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Af dessa genomgängna Sjelfmedvetandets momenter är Det tänkande
Sj(e)lfme>dv(etandet>s och det förnufiiga SfteIfmedv(etandet)s siånd
punkterftuIIkom1t) detsamma som i Logiken Begrepp och Idee.

Varis = Tanke> omedelb<ar> Enhet Väsend = T 1 sin dualism — Be
gr(epp) T förmedl(ad> Enhet

2) Phiios(ophi) såsom Eftertanke — o. s. v. Föremäl —

1) Logiken {Begr(epp) = Ren Tanke — ideen personlig T.

I0
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Palo d. 17:de JanuaH 1836
Goda Äiskade Janne!!

Hjertiigt tack för Ditt bref som jag sä länge väntade pä, och tack bästa
Janne afvcn för penningarne. vist bief jag hra glad dä jag erhöil Ditt bref
Men min glädje blef litet störd dä jag fant endast några rader däruti. ändä

20 icke så mycketdäraf, som icke mera af dett Du däruti sägär nemiigen: ali
Dii jngentbzg har att säga mig — detta gjorde mig wärkeligen ondt. Du har
ju Goda Janne! förr skrifvit till mig sä länga och utförliga bref och hvar
före SkuiIe nu Consepterna sä pä en gäng blivit siut. Jag tycker att Du nog
skuile kunnat hafva mycket att säga mig. Du är ju ännu som förr min
Huida Älskade Broder, och bevisar dett ännu uti den omvårdnad och
omsorg om mina behover och mitt bästa. om Du ochså jcke vore i tillfälle
därtiil sä känner jag ändä sä vai Ditt Jnre, om Du och nu Skäif söker
öfverdraga dett och wisa en mörkare sula ät mig. Ja! Jag tiHstår att Jag
gjort mig förtjent af Detta, och att jag vist är skuld därtill. hvarföre haile

3o jagjcke kunnat försaka min wiija och fulfölja Din. Men tror Du vai Janne
aH, att jag walde Otto endast för att Skälf bii Lyckiig och för att dett stog
mig fritt att välja den jag Aiskade, dä misstager Du Dig. Tror du dä att jag
aidrig wille följa Din viija efter, och uppfylla Din önskan. Jag hade dä
Denna tul så fasiigt tungt och svårt sa att jag mcd Skäi kan kaila dctt min
första pröfning ty ännu aidrig hade jag för ut känt sädana strider och qvai
innom mig som denna tid, ehuru Du kanske trodde att jag aidrig tänckte
pä att iämna hela Saken därhän. för min egen del hade Jag gärna velat
försaka detta då jag tänckte på Din önskan men dä jag tänckte pä den
arma Otto som jag sä vai kände, att dett ej haile varit iätt före att emotta

40 ga ett sådant Svar! Dä jag Förestäide mig hviiket lidande jag därigenom
hade förordsakat Honom dä nedföii äter mitt mod och jag haile ej magt
att fatta ett sädant besiut. Jag vet att Du kanske häist önskar att jag vore
tyst mcd hela saken men haf nu tålamod mcd mig och föriät mig min
förkiaring. Jag lefver och Dör i den tron att dett af Försynen var sä
ämnat. Du beder mig göra redo för Penningarna. 25 Rub(e>I harjag fätt af
pappa men vist iäter dett som han ännu ämnade gifva mig litet, i mediet af
martii kommer utiagorna att betaias för hemmanet. Du bad mig under
rätta Dig där om. War ej bekymrad däröfver att Du ej haft mera pen
ningar att sända mig, ty Otto Skref äfven i sitt sista bref och bad mig taga

50 penningar af Farbror Essen hviiket jag ock gjorde dä jag före Jui Köpte
Lin och Hampa. afven bad Han mig hos Coliander taga hvad jag behöf
ver. Jag har ochsä hos Coiiander måst taga en hei hoper Engeis-Garn. dä
man skaH köpa bäde fjäder och ait Dyiikt sä gär dett nog penningar. att
säga Sanningen sä tyckcr jag att Här just icke Skulie behöfvas Sparas
Bäck bäister åt nägon. vist är Mamma hra rädd att för ett Knappnäis
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detta icke blott i sj(e)Ifm(e>dv<e)tand<e>ts Begrepp (för oss) utan Jaget är för
sig Objectivt — ty det är säsom den föregiiende processen tänkande (Subj.)
emot sig såsom detta dess Resultat, det tUnkta (Obj.) Men denna Subjecti
,vitet är Jaget endast såsom process, Objectvitet åter såsom uttaladt. Den
na dess Subjectivitet är vidare såsom Jagets frihet lidet individuella tänk(an
deoli icke motsvarande dess Objectivitet (det Allmänna SjelfmedvetØn
deb alla Subj(ecter)s förnuftighet) såsom en gifven förnuftighet. Sjelfva
denna motsägelse utgörJagets drift, att göra sin Subjectivitet lika med sin
Objectivitct. Jaget / (har = Abstr(akO Subj.) / är / derföre såsom Subjectivi
tet Åndarnål att göra sitt särskilda Innehöll lika med det Allmänt förnuftiga 10
(Alla Subjecte)rs). Detta ändamäl vore derigenom realiseradt att jaget för
sig blefve, likasom 1 sig upptoge Alla SjelfmedveUande)ns förnuftighet.
Detta upptagande afgcr en process i Oändlighet, genom hvilken Andamå
let alddg realiseras. 1 sig har Subjectet redan likasom en del, eller en grad,
af denna Allmänna förnuftighet (genom Subjectivitetens process [Anni.]
Denna grad är ett medel för Undamålets Realisation. Men denna är såsom
sjelf tilihörande den allmänna förnuftigheten sjelf ändamål och förutsätter
en förmedlande förnuftighet — härigenom uppstår in?it Jaget samma
Oändllga proccss af förmedling, som Ändamålets Realisation är utt.
[Anni.] Detta innchåller att ändamälet i sjelfva verket redan är realiseradt 20
och att det Allmänt förnuftiga redan ärden process, som utgörSubjectivite
ten [Anni.] Denna betraktelse visarsålunda attiaget s5som Subjectivitet är
samma allmänna förnuftighet som Objectiviteten, d. ii. attJaget säsom fritt
Subject är samma identiska förnuftighet, mcd den gifna bestämningen. och
detta är för Jaget uttryckt.

Ty sammanfatta vi det sagda, sä är 1:0: Det förnuftiga Sj(e)lfm(e)d
v(e>t<a)ndet 1 bestämningen immanent allmänt tänka, lefvande bestämd
tanke, öfvergång ifrån bestämning till bestämning. Detta: att det allmän
na tänka är totalt i hvarje bestämning att säledes differensen emellan
bestäm(ning) och bestäm(ning) samt derigcn(om> bestämn(ingen) sjelf är w
försvinnande utgör Subjectivitcten, Jagets process att 1 bcstämn<ingen),
bestämda tanken, i Ordet uttala denna det Alimännas immanens. 2:o Det
Allmänna tänka i bestämningcn utsagdt, är bestämningen säsom förnuf
tig, allmänt giltig, derigenom icke Subjectiv. Jagets, utan Objectiv, gif
ven. Men då Jaget såsom Subjcctivitetens process icke finnes utom denna
Objectivitet utan 1 densamma upptagen säsom ett formelt görande (tän
kandet), sä har här framgåtc den difterens 1 Sjelfmedvetandet emellan det
tänkande och det af sig tänkta Jaget (1 Anm. / först / har Subjek)tøv(i
>t<e)t & Obj<elÖt(i)vøt<e)t). 3:o Vid betraktelsen a[ dessas Relation är
Subjectiviteten Reagerande mot Objectiviteten, såsom formel process 40
driftcn att hos sig realiscra den gifna Objectiviteten,

N. 8.
Subj. {Psychol(ogi) — Tanke {Logik — Obj. {Phainom(e)n(ologi)
Denna utveckking) = utredn(ing) af Sjel[medvetandets Begrepp
och då Resultatet visar act Subjectivit(eten> i sig är denna samma Objec
t<DvØt(c)t. sä har Jaget sig för sig manifesieradt såsom i sitt Formella
görande (tänkande Jag 1 sin frihet) mcd Objectet (1 den gifna / bestäm
ningen, det tänkta Jaget) idcntisk. Vidare 4:o har Subj(e)ct<i)v(I>t(e)t(ens
process till Resultat Objectiv(itcte)n, Objectiv(ite)ts processen Subj(e)c
«i)v(i)t(e>t(e>n, d. ii. det tänkande Jaget är / visar sig vara / öfvergår inom 50
sig 1 / det tänkta. och det tänkia den tänkande. [Anm. frihets- bunden
hets- process]. Säledes hvardera sidan totalitet, d. ä. Sjelfmedvetandet
motsvarande vär anticiperande definition = Förnuftigt = Förnuft x(at)

= person!ighct.
N. 8.
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wärde sätta någåt till min utlagning Skälf harjag nu sökt att få ihop hvad
jag kan. och Ensamn bestyra om mina arbeten. Gustava Snellman ifrån
Pudas är nu här och hje)per mig. Hon beder hälsa Dig.

Lycka till en Godt Nyit år Söta Janne. Gud gifve Dig hälsa till Kropp
och Skäl. tack Söta Janne för den Du Skref till min Otto 1-Jan blef säkert
hra glad däröfter. Moster Annette med sin man och sin Lilla Wilhelm
voro här och Julade. Dc kom Dagen före Julafton ock reste 14:de Dag
ltd. Moster bad mig hälsa Dig myclcet ifrån Henne ii jag Skrifver, dett
var juft och roligt att få se henne. [Jon har en så uimärkt Hygglig Man,
och lika utmärkz beskedlig Jag kan hälsa Dig 1 från Otto, han mår hra, io
och kommer hit redan i medlet af Fcbbroari, och i början af Martii blir
således vårt bröllop dagen därtill är redan utsatt till d(en) 8:de Martii, och
Lysningsdagen blir första Sönda,gen i faston Men jnnan detta kan ske sä
måste jag få mitt Prestbevis ifrån H(elsin&fors. Jag beder Dig därföre att
med dett första taga dett af Krons och sända dett till Mig. Utom dett ger
ej Calen bevis ät mig. 1 Söndag Lyses dett för, August och Sofie vi äro alla
bjudna pt Gratulatjons Calas till Munsala. Där Ur mäst ungdom och biir
Dans ifrån NyCarleby äro Dc äften bjudna. Brölloppet Skall i stället bli
ganska litet endast föräldrar och Syskon och De Närmaste kommer att
bjudas hälsa alla mina bekanter Pappa och Mamma bedja hälsa till Dig 20
Ltd väl Onskar af hjertat

Din Anna
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Högtärade Broder!

34)
Länge har jag ämnat, men deis af hinder deis af rröghet har jag uppskutit
att Iillskrifva Bror. Nu kan jag dock icke längre utan förebråelse. hvartill
jag och redan iorde vara fallen, härmed dröja. Jag anser mig sä mycket
mer skyldig härtill som jag nu snart, om Gud vilI, ärnar taga det vigtiga
steget till äktenskap med Br<or>s Syster.

Wigtigt och i bestämmande af hela, vär timmeliga välfärd är detta och
harjag sä väl lillförene som mi insedt tie närmaste Anhörigas. Föräldrars
och Syskons bekymmer och omsorg dä fräga är att bortgifva ett Älskadt
Barn en huld Syster. Jag vet sjelf dä min egen Kära Syster tog detta
vigtiga steg hvilka känslor hos mig rådde och hvilket det tillhör en öm 30
Syskon kärlek. Jag vilI ocksä derföre vist icke heller pä minsta sätt förehrä
Bror för den Omsorg och de skäl Br(or) haft att ifra för Annos väl, hälst
det skedt af kärlek och upriktig välmcning och jag i Brors ställe äfven
gjort det samma. Mätte jag blott ä min sida kunna uppfylla mina äliggan
den sä lifligt som jag det önskar

Att jag ombytt Ställe och befattning corde icke vara B(ro)r obekant.
också är detta eit skäl hvarföre jag är angelägen att få denna min önskan
snart upfyld. Niin Befattning och mina göromäl ger mig tillriickeligt arbe
te och är maa vidsträckt än jag tillförene förestälde mig. Föröfrig vore
jag här, rätt belåten om blott hyggligare och trefliga Folk här funnes; men 5tt
äfven hän mäste jag väl finna mig hälst jag intet synnerligen har att skaffa
med dem.

Om tiden till wärt bröllop torde B(ro)r redan genom Anno vara under
rättad att det neml(ige)n blir den 8:de nästa Martii Kan Bror pä nägo
möjligtvis sIlta sig lös ifrän sinna göromäl och den tiden den dagen vara


