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5.
Om vi ännu skulle söka uttntka förhållandet meilan den Subjectiva och
Objectiva Logiken, skulle vi derpå rikta uppmärksamheten: att Begrep
pet är Varandets och Väsendets sanning, att såiedes i läran om Begreppet
dessa dess abstractioner måste i sin sanna betydeise förekomma. säsom

io B(e)gr(eppe)tts nödvändiga productioner. Då nu det Absoluta. antingen
Det ränkes såsom tänkande, eller såsom af sig tänkt Absolutum, är en
omedelbart gift’et (Varande). och det Absoluta intet annat vara kan. än
hvad det är för tanken. sä är denna gång (Obj(ectiva Log(ike)ns) frän
B(egreppe)tt i sin omedelbarhet till detsamma som förmedlad enhet det
Absolutas egen. Till följe af det sagda innehåller både Begr<eppe)tt sub
jectift och såsom Object sina Momenter af Varande och Vsende, men
sådana dc i sin sanning äro, d. ä. icke såsom Varande> och Väsende
med) deras kategorier, utan såsom omedeibarhet och förmedling, ja des
sa momenter> genomtränga hvarje moment af B(e)greppe)tts utveckling.

20 Såiunda Ur We>gr(eppe)tt först ett omedelbart, för oss enhet af sina Mo
menter, Allm(änheØ, Särskildh(eO, Enskildhet). IIN. B. Begr(cppe)t Ali
mänt, i sina Bestämningar mcd sig ldentiskt. Begr(eppe)t, säsom allmänt,
förutsättande sina bestämningar, i bestämningen utgäende. Alimänheten
säledes Alimänhet genom att, såsom bestämning, af sin bestämning be
stämmas. Begreppe)t sålunda särskiidhet, särskiljande sig i Allmänhet>
och Bestämn(ing). Bestämd Bestämning

— Enskildhet.II, Men hvad Be
gr<eppe)tt är för oss är det äfven 1 sig. IIN. B. Begr(eppe»t som det Abso
luta visar sig säsom sådant först i sin öftergäng till Objectivitet, sin ska
pelse, och till 1&, Sjelfmedvetande.II Då nu här fråga är om B(e)gr(ep

30 pe)Its fria utveckling till objectivitet &c. sä sker denna utveckling dyme
delst att B(e)gr(cppe>tt sätter sina Moment(er> och dessas enhet, och sä
lunda för sig objectiveras. Denna utveckl(ing> kan, emedan det sker ge
nom Omdöme och Slutledn<ing>, förefalla endast säsom en utveckling i
ord. Den är det ocksä i sjeifva verket, men just derigenom äfven en
tankens utveckling. IN. B. Ty Begr(eppet säsom ren tanke och såsom
allmän tanke i bcstämningar utgäende, är tänkande. sig i bestämda tankar
manifesterande. Dessa äro ord. omdömen, och då objectet icke finnes
utom tanken, utan i densamma upptagen, sä är ali Begreppe)ts manifes
tation ett omdöme.II B<e)gr<eppe)tt säledes. emedan det är särskildhet.

40 bestämmer sig, utgär 1 bestämningar, bestämda Bc)gr(e)pp. Denna dess
bestämning är Omdörner, (det särskilda är det Alimänna) (närmare, eme
dan det Bestämda B(e>gr(eppe>tt är enhet af Enskildh(et> och Ailmän
h(eØ. Det enskiida är det allmänna.) IIN. B. B(e)gr(eppe>t såsom En
skildh(et) är Verklighet. Först säsom Ensk(ildhet> är Begr(eppe)t enhet af
sina Moment(er), men denna Enhet endasi genom att vara Särskildhet.
enhet af Enskjidhet) och Ailmänhet. Det iir sil(edes> Identitet af Enhet
och åtskillnad, så att i Omdöm(et) det Enskilda upptages i Begr<epp)s
allmänheten. eller, det allmänna i Enskildheten uIgår. Uti Omdömet är
säled(es> Bcgr<eppe)tt manifesteradt men endast såsom särskildt, be

50 stämdt. Enheten af Omdöm<eOs Moment<er) är ännu endasi inre, derföre
äfven cndast yttre, och dessa derföre i sjelfta verket icke congruenta.
Subjectet (tiiis vidare ett betydelselöst namn) har sin betydelse i pnedica
tet — Men Detta är ailmännare, än det förra, och äter Subj(ecte)t är äfven
andra pnedicater, således vidare, än prwdicatet) — Likväl utsäger co
pulan: är dessas Identitet. Denna fordran på Identitet är Begreppet sä-
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som Prineipium movens ur Omdömet utvecklande sig, sina bestämn(ing
ar)s Identitet.,

Eura B!ad 2 1/2.
Spinoza (t 1677) — leddes af Dualismen i Cartesii (t) 1650) Speculation,
för hvilken tanke och vara stodo i en oupplöslig motsats, till att antaga
dessas enhet. Denna enhet var den Absoluta Substansen, som i oändliga
Attributer, (hvaraf Sp(ino)za blott upptager 2:ne Tanke. Utsträckning)
utgör dessas varande och väsende. Då Cartes antog en »assistentia v(el>
concursus Dei» såsom dessa Attributer förmediande, lärde Sp(ino)za: att in
den abs(oluta) Substansen, i dessa Attributer immanent, var bådas enhet.
ehuru betraktad likasom från 2:ne sidor. Han använde sälunda på Sub
stansen, hvad Cartes lärt om menskl(iga> Sjelfmedvetandet »cogito ergo
sum» vel> »sum cogitans>’. Denna »causa sui>’, »cujus essentia involvit
existentiam», »est omne esse, pneter quod nuflum datur esse». Res idea
ta, eadem necessitate ex esse (Substantiae) dMno sequuntur, ac ipsa re
rum idew.» »Ordo & connexio idearum dem est, ac ordo & connexio
rerum.» Dessa Atiributer manifestera sig i en oändlighet af »Modi» (mo
dihcationer). hviika hvar och en tillkomma den Abs(oluta) Substansen,
icke såvida den är oandhg, utan af en annan modus »affectus». IN. 8. 20
h(oc «fl endast till en annan modus refererad. Tänkt »sub a,ternitatis
/ rarione / specie / » liDet är: såsom Subslans(e)ns Attribu(t)II är hvarje
modus »in Deo»; men tänkt i relation till andra modi ett Sken. Det inses
Iätt att Substansen likasom hos Hege>l är i hvarje sitt Attribut immanent,
i detta hei och hållen upptagen; men 1:o iho (/ äfven till / antalet /) dessa
AttHbuter n®g(o)t tilifälligt, genom ett yttre förstånd gifvet, 2:o den
existerande veriden för sig biir betydeiselös, emedan modus, säsom mo
dus. icke, icke är i Substansens väsende delaktig. IIAnm(ärknin&. Likhet
med Eleat<erna>, för hvilka alh Varande var Phomen.

Det var denna sednare bristfällighet, som dref Leibnitz (t 1716) till sitt 30
bekanta, »Wären keine Monaden, so wurde Spinoza recht behalten.»
Dessa monader voro: »atomi Substantiw, vi activa preceptionis IMång
falden i Enhelen innehållande och föreställande (representans).II & appe
titionis liDen inre princip, som verkar öfvergången från en perception till
en annan.II pnedit» — »nequeunt monades oriri nisi in instanti, per
creationem sive> per annihilationem» (Förändras ej genom delning eI
Rer) sammansättning.j — »OuLelibet monas differt ab alia quacunque.»
lEx principio indiscernibiliumll »Inest ergo monadi certa qu&dam ai)tdQ

zcta.» Förmedelst sin perception afspegiar IlEhuru klart blott det närma
re oredigt det fjermare. Häruti skilja sig monaderna från Gud.ll monaden 40
Universum och är ett för sig bestående. Då alit existerande af dem är
sammansatt, var härigenom universi sjelfhet, Individualiteten räddad.
Men enligt principium rationis sufficientis IITY denna och princ(ipio) cont
radictionis är tankens högsta.ii finnes en yttersta orsak en Monas-mona
dum, ur hvilken dessa genom fulgurationer framgå. Denna är utom serien
af förändringar, »quod necessario existat. si modo possible sit Eus neces
sarium>’. liDenna lära: att Guds möjlighet innebär hans verklighet, finnes
hos Anselmus (t 1109) sic: »Bonum quo majus cogitari nequit», den som
detia hör, han förstår det. Vore detta bior: i förståndet, så funnes något
äfven utom förståndet, som derigenom vore större. Likaså: kunde Detta 50
tänkas icke vara, då vore det, som icke kan tänkas icke vara, större.jl
Monaderna såsom Ouds »fuigurationes» iho affiuider af Hans: potentia =
fons omnium, cogitatio = schema idearum & voluntas, productionem
secundam principium melioris llRedan af Spinoza vederlagdt.iJ efficiens»
— Då mi Monad(erna) för aLI inverkan iho otillgängiiga jinverka endast
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idealiter. Gud har 1 skapelsen haft »rationem cujuslibet monadis» och
»intervenit» i hvarje ögonblick, är deras congruens verkad genom en
»harmonia prwstabilita.»

Vi nödgas här stadna. Det hufvudsakliga för oss är att Leibnitz fattat

förhållandet mellan monas — monadum och monades såsom förhållande

af orsak och verkan. samt derjcmte antagit verkans ideala oberoende och

sjelfständighet. Hos honom Lir nemkige>n hvarjc Monas en afspegling af
Universum. en verid i sig och således: en aWild af Urmonaden, frän
denna skild, sjelfständigt verkande. ehuru af evighet mcd sådana pro

prietates utrustad. att dess görande harmonierar mcd hvarje annan mo
nads., Hvad säledes Spinoza hirde: Dctermination är Negation, finnes
äfven hos Leibnitz. Härigenom var tms beggc Substansen i sina Negatio

ner, sin Annorvaro, manifesterad. Men hos Leihniz var så väl Substansen

i sig reflecterad = Orsak, som Determination för sig (1 sig reflecterad) =

verkan. Hvarje determination hos Sp(inoza) har i en annan 51tt bestnd

och Substansen är öfverallt detta bestäende. Dä hos Leibnitz hvarje dc

termination II(monas)II endast refereras till Substansen (Urmonaden)

men för sig är af andra determin(ationefl oberoende. Att monaden: »Pos

tulat ut Deus quoque ipsius rationem habeat» innehäller fröet till vidare

20 utveckling, neml(ige)n att delermination är förutsatt och dess sanning aH
äter negeras.

6.
Bcgr<eppe)tt är Aliniätihet 1 sina Bestämningar identiskt tänkande. Denna

allmänhet genom att af bestämningen determineras, sjelft bestämmas.

Säledes särski!jandc sig 1 Bestämningar, samt sjclft enhet af ailmänt Iän

kande och bestämd. af bestämningen bestämd tanke, En.vkildhet, tänkan

dc Subject. Denna (Ensk<ildheø) säledes enhet af Begr<eppe)ts Momen
ter. Denna Identitet utsagd, hoc) e(st> tänkt. är Omdöme IIN. B. lcke

30 Sats.fj: Det Enskilda) är det Aiim<änna). Eiler Bestämningen är det AlI
männa. Men denna Identitet är 1 Omdömet omedelbar, abstract, sjelfva

Identiteten icke utsagd, Objektiv, endast lnre, derig(enom) Yttre (den

tänkandes). Häraf Omdöm(et)s moment(er> icke congruenta, och dä des

sa Moment(er) äro Begreppets, Omdö,mets betydelse aH vara Begr(ep

pe>t, objcctiveradt såsom Bestiimdt Begr(e>pp. Begr<eppe>t 1 sin jAb

stracrall Särskildhet, sin annorvaro. Alli existcrande. ali Regr(eppe)ts an
norvaro. är sälunda, säsom 1 tanken upptaget. ett omdöme. Omdöm(et)s

ändlighct är Suhj(cctet)s och prwdicatets incongruens, det existerandes

och Begreppets differcns, upplösbarheten af kroppens och själens sam-

10 band N. B.; ty Subj(ectet) och Prmdicatet havfa ömsevis en ideell he
tydelse. 1 sin sanning är Omdöm(et> Begrepps Identitet, men sälunda är
det Slutledning, hvaruti den abstracta copulan försvunnit och det i Sub

j(ect> & Priedicat identiska framträdt. Läran om Omdöm(et) är dess uI
veckling härtill. Men uppä denna dess första ståndpunkt är Omdöm(et)
likasom ett otlillräckiigt Wrsök att utsäga hvad Begr(eppe)t är. Den alI
mänhet. hvartill Enskiidh(et) här upphöjes är endast Abstract Allmänhet.

Subj(ectet) derföre det till grunden liggande. hvarifrän utgås, Prwdicat(ct)

1 detta inhwrent. Onidörnet är sälunda Tillvarons efl(er) 1) QziaIiwtifr
Subjectet existerandc, Ting, Prwdicatet inherent quaiitet, om af många

o egenskaper. Nu är Subjectet a) ett tornI namn som först genom och 1
prwdicatet> har sin betydelse: E är A, Positivi omdöme. Men b) Subj(ec

tet> är äfven en annan Qualitet, derföre E är icke A, Negativt Omdönie.,
Formerna E är II IIN. 13. hvilket är det positiva uttrycket för det oändliga

omdömet.jj och E är icke 13 hafvu sarnma valeur. För Subjectets He
stämmande återstår derföre blott E är non C, non D cet(era) = E är E.
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c) Oändllgr omdörne. 1 detta omdöme är sjelfva omdömet upphäfvet,
Subj(ect) och Predic(at) förhålla sig ickc såsom Ensk(ildhefl och Allm(Un
hei), Subj(ectet) är ifrån siit annat på sig reflccteradt. Hiir har det abstract
alimänna säsom pncdicat försvunnit och Subjectet, om hvilket endast ett
»detta är detta» utsäges, är identitet mcd sig genom sitt negativa förhål
lande sin relation till ett annat. dess bestämning är derföre en sädan
relation, ett relativt allmänt säsom, nyttig, dödlig, cet(era>. Omdömet är
sälunda 2) Reflexions O,ndörne. E är A (relat. — här beror fortgången
derpä, att det Enskilda (Subj(ecteG) väl är ett sådant allmiint. meri detta
allmänna går utom Subjectet. säledes det a) Singidära ornd<ömet> utvid- 10
gas till det b) Particulära äh’en andra E ilm A = Några E äro A. Detta
innebär det negat<iva) Omdöm(eO. Nägra E äro ickc A. Härigenom är
Omdöm<eØ obestämdt, ty Subjectet) kati höra till det ena ell(er) andra
Några. Men äfven dessa icke A äro endast relativt ett sildant icke. Till
hvarann refererade äro dc A. Sålunda uppstår omdömet Alla E äro A c)
Universdlli omdörne = A är A. 1 detta Omd(öme) är utsagdt att E säsom
hörande till alla E är A. Man säger ocksä alla: Menniskor, Djur cct<era)
— Afvenså A är E, säsom varande alla E., A derigenom pä sis reflecierad
Allmänhet säsom sina bestämningar genomgående. Denna Allmänhet är
Slägtet, hvilket uttryckesgenom Subj(ectefls alla E. Dettablirsåledesden 20
Ailmänhet. till hvilken Re(1cxiva) Allmänh(ete)n öfvergär. Skillnadcn i
fortgängcn af qualitativa> och Rcflex(ions> omdömet är: att i det förra
genom prwdical(et)s utveckling Subj(ectet) blifvit ifrån ett toim namn pä
sig reflect(erad) Enskildhet; i det sednare fortgår bestämning) hos Sub
jectet, genom hvars utvidgning till AlIhet, prwdicatet bestämmes säsom
sina bestämningar genomgående, ur dessa på sig reflecterad Allmänhet.
Derföre det förras Resultat E är E. det sednares / (alla E) / A / är A.
Öfvergången frän illud bildar Subj(eciet>s Negativilet. frän del sednare
Prwdicatets. säsom ätergång från proccssen in lnfinitum.

34)
7 & 7 b)
Uti omdömei alla E äro A, älergär Begreppet från processen in Infini
tom, för att fullkomna totaliten, till Pnedicatet säsom ur totalitelen af
bestämningar på sig reflecterad allmänhet, Slägtet. Denna allmänhet är
sina bestämningar förutsättande allmänhet, sä att densamma utom be
stämningen icke finnes, och det allmänna icke tilikommer Subjectet sä
som en egenskap jemte andra, eller derigenom, att bestämningcn till and
ra refereras. man Individuum är helt och hållet, 1 och för sig slägtet.
Derföre detta Omdöme 3) Nödvändighcts Qmdömc, och omedelbart, a)
Kawgoriskr (påstående) IN. 8. om ett djur kan påstås (är nödvändigt) att 10
det är ett Djur. icke sä att det är hvitt eller nyttigt. emedan det förra
endast är tillfälligi det sednare Relativt.II Individuum är Slägtet. IIN. 8.
Bör ej förbises att Sub<jectet) icke mer är ett Detta, utan ett detta såsom
Slägtets Bestämning säsom tillhörande Alla. Afven andra Subj(ecte>r mcd
andra Bestämn(inga)r äro Slägtet. Subj(ectet) har till dessa ett negativt
förhållande. äfven man della Individuum vore Slägtei?. Det Ensk(ilda är
sä väl Slägtet som dess Spccification Art, Bestämning. Att det enas
varande är det andras utsäger b) Hyporheriska omdömer (Om A är, så är
8) hvartill tanken fortgär för att inse det nödvändiga i förknippningen.
T. cx. Om — 1 hypothet(iska> Omd(ömet> utsäges att Bestämningen icke 1 50
sig har sitt varande, otan i ett annat Vara. Det allm(änna) är sälunda 1 sina
Bestämningar utgäende c) Disjuncrivt Omdörne: Slägtet är antingen A
ell(er) 8 = är bäde A och 8 — totalitet af Bestämningar. Denna icke
serie, tillfällig, utan af Slägtet bestämd (IN. 8. Ty hypothet<iska> Om
döm<et) utsäger att en bestämn<int är alla bestämningar. Detta är i Dis
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j<unctiva> Omdöm<et) exponcradt, utsagdt.I Totalitet af Arter, så att i
Slägtet finnes principen för dessas åtskilnad. Disj(unctiva) Omd(ömet)

innehlIer att det Allmänna ir Jdcntitet af hvarandra uteslutande, men
derigenom med hvarandra Identiska Bestämningar IN. B. Oftergången

bildas derig<enom) att ehuru Slägtet för oss är mcd sina Arter Identiskt,
dessas särskildhet i sig upptagandc, är likväl denna Identitet icke uttryckt,
sä att den bestämning hvarigenom Slägt<et) är Arten vore cxponerad —

Färg = klarhet Mörkerli Här framträder säledes Begrepps-Identiteten

och Omdömet öfvcrgår till prwdicatcr som uttrycka denna Identitet:

jo Skön, sann, &c. 3) Begrepps omdörne. Menniskan är förnuftig: Innehål

1cr) att förnuftighet är ett Ideal, ett Skola IN. B. Häruti ligger, äften

yfligt betraktadt, fordran på Förnuftsenlighet och enhet. Först i sådana
omdömen framträder det som äfven i dc föregäende utgjort det moveran

dc, Begreppet säsom tänkande.jf, hvilket, om det tillägges Subj<ectet)
gen(om> a) Assertoriski Orndöme, äfvensä vul kan frånsugas detsamma.
Omdöm(et) dedgenom b) Probiematiski. Först 1 c) Apodiktiska orndö

met): Menniskan är säsom menniska förnuftig, är Enheten af Subject)
och pnedicat uttryckt. IIN B. Ty Subj(ectet) ärgenom sin Objectiva natur
identiskt med pnedicatet, sitt Skola. Menniskan, såsom Menniska, genom

20 att vara sitt Ideal. förnufii.jj IN. 8. Det förenande är denna Sub(jecteOs
Natur, dettas Ideal hvillcet äfvenså vUl är/ (Subj<ectefls beskaifenhet) /
Bestämn(ing) 1, som (Ideal, förnuftighct) Allmänhet. Subj<ccö och prdi

cat förenande, dessa genomgående, Grunden, den fylida Copulan.II Sub
jectet innehäller Alimänhet s. a. Natur och dess bestämning (Sär

skildh<eO) är säsom alli verkligt 1 dessa brutct pncdicatct är samma Inne
häil ett skola (Möjlighet) och öfverenst(ämmer) mcd Subj<ect) //N. B.

Absol<ut) Orndöme> öfver alIt verkligt.//,

8. & 8 c).
30 1 Apodikt(iska Omdöm(et) utsäges, emedan det Subj(ecl) och Prtvdicat

enande är det Ailmänna ssom bestämning: DeL Enskilda är säsom Sär
skildhet (bestumd Allm(änhcO) Allmänt. Här äro Begr(eppe)ts Momcn
ter exprimerade äfvensom deras Identitet. Begreppe)t är sålunda Sua
ledning Men här fattas dessa Moment(er) säsom Abstractioner. 2:ne Ex
tremer, hvilka i ett för sig annat äro förenade. IN. 8. Omdöm(eOs Resul

tat såsom ett omedclbart.f( Slutledningen derföre 1) Qualiratif (N. B.
eller Formeli: E B A. Häruti utsäges att E är A. E är också B. säledes E
det förmediande, A det omedelbara, Subj(ectet), emedan detta var SIut

«edningen>s resultat. Derföre A, E, 8. Då äter Resultatet af dcnna form

40 är A = 8, och A äfven enkigt) 2 är = E sä UrA förmediande, hvadan 8.
A. E. Dessa äro dc 3:ne Syllogistiska figurerna, enkigt) Aristoteles, ickc
fiere. emedan härig<enom> hvarje Begrcpps-Moment är det förmediande.

Men i denna formala Slutled(ing) är hvaijc Moment endast i sin tur för
medling. Dess Negativa Resultat är A. A. A. dä i 3:dje figuren sub

stitueras A = E, en(ligt) 1, och A = 8. enl(igt) 2. MarhemaKisk) SIut
Iedn(ing) 1:sta Axiom(et) hos Euclides. Betydelsen hära[ är. Det förmed

lande, en Qualitet hos Subj(ecteø, sammansiuter detta mcd en Qualitets
qualitet, prwdicatet. Nu fordras i Slutledn(ingen) att Identiten är expone
rad, sålcdcs för Subj(ectct) och Qualit(eten), en ny Slutledn(ing), likasä för

50 denna och Prtedic(atct). Dä uppstår äter samma fordran = process in
Infinitum, Ätergängen härifrån är: att det förmcdUande) finnes i sjelfva
Slutlcdningen. Men då sålunda hvarje Term blir Medius försvinner hvar
je Qualitatif Bestämning och återstår den rent formala A. A. A. IN. 8.
Ofvergångcn sker derigenom att det förmedlande icke är en tillfällig Sub

j<ecOs Bestämn(ing), utan alla Enskildas.
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Ty det Qualit<ativ> Slutledn(ing) tillfälliga är Bestämn<ingens> tilifäl
lighet, såsom blott varande en af Subj(ecteøs Bestämningar. 1 Reflex
(ions) Slutl<edning> är åter det förmedlande väsendtlig alla Ensk(ilda> till
kommande Bestämningar. Detta: emedan enl(igb föreg(ående> förmed
lingen är förmedl(linge)n genom sin Relation till Extremerne.IJ 2) Re
flexions Shir: Reflex(ions) Allm(änhet) Alla enskiida = A, derföre E = A
/ a) A/Ihets S1uiledning>. / Men alla / enskilda förutsätter conclusion E är
A. Nemlige)n 0tt C. D. E cet<era) äro A. b) Inducrions S/utl(edning) och,
då denna aldrig blir fulltalig, slutes c) cx Analogia IN. B. Emedan för
nuftet det oaktadt tillfigger Subjectet: den allmänhet tillkommande Be- 10
stämningen derföre är o. s. v.I, E medius, men fattadt säsom väsendtlig
allmänhet, Slägte. IN. B. Die Erde hat Bewohner, Der Mond ist eine
Erde, Also — Öfverg(ång) sker den att om 2:ne Ensk(ilda> öfverenstäm
maj huru många Bestämn<inga)r som helst, ännu en kan finnas hvarig(e
nom) den ena äger ett prwdicat som icke den andra tillkommer. Det
förmedlande är derföre icke mängd af Bestämningar utan Väscndtlig na
tur = SIägte. Medius blir derföre slägtet elier Arten. E är, såsom arten,
slägtets (1(d) e(sO. såsom bestämd Alim. Ailmänhet,) 3) N. 8. Fig(ur> 2.
Resultaet) A 8 = Particulärt emedan ena prwmissen icke är Subsumtiv
— såkedes) Tillfällighet(en) Exponerad 20

Fig(ur) 3. Resultatet Negativt = 8 — E, emedan ena pnvmissen A E
endast såsom Negativt Omdöme kan bestå, har form af Omdöme.

SyIlog(istiska)Fig<urer) såled(es) icke en tom omställning, utan lefvan
dc betydelse. 2 Oft’et(erm) omvänd 3. Undert(erm) omvänd.

Ofvergøng) till Reflex(ivt> SIut att Term-mcdius är Totalitet af Be
stämningar, sä att hvarje Prwdicat tillkomm(er) Subjectet endast såvida
hvarje dess Bestämning inneh(åller) deLLa Pradicat.II Nödvändighers Siut,
a) karhegoriski. Men E, säsom omedeibar, är tillfällig, hoc) e(st> äfven
andra E höra till arten, den innehåller bestämningar, som icke i dess
Ailmänhet innehållas. Dä derpå aktgifves att äfven dessa E äro i det jo
Allmunna upptagna. IIN. 8. 1 hyp(othetiska> Omd(ömet). Enheten af det
förmedlande och förmedladeli Om A är sä är 8, nu är A, altsä är 8. b)
Hyporhetisk SIurledning) hvarigenom sättes att E (kath(egoriskø) icke är
Omedelbart utan genom ett annat varande förmedladt; hoc e(sb E den
genom Allmänt att det allm<änna) i bestämning utgår och genom dessas
Negation är E = c) Disjuncriv. SIut/edning. A är 8. C v(el) E, nu är A icke
8 v<el) C. således är A =

9. & 9 d.)
Här följer en öfvergång, för det vanliga Länkandet en bland de svåraste 1 to
helo Logiken, begrepp(e)ts öfvergång till Objectivitet. Här är derföre
nödigi ali vi kaste en blick på det föregäende och dess betydelse.

Begreppet är Subject (cogitans), enhet af Wäsende (allmän tanke) och
Varande (Bestämning, särskildhet). Men Begreppet är sålunda sig, 1 sina
Bestämningar förutsättande, sig i dessa tänkande tanke. IIN. 8. Varandet
= hvarannan uteslutande Bestämningar — Väsendet = Det i dessa be
stämningar Identiska, Allmänna, redan i dem manifest; men desamma
förutsättande = Begrepp — Begr(iff) an sich — Fär sich — (1 dubbel
mening). Afven om det Ailmänna vore prius i betraktelsen, är det likväl
bestämning, emedan det endast såsom bestämd tanke tänkes. Begneppet 50
hänigenom för sig Objectivt. IIN. 8. Begr<eppet) 1 sina Moment(er) Ali
m(änhet) och Särskildh(et> endast för oss dessas Enhet, Enskildhet, Cogi
tans. Men såsom sädan Makt att i Besiämnongar), bestämda tankar urgä.
Säledes Begr(eppet> är bestämning, Cogitans är cogitatum. Sälunda Om
dörne: Qua!itativt = Abstract Bestämning. *geg.* Reflexion, Abstract
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Allmänhet IN 8. Totalitet uf Bcstämning<ar). Qu(alitativt) Identisk be
stämn(ing) Rcfl(exion) Identisk Alimänhet. E = E. A = A.II säsom Nöd
vändig?z(et)s O,ncRöme) = Substantiell 1 Bestämningen manifesterad AH
mänhet, säsom Begrepps Omd(öme>. Bestämningen sättande och förut
sättande, mcd denna Idcntisk Ailmänhet IIN. B. Här framgår Begr(eppet)
såsom cogitans emedan pr&dicatet är en Ideal, en tänkt i motsatts mot
det gifna Reala Subjectet.II. Slutkdning = Begreppet ur sin Bestämning
på sig Reflecterad Alimänhet = Enskildhet. IIN. 8. Vi sade att i Be
g(repp)s Omdämet Suhjectet, det tänkande, framträdersäsom Subject och

jo Prcdicat förmedlande. HUr är ett den tänkandes Bedömande huruvida
Subjectct> och dess AIlmänna Natur öfverensstämma., Men dä denna
säledes är Subjectiv är den derigenom tillfälIig, formeli. Den tänkande,
säsom bestämdt tänkande sammansluter uti en Bestämning Subj<ect> och
prmdicat.

— (Varande) Se Retro Qu(alitativ) SlutIed<ning
— 1 AII(män)h(eøs Slutled<ning> är ännu B<e)greppet> (säsom (Väsen

dc) Bestämning) genomgående Alimänhet det förmedlande — Yttre Re
flex(ion>.

— Dcss sanning är aH Väsendet icke är Gemensam Alimänhet utan
20 Slägtet säsom i det EnskOlda) manifest Allmänhet.II Fäste vi oss nu endast

vid Slutlednongcn)s Resultat, Disjunct<iva) Slutledn(ingen), uti hvilken är
utsagdt, hvad Begreppct, 1 sig är, neml<igc)n: Allmunhct 1 Totaliteten af
Bestämningar Identisk; Alimänhet säsom bestämd AlImänhet = Sär
skildhet och Ailmänhet, säsom andra Beslämningar uteslutande Bestäm
ning = Enskildhet. N. 8. — 1 disj(unctiva) Slutledn(ingen) är dcrföre den
Subjectivitet som 1 Formala Siutlcd(ninge)n finnes Upphäfven. Den tän
kande är icke utom Slutkedning Subj(ect) och prädic(at) förmedlande
Utan detta samma Ailmänna är Subject) — prwdic(at) och Förmedling.
— Det Förmedlande säled(es) mcd det Förmedlade Identiskt. Nu var det

34) förmedkande) Begr<eppe)t. Här är denna förmedking> i det förmediade
Upptagcn, i detta pU sig Reflecteradt.II Härigenom har Begreppet (det
Tänkande) sin natur för sig Objectiverad, är till sin helhet 1 Bestämningen
(1 en bestämd tanke = Disj(unctiv) Slutledn(ing)) manifesterad. Om till
det sagda lägges: att dessa Tankebestämningar säsom vära äfven äro be
stämningar af Objecrct (det Absoluta), så att utom dem intet an sich
finnes; och vidare: att Begreppet är det Absoluta, säledes bestämningar
ne ur det Absolutas egen natur härflytande; sä följer att Begreppet Objcc
tiveradt, är Ornedeihan Object, hvilket först derigenom att (det Subj(cc
tiva>) Begreppet ur denna sin Omedeibarhet framgår göres mcd Begrep

30 pet Identiskt. Denna Begr(eppeøs natur att såsom Object vara ett Orne
delban, bör sökas 1 Dess natur att i Omdömet utgä, och ytterst i Be
gr(eppeøs natur att vara Identitet af Allmänhet och Bcstämning. Nu är
Begrcppc)t säsom Omedelbart Object = Varandet. Här framträder säle
des äter Varandet. men säsom Begreppets egen position = Objectivilet =

Begreppets Varande. då Varandet 1 början af Logikcn endast var det
Absoluta säsom Omedelbart Ohject för oss. IIN. 8. Hän nödvändigheten
att Vetenskapen hörjar mcd Varandet. Bcgrcppet äter säsom Subject (sig
tänkande) endast denigenom att det är Object (af sig tänkt). 1 denna
mening Objectet Begr(eppct>s (säs(om> Subject) Grund, en högre Be

50 gr(eppet>s utveckling. Subject> äter och Object, hvarann motsatta. är
Subj(ectet> = Subjectivt tänkande, Object(ivG = ändligt Object.,

T€.i)ll(ä)gg till öfvergången
Begreppets utveckling är ett utsägande af hvad Bcgreppet är, d. ä. Be
gr(eppet>s, säsom cogitans, sjclfuppfattning. Denna kan icke annorlunda
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finnas, Un uti en bestämd tanke; Begr(cppe)t måste tänka sig. Nu är Be
gr(eppe>t säsom cogitans. alimän Tanke-makt i en bestiimd tanke utgång
en, sålunda Omdömc’, 1 Omdömet. såsom Begrepps-bestämning. är Pra
dicatet det hvarigenom Subjectet har sin betydelse. SubjecteI) är enl(igt)
det ofvansagda Begr(eppe)t, men säsom betydelselöst namn; pnedic(atet)
utsäger: hvad Bcgr(eppe)t är. Begr(eppe)t är Enskildh(et), derföre Cm
dömet E är E. Men denna Ensk(iIdheO är Abstrakt. derföre Omdömet
omedelbart. 0. 5. v. — Nu är för on i Omdömet det tänkande (cogitans)
förmediande. Men den tänkande är bestämd tanke, derförc (i Apodiktis
ka Omdömet) en bestämd tankc Medium. — Här framrräder derföre
Begr(eppe)t (cogitans), men såsom bestämd tanke (Qualit(atiD Siut
Iedn(ing». Denna bestämning, såsom Medium, är Abstract bestämning,
tilIfäiIig, af den tänkande beroende. 1 Reflex(ions SIutIedningen) visar
sig denna Slutledn<ing>s Subjectivitet (tIIfäIIighet) 1 Erfaranhcts Omdö
met, hvilket postulerar ett i och för sig förmediande och sjelft äfven af den
bcstämning<arne) genomgående Abstra,cta Alimänheten (i Univers(ala)
Slutledn(ingen)) förutsättes. 1 Nödvändighets Slutledn(ingen). den Apo
diktiska, har denna Subjectivitet försvunnit. Det förmediande emellan
Allmänheten, bestämningarna genomgäende. och det Allmänna sås(om>
uteslutande Bestämning, Enskildhet. är detta samma Allmänna. säsom 20
(en) Bestämning. Denna SlutIedning är sälunda af den tänkande obe
roende, eller den tänkande är säsom förmedlande, mcd det förmedlade
Jdentisk. Begr(eppe)t (cogitans) är hek och hållet i bestämd tanke ut
gänget och för sig manifest. Objectiveradt. Dock emedan cogitans icke
mera. säsom förmediande. finnes likasom utom Slutledn(inge)n, öfver
Subj(ecte9s och Pnudicatets öfverenstämmelse afgörande. är denna SIut
ledn(ing> 1:0 endast Bestämning, endus: Objecr, omcdelbart. Och emedan
Cogitans säsom Subjectivitet, tillfällig förmedling, försvunnit, är Objcctet
2:o Saiuzhzg, Begr<eppe)rs Sanning, den upphäfna Subjectiviteten (till
fälligheten). Af det föreg(äende> inses äfven huru Siutledn(inge)n är Iden- 30
titet af Begr(epp) och Omdöme. Äfvenså, huru Slutledn(ingc)n är Be
gr(eppe>t säsom Enskildhet.,

IO.& 10 e).
Dä Objectet. sMant det här förek-ommer, är Begreppet objectiveradt,
mäste detsamma äfven framvisa Begreppets momenter; ehuru dessa 1 sin
annon’aro. sä att Begr(eppe)t, såsom Suhjectivt, är en i Obj(ectefl inne
boende, inre. IIN. B. Objectet säledes Begr(eppe)t säsom omedelbar En
het.IF Objectet är sålunda. 1 sin omedeibarhet. sjelfständigt, af Bestäm
n(inge)n oberoende Object. Objectet är Iikas bestämdt, ett det alimänna 40
specificerande Object. IN. II. Cm Slutledningens) omedeibara Resultat
uppfattas.II Objectet är derföre sammansatt. Aggregat af för Objectet
yttre Bestämningar. Dessa kastar derföre Objectet utom sig är derigenom
sjelfständigt, 1 sig slulet Object, men ä[vcnsä osjelfständigt. af dessa offi
cieradt. = a) Formeil Mekanisrn. IIN. B, = Varande. Häraf Varandet
början — Men sädant det är säsom Object — Sjclfständigt genom att vara
Osjelfständigt — Ouod etiam Varand(ct)s sanning. Exempel sä väl ur
Naturens som Andens Sfcir. 1 den sednare är Minnet formelt Mekaniskt
säsom sammanhällande en mängd förestäliningar utan inre samband, ge
nom juxtaposition. Men dä Objectet endast är sjelfständigt, igenom sin 50
osjelfständighet. genom att officieras, och tvertom; sä är det i sig cenrralt,
genom sin Relativitet till andra Centra. (N. B. Ali andligheten genom
gäende Allmänhet är 1 ett för den Enskilda Yttre Cbject. Genom dess
specificerande är den Ensk<i1d. Genom samma Specification är sjelfva
detta Allmänna.II Dessa äter hänföra sig till det förra. Denna Centralitet
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är derföre det hos Objecterna identiska, Alimänna. Härigenom öfvergår
den b) Diiferenra Mekanismeti i c) Absolut Mekanism, En trefald af Siut
ledningar) = E. B, A = Det enskilda Objectet sammansluten mcd det
Alimänna (Centrala) förmedclst en relatif centralit&. Derigenom sjelfva
Objcctct den AJlmänna och relativa Centraliteten förenande A, E. B.
Och siutiigen den Objectiva Ailmänheten, Absol(ut) Central(itet), genom
aH i Objectet som Bcstämning utgå constituerande sjelfva Objectet, samt
sälunda enande det osjelfständiga Objectet och dess relativa centralitet =

E, A, B.
//Vel) Objectet är Begr<eppe)t 1 sin totalitet uti Bestämning utgånget. io

Nu är hvarje (bestämd) tanke en oändlighet af Innehäil, som 1 denna ena
bestämning ärsammanfartad. Men denna sammanfattning är itke en blott
juxtaposition. Objectet är 1 sig Centralt, genom sin Absoluta centers ut
gående (likasom) uti relativa Centra IN. B.) Bestämda tanken i och för
sig betraktad, utan att afse den tänkande, är dennes utom sig varande,
försjunkenhet Ohjektet, är Objectet.II Denna centralitet är Objectet 1
dess totalitet genomgående, en inre princip somi hvarje relativ Centrali
teL uti en bestämning manifesteras. Detta utgör Ofvergängen LIII Chemis
men = Objectet i sin differens säsom motsägelse, emellan denna differens
och den differensen genomgäende principen, affinitet. sträfvan aH Upp- 20
häfva denna motsägelse (= Objectet 1 sitt Moment af Omdöme).

Vid läran om Chemismen är det väsendteliga att inse: huru den ailmän
na principen uti det differenta Objectet är förutsatt; Nemiigen sä att detta
icke är different genom en viss tiJIfäIIig hcstämning. utan genom en he
stämning, som af den ailmänna pHncipen för dess Realisation är förutsatt.
Denna Realis(ation), den Chemiska processens product, är redan i diffe
r(ensen förutsatt, är det hvarigenom det differenta Objectet är different.
Det sig 1 producten realiserande Alimänna är säledes sig i samma realisa
tion differentierande (Chemi — tkan förhållandc — Djur 1 existensen)//
Objectet är sälunda different Object, neml<igc)n dif,ferens mellan sig, 30
säsom enskildt Object, och sin Uestämning, säsom sin natur, uti hvilken
Obj(ectet existerar 2 Cemismus. Det är derföre siräfvan aH liisa denna
motsägelse och identifieras mcd, upptagas 1 sin Alimänna Natur = Fränd
skap, Affinitet. Denna Identitet är det Neutrala, hvilket, säsom formait
Element. är en förutsättning för differensen, men likasä är dennas pro
duct, säledes dlfferensen förutsättande. Dessa Moment(er> [alla i Objec
tet utom hvarandra. likasom vore dc 2:ne skilda Processer. Men Pro
ducten är sä väl upphäfvande af den omedelbart förutsatta differensen,
emedan denna först i och mcd Neutralisation uppstår, som derigenom
upphäfvandc af det Neutrala (formait) säsom omedelbart. Genom denna 40
Objectets negation säsom omedelbart (gifvet) yttre Object. framgår Be
greppet, ehuru säsom denna Objcctivitet motsatt Subjectivitet = Begrep
pet säsom sig 1 Objectet realiserande 3) Ändamå!, Tekologie.

Hvad 1 Mekanismen för oss är: Begrcppct såsom Absolutiun 1 Objectet
manifesteradt 1 sin Bestämning, är i Chemismen exponeradt: att nem
Iige)n det differenta, bestämda Objectet är sin Ailmänna Natur differe
rad, är different pä att af sin Alimänna Natur bestämdt sätt. Men dä äfren
1 Producten differensen uppstär är Begr(eppe)t säsom Subjectivt deeIt,
sig hestämmande, skiljdt ifrän sig säsom Product, Objectivt Realiseradt.,
Begreppet har sälunda en Objectivitet (differens.) sig förutsatt i hvilket 50
detsamma realiserar sig säsom Andamäl. a) Subjectivt. Hvarje omedel
bart Begr<eppe)ts framträdande 1 Producten är medel för dess realisation.
b) Medies är sälunda det Subjcctiva Begr(eppe» (Subj<ectivO Andamål)
och Objectiviteien (säsom Begreppets, det realiserade ändamålet) för
medlande. Men mediet säsom Ändamålets första, omedelbara realisation
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erfordrar en dylik förmcdling. Och sä in Infinitum. Refererad till denna
är det förra Medlet realiseradt ändamäl. c) Det realiserade Andamålet är
sälunda Medlet. Derigenom nu att hvarje realisationens Moment icke är
blott medel utan realiseradt ändamäl. är Objectivitctcn säsom ett för
Begreppet yttre upphäfven. Begr(eppe>t i denna realiseradt. Begr(eppe)t
säsom detta Subject Object är 1d.

ii.
jN. 8. Återblick pA Omdöm<et) dess Öfvergång, Slwledn<inge)n, dess

Öfvergång. Obj<ectet) omedelbart Object, Begr(eppe)t. säsom cogitans, i
Bestäm(ninge)n försunket, sä att det icke säsom förmediande utom Be
stäm(ninge)n quarstär. Centraliteten öfvergång till Chemismen, emed(an)
densamma är Obj(ccte)t genomgäende princip. Insigten att denna det
omedelbara Obj(ectet> sammanslutande princip, som i prod. objectiveras,
redan i det omedelb(ara) Obj(ectet) är förutsatt, iir Beg(reppe)ts säsom
Subj(ec>t framträdande 1 Objectivitet), genom att i Obj<ecte)t förutsätta
sig = Ändamäl. Begr<eppe)t, säsom förutsatt princip, bemägtigande sig
Objectet, säsom medel; derigenom sig realiserande. Denna realisØtio>n
är = Formal Slutledn(ing. Förmedlingen saknas meIhin Principen et

20 Medlet, detta och producten. Derföre hvardera Moment<et) förmedlan
dc. Och Begr(eppe» Totalitet af denna förmedling. Subject — Object
man kunde siiga det exislerande Bcgreppet. Var(ande) Väsende — Be
gr(eppe>ts SIutledning.

Iddn fattad säsom omedelbara Resultatet af det föregäende är: »Be
greppet sig i Objectet realiserande, genom aH göra detta till ett medel och
i medlet hafva ändamälet, sin realisation.» IIN. 8. Genom att göra Objec
tet till medel annihilerar Begreppe» Object(et>, säsom sig motsatt. Der
uti äter ait medlet är det realiserade Begr(eppe)r framirädcr den positiva
sidan af denna Negation. Säsom sädan är i&n 1.) Lifveis Md. Ty lifyet är

30 denna process hvarig(enom) Begr(eppe)t sig i Objectiviteten manifesterar,
framträdande säsom förening., af själ och kropp. Hvarje dennas Moment
är tillika Medel och Andamäl (= Organism). SjäIen är i kroppen äN(en) i
alla dess delar inneboende, och sanningen af dennas Mekaniska och Che
miska funetioner är det sig för sig objectiverandc Begreppet. Ideen är
derföre såsom Lif a) differens emellan sig och sin Objectiva manifesta
tion, samt dessas enhet, derigenom att producten af denna differens är det
Lefrande (Subjectet). Sälunda pä sig refererad skiljer sig b) det lefvande
ifrän Objectiviteten säsom en yttre, oorganisk verld, hvilken det negerar
genom att mcd sig assimilera, bibehäller den sig sjelf. Detta sjelf har c)

10 det lefvande för sig uttryckt 1 ett annat lefvande, är denigenom Slägte,
differensen = kön, processen = parning. Uti denna gär å ena sidan det
lefvande sjelf under, negeras. har fyllt sin bestämmelse. ä den andra re
produceras hän det lefvande, framträder Idän säsom Absolut makt att i
förgängelsen bibehälla sig. gripa öfver sin manifestation, IN. 8. Ofver
gängen kunde uttryeka Begr<eppe» för lefvande finner 1 b) sitt primat är i
c) säsom det lefvande genomgående allmänna lifvet = Andens 1d5 =
Vetandets och Viljans.II

12.
so Iddn säsom denna makt. visshet om det förutsatta Objectets vanmakt än

2.) Veta,zdcis Md; v<el) Det San’zas Md. ty Vetandet utgär ifrän denna
förutsättning. och är processen att sUtta, exponera. hvad den innehäller.
Den är derföre säsom vetande upphäfvande sin Subjectivitet, Objectet 1
densamma upptagand: säsom L’iljande 1 Objectet öfversättande sig, detta
bestämmande.,
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a) / Det Saritias / Vetandeis ldd / är omedelbart den Subjectiva och
Objcctiva T&ns enhet IIN. B. Mom(ent) l,b.II = Åskzdning. Subject(et)s
försänkande 1 O(b>j(ectet). Men Subjeclet är drift ali för sig sätia (uttala)
denna Identilet, förutsätter derföre Objectiv(itet) och Reflecteras ur den
samma på sig genom att föiwandla den i sbza Bestämningar. Vetandet är
sålunda a) Analytiskt: objectet uppfattande dess Alimänna Natur, Lag,
Slägte. Men då äfven denna Alimänhet är Bestämd, ett bestämdt be
grepp, bestämd tanke, ldcntitet af Åtskilda förutsätter densamma ett (3
Synihetiski Vetande. Det Anal(ytiska> är uppfattning af det gifna, det
Svnthetoska) dettas begripande. mängfaldens sammanfattning i Enhet.
Detta är att Definiera Obj<ectet). ange dess Ailmänna Natur och Specifika
Differes — derigenom afskilja detsamma frn andra Arter klassifiera In
dela. 1 defin(itionen> är Vetandet tillfälligt genom *kännemärkets* Sub
jectivitet, hvarföre äfven Indelningsgrunden är tillfällig och Indeln(ingar
na) oändliga. Vetandet sträfvar till en lndeln(ing) grundad i sakens inre
natur bevisar Theorernet (Lärosatsen) det Objectivas nödvändiga sam
manhang.

//N. B. 1) Öfverg(ången) till ObjecKiviteL) a) Subj(cctivitelen) framgår.
b) men såsom i objectivit(eten> försunket c. Detta i a) för oss i c) uttaladt.

2) Mdii såsom omedelhart Resultat Obj<ectiviteten)s förnuftighet Sub- 20
j(ectet>s och Obj(ecteOs Enhet = Lifvets Md = N. B. för oss. 1 slägtets
process äterkommer det Lefvande = LiN(et)s Id i sin omedelb(arhet),
men å andra sidan upphäfves denna omedelbarh<et) och det beslämn<ing
arne> genomgående Ailmänna framgår såsom Vetandets Idee. N. B. ut
talad Differe)ns — postremo uttalad Enhet.//

Derigenom är vetandet visshet om det Object<iva)s förnuftighet, Iden
titet med det Subjectiva; här det Subjcctiva i sig upptagit detta Förnuft<i
ga) såsom sitt Innehåll. är sträfvandet att 1 Objectivit<eten) realisera det
samma och visshet om dess Realisat(ion) — är

— /

3t)
‘3.
b) Viljandets (det Godas) Idd. Vetandet har 1 Objectiviteten fattat det
nödvändiga sammanhanget. Men detta är endast för Vetandet. Begrep
pets öfverenstämmelse mcd verkligheten är icke satt. Denna nödvändig
het är ett Vetandets Innehäil, hvarigenom Vetandet i sig är Subject (AlI
mänhet och Bcstämning) samt, hvad vid öfvergkngen till Vetandets Idd
för oss är gifvet, nu äfven är exponeradt. Vetandet är nu 1 sig enhet af
Allmänhet och Restämning. derigen(om) för sig Objcctivt, Frihet; men är
Driften att sätta denna Identitet i den yttrc Objectiviteten. Ty Vetandet
säsom hafvande ett lnnehåll är för sig Sanning: hvaremot Objectet 40
II(N. B. hvad som för öfrigt är 1 dctsamma)II är ett Sken ett oväsendtligt.
Denna sanning. mot Obj(ecte)ts oväsendlighet, det Goda. Det Goda sä
lunda ändamål, hvØlk(e)t genom ett Medium sammansluter sig mcd
Objectiviteten, blir realiseradt) ändamål. 1 tillgripandet af medlet förhäl
1cr sig nu det Goda omedelhart till Objectivitete)n är 1 densamma för
sunket. Först i det utförda ändamålet är det för sig. Men sjelfva medlet är
Objectiv(ite>t. fordrar en ny förmedling. för att i detsamma det Goda mä
vara utfördt och sä i oändlighet. Det Goda är sälunda endast ett Sko!a
som aldrig Iltotaltil realiseras. Men sjelfva processen är det Sanna: att
neml(igen Subjcctiviteten (det Goda) 1 omedelbart förhållande till ett 51)
oväsendtligt Object) icke realiserar det Goda; deremot realiseras detta
genom ett Medium, då Subjectiviteten 1 Objectet utgått. Detta är hvad 1
Vetandets Id är gifvet att Objectet är det i och för sig sanna, goda.,

Hvad 1 Objectiviteten är gifvet: att Principcn säsom tänkt i Objectet
förutsättes v<el) ändamälet i Objectet realiseras är här exponeradt. Mcd
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den skillnad att ändamålet endast är wnke, bakom hvilken vi ana en

cogftans. Detta såsom omedelbart Resultat är i Liftets 1& det realiserade

Slägtet, en existerande ailmänhet, och den lefvande, den existerande Be
stämningen. Men denna ailmänhet är ett Innehållslöst (abstract cogitans),

det ailmänna tänka. Såsom Vetande får denna Allmänhet ett Innehåll.

blir i och för sig bestämdt Subject, cogitans, men 1 och dermed Viljande.

Resultatet af Viljans Jd ir upphäfvundet af denna Subjectivilet, äfven

som af den oväsentliga Objectiviteten, derigenom att hvardera är det

Goda såsom enhet af det Subjectiva och Objectiva, d. ä. hvardera Idn —

in Denna derigenom den 3) Absohaa Mdii — hwc quid? Det Absoluta såsom

Absohit — af ingen förutsättning beroende — Sjelfrnedvezande — Subject

— Object, Enhet af Idealitet och Realitet — Frihet — utan motsatts, sig

sjelf och sin motsatts — , sälunda Personllghet. Då nu hvarje föregående

Moments sanning varit att i sitt följande upphäfvas, upptagas, sä är Abso

l(uta) 1dn, alla dessas sanning. Dc äro Former, Bestämningar, men sä att

den Absol(uta) 1dn, såsom deras Innehåll är denna Totalitet af Former,

hvaie Bestämning i sig Reflecterad. Intet är sälunda som icke i den Ah

soluta Idn icke är upptaget och alh är, endast såvida det är uttryck af den

högsta förnuftighet, af Iddn. Vi sade i början av vår kurs: Logiken är Gud

20 tänkt 1 sin möjlighet. Detta har den betydelse: Gud är Absolut Ande sig i

Naturen och den ändiiga anden manifesterande. Guds hägsta manifesta

t<io)n 1 Naturen är konstens; i den ändliga Anden rdllgionens. Philosophin

är uppvisandet af detta Guds inneboende i sin skapelse är derföre vetande

af Gud såsom enhet af Skapare och Skapelse (nemlige>n det i dessa

notioner Förnuftiga). Detta uppvisande är Logiken, den Logiska Metho

den N. 8. Man sägerär dä detta Gud? — Ja det är Gud såsom Han af rån
fömuft fattas. Är Gud icke annat, än hvad vi tänka honom vara? Derpä
svarar redan läran om Varandet. Således denna Logikens högre betydel

se.
30

14.
Den Absoluta lddn, säsom Logikens innehåll, är icke Totalitet af Logiska
kategorier, såsom dessas Summa. Den är innehäll, säsom hvarje kategori

för sig fattad, i sig rdllecterad. Kategorin form refererad till öfriga katego

rier, 1 sin Reflexion ulåt. Jdn xcii’ Eoyv är sålunda det i Kategorieroa

sig bibehällande, men tillika dem upphäfvande, Ur sjelfva processen efler

Methoden. Denna är, emedan 1dn är sjelfmedvetande Idcn af sig veten,

blott objectiv IIN. B.) Hvad Sjelfmedvetandet vet.II; således a) I&n ome

delbar, an sich, lddn såsom bestämdt vetande, men, emedan denna Be

40 stämning är bestämningslös, Iddn 1 sin Abstracta Allmänhet. IIN. 8. 2).

Ty en bestämd tanke är icke föreställning om eti föremäl utan 1 sig inbc
gripande en oändlighet af enskildheter.II Genom N. B. 2) samt emedan
denna bestämning sälunda är tom, innehållslös, är Methoden b) 1dn
säsom Af en för sig annan bestäm,ning, bestämd bestämning. JI(Dialektis
ka Momentet)II Betraktad 1 sitt Moment af Allmänhet, innehäller således

Momcnt(et) a redan Mom(entet) b, d. ä. Methoden är Analytisk; men

äter. emedan a först genom sin öfvcrgång till b får en betydelse, är Met

hoden Synthetisk. Den, ali detia andra med den ursprungliga bestäm
ningen (Ailmänheten) är Identiskt, ellen att detta andra är detsamma som

ti det första, sker öfvcrgången till c) Begreppsmomentet, Identiteten af alI

mänhet och Bestämning, Enskildheten. Dessa Momenter äro 1 Varandet:

a) Det bestämningslösa Varandet b) Varande och Icke varande. c) Vä

sendet = Varandet i sitt Begrepps-Moment. Detta utvecklar sig denföre

till hvad det i sig är; icke Bestämning, utan Ailmänhet. Samma förhiil
lande af a & b hafva öfniga Varandets dialektiska Momenten.



PARTICULA TERTIA. 567

Varande, Viisende, Begrepp äro samma Momenter. Ty Väsendet så
som Varandets sanning framgår i Existensen, är den pha1nomenelt. Dia
lektik af Innehäil och Form, och 1 c) dessas enhet Verklighet. Men äfven
detta Momeot är dialektiskt, Orsak och verkan — och återgår i samma
Omedelbarhet som utgör Varandet, nemlogen> genom att upphäfva för
medlingen. Den är san (expon(erad>) enhet af AlIm(änhet och Bestäm
n(ing). IN. B. 1 Väsendet är redan gifvet, att Särski1dheten)s Momentet
är det AIlm(änna) och Bestäm(ning) såsom särskilda.

Begrepp(et)s Mornenter>
Begreppet säsom denna Enhet lir omedelb<arO Subject (cogitans). 10

Dess öfvergång tIJI Object är dess utgående 1 Bestämning, i Varandet,
som utgör Obj(ecteOs första, Mekaniska Moment IJN. B. Vi eninra oss att
äfven Omdömet) är Bestämn<ing> men först 1 Objectet är Begr(eppe>t i
sin Totalitet 1 Bestämning utgånget.Ij Objectiv(iteten)s andra Moment,
Chemismen. är Väsendet / (Tanken) 1 det Alimänna / 1 Bestämn(inge>n
framträdande. Varandet är derföre från Begr<eppe>ts ständpunkt posi
Ilon, Begreppet prius. Men Varandet är denna position omedelbart
(Begr(eppe>t deruti försänkt), sädan den i IdSn visar sig Väsendet den
Dialektik hvarur Begreppe)t såsom Subject framgår.,

Öfrergångar; Varand<et>s i Väsende — Till det förut sagda att Väsen- 20
det är Supposition, hvad å motstøende> ( Varandet) nämnes: att Väsendet
är säsom det allmänna Var(andeL>s sanning. Väsend(e» i Begr(eppe>t. Vä
send(e)t, det Allm<änn)a. Orsaken, mcd Bestämningen Identisk — hva
rann förutsättande Bestämningar. Dcii det Allmänna såsom bestämning
för sig.

1. Begreppets a) i Omdörne = Bestämn(inge>n är det Allmänna. Den
tänkande Medium utom Omdömet, Copulan abstract b) Slulledning —

Den tänkande i en bestämd tanke säsom Medium framgången. Dess änd
lighet = bnistande förmedling mellan Subj(ecøet och Medium, Medium
och pnedicat. Slutledninge>n derigenom> det förnuftiga: att den tänkan- 30
dc endast säsom bestämd tanke är Subj<ec» och Pncdicat förmediande,
d. ii. Allmänh(e)ten i &stämnkig ntgången Enskildhet, Bestämn<ing>
och Allmänhet förmedlande. Slutledn<ingen>s öfvergång till Obj(ec)t den:
att förmedkinge)n (i Disj(unctiva) Sl(u)tke>dn(ingen>) är mcd Subj(ekt
och pnedic(at> Identiskt, således äften dessa Media. J Qbjectet framgår i
Chemism(en), uti Principen, tankcn, såsom sig i Obj<ecte)t förutsättande
och reahserande. 1 ändamålet är 1 an sich / för oss / Subjectet fram
trädande i Objectet, mcd detta Identiski. Se pag.,

15. 41)
!ddn är närmast Enhet af Vetandets och Viljans af det Sannas och Godas
id&&. Neml(ige)n Vetandet, som förutsättande Objectiviteten ur denna
upptagit det allmänna nödvändiga sammanhanget (Lagen, Regeln. Stig
tet). har sålunda gifvit sig ett innehåll. har ifrn att vara allmäni abstract
Vetande blifvit bestämdt; d. ii. Subject. tvlen genom att göra detta för
nuftiga till sin innehåll, sin bestämning, har Vetandet nedsatt Objectivitc
ten till ett oförnuftigt, oväsendtligt, i motsats hvaremot dess egna be
stämningar äro det fönnuftiga i och för sig sanna. Subjectet är derföre drift
ait sätta detta Innehåll, det Goda, uti Objectiviteten. Men detta är dcii
genom ett Skola. som blott partielt utföres; ja äfven dessa partiella reali- 50
sationer korsas af Obj(ecte)ts oförnuftighet, sä ati bestämningen, sedan
den i Objectiv(itete)n utgått, icke mera är 1 Subj(ecte)ts makt. Men sjelfva
denna process är hiiri det Sanna: att neml<ige>n det Goda som subjectivt
innehåli kan och icke kan utföras — just emedan det är Subjectivt och
förutsätter Obj(ecte>ts oförnuftighet. Eninrandet af att dess förnuftiga In
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nehMl, det Goda. är ur Objectet upptagit, att således Object(e>t i sig är
det realiserade Goda. är äfven upphäfvandet af denna ensidiga Subjec
tivitet. Iden T sålunda äfven exponerad enhet af Subjeclivitct och Objec
tivitet.,

Id3n såsom denna enhet är Sjelfmedvetande. Detta vetande Logikens
Innehåll och säsom Vetande i en bestämd tanka JN. B. Bestämd tanka
såsom bestämnings-, Innehålls-lös, h(oc) e(sØ af ett outsägligt, oändligt

innehåll.II, omedelbart vetande, Varande. Detta vetande är derigenom
Åskådning ett Subjectets försjunkande 1 Objectivitelen, neml<igen det

10 Absoluta Subj(ecteOs 1 sin Objectivote)t. Det är en återgång till Varandet.

men Tddns utgående i Varandet; derföre i Skapelsen och i denna såsom
omedelbar, utan att vara differens af Subj(cct) & Obj(ecG, i

Naturen IlVi erinra oss att Logiken var karakteris(erad) såsom det Ah—
soluta 1 sin möjlighet. Denna ter förutsättersin verklighet. Vidare objec
tivitet

— Omdöme.II Det är häraf klart att det Absoluta betraktadt såsom
möjlighet 1 Varandet, är i Naturen denna motsvarande verklighet. Meri,
om Philosophin är litran om det Absoluta, är äfven så klart att dess göra
icke är, att fasthålla detta Moment i sin Abstraction. Det är det Absoluta
an sich, således för oss position, och bör derföre betraktas under Sehe

20 ma’t af Objectiviet. Ar derföre såsom omedelbart Ohjeet a) Mechanik —

Tid och Rum — Materle — Verldssystem. b) Physik (Chemism) Individu

elt Objcct — Affinitet — Chemisk process IIN. 8.11 c) Organik (Tele
ologie) och 1dns manifestation såsom Lif och Slägtc — det lefvande
genomgående. i dettas vexling sig bibehållande. IIN. 8. Om Naturens
Vanmaki.

/ (1 Logikiens) Väsende) / Ande 1. Omedelbart a) Suhjecriv. (Vetandets
Idc) förhållande sig till ett för sig yttre Object. IIN. B. Och åter Omedel
bart till sin kropp 1) Anthropologi, förmedelst denna till / Objectivitet /
Naturen 1? 2) Phenomenologi och ur Objectet på sig reflecterad 3) Psy

30 chologi. Det är här Naturen är Varande. Ih Ph&nomenol(ogi)I Subjectet
Åskådning. Ji Psycholog(i>Jj //N. 8. Medvetet// Ur denna sdrskiljande

sig Reflexion — Naturen Väsende och Phenomen. Dess väsende såsom
förnuftigt lnnehåll i Subjectet upptaget — detta Tänkande. IIN. 8. 2).
Förständ — Omdömes förm(åga) — Förnuft (Formelk).II Anden sålunda:
b) Objecrh’: II(Viliandets 1di)II. IIN. 8. Viljans objectivitet. Detia för
nuftiga lnnehåll an sich 1) Ratt — Såsom process ait realisera detsamma

2) Morailter IN. 8. det
— Ondail — och såsom erkännande det Objcc

tivas förnuftighet 3) Sedlighet. Denna manifestation är Samhället, Staten,

och Systemet af Samhällen = Historien. *1* Historien framgår den Abso

40 luta Anden. 1 historien framträder äfven uppenharelsen — den uppen
barade Religionen.

Detta är öftergäng till c) den Absoluw Anden (Iddn xaz) (ox1v)) så
som Manifesterad Enhet af Subjectiv och Objectiv Ande. derigenom äf
ven af Subjectiv(ite)t och Objectivitet (i denna Naturen). Det är klart att
likaså litet här som annorstädes fråga är om en utveckling i tiden. Dc som
deröfver skrika att Gud silunda är ett ständigt blifvande som så länge
Hegel Iefde hade sin fullkomiigaste tillvaro i H<egehs hjerna, visa blott
den sitt oförstånd. Tiden är sjelft endast Moment och har sin sanning

50 stisom varande omedeibar manifestation. Här måste alit tänkas utan icke
utom tid »Sub wternitatis specie». Fullkomlighet är en relation beroende
af tid och rum IIN. 8. Tiden är först genom uppenbarelse Moment(er>s
relation men den Absoluta Anden är total i hvarje Moment.II Ssom nu
ld3n är Logik-cns lnnehåll så är den Absoluta Anden Naturens och An
dens. Men det är först här den Abs(oluta> Anden framgår såsom ldn i sin
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Totalitet Manifesterad. Del är vidare klan. ali vår { / ande / lanke / är
denna manjfestations form, men tillika dess innehMi, nemkige)n såsom
med det objectiva identifierad. Den är såsom Subjectiv ändlig. 1 tiden
förgänglig. men objectivt 1 Gud upptagen utom tiden., Jag saknar andra
ord för att uttrycka förhållandet mellan a) konst b) Religion och c) Philo
sophi, än dem jag rcdan användi: att konsten är den Absoluta Anden som
Ideal i det yttre Objectet manifesterad. Den är äfven Religion men 1 sin
fortgång Polytheism. 1 den uppenbarande Religion är Anden Visshet om
Anden — dels Symboliskt, meni dess renare form 1 Ordet. Philosophin är
denna omedelbara visshet utvecklad till sanning. N. B. Dess Innehåll är 10
alla den Absoluta Andens manifestationsformer Natur och Ande, men
den fattar Anden såsom Naturens sanning och den Absoluta Anden så
som dessas manifesterade enhet = ldc5n. N. 8. Hän Logikens högrc he
tydelse aH vara 3:dje Momentet till Naturens och Andens Ph(ilo>s(ophi>.

Jag har utom min tacksamhet endast ati tillägga:
1:o Må ingen anse sig hafva vunnit insigt. Meningen har icke vanit

denna. Jag upprcpar Vetandet kan icke utifrån läras den fordrar derföre
en annan ansträngning än ausculterande — Sjelftankans.

2:o Jag har endast kunnat gifva en ledtråd — har för detta ändamål 20
berönt äfven tie djupaste Systemets läror. Må mina vinkar icke genom
missbruk göras mig till ett fel. otan ihärdigt Studium göra dem frukt
bärande.

3:o Jag vet med mig att jag redligt arbetat uppå att upplysa — icke att
lysa. Må H<errarne) mig till ursäkt a) lägga handen pA hjertat och berälcna
huru mycken sjelftanka Hcrrarne) användt. Jag talar ej om ögonblickets.
utan ett fortsatt, ihärdigt bemödande att utreda gifna fakta. b) Vidare att
ämnet 1 sig Ur det svraste. emedan det är tankens högsta, att förnuftigt
uppfatta och ultala det Högsta förnuftiga — Gudomen.

31)

178 SJELFMEDVETANDET...
HUB, JVS Iiundskrifrssamling

IIN. 8.11 Sjelftnedvcrandet säsom förnuftigt är omedelbart a) Tänkande
och endast Sjelfmedvetandets Begrepp — icke concret, Personlighet. Ty
endast för oss är Sj(e)lfme)dve>t(a)nd(e)t hän Enhet af det Allmänna och
Bestämda Tänka. Men då Sjelfmcdvetandet är ett Sjelf, som vet sig Sjelf,
ellen enligt) hvad i början anfördt blifvit ett sig tänkande och af sig tänkr 40
Jag. af hv(i>lka hvardera är samma tolala Jag: saknas uppå denna Sj(e)if
m<e)dv(e>t(a)nd(e)ts ståndpunkt den Objectiva sidan det ränkta Jarl.

N. 8. [För vårt iindamål. att försätta oss på Logikens ståndpunkt, vore
den hittiis skedda Exposition at Sj(e)lfm(e>dv(e)ta)nd(e)t 1 visst afs(eendc)
tillräcklig. Men då denna ståndpunkt har den högre betydelse att vara
icke bloit den rena utan den personl(iga tankens vetenskap skola vi söka
att, genom en ytterligare utsträckning af nämnda Exposition, 1. tränga in

denna tankens personlighet *en* antieiperad kunskap.]
50

Väl är uti det föregående det utom föreställningen varande oändliga
objectet i tankens verld upptagen. Anm. 1. IIEa 2011 Likasä det abstracta
Subjectet 1 bestämning utgånget Anni. 2, — Men på denna ståndpunkt
är ännu en differens, emellan bestämningen, föreställningen som sådan,
och det allmänna i bestämningen immanenta tänka. Med andra ord —


