Själen,
och ett Medvetande, hvilket icke förhåller sig till ett yttre föremål, utan är
ett vetande af sig sjelft såsom enhet af Subjectivitet och Objectivitet. Ty
uppä Medvetandets ständpunkt är den förkroppsligade Själen det Sub
ject, för hvilket Objectet är ett yttre Object, och framträder uti detta
säsom ornedelbar samt förmedlad bestämning, hvilka bäda i Sjelfmed

40 vetandet haNa sin sanning. Anden förhäller sig derföre hvarken såsom
Själ till en kropp, eller säsom Medvetande till ett Object, utan till sig sjelf,
sina egna bestämningar; och Psychologien betraktar endast Andens ut
veckling inom sig, emedan denne i sig är det förnuftiga, i sig har sitt
innehäll och sitt ändamål.

Anm. Det föregäende, Andens utveckling säsom Själ och Med
vetande, kan betraktas endast säsom en utredning af den Subjektiva
Andens begrepp, eller rättare: säsom Andens utveckling till sitt san
na begrepp, till Ande. Denna utredning är likasom en yttre, vår,
betraktelse, värt tänkande. Men redan i Sjelfmedvetandet öfvergär

50 sjelfta denna betraktelse (tänkandet) till föremäl för betraktelsen.
Den är säsom föremäl en verld af tankar, Objectiviteten; såsom
betraktelse, betraktande, är den Subject (tänkandets actus). — Des-
sas enhet utgör det förnuftiga Sjelfmedvetandet, Anden i sin san
ning, hvilken som sådan är föremäl för Psychologien. Här fattas
säledes Anden icke säsom föremål för en yttre betraktelse, utan
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säsom Sjelfmedvetande, såsom föremål för sig, och säsom sädant
sjelf utgörande en verld af förnufiiga bestämningar. Psychologien
betraktar derföre Anden icke såsom en blott abstract möjlighet af
tankar, begär, känslor 0. s. v., så.som en blott Förmäga, utan såsom
en Iefvande verld af tankar, begär och känslor, såsom den exsiste
rande verkiiga Anden.

Den ytliga, fonnela betrakteisen fattar Själen, Anden, det odöd
liga hos menniskan, säsom skilda förmågor: förstånd, förnuft, vilja
m. m.. men gör derigenom Anden till ett blott Substrat för, eller till
en Samling, en Summa af dessa förmögenheter, hvilka sålunda i 10

oändlighet kunna mångfaldigas. och hvilka man derföre godtyckligt
uppradar bredvid och under hvarandra. Här böra deremot dessa
förmågor fattas säsom momenter i Andens lif, icke blott såsom his
toriska ständpunkter. utan sålunda, att Anden 1 hvarje nu förhåller
sig både såsom Askådande, Föreställande, Tänkande och Viljande.
Vidare bör hvarje andlig förmåga icke fattas säsom en tom möjlig
het, utan säsom lefvande Process; t. ex. förståndet icke såsom en
blott abstract förmåga af tankar, utan såsom process af tänka, d. ä.
säsom fortgång från tanke till tanke, såsom ali tankens rikedom, en
förnuftig tankens verld. 20

§. 23.
Anden finner sig således, såsom Förnuftigt Sjelfmedvetande, vara en för
nuftig verld af bestämningar. Den är dertöre fortgång i bestämningar, uti
hvilka den uttrycker sin förnuftighet, d. ä. uttrycker bestämningen både
säsom dii, sin egen Subjectiva position, och såsom sain, det sannt verk
liga, objectiva. Ty det innehälles i Andens Begrepp, sådant det här fram
gått, att utom densamma ingen Objectivitet finnes, att den sjeif är ali
Objectivitet. Men denna Andens visshet om sig såsom ali Objectivitet är
en blott visshet, icke ett uitaladt och sålunda för Anden Objectivt Vetan- 3o
de. Nödvändigheten af Andens utveckling till denna Objectivitet ligger
slunda 1 dess begrepp; men sjelfva denna Objectivitet är ännu icke för
Anden objectiv, icke uttalad och manifesterad. Anden, såsom ännu icke
objectiverad, utan fortgång, utveckling till denna Objectivitet, är Subjec
tiv Ande. Psychologien är derföre en vetenskap om den Subjectiva An
den, då nämiigen Begreppet Ande fattas 1 sin sanning.

Anm. Ehuru Andens begrepp, sådant det i Phenomenologien
framgått, innehåller. att Anden är Subject-Object, d. ä. ett Subject,
som i sig innefattar ali Objectivitet, är det likväl icke uttsyckt. hvad
och hurudan Anden är, hvarken såsom Subject eiier säsom Object. 30

Hvad Anden såsom Subject är, utsäges nu 1 denna dess utveckling
till Objectivitet, uti Psychoiogien. — Sjeifva Begreppet Subjectiv
Ande är så vida anticiperadt, att Anden är Subjectiv endast i mot
sats mot den Objectiva Anden; men deruti, ait anden på denna
ståndpunkt ännu icke är Objectiverad, iigger för oss den betydelse.
ati densamma är Subjectiv. det icke Objectiva. — För förtydhgandet
af det sagda torde vara tjeniigt att historiskt nämna: att Anden så
som Objectiv Ande är, hvad som ofvan bliNit benämdt Objectivt
Sjelfmedvetande, men detta såsom uttn’ckt, uttaladt. såsom Sam
hällslif. Stat, Historia, d. ä. den såsom det Rätta och Sanna sig 54)

fönerkiigande Anden.

§. 24.
Den Subjectiva Anden, säsom Andens utveckiing till Objectivitet, förhäl
1cr sig i denna utveckhng 1:o Theoreriskr; d. ä. gör den förnuftiga verid af
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bestämningar, som han omedelbart är, till sin verld, genom att utveckla
dessa bestämningar till en förnuftig form och sälunda i dem veta sig såsom
fömuftigt och fritt Subject, Intelligens; samt 2:o Praktiski, vet bestäm
ningama säsom sina, och är Sjelfbestämning, Fri Vilja, samt uttalar. ytt
rar sig såsom sådan 1 en objectiv verld. Denna anticiperade indelning har i
det följande, i sjelfva den Subjcctiva Andens utveckling, sin ytterligare
förkiaring och bevisen för sin sanning.

1. Intelligensen, Den Vetande Anden.
in A. Den Äskådande Intdlligensen.

tRi den enhet af Subjectivitet och Objectivitet, hvilken Anden är såsom
Förnuftigt Sjelfmedveiande, är ali skilnad melian Subject och Object upp
häfven, och Anden är Subject, Tänkande, genom ari vara en verld af
färnufiiga bestitmningar, Object. Det sednare (Objectet) är samma Pro
cess som det förra (Subjectet). Anden är derföre försunken uii denna
Process, lefver uti bestämningarna och är i hvarje nu en bestämning,
Åskådning.

Anm. Denna Omedelbarhetens ståndpunkt har ofvan förekom
20 mit såsom Känslans och det Sinnliga Medvetandets. Men Känsian,

såsom den naturliga Själens, är dennas lif uti sina sinniiga begär och
drifter elier blott sinniiga intryck. 1 det Sinnliga Medvetandet åter
förhåller sig Jaget såsom Individuum till ett yttre Object, till en för
sig yttre verld af bestämningar, och vet genom dessas outsäglighet
sitt Jag endast såsom en enskildhet i denna yttre verld. Här åter är
Inteiligensen omedelbart en verld af bestämningar, hvilken icke är
för Inteiligensen yttre, utan utgör hela Intelligensens Vara. Åskåd
ningens innehåli är derföre icke blott naturliga bestämningar, eller
sinniiga intryck, utan 1 alimänhet ali bestämning, alit vetande och

30 viljande. Det är det djup af förestäuiningar, känsior och begär, hvar
af Intelligensen 1 hvarje nu utgöres, ehuru han 1 hvarje nu, än säsom
Vetande, än såsom Viljande, är biott en af dessa förestäHningar. eli
af dessa begär. Men Intelhgensen är äften, såsom förnuftigt Tim
kande och seduigt Viijande. likasom aloin denna ena Tankens eller
Viijans fömuftiga bestämning, en verld, deis af minnes-vetande. ord
och namn, deis af inbildningskraftens biider och deis af åskådningar,
dunkia, outredda känsior. Men såsom omedeibar Intelligens, blott
Åskådande, är Anden en Åskådning, en dunkel förestäilning, käns
la eiler begär, alh med den bestämning, att i hvarje Nu veta en Nott

40 enskildhet, vara en biott individueil förestäHning o. s. v. Denna
individualitet är iikväl icke i sig bestämd Enskiidhet, såsom den
Subjectiva Anden sjeif, utan kan innefatta ett plus eller minus af
hestämningar. Så iir för åskådningen Universum iikaså viii som
hvarje stoftkorn, ali Andiighet hkaså viii som Subjectet, eHer ett
dettas tiliifälliga begär, biott en enkel bestämning, en enskiidhet.

§. 26.
Åskådningen är individuel, enskiid, en enkel, outredd sammanfattning af
mångfaldiga bestämningar. Då lntelligensen nu är mfrngfald af Äskåd

50 ningar. och vet sig vara denna mångfald. fortgång från bestämning till
bestämning, fattar han dessa såsom ett Utom-hvart annat och närmast
såsom ett Utom-hvart-annat 1 Rummer. Då Intelhgensen äter vet sin egen
Identitet 1 dessa Åskådningar, fattar han dem såsom utom hvarandra i
Tiden.

Men i och med detsamma fattar Inteiligensen dessa bestämningar så
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som sina. Intelligensen fixerar sälunda en bestumning, söker att uttala
densamma, och upplöser den derigenom i en mångfald af bestämningar,
hvilka äro dess egna (sjelf-)bestämningar — Förestäliningar. Denna In
teliigensens framgång ur Äskådning i bestämd föreställning är såsom Ac
tus Uppmärksamhet (Attentio).

Anni. Intelligensens öfvergång från åskådande till förestäliande
Intelligens har en motsvarighet uti Känslans öfvergång i Sjelfkänsla.
Själen erinrar sig i känslans mångfald sitt Jag, säsom de vexlande
känsiornas gemensamma grund, säsom det i dessa med sig identiska
Jaget. Anden åter är 1 sig Sjelfmedvetande, vet sig icke blott såsom 10
samma Jag i ali bestämning, utan äfven bestämningen säsom sin fria
position, och dess erinring häraf är endast uttalandet af hvad Åskåd
ningen är. Åskädningen är nämhgen Individuel, en enskildhet, men
innehåHer 1 sig, dä den uttalas, utsäges, en mångfald af bestäm
ningar, bestämda förestäliningar. Nödvändigheten af detta uttalan
de hgger i Andens begrepp, emedan Anden är förnuftigt Sjelfmed
vetande, i sig är en Objectivitet af förnuftiga bestämningar och, för
att för-sig bhfva denna Objectivitet, utgår i ord och handhng. Ty
endast det uttalade är det förnuftiga. Ofvergången ifrån det Sinnhga
Medvetandet till det Föreställande är ett utsägande, af hvad Objec- 20
tet är. Här uttalar Intelligensen endast sig sjelf, sitt eget Inre.

B. Den Föreställande Intelligensen.
§. 27.
Intelligensen såsotn Föreställande är ett Utomhvartannat af Bestämningar,
hvilka den vet såsom sina bestämningar, och uti hvilka den är för sig
objectiverad. Tidens och Rummets Utomhvartannat är derföre Intelli
gensens egna Tid och Rum, och dess Förestäliningar äro Biider.

Anni. Dä föreställningen charakteriseras genom att vara Intel
ligensens egen bestämning, bör detta fattas sålunda: att äfven 30

Åskådningarne äro Intelligensens egna bestämningar, ehuru Intel
ligensen uti dessa är försunken, så att de utgöra sjelfva Intelligen
sens omedelbara Vara; dä deremot, vid sträfvandet att fixera
Åskådningarna såsom från hvarandra skiljda, dessa öfvergå i en
mångfald af bestämda föreställningar, ifrån hvilka Intelligensen skil
jer sig såsom deras enhet, och hvilka sjelfva endast äro Intelligen
sens yttringar.

a) Den omedelbara Förestäliningen.
§. 28. 40

Förestäliningen såsom Bi!d är, hänförd till åskådningen, en alimän be
stäninin;, en godtyck!ig förknippning af den mångfald af bestämningar,
som i Åskådningen innefattas. Intelligensen subsumerar derföre Åskåd
ningen under Bilden, såsom det i Åskådningen Allmänna. Hvad i Åskäd
ningen finnes utom denna ailmänhet, är Oändligheten af bestämningar,
såsom den tomma Negationen af ali bestämd Föreställning. För Intel
ligensen är Åskådningen endast Bild, bestämd Förestälining, och, då den
na är Intelligensens egen production, är Intelligensen en verld af Bilder,
såsom dess egna, fria skapelser, är Inbildningskraft.

Anm. Fordran på en uppfattning, af hvad Åskådningen innehål- 50

ler, är fordran på utsägandet af det outsägliga, är densamma som
fordran på utsägandet, af hvad Intelligensen är utom dessa gifna
förestäliningar, hvilka nu för densamma äro medvetna. Vi finne Iätt,
att den Oändlighet, Åskådningen innebär, fattad såsom Qualitativ
eller Quantitativ Oändlighet, upphäfver sjelfva Åskådningen säsom
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en Åskådning, emedan till denna Oändlighet iften måste höra det
(dc bestämningar), som utgör hvarje annan Äskådning. Fattad så
som oändlig möjlighet af bestämningar, är åter Åskådningen det
samma, som sjelfta Intelligensen, hvilken likaså är denna oändliga
möjlighet. Här erinrar sig Intelligensen 1 sig säsom denna möjlighet,
emedan den är mångfald af förestäilningar och således Negation af
hvaije enskild föreställning. Att Förestäiining nyttjas här generiskt,
och äfven Biiden benämnes Förestälining, rättfärdigas af sjelfta or
dets Etymologi, och säsom ett factum torde väl kunna anföras, att

10 den enkiaste och omedelbaraste förestälining om en sak är upp
fattningen nE dess bild, äfvensom att bllden är en Inteiiigensens fria
förknippning af vissa, gifna bestämningar.

b) Inbildningskraften.
§. 29.
Intelligensen, 1 sig erinrad såsom ali Åskådningens dkedom, är en verld af
Bilder, och är, sdsom ur sitt inreframkallande dessa Biider, 1) Reproduc
tiv Jnbildningskraft. Men, då Biiden är en förknippning af mångfaldiga
bestämningar, och Bilderna tillhöra InteHigensen, är hvarje Bild en bild,

20 endast genom att 1 denna mångfald af bestämningar vara till andra Bhider
refererad. Denna Relation heror af de 1 BiIden innehållna bestämningar,
hvilka åter för sig äro Biider, under hvilka nämnda. till hvarandra i rela
don stående, Bilder äro subsumerade, säsom under en gemensam ailmän
Bhld.

Anm. Bilden är en förknippning af vissa 1 Åskådningen gifna
bestämningar (kännemärken). Såsom tilihörande Intelligensen,
emedan den är dennes fria förknippning, har åter BiIden sin In
dividualitet, är en enskild BiId, genom att skilja sig Erän andra In
telligensens Biider. Den förutsätter säledes dessa och står till dem i
Relation, genom sjelfva dc bestämningar, som utgöra dess lnnehåll,
hvilka således äfven äro förutsatta, hvar för sig ytterligare innehålla
mångfaldiga bestämningar och sjelfva constituera nya Bilder.

Hvaije BiId är säledes denna Bild icke genom att till en Åskådning refere
ras, utan genom den förutsatta Oändlighet a[ Biider, som utgör sjelfva
Intelligensen. Intelligensen är sälunda Eri produetion af de Bilder, hvilka
uttrycka Åskådningen, frambringar dem ur sitt eget inre. Den är som
sädan 2) Productiv Inblldningskraft, och dess BiIder äro Symboler.

40 Anni. Först här är för Intelligensen utveckiadt, hvad redan för
vår betraktelse (. 27) var gifvet, att nämligen Intelligensen sjelf är
den Totalitet och Oändlighet, hvaraf Åskådningcn, utom den ut
tryckta Biiden, utgöres. Den productiva Inbildningskraften benäm
nes äfven Phanfasi, Symboliserande, Allegoriserande lnbildning.
Det är öfverflödigt att anmärka: att, om också ali skön konst hos
konstnären förutsätter Phantasi, sjelfva konsten icke är en blott den
Subjectiva Andens Symbolik, otan innehar sin egen ståndpunkt 1
Andens utveckling, säsom en manifestation, icke blott af Subjectiva
hugskott, utan af det Ailmänna Fömuftet.

50

§. 31.
Intelligensen, hvilken sålunda vet sig såsom Totalitet af Föreställningar
och sjelf ur sitt inre Produeerande dem, har dedgenom befriat sig Erän
Åskådningen säsom en förutsatt, förefunnen bestämning, och visat sig
sjelf vara det enda förutsatta, hvarigenom också Åskådningen är, hvad
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den är. Sjelfva Åskådningen är sålunda product, och Intelligensen, såsom

Äskådningen producerande, är 3) Betecknande lnbildningskrafr. Dess

Tecken är en Åskådning, men hvilken icke i sig har sin objectivitet. utan
betecknar en Intelligensens Föreställning, sä att !nrelhgensen gifver den
samma ali dess Betydelse. Detta tecken sisom Intelligensens egen pro
duction är Tonen, Språket.

Anm. Bild, Symbol och Tecken äro bestämdt skilda yttringar af
Intelligensens frihet, En Bild är en mer eller mindre mcd Saken,
Äskådningens Jnnehåll. öfverensslämmande och lik föresUillning.
Symbolen har äftensä en yttre likhet 1 relationer mcd den före- io
stäuning, hvilken densamma betecknar; t. cx. Cirkelns peripheri,
säsom en linie utan början och siut. symbol af Evigheten, en Oänd
lig Tid, Men Tecknet är en Intelligensens fria product, har ingen
likhet mcd det betecknade och gäller endast i enlighet mcd Intel
ligensens fria bestämning. Detta tecken kan nu vara hvilken sinnlig
enskildhet som helst, säledes en förefunnen Åskådning, uti hvilken
Inteiligensen likasom inlägger ali dess betydelse. Men, dä den Be
tecknande Inbildningskraften väsendtligen innehåfler, att äfven
sjelfva Åskådningen är Andens fria product. sä är endast den articu
lerade Tonen, jemte den dermed förbundna gesten och mimiken, en 21)

sädant fritt produceradt tecken. Hieroglyphen och bokstafsskriften

äro en sednare yttring af denna Intelligensens frihet, och äro tecken
för tecken, för Tonerna. För öfrigt är frågan: hvarföre tonspråket är
tecknet för Jntelligensens fHa föreställningar. iiktydig mcd den,
hvarföre ögat ser, och örat hör. Intelligensen är Själ och såsom
sädan kroppsligen skiljd [rän sä väl den medvetslösa Naturen som

från andra individuela Intelligenser, och, likasom den genom dc
yttre Sinnena förhåller sig till Naturen, förhåller den sig äfven ge
nom dessa till andra Intelligenser; men till den förra, den mcd
vetsiösa, ofria naturen, är dess förhållande äfven ofritt. passivt, till 30

dc sednare, den fria sjelfmedvetna Anden, förhäller den sitr genom
eft fritt medium. säsom Andens egen production, genom Språket.

c) Minnet.
§. 32.
Inbiidningskraftens förknippning af en Åskådning och dess betydelse uti
ett Tecken är enskild production, en alstring af fiera särskiida Tecken.
Men Intelligensen är negation af, den allmänna Grunden för dessa siir
skilda Inbildningskraftens productioner. Den vet derföre denna förknipp
ning såsom sin, och innehäller den i sig säsom ett allmänt, förblifvande 40

tecken — Namnet. Intelligensen är sälunda inom sig en mångfald af
Namn, uti hvilka Askådningen och dess Betydelse äro förbundna, och uti
hviika Intelligensen är för sig Objectiv. Såsom bibehåliande och frirtfrarn

kaliande Namnet, är Intelhgensen Minne.
Anni. Det har i alla tider varit ett bland Psychologiens sväraste

prohlemer, aH i serien af andeliga förmögenheter anvisa Minnet
dess rätta plats. Sådant det här framgått, skiljer Minnet sig ifrän den
Reproductiva Inbildningskraften deHgenom, att denna är Repro
duction af Bilder, dä åter Minnet är Reproduction af Ord. Dessa äro
väl genom Jagets fHa verksamhet framkallade, men hafva tillika 50

sinsimellan ett nödvändigt sammanhang, dä deremot Bilderna äro
mer godtyckliga productioner, och deras sammanhang likasä ett till
fälligt. lnbildningskraften är också derföre en subjectivt friare verk
samhet än Minnet. Om Minnets Reproductioner gäller den associa
tio idearum, hvilken man vanligen gjort till Lag för Inbildningskraf
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[en, ehum dc anförda Lagarne äro motsatsen af Lagar, tilifälliga och
hvarandra motsägande yrkanden. De Lagar, Minnet följer, äro Tan
kens, det förstndiga eller fömuftiga sammanhanget hos det i Min
net bibehållna och framkallade.

§. 33.
Intelligensen har uti Namnet Saken, så att för densamma, säsom reprodu
cerande, framkallande Namnet, hvarken Åskådning eller BiId äro nöd
vändiga, utan 1 och med Namnet vet Intelligensen Saken. Intelligensen

io inlägger icke i det reproducerade Namnet någon betydelse, utan biir,
genom vanans magt, genom att reproducera Namnet, en verld af Namn,
Ord, hvilka, likasom mechaniskt ordnade vid hvarandra, utgöra Intel
ligensens innehäli. Detta är det mechaniska Minnet.

Anm. Alh vetande är äfven minnesvetande, och är endast sä vida
sannt veta, som det i minnet bibehålles. Men Vetandet, dä det är
blott mechaniskt minnesvetande, anses mcd rätta för en död kun
skap. Ty det är pä det sättet sä att säga utom Tntelligensens magt, ett
dödt aggregat. Men härigenom har äfven Intelligensen sjelf öfver
gått, eller utgått i en oberoende Objectivitet, hvilken den tillika vet

20 såsom sftt eget Jag, och hvars 1 sig förnuttiga sammanhang utgör
sjelfva Intelligensen såsom Tänkande. Se föIj. §.

§. 34.
Men Namnet är 1 sig en mångfald af bestämningar, genom hvilka det
sammanhänger mcd andra Namn. Å ena sidan vet derföre Intelligensen
Namnen, Orden, vara sin fria skapelse, å den andra har dess abstracta
Subjectivitet blifvit upphäfven, sä att Inrelligensen är bunden af Orders
magi, af dettas nödvändiga sammanhang. Ordet har icke utom sig ett
Subject, hvilket gåfte detsamma dess Betydelse, utan det Tydande Sub

30 jectet är samma nödvändiga sammanhang, som Ordet, Objectet. Detta är
derföre sann Objectivitet, likasom Subjectet i sin sanning. Intelligensen.
sålunda utvecklad, är Tänkande Intelligens.

Anm. Intelligensen är, såsom Föreställande, befriad från den för
utsättning, densamma, såsom Åskådande Intelligens, innehåller.
Uti Åskådningen aro nämligen Intelligensens bcstämningar före
funna, gifna bestämningar, och Intelligensen sjelf är endast totalite
ten af dc gifna bestämningarna. Såsom Föreställande vet Intelligen
sen bestämningarna vara sina egna Productioner, men skiljer sig
derföre inom sig uti ett reproducerande, betecknande, tydande Sub

40 ject och ctt Object, hvilket Intelligensen producerar, betecknar och
tyder. Dcnna Dualism inom Intelligensen framstär tydligast i den
betecknande Inbildningskraften, uti hvilkcn tecknet, den produce
rade Åskådningcn, i sig är ett Object, hvilkct Intelligensen tyder och
derigenom gör till ett förnuftigt Object. Men 1 Minnet har Intel
ligensen sjelf utgått 1 Objeclet, blift’it ett innehåll af Vetande, hviI
ket i sig har sin betydclse: sä, att Intelligensen, säsom tydande, är
öfvergången [rän den ena bestämningen till den andra, meni denna
öfvergång tilhka 1tt af bestamningarna bunden, emedan öfvergängen
är ett 1 hvarjc bestämning giftet förnuftigt sammanhang. Detta är

50 Minnets betydelse säsom öfvergångsmoment från Föreställning till
Tanke. Ty säsom Tänkande är Intelligensen af Ordet bunden, är
endast fortgång i Ord, i enlighet mcd det i Ordet gifna förnuftiga
sammanhanget. Föreställningens ständpunkt är Godtyckets, Tän
kandets är den förnuftiga Frihetens. Intelligensens utveckling säsom
Tänkande är en fortgång till insigt den, att den Nödvändighet. af
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hviiken Tanken, säsom fortgång i Ord, är bunden, är Intelligensens
sanna frihet.

C. Den Tänkande Inrelligensen.
§. 35.
Anden, såsom Tänkande, är den i bestämningen immanenta, leNande

Tanken. Såsom Subject. Subjectiv, Tänkande Ande, Inteliigens, är Ari-
den En Tänkande (cogitans) och har tankar; men dess Tänka är be
stämningens, den bestämda Tankens. immanenta utveckling. Tanken är
sålunda å ena sidan Intelligensens fria görande, men innehäller å den 10

andra sin egen nödvändiga utveckling. Sjelfva denna Nödvändighet är
Tankens frihet, ty den är dess Förnuftighet. Intelligensen, säsom TUo

kande, Vetande, är sjelfva Processen att fatta Bestämningen säsom Ali
mUn och Nödvändig, eller, som är detsamma, att, med upphäfvande af
den Abstracta Subjectiviteten, göra Tänkandet Allmängiitigt och För

nuftigt.
Anm. Det fordras icke myclcen besinning för att finna. att eti

godtyckligt förfarande i Tankens verld, det Subjectiva menandet,

icke kan vara ett verk af den förnufiiga Andens sanoa frihet. Eti
sådant förfarande stämpias också derföre såsom hugskott, bizarreri 20

o. s. v., och man fordrar en utveckiing och uppfattning, hvilken

ligger i sakens natur, är objectivt gäliande, icke en blott Subjectiv

äsigt, ett tycke. Dä åter hvarje Sak endast är, hvad den är för tan
ken, inses, att denna Objectivitet endasi finnes i den bestämda Tan
ken och dess uttryck, Ordet. Det Tänkande Subjectets sanna frihet
är derföre att underkasta sig Tankens tukt, Ordets magt. Ty Ordet

är icke, hvad det Subjectiva menandet derom behagar säga, ett tornt
Ord, utan innefattar ali fömuftighet, alit menskhgt Veta. DeHge

nom åter. att Ordet är tradition, en den Tänkandes, Menskhghe

tens, fria production, är Andens Frihet icke genom Ordets magt 30

tillintetgjord, utan är och Iefver i Ordet, hviiket äfvenså endast hos
det Tänkande Subjectet, i den fria Inteliigensen, har sin exsistens,

sin tiilivaro.

§. 36.
Den Tänkande Intelhgensen är omedeibart a) Försuind; uppfattning af
bestämningen säsom Abstract och forigång i Abstractioner. Denna upp

fattning är .4na!yrisk, en uppiösning af bestämningen i den mängfald af
bestämningar, densamma innehåiler, och derigenom forigång tul alli mer
Abstracta bestämningar, hvilka fattas utgöra de omedeibara bestämning- 40

arnas Identitet och Åtskilnad.
Anm. Dä Inteiligensen är fortgång från bestämning till bestäm

ning, men tiilika såsom Tänkande är forigång, process af bestäm
ningar, hvilka i sig hafva ett förnuftigt sammanhang, sä utgör sjelfva

detta fömuftiga sammanhang lnteliigensens utveckhng. Hvarje be

stämning är nu, hvad den är. genom detta sitt sammanhang mcd

andra bestämningar, och Inteliigensen är denna fortgång genom att

fatia bestämningarnas Identitet, deras samband och föreningspunk

ter. Denna Anaiys af den gifna bestämningen är endast Abstract,

uppfattning af dess Abstract Ailmänna charakter, mcd förbigående 50

af, abstraction ifrän, de oändiiga bestämningar (kännemärken), den
gifna bestämningen innehäller, just emedan bestämningarne äro
omedelbart gifna, från hvarandra skiida bestämningar. och deras

Analys är en uppfattning af deras Identitet, inbördes sammanhang.

1 och med denna bestämningarnas Identitet är äfven Åtskiinaden
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gifven; men äfven denna är endasi den Abstracta Identitet. som
tiilkommer vissa bestämningar, men icke andra.

§. 37.
Men. då den notion, hvilken uttrycker bestämningarnas abstracta Identi
tet, i afsecnde å dessa är en Ailmän bestämning. är Intelligensen b) Oni
döme: Subsumtion af de gifna, omedeibara bestämningarna, under en
ailmän notion, hvilken såsom pracdicat, Definition, utLrycker dessas Qua
litet, Egenskap, Ailmänna Natur o. s. v. Intelligensen fattar sälunda den

jo gifna bestämningen såsom enskild emot den fiera bestämningar tiflkom
mande Identitet, som utgör dessas ailmänna, förnuftiga sammanhang,
och subordinerar den gifna bestämningen under denna Alimänhet. Den
Alimanna Notionen är i Omdömet pncdicat, hvarunder den omedelbara
Bestämningen, Subjectet, subsumeras, mcd den betydelse, att detta en
dast är, hvad pnedicatet derom utsäger, endast har sin betvdelse af det
förnuftiga sammanhang mcd andra bestäniningar, som pncdicatet utvisar.
Denna uppfattning är Synrhedsk.

Anni. Förståndets Abstracta förfarande, att i bcstämningarna
uppfatta deras Idcntitet, förer till nya bestämningar, hvilka endast 1

20 den min uttrycka dc omedelbara bestämningamas förnuftiga sam
manhang, 1 hvilken dc innefatta dessas nödvändiga, ifnån dem oskilj
aktiga, Natur och Väsende. Att dc Alimänna notioner, hvilka ut
trycka denna identitet, åter äro bestämda Tankar, bestämningar,
och säledes en förnuftigt sammanhang emellan dessa och dc ome
deibara bestämningarna erfordras, leder dertill, att Intelligensen un
der dc förra sisom Väsendtliga subsumerar och inbegriper dc sedna
re. Den vidare utvecklingen af Tankens gång härvid tilihör Logiken.
Det väsendtliga i Intelligensens utveckling såsom Omdöme beror
derpå. att hvaie pradicat icke motsvarar det gifna Subjectet, utan i

30 ena sidan innefattar mera. än detta, ii den andra icke om Subjectet
utsäger alh, hvad detta är.

§. 38.
Men, di dc AlImänna Notioner. hvilka uttrycka hestämningarnas allmänna
natur, sjelfva äro bestämda Tankar, nya bestämningar och siledes både
sinsimellan och mcd dc omedelbara bestämningarna ega ett förnuftigt sam
manhang, fortgår Intelligensen till bcstämningar, genom hvilka detta sam
band uttryckes och bevisas, till Slurkdningar, samt är sälunda c) Formeit
Förnuft. Det är klart, att detta Bcvisandc kan 1 oändlighet fortgå, och att

40 hvarje förmediande bcstämning iter fordrar nya bestämningar, genom
hvilka den förmedias mcd dc bida Extremer, hvilkas förmedling den sjelf
utgör. Det enda förnuftiga 1 denna bevisningär således den allmännainsigt,
att bestämningarne ömsesidigt förmedia hvarandra; att siledes, likasom
det Enskiida gcnom det Särskilda är förmedladt mcd det Allmänna, så äf
ven det Alimänna och Särskilda i det Enskilda har sin förmcdling.

Anrn. Tankens utvcckling. s viii Omdömets som Förnuftets, är
såsom en fortgång 1 bestämningar Likväl icke en fortgång i dessa
såsom blotta Abstractioncr. Redan Omdömet innehåller, att prwdi
catet i och för sig tillkommer Subjectet, till detia står 1 ett nödvän
digt förhållande, hvilket nödvändiga sammanhang 1 Slutledningen
bevises. Det finnes likväl lätt, att icke alI bestämning är af samma
natur, att vissa bestämningar, t. cx. färg, figur, nyttighet, behag m.
m., sisom prmdicater äro af en mindre väsendtlighet, än andra, t.
cx. Slägtsbestämningar, och ännu mer sidana allmänna bestämning
ar som Förnuftighet, Sanning, Rätt o. s. v. Logiken innehiller ui-
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vecklingen af dessa pncdicaters sammanhang och visar Tankens

fortgång ifrån de mci- abstracta till de concretare bestämningarna.

Uti dessa framträder nu tydligast den i §. nämnda inbördes förmed

ling, som utgör bevisets nödvändighet. Sä Ui- t. cx. det Rätta, hvilket

såsom Allmänt (alIman vilja) är positiv RUtt. Samhähle, mcd det
enskiida Subjectet förmedladt. har i detta sin Exsistens säsom Pligt,
genom dess particulära behof, hvilkas uppfyllande Samhället garan
terar. dess ställning 1 SamhälIet: likasom Samhället. det Alimänna,

Ur en mångfald af särski(da Rättigheter, genom att såsom sädana i

det enskiida Subjectets verksamhet framträda, och dessa särskilda

Rättigheter endast uti Samhället, genom detta förmediade, kunna

förverkiigas och af den Enskiide tiligodonjutas. Sälunda har Ufven

det Ailmänna Förnuftet, säsom Vetande, sin exsistens 1 det tänkan

de Subjectet säsom en del af detta Förnuft, och Subjectet är för

nuftigt, derigenom att dess mått af Vetande är med det Alimänna

Förnuftet öft’erensstämmande. i sig är AIlmänt Förnuft.

§. 39.
Genom detta Tänkandets Resultat, den Tänkande lntelligensens utveck

Iing. är 1:o Bestämningarnas förnuftighet, objectiva och förnuftiga sam- 20

manhang, för Intelligensen Objectiverad; men 2:o Vet Intelligensen den

genom dessas Objectivitet och förnuftighet vara dess egen fria Product.

den Tänkandes egna positioner, vet sig sälunda säsom Frihet, Sjeltbc

stämning, är Verkande Ande.
Anni. Ehuru Intelligensen stsom Tänkande Ur ett gifvet InnehAIl

af bestämningar, och vet dessa Bestämningar i sig vara ett af den
Tänkandes Subjectivitet oberoende sammanhang, samt säsom För

stånd är den formela verksamheten af dessa bestämningars analyti

sering och förknippning; sä är sjelfva Resultatet af denna verksam

het densamma motsatt, emedan den nödvändighet. hvartill Tanken 3(1

under densamma fortgår, Ui- Tntelligensens egen position. Uti Om

dömet är nämiigen sjelft-a den Tänkande det Subjectet och prwdica

tet sammanhällande, likasom en inre. bakom ellei- inom sjelfva he

stämningarna, dessas nödvändiga sammanhang utgörande band. Uti
Slutledningen framträder detta inre band i förmediingen (Termhzus
medius), beviset, och, dä i sin sanning hvarje Term i Slutledningen

Ui- den förmediande, Ui- sjelfta det Tänkande Subjectet för sig mani

festeradt såsom det bestämmande. säsom det, hvarigenom de gifna

bestämningarne hafva ett nödvändigt sammanhang, äro ett förnuf

tigt innehäil. Sä är alh vetande. tänkt utom Subjectets förnuftiga 40

uppfattning, en tom, bestämningslös abstraction. Ty vetandet är Ve

ta, ett bestämdt vetande, endast genom det förnuftiga sammanhang

et mellan vetandets bestämningar, och har detta förnuftiga samman

hang endast uti det exsisterande förnuftet, det tänkande Subjectet.

2. Den Viljande Anden.
§. 40.
Den Suhjeetiva Anden, hvilken vet sig vara bestämmande, och dessa

bestämningar van en förnuftig verklighet. Ui- Viljande, Vilja.
Anni. Säsom ofvan bliMt nämdt, kunna icke Veta och Vilja sä- 50

lunda skiljas, att Anden vore endast den ena ellei- den andra af dessa

bestämningar. Tvärtom är så väl Vetandet sjelfbestämning, som Vii

jandet ett förnuftigt Veta. Det Ui- också derföre först säsom för

nuftigt Vela den Subjectiva Anden vet sig vara Viljande. sjelfbe

stämning; likasom Viljan endast säsom Tänkande. förnuftig vilja, är
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sann sjellbestämning, fri Vilja. — Dä nu Intefligensen, såsom for
meit färnuft, förnuftigt tänkande, vet sig vara en fortgång af för
nuftiga bestämda tankar, så att dessa sä viii utgöra den Subjecdva
Anden, som i sig utgöra ett förnuftigt sammanhang, en förnuftig
verid; vet han i dem sin frihet och är i dem, endast pä sig hänförd,
säsom det i dessa bestämningar immanenta, bestämmande förnuftet.
Ty, säsom Namn, Ord, är vetandets innehäil Intelligensens eget
verk; men, då åter ordet är, hvad det är, endast genom sin för
nuftighet, sitt förnuftiga sammanhang inom sig (säsom definition,
bevis), sä är Intelligensens verksamhet 1 Ordet endast denna ordets
förnuftighet, hvarigenom detsamma är eti Vetande. cl. ä. Intelhgen
sen, såsom förnuftig, är sjelfva vetandets innehåil, och della är Inne
häil genom den förnuftiga form, detsamma säsom Intelligent äger.

A. Den Praktiska Känsian.
§. 41.
Viljan är omedeibart Prakdsk känsia: den Subjectiva Andens omedeibara
medvetande af sin Frihet, sitt Jag, säsom Sjelfbestämning, bestämmande
Individuum. Den praktiska känslan är icke abstraction från alIt Innehåll.

20 Anden har säsom praktisk känsia eil innehäll af förnuftiga bestämningar,
uti hvilka den Iefter och rör sig, men vet icke sig skiljd ifrån detta Inne
häil; ulan dessa bestämningar äro omedeibara drifter och begär, ifrin
hvilka Anden icke skiljer sitt Jag. Anden är sälunda, i den praktiska
känslan, vid hvarje nu endast en drift, ett begär, behof.

Anm. Hvad som blifvit sagdt om Veta och Vilja i alimänhet,
gäller äften om dessas särskilda scåndpunkter. Sä sammanfaller den
praktiska känslan med åskådningen. Men i Åskädningen har den
Subjectiva Anden en mångfald af bestämningar, ett innehåll, uti
hvjjket Anden såsom Vetande är försänkt; dä åter Anden säsom

30 praktisk känsla är samma innehäli såsom Begär, säsom den ailmän
na fordran pä detta Innehål(s Objectivering, pä dess uttalande och
förverkligande. Den omedeibara Enhet mcd bcstämningen, till hvil
ken den Subjectiva Anden i den Praktiska känsian återgått, är Re
sultat af dess utveckling säsom Intelligens. Ty säsom förnuftigt tim
kande vet Intelligensen lnnehållets utveckling vara Tnteiligensens
egen, skiljer icke mellan sig och sitt innehMi.

§. 42.
Men säsom denna mångfald af drifter och begär är den Viljande Anden

4o endast det Ailmänna Sko!a (fordran) af deras tillfredsställande; och, di
hvarje begär framträder mcd samma Rätt, är samma fordran pä att till
fredsställas, är den Praktiska Känsian en vexlande Känsia af Lust och
Olust, af hvarandra utträngande, uppfyllda och ouppfyiida begär.

Anm. Känslo-förmigan piär upptagas sijsom en af menskliga Sjä
iens förmågor, jemte Kunskaps- och Begär-förmägan. Dessa trenne,
mcd en mängd hvar och en af dem undcrordnade förmögenheter,
uppfattas di utan alh sammanhang mcd hvarandra. Hvarföre äften
särskilda KänsLor och Begär, huru godtyckligt de än mä definieras,
lika litet kunna bestämmas, bestämdt ätskiljas, som det ofta är svårt
att inse, hvarföre en bestämning kallas känsia, en annan begär. Sä
som här bliMt utreddt, är Känsian den Subjectiva Andens omedel
bara sä väl Vetande som Viijande. Dess innehili är derföre det
samma, som Vetandets och Viljandets, ehuru Anden pä Känslans
ständpunkt icke fattar detta sisom innehäli och ifrån detsamma skil
jer sitt Jag. Anden vet och viIl detta innehåli såsom en enkel. enskild
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känsla. men utan att skilja denna, säsom bestämd, ifrän hvarje an
nan känsia. Den vet densamma endast såsom ett Derta, Nu, och viii
den säsom ett Detta Skola, denna Lust eller denna Olust, är Begäret
att bibehålla eller upphäfva, ReaLisera eller Negera den gifna be
stämningen. För öfrigt inses, att Lust och Olust i sjelfva verket båda
äro en fordran på tillfredsställandet af ett begär, det förra positivt,
det sednare negativt. Ty Olust vid en bestämning är Lust till en
Annan, den förra motsatt.

§. 43. 10
1 denna mångfald af begär och ddfter, utaf hvilka intet begär, ingen drift
är rådande, är den Subjectiva Anden endast den ailmänna driften att
tillfredsställa dem. Den fattar sig säsom det i mångfalden förblifrande,
Ailmänna. och tiHika, såsom sädan, i ett begär, en särskild drifr, manifes
terad, exsisterande. Denna uppfattning är Subjectets Beslur, dess utgåen
de i ett Begär, uti hvilket den Subjectiva Anden framträder såsom Sub
ject, Viljande Individuum.

Anni. 1 den praktiska känsian är den Subjectiva Anden endast det
Allmänna Skola, Vilja i Ailmänhet. Först, dä den fixerar sig såsom
ett, ifrån andra särskildt, begär, är den ett Subject, en Viljande, 20

emot andra viljande Individer. Likaså står menniskan, först då hon
uttalar sig såsom ett bestämdt Veta elier utgår i en bestämd hand
ling, i Relation till andra menniskor, såsom förnuftiga, Vetande och
Viljande Subjecter. Här är likväl ännu icke frAga om den yitre hand
lingen, utan om den Subjectiva Andens bestämning inom sig, dess
förhållande till begäret såsom dess egen inre, immanenta bestäm
ning.

8. Begäre:.
30

Begäret är Viljan uti en bestämning. Denna bestämning kan vara icke
blott eit naturligt, sinnligt begär, utan hvilket den Subjectiva Andens
innehåli som helst. Ty det är öfver hufvud, säsom ett begär, en bestämd
föreställning, hvilken Subjectet från andra bestämningar särskiljer. Den
Subjectiva Anden vei Begäret vara sin bestämning. Men. dä den tillika,
såsom Viljande, har sin Subjectivitet i detta bcstämda Begär, är Viljan
Lidelse, Passion.

Anni. Uppräknandet af dc särskilda begären och uppvisandet af
deras inbördes sammanhang vore, pä denna ståndpunkt, det Ab
stracta förfarande, hvilket ofta af Psychologer blifvit följdt. och en- 40

ligi hvilket del ena begäret endast biir den abstracta Negationen
eller en obestämd grad af det andra, samt deras antal kan förökas till
en Oändlighet af Qualitativa och Ouantitativa nuancer. Begäret är
väl i allmänhet det förnufiiga, men i en oförnuftig form, hvarföre
det ocksä benämnes b!indt begär och är Passion. 1 sin förnuftiga
form, framträder det först pä den förnuftiga Viljans ståndpunkt, och
denna är den Objectiva Andens. Pä denna är begäret Pligt, Afsigt,
Föresats, och kim, endast säsom sådant, till sitt innehäll komma i
betraktande. Nästföljande §. utvisar också, hvarföre här hvarje be
stämning af begärets innehåll och särskilda beskaffenhet mäste blif
va godcycklig, emedan nämligen hvaije begär i sig är en mångfald af
bestämningar.

§. 45.
Men det särskilda Begäret innefattar en mångfald af bestämningar. så att
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det har en mångfald af säti och vis för sitt tillfredsställande och derigenom
sönderfaller i en mångfald af särskilda Begär. Subjectet är nu Negationen
af dessa skilda Begär, är vid det ena, bestämda Begäret icke bundet, utan
biotta Möjligheten af det ena eller andra Begäret. Det kan, såsom denna
Möjlighet. förverkliga sig och framträda i ett Begär, men Iikaså 1 ett
annat. Såsom sdant vet den Subjectiva Anden sig vara frirt bestämmande
öfver Begären, såsom sirt innehåll, och är Fri Vilja.

Anm. 1 denna den Subjectiva Andens öfvcrgång framstår för OSS
Identiteten af Vilja och Veta, emedan Subjectet endast såsom före
ställande, genom att i dess bestämningar uppfatta det särskilda be
gäret, vet sig såsom Frihet, Begäret bestämmande fri Vilja. 1 det
följande skall visas, huru Subjectet är Frihet endast genom att för sig
vara denna identitet, genom att för sig vara tänkande, förnuftig
Vilja, d. a. genom att hafva till sin bestämning ett förnuftigt inne
håll, ett innehåfl, som endast är genom sin förnuftiga Form. Den
Praktiska känslan är samma möjlighet af bestämda begär, hvilken
här framgått såsom Fri Vilja; men den är denna Ailmänhet och
möjlighet 1 omedeibar Enhet med det bestämda, esisterande, Be
gäret. Först i det sänkilda begäret, säsom ett bestämdt innehåll,

20 framgår detta moment af Alimänhet emot det bestämda begäret.
Bestämningen, och är möjlighet emot bestämningen, såsom en ma
nifestation af denna möjlighet, såsom en bestiimning bland den
oändlighet af bestämningar, hvilken möjligheten innebär.

C. Den Fria Viljan.
a) Den Abstracta Friheten.
§. 46.
Den Pria Viljan är omedelbart a) Absrract Frihet: den fria möjhgheten, on
i bestämning u!gå. Men denna FHhet är bior: Abstracz, 1) Albnän Vilja,

30 den tomma Negationen af ali Viljans bestämning och Inneh’ålI. Den förut
sätter således bestämningen och är genom denna förutsättning sjeif be
stämd. är nödvändigtvis en bestämning, 2) Bestämd Vilja. Men denna
bestiimning är i sig en mångfald af bestämningar, och Viljan är således
icke af den ena bestämningen bunden, utan är Frihet att utgå i den ena
eller andra af dc gifna bestämningarna, Subjecdv Vilja.

Anm. Den Abstracta Priheten är det bestämningslösa Jaget.
Detta åter är endast negation af bestämningen, förutsätter bestäm
ningen såsom det omedelbara — och är af densamma bestämd, har
uti den sin förklaring, sin bcstimning. Den Fria Viljan är således

40 dessa båda Momenter: Allmänhet och Bestämning, och utgör så
som sådan den Subjectiva Andcns Frihet, (ria Vilja. Den Subjectiva
Anden är icke det bestämnings- och innehåHsiösa Jaget, utan har
tilhika sin exsistens uti en bestämning, ett bestämdt begär. Men
Iikaså förutsätter bestämningen det Abstracta Jaget såsom sin möj
lighet, och den Fria Viljan är derföre enheten af dessa båda mo
me n te r.

b) Den Subjectiva Viljan.
§. 47.

so Den Subjectiva Viljan är 1) Godrycke, fritr Vai (Arbitrium) meilan dc
besrämda Begär, hviika urgöra dess gifna, nödvändiga innehåU. Men detta
Innehähi, Begäret. har i sig sitt nödvändiga sammanhang, och det ena
Begärets tillfredsställande utesluter och upphäfver det andra. Den Sub
jcctiva Friheten är således ickc Frihet, emedan den af Begäret är bunden
och icke är magten ait tiiifredsstäila alla sina Begär. Den gör derföre
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denna totalitet aftilifredsstäilelse, Lycksaligheten, till sitt Ändamål och är
blott Process att Realisera detsamma. Men, då denna Lycksalighet är en

mngfald af dc gifna bestämningarna, är densamma såsom PHncip för
Subjectets Pria Vai ett band pä dess Frihet.

Anm. Då den Subjectiva Priheten å ena sidan är FHtt vai och

afgörande. men å den andra sidan cndast afgör öfver ett gifvet Inne

håH, Begäret; så uppkommer här en strid emeflan frihet och nöd

vändighet, meilan Subjectet såsom fri Alimänhet och detsamma så

som gifven Bestämning. Då nämligen Subjcctet såsom Godtycke

väljer, är detta vai antingen ren rillfähligher och såiedes motsatsen af 10

frihet; eHer bestämmes Subjectets vai af någon viss afsigt, mcd af

seende på ett bestämdt syftemåi o.s. v., d. ii. grunden för Subjectets

vai är en gifven bestämning, och såiedes är dess Frihet af denna

bunden. 1 sjeift’a begreppet om den Fria Viljan såsom Oodtycke,

Frihet att göra och iåta, ligger såiedes dess upphäfvande och öf

vergång i dess motsats. Nödvändigheten. Godtycket är, 1 stäliet för

att vara Frihet, den (ria Viljan såsom motsgeise. Detta har redan

pä Sjeifmedvetandets ståndpunkt, i Jagets förhåliande till det yttre

Objectet, biifvit visadt. Här framgår denna motsägeise i Subjectets

förhåHande till sig, till sina egna bestämningar. 20

§. 48.
Den Subjectiva Anden sträfvar derföre att fatta detta Tnnehåii 1 dess för
nuftiga Alimänhet. att subordinera det i Begären oväsendthga och tuli

fäliiga, och såiedes göra sitt Jnnehåfl Alimänt, af det gifna, omedeibara

Begäret oberoende. Den Subjectiva Viljan är sålunda 2) Rcflecterande

Vilja, och dess ändamåi är Lycksahgheten, säsom tiiilfredsstäiiandet af det

1 Begären Väsendthga, Alimänna.
Anm. Den Reflecterande Viljan innehåiler redan ett erkännande

afGodtyckets oföreniighet mcd Vuljans Prihet. Tygenom att abstra- 31)

hera från en del af Viljans innehåli, såsom det oväsendtiiga, och

fatta en annan del af detta Innehåii såsom det väsendtiiga, hvars

tiiiifredsställande utgör Lycksaligheten. befriar väl Subjectet å ena

sidan det omedeibara Begäret från dess omedeibarhet och fram

bringar ett, genom Subjectets frihet (såsom den Reflecterande), för

mediadt innehåll; men å andra sidan afsäger sig Subjectet derige

nom siU Godtycke, emedan det icke mer eger fritt vai i afseende på

den del af inneh&let. som utgör det Oväsendtliga. Det Väsendtiiga

och Oväsendthga äro pä denna ståndpunkt det Goda och det Onda.

Man kan viii nu, emedan det Oväsendtliga är det, som bör iemnas 40

och uppoffras, säga: att menniskan af naturen är Ond: men, dä

äfven det Väsendtliga är det i det gifna innehåflet immanenta Vä

sendthga, kan hkaså sägas, att menniskan är af naturen God. När

mare fattadt, är sjelfva Godrycket det omedeibara, oväsendthga och

onda, hvilket i den Reflecterande Viljan upphäfves; men det är en
dast Ondt, såsom upphäfvet och Oväsendrligt. Godtyckets handhng

ar äro biott tilifäiliga, försvinnande och för den förnuftiga Verids

ordningen oväsendthga. Det heter derföre, att Gud vänder äfven

det onda till det bästa.
50

§. 49.
Äfven den Refiecterande Viljan innehåiier den Subjectiva Viljans tvänne

momenter: Friheren, emedan Reflexions-processen, uppfattandet af det i

Viljans innehåli Väsendthga. är Subjectets eget görande, och Nödvändig
heten, emedan det Väsendthga är det, i det hestämda innehäliet, i Dc-
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gäret, gifna Allminna. Men såsom Reflecterande har den Subjectiva Vil
jan upphäfvit sin Godtvcklighet, och dess Frihet är endast ett bestämman
dc, af hvad uti Innehållet 1 sig är det Väsendtliga, d. ii. dess Sjelffie
stiimning är Fil, endast så vida den öfverensstämmer med det i innehållet
gifna Allmänna och Förnuftiga. Den Subjcctiva Viljan är, såsom sådan,
3) Tänkande Fri Vilja.

Anm. Hvad menniskan uti sin Subjectivitet uppoffrar är endast
sjelfva Godtycket såsom Godtycke. Den Tänkande Viljans Innehåll
är icke cl nytt, utifrån giftet, utan finnes redan, likasom i sitt frö. 1

10 Begäret. Ty Lycksaligheten såsom Ändamål är omedelbart alla Be
gär. Men, emedan den såsom sädan är oändlig progress. ett oupp
hinneligt mäl, gör den Reflecterande Viljan det i Begäret Väsendt
liga till Lycksalighetens innehäll, d. ii. subordinerar det ena Begäret
under det andra. Den Tänkande Viljan är insigten den: aH Viljan i
denna process att förailmänliga Begäret, gifva detsamma ett Vä
sendtligt, sannt och förnuftigt innehäll, har sin sanna Frihet. Genom
att subordinera det omedelbara Begäret under dctta förnuftiga En
nehåll, subordinerar Subjectet tillika sitt GodtycLe, det (ria valet
mellan de omedelbara Begären. Men derigenom upphäftcs endast

20 den motsägelse, hvilken Godtycket innebär.

c) Den Förnuttiga Viljan.
§. 50.
Men den Tänkande Subjectiva Viljan innehåller endast en fordran uppä
Ennehållets Förnuftighet och dess Identitet med Subjeetets Frihet. Den är
säledes Processen att verkliggöra denna fordran, det Ur: att utveekla inne
hället till ett System af Förnuftiga bestämningar, och tillika i dessa he
stämningar hafva sin Fnihet. Denna utveckling är det RIItta, och Viljan,
sälunda utvecklad, är 4) Förnuftig Fri Vilja, Personligher.

30 Anm. Redan säsom omedelbart Begär är Subjectet Vilja, men
vilja säsom drift, det Allmänna Skola. Godtycket, den Subjcctiva
Viljan, är derföre, säsom vai emellan Begären. ett Viljans förhål
lande till sig sjelf. Men den Subjectiva Viljan är nödvändigtvis he
stämd, ett Begär, och dess förhällande till Begäret är derförc det
ena Begärets förhällande till det andra. Säsom Tänkande Vilja för
httller sig äter Viljan till det i Begären Förnuftiga och Allmänna, d.
ii. till sina egna förnuftiga bestämningar. Men dessas förnuftighet iir
å ena sidan endast Ändamål, är endast genom den Tänkande Viljans
(Tankens) fnla bestämning; å den andra är den Tänkande Viljan af

30 hestämningarnas inneboende förnuftiga sammanhang bunden, och
dess bestämning af Begären, såsom eU giNet lnnehåll, är derföre
samma Process, som dessas immanenta utveckling. Den Tänkande
Viljan har säledes sitt Vara i dessa förnuftigt utvecklade bestäm
ningar och är, säsom Totalitet af dessa bestämningar, Förnuftig Vil
ja.

§. 51.
Men den Subjectiva Anden, hvilken sålunda är Enhet af Tänka och Vilja
samt vet sig vara denna Enhet endast såsom en huzehåll, ett System, af

50 Förnuftiga Bestänmingar. har dedgenom upphäft’it sin Subjectivitct och
är Objectiv Ande.
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SLUT-ANMÄRKNJNG.

De skilda momenterna i den Subjectiva Andens utveckling framträda väl

äfven historiskt i hvarje Individs bildning, så att t. ex. känslans lif föregår

Sjelfmedvetandet, detta den fömuftiga viljan o. s. v. Dock är icke här

fråga om en sådan bildningens historia, utan, såsom oNan blifvit sagdt,

endast orn utvecklingen af Andens begrepp, genom dess skilda, i hvar

andra öfvergående, momenter. Denna utveckling hestår i uppvisandet

deraf, huru hvarje af dessa momenter i det följande har sin grund, sin

sanning, och, såsom en för sig otillräctdig och ensidig ståndpunkt, af detta in
förkiaras. Hvarje ståndpunkt öftergår nämiigen sålunda i den fäljande,

att den såsom moment i denna fär sin rätta betydelse. Så äro så väl Käns

lans lif som Sjelfmedvetandet, samt det i detta innehållna Medvetandet,

momenter hos den tänkande och viljande Anden. Men, likasom hvarje

föregående ståndpunkt i den följande såsom moment är upptagen, så

inneh5lles äfven denna i den förra, ehum blott porenrialirer, omedvetet

och outveckladt. Ty för öft’ergången till ett sednare moment finnes endast

det föregående, och utvecklingen af hvad detta i sig innebär utgör denna

öfvergång. Utvecklingen är derföre till sin method dubbel. Ty å ena sidan

är hvarje följande notion, under hvilken den Subjectiva Anden uppfattas, 20

en definition på den föregående, ett i denna innehåiier kännemärke, och å

andra sidan är den en ny, rikare och concretare notion, än alla de före

gående; d. ä. utvecklingens fortgång är å ena sidan Analytisk, å den andra

Synthetisk. Öfver alh bör således från alIt tidsförhållande imellan de skil

da momenterna abstraheras, äfren från Andens ståndpunkt såsom ändlig,

phTnomenisk, ehuru denna sammanfaller med individens historiska ut

veckling, och Pbenomenologien äfven anticiperar Andens mer utveclda

de siåndpunkter, såsom tänkande. viljande och objectiv Ande. Ty den

Subjectiva Anden kan endast säsom förnuftigt Sjelfmedvetande fatta sig

såsom Ande. 30

Vi vilja, för att närmare förkiara det anförda, i en öfversigt söka sam

manhälla Resultaterna i den gjorda framställningen af den Subjectiva An

dens natur.
A. Sjöien är Anden såsom medvetslös, en Andens ståndpunkt, hvilken

endast kan fattas såsom Iemnad, såsom det moment, genom hvars Nega

tion Anden är Medvetande. — Anden säsom Själ är hvad man ofta be

nämi djursjäl, men bör som sådan icke förvexlas mcd lifvets notion, den

organiska lifsprocessen. — Hvarje Medvetandets actus, hvarje bestämd

föreställning och begär, är denna negation, är ett lemnande, ett upphäf

vande af denna menniskans ståndpunkt såsom djuriskt individuum. Ty i 40

hvarje sådan act fattar hon sig såsom ett Jag, en allmänhet, hvilken sam

manhåller och ifrån sitt Vara, såsom denna allmänhet, särskiljer hvarje

bestämning. Den nödvändiga öfvergängen från denna notion om Anden

såsom Själ till Medvetandets notion innehålles redan 1 sjelfva begreppet

Medvetslöshet, emedan detta endast kan fattas i motsats mot Medvetan

det, genom att förutsätta detta. Denna öfvergäng är ocksä derföre sålun

da framställd: att Själen, såsom mångfald af känslor, skiljer sig från sig

såsom en känsla och likväl i hvarje nu iLr en känsla — såsom mångfald,

totalitet, af känslor exsisterar i en känsla. Sjelfva denna skilnad imellan

Själen såsom ali k-änsla och en känsla, uti hvilken Själen likväl är heit och 50

näiwarande, utgör öfvergången till Medvetandet; och denna skilnad är en

nödvändig förutsättning för Själen såsom blott en känsla, uti hvilken den

är medvetslös, emedan den ena känslan är denna ena endast genom att
skilja sig ifrån Totaliteten af känsior.

B. Medverander är den Andens ståndpunkt, uppå hvilken han är näm
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da skilnad imellan sig såsom Totalitet af bestämningar och en bestäm
ning. Medvetandet är derföre tiIIik-a Sjelfmedvetande. tuen ett sjelfmed
vetande, uti hyilket Anden, ehuru den vet sig såsom totalitet af bestäm
ningar, exsisterar i en bestämning. Medvetslösheten, Anden såsom SjäI,
är i medvetandet icke försvunnen, men, emedan Medvetandet är med
vetslöshetens negation, sjclfva den act, uti hvilken Anden ur medvetslös
heten framgår, sA finnes det Medvetslösa här endast såsom moment,
nämiigen såsom den Förutsättning, genom hvars negerande Anden är
Medvetande, och hvilken, såsom förutsättning, är för Anden yttre, med

io vetslöst yttre Object. DeLla: att Andcns framgång ur medvetslöshet till
medvetande, 1 en besiämd föresiäflning, är samma act. som det yttre,
medvetslösa Objectets bestämmande, dess uppfattning i en bestämd före
ställning och dess negation såsom yttre, utgör hufvudmomentet i litran om
Anden säsom medvetande (jemför §. 14 och anm. §. 15). Alit Tänkande
och Viljande är denna samma handling, ehuru i Tänkandet den sednare
sidan, det förutsatta Objectels bestämmande, uti Viljandet den förra,
Andens framgång i bestämning, förnämiigast framträder. Men uti Viljan
det, likasom 1 Tänkandet, innehMias båda dessa sidor. Ty genom den
bestämningslösa viljans ftamträdande i en bestämd handling bestämmes

20 likaså det beslämningslösa Objectet. SMunda återfinnes Medvetandet äf
ven p Andens mer utvecklade ståndpunkter, och insigten 1 denna Mcd
vetandets sanna natur utgör dess öfvergång 1 Sjelfmedvetande. Ty det
yttre Objectet upphör att vara en för Anden yttre förutsättning, derige
noin att Anden, såsom Tänkandets process, är sin egen förutsättning och
således äfven förutsättning för det negerade Objectets Vara. emedan det
ta endast är genom att negeras. Frågar man således: finnes då intet yttre
Object, ingen Materie? si svaras: Jo; men det yttre Objectct finnes endast
såsom lemnadt, negeradt, 1 Medveiandet upptaget, och är säsom sådant
en bestämd föreställning, tanke. Afven 1 det sinnliga Medvetandet är

30 Objectet, såsom för sinnes-organerna, för kroppen, yttre, upphäfvet ge
nom Själens allestädes-närvaro i kroppen, derigenom att Själen är verklig
SjäI. — Likas finncs det Tänkande och Viljande laget cndast sitsom
bestämd tanke, bestämdt begär, och är deremot såsom abstract förmåga
att tänka och vilja den förutsatta, men negerade bestämningslöshet, 1
hvars negation och öfvergitng 1 bestämning tänkandet och viljandet be
står.

C. Den Subjectiva Anden är Ande endast såsom Sjelfmedvetande, så
som blott på sig hänförd. Den är dock icke abstract, subjectivt Sjelfmed
vetande, utan förnuftigt Sjelfmedvetande, såsom Process af ett förnuftigt

40 innchåll, af Andens egna bestämningar. Detta förnuftiga Sjelfmedvetan
dc är cnhet af det subjectiva och objectiva Sjelfmedvetandet, emedan
Jaget i detsamma vet sig vara ett innehåll af bestämningar (dessas Process
och utveckling), hvilka så viii äro dess egna som objectivt gäulande, det
alimänna SjeffmedvetandeLs. På denna ståndpunkt är Åskådningen. dess
försunkenhet 1 sig sjelf, sitt innehåll, den bestämnings- och medvets-Iös
het, ur hvilken han framgår såsom bestämd föreställning (biid), men om
hvilken, säsom ett lemnadt negeradt moment, Anden har den visshet, att
densamma innehåller ali förestäilningens och tankens rikedom afbestäm
ningar. Ty dess innehMi är här Andens eget. och för densamma finnes

51) intet Ytire, hvarifrän ett nytt innehäli i dess medveiande kunde upptagas.
Medvetandet har åter här den betydelse, att Anden. säsom en allmän
föreställning (bild, symbol), förhäller sig till sig sjeif såsom Åskäduingens
innehåll, en enskild känsia. Objectet, såsom yttre föremål, är här 1 Anden
upptaget, och är uti namnet ordet, hvad det är i sin sanning, för den
Subjectiva Anden säsom Ande, ett mcd detta sammanfallande innehåli.
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Ty hvad helsi om det yttre objectet mä sägas, äfven att det är det On:
sägliga, är en sagdt. ett ord. namn. en bestämd tanke.

Öfver alit i Uran om den Subjectiva Anden är hvarje Andra moment
Reflexions-moment, ehuru Andens Reflexion på sig ur dess egna bestäm

ningar, icke ifrån det yttre objectet. Det hufvudsakligaste i den Subjectiva

Andens utveckling såsom Ande är dennas öfrergång ifrån Minne till Tan

ke och ifrån Tänka till Vilja. Den verld af outvecklade bestämningar,

Intelligensen såsom Åskådning är, är för densamma säsom Minne en
mångfald af Namn, hvilka ifrån hvarandra skiljas genom den betydelse,

de ega, enligt det vanliga uttrycket: beteckna skilda saker. Men det ena 10

betecknade skiljes ifrån det andra, endast genom hvad lntelligensen om

dessa vet, d. ä. genom det sätt och vis, pä hvilket den Subjectiva Anden 1
Naniner vet dem, och således genom sjelfva namnens ömsesidiga förhäl
lande till hvarandra. Detta förhållande, namnets Definition, är åter ett

nytt namn, och utredningen af detsamma är sålunda en fortgång från ord

till ord, från definition till definition. Uti en sädan utredning bestär Tan
kandet. Tänkandet förutsättes således af Minnet. Ty Minnets innehåll äro

skilda ord, och dessas åtskilnad är tankens verk. Ordet är för Individen

ett arf, uti hvars förökande och förädlande den vetenskapliga culturen
bestär, och som sålunda under cu!turens fortgång genom Tankens verk- 20

samhet producerats. Men ordets mottagande af Individen förutsätter äf
ven en Tankens verksamhet hos denna sjelf, en Efter-Tanke, hvarigenom
Ordet först är en. från alla andra särskildr ord. Efiertanken är af ordet

bunden, och detta utgör dess sträfvande till allmängiltighet och fömuftig
het i ordets utredning, i definition. Men kUri innehälles Ufven, att denna
förnuftighet är Andens fria position, att den endast är förnuftig genom att
af Eftertanken definieras och bevisas, samt härigenom för ali Tanke göras
gällande. 1 den strängare logiska öfvergången är detta derigenom ut
tryckt, att Medeltermen i hvarje Slutledning är en nödvändig förutsätt

ning för För- och Eftertermens betydelse, att dessa genom den förra för- 3t)

bindas. samt såiunda i ailmänhet förutsätta beviset, Eftertanken, Andens

fria verksamhet. Likasom Medeltermens nödvändiga sammanhang, mcd
endera af dc öfriga termerna. endast genom den andra är förmedladt,
bevisadt, för sin betydelse förutsätter dessa; sä att äfven de äro Tankens
verk. definitioner. bevis. Häruti är Anden för sig objectiv såsom Pri An
dc, har uttalat sin Frihet. Ty här sammanfalla äter Subjectivitet och
Objectivitet, den Subjectiva Anden, säsom Intelligens och dess gifna in
nehåll (bildningen), med den betydelse, att Anden endast i denna enhet
har sin Frihet.

Först här framgår derföre den Subjectiva Andens notion om sig såsom 40

fri Vilja, ehuru densamma, för vår betrakteise, redan yttrat sig i alla
Intelligensens functioner. Den Viijande Andens utveckling består i dess
nödvändiga fortgång till tänkande. förnuftig Vilja. Såsom sädan är den
Subjectiva Anden hvad den är i sin sanning, nämiigen ett Innehåll af
förnufiiga bestämningar, d. ä. processen af dessas realiserande, icke sä
som Subjectiva, godtyckliga, man säsom cl exsisterandc ailmänt Förnuft,
Objectivitct. Här är den Subjectiva Anden Själ: emedan hvarje den för
nuftiga Viljans yttring är ett upphäfvande af begäret säsom omedelbar,

sinnlig drift, säsom känsla; Medvetande: emedan han i hvarje nu är en
bestämning, en viljans förnuftiga yttring; Sjelfmedvetande: emedan han i 5t)

hvarje sådan yttdng vet sin Frihet och lntelligens, emedan viljans yttring
ar äro förnuftiga, äro Tankens verk. Sålunda är Förnuftigt-Viljande An
dc. Personlighet, den Subjectiva Andens högsta definition. uti hvilken
alla dc föregäende äro upptagna, men hvilken äfven just derföre utgör
dess öfvergång till Objectiv Ande.
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