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och allmanna, det anses för det i dessa väsendtliga hvaremot olikhe
terna det oväsendtliga,

N. B. Här gör således tanken såsom Allmänbegreppet sig sjelf till
Existensens grund, mcd förkastande af det blott sinnliga Vetandet.

a) Fattas nu likvLil det Ailmanna såsom omdelbart nLirvarande i det
sinniiga, så är detta Grunden såsom Existens. Existensen är så en
tillvaro beroende af en mångfald vilkor och grunder. hvilkas samman
träffande utgör det Existerandes Tillvaro. Men denna Grund biir för
Reflexionen det Alimänna såsom en genom olika sinnliga varseblifning

10 ar bestämbar märkbar Existens, hvilken som sAdan kan för sig
uppfattas — under det att den äfven kan antaga andra former för sin
tiilvaro, på annat sätt för sinnena märkbar.

b) Men insigten den att denna Allmänhet alltid blir menad (i Tinget
— i Materierna) — ger först me ,vctande om densamma såsom ett blott
tänkt innehåli i den vexlande formen, således om det tänkta säsom
Tingens väsende. som blott manifesterar sig »scheint» visar sig i
oväsendtliga vexlande former.

Anni.
20 Men Rellexionen tiltagger: deua Allm<änna är blort tanke. Fastän det

säges vara det Väsendtliga blir ännu det Existerande der utom. Det
förra är blott den Allm<änna> lagen: att det Existerande i Alimänhet
sålunda uppträder. Men Tingen, Objektet, är i sjelfva verket ett
Väsendtligt menar Rcflexionen till hvars Begripande tanken aldrig
hinner — tilan denna är blott Abstraction.

3:o Inse vi nu detta att äfven Tingen såsom manifestation, det Yttre,
äro Tankens Bestämningar — att Objektet utom Tanken är inom
tanken, att äfven det Yttre är ett Inre och tvärtom så är detta öfvergång
till uppfattning af Verkligheten såsom tankens verklighet, i hvilken

30 sjelfva det Bestämda formen säsom process, såsom sig utvccklande är
det allmänna.

Dä hafva vi l:o Öfvergäng till Existensen
i 2:o till Phtenomenet.
3:o till Verkligheten.
N. B. Att i denna process äfven Subjcctet u!går.

N. 13. Tanken såsom Substans är förnuftet säsom denna process. Meri
förnuftet är tänkande förnuft Substansems manifestation bestämning.
är Bestämningens sig Upphäfvande, sjelfständiga utveckling. Bcgrcp

40 pet denna identiska process = Tanken sAs<om det Alimänna hvilken 1
Bestämningen itr immanent, sä att dess utgåcnde i denna är Bestäm
ningens öfvergång i det Allmänna. Detta Begrepp Enskildheten.
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Högtärade Van!

Efter en mång- och långärig tystnad tagerjag mig friheten uppsöka Dig
mcd några knapphändiga men vänskapiiga rader. Den yttre och
närmaste anledningen härtili är visserligen inneliggande bref, som helt
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nyligen kommit mig tillhanda från Herlin; men jag har redan lnge gått
hafvande mcd denna skrifvelse. — Sedan jag förgifves eftersökt Dig i
St<ocbh<olm en afton 1 början af Juni fördidev ir, då jag der tillbragte
några dagar före min afresa till Tyskland, var det mig alldeles omöjligt
att besöka Dig vid min hcmkomst i Sept<ember>, emedan jag ±1 endast
öfver natten qvarbief i Stockholm. Jag är icke mindre ledsen öfver det
sednare än öfver det förra. Jag hade önskat af Dig nEigra upplysningar
och råd för min tillemnade resa; jag hade vid min iterkomst en och
annan helsning att framföra till Dig. Men det sednare kita ännu
verkställa sig. Alltså helsas Dig först och frflmst från Mklzelet och 10

Gabier, vidare från Erdnzann och Ruge. Berlinrarne — mcd undantag af
den förnäme ynglingen Werder — talade mcd den aika största aktning
om din skrift »Die Ida’ der Persönlichkeit». Som mn resa icke sträckte
sig längre än till Dresden, sä träffade jag icke nägra af Dina bekanta i
Tiihingen.

Sedan jag nu afiastat mig denna helsningsbörda, som jag sä länge
nödgats siäpa mcd mig, vill jag, öfvertygad om Ditt deltagande för
sjelfva saken, meddela Dig några underrättelser om mina närvarande
förehafvanden, Wid min iterkomst från Tyskiand hade min akademis
ka och samhälis-ställning väsendtligen förändrat sig, i det jag blifvit 20

ordinarie tjensteman mcd lön. såsom Adjunkt. Tryggad i hänseende till
mina ekonomiska behof för den närmaste framtiden, och djupt i muU
innersta kännande kontrasten melian hvad jag sett i Tyskland och fann
hemma, beslöt jag att börja ett litet muvemang. Härtili erbjöds mig en
iämpligt tillfälle genom att öfversätta en liten skrift af Marlwineke, som
berörde dagens vitalfrågor, och förse den mcd ett Förord. der hvarje
handa utflygter kunde vågas och inpassas. Detta skedde: och det tog
eid mcd ens i aila knutar af Universitets-stugan. Man taiade om att
aktionera, skrapa o. s. v. den oförskämde öfversiittaren: men ailtsam
mans stadnade dock vid en generaisalfva af lögner och skäiisord uti 30

»Svenska hei». Jag hade försyndat mig mot Theologerna — men dc
tego, som vanligt, i tryck! D:o mot Phasphoristerna och deras Schelling
— och ti deras vägnar skrefs denfi;rsia Recensionen i Biet, afPabnblad,
som det tros, mcd tillhjelp af Atterboni och Schröck’r; D:o mot Boströnz
och hans strädragare — *och* af detta kompagni skrefs den andra
Recensionen> i Biet. Nu var segern vunnen; jag var nedskälld och äfven
— tyst. Men jag rustade mig under tiden till ett nytt anfall, som tillika
skulle blifva ett gendrifvande. Jag besiöt att å ena sidan våga ett infall
inom dc starkaste fiendens (Phosphoristernas) eget iäger, och ä andra
sidan draga fram mcd det lätta infanteriet för att röja plats för min egen 40

sak. För det förra ändamälet företog jag mig att i hast sammanskrifva
en »framstälining af voin Schelllngs nya lära», efter ett manwskr<i>pt
som jag medförde från Beriin, och der jag tiliika, uti »ett Ord till
Ailmänheten», besvarat dc nedriga Recensionerna. Denna skrift utkom
för några dagar sedan och ungerär vid samma tid infiöt i Ajronblader en
lång och lustig artikel, som hufvudsakeligen granskande Biets Recen
sion af den förra skriften (dess Förf<attare kännerjag icke). Nu var f—n
sjelf lös! Man talade om »död», »litterär stöld» o. s. v. — och man talar
ännu derom; men i Svenska Biet är allt ännu stilia, det synes hafva
föriorat koncepterna vid den plötsliga. öfverraskningen. — För det 50

sednare ändamålet äter (det direkra befrämjandet af min egen sak) har
jag i största hast öfversatt den lilla skriften af Mager: »Briefan eine
Dwne tiber die HegeLvche Phllosophie» — och försett den med Förord.
Denna skrift utkommer pä Heggströms förlag och, säsom jag hoppas,
innom nästa veckas utgäng. Sälunda är för det närmaste behofvet väl
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nog sörjdt. Mcn jag är hetänkt på att mi vcrkstäiia en pian, mcd
hvilken jag en iflngrc tid gått hafvande. Det Cörsta, som här mäste ske,
är att skaffa sig ett ryggstöd för saken hos Puhliken; men dertiil fordras
en sådan framstflhining af saken att den kun fattus och Pörsuis afven af
andra. än de egentiigD vetenskapi Et biidade. För della flndamåi tror
jag Mager’ska boken biifva god. Afvcnså tror jag att genom Sv<enska>
Biets raseri saken tiluivunnit sig den utom densamma stäende pubiikens
uppmärksamhet. Man är åtminstone nyfiken att se, hvad som kan
blifva ali Det är godt att hafva hunnit sä långt! Men de biidade — man

10 måste äfven göra nägot för dem och deras vinnande. Mcd ett ord: man
måste framlägga ett faktiskt bcvis att det finns till också en Hegelsk
Phiiosophie. och att denna Phiiosophic ännu i dag är kähian för dcn
vetenskapiiga röreisen. Ett sådant arbete är det, hvarpå jag nu arbetar,
och hvilket jag skuile vilja kaila Hege!ska Phllosophins Hiswna. — Att
jag ännu ickc kun göra mig några synncrhga förhoppningar om ett
mera Iefvande intrcsse för saken vid Univcrsitctet, är 111tt begripiigt för
den, som känner pä hvad punkt det phiiosophiska studiet här befinner
sig. Professorns Koflegicr aro den cnda sant Iifgifvande Wishctskäiian;
aflt annat duger ailsicke — för Tcntamcn! Boström skaii Du tro är i

20 denna del aiideies ursinnig! Schröder har hittiils visat sig mera tolerant.
Meflcrtid har man svårt att, undcr det nu rädande brödstudict, linna
‘åhörarc. Jag hadc dock anmäit mig vilja kisa Logiken och Rellgionsphi
losophien; men tog sedan tilibaka, för att aibidu gynsammare tider. Jag
tror ock att, under närvarande stäilningar vid UniversiteteL är säkrast
att söka skaffa sig ctt ryggstöd utoni Univcrsitct först hos den iäsande
publiken: och detta vinnes endast genom populära bearbetningar.
Nästa år. viili Gud, skail jag vai fbrsöka mcd Föreiäsningar. Föriät att
jag besvärat Dig mcd denna framstähining af min närvarande stäflning.
Jag är dock öfvertygad att skail intressera Dig det nägon i Sverge söker.

30 eftcr sin ringa förmåga. fortsätta den vetenskapliga rörcisc, Dii der
väckt och inledt!

Din iära om Staten viii jag längrc fram anmäla i Studier och Kritiker
(ty Frev crnar vai fortfara att sjunga sina gamia barnvisor och tröska
p1 gammai haim!). — Mä L<nström. som nu andtiigen tagit soid hos
Reaktionärerne. och bäde i vers och prosa börjat anfilkta den sä
kaliade Hcgciianismen! Han har på vers prcdikat ett »korståg mot
Hegei-Mohamcd» och pä prosa uppstäiit en jcmföreise meiian Reli
gionsphilosophkns, Sirauss, Feuerhach s läror och dc gamia utnötta
Dognierna. Sednast har han ock passat pä och förärat H<ans

40 Maj<estä>ts jubilvidag en haifarks-biomma (kostar 4 skdihng
B<an>ko) pä vers och prosa! Han viii nu hafva pastorat — och af sin
öfvcrtygeise har han jus<t> alldrig varit gencrad, emedan han förstått att
ögonbiickiigcn förbyta den. Afven har af honom i dessa dagar en
iärobok i Prwnotio,zena utkommit der han afskrifvit Twesten v arbete,
uppstoffcradt med ännu fiera bevis pä en rent Svensk Orthodoxi! Ty
den Svenska Qrg/iodoksien är väi vida argarc än ali annan. Sjeifva Uhki
i Haile sade mig, att han tyckte D:r Fahikran:. hvars bekantskap han
gjort för nägra år sedan stå pä samma punkt, »wie im i6:tcn Jahrhun
derte» — hans åsigtcr Pörekommo honom »etwas naiv kindischcs». Ty

50 värr! gäiler detta om hela den närvarande Theoiogiska biidningen i
Svcrge; derföre biir man ursinnig om nägon rör på dc smä korthuscn.
Men — — — —

Jag hoppas att kunna sluta denna kiuddiga skrifvclse mcd en
iyckönskan till Dig, att snart bhfva på en värdigt sätt beiönad för dina
förtjensten om Wetcnskapen! Kanske är Du redan utnämd tuli Profes
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sor i Helsingfors. Detta skulle lika mycket gliidja som underrättelsen
om Din ansökan till ett Rektorat vid en skola i Finland smartade

Din rediige Van
Fr. G. Afzelius.
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Stockholm den 8 April 1843.

Karaste Broder!

Nu begynnerjag ledsna på den långa väntan. eller. efter Tegnr, »den
väntan blef det unga blod till slut för lång». Jag börjar frukta, att du
skickat manuskript, som stannat i sjöbottnen eller fiskarnes magar. En
notis i tidningarna för någon tid sedan omtalade nemligen, att en bät 20

mcd postväskor uti måst lemnas af roddarne, som räddat sina lif men
ej bltens. SkulIe möjligen o>Så går det till» ha vadt i väskan? Ja, ja, sä
går det till ibland, men ibland gär det annorlunda. Och eftersom att ej
var »sä gär det till» som skulle skickas i manuskript, utan »ibland g’år
det annoriunda», sä har jag förhoppning, att det denna gång gått
annorlunda, och att manuskriptet ännu oskadadt befinnes p1 ditt bord
eller materialierna i din — hjcrna.

Synneriigast för aH fil veta antingen det är i sjöbottnen och hos
fiskame, p1 bordet eller 1 hjcrnan, som det nu efteriysta manuskriptet
är att anträffa, är det som jag nu. kulen af den kaila boklådan. tecknar 30

dc Nk raderna, dig till mötes.
Erän Bianche kan jag helsa. Han har hopsatt en fars. hvartill

Ahlström skrifvit musik. Pjcsen, mcd namnet Positivhataren. är en
riktig Stockholmstafla. ur det glada iiR’et. der alIt gär ogement
ogeneradt till. Att det hela är späckadt mcd ordlekar och infall, i
allmänhet qvicka och roliga. är naturligt för oss som känna stilen hos
Blanche. Känslofuilhet finnes ej teeken till. Dottren betraktar sin far ej
annorlunda än som en annan krutgubbe. bekiagande »att jag skail vara
dotter till en sädan der»! Bianche har skrifvit ett nytt »nationai
divertisscment», den Böttigers kalf begagnats att plöja mcd. Det 40

uppföres i morgon p1 Stjcrnströms recett. och emotses mcd nyfikenhet
af publiken, som väntar sig att få se och höra, en parodi p1 teater
national-divertissementet till firande af Carl Johans regeringsjubileum,
hvarigenom detsamma förlöjligas; men Lindeberg upplyste nyss, att
ingen fara är å färdc. Pjesen heter »silfverbröliopet», och endast
artigheter till en fet prost utgöra innehället af pjesen, som för öfrigt
illustreras af en mängd dc serskilda svenska provinsernas egendomliga
danser.

1 morgon söndag är äfven en för oss ännu intressantare sak å bane.
Finska nationela församlingen har ±1 äter frägedag. Jag skrifver nu ej 50

vidare, innan jag varit pä sockenstämman, utan börjar dä nytt kapitel.

Den 10 April 1843.

Frägedagen i gär aflopp bra nog. Kyrkoherden Bergvail förklarade —


