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84 FÖRELÄSNINGAR 1 RÄTTSFILOSOFINS
HISTORIA. HOSTTERMINEN 1859

Historia
Höst> T<erminen>
1859 14 Öfversig

<1>
Mina> H<errar>. Under senaste Iäsetermins förlopp gjorde början mcd
framstäu1ningen> af Rättsfliosofins. (Sedeiärans generaliver>) historia 10

Nwa Tiden. Kunde ej beräkna, att tiden skulle blifva för korrt. utan
hoppades afsluta med 1 8:e seklet. Dii hiiri ej lyckades, har för afsigt
fortsätta och upptaga äfven det nyaste utförligare — i hopp att härmed
gagna för den nyaste 19 sekket>s filosofis begripande i alimänher.

Till inledning en korrt repetition nödvändig.
Sökte visa, huru den antika vetenskapens återlifvande i s<ynnerhet i

filosofin utgjort den nyare tidens frö.
Medeltidens tro var öfverhufvud försvunnen. Tron pä kyrkan —

herraväldets rätt — (feodalväldet) — pä det individuela sinnelagets, 20

tänkesättets, förmåga att bestämma öfver det Riitta och uppehälla
rättstillständet (Chevaleriet). Dessa tre Medeltiden karakteriserande
makter — uppehäulna af dess öfvcrtygelser.

Denna försvunna tro gaf rum för den religiösa Reformationen — för
Konungamakten. säsom representerande statsenheten — Och för den
borgerliga Lagens makt — det objektivt Riitta7

Herrarne> känna. att denna föränddng skedde efter hand, att
Reformatjonen vann erkännande efter Iän2a strider (ända till 30 ära
kriget 1 Tyskland — Revolutionen 1650—89 i England), delvis ocksä
trängdes tillbaka (i Frankrike men med frigörande frin päfveväldet — 30

Gallikanska kyrkan), — att Konungamakten Iängsamt stadgades Och
lifegenskapen upphäfdes — att likhet inför lagen och Iaglydnad än
senare blef sanning.

1 alit detta kan den kristna andans verk icke misskännas. 1:0 Den
kristnes frihet — andans inre vittnesbörd. 2:o Ofverhetens gudomliga
rätt — »af Gudi» icke af päfven — innebärande öfvertygelse om statens
förnufiighet i och för sig. Demokratiska rörelser, men mot feodaiher
rarne Och presterna, slutade i konungamakt. 3:o Allas jemlikhet inf6r
Gud.

Men likasä obestridligt är — att det var antikens anda. som verkade 30
i denna omhvälfning, först inom vetenskapen och litteraturen. sedan i
det alimänna medvetandet.

Man har från kyrklig sida velat bestrida detta 1 afs<eende> ii
Reformationen — ehuru mot fakta gäende detta bestridande är. Det fria
tänkandet var i antikens vetenskap — dess filosofi — dess mest utmär
kande egendomlighet. Har fästat uppmärksamheten derpä, huru Gre
kerna, obestridt deras kulturs samband med Orienten, började frän
början.

Ty d’en Orientaliska traditionen var för dem icke bindande. Deras
skalder skapade deras gudar i Grekkand> ingen religionsstiftare; och 50

äfven sedan denna skapelse öfvergått 1 folktron. var vetenskapen af
denna tro icke besvärad. Gudarne Iemnades ii sido for första materien,
den ena allmänna substansen, ideerna gud. — Politisk frihet, utan
hinder för läran. Statsformen t. o. ui. experiment, ur teorin. Pythago
ras, Plato. Lagstiftarena individer. Vetenskapen uran auktoritet; skolor
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biidades, men många Och ständigt nya. Det var ett intresse för si att
veta och lära. Vetenskapen fristående, bredvid stat och religion.

Härafursprungligheten och friheten i det antika vetandet — naivetn,
Denna forskningens fda anda mera än vetenskapens positiva innehäli
verksam. Den af 1 reformationen. (Luther ej — men Melanchton.
Calvin, Zvingli klassiska studier. //(Seneca: de patientia)ll Dessa pro
testant<iska> Kyrkans litterära bildning i England Tyskland). Man bör
ej inskränka reformationen till l:a impulsen. Den var i fara ännu ett
sekel efter Luther. Gick dä tilibaka i Frankrike och södra Tyskland

10 (Bäyern, Osterrike, Böhmen).
1 afs<cende> pä stat och samhälle verkade den antika vetenskapen

äfven genom innehället. Först med den egentligen en samhällstcod,
som medeltiden saknat annan, än den päfiiga. kyrkans. Det dröjde väl
länge, förrän stat och samhälle fattades såsom ändamål i sig, tilihö
rande menniskans sedliga Iif, utgörande dess verklighet. Men impulsen
härtiil var mcd de Gamlas7 vetande gifven. För dem hade staten dennu
ethiska betydelse. Alla deras skalders, fllosofers, historikers skrifter äro
genomträngda af medvetandet härom. Det erkännande af statens
förnuftighet, som implicite innehälles i den kristna läran om öfverheten

20 af Gudi fann hän sin utveckling.
För kristendomen var dock staten blott en gudomlig tvångsanstalt.

nödvändig för dettajordlif. Ty det jordiska lifvet öfverhufvud var blott
en förberedelse för det himmeiska. Jordlifvet är ett syndafall. ur hvilket
menniskan skall arbeta sig upp till den ursprungliga ethiska renheten,
Guds albild. Mot denna verldsåsigt stridcr den antika, för hvilken
jordlifvet är berättigadt, i sig sedligt ändamål. Della i innehället
summan af den antika verldsäskådningens infiytande pä den kristna
kulturen, och det väsentligen utmärkande för den nya tiden, 1 skilnad
från medeltiden.

30 Inverkan deraf sträckte sig till vetandets hela gebit icke blott till den
historiska betraktelsen och sedeläran. Alla dc, hvilka vi betecknat som
Enthusiaster för den nya — gamla verldsäskådningen: Telesius,
Cardanus. Jorduino> Bruno, Vanini. Campanella. delvis äfven Re
stauratorerna (Patritius) — tenderade till uppfattnin af Naturen öfver
hufvud säsom gudomlig uppenbarelse icke blott, utan gudomligt Vara.

Till denna uppfattning äfven af staten, menniskans praktiska lif.
historien striifvade äfven Moralen och Statsiäran säsom rorut
nämndt: berättigadt, förnuftigt i sig, sedligt, 1 moralen prineiper andra
än blott det gudomliga budet. 1 Statsläran ändamäl andra än hinsidan.

40 Detta det ailmänna: jordlifvets sedliga berättigande.
Men den antika äsigten kristnades. För den fanns ej familj och arbete

medborgerligt samhälle i den mening som nu. Familjen hos Grekerna
i synnerhet — mindre hos Romarena — utom staten. Arbetet slafvannes
— hos Romarena dess ära 1 jordbruket.

Detta ett nytt moment i den kristna moralen och statsläran. Famil
jens sedliga bestämmelse — arbetets ära. Den vetenskapliga utredningen
Iängsam. Skall särskildt gifva en öfverblick. Längsamheten förklarlig
ur de antika studiernas öfvervigt.,

Såsom förberedande mä anmarkas, hvad i den antika betraktelsen,
50 jemförd mcd vär saknades.

Nemligen. Nationaliteten gifven grund - uteslutande, exklusiv.
Den historiska åsigten: allmän mensklig utveckling, hvani nationerna

länkar, för dem fremmande.
Derföre det allmänt menskiiga 1305 dem den sedliga individen, den

vise, den gudar like.



FÖRELÄSNINGAR 1 RÄflSFILOS0FINS HISTORIA, HÖSTrERMINEN 1859 565

Hvarken deras lära eller statsskicket — pluralitet af stammar förenade
— tillät alltså ännu uppfattning afde skilda staterna såsom dessa ur det
naturliga utgående länkar.

leke heller en allmän mensklig Rätt. Naturrätt. Dessa bäda hänseen
den kristen kultur. Till dem tenderar den senare utvecklingen. N. B.
Familj. Samhälle. Naturrätt. Verldshistorie7

M<ina> Werrar>. Det är utredd och erkänd sak. sade vi. att i vetenska
pen öfverhufvud och sörskildt i filosofin antikens infiytande skapade 10

den nyare tiden. Detia infiytande var ifbrnien den antika vetenskaplira
andans. forskningens frihet från förutsflttning. auktoritet. till innehället
likväl trcn pä jordlifvets berättigande, det gudomliga, romufti2a i
naturen och i handlingens verld.

Derföre vände sig vid den antika vetenskapens restoreration äfven
filosofin till naturen å ena sidan till den menskliga handlingen å den
andra, hvilka båda varit fremmande för medeltidens — den skolastiska
spekulation. som sysselsatte sig med; psykologin och den menskliga
individens som sådan Förhällande till den gudomliga, syndens till
nåden, jordlifvets till himmeln, det ändligas till det eviga. samt, såsom 20

grund för dessa betraktelser. med de allmänna metafysiska kategorier
nas utredande.

Men antiken kände blott individen och staten. den individuela
handlingen som sådan och statslifvet.1

Derföre hos antikens tänkare fråga cm det högsta Goda, det Godas
idee i och för sig säsom menskliga handlingens ändamål. cm Förnufts
staten och bådas samband — t. ex. hos Piaro den vise, sedli2t fulländade
= den styrande i staten. Hos Aristoteles Rättsstat — men äfven i den de
Gudar lika individer, som äro lag för sig och andra. Stoikerna först de
senare och bland Romarena »statslära». 30

0.5. V.

Derföre också vid nyare tidens ingång dessa tvenne rigtningar i den
praktoska> filosofln (N. B. Den teoretiska = Naturfilosofi.

A’foralen. 1 första rummet enkel efterföljd. Petrarcha. Laur. Valla.
Gemistus (Pletho). Pomponatius. Lipsius. Sedan större frihet, obser
vation, erfarenhetens rådfrågande: Piccolomini. Vives. Montaiane.
Charron.

Denna empiri förde. såsom alltid till scepticism, delvis outvecklad.
När det, som är, i sin omedelbarhet göres till norm, har man den det
försvinnande fenomenet. intet fast., bestående. Det är annat, att i 40

erfarenheten söka det förnuftiga, det verkliga, icke taga fenomenet,
sådant det är, utan dess ändamäl, dess lag, dess begrepp.

1 Staisläran: Machiavelli — antik, politiskt och histoniskt, ehuru icke
filosoflskt. idealistiskt (Plato). Staten skall i och för sig vara grundad
på nationaliteten. ltaliens sjelfständighet och enhet för hvarje pnis.

Bodinus. Buchanan statens ändamål, dygd, sedlighet. Detta väl icke
i antik mening, att den politiska verksamheten, lifvet i staten, som
sådant. förnuftigtvis tillhör menniskans sedlighet. Men dock ett ända
mål, att här, på jorden, realiseras. Staten icke medel för kyrkan, lifvet
den icke medel för himmelen. 50

Nämnde. att hos de Gamla staten fattades för sig = den politiska
staten. Familjelifvet, verksamheten i medborgerliga samhället den icke
inbegripna. Detta tillhörde den kristna åskådningen, att äktenskapet är
gudomlig instiftelse, sakrament. Men familjen har ännu ej i sig ett
ändamäl. Tillhör icke förnuftigt nödvändigt menniskans lif. Arbetet
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likasä. Bröd 1 anletes sven; men bättre den religiösa betraktelsen —

arbete blott, för det nödvändigaste.
Men antikens totala infiytande i afs<eende ä innehället - handlingens

—jordlifvets berättigande. helgd, förnuftighet. Härigenom ombildades
den kristna uppfattningen. FamiIj — arbete 1 och för sig erkända. De
protestantiska presternas äktenskap — 1 synneflh<en de reformertas
industri 1 Schweitz, Frankrike, England. Luthers ord om smedens
gudstjenst hos Runeberg. Åsigten gjorde sig blott småmngom gällandc
såsom tilihörande Statsiäran. Likväl, såsom framställt redan hos

jo Bodinus: »Familiarum rerumque inter eas communium summa potes
tate ac ratione moderatu multitudo,>. B<odinus lägger pä denna sin
definitions afvikelse frän den antika uppfattningen stor vigt.

Hos dc öfriga statsrättslärarena äfven Buchanan. Marianajesuiten —

hos de politiska skriftställarena: Boccalinus. Hotoman. Languet —

läran om folksuveräniteten antik impuis, i synner)het säsom stäld
utom förbindelse med kyrkans väide — hvaremot hos kardinalen
Bellarmin päfvedömets gamia Iän.1

Detta är när man tänker sig rorhällandet i Medeltiden en oerhörd
revolunon 1 tänkesättet.

20 Att i Moralen frängä kyrkan och det religiösa auktoritetsbudet, för
att söka handlingens ändamål i och för sig — hvad som Bör Vara — utan
vidare.

Att i staten likaså uppställa teorin utan afseende> pä ett annat lif—
att a tilibaka till folksuveräniteten.

Visst strider ännu det gamla med det nya. Buchanan äberopar äfven
gudomlig lag. Men öfverhufvud konstruktion af en förnuftsstat.

Rent ideelt Thom. Morus. »Utopia».
Har ansett detta vidare utförande nödigt — emedan, då tiden medger.

vi, före betraktande af filosofins öfvergång 1 nationallitteraturen, hafva
30 gagn af att noga fasthälla det ailmänna 1 tidens rigtning och antikens

1 nilytande.,
Medeltidens hela bildning universel. Kyrkoläran, påfvedömet, Carl

den) Stores monarki .- korstågen.

Småningom fast ställning utät mellan staterna - monarkisk makt —

nationel kultur inät. Nationallitteratur och den nationel spekulation.
Derom nästa gång. Adress.,

(3)
M<ina> H<errar). Dä jag gör ett försök, att i en öfversigt karakteriseru

40 den filosofi, som utgjort föremäl för vär betraktelse, fäster jag upp
märksamheten pä det svåra 1 della försök.

För att göra det tillfredsställande skulle fordras en undersökning af
filosofins förhällande till den öfriga delen af nanonallitteraturen — en
undersökning, som tiden hvarken medger mig att anställa eller oss att
för denna gång sysselsätta oss mcd. Det är blott fä drag af detta
lörhällande, jag kan antyda.

Men under fortgångcn af dess utveckling har äfven litteraturen hos
dc skilda nationerna haft sä vcxlande öden, att det är oändligen svärt
att fatta dess alimänna karakter.

50 1 filosofin kommer ännu härtiil inverkan af dess ailmänna utveck
ling. Poösin stär hos nationerna mera ursprunglig och isolerad. ehuru
visserligen äfven den antagit form af fremmande infiytanden. Filosofin
säsom vetenskap har en mera bestämd ailmän historisk utveckling.,

Mcd Italien kunna vi icke mycket syssetsätta oss. Vi hafva efter 15:e
och början af 16:e sekiet icke haft nägot om dess filosofi att anföra: ty
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den står från denna tid till den senaste utom sagda alimänna utveckling
Och har inga framstående namn och verk att förete.

Ukväl är det derifrån, såsom längre fram nämnes, ett af dc första
försök kan anföras, att fatta bildningen såsom allmänt mensklig, att
framställa hvad man kallat en historiens filosofi.

1 Italiens litteratur framlyser, som jag tror ännu nog oförklaradt,
dess 14:e sekels posi med namnen Dante, Petrarca, Bocaccio. De voro
antikens vänner. Det är Virgilius, som är Dante’s följeslagare och
Petrarcas bemödanden för antikens studium äro nämnda. Latinska
poömer. Men filosofin då ännu den skolastiska. Bocaccio skref latin — 10

klassiskt Iärd. Homerus fr<ån> Grekland.
Från denna tid fortgår väl en nationallitteraturens kedja — men mcd

svagare länkar IlPulci & Bojardo öfversatt / Herodotus / Apulejus /
Latinska pomer1 i Restaurationens sek&. det 1 5:e. Då vann antikens
studium så öfverhanden, att Latinet var det allmänna litteraturspråket.
och att fiera än en ifrare arbetade, för att heli och hället uttränga
Italienskan — den mångdialektade.

När sedan Machiavelli såsom politiker och historieskrifvare så
berömligt häfdade det fosterländska språ- i början af 1 6:e seklet — sjöng
äfven Ariosto och Tasso. Men denna ltaliens berömda poesi öfver- 20
hufv<ud episk — en form. hvari den filosofiska betraktelsen har minsta
rum att framträda. Och vi hafva icke heller kunnat nämna någon
annan ltaliensk filosofi, än liRestauratorernasli de entusiastiska natur
filosofernas försök. Telesius, Cardanus, Vanini Bruno. Campanella.

Kanske kan man säga, att såsom dessa de mest egendomliga
ltakiensk& tänkare för tiden utmärka sig genom en utöfver tankens
område ulsväfvande fantasi — så bevisar sig äfven den Italienska poesin
fantastisk t. o. m. redan hos Dante. Afv(en> Tasso’s dikt tUlI af
trollerier. Det öfvernaturliga i naturen. Denna fantasi hos Bojardo och
Ariosto till gyckel och sjelfsvåld äfven i afs<eende> på det upphöjda och 30

för menniskan heliga. Det andiiga sökes. der det ej finnes — föraktas,
der det är. Detta i poesin, såsom dess innehäll öfverhufvud. ur
Medeltidens Romantik. Likaså denna spekulation fuil af Medeltidens
mystik.

Men vi hafva haft så litet att tala om Italiensk filosofi, och isynnerhet
om praktisk filosofi — att vi sakna grund för en närmare ingäende
betraktelse. Hvad jag likväl förut yttrat: att i den Italienska vetenska
pen och filosofin sädan den af antikens studium reformerades, visat sig
en hängifvenhet ät antiken äfven i innehället — såsom i formen. Sä äfven
i dess litteratur framom 16:e seklet7 $0

1 Frankrike hafva vi ett rikare material för betraktelsen.
Det alimänna i Franska filosofin är dess Empirism. Den åtenfinnes

alltid reflexion öfver det gifna, med klart förstånd men utan sträfvande
att i detta söka ett högre förnuftigt sammanhang, utan hellre med en
jemn lutning till tvifvel derpå, till Scepticism.

Så finna vi det redan hos Montaigne och Charron, i synnerhet hos
den förre. Han tviflar pä en moral och dess makt att styra handlingen
— emedan erfarenheten lärer, huru litet principer förmä öfven begären
och passionerna. Endast fä fdrbeMllet. För mängden naturlighet —

enkelhet — tillbakadragenhet ur Iifvet — söka lycksaliahet i ett godt 50
samvete. Likasä statens lagar och institutioner godt och ondt, beroende
af de styrandes häg och passioner.

Hän i afseende ä staten Charron lika tänkande, om också i mera
förtröstansfull. Men äfven hän klokhetsreglor — jemnmod, klokhet i
kallet o. s. v. — insigt genom observation — intet tro, intet afgöra litet
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begära.
Bodin väl en högre uppfattning af staten: i dess ändamål = högsta

dygd, intellektuel och> sedlig förädling — men stannar vid att dess
befrämjande genom belöningar frän thronen. Det är en polemik mm
det sedvanliga. Härigen(om> ej förtjensten af reflexionen — att staten
inbegriper familj o<ch> medborgerligt samhälle. Empirism och Reflexi
on ehuru ej sceptisk.,

Dev (‘artes genom börd fransman. Men såsom han skref latin
hufvudsakiigast - IIPå en tid då Fransk litteratur fanns —II står äfven

jo hans filosofi utom den allmänna Franska och har i den Tyska sin
utvecklin2. Malebranche Föga känd och läsen. Deremot Pascal en
bland nationallitterawrens heroer -- likasom Montaigne. Och hos
Pascal framstår resultatet afdenna idealismi betviflandet af ali filosofis
möjlighet. /fN. 8. Pascal’s lettres provinciales.ll Detta franska omdömet
om Idealismen och Canesius.

När vi sedan komma till l8:e seklets upplysningsrilosofi, Linna vi
denna empiriska och sceptiska rigtning fulit utvecklad. Den hade,
såsom visat, sammanhang mcd den Engelska filosofin. Men dess empiri
är en annan. Den spirituallstiska vändningen saknas heit och hållet. Då

20 det hos menniskan andiigen gifna empiriskt äberopas, har vetandet,
ehuru litet bevisande det är, en fast hällpunkt. Men dä konklusioner
göras ur hvad den yttre erfarenheten erbjudcr, mäste dessa blifva vaga
och vexlande cfter olika föremål ror erfarenheten och uppfattning
deraf.,

Derföre Linna vi hos en Rochcfoucauld och La Bruv’rc samma anda.
som hos Montaigne — förderfvet och dess ohjelplighet dEilighet än mer
olycka och hos upplysningsfilosoferna 1 allmänhet ingen princip,
annan än fördomsfrihet, nytta och nöje iycksalighet.,

30 <4
M<ina Herrar. Melian dc tänkare, som uppträdde i Frankrike under
senare hälfen af 16:e sekiet och deras närmaste efterföljare är, säsom
Hcerrarnø funnit ett melianrum af nära en halfsekel. Under denna tid
ingick början till Frankrikes stora kiassiska litteraturperiod. Corneille
skrefunder förra hälften af l7:e sekiet. Före dess midt i filosofin endast
Gassendi. Nära medlet uppträdde Cartesius.

Cartesius var till börden fransman och skref deisvis pä Franska. Men
han lefde och dog utom Frankrike. Latinel — universalspräket, var hans
egentiiga, vetenskapiiga spräk. Hans lära har lagt grund icke till den

40 franska, utan till den Tyska nyare filosofin. Hans lära är idealistisk,
d. ä. den icke blott söker tingens upphof 1 ett högsta förnuft, utan
grundar äfven den filosofiska bevisningen pä idns, tankens, förnuftets
visshet om sig sjelf. Af denna rigtning finnes intet spår i den franska
vetenskapen och litteraturen. Malebranche stir hän i dem som ett
undantag och den uppmärksamhct Cartesii lära för ögonblicket
vann, förgick mcd ögonblickct. Icke Cartesius, icke Malcbranche är
från denna tid den Franska litteraturen lästa och kända, men PascaPs
skrifLer voro frfin första stunden och äro än i denna dag klassiska,
denna litteraturs stolthet. Men Pascal, som dcltog i de undersökningar

50 den Cartesianska filosofin bragte ä bane, siutade mcd att betvifla ali
spekulations möjlighet. Hans tvifvel är i sjelfva verket den Franska
andans knitik öfvcr Cartesianska filosofin och idealismen öfverhufvud.

1 »Lettres provinciales» var P<ascab, säsom Montaigne och Charron
mätare af sin tids sed - d. ä. sedeslöshet. IlVät egentl<igern mm
Jesuiterna — meri målande de lasten deras moral gynnade.II Det
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återkommer hos La Rochefoucauid, La Bruyre. Rayle, Voltaire m. fl.
— att icke tala om jen Rabelais dc mänga sedcslöshets krönikörerna
S<aiwt Simon o<ch) a<ndra). Icke sedepredikan, utan löje och bekiagan
dc, La Bruyre »mcm oiyckliga än däliga».

Scepticismen hos Montaigne en anda af lättsinne. Hos Pascal sträng
fromhet. Jansenismen. Port Royai. Nåden, Nådevalet.

Effekten densamma: Ali ideaiistisk rigtning förkastad.
Men den anda, som förde Cartesius utt förkasta alla antaganden och

börja från början, frn vetandets första grund. Reformen i filosofin —

den lyftade Frankrikes filosofi från den omedeibara empirin till det Cri te

resonnementet öfver det gifna. Tron pä detta rorsvann efterhand. meri
reflexionen förde till tron på en ny sakernas ordning, som skulle träda
i dess ställe.

Häraf den lyftning i litteraturen som tillhör den klassiska perioden.
Denna äfven senare i 1 S:e seklets filosofi och litteratur dess bättre,
reformatoriska infiytandes grund.

1 16:e sekiet den sköna iitteraturen representerad af Marot, fiera — aC
Ronsard — Plejaderna — Regnier, Malherbe, kritiker, estetiker. Säsom
den af Litteraturhistorien framstälies, det väsenthga den öfvergång till
kiassisk form, som skedde från Ronsard, men äfven i nägon mon till 20

kiassjsk anda — renajssancens. Marot, Rabeiais, mera genuint Franska,
qvickhet, sjelfsvåld, visa, epigram. Men med 17:e sekiet och Corneille
den högstämda andan, den korrekta formen och språket. Det är ädla
känsior, tankar och handiingar, kärlekens. vänskapens, patriotismens.
hjeltemodets hufvudsakligen 1 antithes mot hvarandra högt tragiskt —

elier mot andra vulgära stämningar — skådespeiet. Den erkännande af
alh dettas sedliga berättigande. såsom det lofvärda, upphöjda. Anti
kens infiytande. i ämnet. innehållet romantiska ideaiet utöfver anriken.

Men der är reflexion, yta: de Iränger icke pä djupet. Den religiösa
öfvertygeisen, vetandet om jordiifvets förhållande till menniskans 30

bestämmelse står derbredvid. Och det är kiart, att ehuru Cartesius
stannade i en dualism mellan Tänka och Vara, (Cogitatio Extensio) är
detta ali ideahsms kärna, och äfven kärnan i den reform, han bönjade.

Derföre i det kiassiska dramat äfven ämnet antikt — antikens gudar
(Corneiiie Racine). Tidehvarfvets fiiosof Bossuet, kathoiicismens störs
ta förfttttare och taiare. Aiimän menskli utveckhng, gudomhg uppen
barelse i histoden som sädan förnekad. Annu medeltidens ofylda svalg
melian menskliga bestämmelsen och det verkliga Iifvet, mellan himmel
o<ch> jord.

Derföre äfven moraien ännu utan samband med denna lyftning i 44)

poesin. Dc ädia känsiorna och tankame kunna tilihöra dikten. Men 1
verkiigheten styres handiingen afegoismen, den egna nyttan — och den
väl förstädd kan viii föra till en lidlig moralitet. Så Rochefoucauid La
Bruyre.

1 komedin, MoIi&e, iasterna — men vissa iaster ät åtiöjet. Komedin
kan aidrig vara sträng. Den mäste toierera åtskilhg mensklig dårskap —

den oskyldga, och på sin höjd skratta derät ett godmodigt iöje. Detta
var äfven Montaigne’s och La Bruyre’s.

Denna uppfattning sträcker sig för oss till karakteristik af filosofins
förhåliande till nationaliitteraturen äfven under Ludviw X1V:s tide- 50

hvarf.
Statsiäran mäste vara bunden. Vid Nyare tidens ingäng hade konun

gamakten vunnit yttre seger öfver feodaiväldet — förenat dc skiida
landskapen och stammarne under hans makt (Ludv<ig> Xi). Först
under Richelieu och Ludvi XIV konsoiiderades denna makt och
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adeln blef tjenande. Först då fr<ån> Regnier o<ch) Malherbe utgående
konsoliderades Franska språket. Annu Montaigne Gascognare. Först
L<udvig> XIV uppträdde som en naflons represent inför andra nationer

och Franskt språk, litteratur, sed o(ch) smak gingo utom Frankrikes
gränser. Vi mste anse: den absoluta konungamakten var nödvändig
för denna nationela koncentration och dess erkännande utät, dess
uppträdande såsom representant af aIlm<än) mensklig bildning.

Men Statsläran kunde derunder icke fiorera. Det var konungamaki
afGuds nåde. Sä Bossuet. Spinozas Tractatus teolog<ico politicus.

10 Fenelon anses som representant af en börjande opposftion — rehe
xionsvis 1 dikten. Ingen kan anföras sedan Bodin, Hotoman, Languet.
Det var anlopp tilan effekt.

Vet, att Franska Iitteraturens förhällande till Cartesius betraktas
annorlunda. Så äfven hos Demogeot. H<errarne)jemföra Cartesius och
Spinoza mcd, hvad som säges om Bossuet Rochefoucauld, La Bruyre.
Tyskarne t. cx. Rosenkrantz »Die) Poesie u<nd) ihre Gesch<ichte> --

sätta den klassiska perioden lågt. Dess värde bör erkännas. 1 l8:e
århundradets filosofi tilWäfle att följa den Iyftning 1 nationalandan och
nationallitteraturen den betecknade.1

20
0)

Mdna> H<errar>. Förrän vi fortgå i betraktelsen affilosofins i Frankdke
förhällande till nationallitteraturen, vända vi oss till England, säsom
förut skett mcd afseende på vetenskapens allmänna fortgäng, emedan
l8:e seklets filosofi i Frankrike hade sitt gifna sammanhang mcd den
Engelska.

1 denna skeddc, som vi känna, reformen frän skolastiken genom
Bacon. Afven hans lära och den Engelska filosofin öfverhufvud är
empiri, men mcd annan bestämning än den Franska. Den är rigtad pä

30 naturen, der den finner lag och ordning. Den stär materialismen nära;
men den religiösa anda, som mcd reformationen inträdde räddar den
ifrån densamma. Det är en inkonseqvens. Men den begäs; ty den
allmänna andan är starkare, än det enskiida tviflet.

Det anmärkes i litteraturhistorien att Engelska> poesin redan före
Baco’s tid — naturbetraktelsen och naturmälninuen är framstäende.
Denna känsla för naturen sättes i samband mcd dc bildades i England
Förkärlek och verksamhet — jordbruk jagi skeppsfttrt. Man kan säga,
intet folk har mcm behof afatt känna nturens lagar, än det som Iefver
pä hafvet, der Iif och fortkomst i hvarje stund är beroende af denna

40 kunskap; intet har fiera uppmaningar, att söka enheten i mångfalden,
än det, som i jordens skilda trakter sett denna mångfald.

Det är märkligt nog, att för den Franska poesin naturskildringen är
jemförelsevis fremmande, och att Baco’s Läror — hela denna rigtning
der icke fann anklang.

Men mcd samma blick, som till naturen vände sig betraktelsen till
menskliga samhället och historien.

Vi se sälunda Baco mindre undersöka. än rekomendera undersök
ningen af menskliga handlingen och dess motiver, karaktererna, för att
med kännedom häraf, komma till en allmän regel för den moraliska

50 bildningen. Cumberland pä hans uppmaning bearbeta moralen i hans
anda — hänvisande till naturcns lag och ordning och handlingens
öfverensstämmelse dermed — samt äfvcn i den menskliga ordningen
erkänna en gudomlig lag, 1 handlingarnes belöning och straff. Clarke
och Woilaston likasä Iän harmoni och sanning 1 tingens ordnin äfven
i den moraliska verlden och öfverensstämmelse dermed säsom handling
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ens regel.
Fäster uppmflrksamhet derpå, att äfven Montaigne rekomenderade

enkeihet, naturiighet — mcii derföre att den alimänna ordningen var
förvänd, förderfvad; såiedes biott en subjektiv tillbakudragenhet frän
denna.

Likaså finna vi, att de senare moralisterna, ehuru de gingo från
denna objektiva lag för handiingen. Hkväi icke stannade vid det
abstrakt subjektiva bestämmandets rätt — utan sökte en nllmän, gifven,
1 subjektets inre objektiv grund för handiingen — i ett ursprungligt
medvetande om godt och ondt. samvete, Shaftesbury, ursprungiig 10

medfödd Välviija Hutcheson — Hume — Butler — Oswald. Välviljan
bland naturliga böjelser — samvetet naturlig känsia — i välviljans
utöfning godt samvete. Denna Hirn den karakteristiska7

Den hade mindre infiytande i Frankrike. Ofverensstämde ej med
uppfattningen af det förhandenvarande som sdant. det alimänna med
åtlöje eiler bekiagande skådade förderfvet.

Men då säväl den rent empiriska skolan Cumberiand &c. vid
bestämmandet af det naturliga, den naturliga ordningen, fann denna i
det aiIm<änna> Bästa, och säsom motiv erkände individens dermed
förbundna lycksaiighet — som den samvetet och den naturliga böjelsen 20

åberopande erkände samma motiv, naturiigt välbehag vid böjeisens
föijande — fanns i bida betrakteisesätten pä grunden den subjektiva
tillfredsställelsen, som handlingens motiv. Och det var denna konse
qvens de Franska tänkarena förnämligast omfattade — egna Iycksaiig
heten. egna väiförstådda nyttan. //Fransmännen hade hän Engelska>
föregängare Bolingbroke och Sandsman, Mandeviile.//,

Härtiil kommo tvenne nigtningar 1 den Enweiska> filosofin.
Hos dem stod den teoretiska betraktelsen utom den moraliska. Den

fortgick i Bacos anda till Locke’s sensualism — alit vetandes empiriska
genesis. Denna lära bief och är Fransmännens. 30

Och hviiken betydelse man än viii tiiiiägga de politiska iärorna vid
nyare tidens ingång; Hotoman, Languet — de hade ingen följd under
erkännandet af den absoiuta konungamakten. 1 England utkämpades
konseqvent stniden melian de politiska teorierna. Och när vid i7:e
seklets siut den fria statsförfattningen stadgades, var lihan om foikfri
heten den herrskande.

Den bief i Frankrike mäktig — ty der pohtiskt Och religiöst förtryck
att strida emot.

Siutiigen: 1 ngIand stod den reiigiösa öfvertygelsen öfverhufvud
orubbad af spekulationen. Hvad denna rörsökte, van att lära en 40

natunlig rehgion — Deism — säiedes icke absolut fömekande. Enskiida
Toland, Tindal gingo under ailmän reprobation derutöfver. Och det
van hos bäda Voltaine gick i iära, hos de senare för att finna vapen mot
kyrkan — hos de förra för att skrifva på den bygda kyrkan: »Ät gud af
Voitaire»_

<6>
M<ina> Werrar) Vi hafva i den Franska filosofin särskiijt tvenne
nigtningar: upplysningsfliosofins och humanismens.

Detta icke så att förstå, som skulle båda vara bestämdt skiida skolor. 50

Ofverhufvud förhåiiandet i den Nyare tiden icke sädant — som 1
antiken. Den bestämdt begränsade skoian saknas, emedan meddeian
det universeit. Hos Grekerna hvarje skoia i nägon viss landsdel — pä en
bestämd ort. utan mycken förbindeise med öfniga. 1 Nyare tiden icke
ens inskränkt till nationerna. Boktryckeriet.
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1 England stå de biida moralskolorna mera skilda. Den empiriskt
spiritualistiska. som äberopar sig på inre andlig erfarenhet. på det
medfödda samvetet, böjelsen, känsian skiljer sig mera bestiimdt frän
den objektivt empiriska, som stöder sig på Observationen, på lagen
harmonin i företeelserna7

1 Frankrike var skilnaden mellan upplysningsfilosofi och humanism
mindre bestämd i samma mon, som den Franska filosofin öfverhufvud
var mindre positiv och dogmatisk.

Ty upplysningsfllosofins allmänna form var kritisk, Det var mindre
10 fräga om att uppställa nya läror i st<älleu f<ör> dc bestäende, än att

kuilkasta dessa. Detta förfarande mäste genom sin natur leda till
humanismen. Det var rigtadt icke blott mm lärorna och öfvertygelser
na utan äfven mot institutionerna kyrka och stat. Och när, säsom den
dct gjorde, den gifna bildningsformen ända till dess grundvalar förkas
tas, äterstär blott denna grundval, mcnniskan som sådan i sin ur
sprunglighet. Det är humanism. Det vore råhetens lära, om denna
kri(ik verkligen kunde frisilga sig frän alh traditionelt. Men den rnåste
taga mcd sig sin egen gifna bildning för bestämmande af, hvad som af
naturen är, och hvad som i öfvcrensstämmelse mcd denna bör vara.

20 Vi kunna i dessa sträfvanden återfinna infiytanden af hela samtidens
bildning. Der är den filosofiska reformen öfverhufvud. nännast gnom
Cartesius, förkastandet af alla antuganden. Förnuftets välde. IIN. B.
Cartesius: det förut sagda; icke idealismen, utan blott hans utgångs
punkt, förkastandet af alla antaganden, det rena förnuftet. Det blef
sens commun, resonnement.ll Der är ätergång till naturen - menniskan
i sin renhet, dc naturliga riittigheterna, samvete säsom det naturliga
medvelandet. naturlig religion. Deism — hiiri öfverensstämmande mcd
nuturalistiska empirismen i England. Men vid alli dena inverkade
fortfarande den lyftning, som tillhörde den klassiska litteraturen, och

30 som var en frukt af antikcns studium. ait göra sig gällande i äfven
upplysningsfilosofins universelu sträfvande att frigöra ;;,ensk!ighere,; 1
vetandet frän fördomar hvad den falsk eller sannt ansäg derför —

samhällslifvet från det absoluta väldets tvång. Detta infiytande fram
står mera positivt i dc egentliga humanisternas (Rousseau) sträl’vanden,
säsom mensklighetens befrielse och lyckliggörande. just genom dess
iiterförande till ren mensklighet. Frän den klassiska perioden hade lS:e
ärhundradcLs filosofi äfven sin stil och sitt språk, hvilkas klarhet
precision och elegans sä mycket bidrog att göra denna litteratur till
Europa’s universela_

40 Då vi sälunda erkänna den bättre sidan hos denna filosofi, gilla vi
dermed icke dess utvexter, att den delvis stannade vid en allmän,
scepticism, delvis var ytlig och frivol. Den öfvercnssiiimde hiiri mcd den
förklassiska litteraturens lynne, det Franska nationallynnet och den
Eranska litteraturens anda öfverhufvud. Men det är lika sä ensidigt,
säsom afTyska Cörfattare gemenligen sker, att (äfv<cn) Schlosser) blott
fasthälla dessa utvexter. Dcl var icke genom dem denna filosofi blef till
viss grad reformatorisk för den allmänna bildningen i Europa. 1 den
finnes obestridligen nägot ädelt och upphöjdt i sjelfva sträfvandet -

bäde i dc mera negativt förfarande upplysningsfilosofemas och dc
51) positivare humanisternas, Och detta är dess allmänt menskiiga tenden

ser— redan i den klassiska litteraturen förhanden — i den dramatiska.,
liDet är onödigt upprepa dc filosofiska lärorna i det specicla. Ber,

emedan eljest a(brott, att pä engäng till rättelse citera namnen och
boktitiarna.

Voltaire: Engelska studier.
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Condillac: Iikaså Locke
Montesquieu: likaså statsform.J
När vi gå att betrakta denna filosofis förhållande till den öfriga

nationallitteraturen möter oss det egna, att 18:e seklets filosofer i
Frankrike äfven äro de förnämsta representanterna af dess litteratur i
öfrigt.

Voltaire är denna periods förnämsta dramatiker. Afven Diderot det
rörande s. k. borgerliga dramat. Voltaire epiker. Henriaden. Romanen
Rousseau Diderot. 1 lyriken äfven Vohaire Rousseau /Id’Alembert:
Elogesll — fiera i s<ynner)het Voltaires efterföljare att förtiga. 10

Hvad i den sköna litteraturen eljest framträdt är jemförelsevis
obetydligt: dramat: Crebillon, komedin, lyriken: epigrammet, visan,
den frivola legera — väl äkta Fransk, men under denna period utan
synnerlig utmärkelse. Likaså romanen, den lätta, icke i betydelsefullhet
och skildringens glans jemförlig med Rousseau (La Nouvelle Heloise)

Särskildt bör nämnas historien: Afven hän Voltaire och Montesqui
eu »Sicle de Louis XIV:e» Carl XII. Rom. Esprit. Början till historisk
betraktelse ur den nationela bildningens, nationalitetens synpunkt, och
dermed till uppfattning af historien såsom allmänt mensklig utveckling.
Mably. Rollin. 20

Vid sådant förhållande behöfver ej utläggas, huru filosofin samman
hängde med den öfriga nationallitteraturen. Det var samma ideer,
samma verldsåskådning och sträfvanden, i bönjan i de gifna klassiska
formerne, senare (hos Rousseau) med större frihet — såsom äfven det
Diderot’ska dramat visar.

Har under framställningen af filosofins förhåll<ande) till litteraturen
i Frankrike icke kunnat dröja vid de Italienska och Spanska inilytan
dena p1 den sköna litteraturen som sådan. Hufvudsak har varit7

30

M<ina> H<errar. Vi hafva icke haft nägot att anföra om den Engelska
filosofin för 16:e seklet. Det enda har varit Buchanan’s »Dejure regni
apud Scotos» och Th. Morus’ Utopia — en egentligen politisk skrift och
en social-idealistisk dikt.

Baco skref i början af 17:e seklet. Hobbes i medlet derat Cumber
land vid dess slut. Afven Locke uppträdde först i sista slutet af det 17
och i de första ären af 18:e seklet. Alla de moralister, vi anfört, skrefvo
under förra hälften af det 18:e seklet.

Men England’s sköna litteratur, hade vid samma tid som Baco lärde
hunnit hög grad af blomstring — i dramat den högsta utveckling. 40

Shakspeare samtidig med Baco.
Det är samma förhållande som i Frankrike. Corneille tidigare än

Cartesius.
Vi äterfinna detsamma i Tyskland. Dess stora skalder samtida med

Kant, Schelling, Hegel) Det är svärt att nägot bestämma angäende
detta förhällande mellan poesi och filosofi. Det är i s<ynner>het dramat,
som visar sig samtida med filosofin. Det är formen för djupa tankar,
för en bestämd verldsåskädning, som här är intuitiv, i filosofin antager
bevisningens, vetenskapens form.

Engelska skaldekonsten har såsom öfvergäng frän medeltids-roman- 50

tiken redan i 14:e seklet sin reformator i Chaucer — första litterära
sammangjutningen af Angelsachsiska spräket och Normandiskt Frans
ka. Blandning af romantik och naturlig skildring ur lifvet. Stär
isolerad.

Först vid Elisabeths tid framstående dikt äfven utom dramat he-
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skrifvande poesi Spenser — stark i naturskildring. Men främst drama
tiska författare. Mänga samtida mcd Shakspeare. Produkter rika till
hundratal.

Kunna icke inläta oss i uppräknande. Shakspeare Lis den sjelfskrifna
representanten. Karakteristiker 1 Enland, än mer i Tyskland otaliga.
Vilja Rosenkranz. Han säger om det Engeiska dramat jemfördt mcd
det Spanska och F%anska: »1 det Spanska’ handiar individen antingen
naivt instinktlikt, lefver ett löst Iif, eller ocksä Iedd af en gifven dogm
rör<ande> kärleken, iran, undersåtliga trohecen, religiösa tron. 1 den

jo Franska falla handlingen och reflexion deröfver utom hvarandra.
Handiingen Lis delvis ännu endast äde; rdflexion söker att bemäktiga sig
densamma, men stannar utom den resonnerande mcd och mot. — hvad
som sker synes fmnas till endast för att tjena undcrlag för vissa sökta
rellexioner och en diulektiserande högstämd betrakteise». Den Eng<els
ka söker fatta handlingens högre betydelse och skildrar dcrföre i den
»karakterer». D. ii. handiingen utgär ur subjektets fria sjelfbestämning.
»Menniskan Lis fri, skapar sjclf sitt öde». »Sjelfbestämntngen är dock
blott frihetens subjektiva, formela sida: det Goda, såsom dess objekti
va. reala sida, framgår säsom dess nödvändiga innehäll ur mennisko

20 andens väsende. ur hvilkct samvctct tager mättstocken för sin sjelf
pröfning». Och han tilhägger speeiclt om Shakspeare: »Idealiteten i
hans dramer består framFörallt deH, i det djup, hvarmcd i dem den
sedliga verldsordningcn utvecklas säsom ali sanning och verklighet» —

nemligen »att menniskan utvccklar sig sjeIf sittjag. sin frihet i sitt öde».
men att tillika »den ailmänna verldsordning, som härur framgår
rörbyter olyeka i lycka ondt 1 godt», emedan »menniskan åter ur sig
sökei Cörsoning för sin synd». Hiiri den gudomliga verldsordningen.
Senaste ej strictc Rosenkrantz ord. Men deras från> dunkla sväfvande
filosofemer befriade mening.

30 När man läser hans karakteristik och vi adoptera gerna i hufvud
dragen dess sanning är det. säsom skulle här framställas dc Engelska
morahsternas hra om den menskhiga handhingen. Der är uran om
samvetet, den moraliska känslan, den goda och onda böjelsen. hand
iingens ur Subj<ekt<e>t utgångna bestämning de empiriska spiritualis
ternas lära. Shaftesburv. Hutcheson. Butlcr o. s. v. Der är ii andra sidan

den moraliska vcrldsordningen lagen. harmonin. Cumberland.
Clarkc.

Men der finnes visst i karakteristiken öfvcr Eng<eiska dramat ett
nwra utöfver spekuiationen. Att vcrldsordningen, lagen, harmonin, är

40 frukt af sjehfbestämningen. Hiiri ser karakteristiken hos Shakspearc
och poesin nigot för mycket. En enklare uppskattning skall silkert
linna. att i poesin verldsordningen och den subjektiva friheten ännu stä
teoretiskt oförsonade sä att i den förra finnes något utom menskiiga
sjelibestämningen. Afvcn rilosofin sökte denna försoning — då den
fattade äfven religionen = medvetandet om en gudomlig verldsordning

säsom nalurlig, de egcntlig4 empirikerna, säs(om> framgängen ur
veridsbetraktclsen, spirituaiisterna såsom utgången ur den gifna natur
hga känslan. IIN. B. Boktitlarneff Dualismen framstår redan hos Baco
och Cumberiand. Baco: karakteren utforskas - betrakteisen af verlds

50 ordningen — sås<om gifven -- lemna insigt i medlen att förbättra den.
Cumberland denna betraktelse af lagen skaii styra handiingen — men
känsian derför är menniskan gifven — böjeise för det sanna och riina —

sant naturlig välvilja. Dc följande Clarke och Wollaston slöto sig till
den förra sidan — spiritualisterna till den senare.

Denna duahsm, tro vi, skali äfven öfverhufvud återfinnas hos
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Shakespeare. Han tog handiingen ur Iifvet — finnande der å ena sidan
gudomlig verldsordning, straCC och belöning, å den andra handiingen
bestämd ur subjektets inre och ånger och försoning såsom dess egen
gerning — men rärsoningen den subjektiva inre — den objektiva
oförklarad. 1 allmiinhet. hvad menniskan är, icke hvarföre? om natur
eller bildning. Detta hans ofta anmärkta realism,,

Den senare Engelska> poesin under 1 7:e och 1 8:e seklets lopp icke
nk. Den fönföll under Stuartarna till Fransk frivolitet. Dryden. Höjde
sig åter relativt, men bunden af det franskt klassiska mönstret.
Addison. Pope. Men äfven mera genuint Engelsk. IlMiltonil Thomson. 10

Årsti&erna>, Young — / »Natttankar» / sörnnkösa’ nätter / något
svulstig men ädel. Gray — elegi naturskildning. Goldsmith — »the Vicar»
m. m. — Denna litteratur, säsom öfverhufvud den senare. sann känsla.
sedlig lyftning. Står i nära sammanhang med den spiriwalistiska
moralen.

Histonien — ur sedlig synpunkt. Goldsmith. Englands, Roms. Grek
lands. Gibbons: Roms aftagande och faIl. Hume Fnglands. Förstås
Iän. att den historiska betraktelsen sammanhängde med de politiska
lärorna. sädane vi funnit dem i detta sekel representerade af Locke.

20

Historie
H(öst) Terminern
8—11.
Tyskland. / Lpplysn<ingsfilosofi / Humanism.

(8>
Mina) Herrar>. Under förflutna termin fortgick till och med den
Wolflianska filosofin 1 Tyskland.

Tyskland under 17:e seklet ännu utom den filosofiska rörelsen.
Hafva erinrat. huru skolastikens läror genom bekantskapen med 30

antiken och under protestantismens infiytande modiflcerades af Me
lanchton och Scultetus (Libni II Ethicorum 1603) huru under samma
sekels fortgång moralen stannade på denna ståndpunkt af Adstoteles
tillämpande till den kristna betraktelsen. (Pligten mot Gud — sig sjelf—
nästan och dettas utförande pä alla menskhga förhällanden med
dithörande kasuistik). Sälunda under 17:e seklet Herneius. 4’endelinus.
Beckman, Eisenhart. Derjemte i seklets slut PulTendorWs. uppträdande
i H. Grotii spår, införde naturrättens studium jemte moralen vid
unkersiteterne7

Sedan Leibnitz. Det är nu ftån honom den Tyska filosofin öfverhuf- 40

vud antager en modern gestait. Denna är från sin bönjan bestämdt skild
från både den Engelska och Franska. Den är och förbhr under hela sin
utveckling afgjordt idealistisk. Det var denna rigtning, som Cartesius
angaf. då luin bygde insigten i allt tiilvarandes verklighet pä det rena
sjelfmedvetandet och sökte härleda dess förnuftiga nödvändighet ur
den nödvändiga idän om ett högsta väsende. Cartesius lyckades hän
icke, utan gud och verld, ande och matenie själ och kropp förblefvo i
hans uppfattning skilda substanser. IlCartesius hade väl stadgadt det
ontologiska beviset guds id = hans vara, men derur icke härledt
materiens skapelsens tillvaro.II Dä Spinoza sökte undkomma denna 50

dualism och statuerade substansens enhet, förblef det dock i hans
spekulation obevisadt, hvarföre substansen är, manifesterar sig i, dessa
tvenne attributer, tanke och utsträckning. De voro gifna.

Leibnitz filosofi har dessa tvenne syftemål — att fatta den ena
substansen säsom ande, sjelfmedvetande. Dervid ett bäde religiöst och
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vetenskapligt intresse. Monadläran. Men i hans spekulation ingick rnr
det andra äfven ett moraliskt intresse. att rädda den af Spinoza
förnekade menskliga friheten

Den form i hvilken hans lilosofemer framträda hade sin närmare
anledning 1 Locke’s lära om det menskliga vetandets väsende. Mot
hans sensualistiska lära skriften om menskliga förständet. Likaså i
fransmannen Bayle’s inkast mot en gudomlig skapelses Och verldsord
nings förenlighet med menskliga friheten.

1 förra hänseendet L<eibni>tz lära om aprioriskt vetande — ideerna,
kategorierna gifna i andens väsende. 1 senare hänseendet hans lära om 10

harmonia praestabilita. 1 båda afseenden monadläran. alltings ideali
teL N. B. föregäende framställning: föreställningarnes de bestända
tankarnes oändliga sammanhang.

För moralen läran om menskhga friheten vigtig. Hans öfriga he
traktelser desultoriska — utan konseqvens. 1 läran om [riheten läran om
det Onda — för det Godas skuld i den bästa af alla möjliga verldar.
Detta mm den kristna dualismen. Friheten till ondt Och godt, emedan
i den prestabilierade harmonin ingående. Sätt att tala.

Den gifna impulsen till dessa spekulatilner fortverkande. 1 Frank
rike den enda Malebranche. Bayle sysselsättande sig härmed, men för 20
att uppvisa omöjligheten af en förklaring. 1 England idealistiska frsök
af Cudworth Och MOOrC, Men öfverhufvud lemnades dessa frågor om
menskl<ig& friheten äsido. Den förutsattes i de anförda mlralsystemer
na. När *Antln* fömekade den, uppträdde Clarke häremlt ur religiö
sa Och mlraliska grunder, men icke från spekulativ synpunkt i
förhållande till det absoluta, den absoluta viljan. Såsom nämndt,
Clarke äfven mlt Leibnitz, emedan den prestabilierade harmlnin1 icke
mera tilläter någln gudlmlig medverkan.

Thomusius eljest utan betydelse. Men af vigt derigenlm, att han
införde den friare flrskningen vid universiteterna och gjorde Tyskan 30

till dess språk. 1 öfrigt står han delvis utom den allm<änna> Tyska
filosofin — ty han resignerar i det teoretiska pä insigt i tingens Och
andens väsende. 1 det prakt<isk& utgär han från gifven rättskänsla —

Naturrätten — hvars verksamhet skall röra till allmän lycksalighet. Sä
äfven 1 moralen menniskokärlek — »gesellige Liebe» — hvars mäl är
detsamma. allas lycksalighet. IIN. 8. Tidarne.ff

Wo/f/— mindre egendomlig. 1 teorin Leibnitz. Säsom systematiseran
de frsökte likväl att sjelfständigt fylla luckor — reslnnerande Och utan
djup. På det prakt<iska gebitet antog viljans frihet empiriskt såslrn
gifven — enl<igv andens vittnesbörd — i tanke Och handling. Ondt och 40

godt med afseende på harmonin i tingen Och företeelserna. Denna
harmoni i handlingens verld = fullkomlighet; hvarföre den alI moral’s
hufvudsumma. Mot häraf följande pligter, rättighet att göra alit, som
förer till egen och andras fullkomlighet Och häraf Moral o<ch> Natur
rätt.1 Statsläran i öfverensstämmelse> härmed. Staten institutiln att
befordra allmän Välrärd inckusive fullkomlighet.

Leibnitz harmoni = Cumberlands: naturlag — straff o<ch> belöning.
Clarke’s harmoni.

Ivien å andra sidan den spiritualistiska skolan. Puffendorff. samhäl
lighetsdrift. Thomasii — Menniskokärlek. Egoistiska principen ute- 50

stängd. Men i humanismens flrm Franska filosofins inilytande. Detta
en gestaltning djupt ingripande.

<9>
M<ina H<errar>. Wolff 11167911754ff har, ehuru icke tillhörande antalet
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afde stora tänkarena, en stor betydelse för Tyska filosofin. Den början
att bryta den traditionela aristoteleiska filosofins herravälde vid uni
versitetema, som gjorts af Puffendorff och Thomasius, Fulländades af
honom, ehuru han visserligen satte i dess stäule en till formen abstrakt
schematism.

Om hans systematisering är i allmänhet taladt. Teorcetisb och
Praktdsk> filosofi. Den senare 1) Allm<än> prakt<isk) filosofi, 2 a) Moral
— b) Naturrätt c) Politik.

1 den allm<änna läran om viljans frihet, godt och ondt. Menskliga
10 bestämmelsen.

Antager friheten såsom faktiskt medvetande, frihet att göra och låta.
medveten i handlingen.

Förutbestämd harmoni, tingens fömuftiga ordning. Godt och Ondt
hvad sam öfverensstämmer dermed elker> strider deremot. Restämmel
sen stigande fuflkomlighet )harmoni i subjektets handiingar N. B.II

Af sensationer o(ch> föreställningar väckta begäret förer till hand
ling. Lägr Begärsförmåga. Högre af förnuftig insigt, med förnuftigt
ändamål.

Verldsordningens betraktande ger medv<etande om godt och ondt.
20 IID. ii. detta bevisar sig i handlingens följder.II Det tydliga begreppet

härom = Förnuft ger moralisk förpligtclse — att i handlingen sträfva till
öfverensstämmelse mcd verldsordningen — fullkomlighet N. B. egen
och andras. Att bestämmelsen är denna lärer förnuftet. Till verldsord
ningen hörer, att handlingens röljder framträda som straff och be
löning. Men rörpligtelsen icke hiiri. Ordningen är gudomlig ordning —

men förpligtelsen ej beroende af gudomligt bud.
Hiiri bortfaller Leibnitz djupa uppfattning af frihetens vilkor och det

ondas möjlighet.
Men läran dock strängt motsatt den Franska lycksalighetsläran. Det

30 är uran om pligten i och för sig ‘-för Uullkomligheten — den förnuftiga
verldsordningen — och den förnuftiga insigten. Den sluter sig också icke
till den Engelska empiriska spiritualismen — medfödd böjelse. HelIre till
naturalismen i läran om harmonin, men denna icke empirisk, utan
enkigu rationela teologin beroende af en högsta förnuftig orsak7

Härifrån, fNårv förpligtelsen leder sig till rättigheten: att göra allt
det, hvadgenom fullkomnas. Detta Naturrättens förhällande till mo
ralen. BIir i rättigheternas härledning delvis repitition af denna.

Statsläran utan konseqvens. Resonnement. lnstitution för det alI
minna bästa. Emedan skref på Tyska, förde till eftertanke i ämnet.

40 Nämnt anhängare, som företrädde denna filosofi. Wolffianism —

snart förherrskande.
Man kallar Eklckticism — sammanstäflning af andras läror. Eklektici

utom \‘olff: Joh. Franz Buiddeflis) (1729), Nic. Hierapiviis. Gundhng
(1729) populär som läraren Thomasius. Bestämde Naturrättens inne
bill till s. k. tvängspligter. Via ad veritatem jurisprudentke naturalis. —

Joi,. Geo. Wiik?, (* 1775*), Andr. Rkllger (1731). Alla dessa ännu sä
förvecklade i det gamla. att de skrefvo pä latin. Men vittnande om
rörelse till frihet.

Bland Wolfrs efterföljare i praktdsb filosofi Alex. Gout Baunigar
Se repi (1762) emedan den första bearbetare af JEsthetiken »,sthetica»

1758.
Bland motständare Chr. Aug. Crusius (1775) — märklig sisom

bör1jande raden af dem, hvilka sökte sätta filosofins läror 1 öfverens
stämmelse mcd den ortodoxa teologin. Skref öfver hela filosofins gebit
— pi Tyska. Titlarne hos Rixner. De angifva redan t. cx. Moral od<er
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Anweisung vernUnftig zu leben» 1764 — huru detta var ett välmenande
resonnement.

Till Tyskan räknas äfven Jean Pierre dc Crousaz — [rän Schweitz
(Lausanne) emedan lefde Och skref i Holland och emot scepticismen,
pyrrhonismen o<ch> den Franska (Hayle’s). Gjorde på denna väg
franska filosofin bekantare i Tyskland. Resonnerande

1 sjelfva denna metod röjer sig spåren af det Franska infiytandet. Den
politiska och litteraturhistorien lära, huru starkt detta i Tyskland var
frän medlet af 18:e seklet. Tyskland hade vid dess början lidit af 10

Frankrikes politiska öfvermakt. Det led i följden äfven af dess littera
turs. Fr<anska> språket blef verldsspråk, dess klassiska litteratur verlds
litteratur. För den Tyka, som ännu icke egde den sjelfständighet som
t. ex. den Engelska blef denna litteratur allherrskande mönster. ehuru
efterhärmningen nog andefattig. Fransk sed spridde sig från hofven.

Fr<edrik> II sjelf fransk författare, Kändt huru han ansåg den Tyska stä
lågt och förbisåg den äfven sedan den börjat sjelfständigt höja sig. Mcd
franska smaken i sköna litteraturen kom Fransk scepticism och
upplysninsfilosofi. Men denna trängde dock icke ned till universite
terna — hvilkas filosofi hufvudsakligen representerades af de anförda 20

Wolffianer och icke-Wolffianer. Ortodoxin sträfvade emot och endast
den resonnerande formen — som äfven var Leibnitz gjorde sig gällande.
Mera betydelse vann i öfverensstämmelse härmed den franska Huma
nistiska rigtningen. Humanismen antog i Tyskland en bestämd egen
form och förband sig mcd den poetiska reformen vid seklets slut7

På andra sidan hade vid seklets midt den teoretiska filosofin der
Kunskapslära — empirismen representerad af Locke — utvecklat sig till
sin konseqvens scepticismen, säsom förtviflan om alI filosofisk insigt.
Till detta resultat fördes den af Hume. Denna empirism, i Tyskland
känd och inträngande mcd Franska litteraturen, vände uppmärksam- 30

heten till dess rot i den Engelska filosofin från Baco — i sammanhang
med Naturvetenskapens stigande bearbetning. Mot denna scepticism
vände sig den Tyska andan — dogmatisk i filosofin vid universiteterna
— såsom humanistisk i litteraturen full af tro på sanning, rätt och
mensklig förädling. Kant.

Sluthgen rärde den vaknade sjelfstflndigheten i litteraturen och
denna befrielse i filosofin mot utlandet tillbaka till den Tyska filoso
fiska reformens rot hos Leibnitz. Spinoza, Cartesius — till idealismen.
som utgör dess utmärkande karakter.

Dessa tre rigtingar elker> Facer i den Tyska filosofin bestämma för 40

oss dess gruppering.

<10>
M<ina> H<errar. Infiytandet af den Franska upplysningsfilosofin i
Tyskland antog inom sjelfva den filosofiska vetenskapen en från den
Franska afvikande form. Vid hofven och bland den högre bildade
klassen gjorde sig dc Franska lärorne utan vidare gällande med franska
spräket och franska umgängesseden — ehuru man visst fär anse
öfvertygelsen pä många MII hafva haft mindre aH skaffa mcd dessa
lärors bekiinnande, än modet. Ty Fr<edrik II gillade och bekände dem, 50

och detta var pä denna tid i Tyskland bevekelsegrund nog.
Men inom dc kretsar der vetenskapen idkades och allvarligare

omfattades, i «ynner)het vid universiteterna, funno dessa läror icke lika
obehindradt och oförändradt insteg.

Väl öfvergafs metafysiken, spekulerandet öfver tänkandets grundbe
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grepp och, ideerna om gud, verlden, anden, sjelfmedvetandet friheten
o. s. v. och i dess ställe trädde den empiriska psykologin och en lika
empidsk kunskapslära. Man sträfade till popularitet i vetenskapen.
Den empiriska psykologin var ett sådant populärt ämne. Hvar och en
hade sina fem sinnen. känslor, begär. sitt hvardagsförstånd hemma hos
sig. och hvar och en kunde pä sig sjelf göra observationer angäende
dessa själsförmögenheters verksamhetssätt. Med kännedom om den
franska litteraturen följde äfven nägon bekantskap med den Engelska.
Condillac förde till Locke. Denna litra om menskliga vetandets upphof

10 - huru det uppstär — var lika allmänförständiig. Men under detta
fongick man dock i Tyskland icke till scepticism. Nationallynnet var
här till för atLvarsamt. Och i det protestantiska Tysland var den
religiösa tron belåten med den vunna frihcten. Tron pä det öfversinn
liga stod derföre gemenligen qvar såsom en »förnuftstro». Dess föremäl
ingingo icke mera i fllosofin.

1 historierna ser man jemföreisevis fä namn upptagna och ingen
känner mera, att i Tyskland under 18:e seklet före Kant antalet af
filosofiska — pä sin tid berömda författare var sä stort. Förhällandet är
dock det, att den fllosofiska litteraturen, hvad antalet af produkter och

20 ailmänna deltagandet för dc afliandlade ämnena angär, var blomstran
dc.

Afven 1 Psykologin och Kunskapsläran sökte dock de Tyska filoso
ferna pä denna tid fasthålla den spiritualistiska ständpunkten, sä att fä
rent antogo ali kunskaps ursprung i äskådningen sinneserfarenheten.

Sä Joh. Aug. Eberhard Theorie des Denkeos u<nd Emptindens 1776
Ernest Plattner Anthropologie fur Artzte wnd> We1tweise
Joh.Nkolaus Teteus (Kiel Köpenhamn). Philosophische Versuche

öber die menschliche Natur u<nd> ihre Entwickelung 1777. Renov.
(1770) IIN. B. Associatio idearum = blifvande märken i hjernan.ll

30 Deremot Jo?1. Geo. Heinu. Feder som skref ett stort antal läroböcker i
Logik. Psykologi. Moral en mera afgjord empiriker. ehuru af rörän
derliga äsigter. Neuer Emil. Afgjord empiriker Joh. Bernh. Basedoiv
1785 den berömda fllantropiska pedagogen (Dessau). Theoretisches
System d<es gesunden Menschenverstandes 1765. Philalethie o&er
neue Aussichten in die Wahrheit und Religion der> Vernunft bis in die
Grenzen d<er> Offenbarung — 1764— = en naturlig teologi Förkastade
alit filosoferande, Endast »der gesunde Menschenverstand» Herrman
Sanuwl Reinzarzis - en djupare tänkare. Logiker. Methaphysiker.
Abhandlungen flber die natflrliche Theologie 1754. Nämnes här i

40 detta hänseende. Lib afgjord som Basedow var Jo?,. Chrisr. Lossius,
som gaf en teon för sensationens öfvergäng till föreställning i Physische
Ursachen der Wahren 1775. Moses Mendeissoim (1785) — jude — bland
dc berömdaste. Fasthöll vid Wolffianismen, men under sträfvande att
gifva formen Fransk iätthet och behag. Briefe äb<en die Empfindun
gen. 1755. Pluedon od<en flben die Unsterblichkeit der Seele 1775
Morgonstunden 1785. Naturlig teologi., Jo?,. Geo. Suker. (Schweitza
re). Vermischte phiios<ophische) Schriften 1773 — sensualist — mest
berömd genom Theorie d<en sehönen Känste 177 1—74,

Pä det praktiska visar sig delvis samma vacklande:
51) Den anförda Feder erkänner egoismen »Sclbstliebe» för den första

moraliska lagen — men han tillägger att den dock blir otillräcklig.
emedan Iätt leder till misstag. hvilka bättre aflägsnas genom den
Wolffianska fullkomlighetsläran. Praktische Philosophie 1776 Grund
lehren zur Kenntniss des menschlichen Willens 1776. Untersuchungen
Uben den) menschkichen> Willen IV 1786—1793. Lika vacklande
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Plattner — slutligen Kantian. Philosophische) Aphorismen — 1793.
Deremot Basedow afgjord för Lycksalighetsläran. Praktische Philoso
phie riir alle Stände 1758— och i. D. Michaölis. Likaså Christian Gane
— en mycket Jäsen. Ofversatte med Anmärkningaö Engeiska moralis
ters arbeten. Afven vidlyftiga Anmärkningar till De officiis. Eigene
Betrachtungen Qb<er> die allgemeinsten Grundsätze der Sittenlehre.
1796— m. fl.1 Garve är den allvarligaste, west upprigtiga undersökare,
nitisk för den allmcänna) sedligheten. Icke desto mindre sensualist o<ch
skeptiker i afs<eende å en högsta, fast moralisk Princip — öfverhufv<uW
en vetenskaplig moral. N. B. Dc oficiis. 10

Utom dessa skrefett stort antal i moral<iska ämnen. för det mesta i
Lycksalighetslärans anda — hvarföre Kant’s uppträdande 1 detta hän
seende reformerande.

Men säsom synes var kunskapsiäran ifrigt föremäl för föregänga
renas undersökningar.

Giömmas bör ej säsom resonneraridets skyddspatron Friedr. Nicolai
(1811) utgifvare af Allgemeine Deutsche Bibliothek, en tid enväldig.
Annu Fichte föranlåten att i en egen. skarp. polemisk skdft nedslå hans
anseende.,

20

<II)
M<ina) Herrar. Bland de senast anförda tänkarena linna vi redan dem,
hvilkas läror och uppträdande mera öfverensstämmer mcd de Franska
humanisternas än upplysningsfilosofernas.

Vi erinra oss, att dessas förnämsta representant är Rousseau &c.
Säsom Rousseaus representant i Tyskland framstår Basedow —

visserligen i en form som gränsar till karrikatur. Båda lika i personer
nas originalitet, 1 entusiasmen för att uppfostra ett nyit slägte äterfördt
till det naturliga. rent menskliga. Men Rousseau: ömtlig, tillbakadra
gen. Bcasedo>w ömtälig, despotisk; Rousseau> djup, det naturliga: 30

idealiskt; Bqisedow> vulgär. det naturliga. hvardagsförståndet. Hos
B<asedow> borifaller helt Och hället det politiska, menniskorätt Och
republikanismen. Rousseau är skald. B<asedow> rena prosan. R(ous
seau) i framställning och stil fulländad, Basedow varm. men ovårdad.

Afven Mendelssohn kan mcd, skäl föras till humanisterna — dock
mera i formen, än genom positiv lära. Sä äfven Sulzer.

Men den ädlaste representanten är Joli. Goufr i Herder (1803),
Kant’s samtida — en tid åhörare. Metakritik. Briefe zur Berörderung
der Humanität Adrastea. Regebenheiten u(nd) Charaktere des 18:en
Jahrhunderts. Lärorik för det bättre hos seklet främst — »ldeen zur — 40

Geschichte der Menschheit» 1784 ff. Adel — varm — kärleksfull. Det var
denna humanism, som gaf Tysklands hela litteratur dess karakter.
Formelt ssom alla nationers litteraturer omfattande och historiskt af
dem bestämd. Men äfven till innehållets alIm(änna> anda: Schiller.

Historiens filosofi.
Giovanni Battista Vico. 1741. Neap. »Principj di una scienza nuova

d’intorno alla commune natura delle nazioni 1725.
Bossuet Discours sur l’histoire universellejusqu’a Fempire de Charle

M<agne 1681. Fortsatt posthumt till 1661. 50

Bossuet — allm<ärn pragmatisk histora ur moralisk synpunkt; dertil
uppvisas gudomlig verldsstyrelse N. B. försök dertili med afseende pä
kristendomen.

Vico, ehuru i tiden senare, utkast till uppfattning säsom mensklighe
tens. Sä vidt känner, först på senare tid uppmärksammud, sedan
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Michelet. »Introduction ä l’histoire universelle» 1831.
1 18 seklet universalhistorier. England den första af »Guthri och

Gray» — i Frankrike Rollin — i Tyskland »Gatterer» och förnämkigaso
»Schlözer».

Herder — slutar i Medeltiden. 4:e Bandet>. Utkast till eti 5:e.
Genomgående resultat = Humanitet - »mellan enskiida, i religion, stat,
handel, konst och vetenskap -- menniskoanden utvecklad till sann
mensklighet». Hela första bandet utläggning af menniskans bestäm
melse - med afs<eende> på kropp och själ. Likhet med gud genom Urihet.

to Alh med afseende pä Culländning i ett annat LiC,
Andra humanister med än bestämdare religiös tendens
Joh. Geo. Haniatin — half Mystiker — i Sibyllinische Blätter. Bref till

Jacobi. Der Magus des> Nordens.
Afven Joi,. Kasp. Lai’ater (Zflrich 1801) den bekanta physiognomi

kern. llVermischte Schriftcnll Afven bör ihigkommas Chr. Fflrchtegott
Gellert (1769). Fabler moraliser<ande>. Moraliska föreläsn<ingar.
Afven estetiska, Poesi.,

Både Lavater och Gellert en oerhörd reputation, i «ynnerhet den
senare. Mera verksam genom personlighet än skrifter. Ofverhufvud

20 Crån denna tid Tyska litteraturen representerad af individer, hvilkas
personlighet tilldrager läsaren. Humanismen här en renhet, som stiljer
den från den Franska. I Frankrdke’ öfverhufvud utmålades menskliga
förderfvet. 1 Tyskland ison på menniskan och menskligheten stark.II
Känslan, religiositet, mera sann entusiasm. Karakteristiskt är, att dessa
humanister, äfven Schiller. helsade Franska revolution som en ny
rnorgonrodnad för Europa. Den Nordamerikanska hade dertill förbe
redt. Den litterära glansperiodens ingång den härmed sammanhängan
dc allmänna lyfiningen bidragande till godt mod. Bakslaget afrevolu
tionens fasor, nedtryckte humanismen. En senare tid betraktade dess

30 entusiasm och varma känsla (bedragna) med småklokt leende öfver
dcss illusioner. Dess infiytande i litteraturen och pä den allmänna
bildningen icke nog erkändt7

När vi komma till betraktande af den revolution i fllosofin, som
utgick från Kant, skall jag söka visa, huru äfven han och den stod under
denna den humanistiska betraktelsens infiytande.

Det synes mig också klart, att isynnerhet den rigtning i den Tyska
litteraturen sun kan betecknas med dess namn utgjort eU den Tyska
bildningens mcst afgörande moment i dess inverkan på dc Skandina
viska folken — och dermed 1 sammanhang pä vår kultur. 1 Sverige

40 utestängdes den jemförclsevis genom den mera direkta öfvergången
från Fransk klassicism till Tysk romantik. Medellänken saknas. 1 vårt
land, som mindre berördes af striden dem emellan voro Schleglarne och
Tieck obekanta storheter. Herder Schiller. Gellert ännu länge ungdo
mens ledare. Herde oth Gellert på Svenska. Dertill dc Engelsk äldre
skalderna Thomson — Young. Åtminstone ihågkommerjag alla dessa
från min ungdom och dc drömmar deras lärning väckte.

Men den Kantiska relbrmcn var i sin grund rent teoretisk. Har sökt
visa, huru före bonom kunskapslära var fllosoflsk teon.

Emedan dock han vidtog icke från den Tyska i tredje utan från den
50 Engelska i första hand måste återgå till denna.,

Historie
H<öst) T<erminen
12—15.
Berkley. Humc. 1750--l800.,



FÖRELÄSNINGAR 1 RÄflSFILOSOFINS HISTORIA. HÖSflERMINEN 1859 583

<12
M<ina) H<errar. Har sökt framställa upplysningsfllosofins Form i
Tyskland Och 1 s<ynner>het såsom humanism.

Har rstat uppmärksamheten derpå, huru renaissansen och kiassiska
litteraturen i Frankrike höjde sig öfver efter-romantiken till högre
idealer, det patriltiska hjeltemodet i st. f. dlnquichotteriet, den idea
liska kärleken Iläfven den uppoffrande äktenskapligall i st. f. den
sinnliga, hvari medeltidens förklnstlade dyrkan slutade, den religiösa
lyftningen i st. f. dess gyckel med kyrkan — öfverhufvud dygden, pligten
såsom bestämd af det bestående verkliga — allt detta visserligen mera 10

såsom reflexion, icke säsom genuin öfvertygelse Och sed. Den lyftning
till betraktandet af den menskhga bestämmelsen i de gifna jordiska
samhällsförhåilandena, denna litteratur innebar, flrtfor äfven i upplys
ningsfilosofins kritik. som under Engelska infiytanden vände sig mot
det förvända i det nänarande för att göra rörnuftets rätt gällande — Och
isynnerhet i humanismen såsom sträfvande att sätta det ren menskliga
i det förvända konventilnelas ställe.

1 Tyskland hade den Franska klassiciteten, uppiysningsfllosofln Och
humanismen ett snabbt förlopp. Det sammanträngdes allt inom ett
knappt halli sekel. Der antog Också icke upplysningsfillsofin den 20

sceptiska form som 1 Frankrike — d. ä. icke 1 vetenskapen och mera som
modesak äfven i de högsta sumhällsklasserna. Den humanistiska
rigtningen deremot trängde djupare i fillslfin, sköna litteraturen och
den ailmänna bildningen; men äfven den mera positivt religiös än i
Frankrike. Den prltestantiska kyrkan icke summa makt i staten sm
den katolska — dess lära mindre öppen för anfall.

Hela denna utveckling den ena stora roten för den nyare Tyska
filosofin. 1 formen blef det humanistiska filoslferandet löst resonne
ment, Det var en intention men utan fasthet. Pä det teoretiska gebitet
gällde upplysningsflllslfins Ilempiristiskail kunskapslära — i samman- 30

hang med den mlralen öfverhufvud lycksaiighetslära. Humanismens
åsigt af en allmänt mensk,lig utveckling och förädling — i öfverensstäm
melse med Wolfflanismens fuilkomlighetslära hade ingen vetenskaplig
grund Och botten. Och äfven den representerad af Basedow och andra
vidhöll lycksalighetsläran.

Det var häremot Kant vände sig — och man kan säga i humanismens
tjenst. Bekantskapen med den Frunska filosofin förde till bekantskap
med den Engeiska. Kant vände sig för sin reform till denna källa.

Empirismen, 1 till Locke’s sensuatism utbildad till tvifvel på ali 40

förnuftig nödvändighet, bevisning 1 vetandet. Detta genom Hume.
Denna vändning af stor klnseqvens äfven för moralen, icke blltt för

telretiska filosofin. Ingå derföre närmare derpå.
Men måste gä tilibaka till en företeelse i Engelska filosofin, som

främst gaf Hume anledning till hans kritik.
Hafva nämnt om försök att motarbeta den empiriska rigtnirgen af

Cudworth Och Moore.
Vida sjelfständigare och grundligare: George Berkekv (1752) Irlän

dare. Anglikansk biskop. Utmärkt fllantrlp. Pian och försök att
grunda en missionärstation för Nlrdamerika — fömämsta arbete: 50

»Treatise concerning the Principles of human knowiedge» 1709 N. B.
Locke’s 1 706. 1. Menskliga vetandets innehåll Ideer. Uppstå / a) ur
sinnesintryck. / b) inre erfarenhet. / sedan minne fantasi. 2. Den
medvetande = / Anden / Själen 1. 3 1 den alla Ideer. En Varande. som
icke är föremål för Vetande kun ej tänkas. Esse = Pere;i, Nödvän
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digtvis i ett vetande. menskligt eller Guds. 4. Äfven sinnena tilihöra
anden likasom den inre erfarenheten. Äskådningen derföre icke be
roende af något utom anden varande. Derföre ingen materie.

Förnämsta bevis: 1. aH materien förlagd utom vetandet derom, åter
är ett vetandets innehåll. 2. att hvad man om den påstår = blotta
Varandet såsom substrat för en mllngd accidenser; men della ren tanke
— abstraktion. 3:o att det öfriga: utsträckning, figur, röreise, hvila
(qvalitut(es> primarhe) äfven ogenomtränglighet, antal likasä är be
grepp beroende af vetandet om (qvalitutes secund<ariie>) storhet,

jo litenhet. hårdhet, hastighet — om hvilka empirikerr, medger. att dc
uttrycka värt vetande om tingen. Skulle utsträckning finnas för sig,
vore den hvarken stor eller liten - ogenomträngligheten än mindre för
sig, om ej utsträckning förutsättes o. s. v. 4:o Obegripligt. huru mate
rien kan inverka på anden. Svärigheter. misstag. 5:o Att Själ, ande,
kraften verkande orsaken till ideerna, i dess former förstånd och vilja.
icke sjelf är en ide. Ty ideerna i sig passiva. Anden uppenbar endast i
sina verkningar; hvad han dessutom är, kun ej bestämmas, utsägas,
endast ala han i verkningarne är. 6:o Dc ider, hviika äro nödvändiga,
genom sinnesintryck gifna, gifoa af en Högsta Ande alltings yttersta

20 orsak. Veriden derföre icke mindre reel, ehuru icke materiel.
B<erkeley ansäg sig genom denna subjektiva idealism hafva afskurit

ali materialism och scepticism. Skrefäfven en teon öfver secndet, Ijuset
[lirgen.

Hume skrefväsendtligen mcd afs<cende pä Berkeley>s idealism. ll”My
own life» 1776.11

David Hume (1711—76) Skotte. Sjellbiografl — med anspråkslöshet
men sjelflcänsla 1 Historv oJ Englund. Enkel, allvarlig, arbetsam uppoff
rande — säger sitt enda begär hafva vanit litterär ära. Hade svårt

jo komma dertili. HistoHen vände uppmärksamheten pä hans filosoflska
skrifter. Skref »Treatise of human nature» 1739,28 år gammal., Väckte
ingen uppmärksamhet. Ny uppiaga 1748 omarbetad. V III Vidare
»Essays on several subjects». V. II containing an inquiry conceming
human understanding.

1. a) Ideer (ideas) = rnnkar och b) impressioner = sinnesintryck och
drifter, begär. känslor.

2. Ideerna kopior af impressionerna.
3. förbindas 1 hänseende> till Iikhet rum och tid orsak o<ch>

verkan.
40 4. 1 matematiken denionsirarion, cxc- öfvenensstämmande och mot

sägande begrepp. 1 eijinenheren motsatsen aultid möjlig, ingen motsä
gelse. Likväl äfven i afs<eende pä den en evidens frän orsak till verkan;
men denna erfarcnhet. viina. ffN. 8. Analys sir gifna förutsättningar.
Afgönande: hvad denmed öfverensstämmer eilen icke. Erfarenheten =
synthes. Likhet och oIikhet relativ.ll

5. Derföre inga medfödda ideer — ingen bevisning a priori — ingen
förnuftig nödvändighct i vetandet. Förhällandet till Locke.,

<13>
50 Mdna> H<errar). Kuno Fischer i det anbetejag ofta citenat, Waco> v<on>

Varulam, vili i Berkeley’s läror linna en konseqvent utveckling af
Locke’s och Baco’s — empinismen öfverhufvud. Han stöder detta denpä,
att äfven i B<erkeley>s uppfattning, alh vetande har sin rot i dc gha
sinnesintryckena och inre erfarenheten. Men den stora skilnaden är. aH
Locke gör den materiela tilivaron till dessas grund. B<erkebey det
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höasta Väsendet. absoluia anden. Berkeley förnekar materien —

Locke> anden — med eli kanske. Visserligen blir Sfven en]igt B<erkeley
inenskllga vetandet empiri. erfarenhet af hvad för anden är gifvet — men
denna erfarenhets föremål är ideel gudomlig uppenharelse.

1 formen sammanhänger B<erkeley mcd Locke. Berkeley>s sin
nesintryck och inre iakttagelse äro hos Locke »sensation» och »refle
xion». Likas5 begagnade Locke termerna »qvalitates primarite &
secundariLe». mot hvilkas oberoende af hvarandra Werkeley> pole
miserar. Men denna likhet i formen upphäfver icke den grundväsent
liga tskilnaden. Också var 8<erkeley>s hufvudsyfte. att kullkasta. hvad 10

han kallar »realis,men» d. ä. materialismen Och scepticismen. ldealism
1 Platonisk mening är denna filosofi leke, lcke heller i Cartesiansk —

som grundar Varandet pä den rena tanken. Werkebey fön’andiar della

till enhet af varande Och ,;wdetancie. Esse & Percipi. Men mcd Plato
öfverensstämmer han i uppfattning af Ideernas logiska betydelse —

säsom allmänna bestämningar; och för honom är allt vetande, äfven
sinnesintrycken = ideer.

Mot Berkley’s lära uppträdde Hume, fasthållande den Baconianska
och Lock&ska empirismen. Men då Berkley uppvisat, att alIt vetande 20

om den ytire veriden är subjektivt — äfven om de primära qvalitetema
— men Hume icke kunde antaga hans obevisade påstående, att detta
vetande erhöli objektivitet. allmängiltighet, genom att hafva en högsta
ande till orsak, stannade han den’id att förneka vetandets objektivitet
öfverhufvud = Scepticismen.

N. 8. Hume i föregående
Hume) framställer uttryckligen: att Berkeley>s bevisning ang<ående>

vetandets subjektivitet icke kan bestridas; men att den nödvändiglvis
föres till förnekande af ali förnuftig nödvändighet i vetandet.

Konseqvent gjorde H<ume> äfven på det prakt<iska> gebitet vanan till 30

det bestämmande.
Känsla af lust och olust är den rärsta källan till handlina. Den första

bevekelsegrunden derföre egoistiska begär, »passionen>. Men hos
menniskan finnas äfven andra naturliga böjelser, kärlek. vänskap.
välvilja, gUidje vid det goda. Hän sIöt sig till Hutcheson o<ch Butler.
Vanan verkar, att dessa göra sig gällande framför dc egoistiska eller
att de senare endast svagare ingä såsom motiv i handlingen. Att de äro
naturliga bevisas deraf, att dc finnas före crfarenheten af deras
tillfredsställande. Förnuftet kan medverka genom bedömande öfver
erfarenheten; Men för sig ej bestämma pligten. Också fortgår H<ume> 40

till lära om de särskilda dygderna. ej till egentlig pligtlära7
B<erkeley antog uran vidare viljans fnihet, oaktadt vetandets gifven

het. Detta utan vidare undersökning såsom fnitt vaI. H<ume visar
förtjenstfullt, att detta icke är fnihet — endast »tillrällighet». Viljan
mste vara bestämd. Men förnuftig bestämning ej — utan vanans att
siuta från orsak till verkan — och vanans vid en viss följd i de naturliga
böjelserna. Denna vana bildningens vana, Fniheten alItsä blott förmåga
att handla enligt viljans bestämningar — naturliga och genom bildning
utvecklade.

Härom en stor stnid i England — skall framställas i sammanhang mcd 50

moraliska läror till seklets slut.
Såsom histoniker och politikermot upplysningsfilosofin. Mot aftalet.

Locke o<ch Rousseau N. B. Betraktelsen empirisk. lntresset. behofvet

af skydd, vanan vid underkastelse. Ofvertygelser o<ch) sed — genom
vana inrotade kunna ej genom teonier reformeras.
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Scepticismen modererad sålunda, att ehuni ej förnuftigt bevis för
Guds exsistens själens odödlighet m. m., Iikväl icke kan bestridas.
utan tron bevisande. Engelskt — i motsats mot den Franska scepticis
men,

(14>
M<ina> Herrao. Fortsättn<ing>. Hume 1 föregående.

T<hlkibgg. Att Hume antager känsian säsom afgörande jemte för
nuftet »moral sense». »moral sentlment», »mternal taste». 1 Treatise

10 &c. Vokym> III Moral. Omarbctad särskildt: »Enquiry concerning the
principles of morais».

N. 8. Förnuftet ger insigt i ändamäl och medel; känslan afgör.
Hela utvccklingen af den Engeiska filosofin eU bevis för empirismcns

otillräcklighct för vetenskaplig insigt Och bevisning.
När Hume hade fört detta bcvis, men det stridde mm den Engeiska

andan att gä öfver till en idealisusk uppfattning, stannade den Engeiska
filosofin vid allmänt resonnement — Och mcd ett sådant sökte man
komma från Humes scepticism.

Tlwn,as Reid (1795) Glasgow. Anförare för den s. k. Skottska
20 skolan. utbildad af lärjen Dugald Stewart - hvilken tjenat den nyaste

Franska filosofin till mönster.
1) lnquiry into the human mmd on the principles of common sense.

1769 Rixn<er). 96 Hume’s Grundling.
2) Essays on the intellectua! powers of man l 785.

active ———— 1788.
Som titeln ger tilikänna, satte »common sense», sens commun, mot

filosoflns förvillelser. Säledes empiriskt, apellerande till consensus
gentium. Antager vissa allm(änna> förständets grundsanningar. //N. B.
Metafysiska. Andra För andra vetenskaper, matematiska o• s. v.ll a)

30 nödvändiga: 1 Substans (materiel och andlig) till grund för alh vetande.
II Orsak till ahit verkligt. b) tillJål!iga: 1 Mlt är verkligt. som är
medvetet -2 har varit, verkligt som erinras 3 verkligt utom oss som är
föremål för yttre sinnena. 4 alla sensationer o<ch> föreställningar
tillhöra ett subjekt, Jag’et, Själen. 5. Jag’et mcd sig identiskt, sä långt
medvetandet gär tilibaka, o. s. v. ända till 12. 7. Menniskan har maki
öfver sin viljas bestämningar och sina handiingar.

1 mlralen yrkar mot Hume på förnuftets makt såsom handlingen
bestäinmande - och dess afgörande enda grund. (Det var denna lära
Dugald Stewart utbildade till förnuftig pligtlära.) Bevisar mlt Hume

40 derigenom att ändamäl finnas, hvilka icke den naturliga känslan utan
förnuftet ger. Mcd den förnuftiga insigten tillika pligten. Allmänt>
förnuftigt ändamäl = Det allm<änna> bästa.

N. 8. Rigtningens värde. Formen lös — antagande. lcke säkert
genom dc allm<änna> kriterierna för grundsanningarne 1:0 Att tvifel
derpä aldrig kari blifva allmänt; 2:o Att motsatsens faiskhet omedelbart
inses, och att dess påstiiendc är löjligt.

James Bea!rie IlEssay on the nature and immutability of truth.II (1
Edingbburg H(ume>s kompetitor) Och Oswald. N. 8. Päley. Bäda ur
religiös synpunkt clmmon sense.

50 En lyftning utöfver denna ständpunkt försökte Richard Price (1791)
gifva moralen. llRevicw of the principal questions and difflculties in
morals. 1758.11 Han bevisar. huru pligtens bestänmande ur den
moraliska känsian är blott subjektivt tycke - d. ii. egentlig objektivt
gällande pligt icke kan finnas. Vidare vänder sig mot empirin och
Locke, för att bevisa, det ideer a priori finnas, tankelagarne, allm<änna>
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kategoder. Att den moraldska> menniskan densamma som den tänkan
de det goda = sanning. Derföre de moraliska ideerna eviga, objektiva,
allmängiltiga. rämuftets verk.

Erkänner dock, ali den sinnliga menniskan behöfver och har under
stöd i lycksalighetsbegäret och välviljan — men öfver hvilka förnuftet
skall råda.

Icke utan inverkan på Skottska skolan. Men alltför idealistisk för
England. Siöt sig till Cudworth, föregär Kant.

Nämnas bör äfven nationalekonomins berömda reformator Adam

Smith (1790) Theory of moral sentiment 1768. Sympati, förmäga Och 10

Iust ali deltaga för andras handlingar och försätta oss i deras ställe.
Härvid de känsior uteslutna, som motivera handlingen; bedömandet
derföre förnuftigt. Princip: att vinna andras bifall.

Siutiigen Joseph Priestier (1804) An examination of d:r Reid’s
Inquiry into the human mmd 1774 Likaså mot Beattie och Oswald.
Disquisitions relating to matter and spirit with a history of the
philosophical doctrine concerning the origin of the soul and the nature
of matter 1777. (with its influence on Christianity especially with
respect of the preexistence of Christ) P<destleys lära är den märkvär
digaste. Han är absolut materialistist och Iikväl ifrigt religiös — t. 0. m. 20

specie)t kdstlig — d. ä, han anser materialismen bäst öfverensstämma
mcd kristendomens lära. Nödgades lemna England och begifva sig till
Nord> Amerika.

Hade haft till föregångare såsom materialist David Hartley (1757)
Observations on man, his frame, his duty and his expectations 1749. Se
T(i>ll<ä)gg.

P(riestley> Utgick fr<årn omöjligheten af andens och materiens sam
band och inverkan. Följde Locke och Hume i afs<eende> på vetandets
genesis, men mot den senaren konseqvenser.

Letters to a philosophical unbeliever 1780. (Rixner> 80? Nemligen 30

deraf följer ej vetandeis osäkerhet. Endast falskt begrepp om materien.
Vetandet lika säkert som den materiela tillvaron.

Bäda föregångare till den n<u)v<arande) Materialismen i Tyskland.
Priestley fasthåller enheten af »Kraft u<nd> Stoff». Moleschotts Vogt’s
Böchners m. II. formel. Hans utgängspunkt omöjligheten att förstå en
inverkan mellan ande o<ch> materie. Dc nyas bevis. att hjeman är
nödvändig för tänkandet, att själskraftema utvecklas mcd kroppen,
aftaga mcd den o. s. v.

Det var i s<ynner>h<ev P<riestley, som förde determinismens talan.
Derom längre fram — i T<bI1<ibg 40

(‘5)
M<ina) H<errarx Föregående Adani Smith Nämner blott Adam Fergu
san ( ) Edinburgh. Institutes of moral philosophy 1769. Behand
lade särskildt Naturrätt, såsom> lära om tvångspligter, Moral och
Statsrätt — alIt resonnementsvis.

/ Henri’ Honze / Lord Kaim. / ( *) Essays on the principles of
morality and natural religion 1751. Ryktbar såsom Engelsk estetiker.
Elements of criticism 1762.

catherine A’facaulay Grahani On the immutability of moral truth 50

1783.

Föregående Priestley.
Hartley’s lära ej matedalism, ehuru en i den fysiologiska detaljen af

smnnesintrycken och vetandets genesis ingäende radikal empidsi. Nen’
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vibration — nervether — vibration i hjemsubstansen Ihvita — nyare: gråa)
— för ideerna svagare efter-vibration och sammansättning af
intryck association genom vanan vid olika punkters samtida elier tätt
pä hvarandra följande rörelse. Alli dettu Nef visserligen iikgiltigt för
förklaringen afideernas uppkomst och medvetandet, då Hartley antog
en i hieman present ande, hvars beroende aF vibrationernu m. m. blef
oförklaradt. ldeassociation af Skottska skolan. Förbigå moral och
teologi.,

Hume hade rästat uppmärksamheten pä det orätta den, att i frågu
10 om [riheten yrka på det fria valet. såsom innebärande handlingens

tiiifliuiighet. Han bestämde friheten säsom blott det faktum, att men
niskan ur sig sjelf bestämmer sig till handiing. Det bestämmande är
enl<igt) honom känsian — den moraliska men sjeifva bestämmandet är
deternuneradi uf Föregäende intryck och förestäliningar — af vetandet
och bildningen öfverhufvud.

llWi/L King Dublin »Dc origine mali liber<um> arbitrium 1702 Bayie
Leibnitzll

Striden om viijans frihet hade förut förts mcd afs<eende> på den
gudomiiga viljan. Sä ännu meilan Bayle och Leibnitz; i hvilken strid

20 Clarke, Cudworth och andra deitogo. Efter Hume en annan form:
determinismen en annan betydelse nemkigcn> hvarje viijaas bestäm
nings beroende aF en föreg<äende> själsti]iständ, förestälining, känsia.
sinnesintryck.

P<riestieys bevis för determinismen hufvudsakligen: att viljan be
stämmes af lust och oiust. kärlek - misshug 0.5. v. samt uI’ vetandet om
Föremälen — säied<es> hvad som f0allit inom hvarje individs vetande.

Härigenom elI nödvändigl sammanhang 1 alIt, som sker.
Hvad friheten härvid är: sjclfva bestämmandet, att Iän den öfver

vägande lusten och insigten räda. Hans förnämsta motståndare var
30 Prke. Ä ena sidan fasthåller luin liberum arhitrium, Critt vai äfven af

motivet. Å den andra söker visa att eljest intet tiliräknande finnes.
Häraf ätergäng till frågan om Gud såsom det Ondas upphof. Priestley
antager detta man vidare objektivt. Men det moraiciskt> onda enkigt>
honom sjeifva afsigten. Men äfven denna är vid hans materiahstiska
åsigt gifven. Han svarar: den bhr dock mdci för det goda. Han
äberopade för sig Hume och Elome. Hume förnekade i Essays hans
konseqvenser. Bland motsländarena 1 öfrigt en John Painier (Prest).
Observations in defence of the liberty of man &c. 1779. Appendix to
observations. (Palmer såsom demagog till Botany Bay) James Bn’ant

41) anliqvar. An address to Dr Priestley 1780.
Denna strid inverkade på Kant och hans tid7

Historic
H<öst> Terminen>
Kant. 16 200,

<16>
Mina> H<errur>. Ehuru Iängre fram bevis nog mot muterialismen, bör
ej man ali kritik förbigä en lära, sådan som Priestley’s.

50 Egentiigen är ali materiahsm sammansatt af materieit och immate
rieit, materien och qvahteterna. den förra osynlig. dc senare syniiga &c,
eiler ting och egenskaper — det förra syniigt. dc senare osynliga eiler
deras omsiag kraft och yttring, den senare syniig, den förra osynlig
o. 5. v. Krafi u<nd> Stoff = en godtycklig sammanställning häraf. Kraft
För sig öfversinniig: Swft = 0, när krafterna borttagas, = det tänkta
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caput mortuum.
Härom har materialismen intet medvetande. Grunden är: att det

svåra icke att säga: hvad anden? utan: hvad materien?
1 denna fråga gähler evinneriigen Platos bevisning. Ungerär densam

ma hos Rerkeley.
Man säger: Jag ser, hör. känner o. s. v. Det är fast vetande. Man

häiler tag i föremälet. Men hvad jag ser en ailmän fdrg, en ailmän form;
hvad hör, en visst slags Uud, en alimän ton; hvad känner, en viss grad
af hårdhet, mjukhet värme kyla — rarg, ton, hårdhet, kyla = ailmänna
bestämningar, gradet likasä en för många individuela sensationer 10

gemensam grad.
Man mä säaa: sensationen finnes säsom individuel, kan blott ej

uttalas annorlunda, än säsom> ailmän: det är dä intet värdt med ett
vetande, som menniskan har endast för sig sjeif. Derom kan intet
bevisas, är ej vetenskap.

Men i sjeifva verket vet menniskan precis detsamma, sam hon kan
uttala. Hennes vetande är allmänt, abstraktion. Detta är säker erfaren
het. Den outsägiiga sinniiga är sä osäker — att om den intet kan sägas.
annat, än aH den är nägot annat än vetandet. nägot som varit. dä detta
är. 20

Detta är anden: vetandet, som är, sedan dess negation varit.
Att säga denna negation är naturprocess, är ett upprepande af det

redan vederiagda; ty den är det sinniigas, det materielas, naturens
negation.

Sjeifmedvetandet är intet annat, än detta vetande om vetandet säsom
allmänt.

Denna bevisning var gammal. Men de Engeiska moralisterna i seklets
siut ville icke Mergä till Berkeley — med Hume erkänna sanningen i hans
bevisning. Ty 1:0 innebar den en radikal immaterialitet: materien, det 30

medvetslösa ranna ej. B<erkeley erkände ej, att det negerade var lika
verkligt sam negationen, nödvändig förutsättning. Stridande mot ali
empiri, och mot Egelsmännens) praktiska förständ. 2:o var det derur,
sam Hume härledt sin skepsis: emedan han ej kunde mcd Berkeley
antaga. att vetandet om objektet var omedeibar gudomlig inspiration.
Och det var mot denna skepsis de Skottska moralisterna vände sig. De
åberopade mot bäda »common sense» — hufvudsakligen ur moralisk
synpunkt. i strid mot determinismen.

Determinism betydelsen, att viljan öfverhufvud är bestämd af före
gäende vetande om tingen och af lust och olust genom föregäende 40

naturlig drift eiler vanans begär. Indeterminism att fritt vai finnes,
förnuftigt afgörande.

Bädadera abstrakt friheten som förmäga. Striden härom i Tyskland
nägot senare. Kririken: att förnuft och frihet icke är gifven (medfödd)
förmäga, utan förvärfvad förnuftig insigt och handling i öfverensstäm
melse dermed.

1 den Kantiska filosofin. som gjorde reform i Tyskland. inverkade alla
dessa föregäende Hgtningar — i Tyskiand och äfven i England, mcd
hvars filosofi Kant var rörtrogen. 50

Immanuel Kant (f<ödd> 1724.) Biografi af Er. Vilh. Schubert, som
jemte Rosenkranz. Intressant i psykol<ogiskv och litterärhistoriskt
hänseende. K<ant>s fader sadelmakare. Familjen Skottsk. dant.llOm
Slägtskap i Sverige. Ostergötland Tjusts härad. 1. A. Lindblom.ll Afven
K<anw skref sä tidigare. Andrade emedan C uttaltes Z. Pietistisk
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modererad 1 hemmet. Likas i skolan sträng fromhet. Länge privatiä
rare (9 år). Först 1755 (31 är) privatdocent i femton år. Ordinarie i
Logik o<ch> Methafysik 1770— t 1804.

Ofverhufvud hans Iif stilla träget. Som student teologi. Bredvid
filosofi — matematik — fysik. Första arbeten fysikaliska. Gedanken
v<on> d<er) wahren Schätzung der physikalischen Kräfte. 1747. Ali
gem<eine> Naturgeschichte u<nd Theorie des Himmeis. 1755. Ansedt af
honom sjelf. »Dc Ipse» Doklorsdisputation. Första rent filosofiska:
»Nova dilucidatio principiorum primorum cogninationis methaphy

0 sica — äfven 1755 för Docentur? flera smärre skrifter. »De mundi
sensibilis atq<ue> intelligibilis forma & principiis 1770. Professur.
innehåller dragen till hans system. KriLik der reinen Vernunft. 1781 —

således 57 år gammal efter 26 års trägen sysselsättning mcd filosofiska
iim nen.

Kant undersökningar pä det teoret<iska> gebitet bestämda af före
gäende historie. 1 Tyskland hade efter Wolff undersökning af vetandets
natur blifvit teon. Wolfrs metafysik, psykologi — kosmologi, teologi
var ligihig, om intet objektivt vetande kunde finnas.

Vi hafva cilerat Eberhard. Tetens. Feder, Lossius. Kant började sina
20 filosofiska studier mcd Wolf. Han föreläste Logik o<ch> Metafysik

efter Baumeister’s »Tnstitutions» (Derjemte: matematik o<ch> fysik
t. o. m. fortifikation o<ch> fyrverkeri). Men derunder förblefvo de
nämnda förfuttarenas sknifter, öfverhufvud arbetet mcd empirisk psy
kologi och kunskapslära för honom icke okända. Dc fönde tillbaka till
den Engeiska filosofin, En speeiel anledning ali lära känna den
Engelska litteraturen hade Kant under sitt konditionerande i en
förnämare familj, i hvilken samtidens litterära företeelser voro dagligt
talämne.

Han utgick derföre, sedan han arhetat sig till större sjelfständighct
30 från samma punkt som Baco och Locke. Vetandets redskap skulle

undersökas, instrumentet, hvarmed man i forskningen vilI operera.
K<ant) fattade i början sjelf sin knitik sälunda. Han ville pä den grurda
en egentlig teoretisk filosofi. Men senare tog han sjelf saken så, som
vore förnuftsknitiken den teoretiska filosofin i dess helhet egentligen
metafysiken 1 fess heihet — ty naturfllosofin bearbetade han senare,
äfvensom psykologin elken antropologin empiriskt.

Om det speciela i förnuftsknitiken härnäst.,

<17>
10 M<ina H<errur. Föregäende N. B.

Nännast anslöt Kant sin forskning till Hume’s. Vctandets ailmän
giitighet och nödvändighet ville han bevisa. Hume förnekade den utom
matematiken - hvani förrarandet är analytiskt enkigt> motsägelsesat
sen. 1 errarenhetsvetandet deremot enkigt> H<ume> syntetiskt enligt
pninc<ipia rat<ionis> sufflcientis = Baeo föreg<ående> orsaker — och
synthetiscrandet slutandet beroende af vana, utan objektivitet.

Kant uppställer denföre också sitt problem sälunda: äro synthet<iska>
omdömen a priori möjliga. IIN. 8. a priorill Det är förunderkigt), att
han strängt skiljer mellan analyt<iska> och syntet<iska>. Kroppens

50 utsträckning. Kr<oppe’ns tyngd.
Han erkänner dä först att sinnlig åskådning ligger till grund för allt

erfarenhetsvetande. Men redan 1 den finnes något a pniori, menskhga
anden tillhörande — apnioriska åskådningar: rum o<ch> tid.

Detta hade han yrkat redan i sin disputation »Nova Dilueidatio &c.
Bevisningen 1 korthet: Rum a) ej abstraktion ur åskådningen, utan
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förutsatt, för att skilja föremålen frcån> hvarandra till arten, iikas
föremålet från subjektet; b) kan aldrig abstraheras ifrån. ehuru alh i
rummet kan borttänkas — c) ej begrepp, som omfattar fiera företeelser.
Dess discursivitet = delar — rummet ett — derf<öre) åskådning a priori.
N. 8. Geometdr a pdori. emedan åskådning af det sinnhga ej behöfs
utan rena rumåskådningen. — Tiden = formen för Inre sinnet, åskå
dandet af den åskådandes inre tiilstånd — a) förutsättes för den yttre
åskådningen för dess succession eller tiilikavarandet; b) kan som
rummet förestälias tom, utan sinnligt föremäl, c) ej begrepp — en tid och
delar, det hela förutsatt för delarne. 10

Dessa rena (a priori) åskådningar förmedla ali bestämd åskådning.
Sinnlighe(en, receptivitet: genom den ett föremål gifvet och en före
stälining derom Men att ffireställningen hänföres till föremåiet. att den
fattas såsom vär och med ohjektet öfverenstämmande. detta Förstån
dets verk, spontaneitet — att tänka föremåiet.

Att tänka = omdöme. Tanken empirisk om i den innehäiles »Emp
flndung» = sensation varseblifning — a priori, sävidt den ingen sensa
tion innebär. — (Likasom åskådningen innehäller dessa 2 momenter). A
prioriska begrepp = kategorier: 20

Qvantitat<iv>: Enhet Qvalitativ>: Realitet
Mångfald Negation
Alihet Limitation

Relation Jnherenz Modaht<et):
Möjlighet/Omöjl<ighev

Kausahtet
Tillvaro/Ickevar<ande>

Gemensam h et/Vexelverkan
NödvändighetlTilifäikighev
/iThesis 30

Antithes
Synthesll

Dessa upptagna ur omdömena. Former för synthesis — förknippning
till enhet — begreppsformation. De äro för sig toma former, hvilka ur
åskådningen fil innehäll — så att vetand det objektiva uppstlr.

Aristoteles hade uppställt 10 kategorier efler kiasser af begrepp —

bestämmandet af Hvad (väsende) — Huru mycket — Hurudant —

Hvartill (andamäl) Hvar — När — Lflae (situs) — Hafva — Göra — Lida.
— Hvar o<ch> När = Kant’s rena Åskådning

Detta afbandlades i medeltiden under namn af Ontologi — en del af 40

Metafysiken. Senare dertilli Psychokogi’ Kosmokogi> Theologi. Sä
Woiff. Tiflkommo andra kategorier säsom IlEnkelhet — Samman
sättwing> Andlighet — Oändligh<eV &c.JI Kraft — Närvaro — Uppkomst
— Förändring. Den allm<änna klassiflcationen Kants originel.

Hän grunden för opposition mot den empiriska kunskapsiäran öfver
hufvud. Der finnes alltsä i menskliga vetandet nägot a priori —

syntetiska omdömen a priori. Men emedan enl<igv Kants uppfattning
dessa allmänna> kategorier endast former för synthesen, äro de i sia
toma; och det bestämda vetandet mäste fä sitt innehäli ur äskådningen, 50

hvilket gifna innehäll förbindes till begrepp under dessa former.
Men Kant stannade icke härvid. Han insäg, att kategoriernas

tillämpande pä det i åskädningen gifna innehället van en försäkran.
Man kunde viii öfvertyga sig empiriskt, att i hvarje bestämdt vetande
om objektet en synthesis i dessa skilda hänseenden skett. Men huru den



592 FÖRELÄSNINGAR 1 RÄflSFILQSOFINS I-IISTORIA. HÖSflERMINEN 859

sker huru förstånd och sinnlighet sammanhänga mcd hvarandra,
detta var oförklaradt. K<anvs förklaring härnäst.

H<errarne igenkänna här Iän logiken: det i åskådningen gifna
månafaldigas förknippande till enhet i medvetandet till begrepp.
Detta innebär i sjelfva verket tilläggande af predikaten — omdöme.
Logiken har denna form sedan Kant.1

<18)
M<inap H<errar). Sade. att Kant. antagande rum och tid såsom apdoris

10 ka former för ali Äskädning vidare ställer bredvid dem aprioriska,
menskiiga förståndet a priori tillhörande begrepp. såsom bestämmande
den regel, den tag. enLigt hvilken en förestälining on det i åskådningen
gifna innehället biidar sig.

H<errarne> känna detta mcd afs<eende> pä det konkreta vetandet ur
Logiken. 1 åskådningen är ett mängfaidigt innehäli gifvet; detta
syntetiseras (till enhet i medvetandet) till en föreställning, ett begrepp af
förstindet. Logiken sädan från Kant.

Bör icke fattas som vanligt: att äskädningen är en Cöreställning,
tiirdig, att förståndet kommer dertill och ur den biidar ett begrepp.

20 Afven Kant’s mening, att ali föreställning öfverhufvud kommer till
ständ genom denna dubbia process. Af åskadningen för sig har
menniskan intet medvetande. Den blir medveten, en förestäilning, först
genom begripandet.

Derfäre säger Kant: Förståndet, (spontaneiteten) särskiljer föreställ
ningen frän föremälet mcd den betydelse. ari föreställningen fåi ett
motsvarande föremil. Han säger: begripandet skapar föremälet —

säsom föremäl. gör det dertili genom att derifrän särskilja föreställning
en säsom föreställning.

Och dä i hans kritik IlTranscendental estetik — logik icke är fråga
30 om annan äskådning, än den af rum och tid — är det dessa. som genom

begripandet göras till föremäl och cm hvilka en föreställning uppstär.
Genom begripandet. synthesis enl<igfl dc aprioriska begreppen. fär
menniskan först en förestäilning om rum och tid och föriägger dem
utom förestäliningen säs<orrn föremål. exsisterande.

Detta är icke klart framhället af Michelet o<ch> andra,
Dc aprioriska begreppen = kategorierna »Pnedicabilien des rein<en

Verstandes».
Nämnde att Aristoteles uppställt 10. (5 epikategorier = postpnedi

camenta). Under Fortgången ökades, omordnades. Kant anmärker, att
10 dc äro pä mäfä sanlade. Söker bestämma antalet genom tänkandets,

bcgripandets, bedömandets funktioner, omdörnenas former. Dessa
nägotsänär desamma hos Aristoteles ännu hos Wolff. Ur Bauermeis
ters Institut<ionen).
Propos<itioner 1) Simplex = kategorisk

Composita = hypotct<iskaø disjunktdv) »copulativa»
2) Affirmans — negans.
3) Universalis — Particularis.

Singularis Univ<crsalis) indefinu4
Modaliteten en bibestämning.

50 Necesse est — contingit / Possibile est — lmpossib<ile> est.
Hos Kant tripliciteten genomgående:
Allm<än) Jak<ande> kateg<orisb Problem<atisk>
Särsk<ild Nek<ande> hypot<etisb Assertor<isk
Ensk<ild) Oändl<ig) disjunct<iv) Apodikt<isb
Häraf nu Kategorierna. Se föregäende.
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Men Kani antager äfven härledda kategorier: t. ex. kraft — aktivitet
passivitet — Uppkomst rörgng&se &c. De tilihöra Ontologin — Mcm
fysiken, icke transcendentala Logiken.

Hegel det stora framsteget, att systematisera hela detta innehäli Och
bestämma antalet genom härledning, den ena bestämningens öfvergång
i den andra: tänkandets system — förnuftets dialektik.

Det var icke denna härledning pä hvilken Kant lade vigt, utan på dc
aprioriska begreppens råmuftiga nödvändighet. Detta kategoriemas
»Deduction». 10

Att de göra åskådningen möjlig — neml<igen> medvetandet derom,
Förestähiningen och Föremälet.

För utredandet hiiraf en djupsinning undersökning. Kunna ej ingå i
detaljen.

Det väsentiiga är: att kategoriernas tiliämpning pA Åskådningens
innehäli förmedias af Inbillnings-kraften.

1 erfarenhetsvetandet — in concreto — sker detta så: Det mångfaUiga
i Åskådningen sammanMiles = »Synthesis der Apprehension in der
Anschauung»1 Men detia förutsätter hvarje förutgånget intrycks åter
kallande: »Synthesis der Reproduktion in der Einbildung». 20

Detta åter rörutsätter medvetande om det reproducerades Identitet:
»Synthesis der Recognition im Begriffe».

Härigenom uppstår en förestäuining = mångfaldigt förenadt i ett
medvetande. Det är hiiri Begreppen a priori äro Regel, Iag.

Och i denna Synthesis förutsättes ännu, såsom hela processens
grund: »die transcendentale Einheit der Apperception», medvetandets
enhet, Sjeifmedvetandet.

Användes nu detta transcendentait med afseende biot! a den rena
åskådningen a priori, Rum och Tid, är lnbilningsskraften icke repro
ducerande man productiv. Dc tre akterna äro: »Synopsis des Mannig- 30

faitigen a priori durch den Sinn”. »Synthcsis durch &ie Einbiidungs
kraft». »Einheit der Synthesis durch ursprflngiiche Apperception».
N. B. Förständ = Einheit der Apperception in Beziehung auf die
Synthesis der Einbiidungskraft».

Sjelfmedvetandet, aprioriskt = Die ursprängliche synthetische Ein
heit der Apperception» innebär en Synthesis enidgv regel, iag; ty
enheten skuiie icke finnas, om icke synthesen vore lagbunden, följde
förnuftigt nödvändig rege!. Det är i förestäilningarna medvetandets
enhet är verkiig. Vore dc regeilösa, tillräiiiga, skuile den icke finnas.
Sjeifva regeibundenheten gör, att Subjektet i hvar och en af dem, i 40

denna regeibundenhet igen känner vet sig sjeif. Denna Kategoriernas
Deduction. Vaniigen illa framstäid. N. 8. Die Deduction d<er> reinen
Verstandesbegriffe. 3:er Abschnitt. Kant sjeif eijest sväfvande.1

<‘9)
M<in& H<erran. Hos Kant är vid kategoriernas deduktion fråga endast
om dessas förnuftiga nödvändighet såsom apriorisk regel och iag för
förestäliningens biidande.

Likaså är fråga endast om deras tiilämpning på den rena åskådning
en — rum och tid, icke pä åskådningen af bestända sinnhga föremåi. 50

Repeteras ur föregående om den trefaidiga Syntesen i erfarenhets
vetandet. IIN. B. Föregående — slutet.ll När nu detta tiilämpas på
vetandet a priori, har man en a) Synopsis af punktuahteten i rummet —

N. B. a priori, ty rummet är a priod ali åskådnings form b) Synthesis
af punktuaiiteten i tiden — Iikaså a priori. hvarföre inbiliningskraften
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hän prodigeerande 11( b) denna produktivitet = Schematismen.)11 c)
Medvetandets enhet = Synthesis i apperceptionen: att det förbundna
mångfaldiga tillhör samma medvetande. Här den egentiiga deduktio
new att enhet i medvetandet icke kan finnas utan lag i tänkandet;
hvarfbre a pnioriska kategorier. IIN. 8. D:o11

Det är denna vändning i Kants deduktion, som 1 framställningar är
förbisedd. Afven Kant sjelf fasthåller den icke noggrannt7 rättare:
lägger icke tillbörhg vigt derpå. Summan den är: att sedan medvetan
dets enhet bevisas vara nödvändig förutsättning, Kategoriernas nöd

10 vändighet deduceras ur den.
Härvid bör noga ihägkommas, att hela betraktelsen icke har att göra

med erfarenhetsvetandet, med andra åskådningar, än de aprioriska.
Detta förbises. Sä äfven hos Schwegler. Det bIir otydligt, emedan

den yttre veniden Och den empiriska åskådningen är gj,R en — dervid sä
betraktas.

1 al1mänheD ihågkommes, att de särkilda synteserna icke äro skilda
1 tiden Och i medvetandet. utan alla ingå i hvarje förestählnings
bildande. sä att den rena åskådningen först genom dem alla är möjlig,
medveten,

20 Sä uppstär föreställningen a prilri och mcd den fl$ren;åld, Objektet.
Rum Och tid blifva föremäl — försättas utom förestäliningen såslm dess
Andra.

Men härigenlm, genom samma apnlriska akter, blir äfven deng
sinnliga åskädningens innehäll (säs<om) i rum o(ch) tid förestäldt O<ch>
begripet) öfverhufvud objekt. Det är icke Berkeley’s ldealism. Den
yttre verlden är utom medvetalldct. Men den är obje/cr för medvetandet
genom den aprioriska proccsscn. 11N. II. Eberhard - Kant: Uber eine
Entdeckung nach der alle neue Kritik der reinen Vernunft durch eine
ältere entbehdich gemacht werdcn soll». 179011 Kant Ihttar klart. att

30 »naturens lagar», den förnuftiga ordningen 1 naturen är menskiiga
fömuftets Ondning, af förnuftet i naturen »inlägges». Han erkänner,
huru abstract detta förefaller för hvardagsförståndet. Men detta fär ej
hjelpa. Minsta reflexion lärer det, och Förnuftskritiken bevisar det.
Detta filosoflns historiska bevis mm Empirismen. Sensualismen Mate
rialismen.

Vi hafva att följa den praktiska fllosofins historia. Kunna derföre
icke uppehMia oss med den vidare teoretiska detaljen. Eninra blott
derom, huru K<ant> i detalj söker uppvisa Jnbillningskraftens produk
tiva synthesis i förenandet af den rena begreppsbestlimningens och den

40 rena äskådningens. Detta Schematismen. lnbilln<ingskraften produce
rar Sehemata för kategorierna. Detta kan förstås sä. Förestäliningen
säsom ailmän har intet motsvarande exsisterande objekt. Della än
oändligen individuelt. tvlen slägte Rosa. species canina exsisterar ej
som sådant. biiden deraf ett Schcma. Tillämpas detta pä den rena
åskädningen. sEi har man Kants lära om lnbillningen a-pnioniska
Schemata. Schernat. biiden. han tidsåskädningen till matenial. emedan
den tillhör det inre sinnet äskådningen> af sjelfva medvetandets
succession. Sehemata derföre:

för Qvantitativa> tidsföljden Qvalitativa Tidsinneh(ället>. Tai /
50 Numerus (uppfyld tid = tom led) Grad o. s. v. Sjelfva saken djupt

fattad; men Schematismen i detalj icke tillfredsställande.
Schema för Substansen. Det realas fortvaro i tiden.
— Kausalitet. Substansernas succession i tiden.

d<er> Wechselwirkung’. Sammanvaro af Substansernas Accidenser.
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- Möjllghet. — Tilivaro i en tid öfverhufvud
Verkllghet — i en bestämd tid Nödvänd<igheD — i ali tid.

Historie
H<ösv T<erminen>
Kant 21—24.,

<2 J>
M<ina> H<errar). Önskade lista uppmärksamheten på det senast anför
da, väsentliga i kategoriernas deduktion: att Apperceptionens synthe- 10

tiska enhet, det aprioriska Sjelfmedvetandet, nödvändigtvis innebär en
Synthesis, syntetiseringen öfverhufvud, enl<igt> be,vränid kg (kategorier
na). emedan medvetandet cm Medvetandets identitet i föreställningar

ne eljest icke skulle finnas.
Anmärkning> att Förea<ående> ur Cörsta uppiagan. Derföre af

framställare försummadt. sa äfven af ?vlicheiet. Dc tre nämnda syn
teserna: Punktualitens i Rummet, Successionens i tiden — Sjelfmedve
tandet i begreppet, förestäliningen (Recognition) i hög grad uppiysan
dc. — Den omvända ordningen a priori: Sjelfmedvetandet — Tänkan
dets, Inbillningens produktciva (Schematismen), Den rena Åskädning- 20

ens — a priori.
Och härvid rörnämligast den synpunkt. att Sjelfmedvetandet innebär

tankens syntes. kategorierna, tänkandets. det aprioriska, förnuftigt

nödvändiga.,
Kant upptager här Cartesii: »cogito» säsom grund, men blott för tilit

vetande. Hvad han invänder mot »ergo sum» är, att sjelfmedvetande

Och tänka är tom form, om icke användt på ett gifvet Vara, »möjlig
erfarenhet». N. B. Afven rena åskådningen = form, derföre på empirisk
Åskådning — för hvilken ett gifvet Vara iigger till grund.

Ehuru säledes denna aprioriska form ger vetandet objektivitet, 30

förnuftig nödvändighet. »syntetdska> omdömen a pdori», gäller detta
vetande blott mcd afsceende pä möjlig erfarenhet. för det i äskädningen

gifna innehället. Bortom detta stär såsom den empiriska äskådningens
grund, »Das Ding an sich» — Phtcnomenon, Noumenon.

Den aprioriska formen ger objektet; ty derigenom förestäliningen,

Och först mcd den föreställningens föremåi — —. men detta iikväl föremäl
blott »för oss». för det menskiiga vetandet.

Hvarföre Kant kom härtili: eg<entiigen för att undviku den Berke
leyska Idealismen. Ty dä Lagen rge1n, öfverhufvud det Ailmänna är
förståndets verk. a priori. och objektet alltid för vetandet är detta 40

allmänna, skul)e 5 sjeifva verket ahjekret som sådant blifva tankens

position. Det mångfaldiga innehållet fattar derföre Kant sås<om 5
åskådningen gifvet. Eljest skulle vetandet vara endast den toma
tankelagen, kategorin, formen, och likaså toma rum och tid. Der finnes
derföre ett objekt »an sich», som genom intryck pä sinnena ger detta
innehäli. men om hviiket som sådant menniskan intet annat vet, än att
det är; ty innehäilet antager genast den aprioriska formen, biir ett
vetande För oss. — Kritiken i följande Tyska lilosofin.

Härmed siutar en hufvuddel af K<anvs kritik: Analytiken. Följer 50

Dialektik der reinen Vern<unft>.
Ar kritik öfv<er) rena Färnufiet. Annu icke taladt om Förnuftet

endast om Sinnet (yttre o<ch) inre) Sinligheten. lnbillningen, Förstn
det.

Kommer abrupt till förnwftet sås<om> förmåga ait veta det »Unbe
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dingte», absoluta.
Förnuftet verksamt i Slutledningen, säs<om> förständet i Omdömet.,

<22>
M<ina> H<errar). Kant hade 1 sin Analytik d<er r<einen> Vern<unft> från
sin ståndpunkt bevisat vetandets aprioritet till formen, utredt,
hvarföre vetandet innebär den förnuftiga nödviindighet, som en blott
pä åskådning, på mottagna intryck, pä vanan grundad betraktelse icke
kan gifva. Han hade hän vederlagt Locke och Hume. återvändt till

10 Idealismen. Likväl under vissa inskränkningar, i det han sökte uppvisa
vetandets grund i sjelfmedvetandet, Apperceptionens ursprungliga
synthetiska enhet — Cartesii »cogito» såsom alIt vetandes grund.

Han yrkar, som anfördt, bestämdt: att äfven i vetandet om naturen,
menskliga förnuftet i den inlägger lagen, den förnuftiga ordningen.
Likväl emedan det aprioriska vetandet är endast form, men alh
vetandes innehåll är i åskådningen gifvet (det Mångfaldiga. som a
priori syntetiseras), sä är ännu denna vetandets objektivitet blott
subjektivt mensklig. Derföre ställer han utom vetandet och vetandets
föremäl, det föremål, som ifrån vetandet särskiljes såsom motsvarande

20 detsamma, en annat ursprungligt objekt såsom åskådningens grund,
hvilket dock leke af äskådningen fattas, das Ding an sich. Detta
absoluta objekt stär utom Rum och Tid, derföre utom kategorierna,
som endast hänförda till dessa gifva vetandets form. Hvarfäre? hist
emedan rum och tid äro menniskans subjektiva åskädningsformer. Ar
dä objektet. sädant det i dessa former fattas. verkligt. Ja, svarar Kant.
för menniskan flnnes ingen annan vcrklighet. Men denna verklighet är
blott hennes. Den är sjelfva TingeL i sig, sädant det för menniskan
mcd dessa former för vetandet — mäste framställa sig. Hvad Tinget i sig
dessutom är, kunna vi ej begripa. För en annan sinnlighet, ett annat

30 förstånd —eller N. 8. för ett förstånd utan sinnlighet kan det vara något
annat.

Kcanv insäg, tul Tinget 1 sig var tänkt ej £iskådadt. Noumenon ej
Phtenomenen. Men just säsom blott Noumenon kunde derom intet
sägas.

Anni<ärkning>. Att Kant mer och mer höil vid denna lära om ett
absolutobjekt, för att skilja sig fr<än> Berkeley — Eberhard Kant’s
skrift: Uber eine Entdeckung, nach der alle neue Kritik der reinen
Vernunft durch eine ältere entbehrlich gemacht werden soll 1790.
Afven i senare upplagor af Kritiken7

40 Slutledningen: att uppsöka mellantermen (termdnus> medcius>), som
förbinder öfver- och undertermen (major & minor), d. ii. att bestämma
vilkoret, hvarunder dc förbindas säs<om> subjekt o<ch> predikat. NMen
detta vilkor är öfversatsens Subjekt. Egentligen bestämmes derföre
deita sjelft säsom vilkoret hvarunder predikatet är predikat. Och ±1 det
har formen af allmänhet — totaliteten af vilkor.II

Sås<om> kategorierna till grund för omdömet, sä förnufts begrepp,
Ideer till grund för slutledningen. Dctta parti svagt. Förnuftbegreppet,
idän. är totaliteten af vilkor det absoluta vilkoret. Princip icke regel
lag.

50 Emedan slutandet hänför sig till omdömet till flkl,ällandet mellan
subjekt o<ch predikat — (ickc till det mångfaldiga 1 åskådningen säs<om)
kalegorierna) sä finnas lika många Förnuftbegrepp som omdömen för
Relation.

Kategor<iska> slutledndngen>: — det absoluta Subjektet, som icke
mera är predikat = själen det tänkande subjektet.



FÖRELÄSNINGAR 1 RÄflSFILOSOFINS HISTORIA. HÖSnERMINEN 1859 597

Hypotetiska> — den totala kedjan af orsak Och verkan = veriden —

d. ii. Veriden såsom> totalitet i rum och tid inom sig betingad —

siutande vilkoren för sin tilivaro.
Disjunktiva> — den absoluta enheten såsom> vilkor för ali disjunk

tion. »Einheit der Bedingung auer Gegenstände des Denkens» = gud —

d. ä. det rent obetingade. det Absoluta.
Slutledningen går ut pä ati finna denna absoluta grund. Bedingung.

Ideerna a priori såsom> kategorierna. Kunna icke deduceras såsom>
dessa. N. 8. Deras förnuftiga> nödvändighet härledes ur sjeifmedve
tandet. Men vid dem oundvikligt sker, att de framstä säsom> bevisade, Jo
genom slutledningen, siutandet gifna, d. ä. deras definition betydeise ur
siutandet hemtad.,

Här kritik öfv<en metafysikens öfriga deiar. 1 Analytiken öfven
Ontologin. Här öfveö Psykologin. Kosmologin. Teologin.

Detta sken 1 siutandet skaH Förnuftkritiken ådagaiägga.

Dessa skenslut för den första ideen paralogisnier, för den andra
Antinonuer, för den tredje Bevisen för Gtid exsLvtens.

Paralogismerna uppstäiles efter Qvantitet, Qvaht<ev. Relatiorn,
Modalitet — ehuru ej i denna ordning. Själen substans — kategor.

— enkel — qvakiten 20

— numedskt identisk — qvant<itet>
— nödvändigt existerande Modal<itet> N. B.

Själens: 1) Immaterrialitet. 2) lncoruptibilitet. 3) Personahtet. 4) Odöd
hghet. /1tt B. Specielt mot Mendeisohn, som i Phedon sökt bevisa
odödhgheten derigenomll

Skenet beror deraf. att i st. f. ideen. som icke hänför sig till någon
åskådning, sättes kategorierna substans — realitet — enhet nödvän
dighet.

För den andra ideen såsom enhet af det betingade och obetingade
skensiuten Antinomiska. 30

Qvantitet: / (bedingt) / begränsad / eiker> / (unbedingt) / obegränsad
/ i tid och> rum.

Qvalitet> bestående atomer eiker> i oändkighet> deibar materie
Kausalitet — finnes blott nödvändig elier äfven> fri orsak.
Modalitet — anvingen> icke finnes eiler finnes en absoiut nödvändig

grund 1 verlden elier utom såsom dess orsak.1

(23>
Mina H<errar>. Det förtjenar väl noga uppmärksammas, hvad Kant 1
aulmänhet säger om Siutandet. att det förutsätter ett absolut högsta 40

viikor, som sjeift icke beror af något annat, Och hvarifrän slutledning
arnes kedja utgår. Ty eljest är öfversatsen ailtid ett godtyckhgt
antagande.

Det är också märkligt nog, att han fattar dessa de högsta grundsat
serna för aila härledda satser säsom Ideerna.

Ty det är en djup reflexion, att menniskorna förutsätta dessa ideer,
det tänkande Subjektet, Verldsaitet säsom totalitet, och ett absoiut
högsta väsende i alit förbindande af den ena tanken med den andra.
Förestäuiningar kan hon biida sig och definiera dem i omdömen —

nemidgen förestäliningar om den förhandenvarande yttre verlden. 50

Men hon kan icke hålia tvä tankar tiilsamman, d. ä. inse nägot
samband melian tvenne bedömanden, utan att förutsätta dessa ideer.

Tänker man noga härpä, sä skaI deruti finnas en djupare grund för
dessa Ideers förnuftiga nödvändighet, objektivitet, än den Kant sjelf
antog, den moraliska nödvändigheten. Han ansäg denna objektivitet
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såsom ur teoretisk synpunkt förutsatt, antagen, innebärande ett nöd
vändigt sken.

Hafva korrt nämnt om dessa skenslut, såvidt de röra den första ideen
den om ett absolut subjekt nemkigen Paralogismerna.
N. B. Antinomierna. 1 föregäende.

Sades, att Kant i den disjunktiva slutledningen finner förnuftets
sträfvan den: att ätergå till det absoluta vilkoret för ali disjunktion, för
alit tänkbart. Det är egentligen en återgång till det absolut allmänna

10 begreppet, som omfattar, har till omfäng alla möjiiga begrepp, men
tillika till detta säsom vilkor för speciflkationen = den absoluta enheten
för ali möjlighet — möjlig exsistens.

N. B. »Der Einbegriff ailer Möglichkeit.»,
Detta bestämmer han nu vidare sä, att i den tredje Ideen, Gud,

förnuftet fattar det aidrarcaiaste väsen — vilkoret för ali reaiitet. Det
tiliiägges derföre en egen absolut tiilvaro och är derföre förnuftets ideai
= det blott af id€n bestämda Tiilvarande. Ideaiet fär herigenom
betydelsen att vara det fulikomliga tiilvarande. hvaraf ali annan tilivaro
är blott en afbild. Förnuftet tillägger det icke blott en tilivaro för sig,

20 man hypostaserar detsamma, fattar det säsom det högsta ali tilivaro
bestämmande förnuft. och siutiigen personifierar idealet till ett tänkan
dc subjekt.

Dc skenslut. genom hvilka förnuftet villI gifva idealet förnuftig
nödvändighet. objektivitet, äro Metafysikens tre s. k. bevis för Guds
exsistens.

Det Onrokgtvka, siutandet från Guds begrepp till hans Vara. Från
Skolastiken Anselm:us / a / of/ Canterbury IM 1109. »Esse in intellectu,
quo majus cogitari neqvit.»II Vanligen den form: att det ulirafuilkom
ligaste väsende ofulikomligt om varandets. realitctens predikat saknas7

30 Det Kosmologiska frän Varandet till begreppet, från veridens tulva
ro, till en högsta orsak äfven formen a contingentia mundi. d. ii.
emedan den eljest vore tiillfäilig till ett i sig absolut nädvändigt väsen.

Det phvsio-teo/ogiska eller teleologiska — frän veridens ändamåisen
liga inrättning.

Kant’s kritik flnnes i alla filosofins historier.
Det Ontokogiska> förkastas, emedan siutandet från Begreppet till

Varandet icke är slutande till verklig exsistens. Det är analytiskt (N. 8.
ofta användt) Vara innebäres i begreppet. iägger intet dertili.

Att sluta till en absolut nödvändig orsak, är att siuta till begreppets
40 nödvändighet. Men att tiiiägga denna orsak egen tillvaro, rärutsätter

ontoloaqska) beviset.
Likasä rärutsätter det Teleolog<iska det kosmologiska till ända

målsenlighetens orsak o. s.

M(ina> H(crrar>. Repeteras om Förnuftsidealct.
Kant läter Antinomiernas uppställande följas af en utförlig under

sökning, hvilken km kallar deras upplösning och deras regierande
användning. Den förra intressant äfven säsom kritik öfver empirismen

50 och idealismen öfverhufvud. Senare delen går ut pä att visa, huru ideen
säsom problem tjcnar till en sporre för vetandets utvidgande t. cx. att
fortgå i undersökning af den i tid och rum oändliga kedjan af
fenomener. Pä samma sätt åtföljes Järan om Förnuftsidealet af en
Kritik öfv<er> alI spekuiativ teologi. Denna i «ynner>het intressant för
framställningen af Föfnuftets sträfvande att finna en högsta princip.
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K<ant> lärer: Är principen gifven och bevisad, så kan förnuftet förfara
apodiktiskt = ur den härleda det särskilda konseqvenserna. Men är
principen ett »problem», sä hänföres pä försök det särskilda till
densamma. och om det låter sig ur den förklaras, antuges den såsom en
»probersten» för sanningen af det härledda. Detta är: »Der hypothe
tische Vernunftgebrauch» — och det är detta användande Kant) anser
för det enda riitta. Förnuftet är der regulativt, icke konstitutivt.
Främst af intresse hans bevisning, att vetandet, utan att hänföras till
»Förnuftsidealet», det Absoluta, aldrig kan bringas i system. Men
vetandets system biir sä ett problem, som aldrig fullkomligt kan lösas. 10

//N. B. Vore icke idän menniskan gifven, skulle systemet icke sökas.
Detta det rent teoretiska intresset vid och gagnet af förnuftsideerna.ll

Analytiken och Diajektiken tilihöra båda Förnufts-kritikens första del
»Elementarläran». Sedan Metodläran. i hvilken vilkoren för ett svste
matiskt vetande öfverhufvud undersökas — läres huru och i hvad grad
förnuftet kan komma till system.

För oss af intresse det kapitel som handlar »Von dem letzten Zwecke
des reinen Gebrauchs unserer Vernunft.» Här gör Kant öfvergången
till den Praktiska delen. 20

Tre äro de kardinalsatser, hvilka utgöra sluziindamålet för fömuftig
spekulation, förnuftets rena, transcendentala operationer: Viljans fri
het; Själens odödlighet; Guds exsistens.

Det teoretiska intresset jemförelsevis svagt. Det praktiska intresset
h ufv udsak.,

Praktiskt är alIt, som genom frihet är möjligt. Förnuftet regulativt i
afs<eende> å de empiriska vilkoren för frihetens utöfning — i bestäm
mandet af totaliteten af ändamäl = Lycksaligheten, och medlen för
detta ändamäls vinnande, pragmatiska lagar för handlingen. Men
Moraliska lagar Frihetens,II äro de, som föreskrifva absolute, utan 30

alh afseende pä det empiriska — »hvad som bör ske» — icke hvad som
sker eller kun ske. Dessa a priori och fömuftet i deras bestämmande
konstitutivt.

AlIt fömuftsintresse teoretiski och praktiskt i dessa tre frågor
Vas kann ich wissen? teoretisko
\Vas solI ich thun? praktskt>
\Vas darf ich hoifen? teoNetiskp & praktdskn
Detra i följand Abschnitt »Idea? des hochsten Guts, als einem

Bestimmungsgrund des letzten Zwecke der reinen Vernunft.»
K<anv söker här visa: att den praktiska frägans lösning förer till 40

lösning af den teoretiska.
Det högsta Goda säsom Lycksalighet, totalitet af ändamål, som

skol realiseras, extensivt och intensivt, blir blott empiriskt bestämdt.
Den regel för handlingen, som ur detta ändamål bestämmes pragma
tisk Klokhetsregel. Men om ändamäl: »Die Wärdigkeit glflcklich zu
seyn», beror bestämmandet ej af erfarenheten, utan är apriorisk
Sedelag. Detta det högsta prakt<iska> ändamäl.

Men dess bestämmande tvingar till antagande af att denna vär
dighet är möjlig — och derföre af det praktiska idealet = ett moraliskt
fullkomligt väsende, — Likasä af den moraliska ändamålsenligheten i 50

skapelsen. d. ii. i historien och i naturen i öfverensstämmelse dermed.
Slutligen att med värdighet dertill skall följa lycksalighet.

Detta kan anses som slutstenen. Kant> har ännu Architektonik der)
rein<en> Vernunft = reglorna för systematiserandet — mera fattigt.
logisk metodlära. /IMetodlärans tredje del./4 Vi vilja för exempels skuld
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3:e Antinomin.
Thesis
Man måste antaga en fri Kausalitet, emedan icke alla företeelser

kunna förklaras ur naturnödvändigheten.
Bevis: Att naturnödvändigheten i evighet förutsätter kedja af orsak

och verkan. emedan orsaken är. då den verkar. och eljest orsak och
verkon skulle varit från evighet. Men naturlag betyder, att orsak ci
priori, d. v. s. före verkan skall finnas. ALhså en högsta, på sig sjelf
beroende orsak, fri orsak.

10 AniithesLv
Det gifves ingen fri orsak, endast naturnödvändighet.
Bevis. En fri orsak, förutsätter inom sig ett tillstånd, då den icke var

orsak, har en början såsom o,sak och är dock före denna början. Men
det föregående tillståndet står i intet orsakssammanhang mcd orsaks
tillståndet. Men den fria orsaken innebär alltså negation af sjelfva
orsaksförhållandet. D. ii. den fria orsaken är tllWäIIig — utan Iag —

hvilket är orimligt. Följa de bäda tiHstånden enkigt> en Iag, sä är detta
naturnödvändi ghet7

:o Historia
H<ösr’ T<erminen>
Kant 25 -28

<25
M<intD H<errar. Repetition afslutct 1 Förnuftskritiken ur Föregäende.

Hela denna teoretiska del af den Kantiska filosofln slog mcd
svårighet an, s populär den än numera förefaller äfven oss.

Det är populärt, att menniskan ser tingen »på sitt sätt» — att hon icke
nägonsin kan få reda pä, hvad de egentiigen äro, att Tinget i sig Iigger

30 bortom hennes vetande. För mängden är det också en populär
föreställning, att vetenskapen förgäfves bråkar mcd att lära veta, hvad
gud är, hvad hans skapelse är, hvad menniskoanden är.

Men undersökningen var sträng. Resultaterna kunde vara populära,
men vägen till dem befanns svär. Derföre inom vetenskapen klagan
öfver dunkeihet och missförstånd. Undersökningens djup, dess sam
manhang mcd den föregående filosofiska utvecklingen gjorde sig dock
gällande. Intet steg framåt kunde ske utan dess begripande och
vederläggande. Den Wolfflska formela demonstrationen hade genom
sin formalism fallit i vanrykte_ 1 dess lära fanns intet egendomligt

40 innehäil. Den Engelsk-Franska empirismen var just den, Kant sökt
drifva undan. Den mäste rödja hans undersökning ur vägen, för att
bestå.

Kant sökte sje!f möta klagan öfver obegriplighet genom att popula
risera. Hans »Prolegomena zu einerjeden Methaphysik, die kflnftig als
Wissenschaft auftreten will 1783. En mindre uppsats: Was heisst sich
im Denken zu orientiren 1786. Afven omarbetningar i ny uppiaga, den
2:dra, hade detta ändamäl.

Men vetenskapen hade ett högre intresse vid att begripa och
vederlägga Kant. Detta intresse var Fastadt vid den rigtning Cartesius,

50 Spinoza och Leibnitz gifvit filosofin. Blef Kants litra bestäende, kunde
vetenskapen i denna mening anse sig afdankad. Tyjust det begripande,
som tillhörde dess intresse, hade Kant förnekat - begripandet af det
andliga. det öfversinliga. Eller hvilket intresse kunde filosofin hafva,
om natur och ande, säsom Kant Iärde, för den voro tillslutna böeker?
1 det följande historien om fortgången utöfver det Kantiska negativa
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resultatet.

Nämnas mä här: att man vid jemförande af Hegel’s loik finner, huru
mycket denna i afs<eende ä de logiska kategoriernas bestämmande lärt
af förnuftskritiken. Utom Schemata, Kategorierna och Ideerna, mcd
dessas momenter i bevisen, har Kant i Bihang till Analytiken — af oss
förbigånget — handlat »Von der Amphibolie der Reflexionsbegriffe».
lllnre — Yttre; Identitet — Åtskilnad; Materie och> Form o. s. v.ll Dessa
undersökningar till stor del nya, skarpsinniga, hvad angr hvar och en
för sig. 10

Här Kants Praktiska filosofi. Det första och kanske det förnämsta
arbetet: »Grundlegung zur Metaphysik der Sitten» Riga 1785 2:a
Lppkagan> 1786 4:e 1797. Det har tre kapitel (Abschnitte):

Ubergang von d(er> gemeinen sittiichen Vernunfterkentniss zur
philosophischen.

Uberg<ang) von der populären sitthichen) Weltweisheit zur Me
taphysik d<er) Sitten.

Vbergang von der Metaphysik d<er> Sitten zur Kritik der reinen
prakt<ischen Vernunft. 20

Wolff hade Iåtit sin Moraifilosofi föregäs af aIIm<änna> undersök
ningar rörande det högsta Goda, Viljan, Pligten o. s. v. Kant refererar
dertiii, sägande: det är undersökning öfver det menskiigu viljandet i
allmänhet. sådant det är i förhållande till det gifna i natur o<ch> historie.

Men en Metafysik skall behandla »Ideen af och principema för en
möjlig ren vilja» utan afseende pä vilkoren för det menskiiga viljandet
= psykologisk. rättare Antropologisk (empirisk) undersökning.

1 sin Grundlegung viIl Kant fastställa den högsta Moralprincipen —

det rena förnuftets. Han utgår från den ailmänna meningen rörande
Phgten och söker visa, att den uppställer pligten som alimän lag, utan 30

afseende pä böjelsen, pä afsigten in concreto elker) pä utgängen. Pligten
bestämmes sAdan att den i och för sig, är lag. »Maximen skall kunna
blifva lag». Viljan är sålunda gud, blott genom sig sjelf— oberoende af
alIt empiriskt, t. o. m. af handlingens innehäil, blott och bart genom
denna maxim. llRepeterasll 1 andra afdelningen hufvudsak att visa: det
maximen är princip a priori. Afven naturen har lug. Menniskan
medveten lag = princip. Morallagen skall gälla för alla förnuftiga
väsenden. Kan ej ur farenheten hemtas. »Förestäliningen om en
objektiv princip säsom Viljans lag = fömuftsbud; och dess form är
In;peraflv» — karegoriskt (ej hypotetiskt) och apodiktiskt (ej problemca- 40

tiskp ell<eö blott assertoriskt>). Det kategorisk& Imperativet härledes
gewom> bestämmandet af en i och för sig nödvändigt ändamäl. Della
förnuftväsendet sjelft. Derföre: »Handla sä, att du behandiar tnensklig
/wten, såväl i din person som andras, alltid säsom ändamäl, icke som
medel.» ll»tillika som» — »icke blott som».ll

Att menniskan = sjelrändamål —. derur, att hvarje annat ändamäl är
relativt; men att det pligten bestämmande förnuftet skall vara = absolut
ändamäl. AN. B. Hvarje annat ändamäl är antaget— grundlöst. Men att
viljan sjelf skall vara — detta är nödvändigt; ty eljest ingen handling.
Hegel. Gör derafej moraliag. bud för andra. utan princip för utveck- 50

lingen.I[
Denna viljans Autonomi d. ä. Imperativet = princip autonomisk,

hemtad blott ur förnuftet — dess egen. Imperativet hemtar den blott ur
sig sjelf. Af heteronomin alla andra falska moralprinciper.

Dc Heteronomiska moralprinciperna indelar Kant i
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1 . En;pirisku 2. Rutiotiela
princip: Lycksalighet = Fullkomlighet
enkigt> a) fysisk känsla enl<igt> a) Begreppet

derom sås<om> produkt af handlingen.
b) moralisk. b) Begreppet om ett

fulikomligaste väsendes bud.
1. Ger ej förnuftig ailmänhet. Dc Engeiska moralistemas naturliga
känsla empiriskt äberopad; ogiltig för andra. Har företräde i skygghe
ten att säga dygden, att man värderar den för egen fördel — hvaremot

10 älskar den för sin skönhet är artigt sagdt.
2. 1 fullkomlighet som ändamål förutsättes sedligheten sås<om> hörande
dertili. b) Tillägges likaså det högsta väsendet den högsta sedlighet —

alla dygder superlativt, d. ä. förutsättes alIt, hvad i moralen skall
bestämmas. Om ej, sä återstå för detsamma endast hämnarens ifver och
makt7

<26>
M<ina) H(errar. Anförde. huru Karu i GrundIeg<un> z<ur> Me
taph<ysik> d<er> Sitten från den vanliga föreställningen fortgår till att

21) bestämma moralprincipen.
Repeteras 2:a Afdelningen.
KQnt> vill genom det föregäende icke hafva bevisat, att principen är

det rena förnuftets a priori, icke heller hafva vetenskapligt ådagalagt
dess sanning. Detta skall tillhöra förnuftskritiken. den praktiska. Han
har blott velat visa. att äfve& enkigt> den ailmänna förestäliningen
endast en sådan moralprincip är antaglig, hvilken l;o säsom maxim
kan vara alimän lag och 2:o derföre vara a priori hemtad ur förnuftet,
bestämmande ett ändamäl för handlingen, som är förnuftets eget. N. B.
Formalismen erkänd.

30 1 tredje afdelningen ett utkast till Förnuftskritiken.
Vilja = en art lefvande förnuftiga väsendens kausalitet = Prakt<iskD

Förnuft. Han definierar det blott sä utan vidare. Frihet måste vara den
»egenskap» hos denna Kausalitet, att bestämmas blott af sig sjelf.

1 teoret<iska> förnuftkritiken bevisning förkastad genom 3:e An
tinomin.

Fdheten blir här ett postulat: En förnuftigt väsen kan handla endast
ur frihet. »Unter der Idee dcer> Freiheit». Innebäres1 i förnuftig han
dling, en tillvaro genom en kausalitet, som sjelf ger sig sin lag. Eljest
ingen allmän lag, d. ä. ingen sedlighet. K<ant> lägger vigt derpä: att

40 fråga är om »förnuftiga väsenden i allmänhet» — ickc om mensklig
frihet i förh<ällande) till gudomlig vilja och natumödvändighet. Hvad
om fhrnuftet läres i teorin — oberoende af sinnlighet, erParenhet; derföre
menniskan tillhörande en »intelligibel» verld utom den sinnliga; och det
är säsom kausalitet i denna intelligibla verld (förnuftskausalitet) viljan
mäste vara fri fri orsak till sjelfva maximerna för handlingen, till
sedelagen.

Sjelfva handlingen Faller inom sinneverlden, och är som sädan
beroende af driftcr och böjelser (subjektivt) och (objekt<ivD) af empi
riska ändamäl hdda betingade af naturnödvändigheten; men den

50 moraliska lagen för handlingen, som ger den dess stämpel af moraliskt
god ell<er> ond, är apriorisk, frihetens lag.

Det stannar vid detta postulat: Friheten = nödvändig förutsättning
för viljans kausalitet säsom förnuftig. Afgjord erfarenhetssak är, att
hos menniskan finnes ett intresse för denna rena moralitet. handlingens
bestämmand endast af och genom förnuftet. Detta intresse, den
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moraliska känsian måste bero af den förnuftiga öfvertygelsen om
Crihetens nödvändighet. Men icke ens detta intresse kan förkiaras, d. ä.
bevisas vara förnuftigt nödvändigt.

Hvad den teoretiska undersökningen lärer, är, att för Friheten
sås<om> orsak samma bevis kan föras, som för naturnödvändigheten —

i Antinomin. Den kan icke absolut bevisas, men icke keller absolut
bestridas.,

<27)
M<ina> H<errarx 1 sin Kritik d<er praktisehen l4rnzazft indelar Kant 10

likasom den teoret<iska förnuftskritiken i Elementarlära och metodiä
ra. Den förra i Analytik och Dialektik.

Analytiken aibandiar först härledningen af det prakt<iska> förnuftets
högsta grundsats. Sedelagen: »Handia så, att Maximen för din vilja
alltid tillika kan gälla säsom Princip för en allmän lagstiftning». Dertill
det redan anförda om friheten och viljans autonomi — alIt i öfverenss
tämmelse med det redan anförda.

Sedan om begreppet af en Objekt för det praktdska Förnuftet. Här
begreppet om ondt och godt härledt ur sedelagen. Nemligen: en vilja,
som handlar enligt sedelagen är absolut god. Handlingen i följd deraf 20

,noraliskt god. Motsatsen moral<iskt> ondt. N. B. Fräga blir ej om
innehållets sedlighet utan om moraliteten i handlingen, viljandet,
afsigten. K<ano uppställer härvid en tabeil öfver »Frihetens kategorier
efter Schemat: Qvant<itet> Qvalit<ev o. s. v. hvilken blir utan vidare
konseqvens. ehuru godt och ondt efter dem komme att närmare
bestämmas såsom: positivt. negativt — tillåtet otillåtet m. m. För
bestämmandet öfverhufvu4 antager en Schematismen motsvarande
Typik. Den moraliska Maximens uppfattning som naturlag. Om
mennisk<an> önskude iefva i en verld, der den skulle gälla utan
undantag sås<om) en sädan. 30

För det tredje handlas »von den Triebfedern d<efl reinen prakt<i
schen> Vernunft. Nemligen i Grundleg<ung> nämndes derom, att Sede
lagen icke innebär motivet för handling enl<igv densamma. Den är
formel, innehällsiös, har derföre intet innehåll som skall i handlingen
eftersträfvas. Här måste Kant gä till de gifna begären — hvilka han
sammanfattar i Sjelfviskheten (Selbstsucht. solipsismus) = Sjelfkärlek
och Egenkärlek. Den moraldska lagen gr som sådan allm<än> lag
emot Sjelfviskheten — verkar förödmjukunde (negatdvt>) och aktning
(positivt). IIN. B. = den moraliska känslan, empir<iskv antaget och
bevisadt. K<ant) medger, att den negat<iva’ verkan är pathologisk.ll Det 40

är denna aktning för lagen, som är drifljeder. Denna aktning skall vara
en »förnuftsföreställning a priori.» Gäller dock blott för ändliga
Väsenden. Objektiv öfverensstämmelse med lagen = legalitet; Aktning
för densamma = Moralitet. Häraf Pligt = handting af aktning för lag.
Af den de särkilda maximerna — subjektets för särskilda handlingar in
concreto.

Dialektik i bestämmandet af Det Högsta Goda — mellan dygd och
lycksalighet.,

1 Grundleg<ung bestämmes Dygd — värdighet att vara lycklig. Den
innebäres anspråket pä Lycksalighet säsom berättigadt. Antinomin: 50

Att lycksaligheten såsom objekt bestämmer handlingen = moralprin
cip; förut vederlagdt.

Att dygden är lycksalighetens orsak, Kari ej vara. emedan kausalitet
ved<eogäller med hänsyn till det sinnliga, möjlig erfarenhet.

IIN. B. Att tilldragelserna i den yttre verlden äro oberoende afviljans
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bestämning.ll
Upplösning: att hvad som icke gäller menniskan sås(om tillhörande

fenomenverlden, kan gälla för henne såsom Noumenon i en intelligibel
verld. D. ii. Antithesis för denna senare verld icke bevisande. Möjlig
heten insedd.

Lycksaligheten beroende af värdigheten. Denna af viljans öfverenss
tämmelse med lagen. Denna öfverensstämmelse för menniskan ett
sträfvande; l-sig af praktdska Cörnuftet bjuden, emedan eljest ingen
moralitet. Derföre fullkomligheten oändlig progress och Odödligheten

jo Postulat.
Men att med fullkomlig lycksalighet skall följa. detta ej bevisadt. ty

fullkomligheten oändlig progress. Skapelsen måste vara så inrättad, att
detta sker. Sädan endast genom ett förnuft-tänkande och viljande
säs<om) dess orsak. i afs<cende å sedelagen_ Derföre Guds exsistens
Postulat.

Härigenom förer moralen till religion = uppfattning af alla pligter
såsom> gudomliga bud, icke tillrälliga godtyckliga, utan sås<om
sedelagens föreskrifter, den fria viljans egna med denna betydelse. N. B.
Eudemonismen.

20
%jetodläran bioit resonnement derom. hum böjelserna, begären skola
underordnas sedelagen.

Kritik7

c28>
Mdna H<errar>. Säsom nämndes i Kant’s dialektik bestämmande af
det Högsta Goda. Se föreg<ående’.

30 Kritik Vise sälunda Kant i det praktiska utgå från viljans [rihet såsom
nödviindig förutsättning för förnuftcts liögsta prakKiskw grundlag.
Nenkigen> frihet att bestämma handlingens maxim a priori — såsom
allmän Ia.

Detta resonnement i Metafysiken då fråga är om rörnuftcts Iag i och
för sig — alla förnuftoga> väsendens.

Men då han i Kritiken kommer att mia om den nienskliga handlin
gen, finner han att intet innehäll finnes, utan begären mäste förutsättas.
1 förh<ållande> till dem den morai<iska driffledern, lusten, hägen att
handla enkigt> lagen. Detta aknzhzg för lagen = det berömda det Goda

40 för det Goda’s skuld, Pligten för Pligtens skuld.
D. ä. den moral<iska> känsian antagen, väl icke säsom medfödd, men

sås<Om> empiriskt framgående ur sedelagens betraktande i förh<ållande
till begären. Drifljederns förhållande till handlingens objekt det
Goda är detta formela. Det Goda är lagens realiserande handl<ingens
legalitet. Moraliteten: att det sker endast för lagens skuld.

Lycksaligheten kommer sedan härtili sås<om ett nytt objekt, hvilket
icke ens formeit. säsom »handlingens. rc’a/hcr, öfverensstämmelse mcd
viljan» i förnufislagen är gifvet.

Dc postulater. Kant) uppställer för det Högsta Godas verklighet äro
50 beroende af dc förkortade hetcronomiska principerna fullkomlighet

sås<om> ändamål och lycksalighet sås<om> ändamål.

Detta oaktadt måste denna undersökning anses vara af stort värde —

is(ynner>het den ailmänna röruinde viljans [rihet och pligten. Han talat
derom: huru uppfattningen af friheten säsorn> den lagstiftande, för-
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nuftiga viljans karakter står öfver tidigare betrakteisesätt. N. B. den att
viljan förnuftet absolute är sin egen lag.

Endast svårighet, att K(ant), som polemiserar deremot att liber<um>
anbitriun vore = frihet, antager detta, det fria valet sås<om> nägot
empiriskt gifvet utan att utreda dess förhållande till den förnuftdga>
fria viljan.

Men uppfattn<ingen af fniheten stannade vid denna formela auto
nomi. Alit handlingens positiva innehåll blef något deraf oberoende
gifvet. Det Goda = sjelfva den förnuftiga viljan. Men denna formel,
den formela lagen. Genom den stämplas handlingen som god eli<er) 10

ond. Men den icke gifvet, hvilket innehäll som än godt eller ondt.

Detta bevisar sig i Kant’s Sedelära ellen pligtlära. Han nödgas
nemligen upptaga alit dess innehäll säsom gifvet Stoff, hvilket endast
formeit sättes i samband med de alimänna principerna. »Methaphysik
der Sitten 1 er Th<eib ell<er> Metaphysische Anfangsgrflnde der Rechts
lehre. 1796. Erläuternde Anmerkungen zu &c. 1797— upptagna i senare
upplagor. Metaphys<ik> d<er) Sitten 2:e Th<eib eii<er Metaphysische
Anfangsgrflnde der Tugendiehre 1797.

För Rättsiäran göres icke friheten som sädan utan det empiriska die 20
Wiilkflhr, Iiber<um arbitriu9 till föremål. Principen: »Hvarje handiing
är rätt Gustum), hvilken ell<er> enkigv hviikens maxim hvars och ens
»Freiheit der Willköhr» — fria vai enldgt) en ailmän lag kan bestå jemte
hvans och en annans fnihet.»

Det är: liberum arbitrium förutsättes empiriskt och förnuftsgrund
satsen: »att maximen skall vara allm<än> lag», tillämpas derpå.

Rättsläran enl<igv denna uppfattning egenti<igen) = Pligtiära. Men
dä. Men ±1 lagen är blott den negativa bestämningen: att ingens frihet
enl<igt> den skail inskränkas, sä är här blott fråga om negativa pligter.
Rättsförbud. K<ant) tiliägger: att tvång mot, hvad som inskränker 30

friheten, är dess befordran. Derföre rättspiigter tvångspiigter. N. B.
Thomas<ius). tudelnKingen> heit och häilet empirisk. 1 privat II Offentlig
rätt.

1 1 Sachenrecht. 2 Persöni<iches Recht 3 Auf dingliche art persön
iiches Recht.

III. Statsrätt. 2 Folkrätt. 3) Weltbflrgerrecht.,

Historia
H<öst> T<erminen>
Kant 29—30., 40

<29)
M<ina) H<ernar>.

K<anv viii bestämma Liberum arbitrium sälunda: att den än fniheten
att bestämma maximer för handlingen. Hvaremot viljan i sig säsom
bestämmande lagen egentl<igen> icke är hvarken fri eii<er> ofri. Denna i
inledningen till Rättsiäran framstälda uppfattning afviker fr<än> Kants
sätt att betrakta viijans autonomi och friheten i Grundleg<ung> zur
Metaphys<ik> d<er) Sitten.

Men bredvid denna godtyckhga vilja erkänner Kant en annan 50

empirisk: frihet att handla enkigt> lag elier icke. Denna ofönklaniig.
1 sin Rättslära utgär han frän den förrnämnda Friheten att bestäm

ma handlingens maxim. Afven dess sammanhang med den lagstiftande
viljan blin oförkiarad. Han definieran blott det Rätta säs<om> »Summan
af de vilkor, under hvilka den enas (individens) godtycke (WiIIkUhr),
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kan stä tilisamman med den andras enkigt> en aflmän frihetens lag.» —

Detta i öfverensst(ämmelse) med principen för det Rätta: »Hvarje
handling är rätt, som elker) enl<igv hvars maxim hvars och ens
godtyckliga frihet kan bestå jemte hvar och en annans enldgt> en
allmän Iag.»

Han uppfattar Rättsläran sås<om> Pligtlära, d. ä. lära om rätts- elker)
tvångspligter. Hvaremot moralen lära om Dygdpligter — för hvilka
ingen yttre lagstiftning möjlig. »Dygdlära».

Indelningen oberoende af den metafys<iska> betraktelsen:
10 1 Privaträtt

II Offentlig Rätt
Statsrätt
Folkrätt
Verldsborgarrätt.

1 Privaträtten länad ur Romerska rätten:
Sakrätt jus reule
Personrätt - personule
Auf dingliche Art
persönliches Recht. — reallier personule

20 Kann betraktar väl privaträtten sås<om> en Naturrätt men i bety
delsen af Rätt a priori.

Medfödd rätt en Frihet - oalbängighet af andras godtycke sä vida,
den kan stä tillsamman mcd hvar mans frihet enl<igv allm<än) lag».
Detta i inledningen utom indelninget 1 samma form bestämmer
K<ant) öfriga rättigheter — säsom frihetens enl(igt) allmän lag.

Sakrätt = eganderätt rätt till sak. Occupation, formation o. s. v.
Personlig rätt. Läran om aftal i Rom<erska rättens mening, att aftal
ger rätt mot en person. Obligation. IIN. 8. Endast aftalets alIm<änna’
form. De särskilda slagen i bihang såsom förutsättande positiv lag.ll

30 Reahter personale äfven enl<igt) Rom<ersk> rätt - men är gröfre i
afseende> å äktenskapet. Uppfattningen allrnänt tadlad säsom groft
fel. Hit äktenskap, föräldramakt, husbondemakt — hvarkenfiwto elker)
paeto utan lege. Rättighet mot alla andra.

Staten är enl<igv Kanvs uppfattning Rättsstat. »Ein Staat ist die
Vereinigung einer Menge Menschen unter Rechtsgesetzen.» Staten är
dock ej (mcd Hobbes) en nödfallsanstallt, utan i »förnuftidn a priori
om ett naturtillständ» innebäres nödvändigheten aC ett lagbundet.
Naturtillständet ej nödvändigtvis status injustus, utan status justitia

40 vacuus — emedan aftalet fordrar dom och upprätthällande. N. B. Hegel
om aftalet.,

Statsborgarenas = dc till lagstiftning förenade medlemmarne. Deras
rättsliga attributer: lagligfrihet d. ä. lyda under lagar, till hvilka bifaller
—/ennzhkhet inför lag — medborgerlig /elfvtäiullghet, sin egen mälsman.
Härleder attributerna ur personliga friheten och statens begrepp.
Nödgas dock göra indelning i aktiva och passiva medborgare.

Den konstituerande akten = kontrakt ideelt, i hvilket den naturliga
friheten uppgifves för att ätertagas såsom laglig, medborgerlig.

Dc tre attributerna konstituera tre statsmakter: den lagstiftande -

50 den lagskipandc den utöfvande executoriska. N. B.
Erkänner folksuveräniteten, men ideelt. Regeringen, den utöfvande

makten dess »agenb>.
Sä kan ej lagens rättmätighet på grund af dess ursprung sättas i

fråga, d. ii. statens faktiska beständ icke hvarje ögonblick upphäfvas.
»Vernfinfteleien». »AlI öfverhet af Gud» = denna lagens gifna helgd, sä
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att det är brott mot staten, att betvilla den. K<ant) sätter mot den
despotiska förnuftsidn icke motsvarande staten den patriotiska — icke
faderiiga utan »vateriändische»,

Antager representativförfattning och jury. Likväl bestrider han
representationen ali rättighet att inskränka regeringsmakten; ty då
skulle en möjlighet finnas. att någon annan än regeringen har rätt att
befalla — d. ä. fiera agenter flnnas, hvilket upphäfver sig sjelf. Derföre
regeringen ansvarslös. Formeln — Lagstift<aren> »irreprehensibel»,
högsta makten »irresistibel: domen »inappeilabel».

Straffrätten grundar Kqint> endast och alienast på: förbrytelsen 10

fordrar straff— inga biändamåi. emed menniskan aidrig fir vara medel.
Straffet kategor<iskn lmperativ (likasom staten). »Jus taiionis» men

genom fönandling enkigv värde. Polemik mot Beccaria.

<30)
M<ina H<errar
Den skilnad K<anv inskärper mellan Rätts och Dygdlära, Ethik (N. B.
Sedeiära) är: att R<ätosiäran har att göra med iagen för handlingen:
Sedeläran med lagen för handlingens maxim.

Bäda Pligtlära Pligten rörbindelse af tvång. Men rättspligten tänkt 20

såsom föremåi för ittre tväng. en möjlig lag. Den moral<iska> pligten
beroende af inrc’ tvång = Förnuftets. Nemligen det anförda: att
Sedelagen i förhållande till det gifna begäret förödmjukar och inger
aktning. Såled<es> i afs<eende> på ändliga väsen.

Men den moraliska likväi fri emedan tvånget endast inre. Rättsläran
bestämmer blott de formeia viikoren för den yttre friheten = den yttre
handiingen; Dygdiäran bestämmer öfver handlingens materie (Inne
häil) föremåiet för godtycket det fria valet —Objektet. Detta är hand
lingens ändanidi. Hän viljan fni. Ty tvång kan finnas att handla. men
icke att göra något till handiingens ändamål. att vilja ett ändamåi 30

öfverhufvud7
Denföre Dygdlära System der Zwecke der reinen praktischen

Vern<unft»>. Endast ett ändamäl gör handlingen till moralisk pligt
»Tugendpflicht». Att bestämma maximen, är derröre att bestämma
maximen för handlingens ändamäl.

N. B. Ssom 1 Rättsläran sjeifva rättsbestämningen kommer utifrån.
icke ur sedelagen sä hos Andamälet.

Endast formeit såsom negativ kontroli utgör, hvad Kuino kallar det
Praktiska imperativet. Nemiigen’ det praktisk& fömuftets högsta
grundsats gällande för hela Sedeläran; det prakt<iska Imperativet 40

dertill för Moraien: Behandla menskligheten som ändamäl hos dig sjelf
och andra.

K<ant) upptager tvenne alIm<änna) ändamäl l:a Egen fullkomlighet
2:a Andras lycksalighet. Sävida bäda fattas tillhöra mensklighetens
begrepp. vore menskligheten i deras realiserande ändamål. Men detta
uppvisas icke. Och om så vore, borde bäda ändamålen gälla bäde
individen sjelf och nästan.

K<anfl polemiserar, säsom vi minnas mot bäda säsom heteronomiska
moralprinciper. Han upprätthäller detta här sälunda, att7 ingendera är
allm<än) princip, utan bör bestämmas så, att principen för desamma 50

kan tänkas som allmän lag. 1 fullkomligheten vore sedligheten förutsatt
— men dä den bestämmes — formelt — till öfverensstämmelse med
sedelagen, den allm<änna’ grundsatsen och närmare det prakt<iska
imperativet, göres den icke denna förutsättndng>.

1 öfrigt lägger K<ano vigt derpä att visa: huru egen iycksalighet ej
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kan vara ändamål — icke heller andras fullkomlighet,
Ty egen Lycksakighen är begär, icke pligt för pligtens skuld.
Andras fullkomlighet just deras förmäga att sjelfva bestämma sina

ändamäl pligtenligt.
Indelningen blir alltsä:

1 Pligter mot sig sjelf:
A. Fullkomiiga: (negativa)

a) sås<om> animaliskt väsen
b) säs<om moraliskt Osann<ing)

10 Girighet
Kryperi.

c) säs<om domare öfv<er sina liandiingar »Erkenne dich
selbsh>.

B) Ofuilkomliga: (positiva)
a) Naturfullkomligliet
b) moral<isk Fullkoml<ighcu,

II Pligter mot andra.
A. Säsom> menniskor i allm<änhet>

a) kärlekspligter
20 b) Pflicht der Achtung.

B. Enligt särskilda förhällanden
Alh till Elementarläran
Metodläran Didaktik Ascetik.

T<i>ll<ä>gg. Religionslära säs<om> lära om pligter mot Gud7
Foikrätren afbandlar korrt det vanliga om krig o(ch> fred. Segra

rens rätt — utan tillräcklig bevisning — Säsom> omöjlig. Egendomligt:
Folkrätten för den eviga Creden säs<om> slutändamfil.

Mcd afs<eende> härpå Weltbörgerrecht einer friedlichen Gemein
schaft aller Völker auf Erden. Ej blott lilantropisk idee utan

30 rättsbestämning. Jordens klotform. Lrsprunglig allm<än> rätt dertill.
Derföre till fredlig gemensamhet_

Historia
H<ösv T<erminen)
Kant m. Ii. 31--32
<31>
M<in& H<errar>. Jag har nämnt, huru Ufven K<ant) i sin statsrätt lärde
folksuveräniteten.

Vär betraktelse har frän alla häll närmat 5i2 den stora verldshändel
40 se. som betecknar den nyaste tidens ingän - Franska revolutionen.

Det är tlllbörligt. aH vi i äsynen af den sammanfatta den filosofiska
läran om staten. sådan den till denna tid hade utvecklat sig, Ty det är
icke den historiska tilldragclsen som sädan. utan dc ideer, som i den
sträfvade till verklighet. hvilka göru densamma betecknande för en ny
historisk period.

Vi känna huru redan tidigt i den nyare tiden folksuveränitetens lära
fördes af Languet. och Buchanan. Denna mindre vetenskapliga lära, än
resonnerande demonsiration [nide sin egentliga källa i den religiösa
läran. Den Reformerta läran nemligen 1 sina särskilda former var

50 förbunden mcd politisk liberalisrn t. o. m. radikalism. Den var icke
bunden af symbokiska> skrifler sä som den Lutherska, blef det kanske
icke derföre, att den icke erkände nägon af statsmakten gifven kyrk
styrelse. Säsom de Reformerta> 1 kyrlligt hänseende fordrade rätt att
konstituera sig sjelfva, sä öfvergick denna fordran äfven till det
politiska. IIN. B. Episkopala kyrkan// Languet Hugenott — Buehanan
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Presbyterian. Bland hithörande författare hafva nämnt äfven Milton.
Hade bort nämna flfven Algenwn Sidnei den historiskt kända — deltog
i revolution mot Carl 1 — sedan anklagad och afrättad under C<arl> 11
»Discourses concerning government» 0. s. v. ehuru han var mera antik
republikan och statsman. Afven Milton hade dock jemte bibeln
åberopat Romarena. Sidney lade dm111 en deduktion stödd p1 Hobbes
lära.

Hobbes hade nemiigen antagit, att staten är i st. f. naturtillständet
fritt antagen form, och att derföre ett åtminstone stillatigande begif
vande till dess inrättning förefinnes. Sidney förnekade denna förutsätt- 10

ning och yrkade för hvarje falI p1 det fria begifvandet.
Grotius — naturrättslärarena öfverhufvud — antogo, att staten skall

verkliggöra naturrättens bestämningar. Dc förutsatte likaså eU aftal
såsom dess grund i satama stillatigande begifvande der uttryckligt i en
författning.1

Denna åsigt ligger som vi känna äfven till grund för Locke’s
betraktelsesätt. Men han gär från) Engelsk ståndpunkt förbi de Tyska
naturrättslärarena den, att, då han uppställer liiraa om de skilda
statsmakterna, han tillenkänner den Lagstiftande den egentliga suve
räniteten. 20

Dessa p1 naturrätten stödda vetenskapiiga läror hade vissenligen
medverkat. Men hufvudsakligen var det den p1 den religiösa läran
stödda politiska betraktelsen, som förde dc Engelska kolonisterna i
Nordamenika att grunda Förenta Staternas konstitution p1 förkladng
ota »Menniskans rättigheter. 1 grunden fanns denna förklaring inne
fattad i det Engeiska folkets särskilda fnibref: Habeas Corpus —

Declaration of Rights ehuru ej i samma teoretiska form.
Icke blott Nordamenikas exempel verkade i Franknike — ehuru det

väl är fallet, att Lafayette bnagt å bane frågan. om menniskorätts
föikladngen 1789— »Declaration de droits dc l’homme et du citoyen’ 30

— sota upptogs i konstitution 1791 — och i följande — förföll i
konsularförfattn<ingen — men åter förändrad i Ludv<ig) XVIII:s karta
och 1830.

Här hade frågan gått än djupare. När Rousseau talar om samhäll
skontraktet menar han ej alIs aftal mellan styrande och styrda — utan
aftal mellan statens medborgare öfverhufvud — att hvar och en
uppoffrar sin godtyckliga frihet, för att återfinna sin sanna frihet i den
allmänna viljan, hvari den enskiida ingredierar. Folksuveräniteten är
här sjelffallen sak. Och ehuru det ej kan uppvisas. att R<ousseau> sjelf
drog slutsatsen: att denna allmänna vilja i hvarje stund kan förändra 40

författningen, drogo andra handlingens män den för honom. Detta
derhän. Den ledande iden: att staten har sin grund 1 fordran p1 den
menskliga frihetens förverkiigande — hufvudsak.

//V B. 1 Robespierres konstitution Revolutionsrätten bland medbor
garens rättigheter — Locke försvarade den sota yttersta medel. Böme!ll

Kant upptog läran om samhällskontraktet i Rousseaus mening. Han
fattade äfven den lagstiftande makten som den suveräna. Men han
fattar detta idealt. Staten grundad p1 en förnuftspnincip a priori.
Nturtillståndet ej swtus hyusrus utan statusjusutia i’acuus. Folksuve—
räniteten likaså förutsatt. Han vänder hän tillbaka till naturrättslära- 50

renas allmcLinna> uppfattning. Men denna återgång ett framsteg. Ty
ded innehålles läran ota staten icke blott såsom en nödfallsanstalt utan
såsom rärnuftigt nödvändig. Inskränkningen dock den. ah det stannar
vid en nättsinstitution det Rättas venklighet, icke sedlighetens.

1 det anfönda Kant’s sammanhang mcd — upplysningsfilosofin, men
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egentiigen med den humanistiska.
IIN. B. Det förra mera i teolog<iskt) hänseende i Die Religion

innerhalb der Grenzen d<er> blossen Vernunft» — och »Was ist Auf
klärung» — Svar »Der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschul
deten Unmöndigkeit, vorzfiglich in Religionssachen.ll

Ty han gick djupare i andra skrifter. Anförd »Zum ewigen Frieden»
och »Idee zu einer Allgemeinen Geschichte in Weltbfirgerlicker Hin
sicht» 1784.

Summan af. hvad KQmt> i dessa skrifter framställer — utveckXingen>
jo af det i Folkrätt och Werldsborgarrätt antydda — kan sägas vara

Moralitetens förening med det Rätta. Nemiigen han fordran fria
statsCormer, emedan genom dem kdget skall försvinna, ty det ligger ej
i folkens, intresse. Hain fordrar freden för en allmän humanitet. Härmed
skall moralens bud göra si gällande i den inre statsförvaltningen och
i politiken mellan Folken. Atskilligt af hvad han framställer som teon
har tagit verkhghet såsom häraf följande kongresser för tvisters
afgörande — vädjande till allm<änna) opinionen m. m. — handelsintres
sena röedlande.

1 histoden vilI han att menniskans utveckling till sann mensklighet
20 skall uppvisas. Denna är föreniningen af rätt och moral.

Redan Rousseau hyllade denna moralitetens lära. Ren mensklighet
brodenlighet. Men Kant bröt mcd Lycksalighetslärorna 1 moralen.
Ensidigt Pligten tvng ehuru gladt tvång (Ascetiken). Denna stånd
punkt var icke naturlighetens. Den fordrade uppoffning strid.

Det var alIt della, som anslog — hvari Kant uttalade sin samtids
bättre tankar - var reformatorisk.1

Mina) H<errar>. Sambandct mellan Kant’s läror och föregäende och
30 samtida nigtningar i filosofin har under framställningen visat sig.

Han uppträdde mot empirismen — den Baconianska och Hume’s
derur utgångna skepticism. Hain ville bevisa vetandets objektivitet.
Men han fann den endast i vetandet om det sinnliga — fenomenet. Det
var en objektivitet, blott formel, som äter icke van objektivitet, ty
objektet i sig utom vetandet, obekant x.

Med metafysiken, den eg<entliga) spekulativa filosofin, bröt Kant.
Det öfversinnliga icke föremål för vetandet.

Dock var det ur metafysikens studium K(ant> i formen gjorde sin
undersökning sä djupsinnig. Kategor<iska Schematismen, Askådnings

40 formerna — det är alit apriorisk undersökning. HeIt annat än hos Locke
— äberopandet af erfarenheten: hvad sinnena lära — mäste auItid blifva
pA mäfi taget.

1 det praktiska var Kant humanist, men höjd öfver den vanliga
betraktelsen. Det var ej men,niskans naturliga ädeihet, som skulle
utskalas ur samhällsFörderfvet; utan pligten skulle segra öfver naturen.
N. B. Hans hisBoriska> åsigt. Knitik d<er reinen Vern<unft) hade
utkommit 1781. Och 1790 van redan Kantianismen den knitiska
lilosofin, den transcendentala idealismen.

Kan icke uppräkna dem och deras skrifter. Bland de förnämsta Joh.
50 Schulze (Schultz) i Königsberg. Erläuterungen Ub<er> d<ie) Knitik d<er

reinen Vem<unft) 1788 — på Svenska.
J. G. C. Kiesewetter 1 Berlin.
Salom. Maimon.
W. T. Krug i Leipz<ig. Först Kant’s efterträdare i Königsberg.

Långt in pä detta sekel — jemte Fiehte Schelling Hegel.



FÖRELÅSNINGAR 1 RÄflSFILOSOFINS HISTORIA. HÖSnERMINEN 1859 611

Ka, Chr. Fr. Schmid i Jena. Versuch einer Moraiphilosophie
1790—92. Intelligibla fatalismen: Det onda såsom ett Naturfaturn
fenomenalt o<ch i Ding an sich för menn<iskan som Noumenon
Grundriss d<es) Naturrechts 1793.

Stäudlin Filolog<en> Schfltz Jenaische Litteraturzeit<ung>.
Teologer J. H. Tieftrunk t 1838 Censur d(es> protest<antischen)

Lehrbegriffs 1791
Paulus i Heidelb<erg> — Exeget
3. A. L. Wegscheider Dogmatik 1815.
Ammon Ub<er> die Fortbildung des diristenthums zur Weltreligion. 10

1833—35.
1 Rättsvetenskapen och politikert 1 Natunetenskaperna ännu i

Tyskland. Samma stälining som den vanliga föreställningen: Tankame
här Objektet der. I/Mekanism. Dynamiken Organism. Seibstzweck.ll

Ofversatt till Latin af Berit Itakienska) Sachi. Galuppi. Rosmini:
framställare Fransk: Hoehne. Tissot. de Villers. Degerando. Eng<elsk)
Semple.

Efterhand motstndare eller försök t<ilb sjelfständig utveckling.
Har talt om Eerhard. Före honom recension i Gött<ingefl Anzeiger

af Garve och Feder — här Berkeley. Eberh<ard> eg<entligen Leibnitz 20

men äfven Berkley *ut.* ur ett Engelskt blad.
Mårklig: Herder’s Metakritik d(er> reinen> Vernunft 1799 Redan J.

G. Hamann. Metakritik iibcen den Purismus der> reinen Vernunft.
W B. Språket.

Ham<arnvs liten skrift, dels filosoflsk. deis fantasistyeke. Herder’s
utförlig i två band. Båda anmärkte Dualismen i det teoretiska.
Denuncierade sås(Om) farlig för stat och> kyrka.

Redan tidigare 1794 Preussiskt> förbud att i Haile lära rationaldog
matik o<ch> till Kant att skrifva i religiösa ämnen. Upphflfdt 1798
F<redrik> W(ilhelm) III. //Wöllner — förut Zeidlitz —II 30

Vidare hätskt motstånd af den egentliga Uppiysningen = sens
commun. Nicolai, Allgemeine) Deutsehe Bibliothek7

Siutligen från teologins och tros o<ch) känslofilosoflns sida. Den
senares förnämsta representant: Fr. Heinr. Jacobi. t 1819. Uber> d<as)
Unternehmen des Kriticisrn die Vern(unft) zum Verstand zu bringen
1802. Tidigare Woldemar. Ub<er ldealism u<nd Realism. Mot Schel
ling Schrift v<on göttlichen Dingen u<nd ihrer Oflenbarung. 1811.

Märkvärdigt nog, att på det prakt<iska gebitet minsta opposition.
Ligger utom ämnet, men bör dock nämna: Kritik der Urtheilskraft

1790. 40

Uppdelningen>. 1 Erkenntnissverm<ögen. 2 Geföhle d(er) Lust u<nd>
Unlusi 3 Begehrungsvermögen

1. Verstand — Urtheilskrqtft). Vernunft.
Apriori Gesetzmässigkeit. Zweckmäss<igkeit). Endzweck.
Anwendung (Obj<ektiv> Natur. Kunst. Freiheit.

Tidigare Ub<er> d<as Gefflhl des> Erhabenen u<nd> Schönen. Omdöme
= apriorisk förknippning af Frihet och Natur. Om det alIm(änna>
gifvet subsumerande. Om det sökes reilekterande. Aprioriskt — synthe
tiskt bestämmande. Väcker känsla aflust o<ch olust. Denna framgår ur
det aprioriska bestämmandet af ändamålet — derföre enhet af frihet 50

o<ch natur.
Af denna Estetik o<ch) den Prakt<iska’ filosofin en stor ande väckt

och> närd. Sehiller. Kant’s lära att Förnuftid&n ligger till grund för
»Geschmacksurtheil» säs(om i den om det Goda för hvilket det sköna
= symbolen. Hans framstälda åsigt af verldshistorien och statens
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nödvändighet för dess mål — humaniteten. Detta icke den antika
konstidealismen grunden i Schiller’s storhet. Af SchiIIer’ fiera under
sökningar. Gjorde framsteget. 1 moralen känsian af hist. Och öfver
hufvud Seden.,

Historia
H(öst> T<erminen>
Kant m. Ii. Fichte 33. .35

lo G3>
M(ina> Herrar Kant hade uttzifvit sin »Kritik der Urtheilskraft» 1790.

Detta arbete är en bland dc mest intressanta filosofiska skrifter, man
kan liisa: genom undersökningens frihet — dnga bunden af Iogisk
forrnalism: genom skarpsinnc 1 pröfning och bedömunde; genom
framstählningens klarhet.

Kant> skref den efier dc bda andra kritikerna. Omdömeskraften,
sådan den här betraktas icke den på ett empiriskt gifvet objekt använda

sås(om> i Grundsätze d<en rein<en> Vernunft, utan aprioriskt sitt
objekt skapande. Omd(ömet) är: I:o Subsumerande. 2:o Reflekterande.

20 3:o Aprioriskt syntheiskv förknippande frihet o<ch> natur, Nemligen
objektivt besiämmande eli ändamM och dess medel. formen för dess
realiserande konstverket och subjektivt Crambringande känsla af Iust
elker> olust — icke såsom det praktiska> förnuftet förhällande sig till det
gifna begäret och dess Iust.

K<anv Försvarar detta antagande af likasom en ny själsförmögenhet
genom följande indelning.

Själsförm<ögenhet) } / Erkenntn(is> Vcrmögen> / GeCdhI d(er) Lust
u<nd> Unlust / Begerungs Vcrm<ögen> /

30
Teor<etisk>
Verstand
Vrtheilskrmfi>
Vernunft

Princip> a priori
Gesetzmässigkeit
Zweckmässigkeit
Endzweck.

40

Objekt<iv> } / Natur / Kunst / Freiheit

Han särski)jer
Aesthetisch>
Urtheilskraft>
och Teleologisch.

Den förra omdöme om det sköna i Naturen väcker lust blott vid
formen — och om det Sköna i Konsten — inlägger den ett ändamälsbe
grepp (hvad det skall föreställa?) och väcker lust vid öfverensst(ämmel

50 se> härmed.
1 ingendera fallet är fråga om nägon kunskap om föremålet bedö

mande afdess Vara som sådant: endast om en subjektiv öfverensstäm
melse mellan fantasin (förestäliningen om formen) och begrcppet, d. ii.
i ett omdöme, i det särskildas förknippning mcd det ailmänna.

Den senare, den teleologiska. omdöme mii det objektivt ändamåls
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enliga i naturen. N. B. ändamålet i naturen inlagdt. K<ant) framställer:
att för ett absolut förnuft en verkkigen objektiv ändamålsbestämning
kunde förenas mcd den mekaniska naturkausaliteten — d. ii. skapelse af
delarne för det helas skuld — ett slutändamål — med en fortgång från del
till del. Men icke för oss. Omdömet inlägger dock en sådan ändamåls
enlighet i skapelsen. Det är ett gifvet behof sås(om> förnuftsideernas
objektivitet. Likväl inom naturen intet slutändamål. Först dä den fattas
vara till, icke för mennskans lycksalighet elker> kultur (fullkomlighet)
utan för frihetens verk enkigt> förnuftets bud = den moraliska pligtut
öfningen, finnes ett slutändamål i verlden öfverhufvud. Detta förmed- 10

lar ocksä för vår visshet om en absolut objektiv — gudomlig ändamåls
enlighet i naturen.

Detta den Kantiska teleologins sammanhang mcd Sedeläran. Det
Sköna som sådant utan positivt sammanhang med det Goda — och det
Goda eg<entligen> den subjektiva moraliteten, pligten för pllgtens
skuld.

Sehiller — Kants samtida, en bland de mest tänkande skalder, som

funnits. Aldrig blott fantasins lek, utan en tanke. Känslan varm för
denna tankes föremäl. Och det högsta alla andra andra omfattande 20
föremål är den sedliga menniskan, neml<igen> den sedliga mensklighe
ten.

S<chiller var tidigare gripen af den Rousseauska humanismen. Den
ädla menskligheten hos ungdomen, utom samhällsordningen — sedan>
i kojan mot de styrande bofvarne. Men hans egen mognare eftertanke
och Kant förde honom till en annan uppfattning. Studerade K<ant>,
sedan han kommit till Sachsen i Dresd<en> o<ch> Jena.

Förnämligmst> Kritik d<er> Urtheilskraft — och prakt<iska delen.
Men S<chiller>s studium sjelfständig uppfattning. Andra hade äfven
anmärkt mot det ensidiga Pligten — utan lust. S<chiller slog denna åsigt 30

mcd distichon:
Gerne dien ich den Freunden doch thuc ich es

leider mit Neigung
Und so wurmt es mir oft, dass ich nicht

Tugendhaft bir
Da ist kein anderer Rath, du musst suchen sie

zu verachten
Und mit Absehen alsdann thun, wie die Pflicht

dir gebeut.
40

Han framställde också detta demonstrerande i en Afhandl<ing>
öfv<er> »Armuth u(nd> Wflrde» 1793 Från den Kantska dygden flydde
alla Grazier. Kanv försvarade sig i en ny upplaga af »Die Religion
&c». Sade: Grazierna skola följa. Men att ställa dem fram som
ändamål förer till Eudemonism. »Nur nach bezwungenen Ungeheuern
wird Herkules Musagetes.»

Men Schiller gick längre. Enl<igt> Kant blef högsta ändamälet dygd
o<ch> lycksalighet — individens. S<chiller> fattade legalitet och moralitet
i seden — det sedliga såsom verkligt i historien. För honom blef derföre
staten icke mediet för ett högsta ändamåls förverkligande. llbriefe 50
äber> die estetische Erziehung 1795.11 Staten är sjelf realisation af den
sanna menskligheten — det menskliga idealet. Men härtill fordras, att
staten i sig upptager konsten. Denna entusiasm för seden, det tulva
rande riitta genomgår alla S<chiller>s senare dikter:
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HeiI’ge Ordnung, segenreiche
Himmeistochter, die das Gleiche
Frei u<nd> leicht u<nd> freudig bindet;
Die den Städte Bau gegrändet;
Die herein VOl den Gefiiden
Rief den ungesell’gen Wilden;
Eintrat in der Menschen Hfitten
Sie gewöhnt’ zu sanften Sitten
Und das theuerste der Bande

10 Wob, den Trieb zum Vater1ande

Öfverhufvud var det Dualismen hls Kant, hvaremlt Sch<iller sträfva
dc. Saled<es> på det prakt<iska> raltet mlt striden melian pligtbud Och
begär. Likaså på det estet<iska>. För Kant blef det Goda en bisak till det
sköna. Konstverket symboliserande. Men Schiller sökte äfven här göra
det sköna till nägot objektivt icke blott den subjektiva öfverensstäm
melsen mellan fantasi o<ch> begrepp, utan form för ett innehäll som i
Och för sig skall vara. Der före gör det goda förverkliga det. Dikta
strö ut dess frö. Fiera andra uppsatser estet<ik> i Thalia --die Horen

20 eljest filosoferande i Philosoph<ische> Briefe mell<an> Julius occh) Rafa
el. Die erste Menschengesellschaft.

Detta nog om den nyare Tyska poösins o<ch> fllosof]ns sammanhang.
Representeras af Sch<iller> Goethe — för hvilken det kaila antika rena
formidealet. Den fulländade individen — hvaraf de sköna själarne. Kan
sägas: detta öfverensstcämmande mcd hvad Kant gjorde. Schiller med
hvad han eftersträfvade Och ville.

Kant 1724 1804. Reflrmerande> dc 25 sista ären. Hans lif. Den vise i
Königsberg7

30

<34>
M(ina) H<errar>. Kant 1724 1804. Reformerande först vid 58 år. En tid
af 20 emedan dc 6 sista för prlduktiln förllrad Sista arbetet Anthro
pologie efter föreiäsning 1798 — dä äfven siutade sina föreläsningar.
Läste icke öfver sina kritiker — sitt system. »Hvarken för genier eiker>
dumma» - utan för kllkt fOlk, slm skoia egna sig åt medblrgerlig
verksamhet. Enskiida lifvet regeibundet, enflrmigt. Ensam. Umgänge.

Systemet trängt igenom till allm<änna> medvetandet i alla länder med
Germanisk biidning. Plpulärt: att vetandets innehäll gifvet, flrmen

40 Iikaså i förståndet. Att det öfversinnliga är = X; Att hkväl idän derlm
flnnes; Att tron derpä för moraliteten nödvändig; Att religilnen är
moral 0. 5. v. Hvarifrån dessa öfvertygelser kommit? Pä alla vägar —

från Kant. Kuriöst, att han sjelf ansåg det alit implpulärt i
s<ynner)het öfvertygelsen om insigt i det öfversinnliga för den allmänna.

Tidigt fiera försök att ombilda Kant’s lära. Den anförda Dualismen
väcktc mesta OppOsition.,

Dc som i dessa sträfvandcn fingl ett namn: Lelnhard Reinhold (t
1823) i Wien kloster — Jena förde Schiller till Kantianismen. Kiel.
Mängd skrifter: Theorie des Vorstellungsvermögens 1789 Uber das

50 Fundament d<es> phiioslphischen Wissens 1791. Neml<igen) Föreställ
ning föregår begripandet. IIN. B. Stoff o<ch> FOrm enl<igt> Schiller pä
alla gator. 1 Bewusstseyn dirimerar sig Subjekt Och Objekt; Före
ställn<ingen> det enande.ll Föreställningsförmågan i stället för lnbill
ningskraften hos Kant mellan förstånd o<ch> sinnlighet. Medvetandet
förestähln<ing> om förestäliningen säsom akt vetandets grund. Hade
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nam n.
Vexlade med nya uppträdande: ,€nesidemus. Bardili. Fichte. Jacobi.

På praktdska> gebitet obetydligt.
Verhandlungen ilb<er> Grundbegriffe und> Grundsätze &er> Mora

lität 1798. G. E. Schulze. JEnesidemus oder> Uber die Fundamente der
von dem Herrn Profess. Reinhold in Jena gelieferten Elementarphi
losophie, nebst Vertheidigung des Skepticismus gegen die Anmaas
sungen der Vernunftkritik. 1792. Stort uppseende. Hufvudpunkt: att
objektets Vara oberoende af medvetandet — och deremot medvetandet,
tänkandet, äfven utan »gifvet» objekt. Mot Kant: att Tinget i sig är 10

abstraktion, förståndets verk; och att. ehuru det skall vara = X, det
dock antages vara orsak. Likaså mot bäda: att föreställningsförmågan,
subjektet, är Ding — an sich — icke substans icke orsak till förestälinin
garne 0. s. v.1

Joh. Siegm. Beck. Rostock, »Einzig möglicher Standpunkt aus
welchem die krit<ische> Philosophie beurtheilt werden muss 1796.
Denna enda möjliga ståndpunkt var uppfattning af vetandet säsom
ursprunglig aki = föreställandets.

Närmar sig Berkeley. Tänkandet — exsistens, så att det tänkta är =

exsisterande, just derigenom att det tänkes. Förnekar dock ei ett 20

objektivt Vara — ehuru detta uttaladt i vetandet om tinget. hvaremot
Tinget 1 sig är det rent ideela — det ännu obegripna, af tanken ej
bestämda.

Christoph Gottfried Bardili. t 1808. Täb<ingern & Stuttgarv. Grun
driss der ersten Logik gereinigt von den Irrthämen der bisherigen
Logiken. Keine Kritik sondern eine medicina mentis för Deutschkand>s
kritische Philosophen. 1800. Denna Logik är Reinholds föreställnings
elken Elementarfllosofl i en ny form, skarpare, logisk. Tänkandet =

upphäfvande af det förutsatta objektet, materien, sås<om> materie.
Detta redan i seendet o<ch> hörandet o. s. v. — Sjelfva förutsättningen> 30

i och med detsamma gjord. Derföre har tänkandet sitt eget objekt. ett
eget Vara som innehåll — under det att dock det materiela Vara förblir
säsom det hvilket i tänkundet negeras. Tillämpningen) häraf pi det
öfversinnliga: att det har den objektivitet, som alh tänkt. tankens
innehäll.,

Alla essa försök ingalunda utan värde. De tillhöra dock det
teoretiska gebitet. Här nämnda, emedan dc visa, huru alh sträfvade till
den vidare utvecklingen genom Fichte. Fichte> hade redan uppträdt.
då Beck’s och Bardili’s nämnda skrifter utkommo.

Jo?;a,z Gottlieb Fichtc’ ‘s (1762) Lefde sås<om privatlärare i Schweitz — 40

i Warschau i Danzig — sedan i Schweitz 1793 kallad till Jena.
Då till Danzig besökte Kant mcd m(anu)scr<i)pt till sitt första arbete

(utom journalartiklar) Versuch einer Kritik aller Offenbarung 1792.
Betraktar uppenbarelsen säs<om möjlig. Men dess innehäil sås<om)
nödvändigtvis öfverensstämmande med Förnuftet.

K<ant hade strukit dedikation. Skriften troddes vara hans.
Reinh<olds recension i denna mening. Kantianerna öfverraskades af
vändningen den. K<anv mäste förneka den.

Beytrag zur Benichtigung der Urtheile d<es Publikums öber> die
Französ(ische) Revolution 1793 — anonym>. Allm<änna> entusiasmen 50

vid dess början. Kant delade den. Schiller — 1793 hade den förskäckan
de vändningen — kastat opinionen tillbaka. Fä hade mod att bibehåfla
tron p1 dess grundsatser. Bland dem Fichte »Zuröckförderung der
Denkfreyheit» till Tysklands furstar. »Heliopolis im letzten Jahr der
alten finsterniss». Skräcken hos regeringarne. Förbudet mot Kant.
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Wöllner jemför<else’ med Kreutzzeitungspartiet.
Sådant Fichte’s första uppträdande. Hans författarskap snart

allm<änt> bekani.,

<35)
Mdna> H<errar). Talade om Fichte’s första upptrfldande. Se Föreg<åen
dc>.

N. B. Kritik der> Offenbar<ung> heli och hrallet från Kant’s stånd
punkt. såvida att uppenbarelsebegreppets möjlighet deduceras från

jo prakuisb ståndpunkt. Frihets-verk enkigt> ändamäl i den moral<iska>
veriden. Likaså i afseende> å religionens moraliska betydelse öfverhuf
vud N. B. Ub<er> d<ie> Französ<ische Revolution. Framhåller det
andiiga inilytandet på hela Europa: menniskans rättigheter. mennisko
värde. Skiljer partierna. Tvingar till massans upplysande och rättvisa åt
densamma, sä att dc befdade icke mä mörda hvarandra mcd den
krossade slaflcedjan.

Denkfreyheit — med afs<eende på förh<ållandeo ännu värd att läsa.
FöreninQ af djer(bet och höghet. Det gäller vetenskapen. forskningens
fdhet. Skulle i sitt lif blifva martyr för denna fordran.

20 Att tagas för Kant sjelf, var pä denna tid den högsta titel till
veienskapligt anseende. 1 öfrigt skarpsinnet — den ädia ifvern — det
upphöjda tänkesättet - mod att uppträda och högstämd. vältalig
framställning och stil. Mcd eli slag 1 hela Tyskland känd och berömd.,

Från anställandet i Jcna en rapid filosoflsk verksamhet.
1 Jena dä den lysande samlingen aF Tysklands stora namn Schiller
Schleglarne Schelling Sleffcns Tieck Novalis senare Hegel.

Afv<en) Vilh. Humboldt. 1 Veimar Goethe — Wieland — Herder.
Förkiarar: huru en i religion och politik sä fritt tänkande kunde kallas.

30 Först i korihet Fichtc’s teoretiska filosofi. Äfven i den gripen af det
Kantiska frihetsbegreppet, lZrnuftets autonomi. Uppträdde sås<om>
endast dragandc konseqvenserna af Kant’s lära.

Redan före honom Dualismen insedd. Förnämligast Reinhold.
F<ichte Reinhold’s efterträdare. R<einhold> sökt att 1 medvetandet
sås<om> faktum, akt, finna den ursprungliga enhet, ur hvilken Subjekt
o<ch) Objekt dirimera sig.

Fichte insäg att sjelfmedvetandet är medvetandets grund o<ch)
botten. Kant’s Appcrceptioncns ursprungliga synthet<isku enhet. Pä
andra sidan Ding an sich säs<om det abstrakta objektet.

40 Erinra oss Kant’s deduktion af kategorierna = förnuftigt nödvändi
ga. emedan eljest icke sjelfmedvetandets enhet = enhet i bestänningen.
det bestämda Tänka, medvctandet_ Kategorierna åter förutsätta möjlig
erfarenhet eljest tom form — således den aprioriska åskådningen: och
denna äter form För sinnliga intrycket, som förutsätter det tänkta
ursprungliga objek tel.

Fichte: just emedan dctta ursprungliga objekt är tankens, icke det
sinnliga medvetandets = äskådningens, uppfattar detta som nödvän
digt faktum: att sjelfmcdvetandet sätter det ursprungliga objektet.
säsKom> tankens, emot sig — och derigenom är sjelfmedvetande: Sub

50 jektobjekt.
Neml<igen> 1 sjelfmedvetandet hänför sig Jag’et på sig, genom att

särskilja sig frän Objcktct, mcm sätter 1 denna sjelfmedvetandcts akt
sjelf detta objekt lckc-jaget och derigcnom sig sjelf.

Således icke ens sjclfmedvetandet en gifvet empiriskt medvetande.
utan position, produkt kunde man säga af denna sjelfmedvetandets
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akt. Än mindre Objektet empiriskt gik’et. utan framgående ur samma
akt sås<om> nödvndigtvis ur Jag’et uteslutet i dess reflexion p sig.

Ur denna grundsats härleder F<ichte) tankelagarna och kategorierna.
Sjelfmedvet<andet> = identititetssatsen = Realitet Medvetandet, d. ä. Jag
motsatt lcke-Jag = Motsägelsesatsen = Negation. Bådas dei’isa enhet
och motsättning = Princip<ia rationis sufficientes — limitation o. s. v.

Fichte’ska spekulationen så svårfattlig, emedan icke undersöker
dessa kategorier för sig, utan fortgr genom> betraktande af Jags Och
lcke-Jag’s förändrade ställning till hvarandra, betydelse i förh<ållande>
till hvarandra, och blott anför kategorin såsom uttryck härför. Formen lo

derföre formel Thesis — Antithesis. Synthesis.
Skrifter. hvari Cramställer tairika: Tidigast Recension öfver>

jEnesidemus. Uber &en> Begriff d<er> Vissenschaftlehre 1794. Grund
lage der> gesamnten W<issenschaftslehre 1794 Grundriss d<er> ge
samnten \Wissenschaftslehre) samma> &r>. Erste Einleitung in die
Wissenschaftslehre 1797 Zweyte E<inleitung> in die W<issenschafts
Iehr& sUmma> å<r). Versuch einer neuen Darstellung &er> Wissen
schaftslehre> 1797.

De tre sistnämnda i Philosophisches> Journal v<on> Niethammer —

filosofi Jena. 20

1 Sämmtl<iche> Werke — utgifna af sonen kmmanuel> Hermann>
förut otryckt Darstellung> der> Wisscenschaftslehre> 18017

Historia
R<öst> T<erminen)
Fichte. 36. 37_

(36>
Nkina) Herrar. Den korta framställningen af Fichtes teon var
följande: 30

1 Kants uppfattning af vetandets process upptog F<ichte> de yttersta
länkarna.

Han erkände, att å ena sidan Sjelfmedvetandet, Apperceptdonen)s
synthetiska> enhet, är alit vetandes grund och botten.

Å den andra: att det förutsatta objektet, vetandets föremäl, das Ding
an sich. är det tänkta objektet, nemligen såsom abstrakt möjlighet, att
bestämmas. blifva föremäl för det bestämda vetandet — är negation af
ali bestämning.

Noga taget sammanfalla bäda säsom möjlighet af bestämning. N. B.
Men de hafva den skilda betydelse. att Sjelfmedv<etandet ligger till 40

grund för vetandets form. det abstrakta objektet för dess innehåll.
Eller: hvilket är detsamma: sjelfmedvetandet är aktivt, bestämmande,
Objektet passivt, det bestämbara.

Fichte adopterade denna dualisrn, såsom förnuftigt nödvändig. Men
emedan dUs> Ding an sich är det tänkta objektet, är äfven det det
aktiva sjelfmedvetandets position, bestämning.,

Det är den ursprunghga bestämningen — det af Jag’et förutsatta
lcke-Jag.

Men F<ichte> åtnöjde sig icke härmed. Sjelfva sjelfmedvetandet,
Jaget. får icke vara nägot gifvet. Det vore sä ett annat Ding an sich — 50

Natur — akuvt genom naturnödvändighet.
Han säger derföre: Sjelfmedvetandet är akt. verksamhet. Jag’et

sätter sig som med sig identiskt objekt — men kan icke hänföra sig pä
sig, utan att tillika sätta sin negation — Icke’Jaget, objektet, det tänkta,
Ding an sich.
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D. ä. det rena sjelfmedvetandet, ehuru alh vetandes grund. förutsät
ter det bestärnda vetandet, medvetandet.

Fichte> talar icke om det empiriska, individuela sjeifmedvetandet,
uran om sjeifmedvetandct 1 o<ch> för sig, det absoluta. alh vetandes och
ali objektivitets grund.

Det är ur denna akt, process, hiiri härleder tankens hagar och
kategorierna enldgt> exemplet.

Sjeifmedveiandet det pä Sig hänförda Jaget = ldentitet A =
Thesis.

10 Sjelfmedvetna Jag’et såsom från icke Jag’et, objektet, särskildt =
Motsägelsesatsen. A icke = A. Antithesis.

Jcke-Jaget säsom> Jagets position mcd detsamma identiskt sås<om>
följd mcd grund Principia> rationis sufficientis. Säsom negerande icke
i den identiski, men sjelfva negation = position. Synthesis_ Realitet -

Negation — Limitation — begränsande i oändlighet, nemhgen Jaget’s af
icke Jaget, d. ä. gränsen i oändlighet flyttbar. Men begränsningen
sjelfbegränsning. Detta egenti. Synthesen.

Så fortgår till nya kategorier. Bland dc anförda arhetena egentligen
Grundiage 1794. Lättare Grundriss s<amma å<r), emedan här betrak

20 telsen psykologisk: Åskådncing Bild — Tanke. 1 s<ynnerhet åskd
ningens väsende säsom aktiv — process — icke blott passivt — yli
framstllid.

Detta iäran om det ändiiga Jag’et — såsom Inteliigens.
Nemiigen för det absoiuta Jag’et lcke-Jaget position. Men den

genom ali Objektivitet ideel. DerRöre> särskiljer Fichte hlrifrån det
ändhga Jag’et deducerar detta genom att deducera åskådning
föreställning tanke (förständ omdöme förnuft). 1 detta vetande är
objektet reeli, realgrund. ger vetandets innehäl] dock genom JageCs
aktivitet. för Jag’et. 1 sig utgör det som objekt endast väckelsen till

30 vetandet och begripandet. Genom detta förhällande förbiir Jag’et som
lnteiiigens ändligt, bestämdt.

Meri öfter denna ändiighet stär Jag’et 1 sig säsom absolut fordran pä
identitet mcd sig, ren sjelfbestärn,ning frihet. Sjeifva begrLinsningen i
vetandet kan icke begripas, utan förutsättning, att Jag’et gär utöfver
densamma. Detta det praktiska Jag’ets deduktion = Den fria handhng
en förutsättning för vetandets möjhghet.

Härpä grundar F(ichte> sin praktiska filosofi.
Han utgaf:

40 Grundlage des Naturrechts nach d<en Principen der W<issen
schafts)iehre 1796

Das System der Sitteniehre nach &c. 1798.
Der geschlossene Handelsstaat cm philosophischer Entwurf als

Anhang z<ur Rechtslehre. l800
Bemödandet är här på det praktiska gebitet att komma frän

Dualismen. Och isynnerhet detta till grund för samma bemödande pä
det teoretiska>.

Hvad hos Kant Förnuflsideernas sanning, objektivitet, teorelxiskt>
o<ch praktiskt det är för F<ichte> vetandets enhet öfverhufvud.

50 Denna utöfver lnteiligensens begränsning gripande aktivitet, sjelfpo
sition, hos Jag’ct fattar han säsom sträfvande, drift Tnieb.

Driften gär ut pä det oändliga ideela objektet. Meni medvetartandet
om densamma är Jag’et lnteiligenz - begränsadt: Detta medvetande
om begränsningen mcd afs<eende pä dniften är känsla (af tvång)
»Gefähi”.
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Så hänför sig driften en yttre objektivitet sås<om) sin hegränsning
men går i sig utöfver densamma, är process att negera den, realisera

blott sig sin oändlighet7

<37>
M<ina> H<errar>. Föreg<ående> repeteras.

Fichte bringar sig icke sås<om) Kant genom ett resonnement till en
högsta förnuftets grundsats och en definition på det rätta. Han härleder

Rättsbegreppet ur sjelfmedvetandet, sås<om> dess nödvändiga vilkor.
D. ä. Han söker visa hum sjelfmedvetandet, sås<om> frihetens med- 10

vetande förutsätter en yttre verld, i hvilken den realiserar sig sås<om)
verksamhet, vidare andra mcdvetanden fria fömnuftiga väsenden, ty
endast sålunda kan Subjektet gör sin frihets realiserande sig till
ändamål, föresätta sig ett ändamål öfverhufvud. Denna förutsättning

ilm tmaditionens.
K 8. Samma nödvändiga förutsättning i det andliga. som för

naturforskningen i det lekamliga cx oi’o.
Med förutsättandet af andra subjekter erkännande af deras frihet

och Rättsbegreppet derföre: Att subjektet skall erkänna fria väsenden

utom sig, d. ii. inskränka sinfiiher genoni hegreppet oni enJiYr dcii iiiöjlig 20

friher.
Detta i inledningen till naturrätten.,
F<ichte> inser 111tt, att ingen det Rättas verklighet finnes utom Staten.

Han bevisar detta i beviset, att det Riitta mste vara tvängsrätt. Han
använder härvid Hobbes bevisning. tuen icke i den mening. att inbördes
kriget Ivingar till underkastelse, utan i den, att intet s. k. naturtillstård
kan finnas. utan att staten. rättstillståndet, är fömnuftigt nödvändig.
Rättsbegreppet är en fordran, ett Sollen. Det skall vara verkligt.
Derföre en tredjes ufgörande, som bestämmer subjektets rättssfer mcd
makt att uppehålla bestämningen. 30

Men han antager dock en i sjelfva Rättsbegreppet gifven »Urrecht»,

som 1 staten skall förverkiigas. en fömnuftets fordran på denna verkli
ghets art. Denna Urrätt är rätt till kroppen och rätt till användande af
de rättslösa tingen = personlig frihet eganderätt.

Eganderätten bestämmer han alltsä sås<om rätt till handling — icke
rätt till besittning. elker t<ilb sak som sädan. utan till dess möjliga
användande.

Alh detta i 1 :a & 2:a kapitlet af den eg<entliga> Naturrätten:
»System<atische> Anwendung des Rechtsbegriffs. 1 det tredje behandlas
Statsrättens allm<änna> princip., Här egentl<igen> om Samhällskontrak- 40

tet, »Staatsbflrgervertrag».
Detta uttryckt i en konstitution: yttring af den allm<änna viljan,

hvilkens hufvudbestämning: att ingen orättvisa fär nedrasseras förrän
alla föregäende ärn upphäfne. Nemkigen> sjelfva dennu praktik ger
latzen. sä att. hvad som skett i ett fail. skall ske i alla, d. ii. konseqvensen
ställa alla lika inför la2en.

Derföre fordrar F<ichte> utom konstitutionen ingen särskild lagstif
tande makt. Statsmakten stiftar iag genom maktens utöfning,

Men lagen i enkighet> mcd Urrätten. Kontrolln den allm<änn&
viljan, som skall kunna kallas till afgörande genom en kontrollerande 50

myndighet »Ephoratet. Dess attribut endast detta påkallande af det
allm<änna afgörandet -- o. s. v.

Utför detta vidare i 2 delen af Naturrätten, den tillämpade »ange
wandtes». Statsrätrsläran.
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Långt efter (1796 1800) utgaf sin Geschlossener Handelstaat.
Titein vittnar om innehållet. Fdchtes) uppfattning af abstr<akta

räuens bestämningar sås(om) tvångsrät och af jemnlika riittssferers
nödvändighei, förde hononi till att åt den aIIm<änna> viljan, statsmak
ten öfverlemna bestiimmandet af denna rättsfer absolut.

Derföre skall statsmakten fördela arbetet mellan de tre ständen: en
producenten, lörädlingsproducenten, handlanden - bestämma behof
ven, bespara öfverskotten af årsvext o, s. v. samt siuta staten mot
andra.

10 Han skildrar 1 2:a Afdelningen med mycken vältalighet ojemnheten
i förmögenhet, det ständiga krigstil1stcånde mellan nationerna o. s. v..
som uppstär af det närvarande samhäulsskicket och de intemationela
fö rbi n de lsern a.

Ofvergången genom nytt eget mynt af okänd komposition m. m.

Historia
H<ösv T<erminen
Fiehte. 38—39.,

20 <38)
M<ina) Herrar. Det afgjorda, hvari Fichte på den praktiska fllosoflns
gebit g5r framom Kant, är hans bemödande att förklara det teoretiska
och praktiska förnuftets enhet.

Förklaringen är: ati först friheten sjelfmedvetande, medvetandet om
viljans autononomi, frihet till sjelfbestämning — Tms menniskan, empi
riskt motsvarar det absoluLa Jaget’s begrepp — sås(om> sättande sitt
objekt och att emedan först detta mcdvetande innebär sjelfmedve
tandets enhet, det utgör grunden för vetandets enhet, Inelligensen,
sjelfmedvetandets enhet 1 vetandet. Hiiri sammanhanget mellan det

30 teor<etiska’ o<ch) prakt<iska.
Vidare den: att Fichtc ur detta sjelflnedvetande, fnihetens begrepp

härleder rättsbegreppet.
Denna härledning mindre tillfredsställande; ty han mäste först

»dedueera» den yttre verldens nödvändighet för förverkiigande af det
sträfvande fnihetsbegreppet innebär, och likasä den förnuftiga nödvän
digheten af andna Jag’s tiilvaro, för att likasom väcka sträfvandets
möjlighet till verklighet.

Nödvändigheten af Rättsbegre härledning ur viljans fnihet var dock
insedd. N. B. Hegel.

40 Alit detta --den yttre objektiviteten och fiera subjeLters tillvaro af
andra äfven af Kant empiriskt antaget. Hvarföre bevis? Emedan fräga
icke derom: om dc äro elker> leke, utan hvilken betydelse detta vara har
för det Rätta’s bestämmande. Andra säga väl enkelt -- en sak är
egendom — ett andra subjekts tillvaro förutsättes för aftalet. Hegel?
Mot personen, den berättigade, tinger, den rättslösa. Föryttringen =
öfverlåtclse af rätt. alltsä till en benättigad. Kegel dessutom: Naturfi
losofi föregår Andens. Psykologin Rättsliiran. Hos Fichte saknas bäda,
öfverhufvud ett helt system. 1 s<ynner)het mäste han öfverallt inblanda
den psykologiska betraktelsen i den metafysiska.

50 Slutligen ger Fichte en förnuftig grund för statens tiilvaro. 1 den har
friheten verklighet. — KanI icke.

Men han betraktar Staten blott ur rättslig synpunkt — såsom det
abstrakt Rättas verklighet = Rättsstat.

Der blir icke fråga om menskliga handlingens alla bestämda ända
mäl, endast om rättsformen. lcke heller om handlingens moralitet, d ii.
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on d. ii. om Iifvet i samhäilet och> staten såsom sediigt lif— det konkret
rättas, sedlighetens verkiighet.

Derföre när F<ichte i sin Geschllssener Handelsstaat konstruerar en
förnuftsstat blir ändamåiet: timlig bergning. välstånd, fredIit samlif.
Hvad statsmedblrgarena för öfrigt äro eller göra, det klmmer ej i
fråga.

Samma uppfattning kommunisternas o<ch socialisternas.
F<ichte> har väl i en senare skrift »Die Staatsiehre o&er> äber das

Verhäitniss des Urstaates zum Vernunftreiche» 1820 höjt sig till
historisk betraktelse Och till uppfattning af staten äfven såsom upp- 10

fostringsanstalt till sedlighet — men äfven här pä Rättsstatens grund —

icke till enhet af Rätt Occh) Moralitet.
(Under anrörd titel Föreläsndng> i Berlin 1813. Beräknade pä

tidsförhåliandena.)

Säslm Bihang till Naturrätten: »Grundriss des Familienrechts». Är
nämndt, huru Kant fattade äktenskapet sm kontrakt — grlft.

F<ichte står hiiri högt. Han inser, att familjerätten icke kan höra till
naturrätten — men för dock Statsiäran dertill!

Familjen en moralisk grund. Redan 1 äktenskapet. Hvad om detta 20

säges, det sannaste Och finaste ännu nägon mig veterligen sagt. Amnet
ömtåligt för förderfvad fantasi. Vi kunna tänka på våra fäder O<ch>
mödrar.

Fichte säger: könsdriften naturlig. För reflexionen har den ett
naturändamäl slägtets uppehållande. 1 sig såsom> ali naturdrift sitt
tillfredsställande.

Hos mannen detta — Och medvetet. Men hos qvinnan Omedveten —

icke erkänd för henne sjelf. Gömd under behlfvet att älska Och älskas.
Hvarföre formen blott afen upplffring af kär]ek. Hiiri grunden till den
blygsamhet, sm är grunddrag i hennes väsende, Och SO sådan för 30

mannen Okänd. ll»Döljer sig för den oskyidiga qvinnan omedvetet
under hjertats behof.»ll

Men hiiri också grunden, hvarföre qvinnan känner sig förnedrad af
eti äktenskap utan kärlek Och hvarföre det uppiöser hela hennes sedliga
väsende.

Fichte’s ura derröre: när kärlek icke finnes. är äktenskapet upplöst.
Hos mannen är kärleken icke omedeibar natur. Han lärer sig den af

qvinnan. Derföre hos honlm den fasta, sjelfuppoffrande kärleken först
i äktenskapet = ädelmod, framkalladt af tillfbrsigten, undergifvenhe
ten. upplffringen. 40

Härpä hvilar ali sedlighet i äktenskapet — i samhället tillägger Fichte.
Ty der ä ena sidan blygsamhet finnes — å den andra ädelmod, der finnes
grund till alla dygder; Och der äktenskapet har denna renhet. der är
sedlighet hos ett folk. Han, som i likhet med Kan lärer: phgten för
pligtens skuld — säger om denna enda naturuiga böjelse, att älska ock
äiskas hos qvinnan: den är förnufiet som natur, i och för sig sedlig,
utan behof af nåaon annan förnuftets form. »Liebe ist der inniaste
Vereinigungspunkt der Natur u<nd> der Vernunft — sie ist das einzige
Giied wo die Natur in die Vemunft eingreift». Denna känsia bringar
qvinnan i veriden. Hon gör det äfven 1 moderskärieken. Emedan barnet 50

är lif blott af hennes lif— och af hennes omsorg. Den förmediar fadrens
kärlek till barnet — och dettas till föräldrarne.

F<ichte> Anför icke biott allt detta, han söker bevisa förnuftsenlighe
ten deraf. Han tillägger: säsom qvinnans naturiiga begär — kärleken i
sig är förnuftigt, sä har hon naturiig känsia öfverhufvud för det
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förnuftiga: sanna, goda. Mannen kämpar sig till öfvertygelse genom
begripande — såsom till sina drifters beherrskande genom beslut och
öfning.

(39)
1 Fichte’s Sedelära intresserar det oss förnämligast att tilise, huru han
bringar till enhet den dualism, hvilken hos Kant består den, att
förnuftets sedelag är formel, tom, och handlingen får sitt innehåll af
begären, utan att likväl få göra deras tillfredsstälkande till sedligt

10 ändamål — Pligten i och för sig, d. v. s. denna toma form7
AlImän utgångspunkt sjelfmedvetandet säsom frihetens. Medvetan

det derom, att detta sjelfmedvetande finnes = intellektuel åskådning.
IIN. B. Ej i Rättsläran.ll 1 denna åskådning framstår Sjelfmedvet<andet)
såsom sträfvande att 1 handling förverkliga sig Detta för Intelligensen
sjelfmedvetandets, frihetens lag: hvarföre Sedelärans högsta bud är =

frihetens förverkligande i handling. Elker) Jag’et skall göra sin sjelfs
tändighet till handiingeus absoluta ändamål. N. fl. Kuin. Elegel.

Denna realisation fordrar kausalitet i rörhMlande> till naturen.
Frihetens begrepp innebär denna fordran. En sådan Kausalitet i

20 kroppen och genom den förmedlad 1 naturen öfverhufvud. IlMeni sig
icke kausalitet. utan omedveten dnift. sträfvande, utan objekt. Medve
ten för Intelligensen. som äfven är medveten af dess mångfaldiga
objekter. För ett af dessa bestämmer sig viljan. Hän fni utgående från
det bestämningslösa i bestämning. Sälunda göres naturens kausalitet
till frihetens. D. ä. begagna den som medel för fnihetens ändamål.
Dniften. begäret — i sig betingadt af ali naturkausalitet. Derföre dess
verkan alltid i öfverensstämmelse med naturen öfverhufvud. Naturen
objektet7

Sålunda begäret i fnihetens ändamäl upptugct. Dess innehåll icke
30 ändamål -. i den sedliga handiingen. utan frihcten, som bestämmer

objektet. N. B. DFichte’s mening är hän. att sjelfva vetandet bestämmes
af viljandet.

När vetandet liksom öfverser alla de objekter, pä hvilka begäret lain
rigtas — fä de betydelsen af medel för en ändamål.

Vetandet bestämmes hIIri af viljandet att tänka ett ändamäl d. II.
Praktiska) Förn<uftets’ Pnin(cip).

Denföre inlägger vetandet ändamäl 1 naturen.
Och dä menniskan handlar i öfverensstämmelse mcd naturordnin

gen. sker det genom att göra den till medel för ändamål — d. ä. i den
40 inlägga ändamMet såsom frihetens.II

Men friheten åter icke ändamål såsom individens — utan fdheten i
och för sig. fömufiet säsom mensklighetens — alla menniskors.
Derföre individens fnla handling sjelf medel men tillika ändamäl
sås(om) ingäende i det allmänt menskliga.

Denigenom den sedliga handlingen länk i en oändlig kedja = den
moraliska verldsordningen. 1 den alla subjekters fnihet absolut. Inver
kan pä andra endast genom inverkan pi öfventygelse — bildning.

Detta konstituerar det allmänna menskliga samhället 1 vetandets
gemensamhet, församlingen, kyrkan. Den monakiska> verldsordningen

50 = det absoluta = Gud. Den är ett Sollen. hvad som i förhållande> till
menniskan skall vara, och i sig är. Fochte> framställer detta sä, att detta
Skola är bestämdt, nödvändigtvis sker, men obestämdt, likgiltigt, om
genom den ena individen elker> den andra. i detta ögonblick elker> ett
annat.

Individen handlar absolut fnitt, bestämmer sig enl(igt> det absoluta
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ändamlet eller icke. Begflrets tillfredsställande ger sinnlig Iust elker>
olust. Men det absoiuta ändamålet elker> icke — den högre tilifreds
ställelsen — eller missnöjec. ofriden. Detta samvetet, i rärh<ällande) till
hvilket den fria bestämningen sker = handlingens moralitet.

Ofverenstämmelsen med den moral<iska verldsordningen = legalitet.
D. ä, den senare kan vara medveten elkeö icke — samvete — moralisk7

Detta försök att upplösa den Kantiska dualismen visserligen otill
rredsställande. Driften. begäret, blir och måste blifva gifvet naturtvång.
Likasom å andra sidan naturordningen utom menniskan gifven. F<ich
te) sökte den högre identiteten i den morakiska> verldsordningen. Men 10

denna är vid den subjektiva handlingen bunden — utom den ett
ändamäl 1 oändlighet, aldrig verkiigen realiseradt.

Häraf anledning att ankiaga Fdchte> för Atheism. Närrnare en
uppsats i Niethammers Journal af en *Froberg* »Uber die Bestim
mung des Begriffs der Religion» inledd af Fichte> genom en uppsats
»Uber der Grund unseres Glaubens ao eine göttliche Weltregierung».
1798.

Jornalen konflskerad, undersökning befald. Fichte) utgaf försvars
skrift till ailmänheten och> regeringen, och dä han hörde om föreställ
ning fordrade afsked — erhöil. 20

1799 till Berlin. Föreläsn<ingar). Utnämnd i Erlangen — 1805 mest i
Berlin. Efter 1806 arbetade för universitet i Berlin. Der professor.

Vorlesungen> tiber die Bestimm<ung) des Gelehrten 1798
das Wesen d<es G<elehrten>. 1806

Die Grundzfige d(es> gegenwärt<igen> Zeitalters 1806.
Reden an die Deutsche Nation 1808.
Die Anweisung zu einem sekigen> Leben 1806.
Die Wissenschaftslehre in ihrem allgemeinen Umrisse 1810— tr(yckt>

* 1817*

t 1814. Krigstyphus. Exercis — sjukskötsel,, 30

Historia
H<öst> T(erminen)
Fichte — Schelling.
4042.,

M<inaø H<erran. Mcd afs<eende på Fichte’s Sedelära bör ännu tilläggas
om hans indelning af pligtema.

Det framtälles formelt: pligten för pligtens skuld. Men pligten förut 40

bestämd = friheten, förnuftet sås<om ändamäl. förnuftet i och för sig
säs<om moralisk verldsordning.

Pligterna ur detta sedebud icke härledda. Detta är brist. Men
bestämda enl<igt) detsamma. med afseende> pä dess förhällande till den
gifna objekuviteten.

Derföre indelning 1:0 betingade (medelbara)
2:o obetingade (omedeibara

De förra pligter mot sjelf 2:o mot nästan
Vidare underafdeln<ingan a) Ailmänna. 50
b) Särskilda.

Nemligen Pligterna mot Sjelf betingade emedan lif och egendom
endast vilkor för Pligtuppfyllandet sås<om) frihetens förverkligande —

b) Särskilda med afs<eende pi socialt stånd IV. B. föreskrifvet säs(om)
medel att i förnuftig fördelning realisera ändamälet.



624 FÖRELÄSNINGAR 1 RÄflSFILOSOFINS HISTORIA. HÖSnERMINEN 1859

Pligterna mot nästan obetingade, absoluta, emedan pligter direkt
afseende frihetens tillvaro:

a) allmänna a) i afs<eende) andras formela frihet — lif egendom.
N. B. härvid den negativa pligten absolut. Den positiva, kärleksptigten
betingad så till vida, att den ersätter, hvad sitite;: underlätit.
) i afs<eende ii kollision meihin formela friheten7
y) i afsceende> ä moralitetens främjande. Exempel. som inger aktning

för dygden. Upprnuntran till sjelfaktning. Lära minst verksam.
b) Särskilda mot andra enl(igD naturligt lefnadsställning familjen

10 Enl<it) ständ bäribland den lärdes o(ch) konstnärens.
Senare Föreläsn(ingafl öfver sedeläran (1812)

Herrarne> Finna 1 Hegel’s Iilosofins historia under erkännande af det
djupt anlagda i Fichte’s filosofi tillika stränga yttranden angäende
utförandet 1 synner>het i Naturrätten o(ch> Sedeläran. 1 det hela
orättvist. Man kan anse den praktiska delen för prober på. hvartill ett
system duger. Och i det Fichteska finnes stora framsteg. Härom förut.

Han fattar frihetens begrepp klarare än Kant — och rörnuftets, det
fömuftigas verklighet sås<om det enda Riitta och Goda. 1 Rättsbe

20 greppets hiirledning är bevisningen bristande och statens ensidiga
uppfattning säs(om> dess verklighet — inskränker äter dess betydelse.
Hiiri kan sägas trängde Fochte> icke till den högre uppfattning af
staten, hvartill fröet ligger i Kants historiskt filosofiska skrifter.

Om vi jemföra ärtalen det märkliga: att väl Kant>s Grundleg<ung>
z(ur> Metaphysik der> Sitten utkom 1785 Krit<ik) d<er Prakt<ischen>
Vernunft —l787. Men hans Rechtslehre först 1796 och Tugendlehre
1797.

Medan äfv<ern Fdchte>s Naturrätt o<cI Statslära utkom 1796 obe
roende af Kant’s Der geschkossene Handelstaat först 1800 konse

30 qvent.
Deremot Sittenlehre 1798. 1 den det uppstälda frihetsbegreppet

trognare. Förnuftet objektivt förnuft moral<isb verldsordning. Ofver
ensstämmelsen dermed dess förverkligande = det sedliga. F<ichte) yttrar
sig flerstädes, i «ynner*et i senare skrifter derhän: att individens
uppgifvande af sig sjelf ät det allmänna är förnuft, sedlighet. Senare
såsom> religiös betraktelse en haIf mysticism.

Egentliga punkten i hans ura: att Jag’et — det absoluta jaget dock har
denna betydelse att vara subjekt. Man finner det uppfattas ytligt siisom

40 vore fråga om det empiriska Jag’et. Sä är det icke: F<ichte talar om
tänkandet i och för sig, men visserligen ännu uti sjelfmedvetandets och
medvetandets form. Derföre har man sagt: »subjektiv idealism». Det är
fråga om tänkandet säsom> det allmänt> menskliga. alla subjeklers.
subjektets öfverhufvud — in abstracto. Härifrån skiljer F<ichte> det
individuela sjelfmedvetandet det teoretiska> occh praktiska. Först 1
det senare ett individuelt sjelfmedvetande, frihetens, som motsvarar det
absoluta. sjelfmedvetandets begrepp. men som behäftadt med det
teoretiskas ändlighet icke verkligt i handlingen. utan oändlig prog
ress.

50 H’äri återgång till den högre spekulativa undersökningen Cartesius,
Spinoza, Leibnitz. Kant instrumentet för vetandet. Subjekt och Objekt
gifna — deras enhet i vetandet sås<om> menskllgt vetande ändligt.
flichte> vetandet sås<om absolut: men dock vetandet, icke ande.
vetandets objekt icke materie natur för sig. Men i sjelfva uppfattningen
af Vetandet Subjektet säsom> absolut i förhllande> till det absoluta
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Objektet implicite Ande och Natur.
Härtiil kom fordran på en princip ett system — hos Fichte första

grundsats.
Uppfattningen af denna fordran pä filosofin af system och af en

identitet mellan Ande och Natur. Scheiling.

Fr. Vilh. Jos. Schelling. 1775. Äfven han fr(ån> Täbingen — der med
Hegel. Evangeldskt> Stift — till Jena — 1796 efter Fichte’s afgång lärare
i filosofi. Fdchte>s lärjunge. Hade 1795 skrifvit Vom Ich als Princip der 10

Philosophie od<en äber das unbedingte im menschlichen Wissen». Pä
F<ichtes> ståndpunkt. Utvecklade smäningom sin egendomlighet ge
nom att bearheta den af F<ichte) Försummade Naturfilosofin. Ideen zu
einer Phikosophie d<er Natur 1797 Von der Weltseele 1798. — Erster
Entwurfeines Systems d<er Naturphilosophie 1799. System des trans
cendentalen Idealismus 1800. Ny uppiaga »Ideen zu einer Philosophie
d<er) Natur>) l803 1 de båda senare egentliga sammanfattnin2en af.
hvad man kan kaila SchelIings system. En naturens o<ch> en andens
filosofi.

Schelling hade studerat medicin och i sammanhang natun’etenska- 20
perna. Deraf tidigare förkärlek härför. Lärde sedan känna Spinoza.
och återfördes till bemödandet. att fatta det Absoluta sås(onv de bäda
Cartesiska substansernas — Spiwozistiska) attributernas enhet. ll»Dar
stellung meines Systems» »Fernere Darstellung aus dem System d(en
PhilosopWiell

För den praktiska> filosofin afmindre konseqvens derföre korrt med
afs<eende> på infiytandet pä andra hithörande bemödanden. Det är
hastiga häftiga öfvergången från Kant till Hegel — som uttränga
hvarandra. Fiehte kom 1798 fr<ån> Jena — Schellin2 redan 1803. Bäda
hade dä skrifvit det förnämsta. hvad som egentligen utmärker deras 30

System.
Sades: ait Fichte i det absoluta Jaget sökte identitet mellan Subjekt>

och Objekt såsom grunden För förnuftets vetande om naturen och
kausalitet i naturen_ prakt<iska> verksamheten. i handlingen. Men detta
subjektivt. sä att identiteten faller inom Sjelfmedvetandet såsom>
begrepp — det absoluta sjelfmedvetandet.

Schelling vidhöll tidigast den allmänna formen i denna Fichtes
uppfattning. Han tillämpade den pä naturbetraktelsen och fattade
naturen sås<om) process af en positiv kraft och dess negativa begräns
ning — Fdchte>s absoluta Jag’s utgående ifrån sig och reflexion pä sig 40

genom Icke Jag’ets förutsättande. Detta icke sä uttryckt af Schelling,
men uppenbart öfvergängen till hans betraktelse.

Summan aF densamma är: att han gör naturens högsta produkt
organismen, lifvet, såsom slutändamäl till immanent, potentialiter, i
den anorganiska naturen, sä att naturen är en kedja af potentieringar,
grader, af samma identiska process, i hvilka potenzer, grader, ett
positivt och negativt moment betinga verkligheten — t. ex. tyngden,
affiniteten elektriciteten, magnetismen. Enldgt> detta betraktelsesätt
innehäres totaliteten af utvecklingen potentialiter i hvarje företeelse.

Senare gick till samma betraktese i Andens verld. Transcendent<ala> 50

Idealismen. Utgår frän sjelfmedvetandet i nära öfverensstämmelse med
Fichte. IJN. B. lnteliectuel äskädning —. teoretiskv vetande.ll Detta
möjligt endast genom samma positiva kraft och begränsning, negation
— i tre skilda processer — Vetandet — Handlingen — Den konstnärliga
produktionen. IIN. B. l(ant’s kritiker.ll
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Nemligen: Säsom lifvet den högsta uppenbarelse i naturen, i hvilken
det ideela och reela sammansmälta säsom naturprodukt — sä pä
andens gebit denna enhet i konstprodukten Eri andlig enhet af ideen
och materien medan i vetandet och viljandet differens — identiteten
sökt 1 oändlig progress. IIN. B. 1 naturen ändamålsenlighet medvetslös
för ett annat. 1 konsten medveten och dock medvetet producerad. N. B.
Fichte.ll

Detta det allmänna. Men fr<än) lifvet som sådant ingen öfvergäng till
sjelfmedvetandet — frän konsten ingen till naturen.

Derföre en förutsatt identitet för bäda processerna — den Spinozis
tiska ena Subslansen. Men icke som sädan, utan som det hvarken
subjektiva ell<er> objektiva utan rena förnuftet. 1 Darst<ellung> meines
Systems.

Denna framställning = öfversigt, emedan intresset för oss icke i det7
speciela. Schelling saknar metod, bevisning. Metoden först Fichte’s,
sedan mera matematisk enl<igt> Spinozas ex<empel> slutligen »konstruk
tion». Den egentliga bevisningen i alla dessa former uppvisande! af den
allmänna porcessen i momenterna. Men öfvergängen frän det ena till
det andra obevisad, Eri = konstruktion.

20 Så äfven ingen egentlig öfvergäng Erän den absoluta identiten af
varande och vetande IIN. B. Manifesterad i lifvet medvctslöst — 1
konsten medvetet.ll till hvardera säsom verkliga = natur o<ch> sjelfmed
vetande — ande. Identiteten det Absoluta postuleradt öfvergången
antagen qvantitativ differens - säs<om> hos Fichte frän ldcntitet och
Motsägelsesatsen till satsen för Tillräcklig Grund.

Lätt insedd, hvari sammanhang mcd Hegel. Det postulerade rena
förnuftet = rena tänkandet. Afven läran om immancnscn 1 potcntieran
det = den immanenta utvecklingen. 1 s<ynner)het pä Naturfllosofins
gebit undersökningarna i det enskilda ett förarbete.

30 Märkliga ännu Schellings / »Vorles<ungern / Föreläsningar / Qb<er>
die Methode des Akad<emischen> Studiums» 1803 — emedan här ett
försölc, att framställa ett vetenskapernas System.

Här märklig hans lära om en ursprunglig tradition. Hos Fichte
förutsättning för frihetens verklighet af andra subjekter.

Det absolutas omedelbara Vara — identiteten omedelbart naturen,
och här det omedelbara identiska Rummet Identiten säsom ren
verksamhet utan Vara tiden — Matematiken.

Åter vetandet om det absoluta som sådant. Filosofin — neml<igen> om
identiten i natur och ande det rena förnuftet.

40 AlIt vetande objektivt i handlingen. Handlingens verld öfverhufvud
Staten. 1 den dc Positiva vetenskaperna — enl<igb i filosofins gifven form
— yttre framträdande Teologin = det ideela o<ch> reela i omedelbar
enhet.

Historien = det ideela för sig. Emedan dess produkt rättsbegreppet
och rättstillvaron. Juris prudens.

Naturvetenskapen = det reela för sig emedan organismen högsta
produkt Medicin.

Härtill borde komma Wissensch<aft> d<er> Kunst 4:e fakulteten_

50 <42>
M<ina) H<errar>. För den religiösa tron gör det utan tvifvel tillfyllest, att
antaga Guds tillvaro utom skapelsen. Det har äfven sä sitt intresse, att
betrakta ändamälsenligheten i skapelsen — d. ii. den förnuftiga verlds
ordningen i naturen och historien. Men detta intresse kan ocksä
bortfalla alIt betraktas säsom oförnuft och elände. Det är dä menni
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skan och den onda makt, som frestat henne, hvilka bragt rörderfvet
åstad — ett ingrepp i den gudomliga ordningen, som ingen grund har, en
tillfällighet, som segrat öfver det förnuftigt nödvändiga. hvad som bort
vara.

Vid det senare betraktelsesättet försvinner ali filosofi.
Vid det förra åter upphöjes läran om det tilifiulliga till förnuftig insigt

— om nemiigen den viil vara nägot annat. än en på begripandet
resignerande tro.

Schelling och mängen tänkare med honom, hade haft lätt att antaga:
Skapelsen är gudomens verk; det är derföre gifvet, att en förnuftig 10

ordning skall finnas i naturen som i andens verld. Men derigenom
förklaras icke det, som skall förklaras: huru en öfvergäng frän natur till
ande i vetandet, från ande till natur i viljandet kan ske. Konseqvensen
hade fört Cartesii efterföljare till concursus divinus — Leibnitz till
harmonia pnestabilita. Spinoza inseende svårigheten hade lärt substan
sens immanens. Schelling kallade substansen Förnuft, Spinoza: sub
stansen omedelbart är attributerna. Schelling: Förnuftet manifesterar
sig i dessa processer natur och ande.

Men, som sagdt, förmedlingen i denna manifestation otillftedsstäl
lande. Till förnuftets rena Identitet mcd sig kommer en qvantitativ 20

differens i A = A. Nemkigen> det rena Förnuftets Varande kan ej
tänkas annorlunda. än sås<om vetande, under denna form, säsom
Subjekt o<ch Ohjekt — dessa i sig identiska, differensen qvantitativ.

D. ä. denna Varandets form innebär skilnaden mellan subjekt och
objekt. ande och natur, likväl sä att skilnaden är qvantitativ —

Objektet ett + af realitet — i subjektet ett t af idealitet. Fattas det
absolutas Varande som Totalitet finnes icke differensen. Den är i det
enskilda säsKom> potens.

Häd öfverh<ufvud> hvad man kallat Pantheismen. Men redan hos
Schelling bemödandet. att noga skilja det Andliga säsom> Form från 30

det Absoluta sås<om till Väsende och Varande i sig oändligt — totalitet.
Sjelf fann han det bristrdlliga i denna deduktion. Han sökte en högre

förklaring i Mysticismens Form.
Hafva icke talat om de Tyska k4ystikerna, icke ens om den förnäms

ta af dem Jue. Böhine (teosofen) (1575—1624). Ty först nu inträdde
åsigterna i filosofins historia. Infiytandet pä tidigare filosofin omärk
bart. För Prakt<iska> filosofin utan direkt konseqvens.

Bland andra hithörande skrifter: Philosophische’ Untersuchungen
Uber das Wesen der menschkichen) Freiheit» 1809.

Här frihet och nödvändighet förkiarade ur Guds väsende. Framträ- 40

da som skilda — öfverhufvud i ande och natur — men i menniskan
säs(om) afbild medveten skilnad natur och ande förenade. Naturligt
begär och fri sjellbestämmelse — genom hvilken menniskan är sitt eget
verk. 1 sjelfva denna frihet “die Selbsthcit” nödvändigt moment — men
den möjligheten att fasthålla momentet som egenvilja mot den rnrnuf
tiga, Universalviljan. AlIt detta dunkelt. Men öfverhufvud härigenom
undersökningen rörande friheten rigtad pä viljans fnihet in concreto —

dess innehäll — det goda och onda.

Hän den egenthga betydeisen af Schelling’s filosoferande, aH det 50
återförde spekulationen frn den formela betraktelsen af vetandets
process, till det konkreta: Andens förhällande till naturen — det
förnuftiga sammanhanget i natur och historie — Guds förhcilian&’
till skapelsen. Frihetens till handlingens innehåll — afsigten och ända
målet.
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Bör ännu nämna en skrift i öfvergångsperioden till det mera
mystiska betraktclsesättet_

Historia.
H<ösv T<erminen>
Schelling. Jacobi. Herbart. Schleiermacher.
43—44

(43>
10 M<ina> H(errar>. Vi hafva korrt sysselsatt oss mcd Schefling’s lära. Ty

som sadan förblef den utan nflytande på fllosofins praktiska gebit.
Afvenså var detta infiytande direkt jemförelsevis ringa för lösningen af
det problem. hvarmed Kant och Fichte sysselsait sig — Vetandets
begripande, teon öfverhufvud. Såsom Naturfilosofl vann den deremot
stor utbredning. Oken Steffens, Schuberts m. Ii.

Men denna läras betydelse i fllosofins historia är väsentligen den, att
hafva återfört den Tyska filosofin till en sann spekulativ ståndpunkt.
Bemödandet att begripa det förnuftiga sammanhanget i naturen
andens objektiva verld, af dess faktiska tillvaro i vetenskapen, i den

20 sedliga handlingen, 1 konstproduktionen
- och slutligen det förnuftiga

sammanhanget mellan båda dessa verldar — det absoluta, den absoluta
enheten för sig och i dess manifestation i dem båda.

Derföre endast Schelling’s hithörande ständpunkt. Han stannade vid
Naturfllosofln säsom) vetenskapen om en serie af förnuftig utveckling.
Transcendentala Idealismen säs(om> vetenskap om den andra. Meihin
bada inger3 öfvergång utan det absoluta. det rena förnuftet der
postulera enheten mellan båda ldentitetsfllosofier.

Läran om det absolutas manifestation d. ii. det förnwfuga> samman
hanget mellan det Absoluta som sädant och manifestationen bristffllligt

30 - för Naturen. An meni för andens verld.
Fichte sävida förmedlande: att det absoluta Jaget, såsom> sättande

sin identitet mcd sig och differensen Uran Objektct förutsättande detta
= det absoluta. Men 1 sjelfmedvetandets form; hvarföre det empiriska
sjelfmedvetandet manifestation, men tinget, materien. naturen = endast
neganon. icke manifestation.

Schelling lemnade denna form i det rena hvarken subjektiva elker>
objektiva förnuftet. Derföre kunde han säga: Subjekt och) Objekt,
sjelfmedvetande och> materie = manifestalion. tillvaro. Förnuftet
identiskt i denna differens.

40 Derföre lemnat Fichte’s senare och Schelling’s senare.
Den redan nämnda Jacob! ( som uppträdt mot Kant — äfven

mot Schelling. Troslilosofl, d. ii. med Kant öfverensstämmande den,
att menniskan vet blott fenomenet; men afvikande den, att vetande om
det öfversinnliga flnnes sås(om> tro.

[los Schclling viidrade Spinozis förut hos Lessing. L<essing> Hade
utgifvit WolIenb[itIcr> F’nagrn(ente> eines Ungenanten 1778. L(essing>
Anmärkningar> dertiil. Nallan der> Weise. Kom för anmärkwingar
na> i en bcryktad Atheist strid mcd Goetze. Sedan af Mendelsohn först,
att han varit en Spinozist. llN. 13. “‘» »Etwas das Lessing gesagt

51) hat>’ll Jacobi hade studerat Spinoza ehuru icke inträngande. Briefe
äber> Spinoza. 1785. Schrift von göttkichen> Dingen wnd> ihrer
Offenbarung 1811. Schelling Denkmal der Schrift von den> göttlichen
Dingen 1812.

Jacobi hade oräti fasthällit blott Naturfilosofin. »Alh är natur».
Betviflat Schelling’s alivan med transcendentala Idealismen.
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Detta sent, då Schelling redan på öfvergang till det mystiska. Hade
fr<ån Wi1rzburg (1803) blifvit kallad till Mänchen (1818), den Ve
tensk<aps-> sedan Konst-Akademin. Afv<en> Jacobi — föreläste öfv<er>
Mythologie. »Die Gottheiten von Samothrake». 1 Berlin 1841. »Phi
Iosophie der Offenbarung». Fragm<enter> af föreläsningar.

Har att nämna ngra dc förnämstu i sammanhang mcd den egentiiga
utveckiingen.

Herhari (Joh. Fr.) först i Göttingen 1808 i Königsberg — 1833
tilibaka. 10

Stadnade i det teoretiska hufvudsakligen på Kant’s stndpunkt.
Nemiigen: endast fenomenet vetandets innehäli, Men också Ding an
sich = tankebestflmning.

LikväI den afvikande: att han ieke erkänn<er synthetiserande a
pniod. Söker bevisa: att Katu kommit dertiil genom att antaga
menskl<iga) Kunskapsförmågans art utan undersökning. Vetandets
form likasom dess innehåtl gifvet. Subjekt o<ch> Objekt in concreto.
Fiiosofins uppgift är att undersöka detta gifna, upplösa dc den
innehåIIna motsägelser. Den yttersta grunden = »det oförklaniiga» —

utom densamma. 20

Härpå grundade sin lära: »Lehrbuch der Einleitung in die Philoso

phie 1813. Aligemeine Metaphysik 1828—29. 1:a delen kdtiskt-histo
dsk, skärpa Och klarhet 2 D<elen> Systematisk d. ä. yttre systematik.
Undersökn<inw öfver gifna begrepp 1:0 Varande — Qvalitet 2:o Rum tai
- Matenie 3:o Tid — Rörelse. 4:o Subjekt o<ch Objekv = Jag lcke Jag.
5:o Naturfilosofi —Tyngd — förändring— Rörelse — Värme — Elektnicitet
— Magnetism.

Redan tidigare »Psychoiogie ais Wissenschaft neu gegrflndet auf
Mathematik u<nd> Erfarhrung. 1824—25. Det alimänna), att sjeifmed
vetandet icke är gifvet utan vetandet som innehåli. Mot denna mång- 30

fald reagerar sjiilen såsom> sträfvande till enhet. Diiferensen i innehåi
let qvanttativ. Derföre sträfvandet eH mer ellen mindre af den likgiittiga
qvantitativa differensens upphäfvande. Och hän dc skilda sjäisförmö
genheterna — graden af själens »Selbslenhaltung». Denna grunden till
Herbart’s matematiska betraktelsesäit i Psykologin.

Närmare: sjäien är eft ting. som andra ting, en substans, hvilken
reagerar mot dessas inverkan — »Störungen. Reaktionen bestär den. att
särskilja dem fnån hvanandra och s ordna dem. att själen känner sig
fri, fritt rörer sig i sitt vetande och viljande. Hela själslifvez är en
process. att sålunda bemästra innehäilet. De skiida förmögenheterna 40

grader i denna process. Herbart anstäIier aigebraiska räkenexempei i
mängd för att komma till matematiska uttryck för de skilda opera
tionerna. Beror på antagandet af en qvantitativ differens. Hvad anden
är? viili han icke söka förklara. Hän Kantian. Det öfversinnhga — utom
fenomenet — föremäl för tron.1

<44)
M<ina H<errar. Herbart är empiniker, men anser alIt vetande för
vetande om fenomenet, Det verkiiga, som tanken förlägger derutom =

det oförkianliga. Men i det empiriskt gifna, vetandet om objektet = 50
vetandets innehåIl, och subjektets vetande om sig, sjeifmedvetandet
motsägeiser, hviika filosotin efter förmåga skali förkiara. Metafys<iken>
omtaid Psyehologin. Se föregäende.

Allgemeine Praktdsche Phiiosophie 1808. Tidigare öfniga skrifter.
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Grundåsigten öfverensstämmande mcd Engeismannen Hutcheson.
Det är sinne för hvad som behagar i den sediiga handiingen. »Der
sittliche Geschmack.» Det är icke moralisk handia elker> samvete —

utan ett medvetande, som föregår alIt medvetande om den bestämda
handiingen.

1 begärandet viljandet ett sträfvande. som hänför sig till ett förestäldt
objekt. bilden af, hvad som skall realiseras.

Smaken icke så: den är ett lugnt omdöme »Gesehmacks Urtheii» =

som står öfver ali hag och lust.
10 Begäret en efter hand stegrad föreställning om objektet. Smakondö

met ingen sådan stegring. emedan den ingen granskning af panierna,
utan det hela sammanfattadt i en enhet. Derfbre icke heller begär till
föremålet - endast gilliande eller ogillande utan rörelse glädje eller
sorg.

Den sedliga smaken hänför sig till rena viljeförhållanden.
Sådana äro: / (inre) / frihet / — fullkomlighet — Välvilja.
Välvilja fullkomligaste exemplet. Gillas af smakomdömet i och för

sig — utan afseende pä föremålet — utan afseende på personen - utan
afs<eende på graden.

20 Men den f&utsätter en yttring. Viljan förutsätter den öfverhufvud.
Häraf andra »Ideen>:

Rätt — Billighet — Rätt = Einstimmung mehrerer Willen die dem
Streit vorbeuge.» Skiljer sig från de förra att grundadt pä ogillande =

af striden nemligen. Hvarföre dess undvikande af smaken gillas. Rätt
(absolut) obestämdt. Alhulet statuerar rätt.

Frän dessa ursprungliga Ideer härledda: Rättssamhället Lohnsys
tem. Verwaltungssystem. Cultursystem. — Beseelde Gesellschaft.,

2:a Boken: »Ideen u<nd> der Mensch.» Tillämppning på begreppen
om dygd, pligt, samhälle. Pligt mot individer och det allmänna.

30 Originelt i Tyska litteraturen. Afven i utförandet. Spridda Herbart
hianer.

En annan framstående tänkare och författare pä det prakt<iska)
gebitet — Fr. D. E. Schleicrniacher 1768—1 834 Hernhutare — i Berlin
nya universitetet. Teolog af stort infiytande. Vältalare. Som filosof
Plato’s öfversättare Grundlinien einer Kritik aller bisherigen Sittenleh
re 1803. Entwurf eines Systems der Sittenlehre. Var Hegel’s samtida i
Berlin. Kritiken o<ch) Dialektiken skarp. Anses för sjelfst<ändig utve
cklare af Fichte’s ståndpunkt.

$0 Grundriss der philos<ophischen Ethik 1841 utg<ifvern af Twenten.
Afse vi från den allmänna spekulationen, som redan öfvergår till

Schellings — enhet af ideelt och reelt både i natur och andens process
mcd en qvantitativ skilnad — så fattar Schkeiermacher> den sediiga
verksamheten säsom> förutsättande en sedlig organisation i samhället
— ehuru åter denna är den sediiga verksamhetens tillvaro.

Sä star Ethiken i nödvUindigb förhällande till historien — uttalar den
identiska processen i den senare7

SchI<eiermaeher’ öfvergär derföre efter dc allmänna> undersök
ningarna först till uppfattning familjen — nationaliteterna — staten

50 kyrkan — det fria samlifvet. Sedan först till Dygdlära och Pligtlära.
Principen: att organisenu naturen förnuftigt d. ä. den gifna mensk

liga naturen och gifva denna organisation ett uttryck i den yttre
objekuva »organis<erad symbolis<erad> verksamhet». Hän det Fich
teska.

Denna organisation förutsätter en tradition — arf. Pä andra sidan cl



FÖRELÄSNINGAR 1 RÄflSFILOSOFINS H1STORIA. HÖSflERMINEN 1859 631

symboliseradt — tilivarande förnuft i naturen. Deraf dc sedliga organis

mernas rörutsättande.

1 den sedliga verksamheten framträder skilnaden mellan godt o<ch>
ondt. Det senare det goda sås(om blifvande ofulländadt. grad.

Schlei<ermachen förstår detta sä: att förnuftet i naturen som sädan ger
efl måu af v<erksamhen för det sediiga. lndividuelt i naturlig förmåga.
1 familj arf. 1 nationel- stam-begränsning för sedl<ighefl nödvändig.
Ingen detta moment sä högt som Schlei<ermacher. 1 kyrkan säs<om 10

sedl<igt> vetandes gemenskap till viss del utöfver detta mätt = Fichte. 1
det fria samlifvet — individuel sedlig bildning

detta märkligast.
Ofverhufv<ud) studium af dessa afvikande ehuru otillfredsst<ällande)

försök lärorikt.

Historia
H<öst> T<erminen>
Litteratur — (Solger — Stahl) SIut.
4548. 20

<45)
M<ina Herran. Det intressanta 1 Schleiermacher’s åsigt är. som
anrördt blifvit, att han lägger historien till grund för sedeläran: d. ä.
lärer. att den sediiga handlingen har sitt mätt i det historiskt gifna:
familj, stat, allmänt menskligt samlif: — samt vidare, dä familjen, staten
och menskliga samlifvet äro grundade i den naturliga sammanslutning
en af makar, folkstam (nationalitet) och släatet, sjelfva naturprocessen
visar sig utgöra grunden för den sedliga ordningen: d. ii. natumöd
vändigheten 1 sjelfva verket göra friheten sås<om sedlig möjlig. 30

Schl<eiermacheö å ena sidan bunden af föregångare Kant Fichte å
andra sidan strängt kritisk. Derföre fattar icke kyrkan i samma
allmänna betydelse som Fichte. Den gär utom staten men har sitt mätt
grundad i en natur typus vidsträcktare än nationalitetens. — Ge
mens<kap) i vetande o(ch) konst (kult).

Till slägtet sträcker sig »die Creie Geselligkeit» — oberoende af
familj forlk, religiös gemenskap — men af »Bildungsstufe» — stånd,
samhällsklass i mening af gemensam kulturgrad. IIN. B. Först här
egentlig Sed, Cr1, rent mensklig.ll Utveckling af individualiteten och 40

erkännande.,
Alla dessa kretsar gifva den sedliga hanlingen sitt mätt; lifvet i

desamma. deras tillvaro i den individuela handlingen (den betecknande
och biidande verksamheten) eU godt, 1 alla = det Högsta Goda. den
sedliga handlingens ändamäl.

Finnes lätt: att undersökningen har intresse.

Schleiermacher berör i denna spets »Die freie Geselligkeit» ett nytt
moment i den Tyska filosofin —litteraturen o<cW kulturen öfverhufvud.
TilimIle till en blick pä litteraturen. 50

Sade vid öfvergången till Kant. att den Tyska filosofin bestämdes af
den Engelska till undersökning öfver vetandet — den formela processen
— i reaktion mm empirismen, Locke’s sensualism och Hume’s skeptiska
konseqvenser.

Af den Franska humanistiska till än bestärndare differens frän
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upplysningsfllosofln. Detta i det praktiska: Kants uppfattning af
historien, Fichte’s af seden och den universela församlingen.

Slutligen återgång till den spckulativa standpunkten genom Schelling
till uppfattning af enheten. ick i vetandeis form, man i dess innehäll.

Litteraturen — poesin - följde denna rörelse. Känna, huru vid medlet
afseklct franska klassiciteten var mönster. Gottsched. Nikolai ända till
dess slut.

Reaktion frän Schweitz Bodmer Breitinger men reformen i
Tyskland genom Lessing. Winckelmann.

10 En rigtning till humanitet det allmänt menskliga, frihet, rätt. pat
riotism — liberulism - fred allmärn mensklig utvecklin. Den samman
hän2de mcd öfvergången till uppfattning af innehällets förnuftiga
nödvändighet och enhet. Schiller moralisk verldsordning. Det abso
luta förnufqep llSchiflerll

Den andra meni till den förnuftiga formen antikens åskMning.
Göthe (verldssjäl. naturalistiskt icke verldsordning). För denna dc
objektiva gestalterna, stat och historia likgiltiga. Afven sedligheten
individuel — subjektet i objektiv form, den fulländade individualiteten.

Det är denna — sedan Goethe kult, skönsjäleri — som äfven uttalar sig
20 hos Schleiermacher i »die freie Geselligkeit»

Säsom en senare tidens representant 1 filosofin J. Ulr. Wirth eller
rättare hans arbete: »System der spekul<ativern Ethik 1842 1 Syst<em
den individuellc SittkichkeiD. II Syst<em d<er> objcktivcn Sittkichkeio.
III Syst<em> d<er> absoluen Sittl<ichkeiv. D. ii. l:o Innehället afPligter
mot sig sjelf o<ch) i Familjen pä naturlig grund 2:o / borgcrl<ig> / Rätt
/ - Statsrätt Folkrätt. 3:o a) System’ der> religiösen) b) Scystem> d<er>
intellectuellern c) Systcem> der schönen Sittkichkeifl. a) im Elemente
&en Einzclnen I Im Elem<ente der> Familie -y Im Elemente d<en
Gesellschalb N. 8. Konversation Säng o<ch> Duns. Spel = teat

30 raliskv.
Denna ständpunkt i sammanhang mcd Schelling’s bristllilliga ob

jektiva idealism. Det är dock förnuftet (det absoluhi) som i dessa
former skall manifestera sig. Schelling fann objektiverinucn i konsten.
Konstidealet öfverhufvud i den högsta bildningcn i st. f. stats
idealet hos Fransmännen. Fios dc senare individens / rnenniskans /
naturliga / rättigheter formel frihet i staten. Hos Tyskarne inåtvänd
verksamhet friheten i Subjektets makt öfver sig förverkldgad> i en
objektiv form.

Det var mot denna estetiska sedlighet den Romantiska skolan i
40 litteraturen reagerade. Den hade sitt stöd i trosfilosofin — och äfven i

Schelling’s senare teosofiska betraktelsesätt. Franska revolutionens
misslyckande inverkade pä dess uppkomst. Likasä bekantskapen mcd

Engelska litteraturen Shakspeare o<ch) den Spanska. Gick tillbaka till
medeltidens Romantik., Tieck och Schleglarne. Det var en patriotisk
rigtning från antiken till den egna folkandan o<clv dess skapelser —

feodalismen — medeltidstron - katolicismen. Filosofiska representanten
Fr. v<on> Schlcgel. 1 s<ynneflhet i Philosopliie der Geschichte 1829.
Tidigare i Jena, Sedan i Berlin. Fichte och Schlcicrmacher. Slutligen i
Wien katolik. Stolbergarna. 1 Sin fortg(ing lika Iremmande rör den

5{) objektiva gestaltningen i staten. som skönsjälerict.
Mcd romantiska åsk&dningen sammanhängande, likväl lösbrytande

sig derifr(Ln till mera objektivitet C. Fr. JVI/h. Soiger (1780—1819) Rik
o<ch> djup. llNacIgeIassene’ Schriften. Vorlesungen äb<er> &sthetik.ll
Skapelsen säsom) det Absolutas nödvändiga sjelfuppenbarelse. Vetan
det, det spekulativa, sis<om> subjektitetens negation och försjunkande
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i det allmcänna> objektiva förnuftet. — Sedligheten förutsatt för statens

tilivaro, *m* Staten äfven nödvändig form — i hvilken det absoluta
förnuftet manifesteras såsorn> alimän vilja = det Riitta. Men derutöf
ver den religiösa gemenskapen, som går ut pä sedligheten såsom
ändamil. Genom en intellektuel åskådning af det absolutas närvaro i
menniskoanden — i denna akt subjektivileiens negation.

Hiiri sannt spekulativt moment. Meningens. tyckets, reflexionens,
egenviljans lemnande. fvlen hos Solger biir negationen postulerad
intelkektuel> åskiidning. känsia., Sjelfva det negerade. Subjektiviteten,
sås<om moment icke rätirärdigadt. förnuft<igt> nödvändigt. Hiiri åter 10

anslutning till trosfllosofin Och Romantiken.

<46
M<ina) H<erran. Utmärkande För den Tyska komantiken. om hvilken
senast talades. är dess äfven niimnda religiösa tendens. Med Kant hade
inträdt en reaktion mot lycksalighetsläran i Ethiken. vidare berdstad af
Fichte. Men. sås(om) nämndt genom biida äfven uppfattning af
religionen SåS<om) moral. af Gud siisom den moraliska verldsordnin
gen. Det var pii det praktiska gebitet, som det öfversinnliga var för 20

förnuftet tillgängligt. Fichte det praktiska empiriska Jag’et, i hvilket
det absoluta Jag’ets medvetande var verkligt. Med återgången till
spekulationen sås<om> uppfattning af det absoluta i skapelsen öfver
hufvud, i natur o<clv ande. inträdde i det religiösa medvetandet den
pantheistiska uppfattningen. Denna objektiva rigtning var för Roman
tiken fremmande. Den hade utgiitt mera frin konstförgudningen,
ehuru den vände sig mot det antika den. Af den ännu Glethe mera
erkänd än Schiller. — Men den delade i allmänhet det religiösa behof—
utöfver medvetandet om den kaila morakiska verldsordningen. hvilket
öfverhufvud uppträdde i reaktion mo de högre ståndens Franska 30

fritänkeri. 1 poesin var dess karakter friare fantasirik skapeise mot den
antika strängt bundna formen — ironin — humorn. Ofverhufvud sub
jektivitetens fria spei. 1 det religiösa hkaså den subj<ektiva) känslan,
hvarföre ansiutande sig till trosfllosofin s. k. Men för en siidan rigtning
miiste dess innehiill alitid blifva nägot för subjektet tillrälligt — det ena
eiler andra historiskt gifna. Protestantismen i dess rörlighet erbjöd ej
niigon fast form. Derföre anslutning till medeltiden o<ch> katholicismen
— tilhka till den tid. dii romantiken var verklig. en lyftning i biide sangen
och lifvet öfver den inskrflnkande eJi<er) on Jfredsslailande formen i dc
medborgeniiga förhiillandena och staten. 40

Med denna rigtning sammanhängande, men sträfvande att gifva
trosfllosofin en spekulativ form Novalis — den kinda skalden och
Soiger — estetikern. Se föreg<ående.

Schleiermacher hade mäktigt bidragit till denna religiösa reaktion
gen<om) »Reden Uber> die Religion an die gebildeten unter ihren
Verächtern» 1799. Stort uppseende. att jemföres med Chateuabriand’s
Genie du Christianisme» ett tiotal är senare. — Sväfvande meliari
det pantheistiska och theistiska. Vida skiidt fr<ån> hans senare lära
som Dogmatiker. »OpFert mit mir eine Locke den Manen des hei
ligen verstossenen Spinoza». Men öfverhufvud den den tanke: att 50

Gudsmedvetandet genom det suhjektivas negation. Detta äfven hos
Solger.

1 denna lära genom tidig död ofulländad ansiutning till Hegel’s. Han
redan dii uppträdt men hans skrifter länge en sluten bok — och Solger’s
spekulation af dem jemförelsevis oberoende.
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Romantiken som verldsaskådning gick under i sig sjelf. Som poetisk
form upptagen i den aIIm<änna utvecklingen. 1 Solgers spekulation
lemnade ståndpunkten af blott trosfllosofi.

Hegel’s spekulation är mindre beroende af Solgers osäkra. Den
senare här anförd sås<om representant för en alimännare rigtning.
hvilken äfven var Romantikernas, och som gifvit den nyaste Tyska
spekulationen öfverhufvud karakteren af ett bemödande att försona
fllosofin mcd den kristna uppenbarelsen. Dessa bemödanden genom
Hegel Och efter Hegel iernna vi emedan sysselsatt oss mcd H(egei>s

10 spekulation. För det praktika gebitet äro dc också efter Hegel utan
direkt betydelse.

Men trosfilosofin har äfven fortfarande som sadan haft sina rep
resentanter. Bland dem är den mest positiva och nära uteslutande M
prakt<iska> filosofin sig egnande - Fr. Julius Stuhl i Berlin ännu
iefvande. Uttryck För det regeringssystem som sedan 1841 varit Preus
sens och iniluerat pA hela Tysklands. Efter 1847— framstående politisk
ledare. Hans arbete Philos<ophie &es Rechts 1829. 3:e Uppi<agan)
1856. Digert i 3 B<and). 1 :a Historia o<ch> kdtik. 2:a AIlm(änna) theser
o<ch Pdvaträtt d. ä. Naturrätt o<ch familj. 3:e Statsiära.

20 Utgår frärn Mosaiska traditioncn, skapelsen o<ch syndafallet — samt
försoningsläran. Teorin; att vetande möjligt, emedan förnuftet, det
gudomiiga naturens substantiela grund såsom den gudorniiga atbil
dens, menniskans. Förn<uflet> icke materien det verkliga — reela. Det
diskursiva tänkandet endast menniskans. Den intellektuela åskadning
en Guds vetande, hvarföre, så vidt den fallna menniskan kan höja sig
till den, vetande om sanningen, 1 viss grad.

Ethiken Religion och> egeniiig ethik. Bäda hvilande på reminiscens.
Gudsmedvetande och medvetande om det Goda. Religion aktiv för
biri,deise mcd Gud. Ethiken sjeIfitändig realisation af det goda — guds

30 verldsplan — mcd dc brister. som fallet Iagt den.
1 prakt<iskv hänseende mcd Schieiermacher den sedliga or

ganisationens tillvaro förutsatt i famiij och stat på naturlig grund
sås<om> gudomligt verk; men ä andra sidan af mensklig fni handling
förmedlad. Sedlig institution är staten gen<om) sitt ändamäl — en sedlig
gemenskap, ett sedligt samiif och genom sin tillvaro säs<om> »Rätts
stat» — sedligt medel för deLLa ändamäl. Sin sanktion har den som
gudomlig ordning - ingen öfverhet eljest makt öfver lif och IeR’erne —

och såsom ytterst verkliggörande det gudomliga budet. Monarki adel
ståndsrepresentation, niidande. Lagstiftning sås<om styrelse suve

40 ränens.

Denna trosfilosofin i det praktiska på sin spets. Deremot Hegei’s att
staten är den sedliga handiingen — denna fnihetens fönenkligande den
absoluta andens medvetna tiillvaro i historien säsom fortgang,
utveckling. Hvanemot i vetandet. det religiösa. prcsent, fulländadt 1
hvanje Nu.

Har icke haft Fär pian. att uppehälia mig vid Naturfllosoferna: Oken,
Schubert, Steflns m. II.. icke heiler gä utöfver Hegel till hans skola och
dc fiera systemerm af Fichte y<ngre, Weisse, Fischer o. s. v., som skoia

50 vara utveckiingar, förbättringar men Förblifvit utan anklang. Littera
turen sedan Kant ofantiig. Tyska fiiosofin för närv<arande) utan
utveckiing. Det allm<änn& medvetandet ger icke fond dertili öfver den
utveckidnLn. som skett.

Skuile bort ännu kasla en biick på nyaste utveckkingen 1 England occh>
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Frankrike. Ännu en timme rör detta occh) för en resum&

(47)
M<ina) H(errar)

Man kan i den nyare fllosofins utveckling skilja fyra perioder. Den
första kan öfverhufvud kallas Restaztratjo,ie;,s.

Den andra Rejbrmens.
Den tredje Kririkeus.
Den fjerde Spe/culationens.
Denna indelning är formel. Men den mAste. för att förallmänliga. sA 10

vara. Och den karakteriserar äfven innehället, otti benämningen för
klaras — d. ä. om vi gifva dem en afdenna förklaring beroende betydelse.

Svådgheten i en alimän indelning kommer deraf. att filosofin. som i
medeltiden var universel. i den nyare blir nationel — från blott
vetenskap öfvergår till nationallitteratur. Derföre kan icke öfvergången
fixeras till nägon bestämd tidpunkt. Utvecklingen hos de särskilda den
högsta bildningen representerande nationerna fördelad pä olika tider.1

Restaurationen. H<errarne förstä, hvad dermed betecknas. Enkelt
upptagandet af den antika filosofin. 20

Hit egentkiga Restauratorerna: 1 1 5:e och l6:e seklet. Innovatorer
na. Enthusiaster. Politiker och> Moralister i det 1 6:e.

Men fortgår längre: Lipsius: Stoicismens förflktare i siutet af l6:e
Gassendi: Epikureismens uttolkare i början af det 17:e.

Och i s<ynnenhet — Politikerna: Bodinus. Th. Morus, Buchanan,
Mariana slutande sig till kristna traditionen.

Allmänandan: Familj — Medborgerkig> verksamhet (Arbetets ära) —

Sun.
30

Rcjbnnen: sjelfständig ståndpunkt. Prinip - metod, Raco. Cartesius.
Spinoza. 17:e seklet.

Allmänandan: Nationaliteterna formerade, befäste sig genom konunga
makten. Kyrkorna afsluta sig.

Naturvetenskapen, sjelfständig fnrskning.

Nationallitteraturerna: i Frankrike och England. Den förra ännu
Renaissance i formen. IIN. B. (Montaigne Charron)ll 40

Malebranche. Pascal.
Cudwonh. More. Clarke Naturrätten. Hobbes. Grotius — den stora

företeelsen pA det praktiska gebitet. Ny vetenskap. 1 formen sjelfstän
dig, om också till innehållet antik. Nederländ(erna Eng<land) revolu
tion

Kritiken — l8:e seklet. Hvarföre öfvergång från> Reform t(ill) kritik?
Reformen i vetenskapen — inom skrået. Kritiken meni det allm<änna>
medvetandets det sunda menniskoförståndets. Vetenskapen med na
tionalspråket introducerad i allmänna> bildningen. Filosofin i na- 50

tionalli tteraturen
Kritiken riktad pä det konkreta: 1:0 Menniskan, kropp och själ. 2:n

Naturen i naturvetenskapen. 3:o Historien, staten kyrkan.
Locke — Bayle, förnämsta arbeten i öfvergången till 1 8:e sekiet. 1

öfrigt Hume — Toland — Tindal. Natulig teologi hos moralisterna.
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Upplysningsfllosofln. Franska Humanismen. Scepticism. MateHalism.
1 Tyskland såsom Rationulism äfven> hos Wolff. »VernUnftige

Gedanken. Upplysn<ings>fllosofi enkigv Franskt mönster. Här började
först nu filosofin ingå i nationallitteraturen. — Först mot seklets slut
sjelfständigt Kant, som kan anses afsluta perioden.

Pä prakt(iska gebitet vigtigt: I:o Naturrättcns tihämpning i statsiä
ran. a) Samhällskontraktet redan hos Hobbes och Grotius. Allm<än>
litra frårn Locke. 1 djupare mening hos Rousseau. (Kant). b) Menni
skans rättigheter. 2:o 1 Morulen s. k. moralprincipernas period.

10 Moraldsb känsla, Smak, lycksalighetsbegär, egoism. 1 bästa FaIl
naturligt sträfvande till fullkomlighet (Wolffl. Härmed samman
hängande naturlig sociabilitet För Statsläran.

Ofverhufvud kunde sägas, att det är en filosofi i naturvetenskapens
forrn. Resonnement pä grund af det empiriskt gifna.

Allmänandan = upplysning, sträfvande till förändring i det sociala,
Nationallitteraturen. Poesin Reflexion, stel Form.

Här framträder nationaliteterna. 1 Frankrike endast fordran på frihet
i det yttre För upplysning och välstånd. Mot beståcnde tvånget i kyrka

20 och stat.

1 England Calvinismen. Afgjordt att mcd den praktisk anda, inductiv,
liberal form. De teolog<iska partiern kyrkorna. Dissenters icke
dogmen litran, utan kyrkoformen, styrelsen. Ur Presbyterianismen
äfvcn fri politisk form.

Fräga om religiösa läran elker) nationalandan. Svar: Båda för
hvarandra. Reform<erta> litran Fr<itn Schweitz. Nädevalet ställer litran
afsides. dervid är intet att göra. Endast kyrkoformen att gripa i.

30 lcke sä i Tyskland. Lutheranismen vigten pä menskkiga> friheten.
Försoningen i individens inre. Visserligen mcd tillhjelp af gudomlig
nåd. men menniskan tager emot den elken icke. Kyrkan är »nådeme
del» — icke »tjenståLiggande etken sLts<om> kas Methodisterna gudst
jensten öfning För att komma till visshet om kallelsen.

Afven här öfverensst<ämmande> med nationallynnct, inätvändt.
Sås<om Restauration länge varunde äfv<en blott restaurerad feodal
form i staten.

Derföre här filosofin i förbindelse mcd religionsläran icke den
naturliga blott utan kristna. Humanismen en mera religiös form.

40 Atminstone moralisk verldsordning och kristendom rnoral7
Spekicladoneii Namn och sak Tyska. Ofvergäng genom Fichte och

Schelling. Karakter - Det Förnuftiga i Natur och Historie, bädas
sammanhang, d. v. s. bädas sammanhang mcd det Absoluta sås<om
dettas manifestation.

Den en åtcrgitng till Reformens period. Men i den fräga blott om
principcn abstracte. 1 spekulationen om genomrörandet i det konkreta,
befiistande af alh det, som »Kritiken» upplöst.

Derföre pä det prakt<iska> gebitet / Familjen / Staten / förnuftig
verklighet, den Fria viljans Sedlighetens mätt (Schleiermacher

50 t. o. m. Stahi) pä nationalitetens grund. Rcdan hos Kant o<ch) Fichte
naturen vilkor För den sedliga verldsordningcn. 1 moralen afsigten,
den subjektiva viljans öfverensst<ämmelse mcd det objektiva. Fnihet,
men i öFverensst<ämmelse> mcd gudomlig ordning. N. 8. försoningskä
ran).
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Om spär häraf — hos andra. Hos Fransrnännen: Eklektikem Cousin.
La Mennais. Le Roux ansatser dertiil. Afven hos det s. k. doctrinära
partiet dess filosofiska chef Royer Collard. 1 s<ynner)het inilytandet
gifvet i den historiska betraktelsen. — 1 England mindre märkbart —

endast i öfvers<ättning> o. s. v. frårn Tyskan.
IIN. B. Det alimänna adoption aC antiken och dess transformation.

sammansmältning mcd den kristna principen. Nutidens kristna kultur.
Arbetar fram 1 Iifvet. Först dä ny filosofi.II

85 J. V SNELLMAN- A. E. ARPPE 1859
HUR, ii. E. Arppcs brevsaniling

Käre> B<roder>.

Öfvertygad, att den Engeiska parkens ormlinjer strida mot arkitektu
rens räta, i s(ynner>het der denna är palatslik Och storartad, måste jag
anse Helm’s förslag till universitetsgårdens förskönande i princip
förfeiadt, Det är äfven ur den Engelska park-synpunkten bra dåiigt och 20

fattigt.
Jaa kommunicerade mig mcd Mag. TalIgrn. som delade min tanke

om dc riita linjernas nödvändighet. Han anser dessutom. att pä en
borggård inga träd eller högst Lii böra Lii plats, utan 1 stället häckar och
busk-grupper begagnas. Förnämsta skälet är, att tri/den horttaga
arkitekniren. medan meningen är. att piantering m. m. just i förening
mcd den skall verka till ett skönt intryck. Andra skäi äro, att de
borttaga ijuset, vår och höst. dii dc pä piatsen behöfvas underhäila kyla
och fuktighet m. m.

Pä min begäran har Tallgren ort medföljande utkast. Det torde väl 30

ej1 vara det bästa möjiiga förslag. Men första anblicken öfvertygar om
dess stora företräde framför det Heimska.

Giir det pii någotvis an, att göra ändring, sä kunde ju detta förslag
kommuniceras mcd Chiewitz.

Det vore synd om anläggningen skulie biifva ett vittnesbörd
om bristande JEsthetik vid universitetet. Okad kostnad för erhäl
lande af en duglig pian bör viii ej komma i friga. Jag föreställer mig,
att anläggningen bör blifva sädan, att den kan utgöra ett mönster,
och att besökande hafva något annat att glädja sig ät, än en vaniig
skog — glädjen minskad af Heim’s verkligen smakiösa semmel- 40

former.
T<aligren>s ritning är blott utkast. 1-Jan är villig att utföra den. Men

kanske kan planen 1 utkastet bättre bedömas, medan en utförd och
JZ/rglagd Iän bedrager ögat. Detta bör i hågkommas vid jemförelse mcd
He Im s.

Mcd Högaktning och Vänskap
Joh. Vilh. Snellman

N. II. Vägarna invid bygnaderna (6 ainar>) torde vara för smaIa. Detta
kan iän ändras — alIt 1 TaHgren>s ritning rörstas 51)


