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K<äre B<roder.

Om Du tror, att Din förklaring på något vis kan skada saken. säsom
jag förstär det: inskränka den lära om Finlands politiska eiker statiiga
förhäilanden, jag anmärkningsvis uppstäiit — sä är det visst betänkiigt
att offentiiggöra den. Ty mycket beror p1 den häfd vi för en sälunda

10 uppfattad politisk stählning kunna vinna; och man kun mcd Nordström
säga: alit hänger p1 ensidiga löften och försäkringar, hvilka när som
helst kunna återtagas.

Men jag skuile tro, att nägon polemik icke behöfver uppstå. Mina
anmärkningar äro gjorda mcd skyldig granniagenhet, utan nägon
gissning hvarföre Förf<attaren omfattat sin äsigt eiler nägon förebräei
se derför, att Förf<attaren> sä gjort. »Orätt uttryck» — »icke tilifreds
stählande» framställning —. är det enda, som blifvit sagdt. Om Du viii
visa att uttrycket är rätt. framställningen. sadan den bör vara. ämnar
jag visst icke säga nägot deremot. Men ja inser visst, att Du har svårt

20 att yrka detta ur annan synpunkt. än bokens ändamål, nödig korrthet
eiler något dyiikt — emedan eljest hvad i sak är rigtigt elker> origtigt
mäste komma i fräga. Dock äfven om sä skulle ske. biir mitt enda svar
att repetera det redan sagda — ingalunda af Rechthaberey, utar för den
ahlmänna opinionens skuil i frägan, och vederbörande till påminneise,
att förhällandet sä förstås — af denna opinion.

Skulle Du anse Dig kunna medgifva, att senare Kejs<erhiga> förkia
ringar böra anses som sädane mcd afseende pä inkorporations mani
festet betydeise, och att deras innehähi derföre kan.vkc bordt upptagas,
skulle Du visst göra saken en god tjenst. — Det vore också önskvärdt,

30 om Du enkigt> ynrad afsigt ville utiägga petitionsrättens betydeise. Viii
Du visa, att den i Din bok är nämnd och yrkad, kun det icke falla mig
in att säga nägot deremot. — Hvarje anmärkning å min sida vore då
öfverflödig.

Tuus
J. V. S:n

91 FÖRELÄSNINGAR 1 PSYKOLOGI. VÄRTERMI
40 NEN]860

11L8, J VS handskriJtssa;nling

Psykologi 1 & 2.,

Den vetenskap. hvars framställning vid dessa sammankomster utgör
värt röremät, Psykologin. har i ali tid gäik för den synneriigast vigtiga
och mest lockande af fiiosoflns disciphiner.

Det iockande hos det psykoiogiska vetandet beror utan tvifvel främst
af det intresse, hvar och en inteiligent uppväckt menniska mäste hysa

50 för kunskapen om menniskoanden, om dess väsende. Men man har
ocksä under tidernas lopp samiat ett nog rikt material af erfarenheter
angäende yttringarne i andens iif hvars sammanstälining kun gifva
vettgirigheten och eftertanken en angenäm sysselsättning.

1 synnerhet detta senare siags psykologiska betrakteise mäste vara
popuhär. Det hörer icke mycken tankeansträngning dertihii, att förstå
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t. ex. en skildring af dc skilda temperamenterna och den kroppskons
titution, till hvarje af dem hörer. Emellertid har det intresse, att lära
känn denna indelning Och efter den klassificera dc personer, man ser
och känner. Hvem finner icke lätt i sin omgifning pä sangviniska och
flegmatiska personer? Man kan visst icke säga, om icke äfven andra
temperamenter, än de tre eller fyra uppgifna finnas — men man kan
alltid pä dem fördela sina erfarenheter och i det ena eller andra fallet
medgifva en blandning af tvenne temperamenter hos samma person —

sangvin<isk-kolerisk — kolerisk-flegmatisk o. s. v.. Härtill kommer, att
en psykologisk framställning af denna art erbjuder tillifille till åbero- 10

pande af en mängd anekdotiskt vetande. Man tager till exempel
historiska personiigheter, deras lefnadsöden och handlingar dock
vanligen icke de historiska, utan deras beteende i det enskilda — eller,
hvad som ofta är än intressantare, genomgår brottmålsdomstolarnes
förhandlingar och öfverhufvud ger obskura men s. k. »psykologiskt
intressanta» individers lefvernesbeskrifningar. En hufvudsaklig upp
märksamhet tilldrager sig härvid själens samband med kroppen —

vakna tillständet och i sömnen — under helsa och sjukdom — hvarvid
åtei förhällandet under galenskap och vansinne visar sig vara mera
lockande för betraktelsen, än under det förnuftiga tänkandet och 20
handlingen. Ofverhufvud finner man, att vid detta slags psykologiska
forskning det tillfälliga fär ett högre värde, än det sedvanliga och
förnuftiga. Ytterligare bevis härför lemna Gall’s , som i hufvud
sak lemnar intelligens och moral ät tillfälliga naturbildningar och
animala magnetismen, som i det sjukhga tillständet söker menniskans
högsta andiiga verksamhet.

Hvad, säsom nyss sades, främst borde fästa intresset, vetandet om
andens väsende, är i sjelfva verket mindre lockande för det stora
fiertalet äfven bland dc litterärt bildade och behandlas ocksä i ett antal
psykologiska skrifter vida knapphändigare. Likasom det dock för 30

menniskan borde vara det vigtigaste, att lära känna, hvad som är
förnuftigt vetande och sedlig handling, sä borde det vigtigaste i det
psykologiska studium vara, att lära inse: hvarföre just menniskan är
detta väsende, som tänkar och handlar och förnuftigt. Afven det
vulgära menandet öf1verensstämmer dock den, att det är genom
förnuftet menniskan skiljer sig frän alIt skapadt — i den mening
nemligen, att väl alIt skapadt är förnuftigt, men menniskan ensam vet
och gör det förnuftiga, frambringar det förnuftiga, som förut icke vanit.
En närmare eftertanke lärer dertill, att äfven det förnuftiga, som är, är
detta blott för menniskoanden, hvilken alltsä i sjelfva verket den 40

inlägger sitt förnuft. Hän borde väl nu det väsentliga hos menniskans
själ eller anden sökas; och begripandet af denna process, som kallas
förnuftigt tänkande och viljande borde utgöra psykologins högsta
intresse. Men det är begripandets möda mängden gerna fiyr; och det är
dock den, hvarpå det i filosofin beror.

Afven för vära blifvande psykologiska undersökningar kräfves den
na tankens, begnipandets möda. Vi mäste främst söka vårt intresse i
insigten, hvad förnuftet, anden säsom förnuftig är; Ty detta är för oss
liktydigt mcd att begnipa, hVad menniskosjälen? hVad Anden är?

Endast ur denna synpunkt kan i följd härar det matenial, som man 50
vanligen finnen i psykologiska läroböcker sammanstäldt af oss begag
nas och för oss ega värde. Sä, för att hälla oss till de äberopade
exemplen: läran om temperamenterna, om passionerna o. s. v. skola vi
icke lemna äsido; men den mäste fä sin betydelse icke genom uppräk
nandet och beskrifvandet af temperamenter och passioner, utan genom
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uppfattningen af dessas betydelse i andens förnuftiga verksamhet. Jag
kunde säga: vi sklla ieke hafva vår glädje i betraktandet afpassionerna
såsm Oförnuft — hvilken glädje är den i psykllogierna vanliga — utan
i passionernas uppfattande såsom förnuftiga, andens väsende, förnuftet
tilihöriga. Meningcn är naturligtvis icke den, att vi skulle söka rätträr
diga immoratiska passioner. Men det är verkiigen förhidlandet, att
psykologin SOm sadan icke vet nägot af mlralitet efler immoralitet. För
psykollgin är ali andens verksamhet i morahskt hänseende indifferent.
Sitt värd har den här biott säsom ingäende i andens förnuftigu

10 verksamhet SäSOm moment i denna — Och det är en lätt siutsats att ingen
andens verksamhet kun finnas, som ieke utgör ett sådant moment.

Herrarne> linna alitsä, att mycket af detta psykologiska material.
hvars utbredande piägar väcka dc fiestas intresse vid en psykllogisk
undersökning. af 055 skall begagnas. Det är likväi fara värdt, att dervid
en del af intresset kommer aH bortfalla. Ty reflexilnerna öfver
temperamenternas inbördes företräden, öfver dc skilda passilnernas
förstörande makt måste vid vårt betraktelsesätt försvinna. Och ehuru
exempel äfven för den fil Osofiska undersökningen är upplysande Och
isynnerhet i psykologin till stort gagn kunna anföras. måste dc dock för

20 055 föriOra Sin betydelse af bevisningsrnedcl. Vi kunna begagna dem
endast för att »visa» (monstrare) icke för att »bevisa» (för demonstra
don). Dc upplysande psykologiska exemplen äro Också icke dc, slm
tagas ur enskiidas lif— ur stora mäns elier ur dc smås — utan dc. hvilka
allmänt följas — säledes ater en förminskning i intresse, ty det ovanliga
icke det vanliga är det loekande, ja man gapar helire tankiöst på det
Ovanhga, än man söker bcgripa det vaniiga. Denna håg mäste vi lemna
Otiilfredsstäld.

Jag viii dock icke neka: att det icke har sitt gagn mcd Sig att lära
känna äfven det mera anckdotiska af det psykologiska materialet - för

30 den nemiigen, slm redan vunnit nägon kunskap om, hvad som i
psykologin är det väsentiiga. Jag viii derföre för dem af H<errarne), som
läsit t. cx. Rlscnkrantz rekomendera &neke’s »Erfiihrungsseelenlehre»
elker> Curus Psyehologi säsom här bäst tiliigängiiga. Biand nyare, pä
naturvetenskaphga insigter stödda undersökningar isynnerhet Lotzc”s
Mikrokosnius. Det är nemiigen af gagn att pröfva den vunna systema
tiska insigten, slm nödvändigtvis rörer sig i det alimänna, pä det
detaijerade historiska materialets uppfattning — emedan man sälunda
säkrast ledes frän en en,sidig dogmatism. Men i alit filoslfiskt studium
är systemet det första .- emedan man eijest icke begriper, hvarom i

40 hvarje diseipiin fräga är. För den, sOm först börjar sitt studium viH jag
derföre rekommendera Rlsenkrantzs eiler Hegel’s framställning i
Encykilpedin eller min egen i Eiemenlarkursen emedan närvarande
framstäiining närmasi ansiutar sig till dessa7

1/hum. Kani Anthropokogie> in pragmatischer> Hinsicht.
F E. Benecke Erfahrungsseelenlehre als Grundiage alies Wissens in

ihren Hauptzfigen dargeweliu 1820. N. B. D:o Lehrbuch &er>
Psychoi<ogiø ny uppi<aga) 1845.

1?. G. Carus N. B. Voriesungen öbcr> Psychoklgie 1831.
0:0 Psychoiog<ie) herausgegcb. v. F. Hand 1808.

50 R. II. Lot:e Medic<inische psychlilgie oder> Physiologie der Seele
1852.

D:o Mikrokosmus Vers<uci einer Anthropoiogie 1856.
K Fortiage Syst<em) d<er Psychologi ais empir<ische Wissenschaft

1855.
P. Jessen »Versuch einer wissenschafth<chen> Begröndung d<er)
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Psychologie 1855.
1. E. Erdmunn Psychokogische> Briefe 2:e Aufl<age) 1826
K. Rosenkran; Psychokogie> oder) die Wissensch<aft> der subj<ek

tiven> Geiste. 2:a uppl<agan> 1843.11,
Om nyttan af psykokogbns studium behöfver jag ingenting nämna.

För allt filosofiskt studium visar sig snart behofvet deraf. Utan att veta
hvad man med en åskådning, en föreställning, en tanke, en drift, ett
begär, ett förnuftigt viljande bör förstå, kan man icke i någln del af
filOSOfln reda sig. Och huru många misstag vore icke i alIt vetande
undvikna, om man alltid Iärt sig skilja mellan känslans vittnesbörd Och 10

det tänkande förståndets, mellan fantasins förespeglingar Och förnuf
tets bestämningar7

Anaximenes: &‘p
Pythagoras: a’uOuraua avrpo

Parmc’nides: irv€i5p.a

Swikerna: =

Piato: negativt — act8cq — beherrskande — aLTLOV I.LOVOCLSk

ftlrkoov.

Aristoteles: EVTEXEX€Lft. flcpi ‘Inixg 3 BBB. l:a histor<isk> kritisk.
2:a fysillogi. 3:e psykologi. 20

N. B. Senast framstälda: Ex(empel> Vilja = fri vilja = vilja sitt eget
objekt = Rätt hvarunder drift, begär, godtycke, sås<om> nödvändiga
ö fve rgån gsm om en ter.

Skilnaden blir: att empiriskt ett antal själsförmögenheter bredvid
hvarandra — särskildt verksama.

Spekulativt = momenter i samma verksamhet. T. ex. sinnlig åskåd
ning ej medveten utan föreställning, uppfattning> i bild, derföre i
allmänna> karakterer, derföre i abstr<akta> begrepp. Tvärtom: begri
pandet ej utan bild — och åsktidning. N. B. 1 en actus., 30

Jag fär om pianen för dessa föreläsningar tillägga — att ehuru den
förnämligast stöder sig pä Hegel’s lära om den subjektiva anden, jag
likväl sett mig tvungen i en väsentlig del från den afvika. Pä sitt ställe
skall jag framlägga de skäl, hvarföre jag icke anser, hvad H<egeb kallar
Phenomenologi tilihöra Psykologin allmännare fattad öfverh(ufvud>
vara en filosofisk disciplin.

Jag bekänner, att jag genom denna afvikelse bragt mig i bekymmer
för framgången af denna undersökning. Det hade varit lättare, att
endast söka tolka en gifven uppfattning af ämnet. Och dä jag icke heller
förut egnat mig specielt ät en grundligare och mera omfattande 40

forskning i ämnet, har det blifvit mig desto svärare att tränga igenom
och s1 kort, som tiden det fordrar, framställa ämnet. Jag fär derföre
bedja Herrarne> anse denna kurs som ett första försök7

Likasom förut skall jag söka att i korta § § sammanfatta hufvudmo
menterna — och hoppas att Werrarne> med samma trägenhet, jag hittills
mätt, vilja anteckna åtminstone denna del af framställningen. Det
fordras ganska liten öfverläggning dertill, för att medgifva, att en
akademisk föreläsning i hvarje fall är för ähöraren bortkastad möda,
om intet af det framstälda skriftligen bevaras. Jag mäste derföre anse,
att den, som intet antecknar, intet intresse för det ifrägavarande 50
studium eger. Men äfven afskrifvandet af ett Pärdigt koncept är blott
halfva vägen till ett fruktbringande eget arbete. Anteckning af det
endast förelästa mäste komma dertill — och dessa anteckningar ordnas
och $ sitt ställe införas i det afskrifna häftet — om åhöraren genom
egen verksamhet vilI göra biotta åhörandet till ett studium. Jag fär
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bedja Herrarne genom ett sådant arbete komma miti bemödande till
mötes.1

M<ina> H<erran. Jag hade hafi för afsigt att börja denna kurs mcd en
histodk öfver Psykologins behandling. — öfver denna disciplins utveck
Iing. Men detta skulle taga för mycken tid frän. hvad som närmast är
vårt föremäl. Vi skola under fortgången af vår undersökning ofta nog
ega anledning att skåda tillbaka på den historiska utvecklingen.

10 Utom 055 derföre utan vidare försätta oss in i vrt ämne genom ett
anticiperadt bestUmmande af, hvad med Psykologi bör förstås.

Det är naturligt. att äfven pä en lägre bildningsgrad menniskan snart
föres att från sin kropp, såsom denna Förstörelse och förvandling
underkastade materie, särskilja den makt. hvilken lifvar och rörer
densamma. 1 alla folkslags religiösa föreställningar, i deras myther,
ingär derföre äfven nägon nägon föreställning om själens upprinnelse
och dess förhällande till kroppen i lifvct och döden.,

Men det har fordrats föreställningen om en immateriel verldssjäl och
om Gud såsom en ande, för att kunna fatta menniskosjälen säsom

20 nägot immaterlelt. Likväl har äfven vid denna åsigt — säsom hos
Judarne föreställningen om själen varit den om en finare materle —

ande i betydelsen af ande. Ofverhufvud har, emedan andedrägten är ett
lifvets — man kan säga äfven vextlifvets — nödvändiga vilkor, och
emedan luften var den tidigast kända osynliga materie, själen fätt detta
namn af ande Iuftflägt i dc fiesta språk: och äfven iIm, hvaraf vär
veienskaps benämning, har denna grundbcmärkelse.

Vetenskapen har. ocksä dti den sökt aH fasthälla själens spiritualitet.
likväl oftast lika litet som flktron kunnat värja sig frän att betrakta
själen såsom ett Iing jcmte andra ting. huru abstrakt och sublimeradt

30 hon än fattat dess entitet. Antikens filosofi icke mindre, än skolasti
kernas är Ml afdetta beiraktelsesätt. Kanske kan man bland antikens
filosofer frisäga Sokrates och Plato från denna uppfattning. Väl har
Heeel sökt att äI’ven hos Aristoteles uppvisa en idealistisk betraktelse,
hvarom vi längre frans

till 3:e Föreläsningen.
Senast om: huru allmänt föreställningen om anden, föreställning om

det immateriela. ännu blott är en imagination om en finare, sublimerad
materie.

40 Har också icke saknats dem, som helt enkelt yrkat, att anden är en
tom föreställning, att intet annat finnes eller kan finnas, än materien
och naturkraften, som uppenbarar sig i materiens vexling.

Nyaste tid i Tyskiand har äter uppvärmt striden.
Moleschott »Kreislauf des Lebens»
Louis Bäch,wr »Kraft u<nd> Stoffi> 6:e uppl<agarn 1859
Carl Vogt Physiologi. Physiologische liriefe. Yttranden i fysiologin

föranledde angrcpp. Försvar i företal till en ny uppiaga särskildt och
i fiera repriscr aftryckt och utvidgadt under titel »Köhlerglaube u<nd>
W isse n sch aft.

51) Vogt. utmärkt som naturforskare. påstår intet positivt, antager blott
möjligheten, att tanken vore en naturprodukt af hjernan säsoin organ
förmedlad. Andra. dileuanter, mera positiva; tafv Höchner.

Det har intresse aH finna. aH hvad som hän andrages, är en
repetition af tidigare anföranden. Man kan redan finna dem i forntiden
hos en del Eleatiker och Epikureer - öfverhufvud i läran om själen
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säsom en finare materie. 1 nyare tiden utgick denna uppfattning frän>
Engelsmannen Locke (1704). Sensualism. Pästär ej, men anser möjligt,
att tänkandet &c. = naturprocess. Upptogs af en del Eranska Ency
klopedister. Koncentreradt i »Systeme de la nature» (1770). Jos.
Priestlej’ (1804) »Disquisitions» 1777.

Hän väl intet motbevis. Naturforskningen har kommit vida längre.
Hjernans och nervemas anatomi. Fysiologiska experimenter. Vissa
nener för sensationen — andra motoriska. Vissa delar af hieman för
den ena eller andra funktion. Själsförmögenheterna kunna styckevis
borttagas med knifven. Men i frägan ingen skilnad. Hela hufvudet eller
en hjernhalfva: det iir detsamma. Fast är blott, att ingen erfarenhet
finnes af en andlig verksamhet, oberoende af en Iefvande organism.1

Men vigten Iigger derpä: att materien »Stoff» är en föreställning,
tanke, abstraktion såsom> »krafb>. Man tycker: materien är gifven »för
sinnena». Men det är två materiela exsistenser. Bädadera kunna
upplösas i elementer — enkia kroppar. Har man dä materien? Nej
endast vissa egenskaper (kemiska), eilen vissa aritmetiska förhällanden,
i hvilka det ena elementet förenas mcd andra (eqvivalenter) dervid
förutsatt atomer, molekyler — en tom abstraktion.

Man mä fatta saken hur som helst. Ingen undflykt finnes från denna 20

konseqvens. ali malerien StofT et är en abstraktion, att man har
vetandet om materien gifvet. vet att der är till, men icke matedens
tiilvaro som sädan. Afven Bächner börjar mcd citation ur Moleschott.
»Går man till grunden, sä inses snart. att hvarken materie elken kraft
finnes till. Bäda äro abstraktioner af ilugen, sädane de äro» o. s. v. Men
B<Uchner och andra mcd honom fatta saken härvid sälunda, att dock
»tingen» finnes till, säsom oupplöslig förening af materie och> kraft.
D. ä: tinget en sammansältning afabstraktioner! Slulsatsen llgger nära:
aH tinaets tilivaro är en tänkandets abstraherandets produkt. Ty det är
ju intet annat. än materie och kraft. 30

Meningen här icke den att säga, hela den materiela verlden är en tom
in,biilning. Endast päpekas, att materiens begripande ej lättare än
andens, och att, om man sätter den förra i st<ällep f<ör> den senare,
dermed ingenting vunnit. 2:o att sjelfva vetandet säsom akt för hvarje
individ är det omedelbart vissaste. Att jag vet materien, detta är visst;
att materien är, detta beroende af denna visshet.

H(errarne) begära förklaring. Svär att gifva utom fllosoflns system.
Men med eftertanke inses: att materien är det förutsatta, 1 verandet
förutsatta. Detta dess betydelse. Vetandet är visst; men det är icke, utan
att göra denna förutsättning. 1 vetandet är materien det negerade = det 40

som varit. Vetandet sjelfl = negationsprocessen. Anden äter icke den,
som förutsätter och negerar. Sä äter en förutsätlning. Anden sjelfva
processen vetandets, negerandets process.,

Senast om den matenialistiska åsigten. Kritiken alI det icke kan
säaas: hvad matenien är. Stoff och Krafft abstraktioner TinEet skaIl
vara deras enhet. D ii. tinget säs<om substrat, det till grunden iigande
= materie; tinget i förhällande till andra. i processen = kraft. Dialek
tiken: att när alla krafter (qvaliteter egenskaper) borrttagas, tinget
försvinner. Färdngt att invända: det är qvar för de yttre sinnena. Ty det
är qvar säsom en materie jemte en annan (kroppen och dess organer), 51)

men säs(om) medvetet är det qvar endast såsom sammanfattning af
egenskaper. När alla dessa bona. är det icke mera. Del materiela
substraiel för desamma = 0. Å andra sidan: krafierna (egenskapema m.
m.) icke tiingslade vid tinget, utan tingen genomgående sjelfständiga
exsistenser. Men som sädane immateriela. Verkande krafter, manifes
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terande sig i tinget - d. ii. i en sammanfattning af krafter, ur hvilken
sammanfattning den ena eiker> andra kan särskiidt utplockas, men för
hvilken intet substrat iigger till grund, ingen från krafter särskild
materie, StOff7

De säga (Moleschott. Riichner 0. s. v.): materien är evig, oförstörbar,
kraften likasä, d. ii. materien vexlar form. men biir qvar. den ena
kraften öfvergår i den andra. Men dä den ena Och andra är abstraktion.
viii detta blott säga: att det materiela tinget är nödvändig förutsättning
för alIt medvetande.

I0

Dervid läta bestå. Det materieia är det förutsatta. Den medvetna
anden, det irnmateriela, är icke det motsatta, dess negatiln såsom ett
annat tilivarande jemte det förra förutsatt. Ty sälunda en annan
materie. Det är dlck vaniigt, att tänka sig saken sä: Anden är detta
Oförgängliga substrat, det oförstörbara individueia jaget, = materie,
Och äter denna förmäga, aila andar, = kraften.

Men sjelfva förutsättningen säsom actus är icke förutsatt. icke Pdstad
vid ett substrat. d. ii. icke kraft, ilm mindre sjelf substrat för en kraft. Vi
tala om denna akt at! förutsätta. Materie o<ch> kraft ärn eviga. d. ii.

21) förnuftet förutsätter dem evigt.
Säledes sjelfva förutsättningen är. Vi mia icke om menskliga förnuf

tel. Det kan sägas: materien var, förrän menniskan var. Man tänker sig
dii hkväl vanhgen, att det gudomhga förnuftet var. Men materialisten
erkänner det ej. Likväl dii hon säger: det är förnuftigt, att materien är
Och kraften. innebär della. att förnuftet är Och rärutsatter materiens
vara, att sjelfva denna tiki är. Det är den vi kaila anden i dess
aiimännaste betydelse. Den erkännes ocksä i det sagda vara vilklr för
materiens vara, nemkigen) den senare det evigt förutsatta, således
sjeifva förutsättandet sås<om> akt absolut nödvändigt. — Det är gam

30 malt, att det är likgiittigt, om man viii förneka denna klnseqvens. Ty
förnekandet är samma akt; om det är det förnuftiga att förneka den, sä
är förnuftet acta. Med ett ord: förutsättningen siisom akt, förutsättan
det miiste skiljas från det förutsatta: anden fr<ån materien7

Hiiri innebäres det redan anförda, att sjelfva medvetandet är det
Omedelbart vissa — d. v. s. för sig sjelf vissa. Det är dlck detta genom
att i denna akt. som utgör dess vara, från sig särskilja, i den förutsätta
det medvetslösa materiela. Det senare är i medvetandet det. som varit,
som negeras Och säslm det negerade är.

40 Säsom sades. kunde de gamie icke klmma till någon fast förestäH
ning om det rent andiiga. Piato, sOm mest närmar sig dertili. bestäm
mer själens väsende negativt. genom att m den negera materiens
bestämningar. karakterer. 1 sin ideelära fattar han redan själen säsom
gifven ii ena sidan. gudomen ii den andra, och ideerna såsorn innehill
eii<er> tiiiiständ, manifesterande sig i det menskiiga medvetandet. Aris
tlteies äter, hvars ura Ijenade tul grund för hela medeitidens, fattade
siihen säs(om> cvTKcxcua betydelsen Obestämd - kraft formbiidande
— N. 8. skilnaden meil<an oförnuftig Och förnuftig. Redan hos PiatO
WUJ.LLa o<civ Koyoq sås<om> egenskaper

.. IIN. B. 1 / 2 II
50 skola komma aLI tala: men man har skäl anse det icke hafva skett utan

god grund att skoiastikerna, äberopande Aristoteies sysseisatte sig med
att utreda i’rägorna Om sjäiens substantiaiitet, enhet eii<er) enkelhet,
odödiighet o. s. v. Anda tuli nyaste tid har detta betraktelsesätt fortfa
rit, sä ali sjäien betraktat säsom ett substrat, i hviiket vissa förmögen
heter eiker> verksamheter säsom dess egenskaper inherera, eiler säsom
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komplexen af desamma. N .8. Metaphysk> rationel psykologi.
N. B, / Redan Aristoteles skilde dock mellan sjäI och ande — rflttare

mellan — själen såsom det vegetativa lifvet, såsom medvetande djursjäl,
och säsom tänkande ande — förnuftet vovs. N. .8. Den nyare filosofin
har vidhållit denna skilnad mellan själ och förnuftig ande i den mening,
ati anden säsom med kroppen förenad och i den verksam är själ, säsom
sjelfmedveten, medveten om sig såsom från kroppen särskild är
förnuftig ande. Sålunda har Psykologin fått dennu vidsträcktare bety
delse. att vara vetenskap om den sjelfmedvetna menniskoanden härun
der inbegripen äfven anden såsom sjäI. JO

N. B. 2 Skolastikerna. Själen sås<om> lifskraft materielt — sås<om
förnuftig spirituelt, men kunde ej skilja sig frän tanken på ett substrat.1

Skolastiken blott delvis förändrad behöll sin makt ännu långt in 1

1 7:e seklet. i Tyskland nära dess slut — vid universiteterna. Men
samtidigt fortgick äfven reformen. Det traditionela betviflades och
forskningen frigjordes. Filosoflns egentliga reform var, att söka en fast
grund för alIt vetandes sanning.

Cartesius uttalade det först, att denna grund var medvetandets egen
visshet om sig. Formen i hvilken det skedde hörde tiden till. 1 cogito
förutsättes det tänkande Jaget. Det är icke Nott medvetandets akt, 20

utan en medvetandes visshet om sitt van, utsträckt till allas — reflexions
allmänhet.

Det blef dock från denna tid hufvudsak att begripa sammanhanget
inell<an natur o<ch> ande — i begreppet extensio — cogitatio — naturord
ningen — andens verld. Den’id blef psykologin lemnad åsido. Den
behandlades derbredvid, ännu med fashållande af skilnaden mellan själ
o(ch> förnuftig ande. icke blott som momenter, utan såsom> naturkraft
och ande egentkigen>.,

Den historiska grunden för nämnda åtskilnad kunna vi anse vara
den, som redan Aristoteles’ uppfattning angifver: att man nemligen 30

tillerkännt djuret själ men endast menniskan en förnuftig ande. Och dä
man velat skilja mellan bäda, har man ansett det af erfarenheten
tillräckligt bevittnadt, att endast menniskan har medvetande om det
öfversinnliga, kan veta sitt jag säsom nägot öfversinnligt — det rena
sjelfrnedvetandet — och fatta det öfversinnliga, tänka: N. 8. (sanning —

rätt — Gud); medan det äter visar sig lib visst, att hon lefver djurens lif,
så att hennes sjelfmedvetande afflcieras af kroppen och genom den af
den yttre materiela veriden — och ur sitt sjelfmedvetande pä dem
äterverkar. Hos djuret säger man finnes denna receptivitet och aktivitet
i förhållande till kroppen och den yttre verlden, men utan sjelfmedve- 40

tande. Djursjälen är medvetande om dessa intryck och denna verksam
het men skiljer sig ike ifrån dessa bestämningar. är detta medvetande
men har det icke, säsom ifrän dem frigjordt sjelfmedvetande, Mennis
kan deremot lefver della dubbla lif, djursjälens och den förnuftiga
andens.

Härom ungerär komma alla skilda läror öfverens. Man vilI icke
gerna göra menniskan till ett djur, icke heller neka, att det icke är
genom sitt förnuft hon skiljer sig från alIt skapadt.

Vi antaga också denna betydelse för Psykologin, att den nemligen
bör vara en vetenskap. som framställer icke blott arten af den 50

förnuftiga menniskoandens verksamhet. utan tillika uppvisar denna
verksamhets samband med andens förhållande säsom med kroppen
förenad själ.

H<errarne) skola vid en blick på den nyaste filosofins hithörande
produkter finna, att öfverensstämmelse ingalunda herrskar rörande
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denna psykologins betydelse. Man har deis af lflran om själen som
sådan, i dess förcning mcd kroppen gjort en sflrskild discipiin Anthro
pologin, hvars innehåll vi Iflttast kunna uppfatta sålunda, an den
framställer alli det, som menniskan i sin andiiga verksamhet har
gemensamt mcd djuren Iikväl sdant detta specielt i menniskans Iif
framträder N. 8. Hegel har såsom H<errarne> känna underordnat
denna disciplin Läran om den subjektiva anden hvilken vetenskaps
öfriga delar han benämner Phenome(nologi> och> Psykokogb. Sagda
disciplin, Anthropologin har först sedan Kant’s tid fMt en större vigi

10 och blifvit mera odlad. Åsigterna af dess omfattning harva dock varit
olika och man har äfven ulsträckt den öfver hela psykoiogins områng

benämnt psykologin latiori sensu Anthropologii. Andra, som fattat
disciplin inskränktare, Jhafva i stählet i den infört äfven eti icke ringa
material af menniskans fvsiologi.

An tvista om nannet gagnar föga. Psykologi har häfden för sig. Och
Anthropologi borde säsom lära om menniskan omfatta icke blott hvad
Hegel kallar läran om den subjektiva Anden utan äfven den om den
Objektiva. Psykologin, åter i den mening den af Hegel användes, såsom
namn pä läran om den förnuftiga anden, är föga iämpligt antingen man

20 afser ordets härledning elier häfdvunna betydelse. För det hela är läran
otti den subj<ektiva Anden utan tvifvel den mest träffande benämnin
gen. Den är dock så litet använd. att vi helire bibehålla det häfdvunna
Psykologi.

Men om man äfven nägot så när öfverensstämmer den. att Psyko
login elier Anthropologin eller bäda gemensamt böra framstäila andens
hif och verksamhet säsom själ och förnuftig ande afvika deremot
äsigterna om bädas förhäilande till hvarandra.

Den lära, som pretenderar aH vara materialism, har i sjelfva verket
ingen annan uppfattning af andens verksamhet än den toma förmodan,

30 att der i menniskokroppen kunde förefinnas nägon materiel process,
som innebure medvetande och sjelfmedvetande. Det är en supposition.
hvilken lika litet som nägon annan kan vederläggas. emedan möjlighe
ternas — d. ii. fantasins dke är o,ändligt och stär ulom ali bevisning. För
denna lära är tänkandet en ytterligare sublimation af det endast
medvetna själsiifvet. beroende pä en supponerad än rinare organisk
process.

Dc flesta psykologer deremol, som anse bäde sjäishfvet och den
förnuftiga andens iif säsom immaterieia processer, fatta bäda heit
enkeit säsom varande bredvid hvarandra, såsom tvenne skilda proces

40 ser hos samma väsende menniskoanden. Deras åsigt är egenthigen den
hisoniska, att menniskoanden är ett substrat för vissa verksamheter —

och en grupp af dessa är själslifvet. en annan den förnuftiga andens.
Bäda äro lib gifna — endast ait det senare genom sin ari stär högre än
det förra.

Hvad den nyaste tiden i denna uppfattning haft framför en förfluten.
bestär den, att anden säsom detta substrat fattats vara den verkande
kraften, hvilken i dc skiida proccssema framträder. Det har mångfal
digt bevisats. att kraften är en abstraktion den toma möjhgheten
hvarföre äfven naturforskarna. som en tid trodde sig förkiara genom

50 krafter numera ahlmänt anse kraft betyda blott sammanfattning af
verkningarne — tyngdkraft — magnetisk &c. Men i Psykologin ser man
ännu denna uppfattning hän och der gälla — emedan det synes mera
försvarligt, att antaga andhiga knafter än mateniela. Menniskoanden
framstår 1 denna uppfattning säsom en summa af förmögenheter — af
hvilka en del äro genom föreningen mcd kroppen af denna beroende,
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ofria, - en annan del frän föreningen friorda.
Det faller sig för reflexionen svårt att antaga en verksamhet som icke

inhLererar i nägot substrat, som i och för sig är det tillvarande. 1 sjeifva
verket bidrager dock aniagandet af en kraft eller förmäga bakom
verksamheten, processen ingenting till sakens förklarande. Såsom
naturforskarn i kraften antager en ny materie utom den i verkan
stadda, sä psykologen i förmägan en ande utom anden. Spekulativt är,
ati fatta verksamheten 1 Och för sig säsom det tillvarande -— utan allt
subsirat. Detta är del andligas väsen. 1 verksamheien sälunda fattad
iho de särskilda verksamheterna momenler i samma process.1 10

Psi’kokgin 3 & 4,

M<ina H1errar> Jag slutade senast mcd ett försök. att gifva Herrame
en föreställning om den uppfattning af menniskoandens rörhallande
säsom själ och ande, hvilken vi mäste anse för den riitta. Det erinrade
att ingen psykolog anser själen för ett väsende, den sjelfmedvetna
anden för ett annat. hvilkas sammanfattning skulle konstituera men
niskoanden; utan att man under namnet själ sammanfattar en grupp af
verksamheter. under namnet förnuftig ande en annan. hviika bäda 20

grupper man anser tillkomma ett och samma väsende, säsom egande
särskilda förmägor. själsförmögenheter, som i dessa verksamheler yttra
sig.

Olägenheten af en sädan uppfattning är den, att förmögenheterna
komma att stä utom och bredvid hvarandra utan något annat samband
än ett tillfiilligt. Man säger: själen är medvetslös. det organismen
utveckiande och uppehäliande lifvet; men själen är ocksä medveten
djursjäl, mottagande intryck genom kroppens organer och åter be
stämmande dessas verksamhet, den fria rörelsen: själen är slutligen
sjelfmedveten, förnuftigt tänkande och viljande ande. Man säger vidare 30

den sjelfmedvetna anden äskädar, fantiserar. tänker, gör slutsatser,
begär, har förnufiiga ändamäl. Det stär alIt sä bredvid hvartannat. Viii
inser man ali lifvet är äfven det förnuftiga vetandets och viljandets
vilkor — men man kun äfven utelemna della vilkor och sätta vetandet
och viljandel bortom lifvets gräns. Ja det är en vanlig äsigt att anse
lifvet och det djuriska medvetandet — föreningen mellan kropp och själ
säsom eli band. ett tväng. en hinder rör fömuftigt vetande och viljande.
1 detta nu äskädar menniskan i en annat öfverlemnar sig ät fantasin. i
eU tredje tänker o. s. v. Det ena utesluter det andra. Denna samman
hangslöshet och tillfällighet i andens varande är det, vi lägga sagde 40

uppfattningssätt till hist.
Vi anmärka deremot vidare. att, dä anden icke kan fattas som

summan, komplexen af alla dessa förhällanden och förmögenheter
emedan, säsom man insett, dess enhet derigenom upphäfves, utan dä
han göres till substrat för desamma äfven i mening af den ailmänna
förmägan eller kraften, som i dem yttrar sig, denna enhet är abstrakt;
en tom abstraktion. Ty anden är dock säsom verkiig endast den ena
el(er andra eller alla dessa verksamheter — säsom den allmänna
förmgan till dem deremot endast sin egen möjlighet.

Hvad vi nu önskade sätta i stället för denna uppfattning är följande: 50

Att fatta hvarje själsverksamhet, allmänt förhällande, förmögenhet 1
dess förnuftiga sammanhang med alla öfriga verksamheter, sä att den
ena utgör grunden för den andra, men i denna säsom i sitt resultat
upptages och innefattas. Om vi säledes säga, att t. ex. det förnuftiga
tänkandet och viljandet är det, som egentligast utmärker menniskoan
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den, bara vi kunna uppvisa, att ali öfrig själsverksamhet i den
innefattas, sä att t. cx. äfven det djuriska själslifvet, kroppens inverkan
pä själen och sjäiens ätenerkan pä den ingär i det förnuftiga tänkandet
och viljandet säsom process.

Vi skola vidare och just i följd af en sädan uppfattning betrakta
anden icke säsom nägot utom eller bakom proeessen. säsom dess
substrat, förmäga ailmänna möjlighet. utan heit enkeit säsom sjelfva
processen. Detta betrakteisesätt är gifven följd af en själsverksamhe
ternas uppfattning sädan som den antydda: ty enligt den är en

0 verksamhet ali verksamhet. anden alltsä i hvurAje verksamhet totait
närvarande. Vi kunna säga verksamheten är icke blott andens görande
tiLan dess varande.

Men till en sädan uppfattning kunna vi komma endast derigenom.
att vi för att sä säga ur den ena själsverksamhetens betydelse utveckla
den andras förnuftiga nödvändighet: t. cx. ur den betydelse, vi mä
kunna gifva menniskans själslif bevisa, att detta förnuftigtvis skail
utgöra ett moment i den sjelfmedvetna andens verksamhet. och sålunda
ur sagde betydelse utveckla begreppet om den sjelfmedvetna anden. En
sädan metod, hvars art vi pä förhand endast kunna antyda, kallar

20 Hegel den spekulativa, spekuiation. Det väsentliga i densamma är, att
ur en saks begrepp utveckla dess konseqvenser och säiunda öfvergä till
nya bestämningar (begrepp).

Denna metod har man allraminst närmat sig i psykologin. Skolasti
kerna sysselsatte sig viii uteslutande mcd begreppsutredningar. Men dc
upptogo traditionelt den ena och andra bestämningen och undersökte
dem hvar för sig, säsom dc exempelvis anförde sjäiens substantialitet,
enhet. odödlighet. Nyare filosofin frän Cartesius har under bemödan
det att lägga en Cast grund för det fllosoflska vetandet öfverhufvud
fortgätt till en meni sammanhängande undersöknin af menskiiga

30 vetandets natur och i fräga härom fasthällit en mer eller mindre
konseqvent begrcppsutveckling. Säsom H<errarne känna var för Kant
filosofin förnuftskritik (»Kritik &c.); och hos Engelsmän och Frans
män utgör deLLa ännu (efter Locke’s föredöme) filosofins käma. Men
psykologin säsom discipiin. omfattande icke blott vetandet tänkandet.
utan ali sjäisverksamhet har hufvudsakligen varit hvad man kaliar
Empirisk Psykologi. Det ligger likväi i ali Länkande undersöknings
natur att icke blott det empiriska faktum som sådant kan framställas,
utan att deröfver refiekteras och resonneras: och den vetenskaphga
formen, systematiserandet kräfver ett sådant resonnement äfven för det

40 mest ytiiga ordnande af det empiriskt gifna materialet. Afven psyko
login mäste sälunda blifva en sammanfattning af empiri och resonne
ment. Woiff (N. 8. t 1754), som hade förtjensten att formeit särskilja
och indela alla fliosofins discipliner, sökte albjeipa detta onda genom
att skilja mellan en empirisk och en rationel psykologi. Den förra
endast relaterande och beskrifvande, den sc1nare upptagande detta
material till betraktelse och pä grund deraf ingäende i den anförda
skolastiska undersökningcn. (Wallerius.) Dc simplicitate s<eu) immate
rialitate - Dc essentia Dc corporis exsist<entia — Dc commercio vitae
Dc spiritualitate — Dc immorlalitate Dc spiritibus — animo brutorum)

50 — dessa egentkigen> för att bevisa dels nödvändigheten dels möjligheten.
En sädan tudelning har den nyare psykologin lemnat — och den
behandlas vanligast empiriskt.

M<ina) H(errar) Vi böra göra oss reda för hvilken erfarenhet man kan
hafva om Anden. Vi linna att uttncket för andra menniskors röre
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ställningar och tankar (1 åtbörd ord) och det yttre förloppet af deras
handlingar utgör föremål för erfarenhet. Likväl icke såsom naturföre
målen för biott sinniig varseblifning. Skilnaden är, att vii det skådade
hörda o. s. v. inlägga en betydelse. Man kan deraf bedöma huru klokt
en menniska tänker, huru moraliskt hon handlar o. s. v. (med mer eller
mindre säkerhet). Men klart är, att denna erfarenhet för sig icke ger
vetande om, hvari t. ex. tänkandet och viljandet såsom process. Det är
också icke den psykologerna åberopa, utan sjelferfarenheten — obser
vationen på det egna själslifvets och sjelfmedvetna själsverksamhetens
förlopp. Man har för sjelfva denna observation antagit en egen 10
själsförmögenhet, det inre sinnet — i motsats mot det yttre (de fem) som
ger medvetande om det sinnliga objektet.1

Vi behöfva icke inläta oss på något resonnement öfver detta Inre
sinne. Sådane förmögenheter kunna hopas snart sagdt 1 oändlighet.
Hvad vi 111tt inse är, att dessas verksamhet icke kan särskiljas från den
bestämda sjelftänslan eller sjelfmedvetandet — andens konkreta med
vetande om sig i hvarje nu — individens medvetande om sina känslor,
begär, tankar o. s. v. Att kaila detta för åskådning i likhet med det yttre
sinnets af organerna förmedlade iakttagelser har intet skäl för sig.
Observation på känslornas och begärens uppkomst och försvinnande, 20
på tänkandets förlopp o. s. v. är i sjelfva verket en tankens uppfattning
af det gifna konkreta sjelfmedvetandet 1 hvarje ne.

Individen, Jaget, icke blott har denna känsia, detta begär, utan är i
detta nu känslan och begäret, har den sitt sjelfmedvetande. Att skilja
känslan från begäret, i den ena eller det andra uppfatta dess allmänna
form — detta är en tänkande betraktelse öfver detta sjelfmedvetandets
innehåll. Dylika betraktelser i minnet bevarade och lagda den ena till
den andra konstituera visserligen en er1farenhet — men denna är icke
sinnlig empiri.

Att en sådan observation 1 och för sig icke ger några säkra 30

vetenskapliga resultater, inses lätt. Det utgör ingen vetenskaplig bevis
ning, att en psykolog försäkrar sig hafva uppfattat förhällandet pä det
ena eilen andra sättet. En naturforskare kan för andra framlägga det
materiela objektet. Psykologen icke sin observations föremål. Den
senare kan blott appellera till andras observationer — d. ä. till deras
tänkande uppfattning af det konkreta sjelfmedvetandet. Derigenom
uppstår en consensus gentium i afseende ä själsverksamhetens förhäl
lande — men vi böra icke glömma det en eftertankens, den tänkande
betraktelsens consensus.

1 ett hänseende kan psykologen åberopa sinnhg erfarenhet — nemli- 40

gen 1 afseende å själsverksamhetens sätt att yttra sig i kroppen och
genom den i förhållande till de yttre tingen. Stricte hörer detta till
fysiologin — Nervverksamheten — muskelrörelsen — sinnesorganernas
bygnad och verksamhet — anletsuttrycket åtbörden — &c. Det är dock
detta, som Iemnar det mesta anekdotiska mterialet åt Psykologin.

Vid frågan om, huru den spekulativa uppfattningen förhäller sig till
psykologins s. k. empiriska material böra vi nu icke förglömma, att
detta material, såvidt det rörer själen och anden, själslifvet och andens
verksamhet, är resultatet af en tänkande betraktelse. Vi polemisera mot 50

det obevisade antagandet af ett inre sinne, förkasta detta, enkom för att
fasthålla, att ifrågavarande erfarenhet 1 sjelfva verket är en tänkande
uppfattning af processen, verksamheten. Känslan begäret, tanken är
icke ett objekt för äskådningen, de äro sjelfkänsla eller sjelfmedvetande
olika bestämda. Känsian (lusten, olusten) är icke blott det kända utan
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är kännandet, denna form detta moment af andens medvetande om sig
sjelf. Tanken är tänkandet, denna verksamhet, som utgör en form, ett
moment af andens vara. Anden är denna tanke, detta görande, denna
verksamhet N. B. lukttugandet af tankens Cörlopp, af fortgången i
denna process, är en föiständig utrcdning af, hvad den innebär, enkelt
ett utsägande ui’ dess predikater. dess delinierande.

Det. hvari denna s. k. obsenation och erfarenhet skiljer sig fnn den
spekulativa uppCuttningen. kanna vi derröre bestämma derhän, utt den
förra är en tänkande utredning, än af den ena. än af den andra

10 processen. hvarigenom skilnaden dem emellan bestämmes och sälunda
deras förhällande till likhet eller olikhet. Betraktaren lärer sig. hvud
känsia vilI säga. icke blott ur andras beskrifningar. utan utreder.
definierur. hvilket hans egen andes varunde är 1 detta känslans nu.
Likasä mcd tänkandet. Afvcn Skolastikernu förforo pä summa sätt,
men dc inskränkte sin undcrsökning till nägra traditionela dc mest
allmänna och abstrakta hestämningar för andens vara, till hvad man
kallat grundbegreppen. Deras utredning föli derföre inom metafysikens
område. Den nyare psykologin har lemnat denna metafysiska under
sökning. de alimänna kategorierna. och genom att rigta undersöknin

20 gen på andens verklighet. dess vara i hvarje nu för vetenskupen vunnit
en öfverrikt innehäll. Andens Vara är ett historiskt gifvet hiktum, och
det är dettu faktum den s. k. empiriska psykologin söker att bcgripa.
Dess fel är, at på måfä upptaga det faktiska till betraktande; dess
förtjenst, att dock härigenom särskilja det faktiskt gifnas mängFaldiga
momenter och i dem hui’va giFvit psykologin dess rika innehäll.

Jag ber H(errarne) tilläta mig i det följande tala i första person.
Jag vill för Herrarne> söku framställa Psykologin, läran om mennis

koanden. Jag söker naturligtvis ur särskildu förfttttares skrifter vinna
nägon kunskap i ämnet. Jag lärer mig sälunda att särskilju ett antal

30 momenter — att lära känna till namn och betydelse ett antal själslifvets
förhällanden och andens verksamhetssätt. Jug kan dock icke vid denna
uppfttttning och indelning vara bunden. Ty den är ett förständets och
eftertankens verk; och jag finner att den ena sönderdelar och särskiljer,
hvad den andra sammunfattar under en rubrik — en föreställning, ett
begrepp. T. cx. Det inre sinnet, Jag kan söka att bestämma min
öfvertygclse här uti genom egen iakttagelse, gifvu akt pä min egen
själsverksamhet. Men detta sker dä redan mcd förutsättande af att
vissa själstillstånd och själsverksamheter finnas. Jag vill gifva akt pä
känslans förlopp, pä tänkandets o. 5, v. d. ä. jag vill observera den

40 ena ellei; andra processen. Jag utgär alitsä frän ett resonnement. Och
min observution är en Jor(sättning t/eraf såsom ofvan visais, T. cx. Inre
sinnet. Detta resonnement kun föra till ett mer der mindre approbu
belt resultat: men nägon bevisning kun derigenom icke åstadkommus.

Jag vänder mig derföre till en annan metod eU annat sätt att profva
och undersöka: Jag söker fatta sammanhunget mellan alla dessu
tillständ och verksamhcter och gör sjelfva sammanhanget till pröf
vosten för den enus eller andras antaglighet. Jag inser. att emedan ullt
beror af tankens skärpa och konseqvens — icke af nägot sinnes
erfttrenhct sammanhang kun vinnas endust genom en konseqvent

50 begreppsutveckling, derigenom att den ena definitionen härledes ur den
andra och detta i en oatbrutcn serie. Dc bestämningar till hvilku jag 1
detta sammanhang kommer, dc, sora visu sig utaöra förnuftigt nöd
vändiga momenter i utvecklingen. dem erkänner jug för verksamhets
sätt. som verkligen tilihöru menniskoanden.

Lemnar man nu vid en sädan metod det historiska materialet och
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den egna iakttagelsen ur sigte. Ingalunda. Men man gör Begreppssam
manhanget till det afgörande i stället för det obundna resonnerandet.

Det är vidare klan, ati vid ett sådant förfarande hvarje moment fär
en annan betydelse. än den s. k. empiriska metoden kan gifva derät.
Man mä nemligen hum noga som helst beskrifva den fömmögenhets
verksamhetssätt, som man kallar fantasi, inbillningskraft. Men fattas
denna verksamhet t. ex. säsom förmediande mellan åskådandet och
tänkandet. sä att det förras åskådandets betydelse visas kunna uppfat
tas endast slunda att det öfvergår till fantasins föreställningar och
dennas, fantasins, betydelse åter derigenom. att dess verksamhet 10

öfvergår i tänkandet
— sä blir denna betydeise 1 sjelfva verket en annan

än vid blotta beskrifvandet. Vi säga: den ena verksamheten öfvergär till
den andra, d. II. den enas begrepp innebär den andras.

Hvad borgar dä för denna begreppsutvecklings rigtighet. Stdcte intet
annat än dess egen fömnuftighet, det förnuftiga sammanhanget den.
Men obestridligt ilm att det histqriska materialet och iakttagelsen alltid
mäste utgöra en negativ kontroll — ehuru obestämd. En utveckling, som
skulle föra till resultater stridande mot alit. hvartill resonnementet
kommit, kan icke vara förnuftigt sammanhängande. Den gifna histo
riska uppfattningen ger icke positivt nägon lag för utvecklingen — men 20

den utgör i mer eller mindre grad dess negativa pröfvosten. Grunden
är: fömuftet är icke nägon naturprodukt utan en frukt afbildningen. 1
sitt förnuftiga tänkande kan icke menniskan lösslita sig från traditio
nen. Den är en fastare makt än nägon naturmakt. Det hgger derföre i
det förnuftiga tänkandets väsende, att begripa det. som är.

Detta om den s. k. empiriska psykologins förhällande till den
spekulativa.

Men vid den fömnuftiga begreppsutvecklingen, blir första frägan den.
hvarifrän undersökningen skall utgä? hvar utvecklingen skall börja.
Härom härnäst_ 30

M<ina) Herrar> När Cartesius uttalade sitt »cogito ergo». väckte detta
taI den lifiigaste rörelse i hela den dåvarande lärda verlden. Den. som
icke känner den mödosama gången i den menskliga utvecklingen
öfverhufvud. särskildt i mensklighetens bemödande att fatta sin egen
andes väsende, flnncr i sagda ord intet öfverraskande. Men insigten
den, att tänkandet i och för sig är varande. uttalar ingenting mindre än
medvetandet derom. att undens vara utgöres af sjelfva den andliga
verksamheten. Kristendomens lära, att Gud är en ande och mennisko
anden oförgänglig, hade ännu genom hela medeltiden förblivit ofattlig. 40

Tänkte man sig ocksä den högsta anden utan alI lekamlig omklädnad,
så fattades han dock säsom ett Jag med de högsta egenskaper — d. ii.
dessa predikater fattades säsom inhererande i detta subjekt, hvilket
utgjorde deras substrat. sä äfven den menskliga anden, hvarje mennis
kas säsom en oförgänglig substans, säsom materialisten sägar det om
matenien, hvars krafter äro detsamma, som själsfömmögenhetemna med
häns<eende> till själen säs<om substans.

Men sagda insigt hade äfven hos Cartesius denna faran, att det är ett
Jag, som tänker, och i och denigenom är7 Frägan gällde för honom icke
direkt andens väsende, utan alIt vetandes yttersta grund, en fast 50

utgängspunkt för detta. Men satsen var ett utkastadt frö, som smänin
gom utvecklades.

Närmast gällde det att begnipa sambandet mellan ande och natur
öfVer hufvud — icke blott melkan> själ och kropp — cogitatio, extensio.
Själens, andens väsende i och för sig kom icke till undersökning.
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IlDerföre ser vi ännu Cartesius, matematiker o<ch fysiker, inom
psykologin, savidt den i hans forskning ingär. stanna vid under
sökn<ing> om föremålens intryck på hjernan och själens säte.j Orsaken
var. att filosoflns reform näst frigörelsen Irän den traditionela gick ut
pä att linna en fast grund för vetandet. Undersökningen rörde sig på
det fält, man kallar metafysikens, i de ailmänna begreppen. Först med
Locke tog filosofin öfverhufvud den vändning. att fråga blef om
begreppens uppkomst, deras berättigande säsom uttryck för sanningen.
Derom nämndt. Det, hvarpä intryck skedde i sensationen var ett
obekannt x. Huru skulle man föreställa sig, att materien gjorde intryck
på något som icke var materie? Hi den Tyska filosofin fortsattes den
Cartesianska undersökningen genom Leibnitz. Försi Kant gaf den en
ny vändning genom att upptaga frågan om vetandets berättigande.JI
Kant höli sig så.tillvida till Cartesii sats, att hirn sökte visay hvari
tänkandets vara bestod — nemligen i förståndets kategorier förnufti
deer. Ur dessa kategorier, ursprungliga begrepp framgår alit vetande,
tänkandet öfverhufvud, men blott formelt — så att vetandet i dem har
sin egen form, medan innehåliet är genom sensationen gifvet. Men
äfven han förutsatte Jag’et = sjelfmedvetandets enhet som yttersta

20 grund. Det är denna ständpunkt, som ofvan karakteriserades. På ena
sidan materien på den andra anden, vetandets process det förmediande,
iden innehället = sensationens (frCirn materien), formen förståndets.
Afven för honom gälide det vetandets grunder, nemligen huru sanning,
apodiktiskt, förnuft<igt) nödvändigt vetande kan finnas Och under
säkningen hade detta mål i utredandet af, hvad vetande och viljande är

såiedes> psychoiogi>.
KanD kom ifrin den hittilis forigäende undersökningen om själens

substantialitet. enhet, odödiighet. emedan han förnekade förståndets
berättigande pä det öfversinnligas gebit öfverhufvud. Förut i metafSi

30 siken utom Ontologi Kosmologi Psyehologi. Teologi alh allmänbe
greppen. K<anfl förnekade dessa disciplincr.

Men han antog af praktisk grund. för sedlighetens möjlighet, andens.
själens absoluta frihet och odödlighet, straff och belöning. fuilkom
nande. Detta dock ej i hans liha det för psykologin vigtiga — blott
appeI till tron. Men, att han fattade Jaget. som utgör grunden för alh
vetande, den nämnda sjelfmedvetandets enhet icke säsom enheten och
oföränderligheten hos en gifven substans, utan säs(om> akt, synthesis.
Hiiri äter uppfattning af Cartesii princip.

Utvecklades vidare af Fichte. Denna akt, i hvilken Jaget fattar sig,
40 identisk med den, 1 hviiken den från sig säs<om> sin negation utesluter

den yttre veriden, naturen. Hvad i denna hra var ensidigt. nemhigen att
det subjektiva Jag’et framstår såsom objektiviteten skapande detta
äfven vårt ämne.

Men hufvudsak. att andiigheten hiiri uppfattades befriad frin före
ställningen om ett substrat, en substans med inherenta krafter för
mägor verksamhetcr. Likväi ännu ingen afgörande tihlämpning pä
psykologin — som hufvudsakhigen numera behandlades blott empiriskt.
l den rigning Locke representerar (i Englund o<cto Frankr<ike) Låg det
i forskningens natur, aH ali undersökning rör<ande> andens väsende

50 utblef. baco — denna rigtnings upphofsman. att ali vetenskap skuhle
hvila blott pä observation och induktion, hade redan förklarat vetandet
om anden för omöjhigt. Locke säsom nämndes lemnade det derhän,
hvad detta x var. pä hvilket dc yttre föremälen göra intryck. Endast
materialisterna drogo den konseqvens. att själen är hjcrnan, medvetan
det yttring af en naturprocess den. hviiken process stimuleras eiker>
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näres af intrycken genom sinnena. Sedan Kant blef det äften i
Tyskland det allmänna, att, emedan vetandet om anden såsom det
osinnliga elker) öfversinnliga icke kunde finnas annorlunda, än sås<om)
tro, Iemna andens själens väsende derhän och genom observation och
reflexion biott särskilja själsförmögenheterna samt deras verksamhets
säla.

Först Hegel rortsttte den spekulativa betraktelsen fr(ån> Cartesius
och tillämpade den — ehuru korrt i sin Encyklopedi — p1 psykologin7

Den nämnda 1 korrthet den historiska utveckling. på hvilken Hegel s
lära om anden grundar sig. Den är en konseqvens af de stora 0

tänkarenas undersökningar från Cartesius. Kant’s litra, den kritiska
filosofin, emedan den stod i närmare sammanhang med den Engelska
filosofin, vände sig mot denna, föIjde den senare äfven i metoden, sä att
undersökningen gällde vetandets berättigande och viljans, denna frihet.
Hela denna filosofi rörde sig säledes i en psykoiogisk undersökning. 1
sitt resultat förnekade den vetandet om det öfversinnliga dettas begri
pande. Men häremot vände sig den Tyska spekulationen redan med
Fichte. Och Hegel vindicerade isynnerhet äter detta filosofins högsta
intresse. Kant sjelf förfor äfven i Psykologin deremot: han nekade
vetande om själens väsende substantialitet, enhet m. m., men han ville 20

dock visa. att tänkandeL dettas former kategorierna. och sjelfmedve
tandets ala utgjorde andens Vara. Hän var hans lära spekulativ, ocI
det var ur denna uppfattning den vidare utvecklingen genom Fichte
och Hegel utgick. Undersökningen om substantialitet m. m. (om
andens mateniatur Och krafter likasom) förblef afvisad; men sjelfva
denna sjelfmedvetandets akt. hvilken Kant fattat såsom ali medvetan
des grund. dess närmare bestämmande och utredandet af processen.
akten. verksamheten i andens Vara öfverhufvud.

//N. B. Tyska filosofiska litteraturen har, sedan Hegel. haft till
hufvudföremil en fortsatt kritik — och försök att bygga nytt, under mer 31)

eller mindre begagnande af Hegel>s läror. Afven materialismen ren
följd af 1tergängen till uppfattning af väsendet.ll

Nämnda akt utgör för oss andens allmänna begrepp, sädant detta
kan utom vetenskapens system fattas. Det är det tidigare anförda, att
i medvetandet om den gifna objektiviteten, naturen, materien, denna
som sädan negenas. Ex<empeb det mateniela tinget upplöses i abstrak
tioner: materie o<ch kraft — d. ä. som sädant försvinner och endast det
äterstär, att i medvetandets akt denna förutsättning innebäres säsom
moment samt att i samma akt, emedan medvetandets innehäil är det
abstrakta, dess egna abstraktionen, eget innehäll, skildt frän den 40

fönutsatta objektiviteten sje(Jinedvetaizdetfrai;igår_
Ty det konkreta sjelfmedvetandet är detta, att vii hvarje Nu veta oss

vara en föreställning. en tanke. ett beslut, afsigt o. s. v.. i sitt praktiska
förhällande, säsom viljande. gör anden samma förutsättning och är
process att negera den — tV li. förutsätter naturprocessen och sätter i
dess produkters ställe sina egna verk.

Närmast är anden samma process säsom animaliskt lif, djursjäl.
Själen förutsätter kroppen säsom gifven. sjelfbestäende naturprodukt.
men är sjeif process att negera förutsättning i organismen veta sig, sin
tillvaro och underkasta den sina bestämningar, beherrska den i hvarje 50

dess del. Det är ur denna förutsättnings och negations process vär
psykologiska betrakteise skall utgå.

1 hvarje filosofisk disciplin svärt att finna en utgängspunkt, emedan
den särskilda disciplinen. säsom länk i filosofins system, i en föregäen
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de har sin rot, och det begrepp. ur hvilket den följar4de utgår redan
måste vara gifvet såsom betraktelsens resuitat i det senare.

Vi skola icke försöka att ens uppvisa huru andens begrepp i filoslfins

system framgår, cmedan detta skuile erfordra en Iång undersökning för
sig.

Jag antager, att vi alla den öfverensstämma. att andens verld.
öfverhufvud historien, är nå2lt annat än naturen. Om vi kaila den ena
nödvändighetens verld den andra frihetens, förstå vi härmed till vidare
blott: att aila företeelser 1 naturen ske 1 en ständig kretsgång. ati den är,

0 Och biir, hvad den varit; hvaremot hislorien 1 hvarje nu företer en
nyskapelse, fortgår i en serie.

Afven i denna skiinad meilan båda såSOm Objektiva prlcesser visar
sig det förhållande, att naturen är hkslm hiStlrienS grund Och bltten.
Det är på denna jlrd histlrien fortgår — det är naturens krafter,
menniskan använder. Ur naturtillståndet civiliseras fllken. Ur naturen
framgår individens lif. Men i aila dessa hänseenden visar det sig äfven,
att det redan antydda förhållandet, att naturen förutsättes för att ii
historiens tjenst negeras — jorden kultiveras. naturkraften Faingslas;
naturtilllståndet viker för kulturens. den naturliga födseln är redan

20 beroende af mensklig vilja, Och uppfostran skapar i individen en annan
natur.

1 alIt detta visar sig från histlriens sida betraktadt. att anden SäsOm

verksam att skapa densamma 1 denna sin verksamhet förutsätter det
naturliga, ror att upphäfva (negera) det. Man föreställer det sig sä — att
naturprocessen är der mrdig. och aH menniskoanden sedan kommer
dertili. Men för mennisklanden är naturen just derigenoni att han i
histlriens Crambringande vänder sig mot densamma. 1 hela detta
förhållande förutsättes vetandet Om naturen; men sjelfva detta vetande
uppgår Och mcd verksamheten aH sätta historiens Ordning i

30 naturlrdningens stäile. Hvad särskildt vetandet Om naturen angår,
hafva vi derlm tala% naturen är för vetandet abstraktiln, det ailmänna

det hvartili anden gör densamma — den förnuftiga Ordning, Inenskhga
förnuftet i den inlägger.

1 aila dessa förhällanden kunna vi ännu finna, att i historien
menskligheten föres till medvetande Om sig sjelf menniskoanden
öfverhufvud lärer känna sig — D. ä. att äfven i denna mensklighetens
verksamhet medvetandets akt är sjelfmedvetandets.

Detta Om andens verld. Den Objektiva anden. Att det menskiiga
subjektet öfverhufvud skapar den, är en nära hggande reflexion. Men

40 om vi dertiil fraga: hvar finnes den? - sä biir svaret i subjektets vetande
Och handling. Hvar är histlrien — det förflutna? 1 det närvarande
medvetande. Hvar alh det kommande? Afven der i sitt frö. Den
subjektiva anden alltsä icke blott likaslm redskapet för objektivitetens
skapande — utan dennas bärare, i annan mening den jord hvarpå
histlrien föregär — rättare det rum likaslm inlm hviiket denna process
från natur till historie fortgär.1 Den subjektiva anden har derföre denna
förmedlande stäflning mellan naturen Och historien, den objektiva
anden — sälunda, att naturen af den förutsättes i samma akt, i hviiken
historien framgär, och förblir k’nznad; men att histlrien är den subjek

50 tiva andens egen objektivitet, dess sjelfmedvetandes objekt.
Det är säsom denna akt, denna akt, i denna verksamhet, att

förutsätta naturen Och ohjektivera sig sjelf. vi skola betrakta anden.
Det är den som är föremäl rnr Psykologin.

Vär utgängspunkt mäste bhfva den första akt, hvari anden sälunda
särskiijer naturen från sig — sig från naturen. Denna punkt är det
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animaliska lifvet — sm är känsla af lif Och tillvaro — och såsom sådan

ett Annat, än den medvetslösa naturprocessen.1
Vi säga nu anden är icke ett nägot, slm sä förhåller sig till naturen.

Anden är sjelfva detta förhåflande. Denna begreppets process att
öfvergä till ett varande för sig.

Men vi fasthålla. Att anden hän icke är produkt - - utan att denna
process är det till grunden liggande, Och genom hvilken begreppet
säslm bltt varande är.

Härom Och om den subjektiva andens, menniskoandens själens
betydelse härnäst. 10

Mdna) H<errar Vid den metod vi anse för den rätta i psyklllgin Och
fillslfin öfverhufvud, berlr, säslm nämndt, allt på en sträng begrepps
utveckling.

Det inses Iän, att, om vi t. cx. vilja undersöka förhällandet mellan
inbiflningskraftens verksamhet och tankens, under antagande att dessa
momenter i andens verksamhet öfverhufvud icke af nägOt annat
förmedlas, vi, antingen vär betraktelse utgår från den ena ellen andra af
dem, mäste pä god tro upptaga den traditionela betydelsen pä den af
dem, som utgör utgängspunkten, dess traditionela deflnitiln. Lät vara, 20

att utredandet af, hvad inbillning är, skulle föra OSS till (begreppet Om)

tänkandet, säsom den förras i dennas begrepp innehällna förutsättning
— (d. v. s. att Inbilln<ing> icke kan begnipas utan att af tänkandet
förkiaras), sä mäste vi dock vid den förras begnipande utgå frän en
gifven (traditionel) uppfattning af densamma.

Men ett sådant fönfarande är icke det af metoden fordrade. Det vore
halfva vägen af den s. k. empiniska metoden, enligt hvilken mar förfar
sälunda, att man upptager den traditilnela betydelsen af bäde inbill
ningskraft Och förstånd (tankeförmäga), efter behag söker närmare
utreda denna, Och först derefter öfvergår till betraktande af förhällan- 30

det mellan båda. Vi skulle vid det anfönda förfarandet icke blott utgä
frän ett obevisadt antagande, att en sädan andens verksamhet som
inbillningskraften flnnes, utan hufvudsakligen fela den, att vi göna
detta antagande till undersökningens utgängspunkt. Skulle vi utgä frän
tänkandet, hvilket äfven kunde hafva större skäl för sig, emedan denna
verksamhet traditionelt än den för menniskoanden utmärkande, skulle
undersökningens resultater och äfven vär uppfattning af inbillnings
kraftens betydelse bestämdt blifva en annan.

Det är derföre en oeftergiflig fordran, att undersökningen skall utgä
frän en bestämning, som hvarken är godtyckligt vald eller till sin 40

betydelse utan undersökning och bevisning antagen för sann. 1 denna
fordnans uppfyllande bestär en af dc största svärigheter vid alIt studium
af nägon speciel filosoflsk disciplin. 1 filosofins sys,tem gör sig denna
fordran blott eng’äng gällande, vid bestämmandet af systemet utgångs
punkt. En sädan uppfattning af hvad filosofin bör vara tillhör endast
den nyare Tyska spekulationen. Afven dc gamla sökte uppmäta
filosofins hela innehäll och bestämma dess särskilda disciplinen, och
detta utifrän skeende ordnande har genom hela filosoflns historia haft
sina bearbetare. Men man har derunder i hvarje särskild disciplin, sä
att säga börjat änyo, bestämt densamma enligt dess antagna allmänna 50

innehäll och likasä inom densamma fördelat detta innehäll efter den
ena eller andra antagna indelningsgrunden. 1 särskilda discipliner hade
redan Cartesius och Spinoza försökt komma till en bestämd fortgång,
dock för ändamälet länande sin metod af matematiken. Fichte var den
första som sökte att ur en grundid utveckla ett fllosofiskt system.
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hvars metod mcd denna idee var gifven. Han utgick. som kändt från
det rena Jagets (sjelfmedvetandets begrepp). Men äfven 1 hans speku
lation bIeC metoden föI ytterligare innehäll en yttre form, så att denna
form icke gaf innehållet icke sjelfnödvändigt förde till detta. Hegel,
hvars metod utan tvifvel i dess ailmänaa form är lånad af Fichte, skiljer
sig från honom väsentiigen den, att luin visar formen vara innehällets
egen utveckling. N. 8. T. cx. Fichte Thesis, Antithesis, Synthesis. Han
har icke specielt behandiat Psykologia utan Kantianskt — Kunskaps
förmågan Åskådn<ing> Inbillning förstånd &e. Men skulle han fattat

10 Psykologia enl<igt> sin metod, hade hans uppfattning vanit denna:
Anden är ornedelbart mcd sig identisk — särskiljer sig såsom subjekt
från objektet — sammansluter sig mcd sig säsom förmedlad identitet.
Detta ur hans grundprincip härledd metod. Vi skullc säledes enl<ign
den kunna hafva Hegeiska indelningen ungefair af Läran om subjcktiva
Anden 1 dess tredelning. l:o Själen mcd kroppen ett i själslifvet
försjunken = Antliropohogie’. 2:o Erän det objektiva skildt medvetan
dc och sjelFmedvetande = Phwnomenol<ogie). 3:o 1 objektiviteten
vetande det Förnuftiga. sitt färnuft, och tänkande och viljande det
objektiva alimängiltiga fömuftiga. Men det bestämda innehållet

20 själslifvets förhällanden naiturkiga> bestämn<ingar>. N. li. Exempel>
Sensationen Sjelfkänslan — vidure Mcdvetandets och Sjelfmedvetandets
utvecklingsstadier. Den förnuftiga andens verksamheter tänka vilja
och derunder Åskådncing> Föreställning - begär — godtycke o. s, v.
Alit detta skulle icke genom den Fichteska metoden frarngått ur sjelfva
utvecklingen säsom förnuftigt nödvändiga momenter, utan pä sin höjd
kunnat visas aiu den ena verksamheten motsvarar thesis, den andra
antithesis o. s. v. Hegel deremot söker alli ur det ena momentet genom
uppfattande af dess positiva konkrcta betydelse utveckla det andra
Ex<empel> öfver lnbillnungen> Tanke och metoden framstår dervid

30 såsom sjelfva denna innehällets förnuftigt nödvändiga utvecklings
gång).

Sädan är utvecklingen i hela Hegels system. Dess första del är
Logiken, dess andra Naturens filosoli, den tredje Andens. Logiken är
hvad man eljest benämnt Metafysik eller Ontologi undersökning öfver
tänkandets kategorier. alh vetandes grundbegrepp men i helt annat
omfång. Qvant<itet>. Qval<itet>. substantialitet, Kausalitet Modalitet
Subjektivi>tet Obj<ektivi)tet Idee. N. 8. Dessas bestämningar. Metoden
är fortgäng frän Kategori «ii» katcgori sä att den ena framgår ur den
andras definition. Utgångspunkten är det rena tänkandet. Det är denna

40 början. som i systemet är den enda. Ty såsom kategori ur kategori
framgair det rena tänkandets begrepp ur Naturens — mcd alla dess i
summa ordning dedueerade konkreta bestämningar tid och rum.
materie. tyngd. värme m. m. siutiigen organism vegetation djurlif.
Likasä sker från Naturens sälunda utvecklude begrepp öfvergången till
Andens och dess filosofi börjande med den Subj<ektiva> Andens
mcd Psykologi. N. 8. Vidart. Vi säga: dessa öfvergångar deduceras —

Iemnande derhän friigan om deduktionens obestnidlighet. Utgångs
punktens berättigande och öfvergängens till Naturlilosofin har isyn
ner>het blifvit bestridd äfvensom den senares otillräcklighet. Men vi

50 vidhälla, att endast ett filosotiskt system af denna ari föntjenar namn af
system ett inom sig slutet helt. Det är Vetenskaperna>s system i dc
begrepp, som utgöra deras föremäl.

Antaget att systemet bör vara afdenna art. är det gifvet, att pä hvarje
särskild filosofisk disciplins gebit - mcd undantag af logikeas metafy
sikens — undensökningen mäste utgä frän en förutsättning, bönjan
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mäste göras mcd en bestämning som i föregäende delar af systemet -

icke inom den i frågavarande disciplinen sjelf.
Sä äfven i Psykologin. Det kan visseriigen vara Heuarne> iikgiitigt,

om jag säger: emedan vi dock måste börja vår undersökning med
nägon notion t. ex. göra oss reda för, hvad som i allmänhet bör förstås
mcd själ — cm jag säger: vi måste läna vår deflnition på själen ur den
allmänna förestäliningen eller ur de fiesta psykologers uppfattning —

eller om jag säger, vi måste antaga själens begrepp säsom gifvet i och
genom filosofins systm. Men skilnaden är den, att vi i förra fallet
bekänna oss grunda undersökningen pä en pä måfå antagen sats: själen 10

är detta och detta, i det senare deremot medgifva, att, om filosofins
systm icke kan rättfärdiga vär utgångspunkt, de resultater vi ur
densamma utveckla äro, osäkra, medan vi tillika uppställa fordran pä
eti sådant rätträrdiaande. Härtili kommer ännu. att hvarmed vi än mä
göra början. vi i förra failet erkänna oss börja härmed utan alla
grunder — i det senare ätminstone fordra en grund för vän förfarande
i filosoflns system. Ja hela vår vetenskap om själen är i rorra fallet ett
grundlöst antagande — ty vi hafva intet bevis rör, att nägot sådant som
själ eller ande skall finnas in rerum natura.

Till nägot skäl ror detta antagande kan väl den s. k. empiriska 20

metoden förhjelpa oss, Ty vi kunna trygga oss vid consensus gentium,
att menniskan känner, tänker, viii — och att, emedan materien icke
bevisligen har dessa egenskaper, nägot icke materielt väsende mAste
hafva dem, verka sä som känslan, tanken, viljan verkar, hvilket
väsende vi dä i öfverensstämmelse mcd alimänna språkbruket mä kaila
själ eller ande. Men för att gä vidare, hafva vi intet annat än samma
consensus att äberopa till svar pä frågorna: hvad själ elker ande, hvad
känsla, tanke vilja är? — Och vi behöfva icke i saken känna mycket, för
att veta, att nägon consensus i dessa hänseenden icke finnes — hellre
quot capita tot sensus — antingen vi rädfråga folkens öfveitygelser eller 3{)

psykologernas läror. Utgå vi deremot från en sats, hvilken vi säga
grunda sig i filosoflns system — är det blott denna första sats. hvars
rigtighet vi ännu kunna draga i tvifvel. Ty vår antydda utvecklingsme
tod bör vara sAdan, att alIt det följande nödvändigt härflyter ur denna
sats. Afven mcd fara, att utgängspunkten är origtig hafva vi dock
vunnit insigt i. hvad en sammanhängande uppfattning af Psykologin
har att betyda.

Men vi aro i sjelfva verket icke Iemnade i sagda osäkerhet. Den
bestämning, hvarifrän vi skola utgå är Andens begrepp. Det är detta
begrepp, vi säga vara slutpunkten af den föregående utvecklingen i 40

filosofins system. Förmä vi ur detta begrepp härleda hela rikedomen af
de bestämningar hvilka äfven den empiriska psykologin uppräknar
säsom beteeknande andens mängfaldiga verksamheter (själsförmögen
heterna), och hvad som är hufvudsak, i detta sammanhang lära begripa
dessa verksamheters art — sä utgör sjelfva utvecklingen ett bevis för
utgångspunktens berättigande, för rigtigheten af vär uppfattning af
andens begrepp. Vi medgifva dock att detta bevis ieke är tillräckligt. Ty
det kan sägas: äfven mcd en annan uppfattning af begreppet kunde
kanske hela andens verksam<het derur deduceras — ehuru i annan
ordning och annorlunda uppfattad. Möjligt nog. Men vi hafva ätmins- 50

tone en fast sammanhang i vårt vetande om anden — tills det kan
utbytas mot en annat; och dena är mera, än den empiriska psykologin
kan skänka oss.

Hvilket andens begrepp för oss är? — härnäst.
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Mdna H<errar Psykoloeins utgångspunkt måste vara Andens beg
repp. Vi kunna som sagdt icke inom psykologin rättfrdiga detta
»maste)). i den mening, att anden ir Förnuftigtigt nödvändigt moment
i verldsordningen, att anden icke blott materien skall finnas, att såiedes
en lära om anden och en psykologi tilihör filosofins system. Men vi
kunna väl inse det, att en lära om anden icke kan hafva någon annan
utgångspunkt, än andens begrepp.

Likasä kunna vi icke bevisa, att det begrepp vi antaga För det rigtiga,
i sanning är detta. Men dä utvecklingen af detta begrepp och bestäm

jo mandet af andens konkreta verksarnhet, såsom anfördt blifvit, genom
sitt sam(manhang mäste rättflirdiga den antagna utgångspunkten,
kunna vi genom en anticipation af denna utveckling pä en gång
förtydliga begreppet och gifva nägot skäl för dess antagande.

En saks begrepp äro H(errarne> vana att anse säsom en tankens
bestämning af det i saken alimänna, slaget, arten, slägtet, väsendet —

Ex<empel>. Vi måste likväl fatta förhållandet något annorlunda. 1
sjelfva verket anse vi icke saken genom en sädan begreppsbestämning
vara begripen. Vi förutsätta alltid att detta det allmänna begreppet har

21) en bestämd tillvaro i det enskiida, 1 detta är verkligt, och att det är
denna verklighet genom att antaga en bestämd. en särskiid form.
Ex<empei>. Denna förutsättning fil vi derföre vid begreppets uppfatt
ning icke iemna derhän. Vi måste erkänna. att begreppet är det
ailmänna, icke säsom abstraktion. utan såsom verklighet. det i det
enskilda tiilvarande verkiiga ailmänna. genom hvars bestämda form
det enskiida är, hvad det är, öfverhufvud är.

Mcd andra ord begreppet bör icke fattas säsom vär abstrakta
förestählnin om saken, säsom en sammanfattning af vissa ailmänna
karakterer hos densamma utan säsom .vakens begrcpp, det allmänna,

30 som i saken är till, lefver och verkar i denna bestämda form.
För att ytterligare förkiara detta: Alh tilivarande har sin bestämda

form, vi medgifva det vanligen icke en tillfiillig form, utan beroende af
en iag och regel. (Ex<empelvis Verldskropparne kristailen — vexten -

djuret — menskiiga tanken, öfverh<ufvud karakteren handlingen.) Vi
aro vana att säga: aLIt gestaltar sig efter sin inneboende idee. Det är
denna inneboende idee vi förstä mcd sakens begrepp. När nemligen den
fattas rör sig. hafva vi den icke biott en ftSrestälining om det i saken
allmänna, utan det alimänna såsom iefvande och gestaitande iag, regel,
norm.

40 När vi derföre (ala om Andens begrepp, förstå vi dermed denna det
andliga lifvet — andelifvets verksama, gestaitande lag, hvilken i ali
andlig verksamhet är närvarande och i denna bestämda form konsti
tuerar anden säsom individualitet. subjekt, en ande.

Nu till värt antagande. Vi förutsätta. att andens begrepp i fllosoflns
system framgtlr ur den naturfilosofin den spekulativa uppfattningen
af naturprocessen öfverhufvud. Skulle denna vara ocksä endast natur
vetenskapen, sadan den idkas och för sannt vetande erkännes, sä
bevisar den ett förnuftigt sammanhang i naturföreteelserna, förnuftets

50 tiilvaro 1 naturen. Men detta förnuft i naturen är medvetsiöst, utan
mcd vetande om sig sjeif. Det verkar och gestaltar ocksä blindt: Först i
djuret. i den animaliska organismen, naturcns yttersta produkt. kom
mer den gestaitande ideen till medvetande om sig, om sin tii]]varo (N. B.
Hos djuret sker också gestaltandet. producerandet medvetet i slägtets
propagation .- 1 fostrets uppfödande och vård. Det är den gestaltan
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tande ideen. lifvet som sig sjelL
Det kommer derpå an, att uppvisa, att denna utveckling förnuftigtvis

tillhör naturprocessen; för att i den öfvergången till andens lif skall visa
sig vara en konseqvens af denna process.

Men denna öfvergång har mcd afseende på naturprocessen öfver
hufvud, såsom det medvetslöst förnuftiga, betydelsen icke af produkt
utan af förutsättning eme1dan förnuftet icke är ett varande för något
annat, utan ett varande för sig. Blotta erkännandet att förnuft finnes i
naturen — erkännandet af en förnuftig naturordning — innebär erkän
nandet af ett förnuft för hvilket detta förnuftiga är — erkännandet 0

således att sjelfva detta förnuftets varande för sig utgör den förnuftiga
naturordningens förutsättning.

D vi säga. att i naturen flnnes förnuftig ordning förnuftigt sam
manhang. samrnanhänger detta rned, hvad vi anföri om begreppet. Vi
harva sagt: begreppet är det ailmänna, sakens id begrepp, såsom dess
immanenta gestaltande lag. (N. B. själ). Det är begreppet. som har
denna omedelbara tillvaro i nuturen. Men begreppet är der såsom ett
bloti varande endast är. Denna rörelse. denna utveckling. hvarigenom
begreppet öfvergår till ett varande för sig, den är hlosofiskt fattad
begreppets egen. Vi säga. vi kunna linna. att så sker. att naturprocessen 20

fortgår till dennu geszaltning i djurlifvet, i hvilket det gestaltande .ir till
för sig sjelf— lifvet det organismen bildande Och up,pehållunde är till för
sig. Filosofin säger begreppet utvecklar sig, fortgår härtill och denna
utveckling, denna fortgång kallas natur. Men begreppet är icke detta
vara, utan det begripna vara, att varandet begripes — och det, hvartill
detsamma i naturen utvecklar Sig, till ett varande för sig — detta utgör
icke produkt, utan förnuftigt nödvändig förutsättning — begreppets
egen

— att begreppet såsom varande för sig förutsätter sig säsom sitt
blotta Varandes grund.

Detta är derföre för oss Andens begrepp. Att Anden är det för sig 30

varande begreppet är denna pvcess för sig varandets.N. 8 Men vi
förbinda dermed den betydelse, att begreppets för sig varande framgår
ur dess blotta varande säsom dettas grund.

Vi kunde i stället> f<ör> bcgreppet säga förnuftet. Förnuftet i naturen
endast är. Anden är förnuftet för sig. Men förnuftet har en mera
konkret betydelse. hvilken det återstår oss att här 1 psykologin
bestämma och uppfatta7

Till förtydiigande af det sagda anticipent vi — sisom förut antyddes
— på vår följande framställning.

Såsom det utmärkande för menniskoanden framställer man för- 40

nuftet — att menniskan förnuftigt vet och vilI. 1 båda dessa verksam
heter förutsätter hon naturen — men är process att upphäfva denna
förutsättning. 1 vetandet negerar hon naturen såsom detta gifna
varande och gör den till ett varande för sig i sina föreställningar och
tankar — och naturen är för henne utom detta henne vetande endast
denna förutsättning, hvad som varit, förrän hon förbytte det till sitt
vetande. N. B.

Likasä i viljandet går menniskans verksamhet derpä ut. att omskapa
och förändra naturen. att i dess ställe sätta sina skapelser. Hela hennes
praktiska verksamhet består den — att göra naturen till medel för sina 50

ändamål. iv. B. icke blott i jordens kultur — i alla konstFärdig
hets utöfvande i konsten. Redun i kroppens beherskande — sä vidare
i språket 1 det fömuftiga meddelandet — i samhällslifvet öfverhufvud
N.
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§ 26 b)

Dc yttre sinnena äro sensationens former; men emedan vi kaila
sensation endasi den sjelftänslans bestämning, hvari själen särskiljer
oranismen frn öfriga naturföremål, dess processer från öfriga natur
företeeser, komma der sinnenas åtskiinad irke i betraktande. Ty
genom biotta sensationsformen, genom att tilihöra ett visst yttre sinne,
innebär sensationen redan bestämdt medvetande om sitt föremäl, d. ii.
om hvad föremålet är.

10 Åskädningen är detta medvetande i dess omedeibara form. 1 Åskäd
ningen förhålier sig icke mera sjelfkänslan till det yttre intrycket 1
organet, på organismen, utan Själen till sensationen, förändringen i
sjelfkäns,ian. Här kan derföre icle vara fråga om en förklaring: huru
Själen äskädar Lex. bHden pä flögonnervens utbredning i) ögats reima,
eiler tryckningcn pä den sensibia nen’förgreningen i huden. Sensatio
nen vore icke bestämning, bestämd vexling, förändring i sjelflcänslan,
om den ena sensationen icke vore skiid från den andra genom sin
beskaffenhet. Friigan är derföre endast den, huru denna bestämda
tskilnad kommer till medvetande, blir medveten.

20 1 åskådningcn är åtskilnaden gifven. Men den är i äskådningen
oändligen bestämd; d. ii. åskådningen är medvetande om den oändligen
individuela bestämdheten hos sensationen. Denna innehällets oändliga
individuahtet är i åskådningen förutsatt, eller åskådningen är medve
tandets akt att förutsätta densamma. Till bestämdt medvetande kom
mer detta innehäil icke som sådan. d. ii. det kan aldrig i Md föreställas
eller i ord uttalas. Men det är nödvändig förutsättning i alIt medvetan
dc.,

Medvetandet är derföre i sjelfva verket efl vetande om ett gifvet
innehäll, som har åskådningen till sin förutsättning. Sftsom sådant är

30 medvetandet Föreställning.
Anmcärkningar> 1 & 2 till § 13 utgå.
Anz;zQirknhzg 1 Naturprocessen som sädan: ljusreflexionens förlopp

1 bildens afspegiing 1 ögat, den mekaniska processen i tryckningen pä
den sensibla nerven, den kemiska 1 smakandet ingär icke i åskådningen
eller i medvetandet om intrycket pä sinnesorganen öfverhufvud. Den är
föremål för särskild observation.

Likasälitet ingår i äskådningen medvetande om bildens tillvaro i
ögat, vibreringen 1 hörselorganet (örhinnan o. s. v.), sammantrycknin
gen af huden och nerven i flngerspetsen.

40 Menniskan ser, hörer, känner m. m. SäSOm om organet icke funnes.
D. ii. hennes medvetande förhåller sig endast till sig sjelf, till, sin egen
bestämning, siit eget innehäll. IlSeendet, hörandet o. s. v. är icke Ijuset
och tonen; och det är seendet m. m., som utgör äskädningens innehällji
Men hvad den medvetande anden vet. det förlägger han direkt i
laremälet säsom dettas bestämda Vara. 1 sensationen har nemligen
Sjellkänslan särskiljt dc yttre tingen frän organismen och denna från
dem, gjort bäda till eH Yttre, ett Varande i rummet. Säsom verklig själ,
i affekten, har sjeilkiinslan, sitt egna frän detta Yttre afskilda Varande,
1 sig upptagande sensationen deraf, processen att särskilja dess gestalter

50 frän hvarandra. Derföre förhäller sig anden säsom medvetande endast
till denna process, är fortgäng att i bestämdt vetande fatta det
särskiljande mellan tingen, densamma i sig innebär, och vet derföre
sina bestämningar, sitt bestämda vetande säsom tingens Vara.,

Aiz;n<ärkning II Vid intrycket pä det sinnesorganet amcieras den till
detsamma hörande nen’en. Experimenter bevisa, att dess ostörda
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förhindelse med centralorganet, hieman (för dc sensuela nerv<erna)
och ryggmärgen (samt hjernan, delvis medelbart, för dc sensibla
nerverna), är för sensationen nödvändig. Det må vara antagligt, att
intryckct fortplantar sig längsåt nerven frän periferin till centrum. Men
icke löper t. cx. bilden från retinan längs nerven till hjernan. Troligare
synes derföre, att nervprocess vid sensationen är reaktion. d. v. s. att
den är en yttring af sjelflcänslans reaktion. förändringen i densamma, i
förhallande till intrycket, att säledes bildvis rättare säges, själen är i
organismen prtcsent äfven i nervernas yttersta periferiska utgrening. än
att själen har sitt säte i centrum och mottager der telegrafnotiser genom Jo
nerven som telegraftråd. Men huru än dermed förhäller sig. Skulle
fysiologin äfven lyckas uppvisa, att bilden i ögat längsåt nerven

förilyttar sig till hjernan, vore detta en för psykologin i så måtta
Iikgitig upptäckt, att bilden derigenom icke kommit själen det minsta
närmare. Afsedt derifrån, att själen icke ser bilden utan föremälet,
skulle derigenom medvetandets akt icke vinna den minsta förklaring.
Exempel: det ur Bonnet’s arbete anförda.

A;zincärkni,;g> II! Om dc yttre sinnena. Hvarf5re de ärofrm? Derpä
finnes intet svar Hos vissa djurklasser färre.

Det mekaniska = känsein. 20

Den kemiskaprocessern = smak o<ch) lukt.
Ogat = Ijus. Orat = ton.
Färgerna vextverld — tonerna djurverld. AlIt Qvalitet o<ch> Qvantitet

och> bädas begränsning.
Känsein Materiatur öfverhufvud. Aggregationsform — Värme — Ytire

form — Ym — TaI.
Snzcik o<c/z) luki Qvalitativ sammanfattning specifik qvalitet.
Sin. Ljus, flirg. (Eterrörelse) Form — TaI.
Härset Ljud, ton vägbara matedens rörelse — luftens).

IIVid alIt detta observeras, att qvaliteten och qvantiteten väl är 30

tingens, säsom materie och dess vexling (utsträckning = skilda mate
rier), t. cx. ljusmaterie; men att dc såsom Äskädningens innehäil äro
Andens t. cx. lysandet, Ijudet, det smakande, ogenomträngligheten,
formen, antalet (Qvadrat, Kub, en, tusen)j

För den sinnliga uppfattningen fordras öfning. lntrycket förefinnes
af sig sjelf; men sinnet bedrager7

Också är uppfattningen olika hos skilda individer, beroende delvis af
organets fullkomlighet. men än mcm af uppfostran och uppmärksam
heten och organets öfning.

Blindfödda skilja till viss grnd färg — ehuru ej SåS<Om> rärg utan 40

sås<om> yta, möjligen värme.
Döfstumma åskåda, hafva affekter fantasi, föreställning i bilder; icke

ton, icke ord, derföre icke tanke, icke heller den känslans innerlighet,
som i röstens modulation har sitt uttryck.

Ofverhufvud såled<es> åskådningens innehäll obestämdt, individueit.
Afven hvad deraf 1 bilden upptages tillrälligt, godtyckligt.

Först i ord uttaladt — egentkigen> förestäldt och tänkt är det
ailmflngiltigt, af individuel uppfattning oberoende medvetandets inne
MII.

Ai,n:ärkning> IV. Driften sensation af naturtvänget i organismen. 50

Dess bestämda innehåll åskådas, men sås<om behof, d. ä. i förhällande
till det för organismen yttre. hvilket förhällande ger driften dess
bestämda innehill. Derom derföre i Järan om praktciska> Sjelfmedve
tandet7
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PsykoIoi 7 &

Mina> H<errar> Vi hafva sökt ati komma till en uppfattning afandens
begrepp. sådant det framgår i Filosoflns system. Denna uppfattning är
ännu abstrakt. Vi skola söka gifva den ett mera konkret innehåll.

Det är ur den spekulativa uppfattningen af naturen andens berepp
framgr. Denna uppfattning borde dagalägga, att den animaliska
organismen är den form, hvari nuturens begrepp är Förverkligadt,
framstår i en företeelse. fulländad och utan inre motsägelse; att det

0 alirnänna, begreppet, som i denna form är immanent verkLiggordt är
det anirnaliska Iifvet, och att detta icke kun tänkas såsom blott
varande, utan ssom varande för sig, icke SåSOm endast natur, utan
säsom förutsättande ett varande öfver naturens, försigvarandet, An
den. Hvarföre vi säga: Anden är det för sig varande begreppet.

Men vi hafva härvid anrnärkt och böra noga fasthälla detta: Hvad
som sälunda ur Naturens uppfattning framgår har icke be,tydelsen afen
produkt, utan af det förutsatta, den i den spekulativa uppfattningen
förnuftigt nödvändiga Cörutsättningen, hvilken utgör grunden, förkla
ringsgrunden för det, hvarur den i betraktelsen framgär. Vi säga t. cx.

20 icke att den utvecklade vexten är en produkt af fröet - ehuru denna är
den historiska fortgången — utan att det är detta i den utvecklade
vexten förverkiigade begrepp — dess id, lag, typ, norm sådan den först
i vextcn framgär och biir uppenbar — . som drifvit sig Iram ur fröet
hvarföre detta äfven historiskt. 1 slägtproccssen är produkt. Detsamma
om djurorganismen. Om verldsbygnaden icke produkt afett verlds
ägg, eller af supponerade krafter. utan sitt begrepps verklighet, den
förverkiigade idn, hvilken styrt och bestämdt utvecklingsprocessen.

Vi säga sälunda äfven, att begreppets varande i naturen har sin
grund i dess försigvarande i anden, i hvilket försigvarande dess

30 omedeibara varande blir rnoment. N. B. Lifvet såsom blott varande,
naturprocess. moment 1 lifvets försigvarande. Anden. Anden är be
greppets försigvarande sfjsorn denna process. Anden icke ct bestäende
ting, en oröränderlig sak icke ens nägot naturligt ting oföränderligt -

utan denna process. att begreppet fnin varande öfvergär till försigva
rande.

Sälunda är den spekulativa uppfattningen det omvända af den
historiska processen. Hvad denna ger såsom sitt facit, ett factum, det
fattar spekulationen såsom process, det verkande, sig sjelf frambrin
gande. Sä är äfven i vär uppfattning anden icke det verkade, utan

40 processen. den sig frambringande anden. Vi böra derföre omvändt
säga: anden är denna process att förverkliga sig sjelf, hvilken säsom sitt
moment förutsätter naturen, icke för vär uppfattning förutsätter. utan
sjelf förutsätter den säsom moment 1 processen. (N. 8. Anförde
exempel: verldsbygnaden. vexten, djuret.)

Vidare exempel: Historiskt utvecklar sig individen till förnuftig insigt
och förnuftigt viljande frän barnets beroende och oförständ. Men vi
säga: det är förnuftet, som utvecklar sig sjelf. som i sig innefattar denna
proccss och är processen och dess resultat. i hvilket processen alla
röregende stadier säsom momenter ingä. En tidsande, en bestämd tids

so verldsåsigt utvecklar sig ur en föregäende ofullkomligare; men det är
icke den ftWgäende. som utvccklar sig. utan denna utvecklade tidsan
da, som arbetar sig fram till medvetande om sig sjelf och i sig säsom sitt
moment upptager den föregäende. Detta den spekulativa uppfattnin
gen af historien. Ex<empel> Den kristna den antika. Den moderna —

revolutionen.
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1 stället derföre för att säga: i den spekulativa utvecklingen framgår
denna begreppets försigvarandes process såsom en förutsättning för
dess biotta varande — får i och genom denna öfvergång förhållandet
följande betydelse: Anden är begreppet säsom denna process att
förutsätta sig såsom varande före sitt försigvarande — göra det förra till
ett moment i det senare.

Detta är, hvad Hegel benämner, negation af negation. Naturen är i
sig begreppets omedeibara Vara. Men i förhållande till anden är den
negation — andens, det för anden »audra» — hvars negation (negation af
negation) anden säsom process är. D. A. Anden är denna process, att 10
förutsätta naturen såsom sin negation och äter negera den.

Anden är denna process, och naturen, be1greppets omedelbara
varande ingär säsom moment i processen med denna betydelse af
negation, en negation. hvars upphäfvande processen är.

Bevisningen — derom här icke fråga; endast om en Hgtig uppfattning.
Bevisning inom psykologins system, icke för utg.ngspunkten början.
H<errarne) skola snart komma i erfarenhet af, huru vigtigt det är, att
rätt uppfatta denna början.

Det är här vi kunna anticipera för att förtydliga: Menskliga indivi
dens utvecklingshistoria är den, att harva denna organism, detta 20
naturliga lif säsom något omedelbart gifvet, men att taga makt dermed,
förneka dess sjelfbestånd, blifva herre deröfver, fritt använda det såsom
medel — göra det till endast ett moment i sitt andliga lif — ja för detta
bortkasta det naturliga lifvet. Det är alIt negation af det omedelbara.

Menniskan stär likaså i sitt vetande i förhällande till den för kroppen
yttre verlden. Den är för henne något omedelbart gifvet. Men i
vetandet gör hon detta yttre till sitt inre. Det är säsom omedelbart
endast1 hvad det varit, förrän det afvetandet uppfattats. Denna verld är
för menniskan ingenting annat, än hvad hon om den vet —. och dertill
det omedelbara före vetandet. N. 8. Vetandet är således process att 30

förutsätta den materiela verldens omedelbarhet och negera den göra
den till nägot förmedladt vetandets innehäll, Hit hörer, hvad vi förut
sagt om förnuftet i naturen. Det flnnes der säsom naturprocessens
ordning. lag, sammanhang. Men det flnnes först för det menskliga
vetandet för förnuftet den förnuftiga uppfattningen. och äro dämera
icke det omedelbara Vara, utan det menskiiga förnuftet inlagdt i
naturen—det af anden förutsatta omedelbara vara, hvars omedelbarhet
i sjelfva förutsättningen åter negeras. N. 8. Härom närmare.

Afvenså i viljandet rörutsättes naturen: men här redan med medve
tandet om dess förnuftighet — med förutsättning af vetandets process. 40

1 viljandet förhäller sig dock menniskan äfvenså negerande till denna
yttre verld, förutsätter densamma såsom sjellbestäende men negerar
dess sjelftestind och begagnar den som medel för att skapa sin egen

verld. Ex<empeb. 1 jordens, kultur — i ali konstflirdighet — i konsten men
äfven i språket. i alh förhällande till andra menniskor i samhällslifvet
öfverhufvud. Hon inlägger i naturalsterna en annan betydelse än den
naturliga, inlägger i naturprocessen sina ändarnäl. Det är ali samma
negationsprocess såsom negation af negation = negation af det rörut

satta för anden Andra. Fremmande. lcke Anden.
Detta är icke bevis — endast förtydiigande. Vi anticipera och säga: 50

Den psykologiska utveckiingen skali bekräfta detta huru ali andens
verksamhet är denna process. att förutsätta en för sig yttre verld och
negera den — rättare genom sjelfva negationen förutsätta den.

Detta är den process, som andens begrepp innebär. Vi antaga icke att
Något bortom eiler bakom processen, som vore ande. Vi kunna säga,
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vi hålla oss dervid strängare till erfarenheten Un den s. k. empiriska
psykologin, som äfven erkänner processen, en andens verksamhet i
vetandet och viljandet men dertiil diktar en Ande, hvilken verkar. Vi
säga blott: processen är och denna process är anden.

Men såsom vi redan sökt visa: Processens positiva betydelse är
begrcppets försigwyande. Detta Begreppet för Begreppet ( Förnuftet
för förnuftet) är Sje1/n;L’cII’etande. Anden är sjelfmedvetandets process.
Denna är den positiva betydelsen af vär definnition pä anden — icke ett
sjelfmedvetande Nägot. otan processen.

10 Men ur naturfliosofin framgär detta andens begrcpp mcd den
hestämda betydelsen af lifvets medvetande om sig — d. ii. deLLa en
atiimalisk organism gestaltande och upprätthällande tifvet. Andens
begrepp är derföre omedelbart d. ii. vid utgängspunkten af läran om
anden den subjektiva andens begrepp = det den djuriska organismen
gestaltande begreppets försigvarande ett sjelfmedvetande en Ande7

M<ina) Herrar Dä vi säga Begreppets försigvarande, att begreppet är
för begreppet. detta är sjelfmedvetandets process - hafva vi icke gifvit
nägon definition pä sjelfmedvetandet utan endast ett namn åt denna

20 process, hvilken för oss är Andens begrepp.
Jag anmärker att dä vi sä fatta andens begrepp, säsom process, vi

icke förlora oss i en tom abstraktion säsom den empiriska psykologin
tvärtemot sin afsigt det gör, dä den fattar anden säsom ett nägot utom
processen, verksamheten förmögenheterna.

Mcd begrepp förstå vi, säsom anfördt, den allmänna norm, Iag, den
idä, enligt hvilken det tiilvarande gestaltar sig. 1 begreppet innehåfles
derföre förutsiinningen af dess tillvaro. dcss vcrklighet. Begreppet
uttalar fordran derp, hvad verkligheten skall varu. Sä äfven vär
uppfattning af andens begrepp fordran derpä hvud anden skall vara.

30 Det är så till vida abstrakt, att det endast uttalar detta. Först genom sin
utveckling erhäller det dc bcstämningar. som motsvara denna fordran.
Vi hafva till förklaring för begreppets betydelse hegagnat »id».
emedan detta är spräkbruk. aH man säger en saks id i sälleD fön
dcss begrepp. Hegel kallar Id, det till sin verklighet utvecklade
begreppet. Nu är andens begrcpp icke blott den subjektiva andens.
själens, utan andens öfverhufvud, säledes andens verlds i motsats mot
naturens. Hegel indelar, säsom flera aC Herrarne> känna, och alla hafva
ett 111tt tillifille att lära känna, andens filosofi i den subjektiva) Andens,
hvad man vanligen kallar Psykologi, den objektiva> Andens, rätts- och

40 samhällsläran (Sedeläran) och den spekulativa uppfattningen af histo
rien, samt den Absoluta Andens, öfverhufvud den filosofiska religions
läran. Det är nu denna sistnämnda, som enligt Hegel framställer
Andens Idå. Säledes hänför sig uppfattningen af Andens begrepp till
hela denna utveckling. Men inom den hafva vi att i den Hegel’ska
filosofin äter särskilja den subj<ektiva> Andens begrepp och ld den
objektiva den absol<uta> Andens.

Endast historiskt äberopande denna indelning. böra vi dock betrakta
andens begrepp, sädant det här btifvit fattadt säsom utgörande ut
gångspunkten för utvecklingen i Andens filosofi öfverhufvud — hvilken

50 bör ädagalägga aH anden säsom verklig, i historien i mensklighetens
utvecklingshistoria manifesterad, motsvarar detta sitt begrepp_

Men i öfvergingen frän naturens filosofi framgär detta andens
begrepp säsom det animaliska liR’ets försigvarande. Detta utgör der
före andens omedelbara tillvaro, en omedelbar verklighet, i hvilken
andens begreppet maniflsterar sig. är immanent sfisom denna begrep
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pets försigvarande process. Vi hafva betraktat andens begrepp som
sådant. Men begreppet är icke abstrakt vårt begripande, utan andens
begrepp, i anden verkligt. Dess verklighet är omedelbart såsom resultat
af utveckiingen i filosofins system detta lifvets försigvarande. Lifvet är
icke något ailmänt utan en organisms lifsprocess; Anden derföre
omedelbart en ande, det i en organism medvetna lifvet. Själen. Den
subjektiva Anden. Psykoiogins föremåi,

Vi kunna säga Andens begrepp framgår ur naturfilosofins öfverhuf
vud, är andens begripen i dess förhåilande till naturprocessen. Men i
naturfiiosofins system är slutmomentet det animaliska lifvet och be- 10

gynnelsemomentet i Andens filosofi lifvets färsigvarande.,
1 denna omedeibarhet kaila vi försigvarandet icke Sjelfmedvetande

utan såsom omedelbart, oförmedladt sjelfmedvetande, Sjelflcänsla.
Sjelfkänslan har i denna omedelbarhet ingen bestämning. Lifvet sär
skiljer sig den icke såsom en iefvande från andra lefvande, icke ens som
en tiilvarande frän andra tiillvarande — utan är omedelbart vetande om
sig. Det är den alimänna bestämningslösa känslan af iifvet, ur hvilken
den bestämda sjeiftänslan säsom känsla af lifvets vexlande lust och
olust framgår, och kan endast fattas såsom det. som före denna
bestämning varit. Verstanden. N. B. Exempel>. 20

Vid denna uppfattning har säkert den anmärkning icke undgått
H<errame>— att vi sälunda börja psykologin. tiLan att bestämma. att det
är om menniskoanden vi tala — om menniskans sjäi. Men förhållandet
är verkiigen detta, att pä naturfilosofins ständpunkt ingen skilnad kan
göras melian menniskan och djuren — lika iitet som ur naturveten
skpens synpunkt nåon annan skilnad kun göras melian menniskan
och djuren. än den allmänna melian en djurslägte och ett annat. 1
naturfilosofln måste äfven denna skilnad bortfalla; ty den anatomiserar
icke. Den betraktar djuret som sådant under kategorin aC det anima- 30

liska lifveL såsom denna naturprocess. Hvarje skilnad, man viii
statuera mellan menniskan Och öfriga djur, lånar nödvändigtvis sina
bestämningar ur läran om anden. Det är derförc inom psykologin
denna skiinad kan göras, icke sä, att vi skuule afdeia den i en
djurpsykologi och en menniskans psykologi, utan sälunda att vi kunna
inse pä hvilken punkt gemensamheten upphör och fråga biir endast om
menniskoanden. 1 sjelfva verket gäller derföre äfven, hvad vi nyss sagt
om sjeifkänslan om djuret alIt animaliskt hföfverhufvud. Vi kunna icke
hafva nägot annat bevis härför, än utvecklingens — det negativa att så
iänge der ingen skilnad statueral dc föregäende momenterna äro 40

gemensama för menniska och djur.
Dc af H(errarne>. som känna Hegel’s framstäilning i Antropologin

hufva likaså anmärkt, att denna början är afvikande. Hvad Hegel
kaiiar Sjelflcänsla säsom moment hos »die träumende Seele» — är
Sjeiflcänsian såsom själens känsla afsin ldentitet i de vexlande bestäm
ningarne af lust och olust »des Empflndens», Elem<entar Kursen. Vi
skola icke bestrida denna uppfattning. Den är förmedlad sjelftänsla,
negation af bestämningarne. Men vi säga bestämningen framgår ur det
bestämningslösa och det är från denna bestämningsiöshet vi utgå.
Detta sker, emedan jug icke eljest finner någon början ur Andens 50

alimänna begrepp. Hegeis natärliche seyende Seele börjar mcd de
naturliga qvaiiteterna. Det är icke bevisning. Det är ocksä det begrepps
enliga, att bestämningen förutsLitter och framgår ur det bestämnings
lösa. Sälunda blir bestämningen nödvändigt moment.1
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Psykologi 9 & 10.,

Mina> H<errar> Jag har att göra ett försurnmadt tiiiägg till, hvad som
blifvit anfördt angående metoden, utveckiingsgången i Psykologin.

Emedan i fliosofins system naturfiiosofln måste föregä andens
filosofi. då andens begrepp ur den spekulativa uppfattningen af
naturen framgar. synes det icke vara nägot obefogadt. att i psykologin
äberopa naturprocessen såsom redan känd och utredd. Sjelfva utgngs
punkten för psykoiogin, andens uppfattande såsom sjäi, iifvets medve

10 tande om sig, innebär lifvets och sjäiens tiilvaro i organismen, 1
kroppen.

Men det biir ocksä alit mera, ju mera det biir fråga om de rent
andiiga, menniskan ailena tilihörande förmögenheterna, om andens
verksamhet som sädan, omöjllgt att tala härom utan att förutsätta
denna verksamhets produkt, denna forms innehåii. Huru viii man t. cx.
tala om tänkandet, utan att taia om den bestämda tanken om
tänkandets innehäli, dä tänkandet i sjelfva verket såsom förnuftigt är
icke ett godtyckligt. subjektivt. resonnerande öfver saken, innehäliet,
utan bör vara en utveckiing af detta inneMfls egna objektiva bestäm

20 ningar. Ex<cmpel) Likasä är ali sjäisförmögenhet såvidt den rörer
menniskan. Och ali rent andlig verksamhet af biidningen beroende, af
menskiighetens historiska utveckiing öfverhufvud och särskiidt af
individens mottagna kultur. Den civiiiserade menniskans känsior och
höjeiser äro heit andra än viidens. Det är icke biott ett olika innehåil.
utan en annan kiinslighet kärlekens, vänskapens, den esietiska, glädje
och sorg o. s. v. Käriek> o<ch> Vänskap säsom böjelser, böjeisen för
den ena eiler andra verksamheten i samhäilsiifvet, fosteriandskärieken
o.s. v. Det är derföre 1 psykoiogin nödvändigt, att förutsätta alh detta
säsom kändt Andens filosofi, hela fiiosofins system öfverhufvud.

31) Men detta innehäil skafl i psykoiogin tjena till att visa
- till ett iliste för

att göra verksamhetens föriopp begriphgt, icke till att bevisa utveckling
ens förnuftiga nödvändighet. Den ohjektiva anden, dess begrepp,
framgär icke biott vid siutet af läran om den subj<ektiva anden säsom
dennes Cörutsättning, utan den träder småningom (‘mm under hela
utveckhngens förlopp, säsom det moment i andens lif, förutan hvilket
anden säsom verksamhetens ailmänna form leke kan begripas.N. 8.,

Efter denna anmärkning gä vi tili utveckiingen. För att särskiijja dess
närmaste momenter indela vi: Läran uni Anden: Om Begreppets
försigvarande säsom idee

40 Försia Deit’,,: Psykologi: läran om subj<ektiva Anden = Anden
såsom sjelfmedvetandets process, om Andens begrepp. En ande,

1 SjäIen
Anden / säsom lifvets medvetande om sig. / säsom i kroppen tiilvarande
Ande. /

A. S/c’//käns/an. (Lifvets känsia)
Lifvets omedeibara medvetande om sig.
a) Omedeibar, bcstämningslös sjelftänsla.

50 b) Den bestämda sjeifkänsian.
c) Den erinrade sjelfkänslan.

Lifvets medvetande om sig är såsom insedt vilkor för den animaliska
iifsprocessen den slutpunkt i naturens filosofi, ur hvilken Andens
begrepp framgär. Detta begynneise. utgångspunkten i andens filosofi.
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Vi kaila detta medvetunde känsia emedan det har denna omedeibara
form., Det vore 1 vår tanke rättare. att i Tyskan kaila denna sjelflcänsia
Selbstempfindung än Seibstgefihl. Ty man använder der Gefi7/11 för,
hvad i Svenskan kailas känsior — deitagandets, sorgens glädjens, 0. 5. V.

hvilka icke beteckna någon känsla af lifvet. hvaremot för känsian af
kroppens affektioner nyttjas e,npJhzden och Enipflndungen. Och sjelf
känsian är detta kroppens hfs, det organiska lifvets medvetande om sig.

Men den omedelbara, bestämningslösa Sjelftänslan kan icke fattas
annorlunda, än säsom den genom bestämningen negerade. Vi kunna
tänka oss den bestämningslösa såsom negation afallt bestämdt sätt och 10

vis. alit bestämdt sjelftänslans innehäli. Exempel> känsia af lifvet i
kroppen — af hunger. törst. af dessas tillfredsställande. Af hjertats
oroliga elier iugna slag. Af affektioner i särskilda kroppens organer
behagiiga eller obehagiiga. Ofverhufvud känsia af bestämd lust eller
olust.

Tänka vi oss ali sådan bestämning borta och endast den allmänna
bestämningslös känslan af lifvet, *kern* så hafva vi begrepp om en
bestämningslöshet. Men den är förmedlad — genom bestämnin2ens
negation.

Den omedeibara Sjelfkänsian bör deremot fattas säsom röregaende 20

ali bestämning. Emedan den likväi icke kan fattas annoriunda än i
motsats mot bestämningen, såsom dennas förutsättande är den i sig
bestämd — det bestämningsiösa mot det bestämda. d. ii. cii bestämdt
mot ett annat. Vi säga derföre icke: Vi måste från uppfattningen af den
bestämningsiösa Sjelftänslan öfvergå till betraktande af den bestämda
utan den bestämningsiösa är i sig denna negativitet, denna negation af
bestämningen — och såiedes i sig bestämd, X — icke a, b, c, &c. derföre
en i serien ett d. e.

Om den omedeibara sjeifkänsian kun i och för denna dess omedeibar- 30

het intet annat sägas, än att den öfvergär i er bestämd känsia aflifvet.
Ali bestämd känsia frumgår ur denna bestämningslöshet. hvilken
derföre iir endast ssom försvunnet moment före den bestämda
Sjelfkänslan.

Den bestämda Sjeiftänsian är lifvets iust — denna sjelftänslans, hvila
och tilifredsstäileise i en bestämning, i en bestämd känsia aftiflvaro. Vi
kaila den lifvets lust, såvidt den ger Sjelftänsla. Vi kunna röreställa oss
detta såsom den ailmänna känsian aftillvaro i dena Nu — i fivarje Nu.
Men den bestämda känslan af tiillvaro är bestämd genom sitt negativa 40

förhällande till andra bestämningar, genom att negera utesluta dessa.
Detta kaila vi lifvets olust. Derföre den bestämda Sjelfkänslan vexling
af lifvets lust och oiust.

Vi betrakta här Sjeifkänsian den bestämningslösa och bestämda i sig
i dess diaiektiska rörelse. Men den är lifvets sje1ftänsl lifvets i
organismen i kroppen — sjelflcänsla. Den bestämda sjelfkänslan lifvets
lust är derföre känsla af tillvaro i kroppen i dess organer, i den ena eller
andra. Dess olust är öfvergäng från denna känsla af tillvaro i en organ
till den i en annan.

Ex<empeb_ 50

M<ina> H(errar Den deduktion, vi gjort af Sjelfkänslans momenter, var
kort denna.

Sjelftänsian är i Andens filosofi omedeibar, oförmedlad början.
Naturfilosofin må mcd dess deducerande hjelpa sig bäst den gitter.
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Men det är klart att andens fllosofl måste utgå från det gifna: att anden
är. detta har betydelsen Lifvets försigvarande = Sjelftänslan är; ty ande
är = sjelflcänsla, intet annat.

Sjelflcänslan är derföre omedelbar — d. ii. beslämningslös. N. B. Men
beslämningslösheten innebär detta: att den skiljer ifrån sig bestämning
en,

För vår eI’iertanke förhjIler sig della så, att vi förutsätta bestämnin
gen och genom ali negera den abstrahera komma till det Bestämnings
lösa. Men detta biir sä icke det omedelbara, utan törmedlade, medelst

10 och genom beslämningen &amgångna. Det rörmediade är egentligen =

bestämning.
Det omedelbara, verkligen bestämningslösa är det törsta, men kan

icke begdpas annorlunda än i motsats mot bestämningen, d. ä. 1 dess
begrepp innehälles det, att det särskiljer sig från bestämningen
Bestämningen såsom bestämd sjelflcänsla, serie af beslämningar pä ena
sidan <den omedeibara sjelftänslan pä den andra. Denna är sjelf en
bestämning, en bestämd känsla af lifvet.

Den bestämda sjelflcänslan är sjelflcilnslans tillvaro i ett mi, pä ett
20 bestämdt sätt och vis. Lifvets lust, emedan den ger verklighet, Cörverk

ligar denna fordran, som innehälles i sjelftänslans begrepp., Men den är
bestämd genom sin negativitet, genom ali från sig utesluta andra
bestämda känslor aflifvet. Denna negativitet är en sjellldinslans brist —

olust. N. B. Dessa framgå i hvarje on ur Eestämningslösheten.

Vi hafva fattat sjelfkänslan såsom lifvets medvetande om sig. Lifvet är
äter icke ett Nägot utom den organiska processen, utan sjelfva denna
process. Naturvetenskapen uppläcker i den den mekaniska och kemis
ka processen. Men den skiljer ifrän dessa lifsprocessen, såsom det

30 mekaniken och kemismen i organismen bestämmande som t. ex. gör
att samma grundämnen 1 olika organer ingä olika föreningar o. s. v.
Sjelfva denna process vet säsom Sjelftänsla sin egen tiilvaro — känner
sig. Dess bestämningar, de bestämda känslorna äro derföre känsla af
Iifsprocessen, af lifvets tillvaro i olika delar af organismen.

Exempel senast. Det är här icke fråga om nägot medvetande om
kroppens förhällande till den yttre verlden. An mindre om någon insigt
i de organiska förrättningarnes art. Här talas endast om Känsian af
tillvaro af lif— omalla kroppens organiska funktioner, om organernas
affektioner utifrån och om deras användande såvidt allt detta ger

40 känsla af lif och tillvaro — lifvets hist — eller en saknad afdenna känsla
01 U st.,

Vi kunna till upplysning anmärka: att känslan af Iif anlagiigen är
starkare i de högre organismerna - såsom erfarenheten lärer, att den är
starkare hos barnet och ungdomen, än hos ålderdomen. emedan hos de
förra sinnesutveckling och Lillvexl. icke blott bibehällande.

Herrarne känna ur den Psykologi, vid gymnasium följts. Lekt<or>
Cleve’s, de allmännaste uppfattningssätt aC själens och kroppens
samba nd.

För den nyare filosoFin vigtiga äro Cartesii Hirn: Concursus divinus
50 och Leibnitz — Harmonia prestabilita. N. li. Men i Psykologin specielt

hafva de dock icke allmännare gjort sig gällande. 1 den nyare och i
s(ynner)het nutidens den empir<iska — förklarar man sammanhanget
säsom. hvad man kallat en influxus fysicus. Själ och kropp verka pä
hvarandra. såsom utom hvarandra stående. Kroppew pä själen i
vetandel - ivärtom i viljandet. Tiligängen lemnas oförklarad.
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Det inses Iått, att dessa åsigter hafva sin rot i antagandet, aH
organismen är efl, själen ett annat Nägot, tvenne ting, hvilkas öm
sesidiga inverkan skall förklaras.

Vi behöfva icke söka en sädan förklaring. Vi säga Själen Lis sjelfva
sjelftänslan, denna process. hvilken vi här uppfatta. Den är icke ett
Något bakom processen. som har känsian och känner lifvet, tilivaron.
Lifvet den organiska processen är väl en annan process. 1 begreppet
skild (begreppets Vara); men den Lis det sisom ett moment i Sjelftäns
lans process. hvilken är lifvets eget medvetande om sig (Begreppets
försigvarande). 10

Lifvet är visserligen nödvändigt, för att Sjelfkänslan mä finnas. Men
Sjelflcänslan är äfven enkigt> erfarenheten det animaliska lifvets nöd
vändiga vilkor. Man säger sjelftänslan kan momentant försvina — vid
sanslöshet. Afven lifvets funktioner. Andedrägt. Blodomlopp kunna
momentant upphöra. Att sjelflcänslan kan upphöra är icke säkert,
motsatsen säkrare — att ehuru den kan momentant förgå såsom
bestämd lust elker> olust, den Iikväl fortfar säsom ailmän känsla af
Iifvet, bestämningslös sjelflcänsla., Hvad man vanligen förstår med
medvetandets försvinnande [t. cx. i sömn, i sjukdom. i sanslöshet] är
icke sjelflcänsla utan medvetande om den yttre verlden och reprod<u- 20

cerande> fantasin och minnet.
Men sjelflciinsian är icke present i alla organer, alla lifvets funktioner,

De finnas icke för sjelfkLinslans lust och olust. Den s. k. vegetativa
processen — näringsprocessens lefverns och njurarnas verksamhet
o. s. v. Ofverhufvud kan man säga det mekaniska i t. cx. andedrägt,
pulserandet o. s. v. ger sjelftänsla, den kemiska icke. Det kan dock icke
nekas att störingar den gifva olust — längre gångna lidande. smärta.
Det är denföre en rigtig slutsats. att dessa processers ostörda fortgång
ger lust. Fråean är icke den att lifvets tiilvaro skall kännas i hvarje
punkt. Man kommer då till en delning i oändlighet. Det är nog, att 30

känslan af sagda lifvets funktioner såsom Iust är en annan, än den af
t. cx. en muskels rörelighet.

Härmed sammanhänger, att känslan af lifvet färmedlas genom egna
organer Nervsystemet, ryggmärgen och hieman. Man har derföre
ansett sä, att själen stär i ngon slags beröning med dessa organers
centralpunkter — mottager och meddelar intryck. Hvanifrän har man
kommit till frågan om själens säte, dess plats i organismen.

Vi skola nästa gång albandia härom nägot utförligare.

40

Psykologi 117

Mina> Hemrar> Vi sysselsatte oss senast mcd betraktandet af själens
och kroppens s. k. ömsesidiga inverkan på hvarandra. Vår äsigt härom
kan kort sammanfattas sMunda: att. om man förutsätter Iifvet den
organiska processen och själen säsom tvä skilda ting, det visserligen blir
ett olösligt problem att rorstå, hum de kunna inverka pä hvarandra,
det ena ett materielt, det andra ett immatenielt förlopp. Då deremot vi
fatta själen såsom lifvet sjelft, denna organiska process. säsom medve
tande om sig om sin tilivaro. försvinner behofvet af att söka förkiaring 50

öfver bädas samband mcd hvarandra. Hvad helst Iifvet är. det utgör
äfven moment i lifvets sjelftänsia. själen.

Meri det nämndes, att ehuru själen Lis den organiska processens
sjelflcänsla, den Iikväl icke är medveten af processen i dess totalitet,
utan att funktioner i denna process finnas, hvilka icke Lis medveten. Sä
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t. cx. ickc medvetcn af, hvad SOm föregår i hjertat. Lungan, matsmält
ningsorganerna. Men betviflas kan icke, att icke hvarje process ger
känsia aflifN. 8. Medvetande om dess förlopp är något annat. Annat:
Känsia af Iifvets Iust i desamma_

Naturvetenskapen har Iagt i dagen organer af hvilka medvetandet
förmedias, elkeö i hvilka det har tiilvaro. Dessa kallas öfver hufvud af
nensysteme t.

Nensystemet har vissa, cenzratpunkter. hjernan, ryggmärgen och
nervknutar. s. k. ganglier, dessa mer eller mindre symmetriskt spridda

io inom kaviteterna, förnämligast i fortsättningen afryggmärgsnerverna.
Genom noggranna iakttagelser på djur (grodor, kaniner, hundar)

har man utredt, att skilda nerwsträngar hafva en olika funktion: vissa
förmedia endast sinnesorganernas intryck — bland hvilka man åter
skiljer dem, som förmedia syn, hörsel, smak, Iukt, och dem, som
förmedla känslla — särskiljandet har sin grund förnämkigaso den, att
de senares beröring, skadandc, gifva känsia af smärta, de förras icke.
Dc förra sensuela — dc senare sensibia. De förra, dc sensuela, från
hjernan. dc senare. sensibla. dets från hjernan (för hufvudet (sin
nesorg(anet> trigentium) och kaviteterna (vagus)) deis från ryggmärgen

20 för de yttre organerna, huden — (från och mcd halsen). Det tredje slaget
nerver äro dc motoriska — i ungePär summa fördelning från hjerna och
ryggmärg. (Dc sensuela och motoriska ingen smärta. Endast de
sensibla. IIAtt sensibia och motoriska utgå parvis från ryggmärgen
undantagsvis äfven fr<årn hjernan.II)

Men man har skäl antaga, itU ganglierna hiida relativt afskllda
nervcentra för1 sinnesorganerna (dc fyra) och kaviteternas organer, så
att de från dem fortsatta nerverna verka den vanliga organiska
processen (hjcrta;s slag, lungornas rörelse o. s. v.), af hvilka individen
icke har nägot särskildt medvetande och icke medvetet åstadkommer.

30 Hjern och ryggmärgsnervernas förbindelse mcd dem inverkar dock
äfven häruppå (vagus 10 nervparet) och störingar i dessa organer
gifva smärta, senteras genom hjernans sensibia nerver.

Det är föga att förundra, att alla dessa iakttagelser ingifvit den
förestählningen att själen, säsom receptiv för yttre intryck och aktiv i
kroppsorganernas begagnande, stär i beröring mcd dessa i nervsyste
mets centralpunkt. förnämligast hjcrnan, emed<an> ryggmärgen kan
anses säsom endast en förlängning af den, och hvilken direkt upptager
de sensuela nerverna.

Hvad nu angår sjelfkänslan, så är den enligt vär uppfattning känsla
40 af Iif af tiilvaro i organismen, säsom bestämd denna känsla i den ena

eilen andra organen. Vi tala här endast om den: och än fatta den såsom
den organiska processens egen känsla af sin ti1lvaro.

Det är idaga1agdt, att när t. cx. en blottad motorisk nerv retas, den
rörer organet (muskein) till hviiken den leder; att en sensibel ger känsla
af smärta i punkterna för sina förgreningar; att den sensibia irriterad
åstadkommer verksamhet i den motoriska (äfven efter döden gal
vaniserad) = Refiexrörelse. Dagiiga crfarenheten lärer, att tryckning pä
en nervstam ger domning, smärta, att den också åstadkommer s. k.
ofrivilliga rörelser (afvärjande, undandragande).

50 Huru förhåller sig sjeiftänslan härtili? Nervrörelsen är säsom hvarje
annan (blodomlopp &c.) organisk process. Den är säsom motorisk
elken sensibeL t. cx. den skild, att den är a(bruten. momentan, som man
säger lyder Viljan. Detta tillhör sjeiftänslans natur såsom vexiande
bestämd känsia, vexlande lust och oiust.

Sjeifkänslan är bestämd. verklig i en iifVets känsla lust. Men i dennas
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negativitet olust Och öfvergång till en annan. Detta viii säga, att
sjelflcänslan har denna inneboende aktivitet — ger sig verkhghet. Denna
aktivitet är såväl kinsia af en aftektion — (N. B. Fritt känna till fotens
— f5ngerspetsens tilivaro), som fri rörelse. Att båda äro sjeifkänsia i en
Organisk prlcess, nervrörelsen — är denna processens känsia af sig. Till1
processen hörer detta, att rörelsen genomlöper en nerv. Sjelfva detta
förllpp den bestämda sjelfkänslan. Lifvet kännes väl icke iängsåt
nenen, utan i dess yttersta förgreningar; men förllppet hörer säsom
Orgcanisk> process till denna känsla. Och den finnes icke. om nerven
afskäres. (N. B. Vanan hos amputerade) Sjelftänsian har derföre icke 10
siti siite i centrum eller i förgreningarne. Rörelsen i dess helhet ger
sjeifkänsian.

Att sjeifkänsian icke uteslutande är denna rria röreise i sensibihtet
och motiOn utan att den har tiilivaro i föijd af yttre aifektioner — en
tryckning senteras och motion föijer — derom är intet att säga.
Organismen är naturföreteeise i beröring med andra naturföreteelser.
Sä äfven sjelftänslan i de sensuela nervemas aifektion. (A B. Reflex
rörelsen äfven dä nerven blltt hltas.)

Hvarföre nen’systemet finnes — det är en annan fråga. Derpä kan
naturvetenskapen gifva sitt svar — naturfilosofin sitt; Och det senare bhr 20
svaret pä frågan: hvarföre det animaiiska lifvet finnes. Ty dertiil hörer
väsenthgen sensibilitet och motion Och dessas organer — d. ä. dessa
säsom Orgarnsk process. Sjeiftänsian, käns4 hfvet i dem är deras egen,
hvad slm gör dem till annat, än en biltt organisk vegetativ process.

Hvarföre äter nensystemet har sina centraipunkter — detta kan vara
svårare att utreda. Blodomloppet har äfven sin— Nädngsorganerna sin.
Animaliska organismen har denna typ öfverhufvud. Ty det animahska
lifvet är denna enhet ett lif — slutande sig inom sig mot alh yttre. Då
afgjordt är att nervsträngen för att vara verksam har nägon central
punkt — är i beröring med, hvad man kailat nen’kroppen sä hör detta Jo
organismens inrättning till. Den kunde vara annan — om sådant i
ailmänhet läta säga sig7

P.n’ko!ogi 12 & 1 3_

M<ina H<errar> Säsom summan af det senast framstäida om sjelflcäns
ians förhcåilande> till nerfsystemet kunna vi anse:

1:0 Att Nerfsystemets verksamhet är naturprocess säsom öfriga
processer i den animahska organismen.

2:o Att den Iikväi utgör den för det animaliska Iifvet utmärkande 40
processen.

3:o Hvarföre det ari den, som det animahska Iifvet har känsla afsin
tllivaro, är bestämd sjelftänsla — iust och oiust.

N. B. icke i den isoierad, utan säsom i alla iifsfunktioner deltagande7
1(4:0 Sjeiftänslan är icke rastad vid — nervcentrum siutet afnervstam

men, utan vid heia förioppet af den s. k. nervledningen, nervprocessen
— iust eiler oiust i den. T. ex. känsia af ii!’, af tiilvaro i fingerspetsen
antingen biott sensibeit elier tiilika motoriskt — är iust i denna process
— nervprocessen.

Att centrum finnes — detta tiilihör den animaliska organismen 50

öfverhufvud — tiliihör nervprocessen säsom naturprocess. Större hjerna
hos högre djur = förhöjdt Iif och känsla af hfvet.,Ij

5:o Att nervverksamheten i de sensuela äfvensom deivis i de sensibia
och motoriska är af yttre intryck beroende — detta hör icke hit att
förkiara. Organismen är naturföreteelse biand öfriga naturföreteeiser
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och stär i känslosammanhang mcd dem. N. B. Sensihla nerver för si.
Motoriska jemte dem. Sensuela jemte bäda verksam.

6:o Hvurföre den aF yltre intryck väckta nenverksamheten ger
sjelftänsla. bestämd hist eller olust detta har för oss sin förklaring den.
att den animalisku processen förutsätter sjelftänsla, icke utan sjelf
känsla är tänkbar och finnes.

N. B. Detta är kroppens inverkan pä själen,
7:o Huru äter sjelftänslan ger sig beslämning bestämmer sig till

känsla af lust och olust i dc sensibia och motoniska nervernas verk
10 samhet? (äFven utan yttre intryck) detta är det egentliga vi hafva att

förklara ur sjelfkänslans begrepp — att den nödvändigtvis är bestämd,
öfvergäng hän bestämning tul bestämning, och della i organismen, i en
organisk funktion. emedan sjelflcänsian än den organiska processens
eget medvetande om sig.

N. B. Detta = själens inverkan pä kroppen.

Jag finner, att jag genom tidigare afbrytande af en lektion — yttrat mig
kortare än ämnadt öfver den bestämda sjeifkänslan.

Den bestämda sjelflcänslan är säsom förverkligande sitt begrepp, den
20 fondran, begreppet innebär, lust, säsom negativt hänförande sig till

andra olust, innebär denna negativitet och förutsätter andra känslor af
hist. Det är denföne i denna sjellkänslans
natur vi hafva att söka vexlingen i nervprocessen, sä att än den sensibla,
än den motoriska (jemte den sensibia), än den sensuela (jemte moto
niska och sensibia) nenvprocessen utgör den organiska pnocess. 1
hvilken sjelftänslun såsom lust. och olust är venklig — utgör detta
begreppets hiottu varande, som är moment i sjelftänslan (negation.
hvars negation sjelftänslan är). Den är ocksä icke den ena eller andra
nen’processen i alimänhet. utan denna bestämda eller dessa bestämda

30 nervers verksamhet, säsom känsla af lif och tillvaro i den ena eller
andra delen af organismen.

Vi böra ihägkomma: att här icke är fråga om, hiaci själen vet. eller
hradsjälen gör, icke heller om organismens och dess delars hicuh hvad
de För vetandet äro och i handlingen verka, utan bIott om känsian af ii!
och till;aro 1 desamma, Iifvets Iust och olusl.

1 denna vexhng af lust och oiust hafvu vi dock vetandet och
viljandet i dess frö. Spräkbruket säger väl hist = häg, begär, sträfvande
att förändra det närvarande sjäistillständet. Men detta är 1 sjelfva
verket det närvarandev oitis!. Sä är Iifvets lust = belätenhet i det

40 närvarande, tillfredsstäid känIa af lif, af tillvaro, lifvets olust =

öfvergäng till en ny känsia af lust — sträfvande, viljande.

N. B. Vi hafva nog länge sysselsatt oss mcd sjelfkänslan, detta andens
första, omedeibara vara. Ofvergängen fatta vi som följer.

Hvarje bestämd känsla af lifvet är genom sin negativitet hänförd till
andra. Den bestämda sjclflcänslan är derföre denna oändliga serie af
vexlande lust och olust 1 hvilken sjelkänslan endast sträfvar till
verkhghel. Sjeiftänslan bhr 1 denna form en oändlig vexiing af känsia
af liF i det enna ellen andra organet. pä det ena ellen andra bestämda

50 sättet. Verklig biir den först derigenom. att den erinrar sig 1 sig, att den
i denna beslämda känsla af tillvaro vet den förgängna raden af känslor
upptagen och den kommande potentialiler innehällen — i känslan af
tillvaro i denna organ i detta nu, och att den är lifvcts medvetande om
sig säsom totalitet af den organiska processen. Sjelkänslan är sälunda
individuel — känsia af den individuela tiilvaron i denna organism. i
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hviiker känsla den vexiande lusten och olusten ingår såsom moment
endast öfvergående sätt och viss rör sjeiftänsians verklighet.

Ali omedeibar bestämning är af denna arL A bestämdt af b. c. d &c.
icke dessa. Men a förutsätter således redan i sig denna ytterligare serie.
B hkaså icke a. elder> c. Detta det abstrakta i förMilandet. Sjelflcänslan,
såsom lifvets känsia af sig 1 denna bestämda iust och oiust, ednrar sig
i den såsom ali bestämning, men denna bestämda känsla endast i dena
nu. Den skuiie såsom känsia af lif i detta organ, pä detta sätt, biifva
endast en aidrig fuiländad serie af bestämda känslor af lii’ och tillvaro,
aidrig sann sjelflcänsla. Den gär derföre ur denna progress af känsior 10
tillbaka i sig; igenkänner sig säsom detta sjelf, hvilket äfven varit andra
föregående känsior af tilivaro och skall öfvergä till kommande, biir
känsla af lifvets totalitet i denna närvarande känsla af lust och olust
sammanträngd, men gäende utöfver den till andra dyhka känslor.1

Det är sjelfva denna erinring, detta sjeltkänslans förinnerhgande, vi
skulle kunna kaila den sig erinrande, förinnerligande sjelflcänslan. Ty
den innebär pä en gång ett erinrande af de förgångna känsiorna af lust
och olust och ett sjelRänslans fördjupande i sig. Men vi vilja till
undvikande af denna fremmande terminologi benämna detta moment,
den verkliga sjeiftänsian. Såled(es> a) Omedeib<ar> b) Bestämd Känsla> 20

af L<usu & Odust och c) Den verkkiga Sj<elftänslan,
Vi säga först säsom denna verkiiga sjelflcänsla vet sig själen såsom

individuum såsom i denna organism verklig själ. Skilnaden är: aH
sjelfkänslan, sädan vi omedelbart fattat den. biir blott denna och denna
känsla af lif och tilivaro; medan den individuela sjelfkänslan är känsla
af tilllvaro såsom detta ena lefvande väsendes, 1 hvilken känsia de
vexlande bestämningarna af lust och olust äro försvinnande sätt och vis
för denna individuela sjelflcänslas tilllvaro. Vi öfvergå härmed till en ny
form för, eti nytt stadium af själslifvet

30

M<ina> H<errar> Det är en sak, som man vanligen tager ganska lätt, att
menniskan känner sig såsom detta ena lefvande väsende i hvarje nu,
ehuru hvarje nu kännande lifvet säsom en vexlande bestämning. Den
erbjuder också ingen svårighet, då vi förutsätta det andhga sjelfmed
vetandet, detta medvetande om vårt Jag och tillägga, hvarje hfsyttring
i denna kropp hörer detta Jag till. Men om vi antaga, att djuren icke
hafva ett sådant sjelfmedvetande, såsom af tänkandet beroende, hvilket
enl<igt> ali erfarenhet icke kan dem tifläggas, vittnar likväl allt i deras lif
derom, att de i medvetandet om hvarje sin kropps affektion och i hvarje
dess röreise inlägga sitt sjelf, hafva medvetande om sig säsom detta ena 40

Iefvande väsende. Ett djur skulle icke eljest låta sitt görande bestämmas
afett ensami organs affektion. (t. ex. en häst afvärja en tryckning eller
stöt mot dess sida med hufvudet eller fötterna eller undfly den genom
en röreise af hela kroppen) eller huru det skulle välja det ena eller andra
organet. för att vara verksam enkigv sin instinkt eller vana. Det bevisar
sig i dessa partiela affektioner känna hela sin vareise afficiederad. i
dessa partiela rörelser inlägga hela sin sjelftänsia_

Det är detta vi sökt göra för oss begripligt genom att utreda
Sjeifkänsians, känslans af hfvet natur. Sedan vi kommit att förstå, hvad
bestämd sjelftänsia är, är denna utrednings summa: ingen bestämd 50

känsla. ingen känsia af hfvets lust och olust flnnes. utan att sjelflcänslan
såsom totalitet i den ingår. Djuret skulle icke vara medvetande af en
affektion (sensuel eller sensibel), om det icke i den kände hela sin
tillvaro träffadt, skulie icke vara mäktigt af fri rörelse, om det icke i
hvarje sädan inlade denna sin tilivaro, sin sjeiflcänsla säsom känsla af
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Iifvets totahtet.
Att detta är nödvändigt, det anse vi oss icke kunna bevisa annor

lunda, än genom insigten den, att den bestämda känslan af lif lifvets
lust och oiust, är denna bestämda känsla, icke genom att särskilja sig
från andra bestämda känsior, sin negativitet, utan genom att positivt i
sig innefatta, i sig såsom sin bestämning förutsätta ali bestämning. Det
är denna Sjelftänsians immanens i den vexlande lusten Och oiusten vi
kaila verkhg sjellkänsla.,

Först i dennu verkliga Sjeifkänsla fattar sig hfvet såsom individuelt
10 säsom ett iefvande väsende i denna organism. Vi öfvergå härmed till

betraktande af det andra momentet i läran om anden säsom sjäi — till
betraktande af Sjäkns Indiridualitet.

Själen är denna känsla af individuahteten i denna individueia
organism. Aiit hvad i den förefinnes säsom naturiig beskaffenhet, det
tager den individuela sjeiflcänsian för via den är den hos sig.

a) Narurllg i,idiridiwaliret.
Men genom aH siuta sig inom organismen, särskiijer den lefvande
individen från sig det för organismen yttre en yttre verld till hvilken

20 dess sensationer Och drifter förhäila sig.

b) Sensationerna och driJterna.
1 denna kamp mot den yttre veridens infiytande pä organismen och
sjelftänslan utbiidar sig sjelftänslan till lnstinkt och Vana och
Individualiteten är 1 sig afslutad.

Vi hafva alitsä att först betrakta den naturhga Individualiteten.
30 Individualitet är abstrakt = utesiutande bestämning, det förhällande,

vi redan betraktat i fråga om den bestämda sjeifkänslun. Detta
begrepp, denna kategori, betydeise är den anförda, att bestämndng)
utesiuter andra bestämningar, men i sig förutsätter dem. är sig
utveckiande bestämning.

Hän är fråga om organismen säsom Individuum. Naturföremälen
öfverhufv<ud> äro individuela för betraktelsen. för vär uppfattning.
Organismen är individuel för dess sig vetande hf. för sjeifkänslan. Men
organismen är naturprodukt — och sjeiftänslan har i den sin gifha,
naturhga bestämning. Den är omedelbart, sädan den är nägot för

40 sjelflcänslan förefunnet. När Sjelflcänsian i hvarje nu är totai i känslan
af den ena eller andra organens lif och verksamhet är det bestämda
innehäilet ngot omedelbart gifvet. Hvarje djursliigle. hvarje individ af
detsamma har till följd af sin naturliga organisation sin sjelftänsla i
organismen pä ett af denna organisation beroende sätt och vis.

Här möter oss för första gängen detta psykologiska materiai, som
forskningen gifvit vid handen, deis säsom naturvetenskaplig erfarenhet,
dels säsom psykologisk systematik. Den naturhga individualiteten är
sjelflcänsia i det naturhgt gifna; och dess närmare innehäli Lis äfven för
vär betraktelse nägot gifvet, som det har sin stora svärighet att

50 systematisera.
Det begrepp, som i den lefvande organismen Lis det gestaitande,

kailar man siägtbegreppet. Det är det, som utgör organismens lag och
i den förverkligar sig. Men begreppet öfverhufvud är denna ailmänna
lag, som speciticerar sig i en serie af realiteter, manifesterar sig i en
fortgående verklighet. och genom denna specifikation är i det indivi
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duela. i individen verklit IV. 8, Der skulle eljest icke finnas någon

skilnad mellan individema och ingen verklighet7 Så äfven slägtbegrep
pet. Dess specifikationer äro Arter. Naturforskningen bestämmer dem
empiriskt. Der finnes ingen säker gräns. För oss är det nog att inse
artskilnadens begreppsmässighet.

Sjelftänslan bestämmes naturligt enligt dessa tre momenter — genom
slägtets natur, genom artens, genom individens — säsom bädas sam
manslutning.

AlIt detta angår oss här naturligtvis endast i afseende ä menniskan.
Till dc naturliga bestämningarne för slägtet räkna vi alIt det, jo

hvarigenom menniskans organism skiljer sig från de öfriga djurens.
Anatomi och fysiologi. Till den äfven dc skilda menniskoåldrarne,
såsom af slägtbegreppet bestämda olika mot andra djurs.

Till artbestämningen Racerna — och den nationela typen — äfvensom
familjelikheten.

Till det individuela — den individ<uela> naturbestämningen i den
sammanfattning, som kallas temperament. Det är den indelning H<er
rame) återflnna i Hegel’s antropologi.,

Psykologi 14 & 15, 21)

M<ina H<errar’ Den senast framstälda indelningen af dc naturliga
bestämningar, hvilka säsom 1 organismen gifna utgöra sjelflcänslans
innehill och konstituera den naturliga individualiteten, äterfinner
H<errarne ungerärligen i Hegeis antropologi.

Jag ber Herrarne> här tilläta mig ett rätträrdigande i afseende> å det
afvikande sätt, hvarpä jag uppfattat dessa naturliga bestämningars
betydelse och läran om själen öfverhufvud. Jag säger rätträrdigande,
emedan jag har farhåga för en originalitetssjuka. som drifver att
komma fram med något nytt hurudant det än mä vara. 30

Förhållandet är följande: Säsom Hegel i Antropologin fattar Anden
är anden en abstraktion, den allmänna. mensklighetens ande. som ger
sig dessa naturliga bestämningar m. m. — eller i dem framgir. Det är en
allmän Verldsande, som lefver mcd i det planetabska lifvet — som
speciflcerar sig till särskilda naturandar t. ex. 1 Racerna — som indivi
dualiserar sig 1 temperamenterna.,

Della är abstraktion. Det är faktiskt att sä sker — men det är
abstraktion att i detta skeende se anden. Den finnes ingen frihet och
intet sjelfmedvetande. Hegel’s framställning hänaf Lis ocksä framstähl
ning af en naturprocess, af en utveckling, som följer sin Iag — men icke 40

är medvetande af sig sjelf, utan har sitt medvetande i ett annat — i den
sjelfmedvetna anden, fenomenologins förem’äl, icke antropologins.

Min öfvertygelse härvid är den: Anden är sjelfmedvetande — förnuf
tet för förnuftet — begreppet för begreppet. Detta är det stora steget
från natur till ande, att naturen Lis förnuft, förnuftig lag och ordning —

men medvetslöst förnuft. anden äter den, för hvilken förnuftel i
naturen är. rättare: processen att göra del till cl förnuft förnuftet -

dess egen pnocess att blifva förnuft För sig.
Det är derföre vi utgått från sjelfkänslan. Det är derföre vi fatta

äfven dessa naturliga bestämningar i betydelsen aF, hvad dc äro rär 50

sjelftänslan.
Vi lasta derigenom visserligen på nawrfilosofln skyldigheten att

förklara: hvarföre, menskliga organismen, säsom slägtets, är, sädan den
är; hvarföre slägtet sönderfaller i racer, folkslag, och familjetyper;
hvarföre individernas allmänna kroppskonstitution är denna eller
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denna. Jag viii gerna erkänna. attjag icke kan förklara: hvarföre t. ex.
individerna hafva dessa olika temperamenter, d- ä. hvarföre sä öfver
hufvud skall vara? Men jag föredrager, att taga det säsom ett gifvet
naturhistoriskt faktum helire, än att förkiara det ur en abstraktion
säsom en abstrakt andes verk. Ty för Naturen gäller det i alimänhet, att
dess gestuiter hafva sin lag. sin norm, säsom den biott af menskliga
förnuftet insedda lagen. Dess sanning har sitt stöd utom naturen, i
anden, i menniskoandens förnuftiga insigt. Men anden kan icke vara en
sådan lag (en alla andar genomgående ande) ett förnuft som blott är,

10 en ailmän ande. naturande o. s. v. ty detta vore dock Natur icke Ande.
Detta är förh<ällandet t(ill) Hegel.

En förklaring hafva vi sökt gifva från naturfilosoflns ståndpunkt— ur
slLigtbegreppet. Det hör nuturföreteelsen till att hafva en ailman
sliigtkarakter - denna speciflcerad — och derigenom vara individuel. Vi
förkiara derigenom icke hvarföre just dessa karakterer tililkomma
menniskoslägtet — racerna individerna7 vi bringa det blott till insigt,
att sädane måste finnas. Vi antaga dem säsom gifoa för sjelfkänslan.
säsom organismen i dess heihet är gifven — naturprodukt. På psykolo
gins ständpunkt hafva vi blott atc förkiara deras betydelse för sjelf

O känslan. N. 8. Om anteckwing>.
Vi kunna icke ingå närmare pä beskaffenheten af den organiska

bygnaden, som är utmärkande för menniskan. Det utmärkande bevisar
sig mindre i näringsorganerna och blodomioppet, än i benbygnad
muskel och nervsystem. Likväl i näringsorg(anerna) säsom egnade för
ali föda. Benbygnad och muskelsystem hafva sin ailmänna utmärkande
karakter i den upprätta stäliningen, i ansigtets deraf beroende bygnad
och i armarnes och händernas Form. Nervsystemet. äter, som hos dc
högre djurklasserna utmärker sig genom bestämdare centralisation.
skiljer sig i detta hänseende hos menniskan endast qvantitativt, sä att

30 hjernan i förhällande till kroppens storlek hos henne är störst. Vidare
utmärker det sig genom en rinare och till kroppens ym trängande
utbredning, sä att dess yttersta utgreningar icke äro betäckta afen tjock
hud skal fjäder ell<er> rjällbeklädnad — och är rikure i förhällande till dc
lägre djurs, som icke hafva nägon dylik Dc sensibla nerverna. Slutiigen
mäste vi tilllskrifva nervsystemets egendomlighet vissa sinnesorganer
nas företräden. Det finnes djur, som se, höra, lukta, smaka skarpare ilo
menniskan. Men man vet icke, att nägot djur har sinne för form och
flirg, välljud, melodi och harmoni, vällukt smaken beroende af
födoämnenas mängfald animaliska och vegetabiliska. Smaknerverna i

40 öfverensstämmelse dermed7
Vi säga icke, att uppfattningen af formens, rargens tonens behag ilr

endast organisk bygnad. Men de förmedlas af det yttre sinnet, och
sjelfva sinnesorganet mäste hafva en för ändamälet tjenlig form. 1 deras
yttre bygnad har den icke kunnat uppvisas. Det är sannolikt, att
nervverksamheten (den sensuela) är en annan. än hos djuren. *Scllcit
hn*.

JSlutligen iho talorganernas bygnad för menniskan det egendomh
gaste och deras användning till artikulerade ljud skiljer henne frän
alIt skapadt.II

Alh detta, som kan anses för ett lekamligt företräde hos menniskans
organism, ger henne äfven en annan sjellkänsla ilo djurens. Lifvet är
annat lifvets medvetande om sig. känsian af lif och tillvaro en annan,
d. ii. den bestämda sjelftänslan, hist och olust, och derföre äfven den
individuela sjelWänslan en annan. N. 8, företrädet.

Pä denna naturliga individuulitet beror det! man kailar anlag. sävidt
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dessa anlag tillhöra (mennisko)slägter. Hvad ensam menniskans hand i
följd af sin bygnad och känslighet kun åstadkomma, utgör redan ett
anlag till hennes konstfärdighet och makt öfver naturen den lefvande
och den döda. Naturvetenskapen har icke kunnat utforska hjernans
funktion: endast att dess skadande är såsom hjertats lifsfarligast, och
att det förlamar nervsystemets verksamhet. Man kan sålunda anse det
temligen afgjordt, att dess större utveckling hos menniskan betingar en
större nervverksamhet och ger henne sålunda högre anlag för iaktta
gelsen af det, för organismen yttre, af naturföreteelserna, och för
uppfattning af andra menskliga individers tanke och viljeyttringar, 10

äfvensom större välde öfver kroppen för den fria rörelsen öfverhufvud
och för att uttrycka hvad i hennes inre föregår. Afven djuren hafva sätt
att uttrycka sina känslor — menniskan ensam har ansigtsuttrycket Och
dess ilma spel. fOgat hos djuren — Munnens spel — Skägget Erdman.
Tårar — leende och skratt — glädjen af lifvet sjelflcänslans lust.II och,
Såsom redan erinrades — talorganerna och språket ställa henne öfver
alIt i skapelsen. dessa organer utgöra hennes högsta anlag.

Herrarne> finna. att Hegel i särskildt kapitel behandlar de naturliga
förändringarne, till hvilka han förer lefnadsåldrarne och könsskilna
den. Emedan de dock äfven de kunna föras till de för slägtet gemen- 20

sama naturbestämningarne, upptagu vi dem här. Psykologin kan icke
vara en utvecklingshistoria. Utvecklingen är för den säsom organismen
gifven. Hvad könsskilnaden angir saknas icke försök att fllosofiskt
förklara den resp<ektive> bevisa dess förnuftiga nödvändighet. Den har
hos menniskan sin högre betydelse för Ihmiljelifvet och familjekärle
ken. Och, såsom jag skall längre fram söka visa, den förer äfven, djuren
till det hos dem mest menskliga — till delade känslor af ömhet saknad
glädje och sorg — från egoismen. Men den är såsom naturlig med
afseende ä alIt detta blott anlag. Hvarföre den naturligen finnes, detta
är en annan fråga. som icke tillhör psykologin. Hos vissa lägre djur har 30

den icke kunnat upptäckas — dc äro deis hemiafroditiska — dels sker
deras fortplantning genom förgrening och delning. För menniskan
säsom slägte är könsskilnaden utmärkande ehuru mcd de vida talri
kaste djurslägten gemensam.

H(errarne> Det senaste repeteras.
Hvad vi hiir hafva att i den Risto 05S vid är den modiilkation i

individuel sjel[känsla, som afden mäste bero. Den väsentiiga skilnaden
i organismen är den, hvarigenom qvinnan är bestämd att fostra,
framföda och nära barnet. Denna organisation måste man anse såsom 40

äfven i öfrigt bestämmande qvinnans kroppsbygnad svagare i alla de
delar, som tjena till ett aktivt förhällande mot den yttre verlden,
emedan hon har sin naturliga bestämmelse, hvartill hennes organisati
on utgör anlaget, hos sig, i sin närmaste närhet, och det är endast för
den, som denna organisation är stark. Man har anmärkt att qvin,nan i
proportion har en större hjerna än mannen — men att hennes nerver
icke i lika grud utbreda sig i dc yttre organerna — hvaraf kun slutas till
en starkare. men mera inåtvänd nenverksamhet. Större passivt uthär
dande hunger — vakor. Af prokreationsbestämmelsen äfven kroppems
yttre form — skönare linier — Ansigtsskönhet — motsatt förhållande hos 50

dj ure n.
Det vigtigaste afvikande i mannens organisation är en starkare

utveckling af de yttre organerna benbvgnad och muskelsystem och
nervsystemet (det sensibia i synnerh<eP motoriska) starkare för
grening utät. Kroppsformen. dc bredare skuldrorna, häraf för armar
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nes räste — smalare höftcr och becken. Rak konturlinie.
Såsom sagdt böra vi äfven 1 denna olikhet se endast naturprocess.

Ofverhufvud sträfvar i Naturen begreppet till en manifestation i yttre
form. Ufvct är begreppet immanent i en IeR’ande verkande, gestal
tande i den individuela, icke lag utom densamma. Slägtprocessen ger
sjeifva denna gestaltning yttre form (N, B. Attraktion affinitet m. m.
yttre iag, bildar företeelser, men verkar icke bildande ur dem, den ena
kristalien ur den andra). Vi kunnat tänka oSS saken så att generation ur
en individ, icke i tillvaron visar och bevisar denna begreppets im

jo manens, det indivkdu>ela säsom gestaltande, men genom tvenne mdi
viders prokreerande verksamhet bevisar att gestaitningen icke är en
yttre iags utan det i individuela tilivarande begreppets. Naturnödvän
digheten springer den visserligen öfver till Crihet. Men detta, begreppets
Försigvarande är den sanna meningen dcii. att begrcppet träder ut i en
yttre tilivaro, visar, bevisar sig — för begreppet.

Här i psykologin betrakta vi könsskiinaden blott mcd afs<eende pä
den individuela sjelfkänsian, hvilken af den naturliga olikheten mäste
vara olika bestämd. Denna olikhet i den individuela sjelftänslan är
olika anlag. hvilkas alimänna karakter är mannens sträfvande utät till

20 beröring med den yttre verlden, qvinnans pä sig tillbakadragna håg. 1
den naturprocess, för hvilken hon genom sin organisation är bestämd,
mcd fostret i sitt shöte, känner och mäste qvinnan känna hela siit
naturliga Iif koncentreradt i smn bestämmelses uppfyllande, och för
henne är sjelfva verket ali veridens herrlighet ett intet mot det hf hon
bningar fram i verlden. Heia hennes andiiga lif bär spår häraf.

För mannen finnes detta icke. Hans indkvbduela sjellldinsia biir tom
och innehälislös, om han icke mot den yttre veriden vänder den kraft,
naturen lagi i hans kropp. Hans andiiga lifhar denna samma rigtning,
hvars frö hans individuela sjelfkänsla innebär.

30 Man kan härtill tiilägga resonnementer och s. k. intressanta reflc
xioner 1 oändlighet. Ett litet profstycke hos Erdmann Anaopologin,
den hela andens filosofi anmärkningsvis genomgäs vetande, viljande,
iiktenskap Camiljelif— sällskapsiif— samhäilslifkonst religion. Det äreit
resonnerande — iro den som ylh — bygdt derpä ali rcflcxionens sanning
skall vara slåendc, emedan läsaren finner sig längesedan hafva märki
ungefär detsamma. Det sanna kommen dervid derpä an, hvad piurali
teten tycker sig hafva märkt. Metoden kan dock vara god och
intressant, der det kommer an pä att berätta icke ait bevisa., Vi böra af
den läna helst så htet som möjhigt. Ty den blir 111tt en mctod att genom

40 anticipationen fä nägot att säga, der det eljest skulie tnyta säsom hos
Erdmann ali mcd Anden fiiosofis rikedom upphjeipa Antropoiogins
fattigdom. Märkligi är ocksä, ati han ahis icke talar om detta det
Antropologiska, den naturliga könsskilnadens betydelse för individua
liteten och för det andhiga lifvet — eller om den Såsom anlag. Deremot
mycket om polaniteten och om motsatsen melian man och qvinna.
Dermed ickc sagdt, att icke t. cx. hans anmärkningar angående. hvad
som ömsesidigt väeker kärlek kan vara väl träffadt. Men det hörer till
samhäilsläran och till kapitiet om äktenskapet.

Vi ätergä. Menniskans skilda utveckhngsåldrar utgöra slutligen
50 äfven en naturhg, slägtkarakteren tilihörande hestämning. Organismen

är en process ui’ utvcckhing och uppiösning — som bestämmes af
slägtkarakteren. Individen manifesterar icke i nägon viss tidpunkt
slägtet, utan sjelfVa dess fortgäende utveckhing är en sädan manifesta
tion. Utvecklingsåldrar och hifstid äro olika för skilda slägten; och
denna qvantitativa olikhet betingar äfven en qvalitativ. P1. 8.
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Nya organer framträda i menniskans utveckling efter födelsen fil.
Tärderna hos barnet är kanske den vigtigaste nyvext — dertiil förän
dringarne under pubertetsperioden. Men en jemn utveckling i alla
organer föregår under barna och ynglingaåldern, medan under den
fullvexta ett relatiYt stillestånd inträder, och åter mcd börjande älder
dom förändringen är märkbararc.

Vigtigt är det hos menniskan. att hon födes så hjelplös. Hon är
derigenom förutbestämd för vård och bildning. Barnet har icke, utan
vinner småningom individuel sjelfkänsla — känsia af sin tillvaro såsom

10 detta ena lcfvande väsende. Det utgr historiskt från biotta omedelbara
Sjelflcänslan lefver blott i vexlande Iust och olust. Denna känsia af
lifvets lust är. såsom förut niimndt. stark, så länge den organiska
processcn icke blott reproduccrar man producerar. Della ger recepti
vitet lusi Yid nya intryck. Lust vid aktivitet inträder, först dä kroppen
är utbildad eller häller pä att blifva det — denna aktivitet hos mannen
utåtvänd. hos qvinnan 1 form af tillbakadragenhet. Den individuela
sjelftänslan rärhåller sig i öfverensstämmelse härmed. N. B. Mot
ålderdomen blifva alla organismens funktioner svagare — mindre lifiiga

nervverksamheten ringare, blodomloppet trögare förbeningar —

20 slapp muskulatur. Mannens verksamhet utåc, qvinnans naturliga be
stämmelse upphör. Den individuela sjelftänslan är vanans utan recep
tivitet och aktivitet.
Mannens perioder 9 lr. 2 x 9 = 18, 27, 36—54— 63, 72
Qvinnans d:o 5 år 15 30- 45 60
Olika i olika klimat7

Utvecklingsprocessen är förverkligandet af dc anlag, som äro grun
dade i slägtets alimänna organisation och 1 könsskilnaden. Dc fram
träda derunde<r> pä olika tider mer eller mindrc starkt, utvecklas och
aftaga. Och då dc äro anlag derigenom, att dc säsom organiska

30 karakterer ingå i den individuela sjelftänslan sä är denna af utvecklin
gen beroende, en annan i ungdomen, undcr dc fullvexta ären, och pä
ålderdomcn.

Att med den organiska utvecklingen följer en andlig - att 1 ungdo
mcn fantasin är Iiflig begären starka i de manliga ären förständet
skarpt viljan fast — hos qvinnan i ungdomen fantasi och sträfvanden
skygga, tillbakadragna - hos den utbildade qvinnan vetandet afgjord
lära och viljandet fast sed samt att i ålderdomen bäda könen stelna i
vana hvilken hos mannen likväl blir mera egoistisk tillbakadragenhet,
hos qvinnan, som ännu kan lefva qvar i sin inskränktare verld, ett mera

40 utbredt deltugande för andra — alit detta hörer till en annan ständ
punkt. hvarföre vi oftare härtill skola äterkomma.

Här an2är 055 utvecklingens betydelse för den individuela sjclftäns
lan. Men det är icke svårt att finna, aH den andliga utvecklingen mäste
mcd den sammanhänga7

Psrkologi 16 & 17.

Mqna) Herrar Sammanfatta vi kort dc naturliga bestämningar hvilka
säsom slägtets tillhöra det individucla sjelfmedvetandet, hafva vi

50 Säsom anlag 1:o beroende af organismens allmänna för menniskan
utmärkande bygnad.

Af näringsorganerna (säsom bäde kött och piantätande djurs)
möjlighcten att bebo jordens skilda zoner.

Af benbygnad och muskulatur i förening mcd nervsystemet (stark
ccntralisation och nervproccss. stark utbredning) den upprätta stäli
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ningen (benets och fotens bygnad) och arniens och handens möjlighet
att beherrska den yttre naturen (Receptivt o<ch> aktivt). Vidare:
möjlighet att i min! åtbörd och artikulerade ljud uttrycka själsrörelser
och andens verksamhet.

Af dc sensuela nervemas att maa intryck af form ffirg och ton
möjligheten af estetisk uppfattning och njutning7
2:o 1 följd af Könsskilnaden.

Anm<ärkning> Tillhör slägtet. Har betydelsen, att. säsom lifvet är en
lefvande, och slägtet säledes icke abstrakt allmänhet, utan är till i
individen, ur hvilken det förverkligar sig, framgär, framställa denna 10

slägtets propagation säsom individens verk — icke ur en individ säsom
delning, förgrening, utan genom tvenne. fritt skapande.

Hos qvinnan. i följd af hennes naturliga bestämmelse. anlag till
tillbukadragenhet på sig. Genom hennes nervsystem unlag till passiv
härdighet. Genom skön form anlag till dess vårdande täki behag.

Hos mannen: 1 följd af stark muskel och nervbygnad — de yttre
organernas utveckling, anlag till den yttre verldens öfverväldigande.
3:0 1 följd af de skilda lefnadsåldrarne — hvilka likasi af slägtkarakte
ren bero. Genom barnets hjelpläshet anlag till värd och bildning.,

Genom organismens produktiva utveckling i ungdomen och deraf 20

beroende stegrad lifvets lust, receptivitet, anlag att mottaga nya
intryck.

Genom endast reproduktion i den fullvexta tillståndet minskad
lifvets lust, reaktion mot det yttre, aktivitet.

Hos qvinnan koncentrisk.
Hos mannen excentrisk — utätgående.
Under saknad produktion och trög reproduktion i älderdomen,

anlag till afslutenhet mot det yttre och overksamhet — till vanans lif.
AlIt detta möjlighet, anlag, emedan känslan deraf i den individuela

sjelflcänslan innefattas, och den utgör ett frö till den utvecklade 30

individualiteten och andens lif öfverhufvud.

Det andra momentet i den naturliga bestämningen är urtens. Vi kunna
i allmänhet icke lägga stor vigt pä dc empiriska artbestämningarne.
Slägtet har sin bestämda empiriska gräns. slägrocessen. propagatio
nen. Artindelningen blir deremot empiriskt mer eller mindre godtyck
lig. Enl<igv Kuin karakterer som ärfvas — orärändradt — inom arten.

Redan 1 afsceende å vexter och djur kan man anmärka. att artfö
rändringen, sammanhänger med den geografiska utbredninaen. 1
afs<eende ä Menniskoracerna är detta gifvet faktum. att de naturligen 40

tilihöra skilda verldsdelar. Man har stridt derom. huruvida racerna
skola anses för arter eller icke. Från Kani Racer mcd afseende derå,
att dc antagas hafva utgått från ett menniskopar. Arter skulle vara
ursprungliga — jemnt oförändrade.

Art är filosofiskt fattadt blott detta: att allmänbegreppet. slägtebe
greppet specificerar sig. för att i individerna vara verkligt. Slägtet är
icke sammanfattningen af arterna, utan en art och en annan art.
Fullkomligt enahanda individer skulle vara ätskiljda endast genom
rum och tid (såsom vi t. cx. föreställa oss kristallerna). Artskilnaden ger
individen en bestämning härledd ur slägtbegreppet, en olikhet i slägt- 50

karaktererna, hvari han skiljer sig från andra individer. Artskilnaden är
skilnad i sjelfva slägtkarakteren7

Menniskoslägtet har en mindre afgjord artskilnad, än djurslägtena.
Ang<ående) antalet af skilda Racer har man haft olika åsigter. Kant
antager blott fyra K<aukasier> M<ongoler lnd<iefl Amerik<aner, Blu
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menbach, Och dc ilesta dc bekanta fem (Kauk<asier>, Mongoler>,
zEthioper, Malay<er), Amerik<anen) andra hafva antagit ända till 16.
Den organiska skilnaden rörer utom hudens och hårets färg, hufvud
och ansigtsbildningen förnämligast. Detta sammanhänger mcd hjem
massan och dess rördelning. Man kan af racernas förhållande sluta till
en förherrskande rcceptivitet eller aktivitet såsom anlag — (Negre<r).
lndian<er>.)

— beroende af en starkare sensuel och sensibel — eller
motorisk nervverksamhet — dock är härom ingenting säkert utredt.
Hvad äfven hos racerna tydligare visar sig är klimatets inilytande

10 ännu icke modereradt af civilisationen.
Och det är detta. som för det menskliga slägtbegreppets speciflkation

är det utmärkande, att det fortfarande specificerar sig i folkstammar
genom sönderfallande och fördelning af dc redan gifna eller deras
sammanblandning till nya. Det är derföre man sett sig ledd att öka
antagandet a/ racernas antal. Vi medgifva, att der finnes ett naturligt
momcnt — men säga, ait det utmärkande för menniskan är, att det
naturliga säsom spesifikation af slägtets anlag åter visar sig vara
historiskt förvärfvadt. Det beror som sådant af klimat, boningsplats
och dermed sammanhängande sysselsättningar och lefnadssätt, af

20 historiska öden och närvarande civilisationsgrad. Detta bestämmer den
hos en folkstam ärftliga nationela typen, hvilken icke blott är yttre
likhet — utan modifikation aC dc allmänna slägtanlagen. Säsom i
allm<änhet> historiskt utbildad, äfven bildbar.

Familjetypen är variation inom nationaltypens gränser. Afven för
den kan stundom uppvisas bestämd egen organisk bildning —. men
osäkert framträdande. Den är såsom anlag mera beroende af tradi
tionel uppfostran. tänkesätt, lefnadssätt m. m. Och jag skulle tro. att
det bestämda anlaget den synnerligast röjcr sig hos dc mera bildade,
hvilket häntyder på dess beroende af tradition. N. 13. — utländsk

30 härkomst.,
Individen, som födes och fostras under alla dessa inliytanden — har

i följd af dem sin individuela organisation. Uppfattningcn af, huru den
säsom anlag ingår i den individuela sjelftänslan förer till en division i
det oändlica - bevisande genom denna anlaget oändliua modifikation,
att det är för den andiiga utvecklingen jemförelsevis betydese1öst.
Slägtets allmänna anlag, specifieradt i den af historisk utveckling
beroende nationalkarakteren är hos individen det väsentliga.

Likväl har man sökt att i vissa grupper sammanföra den organiska
konstitution och komplexion, hvilken icke allmännare tillhör slägte

40 karakteren — eller nationaltypen och kallat denna gruppering tempe
rament.,

M<ina> Herrar> M<ina Herrafl Jag sade, att arter i menniskoslägtet
finnes — Racerna, hos hvilka artkarakteren oförändradt bibehäller sig.
Men denna karakter är jemförelsevis så oväsentlig, att den icke med
nägon säkerhet kan anses grundlägg-a egna anlag. Om kraniets bildning
och ansigtets. *Sclflyartz.jetterna*? Racerna upplösa sig också i Folk
stammar. Negrer. Malayer Indianer, Mängfald af racer = foikstammar.
Hos dessa kan en utmiirkande typ. ärftlig upptäckas. Men den är

51) afgjordt historisk. beroende af afsöndring. sammansmältning och
kultur.

Vi säga derföre, att detta är det utmärkande för menniskoslägtet, att
slägtbegreppet specificerar sig icke i bestående naturliga, utan i histo
riska arter. Man kan väl säga, att äfven dessa ilm naturliga. sä till vida.
att naturen genom hjelplöshet, med hVilken barnet födes. öfverlemnar
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shägtet ät kulturen. ät historisk utbildning. Men den historisk — icke

naturlig, emedan specificationen är fortgående. arterna uppstå och
upphöra.

Den ärfda organisation, som följer mcd nanonaliteten kan endast
vara en modifikation af slägtkarakteren. Anlagen modifikationen af
slägtets. Anlag att uthärda olika klimater. Nordbon o<ch> sydbon.
Förherrskande receptivitet — aktivitet = tekniska anlag. Estetiska anlag
sensuela. Qvinnans mera utätvända hos folk pä Iägre kulturstind
punkt. Rapidare utveckling — tidigare älderdom. Delvis beroende af
klimatet men fortsättande sig i andra klimater. Inderna. Samojeder. 10

Lappar. — Familjetypen = varietet.

Till dc individuela naturliga bestämningarne böra föras dc, som icke
äro ärftliga genom flera generationer, utan vexlande för individerna.
Hos djuren är i viida tiliständet den individuela olikheten ringa — ynre
mrg. storlek äfven hiiri afvikelsen obetydhg. Individualiteten bestäm
mes af den mer eller mindre grad. hvari pä engäng slägt- och
artkarakteren uttryckes. Detta den väsentiiga skilnaden, i hvilken
artkarakteren är den, som har en större eller mindre latitud för
individuela olikheter. Då hos menniskan artkarakteren är historisk, 20
stadd i fortfarande ombildning, är äfven individuliteten väsentiigen
mera vexlande, Och säsom redan hiiri af kulturen beroende, är den
menskiiga individualiteten äfven öppen för medfödda naturliga be
stämningar, hvilka bero blott af Cöräldrarnes kulturtillständ, ådragna
fysiska konstitution, dertiil af modrens förhällande under graviditeten,
sjukdom o. s. v. Härtili kommer siutiigen den första barnavärden.
Djuren uppmda i hvarje art sina ungar pä eri sätt. Hos mer menniskan
är detta af den ailmänna kulturen, den nationela, och töräldrarncs
individuela kultur beroende. Det är derföre svårt att skilja, hvad i
organismen är medfödt individueit eller genom vården tiilkommet. 30

Häraf en oändiig variation i den menskiiga organismen och organiska
processen. Men sjclfva denna oändliga mångfald bevisar dc individuela
oraniska anlagens betydelselöshet.

Man har insett omöjligheten. att i det individuela följa dem — och har
derföre grupperat dem i s. k. temperamenter.

Uppfattningen af dessa är dock sä fön’irrad, att man har svårt. ja
omöjligt att ens utreda, hvad mcd temperament skall förstås. Dc gamle
fattade enkeli temperamentema såsom grundade i blodens eller gallans
slemmets beskaffenhet. Deraf ännu namnen sangv<inisko koleriskv
melankokiskt> flegm<atisku temperament. Han Iärde att häraf följde en 40

viss disposition i sätt att känna tänka och handia. Senare har man
antingen Iemnat det organiska anlaget derhän och mcd temperament
betecknat endast denna andiiga disposition eller man har förblandat
bäda, utan att nägot derom afgöra, hvilket infiytande det ena har på
det andra, Sä beskrifver Kant temperamenterna heit och häulet frän
andens ständpunkt — tiuläggande, att dc kanske i det fysiska hafva en
medverkande orsak., Han indelar dem nog godtyckligt i tvenne käns
Ians tvenne ie,ksw,zlwte,zs (Tbätigkeit) temperamenter — och tiiiäggcr
dem namn af det tättblodiga — tung- varm- och kali-biodiga. Samma
indclning ungerär Linna H<errarne hos Erdmann — hvilken dock utgär 50

frän en organisk bestämning: Reproduktiriter — Flegmatiskt>. Irrirahi
litet l:o Elodets = Sangvin(iskt> Muskiernas = Koleriskt, Sensihilirer =

Melankoliskt. Flcra nyare hafva antagit fiera temperamenter: Biliöst —

Sangvinciskv — Nenöst (Melankokiskv) — Muskulöst — Atoniskt.
Tcm<peramenter> äfven pituitöst, Iymphaliskt.



690 FÖRELÄSNINGAR 1 PSYKOLOGI. VÅRTERMINEN 1860

Men icke nog härmed. Man har insett svårigheten att rangera
individerna under dessa klasser och derföre antagit sammansatta
temperamenter sangviniskt — koleriskt o. s. v.

Det framställer sig naturligtvis den ftågan huru sä heterogena saker
kunnajemföras t. ex. blodomlopp och nervverksamhet. När öfverväger
det ena det andra? Kunna icke båda tillika vara stegrade till högsta
grad? Så äfven näringsorganernas och muskiernas verksamhet dertili?
1 min tanke borde jemförelsen utgå från en och samma funktion.
Närings<processen> Blodomkoppet> eller Nervverksamheten>. Jag tve

10 kar icke att anse. att utgångspunkten borde vara nen’verksamheten,
såsom det animakiska>, lifvet egentligen representerande funktion.
Likväl är den fysiologiska insigten icke tillräcklig. för att häröfver
nägot bestämma. IlNyare fysiologin har i anseende> till nervsystemet
visat, att det gangliösa icke är sjelfständigt och öfverhufvud mer och
mer trott sig finna cerebrospinalsystemets inilytande pä äfven den
vegetativa processen i organismen. pä näringsorg(anerna) o. s. v. äfven
som pä blodomloppet. Det synes derföre icke osannolikt, att tempera
mentsläran skulle kunna härpå grundas. God matsmältning gör lätt
blodomlopp. Slöhet i nervverksamheten eller sjuklig retlighet kan

20 finnas och alit detta verka pä lynnet. AlI härifrån utgående tempera
mentslära synes fä det felet, att temperamentet grundar sig pä en
afvikelse frän ett förutsatt normaltillstånd.

Skall derföre olikhet i nervverksamheten Iäggas till grund mäste man
antaga en qvantitativ latitud för det normala.

Men det hela förFaller ännu meni i det obestämda, om vi besinna att
hvad som tillägges temperamentet äfven kan af uppfostran bero.
Sangvinikerns glädtighet — Melankolikerns ömhjertenhet — Kolerikerns
aktivitet — flegmatikerns tröghet är af omgifning frän barndomen och
af uppfostran beroende. Vidare af yrken. lefnadssätt o. s. v. T. o. m.

30 matsmältnin blodomlopp, från hvilka man utgär, bero häraf och af
själsrörclser, och andlig verksamhet, som skulle vara deras följder. Den
lugna opassionerade, mättiiga häller sin matsmältning i godt ständ.
Han gör sig till flegmatiker o. s. v.

Vi stanna derföre dervid, att denna indelning i temperamenter mA
gälla som en ungerärlig karakteristik pA det redan utvecklade lynnet.
Men dess sammanhang med organismens beskaffenhet är till vidare ett
blott antagande.

Likväl medgifva vi en organisk individuel differens i oändlighet,
såsom uttryck för den allmänna slägt- och den partikulära folkslags

30 typen. Men vi tillägga säsom sagt, att ehuru denna differens såsom
anlag ingär i den individuela sjelflcänslan, sjelfva dess oändliga variati
on intygar anlaget omärkbarhet i förhällande till kulturen.

Och det är härpä vi lägga synnerlig vigt. Vi erkänna nemiigen intet
s. k. andligt anlag. Sädant är en contradictio in adjecto. Anlag är det
naturliga. Men anden och det andiiga är icke natur. Anlaget är naturlig
bestämning säsom den individuela sjelfkänslans — känslan af lifvet
såsom enhet och derrore af organismens lif i dess individuela
organisation. Dennas hithörande hufvudmomenter och de naturliga
anlagens hafva vi sökt framställa.

50 Jag bör nämna om dc individuela antipatier och sympatier man
kallat idiosynkrasier — Vissa rödoämnen — vissa djur — vissa färger —

ljud o. s. v.
Afvensä om Frenologin. Nyare tillägga organema en sekundär

betydelse. utbildade i följd af andlig verksamhet. Fysiologerna förneka
möjligheten — äfven derföre att kraniet pä ylan har ojemnheter — icke
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p1 den inre — här tomrum. — Öfverhufvud kan dock kraniibildningen
förändras — Ailmän form för högre nndlig kultur.1

Psykologi 18 & 19

M<ina> Herrar> Till vär betraktelse öfver individuaiitetens naturliga
besUimningar har jag ännu att tillägga följande.

Naturen är den blinda nödvändighetens rike, Dess skapelser tränga
sig fram till tillvaro i oupphörlig vexling, Millioner vexter Och djur gå
under, utan att hafva hunnit sin utveckling. andra millioner ml 10

densamma endast endels — tvinande eller förvridna pä tusende olika
sätt. De menskliga individema äro härifrån icke undantagna.Menskiig
insigt och omtanke kan aftända nägot men icke allt. Tvärtom friheten
att göra ökar ännu med millioner de individers taI, hvilkas organism
lider af mcdrädda elier genom vanvärd tillkomna organiska fel och
brister. Individernas eget oförstånd eller oaktsamhet eller lättsinne
rärderfvar det, som felfritt uått ur naturens hand. Blinda, döfstumma.
sjukiingar, krympiingar af alla slag fylla det rör hvarje tid lefvande
slägtets leder. Hvarje sädan missbildning förändrar den individuela
sjelflcänslan och dc naturliga anlagen. Afven mindre fel isynnerhet på 20
dc yttre sin,nesorganerna mäste inskränka dc alimänna anlagen.

Bland dessa missbildningar böra vi särskildt nämna dem, som totalt
hindra eller afbryta den andliga utvecklingen. förorsaka *fatuitet*,
vansinne, eller galenskap. Vi hafva att befatta oss härmed endast sävida
dessa störingar hafva en organisk orsak.

Det kun icke anses afgjordt, att icke ali förryckthet är förenad mcd
hjernlidande eller ens nägon sjuklig organisk affektion. Men viii är det
af erfarenhet bekräftadt, att ett organiskt lidande. hvarvid hjernan
sympatiskt aflicieras, eller ett direkt hjemlidande för sig ästadkommer
förryckthet. 30

Frän vår synpunkt skulle vi säga: att i sådant fali den individuela
sjelftänslan är störd eller upphäfven. Alla s. k. psykiska orsaker till
förryckthet kunna återföras till en enda, menniskans sysselsättning
uteslutande med sitt jag, det lekamliga eller andliga. Att draga sig
tillbaka från det alimänna Och fördjupa sig i det subjektiva det är att
vara förryckt. N. fi. Men hvad som konstituerar den individuela
sjelftänslan det är väsentiigen känslan af iifvet säsom slägtets och
artens. När derröre nervverksanheten är sä störd, att den icke
motsvarar slägtbegreppet i den specifikation, som naturligen tiilkom
mer individen, är äfven det anlag försvunnet som utgör den indiv<i- 40

duela sjelflcänsians naturliga bestämning. Och clä icke det alimänna
aniaget finnes är ali förnuftig fortgäng i den individuela sjelflcänslans
utveckiing atbrutcn. Afven hjernaffektionen förer derföre individen
från det ailmänna till känslan ui’ det biott tilirälligt individuela (den
sjukliga individuaiiteten). Sä den säulsyntare medfödda förrycktheten.
När den, säsom vida vanligare (ehuru sjukdomsorsaken äfven dä kan
vara ärfd) inträder först p1 en senare utvecklingsgrad, stär den vunna
bildningcn utan grund och botten, hvad den reproduktiva fantasin och
minnet deraf bibehäiler är, emedan intet anlag till vidare utveckling
finnes, utan sammanhang med ctt föregäende och kommande. 50

Härvid kan, säsom erfarenheten visar, det ena eller andra anlaget
vara förvändt eiler förstördt, t. ex. hvad Kant kallar det »tekniska»,
anlaget i förhällande till den yttre materiela verlden, för dess beherrs
kande, eller det »pragmatiska», anlaget för förhällandet till andra
menniskor, för me4delande och samband med dem i vetande och
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handling eller båda, det tekn<iska> o<ch) pragm<atiska), dertifl det
estetiska. (1 *fatuitct* o<clv djurisk galenskap).

Under temporär sinnesförvirring, yrsel, delirium i följd af sjukdom
inträder summa förhällande.

Vi tala här blott om den förryckthet, som positivt har en organisk
orsak. kg känner för litct ang<ående själssjukdomarne, saknar specielt
studium. för att kunna ingi vidare på ämnet. Men jag anser, att
orsaken bör sökas i det individuela medvetandets rot — öfverhufvud i
anlagen icke i en förvänd utveckling af desamma. Ty vid det senare

10 uppfattningssättet mäste den organiska förryckthets orsaken antingen
förnekas eller blifva oförklarad. Mänga psykologer gä frågan varsamt
förbi. Herrarne> kunna jemföra Erdmanns förklaring.

AlIt det anförda tilihör första momentet af vär ura om Individualite
ten, om den Individuela SjäIcn, nemligen dess Naturliga Individualitet.
Jag ber H<errarne) här säsom mängen gång framdeles erinra sig, att det
innehåll vi hafva att taga makt mcd. bringa till förnuftig insigt, är
öfverrikt — och att det har sin stora svårighet att blifva mästare öfver
detsamma. Säsom jag redan nämnt, är det för frsta gängen jag mcd

20 mera omfattande studium och friare blick genomarbetar denna disci
piin. liristerna äro derföre mera än mänga — och H(errarne> fil taga
emot det framstäida, sädant jag för tillifihlet förmått öfver!emna det.
H(errarne) ville härur förklara, att jag icke pä förhand kun lemna en i
paragrafer sammantnängd öfversigt af undersökningens gång, Det
förstils, att jag pä förhand schematiserat undersökningens gäng. Men
det noggrannare inträngandeL medför säsom alltid vid ett vetenskapligt
arbetes utförande, sä mänga förändringar, att det biir omöjligt, att före
afslutad framställning af hvarje del gifva den sitt riitta uttryck — äfven
detta i en framtid, om den mig unnas, underkastadt en sträng

30 omarbetning. Jag upprepar, att jag icke medhinner i samlad text
upptaga alIt, hvad jag muntligen anfört, och ber H<errarne förnyadt
söka anteckna det anförda, för att sjelfva foga det som bihang till det
i mitt manuskript upptagna.

Mdna> Herrar> Vi vända oss till det andra momentet i läran
om Individualiteten, hvilkct vi skulle benämna b) Sensationer och
Driflcr.1

Ofvergängen är lätt. Den individuela sjelfkänslan är omedelbart
denna känsia af lifvets identitet 1 organismen; af organismens enhet.

40 Sälunda i organismen pä sig hänförd, utesluter sjelfldinslan frän
organismen, friln kroppen. säsom densamma icke tihihörande den för
kroppen yttre verlden. Sjelfva denna process. hvadgenom den indivi
duela SjelRänslan. eller alimännare: den lefvande individen särskiljer
sig från alIt rör honom yttre och vinner erfarenhet af sin individuela
tillvuro i förhällande till denna yttre verld, utgör sensationen och
driften.

Herrarne> hafva lätt kunnat finna, att der nägot brister i den
uppfattning af individualitcten. vid hvilken vi hittilis dröjt. Hvad som
den fattas. är detta individens förhällande till den yttre verlden. Det är

51) först erfarenheten, som lärer menniskan känna sin individualitet,
enfarenheten. at det finnas andra [&eteelser i verlden. hvilka icke äro
individen sjelf Det är i denna crfarenhct, som de naturhiga anlagen
komma i utöfiuing. Dc vore den förutan säsom anlag en blott abstrak
tion, den toma möjlighetcn att nägot vara; i den äro dc verkliga, hafva
tillvaro i verk och gerning.
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Frågas kan: finna vi i erfarenheten nägon bekräftelse på, att dessa
momenter tillhöra den individuela sjelflcänsian? Vår erfarenhetsstånd
punkt stär så långt framom sjelfva sjelflcänslans att vi måste bortkasta
det mesta af vårt sjelfmedvetandes innehåll, för att kunna gå tilibaka
till den senare. N. B.

Lättast återfinna vi den vid handlingens analyserande. Vi handtera i
hvarje stund vär kropp — , röra oss, förrätta hvarjehanda ting, tala
o. s. v. allt mcd känsian af, att denna kropp hör oss till i hvarje punkt
är vår. Detta är vår sjelflcänsla i förhållande> till dc yttre tingen. Men
vi skulle icke göra något af allt detta, om sjelftänslan berodde blott af 10

denna erfarenhet. Det första erfarenhetssteget skulle icke komma till
stånd, om icke sjelt]cänslan säsom visshet skulle föregä — säsom visshet
tiliika om kroppens förmäga att verka och göra.

Vi säga, att i ali handhng kroppens organer af menniskan begagnas
mcd medvetandet, att de tilihöra en och samma organism, att samma
lif iefver i hvarje organ. Detta beror icke af nägon öfverläggning, af ett
föregående tvifvel och en mödosamt tilikämpad öfvertygelse, utan
ingår säsom gifven känsla i ali handling.

Men i ali handiing användas organerna mot de för kroppen yttre
naturföremälen. Man odiar jorden, bygger o. s. v. Man skrifver, talar 20

begagnar skrifmaterialerna, ger iuften denna daliring, försvarar fäder
neslandet mcd vapnen mot fienden. Detta verksama användande af
organerna beror af en öfning, genom hviiken menniskan fär sin kropp
i sitt våid. Det är om detta förhällande till den yttre veriden, hvarom
här är fråga.

Sjelfva detta förhållande till den yttre verlden utgår — detta är nu vårt
pästående — ur den naturhga individualiteten, den individueia sjeiftäns
lan sädan vi betraktat den. Skulle icke denna känsla af lifvets enhet i
organismen förefinnas, hvars bestämningar aniagen äro, skulie men
niskan icke göra det minsta försök mot den yttre veriden, icke det 30

minsta försök att i förhållande till den taga makt mcd sin kropp. Hon
känner mcd sig förmägan, det organiska anlaget dertiil, och derföre
griper hon i tingen. Genom detta tillgripande tager hon kroppen i
besittning, gör dess anlag verkiiga, verksama i verk och gerning, och
utvecklar den visshet om, der den omedeibara individuela sjelflcänsian
innebär, till en bestämd erfarenhet. N. B. Ex(empei).

För att härvid icke förutsätta sjelfmedvetandet och Jagets medve
tande, mä vi erinra oss, att samma sjelftänsia Och samma förhällande
till den yttre verlden tillkommer djuren, hvilka vi dock icke kunna
tiliägga nägot tänkande och någon abstraktion. 40

Och slutiigen meningen är icke den, att dessa äro historiska momen
ter. Vi se visserligen att barnet har en högst osäker känsla af sitt lifs
enhet och först efterhand vinner makt mcd sin kropp. Men det är icke
detta hvarom vi tala. Afven den utbildade förnuftigt tänkande och
handlande menniskan har i hvarje nu denna individuela sjelflcänsla,
vissheten om sina anlag och sätter dem fortfarande i utöfning i hvarje
Nu af sitt iif. Huru denna sjelflcänsia och dess för<håliande> ingär äfven
i tänkandet icke blott i handlingen, skola vi längre fram fiira inse. Vi
hafva här åberopat handlingen säsom det iättare exemplet.

50

Organismen stär säsom naturföreteeise i förhållande till andra natur
företeelser och är underkastad inverkan af desamma. Denna inverkan
är för det mesta mekanisk, ehuru som man antager pä smakorganen
och näringsorganerna öfverhufvud kanske äfven pä luktorganet för
medlad af en kemisk process i dc dessa organer beklädande slemhin
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nors sekretion. Detta är på naturvetenskapens närvarande ståndpunkt
icke utredt. Men i hvarje fail berör denna inverkan nervsystemet — det
sensuela för 4 yttre sinnen, det sensibia för känsein. Vi hafva senast
erinrat, att detta sensibia nervsystem pä lika sätt förhåller sig till
mekaniska och kemiska processer 1 sjelfva organismen.

Hvarje sådan inverkan pä organismen kaila vi, såvidt den ger känsia
af en för densamma yttre tilivaro en sensation — (Empfindung).
Sensationen är bestämd individuel sjelftänsla. Den är bestämd
säsom känsla af lif Och tilivaro i förhällande till för kroppen yttre

10 Företeelse. Det är orätt, at futta den säsom ett passivt intryck. Den
måste innebära en reaktion mot det yttre föremälet. Hvarje organis
mens del är sjelf ett materielt ting och reagerar sam sådant mot andra
materiela ting. Men den är dertili lefvande och dess reaktion är derföre
lifvets mot det lifiösa. Lifvet åter såsom animaiiskt är känsia af lif,
förutsätter sig såsom sjelfkänsla; och det är denna sjeifkänsians
reaktion mot det yttre föremälet, som utgör sensationen. N. B, För
klaring.

Det är cii groft sinnligl föreställningssätt, att t. cx. bilden på ögats
näthinna skulle pä något underbart vis långsåt synnenen gå till

20 hjernan, eller ljudvågarnas till trumhinnan och öronvätskan fortplan
tade rörelse löpa Jångsåt hörselnerven. Ngot sådant kan fysiologin
icke uppvisa. Och derigenom förflytlar man blott sensation från det
ena stället till det andra. från periferin till centrum. Man menar dock,
att man derigenom kommer enheten i medvclandet närmare. Men
nervrötternas afständ från hvarandra i hjernan, äfven om det skulle
reduceras till en atompunkt, är här lika storl, som nervändarnes i
periferin.

Det är derföre vi göra icke blott sjeiftänsian>, utan den individuela
sjelflcänslan. känslan af lifvets enhet i hvarje punkt af organismen, till

30 vilkor för sensationen.
Grunden till sensationernas oiikhet, flirg, ton, syra, sötma, hårdhet

mäste väl sökas i sjelfva de yttre föremälen. Men färgen finnes äter
endast för ögat, ton för örat o. s. v. Derföre kan ingen säga, hvad Ijus,
ton. det söta, det aromatiska är. Orsaken är, att det icke är en viss
materie utan den lefvandes sätt att sentera materien. Att endast en viss
mekanisk eller kemisk process i materien hörer dertiil det neka vi icke
— men Ijus och ljudvågen är icke Ijuset och Ijudet NO fi. gasen icke
aromen fluidum icke det söta.

Hvarföre de skilda sensationerna äro (listude vid skilda sinnesor
40 ganer N. B.. detta hörer icke psykologin till att förkiara. Lägre djur

hafva icke alla sinnen. Endast känsein är. sä vidt man vet, alimän.
Naturen sträfvar öfverhufvud dertili, att i särskiida yttre biidningar
gifva tillvaro ät hvarje bestämning, som tiillhör en naturföreteelses id
begrepp. Om t. cx. dc sensibk nenerna vore organer för alla sinnen
skulle della icke ega rum. Afven inom djurverlden finner man det, att
hos dc lägre djuren ett organ kun hafva funktioner, hvilka hos dc högre
äro fördelade på skilda organer. 1 öfrigt hur man endast det teleolo
giska förklaringssättet för sinnesorganernas ställning och inrättning.
Man kan beundra deras ändamålsenlighet.

51) Siutligen ber jag Herrarne> lägga märke till, att vi icke tala om dc
yttre föremälens beskaiTenhet och velandel derom, ulan endast om
sensationen, om denna känsla af rarg, ljud o s. v. — och om dess
förhällande till eller i den individuela sjelftänslan, dess betydelse för
denna7
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Psykologi 20 & 21.,

M<in& H<errar Då vi yrka, att Ijus eIl<er lyse, ljud. sötma, synlighet,
vällukt, värme kyla o. s. v. icke äro materier, så är detta nägot som
erfarenheten bekräftar. Ingen påstår ens att t. cx. Ijudet är en materie.
Ljuset må man gema kaila för materie — och det kunde möjiigen
upptäckas, att någon specifik mateHe är verksam i alla ljusfenomen.
Men man kommer mcd en sådan upptäckt icke längre, än de man
funnit, att sockret består af kol och väte; ty sötinan är ingendera, icke
heller båda gemensamt. 10

Man föreställer sig saken så, att t. cx. ödemarkens skogar susat
genom seklerna, fastän intet öra förnummit deras sus. Vaggat i vinden
hafva de utan tvifvcl, såsom de uppvuxit och nedruttnat — men susat
hafva de icke, om intet öra förnummit deras susning. Ty såsom Ijuset
icke kan särskiljas frän sjelfva seendet, så kan Ijudet icke särskiljas frän
hörandet. Den ena materien är för den andra, är till och från denna
skild och öppen för dess inverkan. Planeterna kretsa kring solen och
vinden, tränger mellan trädens grenar och löf, äfven om intet öga ser,
intet öra hörer dessa företeelser. Men solen lyser icke och vinden
sjunger icke sin sång, förrän ett lefvande väsende ser och hör. Ali 20

förestäulning om eil ljus och ljud. oberoende af seendet och hörandet,
är förestäulning om den toma möjhgheten att lysa och Ijuda.

H<errarne> torde väl icke missrörstå detta sålunda, att jag skulle anse
Ijus och ljud vara, som man säger, toma inbillningar. Den yttre verlden
och dess företeelser äro nägot gifvet. AlIt hvad sinnena erfara likaså.
Menniskan kan viii inom en viss latitud vilja sensationerna, men är
öfverhuvud vid dem bunden. Vid hvarje sensation gör det yttre tinget
ett intryck pä kroppen — dä en luftvåg träfTar örat säväl som dä en kula
träffar hjertat. Men hvad som gör den förra beröringen till ton, det är
summa process, som gör den senare till dödssmärta — den individuela 30

sjelfkänslans reaktion mot detta intryck.
Di den individuela sjelflcänslan, såsom känsla af lifvets enhet i

organismen, är inom den sluten och derföre frän den utesluter ali
annan tillvaro, är denna andra tillvaro den gifna yttre verden, äfven
för organismen och sjelftänslan i den förefunnen — gifven. Men den är
detta endast derigenom, att sjelfkänslan särskiljer den frän sig, senterar
den. Sjelflcänslan kan dock icke träda utom sig själf, utan denna yttre
verld är för den endast som dess sensationer. Det är derföre vi säga, att
sensationen är sjelfkänslans process att från sig särskilja den för
organismen yttre verlden. Sjeillcänslan öfvergår sjelfi dessa bestämnin- 40

gar, i sensationerna, är en sensation och en annan, process af sensa
tioner. 1 dem är sjelfkänslan till, har i hvarje nu sin bestämda tillvaro.
Men för hvarje sensation särskiljer den organismen frän ett för den
yttre ting, öfverhufvud från en för den yttre verld. D. ii. den lefvande
har känslan af sin tillvaro i hvarje sensation och särskiljer derigenom
sig, sin organism från det senterade.

Såsom exempel hafva vi äberopat de yttre sinnenas uppfattningssätt
och sökt visa, att detta icke kan förklaras såsom ett blott pas,sivt
mottagande af intryck. Det yttre tinget gör intryck pä ett annat yttre
ting sinnesorganet. Men den sensation (känsia vetande) detwid uppstår, 50

är sjelftänslans reaktion, en reaktion af det i organet lefvande lifvets
känsla af sig.

1 denna sensationens process särskiljer sig nu den lefvande individen
från den yttre verlden — vet sin tillvaro säsom en annan än dennas.
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Sensationen Lis en utöfning af anlagen - ett förverkligande af, hvad den
omedelbarare individuela sjelffcänslan innebar. På samma ång sjelf
känsian 1 sensationen särskiljer den yttre veriden frän den individuela
organismen. särskiijes denna frän samma verid såsom något likasä
gifvet som den. Individen förefinner den yttre veriden -. men den är
yttre icke för sjäien eller anden man för organismen. och organismen är
eft Yttre för den. Organismen blir derföre i sensationen nägot likasä
gifvet och förefunnet som ali naturföreteeise öfverhufvud. Men det i
sensationen jemte den yttre veriden förefunna Lis organismen såsom

10 anlag, och det omedelbart gifn kaila vi Drfl.
(Vi böra ihägkomma, att här icke Lis fräga derom, hvad det yttre

föremälet Lis eller hvad organismen är. Individen skiljer i sensationema
ifrän sig den yttre veriden säsom eti Annat, än den individueia
organismen. Denna verid är den för individen gifven förefunnen. Men
i och med detsamma bhr äfven organismen (sinnesorganerna,) det från
den yttre verlden särskiida ett förefunnet och gifvet. Detta förefunna är
slägtets, artens och individens organisation, hvilken i den individ(uela>
sjelflcänsian ingär säsom anlag. Men den fär här betydelsen af något
förefunnet och gifvet och den är som sädan naturlig drift. Vi kunna

20 säga, hvad hos individen ur siägtets synpunkt är anlag, det är hos
individen som sådan i förhäliande till den yttre veriden naturlig Vrfl.)1

Min& H(errar) lndividens process att frän sig särskiija den för
organismen yttre veriden är sensation. 1 sensationen är denna yttre
verld nägot gifvet. förefunnet.

Men genom denna process SIis äfven sjeifva organismen ett Annat
gifvet. nägot iikaså gifvel och fönefunnet som dc för den yttre tingen.
som öfHga naturföreieelser. Den organiska processen. organismens
funktioner träda derlöre emot den individuela sjelfkänslan säsom

30 nägot för densamma gifvet, en tvång. en Drift. På samma sätt, som
intrycket af den yttre verlden ivingar sig pä dc yttre sinnena, sä äfven
de organiska funktioncrna och den organiska beskaffenheten öfverhuf
vud — förnämligast på det femte sinnet, känsein. Sjel[känslans reaktion
mot dc förra Lis sensation; dess reaktion mot de senare är Drift. Den
individqiela sjelflcänslan har i denna dubbla process sin liilvaro, är Lin
den ena, än den andra sensationen och driften.,

Hvad i den omedelbara individuela sjelflcänsian ingär säsom aniag.
det framträder i driften, säsom hvad det är, säsom en gifven naturpro
cess. Men såsom den yttre verldens inverkan pä sinnesorganerna vore

40 blott omedveten mekanisk och kemisk process, om den icke af
sjelflcänslan förmediades, hvarigenom den biir sensation, så vore äfven
den organiska funktionen endast medvetslös naturprocess, om icke
sjellkänsian skuiie reagera deremot, särskiija den som gifven organis
men tillhörande proccss frän den gifna yttre naturen.

1 sensationen inverka dc yttre tingen pä organismen, pä sinnesor
ganerna, i driften organismen pä de yttre tingen,

Att äfven sensationerna äro af anlagen beroende, kan icke betviflas.
Olika djursläglen mäste enhgt sin organisation på oiika sätt sentera

50 ijus. ljud o. s. v. Det har t. o. m. varit fråga derom, huruvida den ena
menskiiga individen t. ex. senterar oiika förger pä samma sätt som den
andn4 huruvida icke, hvad tvä kaila rödt, för den ena synes blått för
den andra guit. Om hkheten i sensationer kan intet annat öfvertyga oss,
än likheten i anlag siägt- och artanlag och om det rent individueia
anlagets betydelseiöshet.
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Men sensationens beroende af anlaget, att den är utöfning af ett
gifvet anlag, är en sak blott för oss, för en yttre betraktelse. Anlagen att
se att höra. Det är först såsom ddft aniaget framträder, såsom hvad det
är. naturlig. gifven bestämnina.

Drifternas systematiserande grundar sig på aniagens.
Rent djuriska drifter, för menniskan, mcd djuren gemensama, äro

näringsdriften och propagationsddften Inom dessa tvenne drifter att
uppehälla det egna iifvet och att forplanta slägtet kan man öfverhufvud
anse alit djuriif vara inskränkt. Beroende af den förra äro djurens
fiendskaper mot andra slägten, af den senare deras tiligifvenhet för det 10

egna, hannens och honans ömsesides. och ömheten för deras ungar.
Till den senare hänrära sig äfven djurens tekniska drift, som fömäm
Iigast visar sig i boets inrättning m. m. — hvarom längre fram

Hvad de för menniskan utmärkande drifterna angår, inträder här ett
af hennes anlag beroende moment, bildningen. som mångfaldigt spe
ciflcerar och modifierar desamma.

Bildningen är säsom för individen gifven makt, barnets vårdande och
ungdomens ledning. Såsom naturligt anlag för bildning, kan ingen
positiv ailmän förmåga att mottaga den uppgifvas. En sådan vore en
abstraktion, anlag för alIt möjligt. Aniaget är det negativa, behofvet af 20

värd, grundadt i menniskans naturliga utveckling från fullständig
oförmåga att röra sig, stä, gå, rigta biicken gripa föremålen o. s. v. De
positiva anlagen deremot, äro inga andra än de anförda, hvilka vi mcd
Kant kunna kaila det tekniska, heHre sociaia pragmatiska och estetiska
anlaget. Det är pä dem bildningen verkar och fostrar Böjelser, mensk
hga drifter.

Rent naturhga, sinnhga drifter äro de, hvilka menniskan har gemen
sama med djuren — de nämnda, närings och propagationsdriften. Men
äfven pä dem inverkar bildningen; d. v. s. icke biott, att dc hos den
sedlig menniskan underordnas högre sediiga ändamål, utan de föräd- 30

las äfven såsom naturliga fallenheter genom bildningen, förvandlas
frän naturdrifter till böjelser. Afven gourmanderiet är något heli annat
— ehuru det för sig blir en last — än djurets hunger och tröst. Genom
mängfalden af födoämnen, valet dem emellan, vanan att nöjas regle
rade mältider o. s. v. som näringsdriften hos menniskan från blott
naturligt drift förvandias till regeihundet behof— böjelse för bestämda
näringsämnen. på bestämda tider i bestämd ordning. Likasä genom
familje och umgängesseden kärleken könen emeilan äfven säsom
naturlig böjelse något annat än den djuriska driften; och den naturliga
kärleken till affödan en uppoffrande ömhet, starkare än djurens i mon 40

af bamets större behof af värd, och lugnare och innerligare. emedan
den fortgär länge, fostrande sälunda äfven en ömare genkärlek hos
barnet. Denna betraktelse visar dock, att menniskans naturliga or
ganisation, näringsorganernas beskaiTenhet — och utveckhngsperioder
nas längd gifva henne andra anlag. än djurens.

Men förnämligast röjer sig detta bildningcns infiytande i afs<eende>
pä de rent menskliga anlagen.,

Djuren hafva stundom näbb, klor, tunga elker> svans o. s. v. formade
för nägon bestämd teknisk förrättning, och man kan anse att dc föras
till dess förrättande af en naturlig drift. Isynnerhet hos dc lägre djuren se
förekommer mycket af detta slag. (Hit äga, som skyr dagsljus, och
deraf beroende lefnadssätt). Hos menniskan finnes intet sådant. N. B.
Ogonlockets sammandragning s. k. ofriviliiga röreiser. Menniskan har
icke nägot sådant organ. Handen, det egentiigaste organet för hennes
tekniska anlag, har den mångfaldigaste bestämmeise. Man kan derföre
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icke hos henne antaga nägon bestämd naturhg teknisk drift. Driften
kunde man i detta hänseende kaila endast den allmänna lusten att
aktivt framgä mot dc yttre tingen. Lusten till anlagets användande i den
ena eller andra bestämda formen är en af bildningen beroende böjelse,
hvilken man kallar naturlig mcd afsecndc pä anlagets naturlighet och
dess tidiga bildning — emedan det vanligast är svårt att bestämma,
hvilka infiytanden som gifvit anlaget denna rigtning — t. cx. för
jordbruk, eg<entligcn> teknik i den ena eller andra formen 0. 5.

An mera är detta fallet i alit, som kan föras till det pragmatiska
10 anlaget. Talorganerna — synas vara nägot för menniskan egcndomligt.

Man vet dock, att vissa foglar kunna bringas att härma artikulerade
ljud. Dc bestå dessutom af fiera äfven för andra ändamäl tjenande
organer — lunga, luftstrupe, gomhvalf, tunga, tänder och cg<entliga)
tonverktyget iuftstrupshufvudet mcd dess brosk och muskler. Ofri
villiga rörelser äro här de, som uttrycka sinnesrörelser — tårar, l6jc
N. B. Men icke ens spräkbruket talar här om drifter.

Den ailmänna pragmat<iska) böjelsen kan man icke orätt kaila
sociabilitet. /V. B. Animo! soulabile. Puffendorft. Hos mannen och
qvinnan i öfverensstämmelse mcd det naturliga anlaget. (N. li. Hobbes

20 äfven Kant Zwietracht). Hvarföre Kant äfven fattar det pragmatiska
anlaget säsom anlag att använda andra menniskors förmåga för sina
ändamål. Vi tala icke om nägot moraliskt anlag eller naturlig morakisk>
drift. Men alh i menniskans organism. som kun föras hit, har sin
bestämmelse i mcddelandet mcd andra afser icke dc yttre tingen utan
andra menskliga individer. Mcnniskans förh<ällande> till menniskan.
Partikulära böjelser: exempel Böjelse att tala talförhet — Dramatisk
häg — gestikulation, minspel — Mera eller mindre sociabilitct — Tung
sinnthet — Glädtighct — AlIt böjelser icke drifter — Organiskt beroende
afsjukdom. lyten — icke i det speciela af någon bestämd organisation.,

30

Psykologi 22 & 23.

Det hemlighctsfulla — dev v<ill> här säga, det, hvari intet finnes att
begripa, lockar menniskan — och sömnen och drömmen har derföre
gifvit anledning till mycken vidskepelse — drömtydning. Sömngångare:
det underbara att dc röra sig, säsom skulle de se, ehuru mcd slutna
ögon. Ex<empeb. Man måste antaga, att säsom 1 drömmen sömnen är
ofullständig och att det är vanans makt — hvarom snart talas — som
leder. kanske också skärpt känsel såsom de blindas.,

$0

Mdna H<erran Jag nämnde att s. k. naturliga böjelser kunna uppräk
nas i stor mängd. Så bland dc som hänföra sig till det tekniska anlaget
böjelser för den cna eller andra sysselsättningen — bland dem, som angä
det sociala anlaget böjelser, som uttrycka ett mer eller mindre af detta
anlag: sällskaplighet tillbakadragenhet; glädtighet — tungsinnthet;
cller böjelser att företrädesvis yttra det i den ena eller andra formen,
säsom språksamhet — tystlätenhet; mimisk håg — sielhet o. s. v. Jag
skulle önskat uppställa en nägot rikare förteckning men den blir i
hvarje falI mer eller mindre godtycklig. Det gifves öfverhufvud intet

50 förhällande ingen berörning menniskor emellan, som icke kan hänföras
till nägon naturlig böjelse. isynnerhet om man tillägger skilnaden
mellan »goda» »onda» böjelser. Men just detta är det, som härvid bör
undvikas. Ty dc menskliga anlagen äro 1 sig hvarken goda eller onda;
icke heller dc i dem grundade drifternu_

Angående den konstnärliga hägen, och äfven det estetiska anlaget
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öfverhufvud, nemiigen den af detta beroende lusten för estetiska
njutningar, gäller det för alimänna förestäliningen, att företrädesvis de
äro en naturlig drift. Poöra nascirur.

Men icke ens i detta hänseende är det bevisligt icke ens antagligt. att
lusten är en af bildningen oberoende naturlig drift, 1 det estetiska
anlagets utöfning, såsom både producerande och njutande. förhåller
sig individen till sig sjelf: ty icke heller produktionen är gjord rär andra,
otan framgår ur behofvet att gifva gestait åt de egna konseptionerna.
Någon särskild organisation hos sinnesorganerna för intryck af for
mens rärgens ljudets behag kan icke uppvisas. Vi harva blott antagit, 10

att den mäste flnnas — emedan uppfattningen, sensationen deraf finnes.
Det finnes derföre mera skäl antaga, att t. o. m. naturligt anlag hos
menniskan saknas, än att lusten vore blott naturlig N. B. Det är redan
en konklusion blott, att anlaget flnnes och organisationen, emedan
sensation nödvändigt hör dertiil, till estetisk njutning. Derna tillhör
också menniskan så uteslutande, att lusten måste stä i analogi med
öfrig rent mensklig lust, vara af bildningen förmedlad böjelse, icke blott
naturdrift.

Annu kunna vi med afseende å könsskilnaden anmärka mod såsom
naturlig böjelse hos mannen — ömsinnthet och> blygsamhet hos 20

qvinnan, bda tagna i vidsträcktare bemärkelse och företrädesvis.
Likasä i afseende å barna och ynglingsåldem vettgirighet lust att

erfara pröfva — i mannaåldern verksamhetsdrift lust att bilda och skapa
— öfvervägande.

Slutligen med afseende ä det partikulära nationela anlaget; national
lynne såsom gifven kärlek till land och folk — äfven den naturlig böjelse.

Alla dessa och dylika menskliga böjelser anse vi nu af uppfostran af
bildningen beroende. Organismens beskaffenhet bestämmer sjelftäns
Iän och denna bestämning, sjelftänslans deraf beroende art, modifika- 30

tion, är anlag. Detta anlag bestämmer bildningen och individen
förefinner det såsom gifven böjelse. Man förundrar sig vanligen öfver,
att den ena eller andra böjelsen sent framträder — men man lefver i den
tro, att den i det fördolda funnits från födelsen. Man tror likaså att
förvänd uppfostran kan qväfva döda böjelserna, men man tror icke, att
uppfostran kan föda dem. Men sädane böjelser, som ingen vet af,
hvarken individen sjelf eller andra — äro toma föreställningar och
sådane, som kunna dödas, äro icke naturliga, af naturen gifna.
Ofverhufvud är det längesedan anmärkt, att det är godtyckligt att
räkna böjelsen blott från födseln. Den borde finnas hos fostret, vidare 40

i ägget och i äggens ägg, ända till Eva. Den är slutligen såsom nägot
medfödt immaterielt endasi nägot förestäldt, af andra förestäldt, som
icke ens ingär i individens eget medvetande, otan först efterhand
kommer dertill.

Enligt vår uppfattning deremot. är böjelsen nägot historiskt. under
individens utveckling produceradt. Dess faktorer äro tvenne reela
tiilvarande företeelser, icke blott supponerade och rörestälda förhäl
landen. Den ena är den naturliga organisationen — fullkomligt pätaglig
— som ger anlaget; den andra är den lika reela historiska processen, den
menskliga verksamheten i åtbörd. ord, handlingar — alh framträdande 50

i de menskliga organernas användande — nemligen andra individers
uppfostrarens, omgifningen exempel och lära. Bäda äro roremål för ren
empiri; och vår idealism är alltså den mest realistiska.,

Det hörer till pedagogiken, men mä dock här omnämnas, att ett
afsigtligt framkallande af den ena eller andra böjelsen hos bamet sällan
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Iyckas. Orsaken är. att sMant för barnet framstår säsom ett tvång
utifrän. icke såsom ett tväng inifrän, böjelse drift. Böjelsen fostras
genom exemplets makt mera än genom lärans; Och den bör rättast
lemnas ät exemplets fHa inverkan. Man säger: i uppfostran skola
barnens anlag afses! Man menar dermed, hvad vi här kallat böjelser.
Det är utan tvifvel rätt att de afses. Men detta är i sjelfva verket en
uppfostrans kontroll pCi sig sjelf- efl aktgifvande på, hvad den uträttat,
för att undersiödja. hvad deraf anses väl, motarbeta det som anses ilta.

Böjelserna utgöra det individuela anlaget. Såsom egentligt anlag är
jo det betydelselöst, kan icke urskiljas. Såsom böjelse har det en bestämd

form. Men det är som sädant kulturens verk icke den individuela
organismens naturliga anlag.

H(errarne> torde kanske tycka, att vi för länge uppehällit oss vid
undersökningen öfver, hvad anlag och böjelse är. Men denna under
sök,ning har ett stort intresse. Den gäller menskliga friheten. Det är för
den, för viljans frihet, en väsentlig skilnad. om menniskans böjelser äro
naturbestämningar, naturnödvändiga drifter

— eller om de äro mensk
Liga kulturens verk. Det är en väsentlig skilnad den. om det gifna i
menniskans håg och sträfvandens är naturbestämning. eller om det är

20 menskhga fömuftets (kulturens historiens) eget verk.

1 driften och böjelsen stk individen i förhällande till en yttre verld -

likasom 1 sensationen. Men hon har 1 driften den yttre veriden äfven
inom sig i sin egen organism. säsom gifvcn naturföreteelse. Säsom
sensationen är af den ytire vcrldsordningen bunden — sä är hvarje drift
Och böjelse säsom verksam bunden vid organismen vid den organisati
on, som bestämmer det allmänna anlaget. Individen lefvcr derföre 1
sensationen och driften mcd i Naturens allmänna ordning. Hän
intresserar det mcst, hvad som inflyter pä sensationens Och dniftens

30 tillvaro vexlingen af årstider och dag Och natt. Vissa djur hafva en
vintersömn — andra lägre djur genomgä metamonfoser mcd en längre
vegeterande dvala; dc högre djuren öfverhufvud och menniskan vex
lingen a1 vaka och sömn under dag och natt. Vi kunna icke till denna
vexling söka nägon orsak utom naturordningen och organisniens
beroende af den. Men den konstituerar för sig en ny i organismens
beskalTenhet grundad naturdnift. hvilken upphäfver den individuela
sjelftänslans verklighet genom att upphäfva sensationen och driften
ö fverh u fvud.

Detta sker, sä vidt inses kan. derigenom att 1 sömnen de yttre
40 sinnesorganema blifva rör intryck utifrän otillgängliga. hvarföre sen

sationema upphöra och äfven dnifterna, emedan organismens vakna
samband med den yttre verlden är brutet försättes ur verksamhet.
Erfarenheten lärer att detta 1 olika grader af sömn inträffar endast
relativt, sä ati t. cx. hörsel och känsel kunna fortfara, och sävidt detta
sker äfven sträfvande till verksamhet föreflnnas. Men öfverhufvud är
sömnens betydelse för själslifvet den, att derunder den individuela
sjelftänslan försvinner.

Hela denna process, sensationens och dniftcns, har för den indivi
duela sjelfkänslan den betydelse, att i den förverlligas hvad denna

so sjelftänsla innebär. Det är samma lefvande väsende, som känner sin
identitet i dc vexlande sensationerna och drifterna. Och i den är denna
identitet faktisk, verklig. 1 dem blifva dc anlag verkiiga, komma till
utöfning. som i den individuela sjelfkänslan säsom dess bestämningar
ingä. Men under denna process löser sig äfven den individuela sjelf
känslan från sin tillvaro i hvarje Nu, 1 den ena eller andra sensationen
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och driften, och den med sig identiska individen är den allmänna
makten öfver kroppen, för hvilken dennas organer äro verktyg och
medel.

Sjelfva detta resultat af processen framgår såsom ett faktum i
vexlingen mellan sömn och vaka, den att organismen för sig icke har
sensationer eller drifter, utan dessa bero deraf att individen tager makt
mcd sin kropp. Denna erfarenhet är likasom inseglet på den individuela
sjelftänslans betydelse att vara denna kroppen beherrskande makt.
Och vi kunna säga, att vaknandet är icke blott ett vaknande ur sömnen,
utan ett vaknande till en högre sjelflcänsla. 10

M(ina> H(errar> Sensationen är den individuela sjelflcänslans process att
frän organismen särskilja den för densamma yttre verlden. Derigenom
att denna i sensationen framstår såsom gifven förefunnen, tvingande
sig på dc yttre sinnena, blir å andra sidan organismen sjelf en gifven
naturföreteelse, i hvilken sjelftänslan har sin tiflvaro säsom gifven,
förefunnen, och detta inre tväng, denna nödvändighet i sjelfvasjelf
känslan är driften, i den menskliga sjelftänslan böjelsen. N. B. Afven
den naturlig för individen gifven.

1 sensationen och driften känner individen å ena sidan tvånget af den 20
gifna yttre veriden, å den andra af den likasä gifna organismen.
Känslan häraf ingär i den individuela sjelfkänslan, som har sin
bestämda tillvaro i de vexlande sensationerna och drifterna. Att
individen lefver mcd i naturens ailmänna ordning, detta ger sig för
individen tillkänna i hvarje sensation, i hvarje drift.

Årstidernas vexling, klimatiska förMilanden, jordmånens beskaf
fenhet i det land, individen bebor, alIt detta mäste inverka pä den
individuela sjelflcänslan. Der naturen är fattig, sensationerna enformi
ga, måste äfven den individuela sjelfkänslan vara mindre intensiv, än
der en rikare natur ger mera vexlande intryck. Med andra ord: 30

sjelftänslans reaktion i sensationerna måste i senare fallet vara lifiigare.
Likaså verkar naturordningen i organismen. Dc organiska funktioner
nas förlopp beror af årstid, af klimat, af födoämnen, som land och
vatten erbjuda, och helsa och sjukdom äro naturlig inverkan häraf.

Från psykologins ståndpunkt kan ingen annan förklaring öfver
dessa naturförhållanden sökas, än den, huru den individuela sjelflcäns
lan förhäller sig till desamma. Detta förhällande flnnes i sensationerna
och drifterna — och dess art är i deras betydelse uttalad. Det för oss
väsentiiga är, att förstå, hvarföre först här om dessa allmänna natur
processer biir fråga. Förklaringen är, att individen först i sensationerna 40

och driftena träder i förhällande till naturen, är känsla af detta
förhållande; att sjelflcänslan i sensationen och driften är process att
skilja den yttre naturen och den inre individuela ä och känna bäda
sisom naturordning.

Sä kunna vi icke heller tillmäta 055 förmäga att förklara, hvarföre
vexlingar af sömn och vaka tillhör den animaliska organismen. Vi
stanna vid det enkla antagande, att den är nödvändig för denna
organism såsom vexling af verksamhet och hvila. Vi kunna tillägga, att,
emedan afgjordt är, att under sömnen, den s. k. vegetabiliska processen
i organismen fortgår, det är nervverksamheten, som derunder hvilar. 50

Hvilans faktum är, att de yttre sinnesorganerna äro för intryck slutna,
och att i sammanhang dermed, den vegetabiliska processen i organis
men icke ger nägna sensationer. N. B. Det sensibla nervsystemets hvila
utät och inåt; hvarförutom driften innebär att organismens förhällande
mot den yttre verlden, säledes är af sensation beroende och vid dess
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frånvaro icke finnes till. Ex(empeb.
Men vi tillägga denna naturliga vexling företrädesvis en stor bety

delse, emedan i den sjelfva den individuela sjelflcänslan upphör, visar
sig remitterande. Det är också i den naturmakten pä denna ståndpunkt
företrädesvis framträder, emedan den gör sensationen Och driften till
en vexlande naturbestämning, som enligt naturens ordnin i vexling är
Och icke är.

Sömnen är såsom detta naturtvång i organismen en naturlig drift,
hvars tillfredsställande upphäfver alI sensation Och drift.

10 Under detta lif i sensationen Och driften tager individen makt med
sin kropp. Det lifvets medvetande om sin enhet i Organismen, som den
individuela sjelflcänslan omedelbart är, det förverkligar sig i sensa
tionens Och driftens process — har deruti en faktisk, historisk tillvaro. Vi
hafva icke fattat den omedeibara individuela Sjelfkänslan, den natur
liga individualiteten SäSOm ett frän sensation driften i tiden skildt
tillvarelsesätt. Vi hafva endast sökt visa, att det är individualitetens
omedelbara mlment — att individens förhällande till den yttre verlden
mäste framgå ur denna känsla af anlaget, af förmågan dertill. 1 hvarje
sensatiln i hvarje drift är sjelftänslan denna samma känsia af Iifvets

20 identitet i Organismen — d. ii. af organismens enhet såsom ett Iefvande
väsende. Sensatilnerna Och drifterna är denna samma identiska sjelf
känslas sätt att van i hvarje Nu, Och den fär således i dem en faktisk
en histlrisk tillvarl.

Härunder framstår den yttre verld frän hvilken individen särskiljer
sig säsom gifven Och förefunnen inverkande pä Organismen, sinneslr
ganerna; men ocksä organismen säsom likasä gifven i driften Och
böjelsen tvingande sin tillvarl pä sjefllcänslan. 1 bäda är dock sjelflcäns
lan makten öfver dem i sensationen säsom den reaktion mot
intrycket, hvarförutan scnsationen icke är, i driften säsom känslan af

30 densamma Och af makten att förmedla dess tillfredsställande. Detta är
dlck endast vär uppfattning af sjelflcänslans förhällande i sensationen
Och driften. Faktiskt bevisar det sig sälunda, att individen derunder fär
makt mcd sin kropp, känner sig säsom dess densamma beherrskande
själ.

Det är pä denna ståndpunkt det i andens vara framgär, anden
känner sig vara det, hvad vi uppfattat säsm utgörande öfvergången
frän nattrens filosofi till andens: att nemligen det animaliska lifvet för
sin utveckling Och sitt uppehällande förutsätter medvetandet om sig
sjelf. SASOm makt öfver kroppen, är själen detta vilkor för dess tillvaro.

40 Den skulle icke vara lefvande organism, uppehållas vid lif, om icke
själen tlge makt dermed riktade ögat, handen o. s. v..

1 vexlingen mellan sömn och vaka, har själen denna sin makt faktiskt
för sig framstäld. 1 sömnen äro sensationen Och driften försvunna — allt
hvad som karakteriserar det animaliska lifvet. Först mcd själens makt
öfver kroppen i det vakna tillständet finnes det till. Kroppen lefver
äfven 1 sömnen d. ii. dess funktioner fortfara, men dessa medvetslösa,
hvad man kallar organismens vegetabiliska, och äfven detta i följd
deraf att ett vaket tillstånd föregätt. Sjelfva denna vexling ger själen
den positiva känslan af denna sin makt. Detta här dess betydelse.

50 Men härmed öfvergä vi till det tredje momentet i läran om indivi
dualiteten, hvilket vi vilja kaila, c) Den Jöri’ärJi’ade Indivkhialitete,

Förklaringen öfver det sofvande tillständets tillmlliga fenomen
drömmen är invecklad. Det mäste antagas, och erfarenheten lärer det
i fiera fall att sömnen icke är fullständig, dä drömmar inträda. Det är
dä nägon sensation förnämligast hörseln’s eller känselns — i s<ynner>het
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känsel af något kroppsligt lidande eller obehag, som väcker drömmar.
Men den ingår sedan säväl sensationernas association som fantasins
verksamhet — hvarom längre fram.

Ofverhufvud kunna vi anse, att likväl i sömnen sjelfldinsian såsom
känsla af lifvets lust fortvarar — ehuru den individuela sjelflcänslan
försvunnet — således ännu denna karakter af animaliskt lif och tillvaro.
Nägon betydelse för vär undersökning kan jag icke afvinna detta
förhällande. Det är blott ett sannolikt antagande, att individen i
sömnen sjunker tillbaka till den sjelflcänslans ståndpunkt ur hvilken
den individuela sjelflcänslan framgår. Det är den bibehälina möjlighe- 10

ten för denna att äter framträda. Vi kunde visst säga, att den ännu
lifvets känsla visar sig vara vilkor för det animaliska lifvets tillvaro, om
ocksä blott säsom vegeterande liE

Psykologi 24 & 25.

M(ina> H<errar 1 den process, vi kallat sensation och drift är sjelflcäns
lan i sig delad såsom lifvets känsla af sin identitet Och tillika säsom
känsla af ett Annat, af den yttre verldens och organismens eget tvång.
Detta är en utveckling af, hvad den naturliga individualiteten innebär; 20
det naturliga anlaget, som är sjelftänslans egna bestämning, framstår
säslm en hvad den är, en förefunnen tvingande natur. Men känsian af
tvänget innebär äfven sjelfkänslans reaktion mot detsamma i sensatio
nen och i driften dess verksamhet för dennas tillfredsställande. 1 båda
hänseenden är sjelflcänslan i organismen verksam såsom makten det
verkande i densamma; och det är detta som för oss utgör processens
resultat. Den yttre verlden bestär för individen såsom gifven; organis
men likasä i dess naturliga drifter och böjelser. Men individualiteten
bestär likasä säsom organismen beherrskande makt. Detta är1 hvad som
innebäres i processen, processen fattad för sig. Det är detta vi kaIla 30

förvärfvad individualitet att den individuela sjelflcänslan är lifvets
medvetande om sig i organismen säsom dess beherrskande makt.

Sens<ationernas) och Drifternas tväng pä djuren
Afven hos dem förslösas
Deras mängd hos menniskan

Denna sin makt öfver kroppen gör individen gällande genom att lefva
sig in i ett visst lefnadssätt — hafva uppmärksamhet för vissa sensa
tioner, icke attendera till andra, tillfredsställa den ena driften och
böjelsen icke den andra och öfverhufvud hvarje drift och böjelse pä ett
bestämdt sätt och vis. För oss är detta icke erfarenhetssats. Utan 40
emedan sjelftänslan i sensationen och driften är i sig delad, är icke blott
lifvets känsia af sin enhet, utan tillika känsla af ett Annat, af tvånget,
det tvingande i desamma, säga vi, att den sanna individuela sjelftäns
lan är den, att i denna process lifvet är den med sig dentiska makten
öfver kroppen öfver dess organers brukande, hvilken i ali sensation och
i drifternas tillfredsställande är densamma. Såsom denna makt känner
sig individen i kretsen af sitt individuela lif, i uppmärksamheten pä de
sensationer och i tillfredsställandet af de drifter, som höra till dess
upprätthällande. Det är i deras upprepade öfning individen känner sin
makt öfver kroppen — kommer till dess fria bruk. 50

Denna krets bestämmes hos djuren af hvad man kallar instinkten,
den i det naturliga anlaget grundade driften utvecklad till vana. Hos de
högre djuren finner man att denna utveckiing beror af bildning. Det är
modren som lärer ungen att söka föda, vanan vid boet, som lärer den
att sjelf bygga bo.
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1-los menniskun äro böjelserna genom bildningen utvecklude och
bildningen bestämmer sättet för deras tillfredsställande och dermed
kretsen för sensationerna. 1 hennes individuela lif är derföre alit Vana,
en andra natur. Det är vanan, som gör henne mägtig af kroppens fria
brukan. Vanan afnöter intrycken, skärpa likasom drifternas styrka —

genom vanan blifva en del sensationer och af dem beroende kropps
rörelser sä lätta, att de fortgå bredvid andra pä hvilka vanan hkasä Iärt
att lista nogare uppmärksamhet7

Det är först ifrän en högre ståndpunkt vetandets och vetandets
10 intresses, man kun betrakta sensationerna säsom hafvande ett af de

naturliga drifterna oberoende ändamäl. Frän individualitetens ständ
punkt, sammanhänga de noga med de senare, tjenande säsom medel
för deras tillfredsställande. Likväl kan man anse, att hos menniskan de
af det sociala anlaget och det estetiska beroende böjelsernas tillfreds
ställande har en teoretisk sida, sä att det tillfredsställer henne, att t. cx.
endast se och höra andra menniskor, eller försjunka i äskädandet af
naturen. Afven detta beror dock af vanan. Men hos menniskan säsom
hos djuren tjena sensationerna den naturliga driften och deras krets för
individen bestämmes af dessa.

20 Genom den lirdighet i kroppens beherrskande, vanan gifver, vinner
in,dividen äfven välde öfver dc för kroppen yttre naturföremälen. Det
senare sker 1 samma akt som det förra — ty det är icke genom nägot
slags fristående gymnastik, individen naturligen vänjer sig att beherr
ska kroppen, utan genom dess manierande 1 Förhällande till de yttre
föremälen.

Detta välde röjer sig sä i sensationerna som i de yttre föremälens
tillgripande, begagnande som medel för driftens tillfredsställande.

Likasom djuret genom vanan vinner rardighet att rigta sin blick ät
det h-äIl, derifrån det hör ett ljud, eller vädrar sin fiende eller en like —

30 likasä förvärfvar menniskan genom vanan förmäga att sammanbinda
de skilda sinnenas sensationer och likasom det förra vid en blott
flygtig blick skiljer, om det har vän eller flende framför sig sä lärer
menniskan att särskilja de vana föremälen utan noggrannare uppmärk
samhet. Detta är i sjelfva verket en vunnen mak öfver kroppens
organer pä samma gäng som en vunnen makt öfver de yttre tingen. An
mera pätagligt är förhällandet 1 fräga om kroppens öfning i drifternas
och böjelsernas tillfredsställande, för hvilket de yttre föremälen utgöra
medel. Färdighet i kroppens handterande är här Pärdighet i det yttre
föremälets handterande. Vi kunna icke betvifla, att äfven hos djuren

40 känslan af denna makt med de yttre föremälen ingär i deras genom
vanan förvärfvade sjelflcänsla — så att sjellkänslan i sjelfva verket äfven
för dem fär sin andra betydelse af medvetande om egen makt och
förmåga.

Genom denna i korthet antydda process bildar, skapar sig individen
sin individualitet alltid inom gränserna af dc naturliga anlagen, men
äfven befriad frän sensationernas och drifternas tväng — i den grad
denna individualitet blir verklig. Den af civilisationen beroende större
rikedom pä sensationer hvilka tränga sig pä menniskan, och det större
antalet af bildningen fostrade böjelser, hon har att tlllfredsställa, lägger

50 skenbart pä henne ett större tväng, än djurens enformigare sensationer
och fätaliga naturliga drifter pä dessa. Men i sjelfVa Verket befriar
sensationernas och böjelsernas mängd frän tVånget, i det den gör hVarje
enskildt intryck och hvarje särskild böjel<se svagare. Och härtill
kommer det Väsentiiga, att äfVen menniskans vanor stä under bildning
ens infiytande och att denna ger henne medel vid handen att beherrska
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den yttre veriden — bringar henne till en färdighet häruti Iångt öfver
djurens.

Djuret stannar derföre genom sin egen natur under naturens tvång.
Vanan sjelf biir en tvingande makt — såsom den naturliga driftens
berästade utvecklade välde instinkten. Den tager äfven makt med
menniskan,1 men är såsom en kulturens vana underkastad dennas
fortfarande infiytande.

Mdna> Werrar> Af hvad om själens individualitet framstäldt blifvit,
linna vi att densamma icke bör fattas blott såsom något af naturen 10

gifvet. Redan hos de djuren kunna vi antaga det att dennas individuela
sjelflcänsla är underkastad en utveckling, icke en naturprodukts, utan
en utveckling, som beror af inlärda vanor, således af djurets egen
själsverksamhet. 1 afseende å menniskan är det afgjordt, att hon såsom
individ, i sin individuela sjelftänsla är, hvad bildningen, d. ii. hennes
sjelfbildning i förhällande till naturen och den gifna menskiiga omgif
ningen gjort henne till. Och då den förvärfvade individualiteten icke
utmärker något i tiden afslutadt stadium af mensklig utveckling, utan
denna process i sensationen och driftens tillfredsställande, hvilken vi
sökt begripa, så är i sjelfva verket individen i hvarje Nu, icke hvad han 20
gjort utan hvad han fortfarande gör sig till.

N. B. Bildning = sjellbildning i psykologiskt och individuelt hänseen
de, äfven om uppfostran ur moral<isb synpunkt är tvång. Den hos
andra individ<er> bestående kultur, i förh<ållande> till hvilken mdi
vid<en) träder, är produkt af sjelfbildning.,

H<errarne känna redan af, hvad vi hittills sökt att för oss utreda,
klart nog finna, huru frukttoma de abstrakta undersökningarne öfver
själens materialitet eller immaterialitet äro. Man frågar sig: är själs
verksamheten en fortsättning aC naturprocessen, eller är den en ny
process, som bör kallas ande. Man resonnerar häröfver i allmänhet och 30

upptager pä mäfä några data, som man anser tillhöra själsverksamhe
ten, tilläggande: det är väl möjligt att en så fin materiel process finnes,
som kan åstadkomma alit detta — eller det är omöjligt, någon ny krafi
måste här tillkomma utöfver naturprocessen. Sådant är fantiserande: ty
jag kan sublimera naturprocessen i oändlighet Och säga: Homeri
sånger, Rafaels madonnor, Newtons kalkyler, Hegels spekulation äro
kanske blott mekanik och kemi; eller jag kan förandliga naturen och
säga: magnetismen är en yttring afjordandens verksamhet — attraktio
nen af verldsandens. 1 sådant finnes intet förnuft. Det är samma
förfarande som det nymodiga Svenska filosoferandet i fråga: finnes 40

frihet Och moral eller finnes1 de icke? Det är helt annat, att tänkande
genomgå alla former för naturens och andens vara, d. ä. att i dem söka
ett begreppssammanhang och pä grund häraf statuera identiteten eller
åtskilnaden mellan natur Och ande. Vi hafva ännu betraktat blott en
inskränkt del af formerna för andens Vara. Men äfven detta ringa
ställer frågan om själens materialitet eller immaterialitet för oss i en
annan dager än det abstrakta resonnerandets. Ar det nemligen rigtigt,
att menniskan sjelf skapar sig sin individualitet, hvarigenom hon
särskiljer sig från alla andra individer, från allt annat i skapelsen
öfverhufvud, så är detta ett görande, som icke återfinnes i naturen, ja 50

som helt och hållet strider emot alIt, hvad som förstås med naturpro
cess, nemligen det individuelas uppkomst och förgängelse verkad af
allmänna, tvingande naturkrafter. Och ju längre vi fortgå i betraktelser
af andens förhållande, desto mera framträder denna åtskilnad.

Visserligen utgår själens individualitet ur lifvet såsom naturligen
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gifvet och med lifvet är äfven sjelflcänslan gifven. Men denna är endast
möjligheten till individualitet. Redan lifvets uppkomst såsom natur
process är dock hos menniskan SäSOm hos de högre djuren beroende af
en sjelfvillig akt, propagationen. Men det väsenliga är, att den
menskiiga individualiteten såsom verklighet är individens eget verk,
icke en naturkrafts. Såsom blott naturligt individuum skiljer sig den
ena menniskan frän den andra i tid och rum och genom olika lekamlig
formation. Men denna organiska olikhet visar sig äfven såsom möj
lighet af andlig individualitet, såsom anlag, vara betydelselös, medan

10 den andliga, verkliga individualiteten oberoende af den utvecklar sig,
d. ii. af individen sjelf utvecklas.

Lifvet såsom denna möjlighet för individualiteten är icke bloti en
utgångspunkt i ett bestämdt tidsmoment, utan fortfar såsom samma
möjlighet i organismens fortfarande tillvaro. Den förvärfvade indivi
dualiteten, d. ii. individualitetens förvärfvande är individens lifigenom
fortfarande process, och organismens lif är dess utgångspunkt säsom
processens fortfarande möjlighet.

Genom den är menniskans individualitet fortfarande beroende af
naturprocessen; och då den består i det individuelas vexlande upp

20 komst och förgängelse, är äfven individualiteten förgänglig, d. ä. denna
jordiska individualitet med sina anlag, sina böjelser och sin andra
natur7 Detta beroende af naturprocessen kunna vi icke förneka. Läran
om en annan individualitet än den jordiska tillhör icke psykologin. Den
är föremål för det religiösa vetandet, för dess tro och hopp.

Men det, hvari vi sätta själens individuela frihet i förhållande till
naturprocessen är det nämnda, att den skapar sig sin individualitet
säsom en annan natur. Och såsom vi öfverhufvud betrakta andens
förhållande till naturen sålunda, att anden icke är naturprocessens
produkt, utan förutsätter den säsom sin negation och är process att åter

30 negera den, upphäfva denna sin förutsättning (Se lnledndng); sä
betrakta vi äfven själens individualitet ur denna synpunkt: att den
nemligen förutsätter lifvet såsom naturprocess i de naturliga anlagen,
men negerar denna sin gifna natur och i denna negation bildar sig en
förvärfvad.

Den individuela sjelftänslan är säsom förut framstäldt känsla af denna
makt öfver organismen. 1 den är anlaget det blott förutsatta anlaget,
som aldrig är endast varit. 1 den är sensationens och driftens tväng
upphäfvet. N. 13. i vanan den andra naturen. Den är sjelfkänsla i

40 betydelsen af känsla af styrka, makt förmäga. Och såsom denna
uyecklade sjelftänsla är själen verklig själ — känsla af Sig säsom
kroppens herrskande makt.

N. B. Förrän härom, tillägger en anmärkning att, hvad man vanligen
förstär med anlag till det ena eller andra — tekniskt estetiskt — äfven
anlag för iakttagelse sensation för verksamhet sociabilitet innebär
böjelse och talang. Talangen är denna färdighet — vana andra natur,
makt öfver kroppen i öfverensstämmelse med böjelsen.

Själen — denna Sjelftänsla SåSOm känsla af makt öfver kroppen, frihet
50 frän naturens tvång i sensationen och driften är känsla af lust. Säsom

fortgäende process att taga makt med kroppen, att i vanan göra sig fri
från naturtvänget, är den känsla af detta tväng som skall besegras,
känsla af olust. Denna lust och olust konstituerar affekterna — Sinnes
rörelserna.

Jag har mycket tvekat och betänkt, huruvida sinnesrörelsernas
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upptagande i detta sammanhang vore af sammanhanget (det alimänna

sammanhanget i våi betraktelseO rättffirdigadt. Men jag kan icke
finna annat, än att de äro uttryck af denna ifrågavarande sjelflcänslas
tillvaro eller icke tillvaro, känslan af makt eller saknad af densamma.
1 en ytterlig sinnesrörelse säger man också: menniskan är utom sig, har
icke makt med sig. Detta har väl en högre betydelse, emedan denned då
förstås, att förnuftets makt i hennes tänkande Och handling saknas.
Men den innebäres äfven saknad makt öfver sensatilnen Och driften.
Och öfverhufvud framstå sinnesrörelserna i denna motsats, den ena
säsom känsia af lust — den andra såslm känsla af Olust. Bådadera med 10

afseende pä vanan eller det Ovanliga — Och med betydelsen af känsla af
makt eller vanmakt i förhällande till naturtvånget. Menniskan mäste
hafva gjort nägot till sitt — tillhörande sitt individuela lif, förrän hln
känner, mld att försvara det fruktan att förllra det — glädje öfver
bibehållandet Och tillvext den, sorg öfver förlusten deraf. Vanan vid
samlifvet med likar måste finnas förrän känsia af vrede eller ömhet kan
inträda — 0. 5.

Med känsian säsom Geföhl — förhäller det sig väl sä, att fantasin i
den spelar en vigtig rOl — hvarföre den äfven har en högre betydelse, än
blltt den af affekt, sinnesrörelse. Denna tillklmmer äfven SäsOm 20
erfarenheten lärer, de högre djuren, hvarföre dess betraktande äfven
mäste tillhöra en ständpunkt, hvilken vi kunna säga tillhöra för *all*
individuel sjelfkänsla. Hvad egentligen kunde sättas i fräga, är, huru
vida betraktelsen icke skulle tillhört 3:e mlm<enteV i litran om indivi
dualiteten. Men sinnesrörelsen förutsätter, säslm vi fattat den, vanan,
den förvärfvade individualiteten som gifven.

Slutligen i sinnesrörelsen är det krlppen tillhörande, löjet, tärarne,
rodnaden, det blixtande ögat 0. s. v. nedsatt blltt till ett uttryck för
själsrörelsen.1

30

Psykologi 26 & 27.,

M<ina> Werrar> Då vi säga, att Själen är sjelftänslan säslm känsia af
den öfver krlppen herrskande makt — Och tillägga denna känsla är
sjeljkänsla såsom känsla af lust, behag, sä uppfatta vi endast, hvad i
sjelfva denna definitiln innebäres.

Detta innebär en återgång till den omedeibara sjelflcänslan säsom
känsla af lifvets lust. Skilnaden är, att sjelflcänslan i denna uppfattning
säsom själ fyllt sig med ett bestämdt innehäll, den förvärfvade indivi
dualitetens. 40

Själen säsom känsla af makt är denna sjelflcänsla, i hvilken individen
känner sig oätkomlig för alIt fremmande, sluten pä sig, ett annat är alIt
hvad som är, varit Och klmma skall. Det finnes intet, som kan träda i
stället för denna själ, i denna kropp; den senare kroppen har ingen
annan makt öfver sig, än der denna själ. Dess makt Och tillvarl slm
sådan är ett faktum i skapelsen, som icke kan ätertagas eller af ett
annat ersättas. Själen såslm känsla af denna sin absoluta individuali
tet, är det dock icke in abstracto utan i detta bestämda innehäll af
sensationer Och drifter, som utgöra det individuela lifvet, inom den
krets, som blifvit detta lifs vara. 50

Vi kunna viii säga, att ailt individuelt äfven i den döda naturen är
näglt för sig, i hvars stäile intet annat kan träda; ty äfven de grand, i
hvilka ingen olikhet för ögat urskiljes, kunna antagas vara individuelt
olika och äro ytterst skilda i tid och rum. Men denna individualitet är
de allmänna naturkrafternas — naturprocessens verk och derföre
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omedveten. 1 den är möjlighet till en annan, vid andra naturförhållan
den. Själens individualitet deremot är dess eget verk, förvärfvad
individualitet och derföre medveten, icke medvetande om det naturli
gen gifna, utan om sin individualitet såsom sitt eget verk; hvarföre vi
säga, att Sjäien är sjelflcänsia såsom denna individualitets makt. Skuile
vi förestälh oss hos dc naturliga individuela tingen ett medvetande om
denna individualitet, skulle detsamma stå utom denna, såsom något
fullrärdigt för detta medvetande förefunnet och gifvet. D. v. s. det vore
ett annat utom dem varande medvetande om deras individualitet —

10 likadant som värt vetande derom. Det vore icke sjeiflcänsla.
Likaså omvändt med själen. Vore den blott medvetande om sig, icke

medvetande om Sig i detta individens konkreta lif — vore den en tom
abstraktion. Vore den vidare icke medvetande om detta konkreta iii’
såsom sitt, sitt verk, vore den ett medvetande, sådant vi kunde
föreställa oss hos dc naturliga tingen.

Sjäien är derföre denna känsia af sig såsom makten, det verkande i
individens lif, inom den krets för detta iif den skapat sig, den
förvärfvade individuaiitetens. Den lefver och verkar i denna följd af
sensationer och drifter, som är en vanans association. Denna vanans

20 krets förändrar individen efterhand, utvidgar, inskränker den pä olika
håfl. Hos djuren är denna krets inskränkt. Hos menniskan är den
genom sensationernas och böjelsernas mängd och vexiing sjelf mera
vexlande. Den är aldrig fullflirdig ocl afslutad men förblir dock
öfverhufvud Iifvet igenom densamma och dess förändring sker i
öfverensstämmelse mcd den gifna krctscns innehäil, med dettas gifna
association.

1 denna jemna vexling är själen hos sig på sitt eget område och
känner sig säsom herrskande inom densamma. Det är derföre vi säga,
att denna sjelftänsla är lust, ro, bchag.

30 Men individens lif är underkastadt naturens tvång — är en ständig
strid dermed, och tvånget af andra individers görande. Vi kunna
statuera detta utan vidare, ty ingen af 0SS tviflar derpä. Men individens
afvärjande förhäilande till naturlifvet och andra individers lifinnebäres
i själens slutenhet pä sig inom sin lifskrets; hvilken tillbakadragenhet
innebär ett negativt förhällande till alit annat individueit Iif_

Det är känsian af denna vexling meilan lust och behag i det
individuela lifvets krets och och olust obehag vid fremmande intrång
pä densamma, vi kaila affekt eller sinnesrörelse.

Werrarne kunna lätt sjelfva äfven ur djurens lif erinra sig cxempel,
40 hum de förhålla sig iugnt, då de lemnas ostörda i kretsen af sitt lif, men

försättas i affekt, dä dem sker inträng den. Menniskan har ett vida
rikare lif, derföre äfven rikare pä affekter. Men äfven hvarjc affekt hos
henne glädje — sorg, vrede — rörelse af deltagande, s. k. fysiskt mod
fruktan och förskräckelse väckes af det fremmande, ovanliga, som
inträder i kretsen af hennes vanor eller af fränvaron häraf, sä att denna
lust och ro är hennes affckt.

Djuren föras af instinkten den till vana vordna, sinniiga driften, det
ena till inträng pä det andras lif. Det är derföre bland dem ständigt
krig. Endast hos vissa djur finner man samlif inom den egna arten för

50 gemensama ändamäl försvar, uppehälle o. s. v.. Menniskan, föres af
dc böjelser, kulturen pä grund af hennes rikare anlag hos henne
utveckiat, säsom sagdt, att utvidga och förändra kretsen af sitt
individuela hf. Detta lider derföre mera intrång än djurens af natur
förhällandena, hvilka hon i följd af sina högre tekniska aniag söker att
beherrska. Hennes sociabilitet förer henne ocksä till en tätare beröring
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med sina likar. Hennes estetiska anlag lägger grund till sinnesrörelser,
som för djuren mäste vara okända.

Skulle vi försöka att systematisera sinnesrörelserna härefter, kunde
vi uppställa:
Tekniskt. Jfver — leda
Socialt — Omhet deltagande — harm vrede
Estetiskt — Häpenhet beundran afsky.

GIädje
Nedslagenhet
Mod — fruktan 10

Hvarje i mångfaldiga modifikationer.
1 affekten förhäller sig själen blott till sig sjelf, till kretsen för sin

sjelfkänsla. Den är af sensationerna Och böjelserna beroende; men
dessa väcka affekter icke för sig, utan med afseende pä sjelfkänslan,
huruvida den nemiigen i dem finner sig tillfredsstäld eller otillfreds
stäld.

Det är derföre icke heller i nägon verksamhet för böjelsens tillfredss
tällande affekten i det yttre framträder utan i egna uttryck för
densamma, förnämligast i min Och åtbörd. Det är kändt, att sinnesrö
relserna inverka pä den organiska processen, förnärnligast pä blodom- 20
loppet, hvarföre man satt deras hem i hjertat. Afven på lefvern,
gailsekretionen — näringsprocessen öfverhufvud — äfven nervverksam
heten spänning — förslappning. Häftig sinnesrörelse galenskap — slag —

sjukdom — hvita här 0. 5. v.
Detta allt bevisar själslifvets makt öfver organismen.
Hvad vi härvid böra fasthålla: att affekten är icke blott detta utbrott

af sinnesrörelse, som vanligen sä kallas — utan att individens själslif
fortfarande är vexlande affekt. Som sådant själstillständ bestämmer
affekten sensationerna Och böjelserna efter behag eller obehag. Utbrot
tet ger denna bestämning styrka. JO

Den inträder derföre i själslifvet i stället> Rör vanans association —

en själens sjelfbestämning — som ger Sjelfmedvetande.,

Mdna) H<errar) Vi sökte senast komma till en uppfattning af affektens
betydelse för själslifvet. Hufvudsaken i denna vär uppfattning är 1:0

den, att själen i hvarje Nu är afficierad, är i affekt, icke blott under de
ögonblick, dii en högre grad af affekt ger sig ett utbrott för stunden —

som 2:o att affekten är rent själslif, hvari sjelflcänslan förhäller sig
endast till sig sjelf.

1 förra hänseendet: Sjelftänslan säsom känsla af makt, förmäga, af 40

lust, har i denna bestämning sin fortfarande affekt. 1 vexlingen af
sensationer och drifter enligt vanans association känner individen sig
hos sig, ostörd i sin förvärfvade individualitet. Denna affekt är i sina
modifikationer, alIt efter arten af den sensation eller böjelse, i hvilken
sjelllcänslan för hvarje nu har tillvaro, affekt af tillfredsställelse — glädje
— i sensationen, af mod och förtröstan i driften, dessa säsom ifver i
verksamheten för driftens tillfredsställande i förhällande till den yttre
naturen eller af deltagande och ömhet 1 förhällande till andra individer.

Men emedan individualitetens krets är rörli föränderlig och för
densammas gränser icke finnes nägon annan regel eller lag, är det gifna 50

anlaget — en möjlighet till oändlig individualisation och utveckling,
mäste individualiteten sä väl gripa öfver sin för hvarje Nu gifna krets,
som lida inträng af andra individualiteter. Deraf vid rubbning i vanans
krets de motsatta affekterna i ovanliga sensationer och böjelser afbry
tande vanans association: i sensationen obehag, olust, sorg, i driften
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farhåga fruktan, mot dc yttre naturföremålen leda mot andra individer
bitterhet vrede.

Affekterna äro vidare vexlande bestämningar endast hos sjelftänslan
— inom densamma, oberoende af den organiska processen. De äro
känslan af makt i det individuela, inom individualitetens krets eller
känsla af bristande makt den. Affekten är icke reaktion mot ett intryck
pä någon kroppens organ såsom sensationen, eilen sensation af tvånget
1 organismen såsom driften. Den föranledes viii af sensationen Och
drifien, emedan endast i dem individuel sjelfkänsla finnes; men den är

10 själens rena känsla a sig jemte dess sensationer af den yttre venlden Och
afdrifterna likasom ett sjelftänsians omdöme öfver dessas verkan på
densamma — sjäiens känsla af sitt eget tillstånd, sjäistiliståndet, under
sensationernas Och drifternas vexling. Sjäien är i dem endast hos sig,
hänförd pä sig sjelf. T. ex. vid fruktan — hvilken sensation som helst,
hvilken böjelse som helst verksam, känsla af hotande intrång på den
individwella lifskretsen af hotande intrång pä sjelfva sjelftänslan.

Yttningen af affekten hän intet ändamäl mot den yttre verlden eilen
nägot förhällande till den. 1 fruktan t. cx. blekheten, darrningen,
blodets stockning i hjertat. En afvärjande rörelse eilen farans undflyen

20 dc verkan af den djuniska driften att afvärja hvad som skadar
organismen. Affektens yttning äterverkar endast pä affekten, hvars
öfvermätt i yttringen upphäfves.

1 affekten har derföre själen den bestämda känslan af sig säsom ifrån
kroppen skild såsom ett för si varande själsiif. Sjeifkänslan har i sig
denna bestämning, är känsla af denna fortgång, detta lif i vexiande
affekter. Sjelflcänslan är sälunda icke mera denna lifvets känsla af sig 1
organismen utan själens känsia af Sig såsom från organismen skild
säsom ett af den Och af den för densamma yttre venlden oberoende Iif.
Den än sjeifmedvetande.

30 Den fönvärfvade individualiteten än säsom vi fattat den fortgäende
pnocess. Denna knets af sensationen och böjelser, som tillhör densam
ma, utvidgas fortfarande genom nya bestämningar, hvilka i association
mcd dc nedan gifna ingä i vanan, medan andra under bnistande
utöfning bontfalla ur densamma. Det än derföne icke alit nytt Och
ovaniigt, som förändran affekten, utan endast det som sjeiftänslan icke
ännu föru eilen fontfarande frän densamma afvänjer. Hän fnamgär
derföne i sjelllcänslan en fondran pä vetande om sensationernas och
böjelsennas bestämda innehäll. Sjeifkänslans antagande ellen afvänjan
dc förhällande till desamma fönutsätter ett sådant vetande. Att indivi

40 den attenderas till den ena sensationen icke den andna tillfnedsställen
den ena böjelsen icke den andra, detta har sin gnund icke i affekten —

utan affekten känslan af lust eilen olust vid sensationen Och böjelsen
han sin grund i dessas egen bestämda ant, denas bestämda innehäll, och
dettas förhällande till andra scnsationens och böjelsens innehäil. Sjelf
medvetandet fönutsätter alitsä detta vetande .- ett medvetandc af det
bestämda innehället i sensationenna och böjelsenna, hvilket äfven är ett
mcdvctande om sjelfkänslans bcstämda innehåll, hvanföre det kallas
Sjelfmcdvetande.1

H<ernarne> linna vid en ätcrblick pä det fönegäende, att vi hittilis icke
50 alls talat om sensationernas och böjeisernas innehäll. Vi hafva klassi

flccrat sensationenna efter dc yttne sinnena, böjelserna efter aniagen.
Det har denvid värit nödvändigt att antaga säsom kändt hvad Ijus och
ton, hvad tcknik och samhällslif än— o. s. v. Men vi hafva icke alIs talat
om, hunu individen kommer till medvetande hänom, om denna process,
vetandets. icke heiler om fönloppet af böjelsennas tiilfredsstäilande,
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hum individen uppfattar hvad hvarje böjelse Lis för att enligt denna
uppfattning / bestämma öfver / söka dess tillfredsställande. Detta har
icke skett; emedan, fordran pä detta urskiljande af sensatdlnerna>s Och
böjelserntfls innehåll icke framgått i sjelftänslan, sädan vi hittils fattat
den.

Denna fordran framgår i affekten Och det är den jag anser affektens
betydelse böra sökas. Den ställes eljes i psykllogin betydelselöst
bredvid andra flrmer af själslifvet, utan att om den säges, hvarföre den
finnes, säledes icke heller hvad den är. Den är visserligen en känsla af
lust eller Olust, i hvilken individen har sin lycka eller Olycka. Men den 10
blir sälunda fattad utan betydelse för själens Och andens liföfverhufvud
— det blir oförklaradt, hvarföre denna tycka Och olycka finnes till.

Vid vär uppfattning utgår visserligen menniskans sträfvande till
vetande Om sig Och tingen ur en eglistisk grund, för hennes sträfvande
till lust Och afvärjande af olusten. Men det är endast ur sig individen
kan taga detta sträfvande, Och den psyklllgiska betraktelsen har i
sjelfva verket ingen annan botten för sin flrtgäng, än den individuela
själen Och anden, dess sträfvande — för ingen annans skuld än dess egen
utvecklings — till sann sjelfkänsla — till sjelfmedvet(ande’ — till förnuft_

20

Psykologi 28 & 29

Mdna> H<errar) Den del af psyklllgin, vi genomgått, är i sig sjelf och
har isynnerhet för mig varit den svåraste. Det är svårt för menniskan
att från sin utvecklade ståndpunkt i vetande och handling försätta sig
tillbaka i uppfattningen af själens förhällande till organismen Och den
vetande och viljande andens likasom första rörelser.

Det är lätt insedt att såsom menniskans utvecklade andliga
verksamhet måste vara vida innehällsrikare, än blotta själslifvet, äfven
de högre flrmer af andens verksamhet vi vidare hafva att betrakta, i 30
sig äro betydelsefullare än de, med hvilka vi hittills sysselsatt oss. Men
de äro till sitt väsende mera omfattande, Och kunna derföre i en
allmännare bestämning uppfattas. Ehuru begreppet animalisk organism
är rikare än det om det vegetativa lifvet, detta rikare än begreppen
kemism och mekanism — emedan det animaliska lifvet i sig innefattar
det vegetativa, detta åter kemiska och mekaniska processer, kan likväl
djurfysiologin vara kort, emedan den förutsätter vextfysiologin, kemin
och fysiken såsom kända. Den kan i allmänna allmänt förstådda termer
uppfatta den ani,maliska organiska prOcessen. Mekaniken deremot har
endast matematiken att stödja sig pä och måste förklara och rätträrdiga 40

sina termer från de första notioner om tingen — definiera materie, kropp,
rörelse, falI o. s. v. Den filosofiska uppfattningen är hiiri än noggran
nare. Ty mekaniken appellerar till sinnena och den sinnliga erfarenheten,
likgiltig för, hvad med denna bör förstås. Filosofin kan i uppfattningen
af samma materie rörelse o. s. v. icke göra någon sådan appell, utan
mäste förklara dessa notioner för sig, i deras egen konkreta betydelse.

Samma är förhållandet i psykologin. Vi äro vid dess utgångspunkt sä
fattiga pä predikater, i hvilka själslifvets art kunde utsägas. AlIt som till
anden hörer är oss ännu okändt; inga notioner, i hvilka detta lif
uppfattas, ännu förklarade och denna förklaring rättffirdigad. Vi utgå 50
nära nog från det identiska sjelftänsla är sjelflcänsla. Och först under
betraktelsens fortgång komma vi att begripa hvad sjelllcänsla är. HeIt
annan är deremot vär ställning i det följande ty vi hafva redan kommit
till ett antal af bestämningar, som vi kunna till förklaring använda med
insigt i deras betydelse. Sjelflc(änsla>. Individ(uel> Sjelflcänsla, Sensa
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tion, Drift, Böjelse, Affekt.
Detta är i sjelfva verket förhällandet äfven i vårt dagliga lif. Vi hafva

jemförelsevis lät att uppfatta, hvad vetande och viljande är, emedan vi
förutsätta, hvad sjäi är, hvad yttre sinne, sensation, böjelse, känsia
o. s. v. är, för dem antaga ett obestämdt menande om hvad de vore.
Men vilja vi verkiigen utreda dessas betydelse linna vi oss lika fattiga
pä föreställningar om desamma pii ord att uttrycka dem.

Uppfattningen af det föijande biir oss nu af anförda orsaker lättare.
Den blir det äfven derföre, att jag hiiri kan konformera mig hufvud

jo sakiigen mcd Hegel’s framstäuining — hvarföre H<errarne finna en
ledning hiiri säväl i H<egel>s ura om Subjektiv& Anden, Psychologie i
hans Eneyklopedi, som i Rosenkrantz framstäulning denLf — i Erd
manns — Cieves och min.

Ett stort afsteg från Hegei’s framställning göra vi genom att icke
räkna fenomenologin säsom en discipiin 1 fllosofins systm. Men vi
miiste hinna Iängre fram, för att fatta denna vetenskaps betydelse hos
Hee1 och viirt förhäilande till densamma. Vi fortsätta alitså nu med
hvad Hegel benämner psykologi.

20 Dii vi i vär uppfattning af själen siisom individuahtetens makt,
sjel[känslan i betydelse afkänsia afmakt, förmåga, lust — sökt liha oss
inse: att sjåien äfven som sådan har sin tillvaro i vexlande bestäm
niagar. dem vi kaila aifekter, sä miiste den vidare utvecklingen bero af
vär uppfattning af hvad denna process innebär, hvari den bestär.

Vi hafva fattat detta sälunda. Sjelftänslan själen är i denna process
hänfhrd cndast pii sig. Den förhälier sig i den icke till organismen elier
till den för denna yttrc veriden. utan blott till sitt vcxiande tiiiiständ,
själstillståndct. Sjeifkänslan siisom individualitetcns makt har derföre i
sin aftektion i dc vexlande affekterna en besiämd tillvaro. Och det

30 bestäende i denna vexling är att sjelflcänslan förhälier sig cndast till sig
till sina egna bestämningar. Det är som sadan vi kaila sjeiftänsian
Sjelfmedvetande.

Men denna process innebär också ett vaI melian sensationer och vai
mellan böjelsers tiiiifredsställande. Själen är känsia af makten i denna
individuaiitet. som vi kailat den förvärfvade. Sjeifva denna individua
htet är dock föränderlig. underkastad fortgående process. Vanans krets
inskränkes pä ena sidan utvidgas pä den andra. 1 affekter är sjäien
känsla af. hvad till indivdualiteten hörer, och af hvad som gör intrång
pä densamma. Den upptager elier afvärjer i öfverensstämmelse med

40 afTekten. d. ii. individen attenderar till vissa sensationer, attenderar icke
till andra undilyr dem. har olust obehag för desamma, tiilfredsställer
den ena böjeisen i företride framför den andra, pii ett sätt framför ett
annat — alh eniigc den affekt. hvaraf sjelflcänslan bestämmes.

Detta är icke nägot medvetet fritt vai; men det är bestämd känsia af
makt inom individualitetens krets. att i den upptaga eller från den
afvärja nya bestämningar. Det är känslan af frihet, säsom fordran pä
frihet pä frihet individueit p ostödd individualitet.

Hos djuret är denna känsia af individens frihet stark, sä att den icke
har nägon annan gräns än djurets fysiska styrka. Hos viiden närmar sig

50 den dertill. Hos den civiliserade menniskan är dess styrka — groddens
styrka i fröet till en högre frihet.1

1 öfverensstämmelse mcd denna uppfattning säga vi: Sjelfmedvetan
det är icke blott dctta negativa förhällande, att sjelftänslan hänför sig
endast tili sig, utan innebär tiiiika fordran pä positiv frihet att bevara
individualiteten för inträng och i öfverensstämmelse med hvad den-
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samma i hvarje Nu är, fritt utbilda densamma. Detta om Sjelfmedve
tandet säsom det i sagde aifekternas process bestående.

Men aifekten, behaget eller obehaget vid den ena eller andra
sensationen, vid den ena eller andra böjelsens tillfredsställande — är icke
primitivt. Affekten är icke gifvet själstillstånd, dess vexling icke nägot
omedelbart gifvet. Den är Sjelflcänslans förhällande till sig under
sensationerna och under böjelsemas tillfredsställande. Den beror af
dessas öfverensstämmelse eller icke öfverensstämmelse mcd den i
hvarje nu gifna individualiteten. Öfverensstämmelsen äter af sensa
tionernas och böjelsernas bestämda innehåli. Ex<empeb., 10

Derföre säga vi, att sjelfmedvetandet förutsätter vetande om, hvad
hvarje sensation och böjelse innebär. Och vi öfvergä derföre, dä vi
upptaga sjelfmedvetandets väsende till undersökning till betraktandet
af de processer, genom hvilka det i sensationerna och böjelserna gifna
innehäliet kommer till medvetande.

Man kan invända: detta den process hvarigenom individen blir
medveten af sensationernas> och böjelsernas innehäll hade bort be
traktas förut, emedan affektens vexling deraf är beroende. Den be
stämda vexlingen är det och affekternas klassiflcerande är en anticipa
tion. Men affekten öfverhuR’ud Sjelftänslan säsom makt, förmäga, 20

lusi är det icke. Vi kunna säga: det är likgiltigt, hvilka de sensationer
och böjelser äro. som konstituera den rärvärfvade individualiteten.
vanans krets. Sjel[känslan säsom känsla af makt är i den densamma —

dess negativa uteslutande förhällande mot andra individualiteter, dess
upptagande och afvärjande fårh<ållande> detsamma — säledens äfven
affektens vexling som sädan utan afsceende> på sensationernas och
böjelsern&s innehåll gifven. Och först i den framgår fordran pä ett
vetande om detta innehäll.

Ordningen röljande: Undersökning af vetandets former— utveckling
en af sensationernas innehäll — Askådndng> — föreställning — tanke. 30

Sedan af form<ern& för driftens och böjelsens tillfredsst<ällande,
formerna för viljandet. Detta derföre: att äfven driften är sensation af
naturtvänget i organismen och att det här närmast är fråga om äfven
denna sensations innehäll — hvad sjelfmedvetandet i böjelsen vet.1

M<ina> H<errar) Sjelfmedvetandet är omedelbart Själen säsom medve
tandet förutsättande. Själen såsom denna sjelfkänsla känsla af en egen,
frän kroppen skild tillvaro i affekten förutsätter för affektens vexling
ett bestämdt innehåll i sensationerna och drifterna och är process att
särskilja detta inneh1ll. Detta särskiljande af den cmi sensationen och 40

driften frän den andra kaila vi medvetande och emedan det är en
själens process, en sjelftänslans akt, sjelfmedvetande.

Denna process är sjelfmedvetande för oss, för vär betraktelse,
sjeifmedvetandets begrepp. Vi kunna icke ur vår uppfattning af, hvad
anden såsom själ är. hiirieda det. att sjäien i sitt medvetande om
sensationen och driften, i sitt särskiljande af dessas bestämda innehäli,
skulle veta sig sjeif, veta medvetandet säsom sitt — men vi kunna säga,
i denna uppfattning innebäres fordran derpä, att det sä skail förhälla
sig — ty sjeiftänslan 1 affekten förutsätter medvetandet säson indivi
dens, innebär fordran derpå, och vi säga: sjeifmedvetandet säsom 50

individens är denna fordran.
]V B. Medvetandet är förutsättning, är gifvet, förefunnet — d. v. s.

skilnaden 1 sensationer och drifter, i deras innehäil, är gifven. Hvad
sensationen och driften innebär, det, hvari de särskilja sig frän andra
sensationer och drifter, den är Sjelfmedvetandet bundet. Hvad indivi
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den i sensationen och driften vet, det är hans vetande, en bestämning i
hans sjelRänsla, men denna bestämning är gifven. kan irke vara någon
annan än den är. Såsom i sensationen och ddften intrycket på
sinnesorganerna är gifvet, sa är äfven det bestämda innehållet, hvari
genom den ena skiljer sig frän den andra gifven. Anden är processen att
särskilja det gifna. Detta — det gifna omedelbara medvetandet kaila vi
Askådning.

Åskådningen är genom sin omedeibarhet medvetande om det orne
delbara. Vi se en mrg en form höra ett ljud, känna på det hårda eller

10 mjuka, det varma eller kaIla. 1 detta medvetande finnes ingen förmed
ling — ingen refle,xion deröfver, att dessa qvaliteter skulle tilihöra ett
ting säsom deras substrat, icke heller någon abstraktion, uppfattning aC
dem såsom alimänna qvaliteter, denna färg (blå röd) denna form (rund,
kantig) 1 ailmänhet, detta ijud, denna hårdhet värme i allmänhet. För
åskådningen är detta detta, denna bestämda individuela rdrgnyans,
denna ena oändligen bestämda form o. s. v.

Denna beskriCning, på det vi mätte veta, Iwad med åskidning bör
förstås.

Vi sä2a: sådant är det omedeibara medvetandet. Hvarföre? Emedan
:o det är omedelbart. Emedan det är medvetande om det gifna.

N. B. Denna fordran på sjelfmedvetandet i medvetandet är fordran på
Crjhet. Affekten är af sensationernas och drifternas inbördes Förhällan
de, af deras förhållande till hvarandra bestämd. Afiekten vexlar alIt
eftersom den nya sensationen eller böjetsen harmonierar elter icke med
denna krets afsensationer och böjelser. i hvilken själen rörer sig såsom
i den förvärfvade individualitelen. Mcii detta deras inbördcs Förhällan
de är ett själens urskiljande af desarnnia. Skilnaden är förutsatt ocl
men Förutsait ssom särskiljandet, såsom en själen tilihöninde process.

30 Det är denna fordran, att medvetandet skall vara en själsverksamhe
tens akt, som för osS är sjelfmedvetandets begrepp.

Den följande utvecklingen skall derföre vara en medvetandets
utveckling till ett vetande, som motsvarar detta begrepp, ett vetande,
hvilket den vetande vet vara sitt eget görande hvari han har sitt
sjetfmcdvetande en vetande med denna betydelse.

Denna sida af sjelfmedvetandets frihet benämnde vi den negativa.
teoretiska. Den positiva, praktiska, framgftr för oss ur uppfattningen
deraf, att själen i affekten bestämmer öfver. hvad som tillhör eller icke
tillhör individualiteten rättare i affekten är fordran på en sadan frihet

40 att bestäm,ma.
Mot denna dubbla fordran - säsom ett hinder för dess uppfyllande

står gifvenheten i sensationemas och drifternas innehält; att nemiigen
medvetandet om della ärjörursutt säsom gifvet vilkor.

Sålänge denna förutsättning, dennu omedeibarhet gifvenhet i mcd
vetandet qvarstär. är fordran pä den teoretiska friheten icke uppfylld.
N. fi. Och så länge sjelfmedvetandet teoretiskt är af medvetandet
bundet, kan icke heller praktisk frihet fri sjelfbestämning finnas.

Vi hafva derföre först att betrakta

50 Det teoretiska .sje//niedietandet.
ellei lis telligensen.
Denna tvådelning. att särskitdt betrakta andens teoretiska. särskildt
dess praktisku förhällande. att fatta sjelfmedvetandets act likasom på
tvä paraliela linier, Lir i systematiskt hänseende obestridligen en afvi
kelse., Den har redan förekommit i vär betraktelse af sensationen och
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driften. Dervid hafva vi Iikväl sammanfattat bädas betydelse för den
individuela> sjelflciinslan såsom densamma. Det vore också icke i sig
orätt, att här sammanfatta den teoretiska och den pruktiska sidan i
sjelfmedvetandets utveckling moment för moment. Men derigenom
skulle insigten i bådas förhållande icke klart framgå — såsom vi längre
fram skola lära oss finna. Likväl måste jag anse detta för en brist, som
borde aftijelpas, och att en strängt systematiskt form borde leda äfven
till skarpare insigt.

Dä vi afslutat betraktelsen öfver andens förhållande såsom själ —

hvilken betraktelses kärna är individualiteten — tala vi här icke mera 10
om Individen. Den individuela sjelflcänslan utgör den botten ur hvilken
sjelfmedvetandet framgår. Anden är i hvarje nu denna process, som vi
betraktat. Men anden är såsom sjelfmedvetande något dertiil. Vi
benämna derföre den menskliga anden såsom sjeifmedv<etet> Subjekt.
D. ä. den sjelfmedvetna menniskan är subjekt. Den närmare betydelsen
under sjelfva utvecklingen7

Sjelfmedvet<andev nu såsom nämda fordran är af medvetandet
bundet, medvetandet är dess gqha form.

N. B. Ätergång.
ÅskMningen är icke medvetande, om t. ex. den blåa rärgen såsom 20

ailmän. Detta medvetande stir redan öfver åskådningen. Den är
medvetande om denna individuela rargnyans i detta nu.

Det är detta i oändlighet individualiserade, bestämda vetande, som 1
sensationea är subjektet gifvet. Vi sakna derför ord. Det kan icke
uttalas. Vi kunna uttala åskådningens innehåll endast säsom nägot
allmänt. Vi kunna blott veta att iskädningen i’arit, förrän den uttala
des. Den är ettflirursatt vetande — ett gifvet, som varit itke är. Den har
i si betydelsen af det förutsatta vetandet.

Askådncingen>s förhållande till sensationen är den: att den senare är
det yttre föremålets särskiljande från organismen — dess intryck på 30

organismen och den individ<uela sjelt’känslans (sjelflcänslan organis
men) reaktion deremot. Åskådningen är cl urskiljande af sensation
från sensation icke i förh<ållande till organismen, utan enliat deras
betydelse bestämda innehåll.

Huru tillgår detta? Huru blir bilden i ögat luftdallringen i örat en
Åskådning. Ett medvetande? Om betydelsen af denna fräga härnäst.,

Psi*ologi 30, 31 & 32,

M<ina H<errar Man kun anse, att en stor del nyare tidens, från 40

Cartesius, rilosoriska systemer röra sig kring frågan om sambandet
mellan, hvad vi kallat sensation och äsk’ådning. Icke så, som skulle
förhåIlandet blifvit fattadt i denna rent psykologiska form. Men frågan
är egentligen densamma som då Cartesius frägar, huru utsträckning
och tanke sammanhänga och förklarar sammanhanget genom en
concursus div!nus; då Spinoza på summa fråga ger svuret, att de båda
äro tvenne attributer för en och summa substans; d Loeke tilldelar
den materiela veriden ali tilivarandets rikedom och gör anden till en
tom tahulu rasa, i hvilken den blott afspeglar sig; då Leibnitz i alIt
exsisterande ser monader, hvilka af hvarandras exsistens i sig afspegla 50

ett mer eller mindre, och bland dessa andame säsom monader, medvetna
af denna afspegling, men Iikväl i densamma fria. emedan emellan den
medvetna och medvetslösa skapelsen råder en förutbestämd harmoni
— slutligen då Kant i medvetandet inlägger bestämda former, apdoriska
åskå4ningar och kategorier, i hvilka vetandet nödvändigtvis rörer sig,
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och hvilka blott på det rör sinnena tiilvarande ega en tiflämpning. utan
att dock vetandet i dessa former vore ett vetande om tiilvarande, sådant
det i och för sig är, utan endast sådant det för menniskan visar sig.

Vi säga, att alla dessa undersökningar röra sig kring sammanhanget
mellan sensation och åskådning, nemiigen om vi i sensationen tala
endast om intrycket pä sinnesorganerna; ty sä långt sträcker sig
naturprocessen. Fysiologin lärer oss, huru biiden afpreglas i ögat,
luftdallringen fortplantar sig i hörselorganerna, beröringen irriterar
känsels nerver (de sensibla). Här upphör naturprocessen; och steget

w härifrån till medvetande jir det oförkiarliga.
Vi hafva fattat förhållandet något annorlunda, sä att för oss redan

sensationen icke är ett passivt intryck. l sjelfva verket rorutsättes ocksä
vid alla dessa förkiaringar icke blott lifvet, utan en lifvets känsla af sig
sjelf. lntrycket på sinnesorganerna är icke de från ena stenen pä den
andra terkastade ljusstrålarne, icke heller den enas beröring mcd den
andra. Det är intryck på en lefvande organism. Detta är ännu natur
mot natur. Men det är en animalisk organism, och dess liE förutsätter
lifvets känsla aC sig. Hvad som pä en sådan organism gör intryck, det
gör ntryck pä denna känsia, pä sjelftänslan i organismen. Sjelftänslan

20 känner i intrycket ett annat än organismen, reagerar, är den process,
SOrn särskiljer det intrycket gifvande och mottagande, det yttre före
mälet och organismen.

Att denna känsla af den yttre verldens tiilvaro tillhör sjelfkänslan —

detta hafva vi sökt bevisa. Den är känsia af intrycket pä organismen -

sinnesorganerna af detta naturförhållande. känsia af. hvad som i
organismen föregär. Hvad vi dervid förutsatt är, att lifvet är känsla af
sig, är sjelflcänsla, icke annorlunda kan begripas, d. ii. att lifvet
förutsätter sjelflcänslan.

Sensationen är känsia uI’ intrycket såsom af ett Annat än organismen,
30 af för den yttre tillvaro. Den särskiljer alltså sjelfkänslan det tiilvarande

såsom för hvartannat Yttre, tiilvaro i Rummet. 1 den förvärfvade
individualitetens process åter, såsom i hvar4e nu sjelfkänslu i en bestämd
individuel krets af sensationer och drifter. särskiljersjelfkänslan derifrån
det nya, som af den i denna krets upptages. Det är känsla af
sensationernas succession — ett särskiljande af det tillvarande i tiden.
Tidmätaren är dock här endast aftekten — affektemas vexling. N. B.
N. 8. Tid och> Rum 1 alimänhet, 1 sjelftänslan endast skilnad mellan
detta.

Steget härifrän till åskädningens medvetande är en process endast
40 och allenast i själen. Såsom den individuela sjelftänslan, lifvets känsia

af sig i organismen, i den negativt hänför sig till en för den yttre verld;
sä hänför sig sjelfmedvetandet, denna själens fordran pä frihet och
beroende på sig negativi till medvetandet, är process att förutsätta
detta. l sensationen säsom sjelftänslans innebäres redan åtskilnaden
mellan föremälen säsom ett Annat och ett Annat, Rera Andra än
organismen 1 rummet och uden skilda. Den bestämda skilnaden dem
emellan ingär redan 1 denna känsla i sensationen. Men den kommer till
medvetande — d. ii, det i denna känsla innehållna utredes först den
genom, att sjelfmedvetandet förutsätter densamma säsom förutsatt -

50 sjelfkänslan förutsatt. Det är sensationens, denna känslas innehäil, som
i åskådningen utredes. Den är för hvarje intryck en annan, och dess
ätskilnad, beror ui’ intryckets olikhet. Den särskiljer i rum och tid; men
detta särskiljande förutsätter en positiv olikhet i intnycket. Denna
ohkhet är i sensationen outredd - men åskådningen är dess utredning.
Den är det, emedan denna förutsättning först i sjelfmedvetandet
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framgår.

Men emedan Askådningen är det i sjelfmedvetandet förutsatta
medvetandet. är den verklig — blott det förutsatta. detta i oändlighet
individualiserade medvetande, som är blott förutsättning, föregår alh i
ord bestämdt vetande och endast som det förutsatta. det, som varit,
kan fattas.

Härpä Iigger för vår uppfattning den egentliga vigien. Vi hafva ingen
annan bevisning än begreppssummanhanget. Och då vi komma till den
insigt, att själslifvet i affekterna förutsätter medvetandet om skilnaden
i sensationerna, säga vi själen är som sådan sjelfmedveten och process 10

att förutsätta denna skilnad, medvetande säsom åskådning. Åskådning
en kan då för oss icke hafva annan betydelse, än det förutsatta
medvetandet.

Filosofin före Kant har säsom antyddes fattat förhåflandet mellan
medvetande och materiel tillvaro, Ande och natur i dess allmänhet,
utan att inläta sig på undersökningen i det speciela — psykologiskt.
Dessa ur<der)sökningar äro af stort värde för uppfattningen i denna
allmänhet af Natur Och Ande, nödvändighet och frihet o. s. v. Men vi
hafva icke att göra dermed. Det är för oss icke fnga derom, huruvida
åskådningen är medvetande om föremålen, sådane tie äro. Detta är oss 20

likgiltigt. Derom kan först blifva fråga i hvad menniskan om naturen
som sådan vet. om tingens egenskaper och sammanhang (naturens
lagar och ordning). Afven i Locke’s undersökning tages det för
afgjordt, att tingen aftrycka sina bilder i själen, sasom i Leibnitz att
monaderna afspegla universum. Vi tala icke ens om bilder. Det är en
annan sak tillhör en annan medvetandets ståndpunkt.,

Min’ H<errar> Såsom sagdt. innebär åskådningen icke något förhål
lande mellan ande och matede. Hvad i den kommer till medvetande är
icke rörhållandet mellan det yttre föremålet och sinnesorganerna = 30

intrycket, icke heller det mellan sjelfkänslan och intrycket = reaktionen
det yttre sinnet; utan förhällandet mellan sjelfmedvetandet och sjelf
känslans bestämning. Den senare är i förhMlande till det förra gifven,
ett gifvet medvetande, äskädning, hvilken enligt denna sin betydelse
säsom gifven, förutsatt, omedelbar är medvetande uni det individuela —

oändligt individuela — ty alIt medvetande om det allmänna, alIt
medvetande, för hvilket finnes ett ord, som kan uttalas, är förmedladt,
icke gifvet, omedelbart.

Vi skola lättare förstä detta, uni vi fortgä till betraktande af medve- 40

tandets vidare utveckling.
Huru skiljes i Åskädningen den ena bestämningen frän den andra,

denna in infinitum bestämda rargnyans t. ex. från en annan. Den ena är
från den andra skild, genom att utesluta negera den, icke-vara detta,
icke heller detta icke detta i oändlighet. Den positiva betydelsen den är
sjelfva denna oändliga negativitetet. ?V B. Ex<empeb.,

Hvarje Åskådningens bestämning, hvarje åskådning förutsätter sä
lunda andra åskådningar och detta i oändlighet. emedan äskädningen
är medvetande om det i oändli2het bestämda.

Subjektet miste alltså, för att komma till medvetande om äskådning- 50

ens innehåll, i sitt medvetande sammanfatta oändliga bestämningar.
hvilka den ifrågavarande åskådningen negerar. Vi säga: det är den
genom, aH medvetandet häller en sammanfattning af åskådningar mm
hvarje särskild åskådning, som denna är detta bestämda medvetande,
Det är genom att föreställa sig det redan åskädade säsom en samman
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fattnin af ås[ådningar, subjektet i hvarje Nu särskiljer denna åskåd
ning såsom sadan, såsom åskådning,

Askådningen är medvetande om ett Detta ett Nu, i oändlighet
bestämbart. emedan negativt hänrörande sig till alla andra Detta och
Nu, hiiri harvande sin betydelse. att vara medvetande om bion detta i
detta Nu — intet Annat i rummet (närvarande) intet Annat i det
förflutna eller tillkommande

1 hvarje åskådning derför sönderfaller medvetandet i medvetande
om detta åskådade och medvetande om det deraf uteslutna. Det senare,

jo medvetandet om det afäskådningen uteslutna är icke mera åskådning
utan, sammanfattning af åskädningar Föreställning. Hållen emot
denna är äskådningen medvetande om detta individuela.

Menniskan häller sina åskädningar icke blott mot föreställningen
som sådan, sammanfattningen af andra aC medvetandet reproducerade
åskådningar utan hennes föreställningar regleras af tanken, af det
begripande förståndet, så att föreställningen innebär medvetandet om
det allmänna, den allmänna qvaliteten. siaget slägtet o. s. v. Vi se t. cx.
denna bestämda Pirgnyans i denna punkt i detta Nu: och medvetandet
derom är för oss åskådning af det individuela emedan vi icke blott

20 sammanfatta andra åskådningar öfverhufvud i bestämda föreställning
ar, mm hvilka vi hälla och från hvilka vi särskilja detta ögonblickets
medvetande i åskådningar, utan vi göra oss en bild af denna färg i
allmänhet, af denna qvalitet, detta slags mrg, och särskilja det äskä
dade derifrån säsom denna individuela nyansering.

Men detta innebär redan nägot mera, än det, hvarom här är fråga.
Den omedelbara föreställningen är blott reproduktion och samman
fattning af äskädningar, till hvilka den ifrågavarande ftskMningen
hänför sig, icke föreställning om det allmänna i åskådningurne.

Vi kunna aldrig fortgå till det oändligen individuela Detta eller Nu.
30 Ty hvarje Detta eller Nu är i oändlighet delbart. Det iir alltsä likgiltigt

omjag säger åskådningen är medvetande om Ilirgen i denna punkt eller
rirgen öfver hela denna yta. Blicken omfattar i ett nu ett mera eller
mindre. Hvar helst vi sätta åskådningens gräns, är vårt medvetande om
det, som är derutom icke mera åskädning utan reproducerad åskåd
ning. sammanfattning af sådane bild afftircniål.

Likasä om åskådningen innefattar endast färgen hos detta föremäl,
särskiljer> vi derifrån formen. hårdheten — kanske lukten, smaken eller
tonen — afit säsom sammanfattning af äskädningar i en bild af detta
samma föremål, hvars rärg vi äskäda.

40 Men och detta är härvid väsentligt. Alla de åskädningar vi samman
fatta i bilden, rorutsätta redan hvar och en den äskådning af Färgen
hvarom fräga är. Ty hvar och en af dem förutsätter totalbiiden hvari dc
andra ingå.

Medvetandet går icke en sådan snäckgång, att detta skulle behöfva
timmar. föreställningen är lika snart rärdig som åskådningcn.

Det är den närmare utredningen deraf, att äskädningen är det
medvetande, som varit. Den är endast i föreställningen sammanfattad.

Och äter förestäliningen säsom bild är likasälitet inskrunkt som
äskädningen. Rilden af ett landskap är en bild likasom biiden af ett

50 stoftkorn. Här är icke fräga åskådndngen>s och förestälkninge>ns
volym utan om processen.

Härigenom öfvergäng till ett nytt moment. Förestäliningen — ome
delbart reproduccrande inbillning7

M<ina> H<errar> 1 vär uppfattning af åskådningens och föreställningens
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förhållande till hvarandra böra vi aflägsna tanken pä en succession i
tiden af den art, ait menniskan den ena stunden skulle åskåda, den
andra stunden sammanfatta sina åskMningar i en förestählning.

Åskådningen iir i begreppet ett prius. Men den finnes icke utan
föreställningen. Den Oändlighet af åskådningar, sm hvarje bestämd
åskådning frn sig utesluter, finnes för medvetandet endast i föreställ
ningen sammanfattad till en bild af föremalet. Hvar Och en af dc i
bilden sammanfattade åskådningarne, utesluter från sig alla de öfriga.
Men sålunda är äfven den äskädning, mlt hvilken bilden hålles, i
densamma förutsatt. Den bestämda skådningen är den ena eller andra 10

af dc Oändliga i bilden sammanfattade, särskildt ur denna sammanfatt
ning uttagen Och mlt den såsom tltalbild hållen. Ex<empeb.

N. 8. Hvad sm erinrats Om Askådningens Och föreställningens
omfång.

1 rörestäliningen har åskådningen den betydelse, densamma enligt
dess begrepp tillklmmer: den är förutsatt, det medvetande. sOm varit.

13.
Vi sade. att det är sjelfmedvetandet, denna flrdran på frihet — slm

drifver åskådningen till föreställning. Denna flrdran är telretiskt
flrdran på frihet från det tvång det gifna medvetandet, medvetandet 20

Om sensatilnernas gifna innehäll, pälägger själen i affektema. Den
genom Utt nu i föreställningen äskådningen får betydelsen af det endast
förutsatta, försvunna medvetandet, sm vadt. medan föreställningen
är en sammanfattning af åskådningens innehåll. sälunda har betydelsen
att vara af andens verksamhet förmedlad — så innebär denna process i
sig en befnielse från medvetandets gifna flrm, i öfverensstämmelse med
den fordran, sjelfmedvetandet är.

Vi öfvergå till närmare uppfattning af Föneställningens väsende: 2:a
Momentet> i läran Om sjelfmedvetandet>. 30

Föreställningen är sammanfattning af medvetandets i Askådningen
gifna innehåll.

Strängare och> Negatiln ‘afmedvet’andet säslm gifvet = Åskådning
en.

Såsom sådan omedelbart Bill afförenufl. Processen den reproduce
rande Inbillningens. Ein. Bildung.

N. B. Reprldulktiln> af Åskådning> — af Bild?
M 8.
Den reproducerande Inbillningen är process äfven af bilder, vid

hvilkas flrmation dc i biiden sammanfattade åskådningarne icke äro 40

presenta. Menniskan äterkallar bilder af föremäl, sm icke äro för
sinnena närvarande, ja som icke mera finnas in rerum natura.

Vi böra dock icke föra hit denna reprlduktiln, sävida den sker mcd
större frihet. Den tillhör dä Jäntasin, den prlducerande Inbillningen,
hvilken fritt återkallar Och förändrar Och sammansätter, skapar bilder.

Hvad vi räkna till ren reproduktion är endast denna anfönda
sammanfattning af det i åskådningen gifna innehållet. Men den
föreställning medvetandet häller mlt den bestämda äskådningen är till
sitt Omfång Obegränsad (en bild hvilken kan för förestäliningen sön
denfalla i otaliga bilder). Sälunda kan föreställningen efterhand dröja 50

vid den ena eller andra bilden, utan att vara af åskådningen bunden,
Omedelbart till den hänföra bilderna.

N. B. Ätergång till pag. 14.,
Sålunda äterkommer föreställningen Ofrivilligt till bilder i samma

Ordning som vanan gifvit sensatilnerna, sä att äfven der en sensationer
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i serien saknas bilden inträder i deras piais. 1 öfrigt måste vi antaga, att
förestählningens biider hafva sin af vanan mer eller mindre oberoende
association — att t. cx. likheten 1 utseende ger en bild af Iikheten i lukt,
smak. Genom denna association Uramkallas äfven utan vana af den ena
biiden andra liknande, sammanfattningar af tidigare åskådningar. Och
då den ena biiden utesluter den andra. uppstår äfven härigenom
relationer meihin dem genom deras oiikhet. sä att en förestähining
framkallar en liknande eller en motsats t. ex. den af vinlerns kyla
förestäliningen om sommams köld. bilden af ett landskaps ödslighet

10 biiden af ett annats behag o. s. v.
Afven denna föreställningens associatiln är, ehuru friare än vanans,

genlm sin tillrällighet ofri. 1 denna verld af bilder har Iikväl sjelfmed
vetandet siI egen verld Och sätter emot densamma dc yttre objekternas,
hvilken den förra afspeglar, sä att i förestäliningen ingär vissheten om
dess motsvarighet mot. hvad i objekterna har tilivaro. Subjektet
förhäller sig till den objektiva veriden mcd denna visshet — tager
föremälen för sådane de i bilden af föremäl rörete sig.

Här i föreställningen framgår först betydelsen af medvetande, att det
är medvetande om objektet; äfvensom sjelfmedvetandet i föreställning

20 arnes verld har en från objektet skild tillvaro. Subjektet vet sig i den
säsom den ena eller andra förestäliningen och genom bildens omfängs
obestämdhet säsom serie mängd af föreställningar.

Tvä omständigheter att anmärkas: 1:o Att bilden icke har betydelsen
af ett allmänt för objekterna gemensamt. 2:o att sjelfmedvetandet är
blott visshet, icke vetande, saknar sjelfreflexion.,

Vi anse derföre denna ståndpunkt såsom den, pä hvilken djuret
lefver — och hvilken äfven utgör moment i menniskans andliga lif. Vi
finna i djurets förhållande till den yttre verlden, att det har denna
visshet om sig i sitt vetande likasom vissheten om dettas öfverensstäm

30 melse med hvad i objektet är — äfven att det har föreställningar om,
hvad som icke är för dess sinneslrganer - i åskådningen närvarande.
Men vi linna intet hos djuret, som förråder abstraktion vetande om det
allmänna — derföre icke heller reflekteradt sjelfmedvetande — med
vet<ande> om Jaget skildt från medvetandets innehäll.

Ur det hittills anförda anse vi derföre att alIt i djurens själslif bör
kunna förklaras — fantasi, minne, förstånd o.s. v. hos djuret är oreda
i begreppen.

För den yttre schematisation lämpiigare — om alIt kunnat föras till
läran om själen. Men detta går ej ao7

40 Den reproducerande Inbillningen kallas sä emedan den producerar
biiden. men denna produktion utgör en reproduktion af, hvad Åskad
ningen innehäller. IlVi benämna dä bild icke blott föreställningen om
synsinnets åskädningar. utan äfven den om öfriga sinnens. Ljud, smak
&c. N. B.ll

N. B. Inbillningens bilder blifva sålunda ett medvetandets innehäll,
hvilket subjektet vet säsom sitt och i hvilket det har sitt sjelfmedvetan
de. MeIhin sensationerna [jones en vanans association — säsom ofvan
framstäldt -- hvars uttryck allekten är. 1 affekten förutsättes åter
medvetandet om sensationernas bestämda innehäll. Sjelfmedvetandet

50 rörer sig derröre i deua innehäli såsom bilder enligt vanans association.
Men tillika framgår här en ny association UI’ bildema enligt deras Iikhet
och olikhet. det bestämda innehållet. Denna association är den för
inbillningen egendomliga. Men den följer säsom sensationernas inne
hälI atbildande äfven dessas association genom vanan.

N. B. Ex(cmpel> Sensation(en>s association t. cx. blickens rigtande
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enligt vanan från det ena föremålet pä det andra, böjelsens väckande af
sensationen (föda — hunger) Och tvärtlm. Bflderna i summa följd som
sensatilnerna = vanan7

Psykologi 3334

M<ina> Herrar> Vid betraktandet af, hvad den Omedelbara förestähl
ningen, bilden, är, hafva vi funnit. att den är den föreställandes verk.
Ä skådningen är medvetande om det i sensationen gifna: föreställningen
är den fria sammanfattningen deraf. af ett mer eller mindre af 10

åskådningar — i en bild, i Bera bihder, hvarje bild sammanfattande fiera
sinnens sensationer eller ett sinnes, Rera detta tilihörande eller färre.

Vidare: att förestäliningen alltid utgär från någln äskådning. förut
sätter denna, att alltsä föreställningen icke flnnes, OTE icke den har
sensationen såsom gifven utgängspunkt — hvurföre icke föreställningar
under fullkomlig sömn, då dc yttre sinnenas verksamhet upphört. Nien
genom denna föreställningens frihet fortgår den utöfver det i åskd
ningen gifna enligt vanans asslciatiln Och Sifl egen af den relativt
Oberoende asslciation af likhet Och Ohikhet. Den innebär derföre en
Erinran af fordna åskådningar. är föreställning äfven om det, som i den 20
presenta sensationen ickq är gifvet, förestälhning om det som varit Och
komma skall.

1 denna proccss af förestäliningar. biider, har sjelfmedvetander sin
egen tilivaro, en process att särskilja bildverlden SäsOm subj<ektet>s
vara från det senterade Och afbildade Objektets.

Objektet är det bestäende, Oföränderhiga, subjektet den föränderhiga
vexlande bildverlden. Vissheten Om Varandets identitet i denna vexling
är här sjelfmedvetande.

N. B. Objektets vara SOTE sådant är redan för sjelflcänslan. Och i
affekten lösgör sig själen äfven från organismen, gör den till sitt 30

verktyg, nedsätter den till en företeelse bland företeelser. Skilnaden här
är objektet säsom detta bestämda: Hvad? Subjektet säsom vexlande

föreställningar.

Den frihet mcd hvilken den reproducerande inbihlningen rörer sig i sin
verld af bilder är tillfflllighetens. den tihlrähliga hikhetens Och Ohkherens.
Vanans makt i sensationerna spelar in i densamma Och bestämmer
ssOm affekt bildernas, successiln — i öfverensstämmelse mcd sensa
tilnernas till vana hlefna.

Men förestäliningarne äro i sig frän äskådningens tvång Iösgjorda, 40

en fri sammanfattning af det i åskMningen gifna innehället. Deras
bildning innebär en fri produktion som gifver bilderna karakteren att
motsvara en bestämd betydelse hos objektet. Medvetandet säsom
producerande bilder, hvilka endast betyda ett objekt är Produeerande
hzblllning, Fantasi.

Den reproducerande inbillningens biider äro reproduktion af det i
åskMningen gifna innehället — Och Subjektet tager derföre objektet
sådant det i bilden afspeglar sig. Men fantasins bilder hafva icke
karakteren af spegelbilder, utan den af biider för hvad Objektet betyder.
De äro suhjektiva skapelser, men likväl mcd bestämning att uttala, 50

hvad det objektiva betyder7
Bilden är sammanfattning af åskådningens innehäil — ehuru icke

mera såsom åskädningens oändligen bestämda, utan säsom förestähl
ning, bild af föremål. Biiden är sälunda säsom sammanfattning af ett
fiertal bestämningar

- fiera ehler rarre, i sig sjelf en beteckning för hvad
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föremälet är, dess betydelse. Öfvergången beror derpä, att den i
medvetandet fattas säsom sådan. Och vi säga subjektet fattar sig säsom
den fritt producerande makten i föreställningens process, är detta
sjelfmedvetande — hvilket gör förestählningarne till fria produkter som
gifva Objektet dess betydelse.

Den producerande Inbihlningen, Fantasin, är omedelbart biidande
fantasi och dess biider symboler af den betydelse subjektet inläger i
tinget. 1 den inträder ahltsä i medvetandet en skilnad mellan bilden och
den den inlagda betydelsen.

10 Den bildande fantasins biider äro sammanfatiningar af det i äskåd
nin,gen gifna innehället, men fria sammanfattaningar deraf, Vi tala icke
om s. k. vilda fantasier, vidunderhiga sammansättningar af bihder ehuru
äfven dessa i sina delar äro sammanfattning af äskädningens innehåhl.
Vi fatta här den biidande fantasin säsom nödvändigt moment 1
lntelhigensens utveckhing. Dess bihder af dc sinnhiga tingen äro desam
ma som den reproducerande inbillningens; men mcd karakteren af
blott biider. i hvilka subjektet inlägger en bestämd betydelse. Hetydel
sen är en föreställning i föreställningen. i bilden. Den är det i ord
utsäghia. hvilket vi anticipationsvis kunna som sådant vara något från

20 biiden skildt — ehuru det för bildens mängtydighet äter är det outsäg
higa. som i oändhighet kun uttydas,

Menniskan gör sig verkligen den ena gängen en. den andra en annan
bild af t. cx. ett träd. en lönn. ett fyrfotadt djur. ett lejon. Och hon
inlägger. förutsatt att hennes bcstämda vetande om träd. djun m. m.
icke utvidgats 1 dessa bilder för hvarje gång summa betydelse. Biiderna
för sig iirn ocksä icke biider af hvad hon sett — afeit Detia eller Detta,
mcd dess oändhigt individuela bestämningar dessa grenar och löf,
denna stonlek. hZlrg o. s. v. Bildcn är en tri produktion, för att motsvara
den den inlagda betydelsen.

30 Det vidare härnäst.
Hän ännu i afs<eende> ä menniskans förh<ällande> till djuret. Vi anse

djuret icke producera bihder för betydelsen. ehler frän dc producerade
särskilja deras betydelse. Hän är abstraktion, medvetande om det
ahimänna. Och det är detta. vi anse icke tillhöra djurets medvetande.

En förklaring. hvanlbre det sä skall vara kunna vi icke åtaga oss. Vi
anse. att den reproducerande inbihlningen begreppsenhigt öfvergär till
den producerande. Hvarföre denna öfverging icke flnnes hos djuret är
en fräga för sig. Vi kunna endast sätta den hOS menniskan i förbindelse
mcd bildningen och hennes bestämmelse för denna 1 anlaget och

40 slägtets panikularisation. Men vi mäste å andra sidan förkiara bild
ningen ur den menskiiga intehligensen — ur sjehlbildningen7

Mina> Herran För att vi mä lättare sammanhähla undersökningens
gäng fär jag erinra derom, att vär indclning varit:
1 I.,äro 1 (YlI? (kl1 SjCII?? ?C(/I’L’!I Ii? .1 11(11!??

Det tt’oreyciska> ,vjeI/nled;’L’Ranck’r> = In!eIllgcn.ven.
4.) ii skddni;;g.
13) Förcstälhzing

1. Reproduc(erande> lnbillning
50 2. Producerande,

a) Bihdande fantasi.
b) Förestäliningen
c) Spräkbild<ande> Fantasin

3. Minnet.
C) Tänkandet.
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Den bildande fantasin, med hvilken vi närmast hafva att sysselsätta
oss, är process att producera biider af tingen, hviika icke för sig
afspegla objektet. utan gälla för bflder af detsamma genom sin
betydelse. Bilderna erhålla denna från dem som sådane skilda betydelse
derigenom att de äro producerade. Ty en bild, som icke afspeglar
föremålet man beteeknar det. motsvarar desamma endast 2enom den
betydelse den inläeges.

Exempel> Suden uf detta triid = afspeglande sammanfattning af
åskådningens innehäil. = Reproducerad bild.

Men den jir säsom bild endast sammanfattning al’ ett mera elier 10

mindre i åskädningen = fritt producerad.
Säsom fritt producerad har den en bestämd betydelse, blott beteck

nar det afbildade. Betydelsen ger den för medvetandet sitt värde.
Betydelsen är bildning = ett icke subjektivt ett objektivt medvetande

om den subjektiva bilden. Ty ehuru biiden i förhäilande till åskäd
ningens innehäil är ailmän bild, är den det blott subjektivt alimän
na. Ex<empel) träd. Iönn som biid ett aiimänt 1 förh<åilande) till
Detta, äskådningens innehäli. Medan betydelsen är det objektivt
aiimänna7

IlSieifmedvetande> = makten att biida = Subjekt. 20

Medvetandet = vetande om betydeisen.JJ
Subjektet har sitt sjelfmedvetande säsom biiderna produeerande är

medvetande om sin frihet i denna produktion. D. ä. Subjektet är den
producerande makten säsom pä sig hänförd i sina produkter —

fantasins biider Subjektet hviiket säsom reproducerande är sjeifva
denna bildverld, särskild från föremålen, den afbildar — löser sig säsom
producerande från medvetandets innehäli.

Ty biiderna äro, hvad de äro. genom sin betydelse. Denna betydeise
är här förutsatt, för medvetandet gifven. Den är gifven icke säsom
äskådningens gifna innehäil i sensationen. utan säsom ett vetande om 30

det i biiderna väsentiiga ailmänna. Den är bildens uppfattning i en
alimän notion. 1 förhtiiande till den nedsättes biiden till det blott
subjektiva tiiiflilliga. som kan ega den ena elier andra formen, alit med
samma alimänna betydelse. Ex(empeb.

Jag har redan nämnt, att i min tanke, likalitet som naturforskningen
kan begnipa, att en första menniska uppstått genom en generatio

wqvii’oeu och fostrats man menskhg vård, lika htet kan psykologin, göra
en första menniskas andliga utveckling begripilg. Illndiska Grekiska
och Nordiska mytologin — ali mytologi — läter de första menniskorna
undervisas af gudar. Mosaiska traditionen af Gud. Det är den första 40

menniskans uppfostran. Biidningens förutsättande.II Psykologin miste
säsom historien förutsätta menskhgheten och histonien, den menskhga
bildningen. Vi hafva i den tidigare framställningen gjort denna förut
sättning i fråga om slägtets partikularisation, sensationernus och
böjeisernas utveckiing. Biidningen har här vanit rår förutsättning, af
oss rutt. Meningen är nu den. att densamma i den bildande
fantasin, i denna process. vi sä kaila. af subjektet förutsättes -

biidernas betydelse.
Det är dagiig erfarenhet. att menniskans vetande rörer sig i en verid

afärfda, iniända notioner. Man visar barnet en träd en sten och kallar 50

den vid namn. Det iän sig känna fader. moder. fnänder. en barmhertig
handhng. en rättvis handling. Gud 1 ett skapadt ting. i en histonisk
föneteelse bevisande nåd eller straff - o. s. v.. Vise det visseniigen sä. dä
det gäiler sinniiga ting. att barnet lärer sig biott att gifva tinget ett
namn. Men det är icke ett ting eilen en företeelse, som sä benämnes. Det
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är en aiimänt namn, som gifves åt ett antal företeelser. Det är också
mera än efl namn. det är en ailmän notiln, en ailmän förkiaring öfver.
en ailmän betydelse för ett anni) företeelser. Det hänför sig derföre
Ocksä icke till Denius företeelse, till företeelsen som sådan. utan fantasin
är genast till hands med en allmän bild af företeelserna. i hvilken
betydelsen iniägges7

Vi kunna öfvertyga 055 härom deraf, att detta namn denna notion.
denna betydeise alltid tiilkommer en företeelse - men ati denna
företeelse, icke är någOn af dem, som företer sig för våra sinnen. Den

IU är företeelsernas allmänna bild — icke blott deras SOm varit för våra
sinnen, utan äfven deras slm varit för förgångna siägtens, för andra
samtida subjekters, för våra egna i en framtid, Och för andra subjekters
i ali framtid.

Det är sålunda vi anse den producerande inbillningen tiliklmma
endast menniskan. Ty i dess Omedeibara moment såslm biidande
fantasi förutsattes redan biidningen, traditilnen, Och detta i form af
alimänna, abstrakta notilner. HOS djuret vittnar intet Om abstraktion

redan derföre icke, att abstraktilnen nödvändiutvis är ord, språk.
Såslm redan antydt biifvit. gr den bildande fantasin utöfver deL i

20 sensationen gifna innehället --- Askådningens innehäli det sinnliga.
Biiden är bild af det sinnliga, sammanfattning af detta innehåH men i
den biidande fantasin såslm fri sammtLnsättning. fri produktiln.
Betydeisen är i och för sig det öfversinnliga. Fantasin bildar derföre
hiider för det öfversinnliga. hvad vi egentiigen sä kaila, det vetande,
som icke har nägot motsvarande Föremåi för sensationen. Ex<empeb.
N, B. För hvad menniskans andliga hf tilihör.,

Biiden får genom detta dess sönderfallande i bild Och betydelse för
medvetandet karakteren af det Oväseniliga som har betydelse endast
genom den den inlagda Betydelsen. Medvetandet rörer sig i betydel

30 serna i dc allmänna nltionerna och fantasin flgar till betydeisen dess
motsvarande bild. Vi kaila detta moment i den producerande Inbiil
ningens verksamhet enkeit Föresrällningen.

Ty detta är hvad vi mcd förestäiining färstå, att medvetandet rörer
sig i ailmänna notioner (i begrepp) hvilka medvetandet stälier för
sig i biider. Biiden har väl betydelsen att vara det oväsenthga 1
förhållande till den allmänna notionen men förestähiningen bestämmes
dock af bådas samband. Samma nltiln skall utmärka samma sak. Men
det ena subjektet gör sig under densamma en annan föreställning om
saken än en annan. Menniskan gör sig likasä under ohika penlder af

40 sitt lif andra förestählningar7 d. ä. förknippar med den ahimänna
notionen andra bilder. Sjeifva förknippningen af notion och biid är
subjektiv.

Denna subjektivitet och godtyckhighet i förestäHningen är här sub
jektets sjeifmedvetande. Subjektet är medvctande Om sig säsom den
förestählningen bestämmande och detta sjeifmedvetande är känsla
(Geföhl).,

Psykologi 35 36,

50 M<ina> H(errar) Hvad vi i afsecnde å förestäHningen hafva att främst
uppfatta, är förcstähiningens alimänna karakter, att vara det medve
tande. som förbinder en aLimän notion mcd en af fantasin producerad
bild.

För det andra: att den ailmänna notionen är för medvetandet gifven,
bilden fantasins fria produktion.
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För det tredje, att derföre den alimänna notionens förknippning med
biiden, som konstituerar föreställningen, är subjektiv, godtycklig;
hvarföre föreställningen är blott subjektets föreställning, ett blott
subjektivt vetande.

H<errarne> hafva lärt sig ur logiken att begreppen bildas sålunda: att
fiera åskådningar sammanhållas, att subjektet till deras innehåll atten
derar, refiekterar till det i dem öfverensstämmande, abstraherar från
det i dem afvikande och, som det heter, förenar det öfverensstämmande
innehållet till enhet i medvetandet. Detta är Aristotelisk af Kant
modifierad uppfattning. Vi anmäika, att askädningen här tages såsom 10

en sammanfattning af innehäll, hvilket af medvetandet i den urskiljes,
såsom ett förmedladt vetande, Meri vidare: begreppen skola jemföras
på aldeles samma sätt, Och man kommer sälunda till allt högre och
högre begrepp — alit tomare på innehäli. Exempeb Qera lärkor (fiirgen
sängen) unde lärka; lärkor, sparfvar; men tri. m. (fiyga) unde fogel;
fogiar, däggdjur, fiskar (lif, fri rörelse) unde djur. Hvem tviflar väl, att
han icke afvetat flygten och Iii’ och fri röreise redan hos dc många
lärkoma. redan förrän begreppen Fogel och> djur blifvit formerade?

Det är detta vär uppfattning innebär. Biiden är såsom fantasins
produkt beteckning en bild som betecknar betyder något — betydelse 20
och bild äro i medvetandet ski]da. Bilden är denna cl subjekts bild, har
denna subjektiva formation. Betydelsen gör. att den omfattar ett antal
företeelser. Betydelsen är derföre abstrakt, en allmän notion

—

begrepp såkunda> föreställningens). Den är som sådan, som ailmän
förutsatt gifven, ett gifvet namn. ord — tradition bildning.

Men betydelsen är bildens betydelse. Den beror af den subjektiva
bilden. rbrknippningen med denna — är hos det ena subjektet betydelse
för en bild, hos det andra för en annan..

Det är genom betydelsen bilden får Icarakteren af en allmän bild.
Abstraktionen är denna process, att subjektet i bilden inlägger en 30

betydelse. Bilden är säsom reproducerande en sammanfattning icke af
det mångfaldiga i en åskådning utan af mångfaldiga åskådningar
(Ex<empel> ett träd ett landskap), hvar Och en af dem åskådning af det
oändligt individuela. D. ä. förmedling finnes icke i åskådningen, utan i
bilden. Men bilden blir allmän, hänförd till fiera i den afbildade
föremål. först säsom fantasins produkt med i den förutsatt betydelse.
N. B. bild allmän ehuru man sett eli c’izda. Den bildande fantasin är
denna process, att skapa bilder och förutsätta betydelser. Färestillhiin
gen är medvetande säsom vetande i allmänna notioner, hänförda till,
inlagda i bildema. 1 den bildade fantasins process framgår medvetandet 40

om bildernas allmänhet i och genom betydelsens särskiljande från
bilden. 1 föreställningen utgör betydelsen säsom allmän nodon medve
tandets innehäll; medvetandet rörer sig i allmänna notioner, men dess
bestämningar blifva genom att hänföras till dc subjektiva bilderna
subjektiva föreställningar7

Vi hafva sagt: de allmänna notionerna äro ord, allmänna namn pä
tingen bildernas föreniäl. Meri vi betrakta dem här icke ännu som
sädane, utan säsom den betydelse subjektet inlägger i bilden.

1 den bildande fantasins process är subjektet medvetande af sig
säsom den bilderna producerande, i föreställningen säsom den allmän- 50
na notionen och bilden förbindande. Bildens sä att säga material är
alltid det i äskädningen gifna innehället. Producerandets frihet är
friheten i detta innehälls sammanfattning. Notionen är äfven som
sadan gifven, traditionel. Meri förknippningen af notionen och bilden
är fri. Föreställningen är härigenom subjektiv. godtycklig. Och subjek
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tet har i medvetandet af denna frihet och godtycklighet i förestäulning
en sitt sjelfmedvetande — sflrskiljer si såsom förestäliningen bestäm
mande Crån densamma. Detta sjelfmedvetande, hafva vi sagt, är
Känsian.1

Sjelfmedvetandet såsom medvetande af denna andens frihet är
tillfredsstäklebse, frihetens njutnmg, känsia af behag. Subjektet såsom
förestäulningarne bestämmande, följer häruti sin känsla. Känslan ifinar
sin bestämda form ur subjektets förhållande i andens verld, är känsla
för sanning, för det riitta, det goda, det sköna, religiös känsla, andakt.

10 Men det allmänna i densamma är detta fria bestämmande i vetandet, i
subjektets medvetande. Menniskan handiar, är praktiskt verksam ur
sin känsia; men känslan tillhör dä medvetandet om hvad 1 handlingen
bör vara, föreställningen derom, t. ex. det rättas, det godas dessa
allmänna notioners förknippning mcd biiden af den handling. de
handiingar, i hvilka de skola förverkligas.

Utredandet af, hvad känslan i hvarje sädan form är tilihör de
discipliner, i hvilka dessa förhällanden komma till tai — Sedeläran —

estetiken religionsfilosofin. Här är blott fråg om känslans allmänna
form. Och vi säga dä, att känslan är sjeifmedvetandet i föreställningens

20 bestämmande — närmare: subjektets medvetande om sig säsom frihet
att bestämma föreställnlngen.

Jag har vid ett annat tiilPälle karakteriserat Känsian säsom viljandet
1 vetandet. Den är det genom att vara frihetens medvetande, frihetens
att bestämma vetandet. Vetande och viljandc äro icke skiida. De finnas
i sitt första frö i sjelflcänslans lust och olust - i sensationens och
drifternas beroende af hvarandra (association) — 1 affekterna säsom
själens Iust och olust i sensationernas och böjclsernas bestämda
innehäli. Förhäliandet äterkommer här i andens sjelfmedvetande.
Känslan är medvetande, men medvetande om friheten, frihetens i

30 förestäulningarnes bestämmande medvetande om sig, dcrföre viljande.
Föreställningarne bestämmas af känsian - menniskan föreställer sig

tingen sä som hennes känsla bjuder henne. Ilon appellerar till den
säsom grunden för sitt afgörande —. hon dröjer vid dc förestäliningar,
son tillfredsstäila hennes känsla, omfattar dem, öfvergär af sin känsla
ledd från föreställning till förcställning.

N. B. Den estetiska känslan. Betydelse — bild — känslan oändlig
subjektivitet.

Men känsian är oändlig progress. Friheten i förestäliningen fordran
pä frihet. Den allmänna notionen, som med bilden skall förhindas, har

40 sin betydelse i sig — för andra subjekter. Den är något gifvet icke i sig
betydelselöst. Biidens formation är af den inom bestämda gränser
bunden. Den har sin gifna fasta betydeise i Ordet.

Derigenom, att sjelfmedvetandet särskiljer sig frän medvetandet, att
subjektet 1 känsian fattar sig sin frihet säsom det rent subjektiva stälier
på föreställningen fordran, att den skall vara ett blott subjektivt
vetande förutsätter subjektet andra subjekter och deras föreställnin
gar. Ordet är det förenande bandet meilan subjckt och subjekt.

Att subjektet uttalar förestäuiningen i ord utgör en erinran deraf, att
den alimänna notionen i sig är ord i ord är för subjektet gifven säsom

50 bildcns betydelse mol7tagcn. Vi kunna ocksä säga, det är känslan som
drifver menniskan att i ord uttala sitt vetande. Ty känslan innebär
fordran pä förestählningens ailmänna giitighet. Den är säsom grund
rent subjektiv mcli den gör sig i föreställningen gäliande mcd anspråk
pä objektiv giltighet.

Härmed den producerande lnbillningens 3:e Moment, den spräkbil
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dande fantasin.
Härom härniist. För att ej öRergangen må synas oberättigad

tillägger: Språket är för individen gifvet. Men språket icke fact, utan
process. Dock här närmast fråga derom. Hvarföre individen uttalar
föreställningen i ord — hvarföre språket finnes till, hvilken dess
förnuftiga betydelse är.1

Mdna> H<errar> Det stora intresse. begripandet af fantasins och käns
)ans ställning, i intelligensen. det teoretiska sjelfmedvetandets utveck
ling eger, bör föranleda oss. att icke anse tiden förlorad genom ännu
några ord angående desamma.

Att alIt exsisterande i menniskans medvetande är en verld af bllder.
detta påstående kan icke fönäna. Att det äfven är något mera. än
endast bild, detta hafva vi redan i vår uppfattning af rörestänningens
väsende Iärt inse. Och den vidare utvecklingen skall härom tillägga
mera. Att menniskan gör sig biider af det öfversinnliga, af det. hvilket
som sådant icke är föremål för sensationen — detta finner man
naturligt. Men det är likasä visst, att vi äfven i det, som är föremål för
sensationen. icke hafva medvetande af annat, än det öfversinnliga. att
vi i naturen, 1 den materiela verlden icke veta något annat. än det, 20

hvilket såsom sådant aldrig är föremål för sensationen för de yttre
sinnenas uppfattning.,

Vi se en sten, en vext ett djur, ett Iandskap, en himlakropp, tusental
sädane, myriader såsom blotta ljusdimmor. Men hvad äro de för värt
medvetande? Jo detta alimänna sten, vext, djur o. s. v., hvilket vi aldrig
sett eller skola se. S äfven med öfriga sinnens sensationer. Vi mA
fördela dessa företeelser i huru oändligt små delar som helst. Vårt
medvetande om delarne är en färg, en form, en storhet (continuerlig
eller discret = utsträckning eller antal). Enkla kroppar, molekyler,
atomer — det är allt för vrt medvetande ett allmänt. Hvad derutöfver 30

i vårt medvetande rinnes, det är en bild af detta enskilda individuela —

men äfven den en bild af det enskiida säsom ett allmänt. en allmän bild.
Huru skulle det också förvåna oss, att vi i naturen icke återfinna

annat än det ailmänna? Naturens begripande. römuftet i naturen, är
det enda, som i den kun intressera oss. Värt medvetande kan icke söka
eller gifva svar på någon annan fråga, än den: Hvad naturen är? Och
det predikat, som besvarar frågan. mäste säsom predikat vara ett
allmänt. Vi skulle eljest stanna vid det identiska: Detta är Detta.

Och Jikväl är det obestridligt, utt det oändiigt individuela är tul för
vära sinnen.1 Det är det äfven för medvetandet om sensationens 40

innehåll — men för ett medvetande, som varit, icke är, Äskådningens.
D. 1 Anden förutsätter äfven såsom intelligens detta omedelbara Vara,
som är i sig, icke för Anden: men förutsätter det blott säsom
omedelbart medvetande, det outsägliga, ett subjekt utan predikat. Men
dess bestämda medvetande upphäfver denna förutsättning, är medve
tande om det utsägliga, alimänna.

Den process, vi kallat inbillningens är detta förutsättningens upphäf
vande. Den är såsom den producerande inbillningens detta upphäfvan
de säsom subjektets, den subjektiva andens som sådan. Anden har
deruti ännu icke fattat sig sjelf säsom allmän, sitt vetande säsom allmän 50

andlig process. Dess vetande är derföre subjektiv föreställning. Dess
medvetande om processen, dess sjelfmedvetande är det blott subjektiva
— Känslan.

När subjektet i föreställningen dömer och handiar ur sin känsia — är
detta icke något förkastligt, nägot, som icke skall vara, ehuru det gifves
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ett vetande utöfver förestallningens, och en högre grund för detta
vetande. Menniskan skall Iåta sitt vetande såsom föreställning af sin
känsia bestämmas. Känsian är vetandets energi. 1 den innebor
strävandet till sanning. Men det är tillrdlligt, om känslan träffar
sanningen. D. v. s. det beror af känslans egen bildning säsom känsla för
det sanna, det goda, det sköna. 1 känslans väsende ligger det, att den
icke är tiiifredsstäld i sig, utan viii gifva skäi för sig. Den är subjektiv
och drager sig tilibaka 1 sin subjektivitet som en yttersta tillflygt —

oåtkomlig otillgänglig för skäl. Men denna tillbakadragenhet är blott
10 en resenation — ett förvurande aF subjektets frihet mot alIt tvng i

vetandet — äfven bevisningens.
Men i sig innebär känslans afgörande ansprk pä att gälla, icke

derföre, att det är subjektets. utan derföre. att det är objektivt giltigt,
öfverensstämmande med hvad som i och för sig är sannt.

Medvetandets utträdande i ordet, i språket är yttringen af detta
anspräk. Vi motivera denna öfvergång sälunda:

Känslan. detta sjelfmedvetande, frihetens medvetande om sig är,
emedan den allmänna notionen är en gifven notion af dennas förhäl
lande till andra notioner, dennas gifna betydelse bunden. Föreställning

20 en har sin bestämning genom den alimänna notionens och bildens
förknippning. Denna är subjekten godtycklig. Hiiri har känsian)? sin
frihet. Men denna frihet bIir tillflillighetens, om ingen grund. ingen
regel finnes för bädas förbindelse. Känslan blir tillfdllig ofri. Förknipp
ningens regel äter rinnes icke 1 bilden, som är helt och hället subjektiv.
utan i den allmänna notionen, 1 dennas förhällande till andra notioner,
dess abstrakta allmänna betydelse utan hänsyn till bilden.

Medvetandet öfvergär derlöre till medvetande om notionernas in
bördes förhillande, säsom föreställningens lag och regel. Och då
subjektet säsom känsla är sjelfmedvetet, i den särskiljer sig från

30 föreställningarne, medvetandct, är notionernas gifna sammanhang
andra subjekters, subjektets öfvcrhufvud medvctande i motsats mot det
blott subjektiva, det ena subjektets medvetande i fbreställningen.

Subjektet utträder derföre i det allmänna medium för vetandet i
Ordet och medvetandet är Språkbildande Fantasins.

Vi hafva i bildens betydelse, i den allmänna notionen förutsatt ordet;
ty ingen alimän notion finnes utan ord. Men ordets egen betydelse
ordet som sädant finnes för medvetandet först i för1hällande till den aC
känslan beroende föreställningens subjektivitet, i förh<ållande till
hvilken ordet är gifven objektiv allmänt gällande bestämning. No-

40 tionernas fasta inbördes sammanhang, deras betydelse i förhällande till
hvarandra säsom objektiv och ailmängihig detta är omedeibari Ordet.
(Etymologi). N. B, Omsesidig bestämning icke i föresällningen> som
sådan.

Ordet är icke spräkljudet. Det senare är det yttre tecknet för det
förra. Fantasin bildar mcd ordet tecknet, hvadgenom ordet fär sin
lasta form och bIir ett medium För Subjekterna, för det allmänna
medvetandet. Dess tecken äro symboler yttre Föremäl genom sin form
och sitt företeelsesäti aibildande betydelsen i det underförstådda ordet

eller vilkorliga tecken, öfverenskomma, för de yttre sinnena fram
51) ställande en i dem inlagd mening slutligen språket säsom spräkljud

yttre. hörbart Ord.
Spräket är af anlaget beroende, utveckladt anlag. Meddelsamheten

social böjelse spräk[lirdiglieten Pärdighet 1 dess tillfredsställande. Men
sjelfva spräkbildningen är hufvudsakligcn fantasins verk, hvarföre det
mesta spräkmaterialet är bildligt,
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Det är en hemlighet hvarföre i olika språk orden uttalas mcd olika
ljud. Mste till en del bero af talorganernas organisation —Jidertiil afen
klang motsvarande betydelsen hård — vek o. s. vii kanske ocks mvcket
godtyckligt (Doo). Men i ordhärledningen är uppenbart fantasin
verksam. Slutligen tanken begreppssammanhanget.

Här icke fråga om språkbildningen i allmänhet. Individen lär sig
språket. Förändrar och utvecklar det äfven. Men hvad OSS närmast
angår är: att Subjektet öfvergår ur den subj<ektiva förestäliningen till
medvetande i det objektiva ordet, i dettas objektiva sammanhang.
Och att subj<ek>t<en för förestäliningen har ordet i beredskap della är 10

fantasins verk.
Vi kunde säga. Individen lär språket. Men att han begagnar det är

hans egen fantasins verk. Ty språk iir en ord för en föreställning — och
ett sammanhang i förestäliningar motsvarande sammanhanget i ord.
Talandet är blott uttncket härför dena inres yttre — hvarföre praktisk
;erksamhet handling.

Suhjektet som fyllt sitt medvetande med ord, rörer sig fritt i dem.
Biiden flnnes för den allmänna notionen. Meri deras förknippning är
det oväsentliga, som sådant icke för medvetandet närvarande. 1 detta 20

ordens s’ammanhang det väsentiiga. Subjektet har i denna inre verld sin
frihet är makten öfver orden har dem såsom siti Vetande = Minne 3:e
Moment i läran om förest<ällningen> 1. Reproduc<erande 2. Produce
rande> lnbillning.,

Psykologi 37—38_

M<ina> H<errar) Den afdelning, vi afslutat, lihan om förestäliningen, är
den som framstähler det teoretiska sjelfmedvetandet, Tntelligensens,
befrielseprocess från det medvetandets omedelbarhet, gifvenhet — både 30

såsom det i åskådningen gifna sinnliga vetandet och säsom den i
föreställningen gifna betydelsen — den gifna bildningen.

Redan den reproduktiva inbillningens bild af det i åskådningen gifna
innehället är i sig icke nägot gifvet utan andens egen bild. Bildens
sammansättning är icke i åskådningen gifven. ehuru den är ur äskåd
ningen hemlad.

Men den har som sädan ännu icke karakteren af producerad bild.
Sjelfmedvetandet sammanfalier här ännu mcd medvetandet. sä att
anden är dessa vexlande biider. N. 8. Djurets sjelfmedvetande.

Vid bildens formerande synes det tillrälligt. hvilka äskädningar i den 40

sammanfattas, hvilka icke. Och dä bilden af eLi. föremål icke kan i sia
upptaga äskädningens innehäil som sådant, synes det, som om der
skul,le finnas i tingen en nägot, hvilket aldrig ingär i föreställningen.
Detta har utgjort ali skepticism yrkande, att menniskan icke förmär
veta nägot om tingen. Kant, som vände sin undersökning mot den
Engelska skeptikem Hume. stannade äRen dervid, att vi icke veta
tingen. sädane de i sig äro utan endast sädane de synas oss >4. 8. Ding
an sich. Empirin tror sig öfverhufvud blott endeis veta tinaen. emedan
äfven den noggrannaste observation ännu i dem lemnar mycket öfrigt
för forskningen. Men den tänker aldrig derpä, att, hvad den om tingen 50

vet. är tingens biider N. B. med betydeise o. s. v. —. aidrig hvad den sett
och hört som sädant. Seendet och hörandet m. m. kan oändligen fortgä
— men hvarje detalj ger blott åter en ny biid, sammanfattad af
åskådningar. N. B. Säg, hvad som ses &c.? Ex<empei>. Det der, Detta!
d. ä. tvenne göra sig biider af det sedda — uttala det lika — foga
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subjektiva biider till orden.
Man kan sålunda oupphörIit kasta utom bilden Ett ännu icke sedt

och hördt. Detta är icke bild, Det är redan en Förståndets-tänkandets
bestämning = Negutionen af. hvad man vet, ui’ alIt bestämdt vetande =

Ding an sich. Det är den loma Möjligheten utt ännu något veta, det rör
tanken BestämninEslösa,

Hvad angär Bildens tillrälliga sammanfattning, mste vi verkiigen pä
den reproduc<erande lnbillningens ståndpunkt anse den för tillfällig —

säledes hos djuren_
10 Men reproduktion Lis produktion. Den producerande Inbillningen —

bildande fantusin inlägger 1 bilden en betydelse - och denna bestämmer,
begrundar bilden i Förestäliningen.

Det är lätt sagdt, att man skall gä till observation utan fördomar.
utan förutfatlade meningar. Man gör det, eller man tror sig göra det,
då man icke p1 ft5rhand bestämmer, hvad Dettu — observationsföre
mlet är. Men man gär 1 sjelfva verket dertiil med fantasin fuIl af
bilder Och medvetandet af allmänna notioner (minnet ord). Det sedda
det hörda subordinerar man ögonblickligen under en sådan notion -

ger det möjligen ett nytt namn säsom en variation, nyans, art af detta
20 allmänna — och uppfattar det i en häremot svarande bild.

Detta Lis den förutsatta intellekt<uela bildningen, som bestämmer
bildens formation — hvad fantasin i den upptager och sammanfattar =

Bildens betydelse, För hvilken det är tillräckllgt att den är sädan, att den
motsvarar denna.

Här återstär det tredje steget: att betydelsen är Ord. Menniskan kan
då siuta ögat till lefva i sitt medvetandes innehäil oberoende ui’ dc yttre
sinnena. Sjelfva bilden Lis dä det oviisentliga — som följer ordet ät. Vär
egen erfarenhet lärer. att dä vi föreställa oss i ord, vi icke ens äro
särskildt medvetande ufde bilder, som beledsaga föreställningen. Fästa

30 vi dock vår uppmärksamhet pä det ena eller andra ordets betydelse
särskildt sä vili detta säga att vi särskilja mellan betydelse och bild —

och vi göra oss ögonblickligen d. ä. vi hafva, utan att särskildt
uppmärksama det, gjort oss en bild svarande mot denna betydelse.

Subjekteø, som sälunda har sitt medvetande i orden, Lis åter
sjelfmedvetande säsom den denna verld fritt beherrskande makten - att
för medvetandet framkalla den ena eller andra bestämningen.

Detta sjelfmedvetmnde> Minnet. Föreställncingen> säsom> bild
alI<män> notion och bild bädas förknippning = Medvetande.

Sjelfmedvetandet löser sig derifrån säsom producerande, förknip
40 pande spräkbildande subjekt — och utgör det moverande, momenter nu

utvecklande.
Men sjelfmedv<etanden är den bundet ty betydelsen den allmänna>

notion Lis gifven och det är blott i förknippningen subjektefl är fritt.,
Säsom Minne deremot tager subj<ektet> sitt medvetande ur sitt eget

inre — har det säsom sitt. och är den som har detta medvetande = Jag.
Reproducerande> Inbillningen — bildverld mcd association, dels

vanans, deis likhet och olikhet.
Minnet I’ritt äter[callande af orden. Äterkallandet kun färanledas af

åskådning. ui’ fantusins bilder. Men dessa behöfvas för detsamma icke.
51) Sjelfmedvet(andet> är dock blott formelt. Orden ega sin association

tankens begreppets. Det fria äterkallandet sker i detta sammanhang.
Subjektet derföre tänkunde subjekt — medvetandet tanke begrepp.

N. li. Minnet såsom en förvaringsort. Kun vid sjukdom = vid lesion
— i älderdomen aftaga och försvinna. N. B. = / Notion / Bild 1.

Det är sammanhunget. som är förloradt. Minnet kan sägas ligga i ett
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ord. Ty ur detta enu kun alh subjekte>ts vetande utvecklas.
Tänkande Subjektet. Begrepp &c7

Heg<ehs Subj<ektiv& Ande.

A. Anthropol(ogie>
a) NatQrI<iche) Seele
a) Nat<örliche> Qualität<en> 1) Planetar<isches Leben>
2) Racer (Naturgeister)
3) Familje och indiv<idu&Ia> anlag. 10

13) Naturkigtn förändr<ingan
1) Åldrar
2) Kön
3) Sömn o<ch> Vaka.
y) Empfindung = Sjelflcänsla o<ch> sensation eit outredd.
b) Treum<ende) Seele
cx) Fostrets Empflnd<ung>
Anim<alische> Magnetdsmus>
(3) Selbstgeftihl o<ch> »Gefiihle» egentkigen> sensationer

Oy) Vanan — förvärf<ad> Indiv<idualitet> 20

c) Verkkig> Sjiil d:o
B. Phenomenokogie>

a) Medvetuinde>
cx) Sinnl<ig) — för sinnena
(3) Wahrnehmen —jemte det ailmänna väsendet

Oy) Först<åndigv tänkande — Lagarne
b) Sjelfmedvet(ande>
1) Begär
2) Kampf der Anerkennung
3) AIIgem<einev Selbstbewussts<eirv. Omsesiddgt> erkännande 30

såsom> sjelfmedveten o<ch> fri — i en allm<än> substans = familj stat.
c) Förnuftet. Absokut> Substans — die Wahrheit

i Phenomenokogie>
Förnuftet>
A) förn<uftet)

1) förn<uftig> Naturbetrcaktelse)
2) förh<ållande t<ill) historien
3) Pä sig hänf<örd individualiteD

B) Anden 40

1) SedI<ighet) o<ch> Rätt
2) Diremtion 1 bildning, upplysning. frihets sträMande>
3) Moralitet — Samvete.

C) Religion
Naturlig — Konst — Uppenbarad.

D) Absolut vetande

M<ina> Herrar> Förrän jag går vidare, bör jag i korthet hänvisa pä den
väsentliga åtskilnaden i denna framställning af psykologin från He
gel’s, på hvars spekulation den dock öfverhufvud stöder sig. 50

Tiden har icke medgifvit att i det speciela i läran om Själen (Heg<ebs
Antrop<ologh) till jemförelse framställa Hegel0s afvikande uppfattning.
Det förnämsta har jag dock påpekat, nemligen att vi utgått från
sjelftänslan. detta själens sjelfmedvetande och antagit, att det utom
psykoloizin. i Naturfllos<ofin> bör ådaga1äas. att det animaliska lifvet
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är känsia af sig. Hegel deremot utgår från Anden och Själen såsom
ailmän själ, alimän substans, Immaterialiteten öfverhufvud, ur hvilken
den individuela själen framgår. Hegel’s lära om själen fär derigenom en
mera storartad karakter, än den vi kunnat tilivinna denna lära. Min
öfvertygelse om denna Hegel’s uppfattning är dock den, att en sådan
abstrakt utgångspunkt, »den Alimänna själen» — är abstraktion.

Att tillägga den verksamhet hvarigenom den individualiserar sig är
att Atergä till Naturen. Den allm(änna) själen är icke jo sig är an sich
säsom naturmakten, naturkraften.

jo Vi förutsätta vidare redan för menniskans själslif, vården, uppfost
ran, bildningen säsom gifven. Hegel gör denna förutsättning blott
exempelvis. Vi hafva förutsatt den hufvudsakligen för slägtets partiku
larisation. i afs<eende, ä anlagen. Min öfvertygelse är också orubbadt
den, att psykologin eljest icke kan statuera nägon väsentlig skilnad
mellan själslifvet hos djuret och menniskan.

Det storartade i Hegel’s uppfattning är hufvudsakligen detta, att han
läter oss likasom vara närvarande vid den jörsia menniskans andliga
utveckling — andliga; ty fysiskt mäste han fbrutsätta fostringen säsom
naturprocess. H<errarne linna derföre hos honom en bevisning äfven

20 för själens sä att säga födelse. Individen löser sig så<som den Allm<än
na) Själen i Mom<entet> (lie paxsii’e Totailtät der hidividualität. Vi hafva
icke kunnat tränga fram dertill, tilan för oss är lifvets tillvaro omedel
bart själens. Men Hegel fortgår häruti till en uppfattning af bildningen
såsom sjellbildning säsom den individ<uela’ själcns utveckling. Detta
Phenomenologin.

Utvecktingsgängen den:
Ait Subj<ektet>, som skiljer ifrftn sig den yttre verlden, uppflittar denna
under olika former Varandc. Väs<ende> bädas Enhet (lagen) för
ständigt sammanhang7

30 Att medvet<ande hän reflck((erar> pä sig är sjelfmedv<ctande) —

förh<ällande till dett yttre — ombildande detta andra sjellmedvetan
den) kamp och undergifvcnhct. VeI sig som allmänt.

Derföre i Läran om själen ingen fråga om skilnad af sensation och
böjelse öfverhwfvud om nägot sjelfkänslans innehåll. Här förut
sättndngen af den yttre verlden i Medvet(ande) af andra Subjekter
och bildningen 1 sjelfmedv<etande.

Hvad som ännu återstär är i förh<ällan& härtiil svårt ati fatta.
Phcnomenol<ogin> d. II. läran om skenet. Hvad Hegel framställer är

försök till en medvet<andets historia.
40 Anledningen. Locke (Baco) Hume Kant — Kunskapsförmägan.

1 Pluenomenol<ogin> Medvetandet samma ordning som i Logiken.
Kategorierna. Var<ande. Väs<ende. Begrepp. Obj<ektev är qvalitet,
qvantitet ting m<cd’ Egensk<apen 0. 5. V.

Sken. fenomen kallar Hegel nu dessa förhållanden. emedan uppfatt
ningen är den att Obj<ektefl förändrar sig — att det praktiska förhLl
landet) till andra Subj<ekten blir ett annat genom bildningen.

Men säger han: Detta är det skenbara. Förändringen är Subjektets
inom sig. Denna i egentkiga Psykologin.,

Hela denna läni om skenet. hvad som synes vara för rnedvetandet är
50 i sjelfva verket en medvetandets historia fattad såsom den kunnat

fattas — emedan den endast i det prakt<iska framträder som historiskt
fliktum. Den är i sig lärorik, men kan icke anses för filosoflsk disciplin
utan säsom t. cx. historins filosofi och religionsfilos<olb för tillämp<ad
filosoRisk uppfattning af det histor<iskv gifna.
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Psykokogim blir innehållslös lära blott om formen för vetandet och
viljandet — nödtvunget expliceradt af ett innehåll.

Och detta ehuru förnuftet såsom Phenomenokogbns redan har alIt
vetandets och viljandets innehäll sam ännu en gång fördelar sig enligt
formen7

Vi hafva i formen särskildt innehållet — Askådn<ingens — förestäil
ningens — det vidare i Tänkandet.

Sjelfmedvetandet = Jaget den tänkande.
Innehället Medvetandets tankar begrepp.
Begreppet — begripande ui’, hvad sam bör vara, fordran, lagen. 10

C) Psykologi
a) Teoret<isk)
a Åskådn<ing
p föreställning
-y Tänkande
b) Prakt<isk)
c Prakvisb känsia.

Drift
-y Godt<ycklighet> och> Lycksalighet. 20

Hufvudsak. — Att utvecklingen dubbel. Egentkigen> Psykologin fattig
repetinon. Phtenomenokogin> beskrifvande utan ord. namn, termer:
»Sinnkigt> medvetande» »Wahrnehmung» — &c. Först i Psykokogin>
bestämda termer: Åskådn<ing> Föreställncing> fantasi — Minne. Men
innehållet borttaget. i synner>h<et> på praktdska> gebitet. (Se Rosen
krantz). Repetition>. Ty Åskädn<ingen> subjektiv process i sinnkiga>
medvetandet. Föreställandet egentl<igen> Rellexionen i Wahrnehmen.
Tänkandet uttryckligen. Ofverhufv<ud> alla subjektiva> former förut
satta i detta bemäktigande af objektiviteten som är Phenomenolog<in>s 30
innehäll. Ej Originalsucht. Har ej kunnat framställa öfvertygande
enkigt> Hegel.,

1 Encyklope&in> skär H<egel> kort ui’ phenomenol<ogiska> utvecklin
aen sam förnuft.

Ännu uppmärksamheten derpå. att i Anthropologin b) 3 & -y —

förutsättes förhållande till objektiviteten.
Så här — i sensationen: förh<ållande till organismen och den för den

yttre veriden säsom Yttre.
Derföre öfvergång till Sjelfmedvetandet — sås<om Maktens i Affek- 40

ten — i sensatdonen)s upptagande inom förvärfvade individualiteten.
Vanan (Hegel).

H<egeb hör till lustorien om detta upptagande = Phcnomenologin.
Här direkt till subjektiva processen det psykologiska. Medvetande här
= förhållande inom Anden — omedelbart det i sensationen gifna.

Bildningen förutsättes här — Ej som bevis. Hcegel> uppvisar dess
gång.1

Psykologi 3940.,
50

M<ina) H<errar> Jag sökte senast tydliggöra, hvarföre Herrarne> i
Hegel’s Psykologi finna Åskådningen uppfattad såsom en rent aktiv
process. Då nemligen enkigt) Hegel den Subjektiva> Anden genom sin
utvecklingshistorie (bildningen) har till sitt innehäll det historiska
vetandet, lärer han: att den säsom käosla vet detta innehåll såsom sitt
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eget — utan afseende> pä Förmedlingsprocessen - men emedan detta
innehMl är omedelbart. har denna omedelbara form, förlägger det
utom sig 1 rum och tid och åskfidar detsamma som sädant.

Mcd andra ord: Menniskan upptager under sin utveckling genom sitt
förhållande> till den ylire verlden och till andra menniskor ett vetan
deLs innelill, hvilket hon hOS sig föreflnner. Hon kan icke säga, huru
hon kommit dertill. Hon har det omedelbart. kiinner detta. Men hon
igenkänner det i den henne omgifvande verlden, skdar det i denna.

Herrarne> finna i Erdmanns Psychol(ogische l3riefe skilnaden ut
10 lagd mellan åskådning och sinnlig varseblilhing (Phenomenologin),

Han uppfattar (Och jag anser det visserligen i öfverensstämmelse mcd
H<egelxp skilnaden huftudsakligen bestä den att suhjektet 1 zskådning
en inlägger intresse, sitt intresse. sin känsla. mcd andra ord icke blott
passivt ser eller hör. otan ser och hör hvud det i åskädningen inlägger.

Men jag skulle tro, att hän finnes en förvexling nemligen> med
inbillningen. Ty det, hvani SubjekteR inlägger intresset, känslan, är den
bild, det gör sig af det i åskädningen gifna. (>4. B. Erdmanns ex<empel>
Madonnan. lnlagd betydelse moderskärleken, renheten — skönheten).

1 hvarje fali har äskädning sä fattad en annan betydelse, än hvad
20 man dermed traditionelt förstätt. Detta är. i hvad Hegel kaIlan sinnlig

hvarseblifning upptaget, hvilken innefattar sensation och åskådning.
När nu Hegel öfvergår till föreställning blir denna en Anden’s

reflexion pä sig. nemkigen på detta dess eget gifna innehäll, ett
attenderande till, att det är dcss cget. och att dess försättande utom
anden i en yttre verld, är dess deras eget verk. H<egel) behöfver icke
säsom vi gjort, hLirvid förutsätta bildningen i betydelsen. den allmänna
notionen. Ty den tillhör redan andens genom bildningen f5rvärfvade
innehäll.

Afven hän är denföre Hcegeks uppfattning meni idealiserad. Säsom
30 han i Antropologin> framsläller den individuela) själens utgäende ur

den allmänna. så framstär i hans Psykologi, den allmänna notionen och
ordet spr\ket säsom subjektets verk. Han förklarar icke blott dess
betydelse utan1 uppkomst, likasom visar det i en första menniskas
andliga verksamhet. Men han har i sjelfva verket förutsatt bildningen
såsom histonisk process i PhenomenoXogi>n. N. B. Det öfvensinnliga.

Denna är nu vår ställning till uppfattningen hos Hegel. Vi förutsätta
den yttre verlden och andens verld bildningen såsom gifven och anSe
det icke höra psykologin till aH utreda någonderas väsende. Vi söka
endast fatta. huru individen och subj(ektet> förhäller sig till detta gifna.

40 och hvilken betydelse det för den subj<ektiva> anden har. Mcd afseende
pä intelligensens förhählande till den yttre veriden — vetandets förh<ål
lande> till denna är detta i läran om äskådningen och förestäliningen
utveckladt. 1 afs<eendc å det subjektiva vetandets fönliällande till det
allmänna menskliga (bildningen) återstän ännu ett väsentligt moment
Tänkandets.

Såsorn vetande i ord jir intelligensen det vet<ande> Subj<ektet> Minne.
Hvad Subjektet i ordet vet, detta är dess medvetande. Subjektets
sjelfmedvetande är dess vetande om sig säsom makten att framkalla

St) orden, sitt medvetande att fritt röras i detta sitt innehäll.
Vi kunna i minnet särskilja dessa tre momenter 1:0 Ondets äterkal

lande för en gifveri, bild, för betydelsen i denna, såsom tecken för den
allmänna notion, hvilken utgör denna betydelse.

Orden äno sä för sig endast tecken hvanföre Minnet än 2:o
Mekaniskt minne endast ordupprepande i invänd ordning.
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Men för detta formela upprepande iigger till grund 3:o ordens
mening, sammanhanget — och det är i detta ordens eget sammanhang
Subjektet har ordet såsom sin egen verld sjelf är denna makt som
förbinder dem och det är såsom sådant Minnet för oss har sin egentiiga
betydelse.

Subjektet såsom denna ordet förbindunde makt är tänkande subjekt
det rena Jaget såsom den tänkande.

Detta 3:e Momentet i läran om det teoretiska sjelfmedvetandet.
Åskådn<ingen> Föreställn<ingen Tanken.

10

Subjektet är den Tänkande — de bestämda tankarne sammanhindande
och utvecklande — sjelfmedvetundet frihet att abstrahera från detta
innehäil. Jagets medvetande om sig såsom1 makten att i bestämda
tankar utgä. N. 8 Det rena Jaget — tvifvel derpä huruvida denna rena
subjekt-objektivitet är — kan begripas.

Den kun det jeke omedelbart. Den förutsätter alltid det bestämda
innehältet tankarne. Men den är sjelfva denna förutsättning —

Dette tänkande subjektet förutsätter derföre sig sjelfi tänkandet som
process i den bestämda tanken.

Tänkandet är omedelbart begHpande. Vi säga begripande af en sak 20
— derföre aH här vetande och sak icke äro skiida. Begripandet är
begripande af en gifven tankens bestämning. Exempei>7

Mcina) Herrar Begrepp äro eniigt den vaniiga uppfattningen alla
alimänna notioner, ffirg, form. storhet. antti. väsende, iif. sjäi, ande,
frihet. rätt o. s. v. Hegel fattar icke begreppet i denna mening. Han
förstär med begrepp biott dc notioner, som innebära ett verkligt
begripande. hvilka uttala fordran pä, huru en verklighet bör vara
beskaffad. dess regel, dess lag — och hvilka derföre äro lefvande
verksama begrepp — verkligheten gestaltande. Sädane äro 1. ex. i vår 30
närvarande framställning: Andens begrepp Sjäiens. lndividualitetens —

Sjelfmedvetandets — Föreställningens (7). Sädane äro: Hegeiska Logi
kens alimänna kategoriers: Varande. Väsende inom det förra Qvanti
tetens. Qvalitetens; Inom det senare: Exsistensen fenomenets. Verklig
hetens o. s. v. sjelfva Begreppets (tankens begrepp) Objektivitetens.
Mekanismens. Chemismens. Lifvets. Vetandets. Viljandets. Inom Na
turfilosofin: rum — tid — materie. Ijus, ljud. ton — m. m. Vegetabiiiskt Iif
— animaliskt. 1 Obj<ektiva Andens filosofi: frihet. Rätt, Camilj, samhäi
le. stat. Sådant som nanm pä Färger. former. egenskaper, äfven materier
— enkia sammansatta sliigten äfven driftcr böjeiser, begär, skilda slags 40

aftat dygder. menskliga verksamheter m. m. kaliar han icke begrepp.
utan dels abstrakta deis reflexionsbestämningar. 1 ett sä storartadt
verk. som fiiosofins system — systematiserandet af wnnc seibile mäste
svårigheten att uttrycka och färtydliga läran medföra inkonseqvenser i
uttrycket; och det är derföre svärt, att ur H<egei>s skrifter i alimänhet
hemta en fulit noggrann distinktion. N. 8. För oss alit begrepp mä
va ra

Systematiserandet af tankens bestämningar tilihör utan tvifvel me
tafysiken (Hegels> Logik). 1 Psykologin är denna systematik gifven.
Tänkandet mäste här fattas säsom subjektets tänkande. Och vi kunna 50
dcrföre icke fatta det annorlunda än säsom begripande af tankens
bestämningars sammanhang.

Detta sammanhang kunna vi jöresiälla oss sädant, att för menniskan
behöfves blott en enda tankens bestämning. och hon kan ur den
utveckia heia tankens, vetandets rikedom, Ty ett sådant sammanhän
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gande nät af bestämningar Lis tänkandet, att den ringaste bestämning
lagd till eller tagen ifrån vårt tänkande förändrar helu dess innehåll.

Huru tänkandet blifvit detta sammanhang det är ganska klart. Det
Lis artusendens arbete den - och individen är arftaguren häraf_

1 begripandet af bestämningarnes sammanhatng, utvecklar derföre
subjektet ur bestämningen. hvad i den innehålles, dess predikater.

Tänkandet är derröre Q,;zdönze, bedömande, utsägandet af denna
utveckling, af begripandet. 1 omdömets kopula Lis utträder det tänkan
de subjcktet säsom det förenande bandet mellan de i omdömet

10 fbrd& Bestämningarne.
N. 13. 1 den formela logiken des. k. begreppen gifna. Men man rinner

lätt, att subjektet är redan 1 predikatet förutsatt.
N. 8, Formalismen består den att formen Lis för innehållet Iikailtig.

AlIt innehäll i alla former. Motsais: att hvarje form ui’ omdöme är Ibm
för förbindning af ett visst slags begrepp. Abstraktion> Reflex<iom
Förnuftsbegrepp>. 1 förra fallet förknippningens grund ui’ fomien

oberoende. Ingen menniska kan deraf liisa att tänka klokare, än förut.
1 det senure deremot, inser man, att giltiglteten af hvarje form sträcker
sig blott inom en bestämd gräns, och att innehållep beror af formen.

20 Men bedömandet är till sin natur subjektivt. Det är subjektets
bedömande ett mer eller mindre utveckladt pästäende, att vissa
bestämningar höra tilisamman, att det ena eller andra predikatet
tillkommer en gifven bestämning.

Säsom tänkande vet sig subjektct varu den, som förbinder, summan
häller bestämningarne i sitt medvetande. Men tänkandet innebär i sig
fordran på, att sambandet skall vara objektivt, bestämningarnes cget.

Hvar och en menniska är viss om, att hennes tänkande är hennes
eget, att det är hon, hvilken säsom den tänkande förbinder tankens
bestämningar. Men det [auer ingen in, att tro att tänkandet är ett

30 förbindande efter behag och godtycke; Utan i den subjektiva verksam
heten innebäres anspräket derpä, att tänkandet skall vara objektivt, i
och för sig bindande (för oss Minnet).

Det tänkande subjektet objektiverar derföre tunken genom att i
st(äI)et> kör> den abstrakta kopulan sätta en omdömets subjekt och
predikat förbindande bestämning, Medeltermen: hvurigenom tänkan
det biir slutande. tanken slutledning.

1 slutledningen är rörbindelsen mellan förterm och efterterm icke
subjektiv säsom i Omdömet utan af medeltermen förrnedlad. således
beroende af det i denna utsagda objektiva sammanhanget mellan bäda.

40 N. 8. Slutledningens former.,
Slutledning är bevisning. Bevisningen Lis dock i slutledningen öfver

hufvud ännu formel. emedan sä väl förtermens som eftertermens i
densamma sammanhang mcd medeltermen ännu är oförmedladt. Men
Stlbjektet säsom tänkande har den utgått i en objektiv tänkandets
process — gjort sitt tänkande öfverensstämmunde mcd tankcns objek
tiva utveckling. Den innehålles medvetandet om, att tänkandet skall
vara objektivt och allmänt gällande — och subjektet. hvilket vet sitt
tänkandes process vara den ulimänna objektiva. fattar den sig säsom
Ande.

50 Alla föregäende stadier 1 lntelligensens utvevkling äro subjektivt
Vetande. Pä dem Lis endast fråga om subjektet och formen för dess
Vctande, hvilkct ocksä derföre är något blott subjektivt äskädning,
subjektiv föreställning. Först tänkandet Lis objektivt vetande, det
menskliga tänkandet öfverhufvud och äfven den allmänna förestäli
ningen fattar föhällandet sälunda, att inbiliningen är blott subjektiV
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inbillning — men att tänkandet skall vara det alla menniskor gemensa
ma och förnuftiga.

N. B. Om åskådningen plägar man dock göra sig en annan förestäli
ning — nemkigen> att alla menniskor i den yttre företeelsen måste se och
höra detsamma. Man upphäfter dock detta antagande genom Oändliga
undantag — för olika synförmåga o. s. v. Vi lägga dock icke vigt på
denna tillrällighet 1 sensrnionen. Askådningen är Och måste vara
öfverhufvud lib för alla. Men den är dock genom sin natur subjektiv,
emedan dess innehtll är det i oändlighet bestämbara — i rum Och tid.
Och i medvetandet sammanfattadt är det omedelbart en subjektiv bild. te

Först tänkandet är derföre objektivt vetande. Den vet sig det
tänkande subjektet i enhet med andra tänkande subjekter, är Ande.,

Hän har det teoretiska sjelfmedvetandet en verklighet som motsva
ran dess begrepp. Ty tänkandet är äfven objektivt fattadt andens — och
subjektet är ande. Hvad subjektet i tanken vet, är det tänkta — icke det
i åskådningen gifna — Och sjelfva vetandet är icke gifven betydelse,
gifven allmän notion utan andens fria verk — den tänkande andens som
subjektet är.

Härmed om det teoreiska> SjelfmedvetandeL> = Intelligensen afslu- 20

tadt. Vi öfvergå till betrakiande af det praktiska. Ofvergängen öfver
hufvud den: att i tänkandet.

Psikologi 41—42.,

M<ina> H<errar) Öfvergången från det teoretiska Sjelfmedvetandets
process till det praktiska Sjelfmedvetandets öfverhufvud än lätt insedd.
1 tänkandet kommer subjektet till medvetande om en objektiv andens
verld — tankens bestämningars objektiva sammanhang. och för sjelf
medvetandets fnihet återstär. att subjektet praktiskt gör detta samman- 30

hang till sitt egel vetandes. Det är i sig ett vetande om naturen och
andens verld — utgående ur åskådningen och föreställningen, beroende
af naturprocessen och bildningen säsom gifna.

Det är det förnuftiga sammanhanget 1 denna gifna verld, subjektet i
sitt tänkande vet, 1 sitt vetande är Subjektet frigjordt från denna
gifvenhet; men emot Suhjektet säsom vetande stär denna förnuftiga
verld säsom en gifven bestående Objektivitet, hvilken utan hans
tillgörande är till i verkligheten, är en gifven bestäende ordning, i
hvilken subjektet icke har nägon del.1

Subjektet fordr’ar derföre, att denna tillvarande verld skall vara dess 40

verld och är process att förverkliga denna fordran. Subjektet säsom
tillvarande individ är omedelbart denna fordran i sig såsom drift och
böjelse och dess praktska> sjelfmedvetande är process att befria sig
från denna form af omedelbarhet till ett viljande i hvilket det vet sig
vara denna objektiva verlds skapare N. fi. den vara sitt verk.

Hän kan roten till den sjelfmedvetna menniskans viljande sökas, i
hennes sträfvande till en fnihet i handlingen, som motsvarar hennes
fnihet i vetandet. Det är blott den ena sidan af sjelfmedvetandet, att
Subjektet vet den gifna verldens förnuftighet och har detta vetande
säsom sitt verk. Den andra är. ati subjektet skall veta den förnuftiga 50

verldsordningen säsom sitt verk och i dennas fönerkligande hafva sin
frihet.

Men att detta det praktiska sjelfmedvetandets utveckling äter fattas
för sig, icke såsom utgående från det tänkande subjektets sjelfmedve
tande, utan ssom en utveckling för sig, hvilken utgår ur driftens och
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böjelsens tillfredsställande — detta beror af den förut omnämnda
ofullkomligheten i vär metod — ofullkomlighet sävida vi antaga att en
samgående, utveckling af det teoretiska Och praktiska sjelfmedvetandet
vore möjlig. Ssom det röljande visar komma vi dock att efter hand
äberopa det teoretiska>. Sjelfmedvetandets utveckling såsom känd sak.
för att kunna fatta den praktiska. Och det är sjelflclart, ati in concreto
den ena mäste sammanhänga med den andra, Iikväl sä, att den
praktiska utvecklingen förutsätter den teoretiska. Detta följer redan
deraf, att driften senteras, är af sensation förmedlad och att individen

io i driftens tillfredsställande rörhMler sig till en yttre verld, hvilken alltsä
redan förutsättes säsom medveten.

Den fordran Sjelfmedvetandets begrepp innebär: att Subjektet skall
positivt besiämma driftens och böjelsens tillfredsställande och den
genom dess innehäll — denna fordran är Viljans begrepp. Vi härledde
den ur Själens uppfattning säsom Individualitetens makt, makten att
bestämma öfver, hvad som skall tillhöra den förvärfvade individuali
teten eller icke. Själen är känsla af denna makt i affekten, hvilken
innebär for,dran pä frihet att upptaga ellen afvärja sensationen och

20 driften — j dennas tillfredsställande.
Viljan är i sitt begrepp denna fordran. Men viljan gör sig som sMan

gällande äfven i Intelligensens det teoretiska sjelfmedvetandets utveck
Iing. Sensationen och med den åskådningen är öfverhufvud gifven; men
redan i dem rinnes en begränsad frihet att vilja och bestämma, sä att
individen attenderar till vissa sensationer afvärjer andra. Denna valfri
het framtnäder mcd afseendø ä sensationen säsom fordran i affekten.
1 Inbillningens verksamhet framgår den sisom känslans anspråk i
rnreställningen. (N. 8. i liiran om Individualiteten och i reproduc<eran
de> Inbillningen blott för ym betraktelse). Den fortgår genom tänkan

30 dets process säsom vetandets intresse i s<ynnenhet i öfvergängen fnån
omdömet till slutledwinge>n frän det subjektiva bedömandet till bevis
ningen — ehuru genoni sjelfmedvet<andet>s och medvetandets enhet i
tänkandet, icke mera säsom särskildt moment.

Öfverhufvud kunna vi alltsä säga att viljandet i vetandet, sä vidt det
ingär i detta som sådant har känslans (inclusive affektens form). Men
detta samma stnäfvande, som1 är pä det praktiska sjelfmedvetandets
ståndpunkt håg, begär och prakt<iskt> intresse (ur dniflen och böjelsen)
— Song, glädje, tillfredsstdillelse, ovilja säsom affekter — känsla för det
riitta, radernesland o. s. v. icke blott de förra yttra sig —. de senare

40 bestämma föreställningen utom de verka säsom impuls till handling
säsom böjelse förallmänligadt till intresse.

Omvändt kan säsom redan nämndes Viljan icke särskiljas från
Intelligensen, fnän vetandet, sä att detta icke i viljandet skulle vara
verksamt. Viljans, det praktiska sjelfmedvetandets momenter, dess
utveckling, bero tvärtom af det olika sätt, pä hvilket subjektet uppfat
tar, säsom vetande bestämmer detta sjelfmedvetandes innehäll. Drift,
begär, beslut, godtycke det är alIt former För viljandet derigenom, att
Subjektet i hvar och en af dem vet sitt viljande olika bestämdt — mcd
andra ord ali Subjektet bcstämmer det olika i sitt medvetande derom_

se Skilnaden är den. att Anden i sitt teoretiska förhällande förutsätter
naturen och andens verld säsom gifna. sitt medveiande derom säsom
gifvet och är process att upphäfva denna medvetandets form af
omedelbarhet. gifvenhct — i sitt praktiska förhällande deremot är
process. att i den förutsatta yttre verlden förverkliga sitt vetandes
bestämningar. ombilda naturen i öfverensstämmelse med dem och
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skapa en andens verld, hvilken han derigenom vet vara sitt verk.
Psko1ogin har att i denna praktiska process uppfatta icke hurudan

denna af anden producerade verld är, utan huru anden ssom subjek
tiv, subjektet, bestämmer sig i dess förverkiigande.

Driften. böjelsen, är drift att bestämma omgestalta den gifna yttre
verlden. Men den är säsom drift en gifven bestämning och i denna form
icke öfverensstämmande med den fordran, son innebäres i sjelfmed
vetandets begrepp.

1 driften förhåller sig individen till den yttre verlden för dess 10

tillfredsstäflande. 1 driftens tillfredsställande är kroppen organ, verktyg
för de yttre tingens tillgripande — och förändrande. Detta tillhör alIt
andens praktiska förhållande, är det yttre förloppet deraf. Redan den
djuriska sinniiga driften förändrar förstör förtär det yttre tinget7

Mcina) H<erran För att genast försätta oss i ämnet och för att lätta
öfversigten. får jag göra följande framställning.

Driften, böjelsen är fordran på den yttre verldens gestaltande i
öfverensstämmelse med sensationen af det lekamliga behofvet naturligt
eller af bildning. Detta är driftens tillfredsställande. Det är detta 20

tillfredsställande. affekten förutsätter; ty Först deruti kommer det till
medvetande, hvad driften och böjelsen egentiigen äro. Ex<empeb Behof
af föda. aC värme, af hvila — i förh<ållande> till det yttre förem’älet.

Hän, i tillfredsställandet förhåller sig driften till den för individen
yttre verlden — är praktisk. Genom det yttre tingets tillgnipande,
omgestaltande har den sin tillfredsställelse. De af bildningen fostrade
böjelserna äro af samma art. Exempel> / Tekn<isk) Böjelse tillgnipande.
/ Sociabilitet — åtminstone närvaro för de yttre sinnen — Äsyn — Röst —

TaI. /
Men dniften är 1 sig individuel, icke blott tilihör en individ, utan är i 30

tillfredsställandet verklig 1 ett Nu 1 tiden och Här 1 rummet. Ty dä det
först 1 tillfredsställandet framgår, Hvad dniften är? och tillfredsställan
det är vid tid och rum (i afs<eende å det yttre tinget) bundet, blir driften
ett oändligen divideradt innehåll7

Dniften sönderfaller derföre i tillfredsställandet i en oändlig mång
fald af drifter — dess bestämda innehäll fördelar sig i oändlighet. D. ä.
den kan som sädan icke tillfredsställas.

Subjektet Fattar derföre driften säsom ett allmänt begär, d. ii, samman
fattar det i driften oändligen individualiserade innehitllet 1 ett begär, 40

hvilket har mänga sätt och vis för sitt tillfredsställande. Ex<empel).
N. B. Böjelsen säsom ailmän = Intresse.

Driften är det förutsatta, gifna sträfvandet. Den kommer denföre till
medvetande säsom blott förutsatt — för begäret förutsatt, säsom det
sträfvande, hvilket varit och först i begäret, säsom sammanfattning af
drifter är.

N. B. Parallel mellan åskådning och drift.
N. B. 2 De uppriiknade böjelserna allmänna intressen; ty säsom

böjelser outsägliga.
50

Här pä begärets och Intressets ständpunkt hafva vi ännu att skilja
mellan dessa säsom den fonn, 1 hvilken dniften böjelsen kommer till
medvetande — och medvetandet om dem säson; al/mätina.

Vi skola nu närmare undersöka, hvarföre Driftens natur är den
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anförda.
Driften jir omedeibart gifvet strM’vande att sätta den ytire veriden i

öfverensstämmelse mcd det senterade lekamliga tillstandet. Den är
öfverhufvud medvetande derom att anden skall vara verksam för
organismens upprätthållande, omedelbar känsla af den förutsättning
det animaliska lifvet innebär. förutsättningen nemligen af lifvets sjelf
känsla för dess utveckling och underhällande. Hvad i organismen är
brist. behof, hämmad. stagnerande utveckiing det är 1 Sjeifkänsian
Drift.

jo Likasä är den inpiantade böjelsen 1 sjelfva verkel känsia af eU
lekamligt behof en behof af denna lekamliga verksamhet denna
omgifning för dc yttre sinnena. Vi hafva icke tid att genomgaende de
uppräknade böjelserna undersöka, huru för hvarje af dem den sinnliga
närvaron af böjelsens föremål är första förutsättning. Exempelvis.
Vettgirighet — såsom det synes N<å>g<ot rent andligt. Men den är säsom
omedeibar böjelse: att gå till föremälet, se, hö<ra> taga det i handen,
undersöka, Iyssna till andras ord. Modersömheten omedelbart, att
hafva barnet i närhet: se det, höra dess röst, känna dess lifsvärme. Med
ett ord: de är kriterium på hvud vi äga rätt att kaila böjelse, att den

20 väsentllgen är fhstad vid det lekamiiga förhållandet till nägot yttre.
Nu säga vi: Hvacl dessa drifter och böjeiser äro? det vet menniskan

först i deras tillfredsställande. individen har sensation af det lekamiiga
behofvet, bristen. saknaden. men hvad det är som saknas, det vet
subjektet först i tilllfredsställandet. d. ii. 1 medvetandet ota att behofvet
tlillfredsstäiles, bristcn fylles af detta yttre föremäis tilllgripande, näm
nande, äskädande 0, s. v.

Det är derföre icke om driften säsom senterad vi här tala, utan om
Driftens Tillfredssiällande — och detia äf första moment i vär lära om
det praktiska sjclfvmedvetandes utveckling. Sensation af behofvet,

30 bristen, är känsia af aH den är. Tillfredsstäilandet är medvetande om,
hvad den är. (Sensation och Äskädning Tilifredsstäliandet = praktiskt
görande).

Men nu är tillfredsstäilandet en process i rum och tid. Driftens H;’ad?
sönderfailer såiunda i oändliga momenter. D. ä. Driften är det oändli
gen individuela sensation af det lekamliga behofvet, hänförd till det
oändligen individuela yttre, derigenom sjelfva behofvet oändligen
individualiseradt.

Derröre sammantränga sig drifterna i hvarje nu till mångfaidigt antal
—och deras, tillfredsställande får den icke rum. Det är sälunda driftens

40 eget tvång som förer den öfver till begär. Subjektet tager makt mcd
densamma och sammanfattar i begäret ett mer eller mindre af det i
driften gifna innehället, Subjektet gör det, emedan driften som sådan
icke kan tilifredsställas.

Först i begäret kommer dniftens innehäli till bestämdt medvetande.
Driften är för begäret det förutsatta, det, som varit, som icke kommit
till ett Hvad, emedan den icke som drift kommit till tillfredsställande.

Man kan nu visserligen säga, att det är iikgiitigt, om man t. cx. hos ett
djur kaliar en minnuts eilen en dags hunger för drift, om man anser den

50 sträeka sig till ett höfrö, ett grässträ elier en hei hages aftastning. Detta
är i sjelfva verket likgiltigt, endast man fattar förhållandet mellan
driften och dess bcstämda innehåll, säsom förhäliande melian ett Detta
och ett Della. Ty sädant är det nödvändigtvis genom sin omedelbarhet.
Men sä snart man anser driften för en sammanfattning af momenter
både i sig. i sensa,tion af det lekamiiga behofvet — och i sitt föremäl
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talar man icke mera om det omedelbara, utan om det förmedlade — on
begäret, som i sig är den förailmänligade driften och har mänga sätt
och vis för sitt tillfredsställande.

Anmärkning’. Att den sinnliga driften icke innebär medvetande on
den organiska processen, endast olusten vid dennas lidande. Dess
bestämda hvad — beror af dc yttre föremäl, mot hvilka den vänder sig,
rättare af dessas förändrande — begagnande.

1 Begäret äter hafva vi att särskilja detta, att det är en sammanfattning
afdriftens innehåll — hänrörande sig till fiera sätt och vis för tillfreds- 10

ställandet — och att det af Subjektet fattas säsom allmänt.
Begärets tillfredsställande förutsätter hos menniskan kultur — icke

blott såsom intellektuel bildning utan äfven säsom inplantad sed.
Genom sina anlag har hon utom de sinnliga drifterna de af kulturen
utvecklade böjelserna. Bädas tillfredsstäUande i begärets och intressets
form beror åter af kulturen. Hon är sälunda oändligt rikare än djuret,
icke blott genom sina böjelser och intressena utan äfven i afseende pä
medel för sä viii dessa intressens som begärens tillfredsstäulande.
Bildningen lärer henne att fatta dem såsom alimänna. d. ii. hon inlägger
i deras tillfredsställande en allmän betydelse — enligt hvilken hon 20
ordnar sitt lefnadssätt. Mängden af bildningens intressen och säti att
tillfredsställa frigör henne från de särskilda begärens och intressenas
uteslutande väide.

Subjektet som sälunda fattar, har medvetande om begären och
intressena säsom alimänna, har sitt sjelfmedvetande i friheten att
bestämma öfver det enas eller andras företräde och öfver sättet och
viset för deras tillfredsställande. Det förra beror af det senare. Ty ehuru
kulturintressenas mängd förer menniskan att ordna deras tillfredsstäl
l’ande, gör äter lättheten att tillfredsställa dem ordnandet lättare. Hiiri
det civilise(rade lifvets, det högre välständets, det mera skyddade och 30
friare samhällslifvets inverkan pä begärens beherrskande.

Jag har förut fattat förh<ållandet> sälunda, att drift och begär vore dc
skilda formerna för djuret och menniskan. Menjag har kommit till den
öfvertygelse, att begreppsskilnaden dii först är bestämd, när driften
fattas som det individuela i sig och rigtad pä det individuela — begäret
som det allmänna förhällande sig till en derunder subordinerad mäng
fald af sätt och vis för tillfredsstäuiandet.

Skilnaden mellan begärets tillfredsställande hos djuret och menni
skan vore dii den; att detsamma hos djuret är blott sammanfattning af
driftens innehäul, men icke medvetet säsom allmänt — emedan hos 40

djuret icke abstraktion icke heller kultur för sjelfva tillfredsställandet.
Tillfredsställandet ledes hos djuret tS lnstinkten — det till vana blifna
anlaget.

Hos menniskan höjer sig sjelfmedvetandet säsom frihet att vilja och
bestämma öfver begären och intressena och deras tillfredsställande.
Della sjelfmedvetande är viljans medvetande om sig siisom Fri Vilja
omedelbart fritt vaI Godtycke7

Psykologi 43 & 44.
50

Mdna) H(errar> Begäret hänför sig icke till det individuela säsom
driften, utan till det förestälda föremilet. Sä snart det uttalas, hvad en
drift är. är den detta allmänna, hunger, törst, trötthet m. m. böjelsen ett
allmänt intresse teknisk häg. sociabilitet eller former härafmeddelsam
het, deltagande. vidare mod kamplust, vettgirighet o. s. v.



742 FÖRELÄSNINGAR 1 PSYKOLOGI. VÄRTERMINEN 186{)

Begäret är sålunda nödvändigtvis i sig allmänt, sammanfattning af
driftens innehåll. Att Subjektet fattar det som sådant, vet det som
allmänt, detta har sin grund 1:0 i Intelligensens väsende, emedan det
förestälda föremålet är allmänt och i förestäliningen såsom allmänt
fattas, förknippning af den ailmänna notionen och biiden; 2:o Utveck
lar kulturen hos menniskan icke blott en mångfald af intressen utan
erbjuder äfven en mängfald af medel för tillfredsställandet. Begärens
och intressenas strid äfvensom den mångfaldiga möjligheten för deras
tillfredsställande gör derföre ett vai och beslut nödvändigt; men

10 kulturen ordnar också såsom sed tillfredsställandet enligt en förutsatt
bestämmelse, som tillägger begären i förhällande till hvarandra. De fä
hän genom sin bestämda betydelse, i förhällande till hvarandra,
hvilken Subjektet i dem inlägger, och i enlighet med hvilken det afgör
öfver begärens strid. IIN. B. Ex<empeb. Att hungern tillfredsställes i
bestämd ordning att det dagliga görandet och lätandet genom uppfost
ran fär sin bestämda regel — detta gör subjektet till den ordnande. Det
skall kommas i håg följas. Intressena fil ett värde i förh<ällande> till
hvarandra — Subj<ektefl är den formela processen att ordna.ll Subjek
tets afgörande är härvid blott formelt subjektivt. Begäret Och medlen

20 för dess tillfredsställande äro gifna. Men att det ena eller andra begäret
och intresset skall tillfredsstälias att detta skall ske pä det ena eller
andra sättet detta fordrar afgörande, beslut. Det är i detta afgörande
viljan reflekteras pä sig, kommer till sjelfmedvetande, är dcn afgörande
maktens medvetande om sig. Viljans om sig, sin frihet.

Detta sjelfmedvetande är viljan säsom Godtycke fnitt vai. Subj<ektet)
säsom detta sjelfmcdvet(ande> är det rena Jaget, detsamma som det
tänkande Jaget, men mcd betydciscn af frihet att utgä, icke i en
bestämd tanke, utan i ett bestämdt bcgär och bestämdt sätt För dess
tillfredsstäliande, i denna bestämda verksamhet.

30

Godtycket är grundlöst, detta rena sjeifmedvetande friheten att välja
och besiuta utan aila grunder, alla skäl.,

Men Godtycket är säsom sådant blott abstrakt möjlighet att i
verksamhet, i verk och gerning, i verklighet utgå.

Förverkligande sig är äter godtycket blott formelt, ett vai melian
gifna begär och intressen, ett vai mellan gifna medel för deras
tillfredsstäliande.

Detta är enkeit. Det, hvartill menniskan förbindes af naturtvånget,
det inre och yttre, det Lis ofritt görande. Det, hvartii]l andra menniskors

40 åsigter förbinder henne är hka ofritt. Den finnes intet godtycke. 1 den
godtyckiiga friheten kan icke flnnas nägot afseende hvarken pä förnuf
tig ordning i naturen elier i menniskornas samlif.

Och likväl är godtycket förnuftigt moment. Menniskan Lis icke fri,
om hon i sitt görande bestämmes af nägot annat, än detta sitt
sjelfmedvetande, fuilkomligen fritt.

D. ii. Utan dcnna lbrmeia frihet finnes ingen mensklig verksamhet.
Men emedan den är likgiitig för verksamhetens innehäli, blir densam
ma blott formel, och i verksamhet utgängen är den af innehäilet
bunden.,

50 Sä snart nemligcn, och just derföre, att menniskan handiar godtyck
ligt, är hennes fnihet i verkhgheten hemfaiien åt det tiillraliiga ät det ena
eller andra begäret. Valet är fritt, men hvad helst hon väljer är ett gifvet
begär och intresse, hvaröfter hon icke har nägon annan makt, än att
lemna det, Ry det och väija ett annat.

Viljan säsom godtycke är derföre icke verkligen, i verk och gerning
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fri vilja. Begärets innehåll bemäktigar sig densamma, Och den verkar
endast med detta innehålls makt. Denna viljans passivitet är Passionen.
Det är ett begär, ett intresse, slm utgör passilnens innehåll men det är
viljans bundenhet i detta innehäll som ger begäret flrm af passion.

1 pasSilnen kommer Subjektet till medvetande om viljans Ofrihet i
begäret Och intresset säslm gifna. Viljans begrepp är det praktiska
sjelfmedvetandets begrepp, säslm flrdran, att subjektet skall fritt
bestämma driftens Och böjelsens tillfredsställande. Denna flrdran
utgör i gldtycket subjektets sjelmedvetande, viljans medvetande af sin
frihet såsm flrdran på fritt bestämmande. Men i passilnen har viljan 10

en verklighet, som icke motsvarar detta sjelfmedvetande.
Vi fatta icke passilnen säslm näglt hOs den ena eller andra

menskliga individen, eller i den ena eller andra tidpunkten af menni
skans lif förherrskande begär. Passilnen tillhör ali mensklig verksam
het i den mening, att det ena eller andra begäret eller intresset i
verksamhetens öglnblick skall vara starkt ng att beherrska, att
undantränga alla öfriga — emedan endast denna innehållets egen makt
ger viljan kraft att handla. Passionens immoralitet är likasom begärets
en annan sak. Hvarje passin kan blifva immlralisk, dä i den viljans
frihet går under, dä subjektet icke förmår höja sig öfver den strid 20

mellan viljans sjelfmedvetande Och dess verklighet, slm passilnen

innebär.1
Passionen kun blltt finnas i förhällande till medvetandet Om viljans

frihet; hvarföre djuret har begär Och sinnesrörelser, men icke passioner,
emedan icke valfrihet Och beslut.

1 medvetandet Om denna stridighet 1 passilnen mellan sitt sjelfmed
vetande, sig säslm flrdran pä frihet, Cr1 bestämning Och sin verksam
het, gör subjektet sjelfva denna frihet till verksamhetens innehäil. Detta
sker genom en tänkande uppfattning af begärens Och intressenas
sammanhang — Och deras tillfredsställande i öfverensstämmelse mcd 30

detta. Begäret Och intresset skall sålunda tillfredsställas icke för sitt
innehäll 1 Och för sig, utan för dettas betydelse i det af tanken
uppfattade sammanhanget. Tillfredsställandet biir sälunda ett medel —

d. ii. sjelfva begäret Och intresset säslm verkligt, af tillfredsställandet
bestämdt, blir ett medel för ett ändamäl utom detsamma. Detta
ändamäl är sjelfva viljans frihet, förverkiigandet af den fordran viljans
sjelfmedvetande innebär.

Men ändamälet är icke för mediet Iikgiltigt, utan är för hvarje medel,
detta medels ändamäl. Subjektet inlägger derföre 1 hvarje begärs Och
intresses tillfredsställande eU ändamäl. Sjelfva uppfattningen af begä- 40

rets Och intressets innehäli säsom medel för ett af subjektet den inlagdt
ändamäl Och denna uppfattn(ing> 1 begärets tillfredsställande förverkli
gadt, är ett sträfvande att förverkiiga friheten som ändamål; ty
derigenom har verksamheten ett innehäil, slm är subjektets fria
position. Säsom Subjektets ändamål förverkligande är den praktiska
praktiska verksamheten — Handllng.

Hvilka ändamålen ärl? De kunna vara Och ilm fullkomligt subjek
tiva. Ex<empel) stilla hungern, hvila, för att vinna styrka till att arbeta.
Formera ett yttre ting, för att begagna det som redskap — bereda en
boning. Söka medmenniskor umgänge, för att förvärfva insigt, lefnads- 50

vett, eller blltt förströelse. Tillfredsställa mldersömheten, för att
främja barnets andliga eller lekamliga tillvext Följa det ena ellen andra
begäret för att vinna välständ, ära, mlraliskt erkännande, gldt sam

vete. Det kommer här icke an pä ändamålets innehäil. Subjektet gör sin
frihet till ändamäl endast genom att i handlingen inlägga ett ändamäl
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öfverhufvud, en Cr1 bestämning, för hvilken begärets tiflfredsställande
blott är ett medel.

Ett sådant fritt bestämmande innebär en länkande uppfattning af
begärens och intressenas sammanhang, deras betydelse 1 förhällande
till hvarandra mcd afseende pä ändamälet.

Sjelfva handiingen är ett praktiskt Omdöme, hvars subjekt begäret
Och intressct är, hvars predikat ändamälet, det allmänna predikatet för
flera subjekter. Den fria Viljan är Kopulan.

Detta omdömes slutledning är, att Viljan i handlingen utträder i en
10 förhandenvarande, gifven yttre verld, i hvilken dess ändamäl, dess

frihet kan realiseras eller icke. Men hvars gestalter i och för sig äro
sammanhängande och förmedbde, och hvas ordning viljan för att vara
fri, mäste göra till medelterm för sina begär och sina ändamål.1

Mina H<errar> Att subjektet 1 sin verksamhet inlägger ett ändamäl,
den, hafva vi sagt, gör det viljans frihet till ändamäl — och verksam
heten är sä handling.

Att hvarje ändamål är friheten som ändamäl, detta visar sig den, att
ändamälct är en tankens bestämning, som icke innebäres i begäret och

20 intresset säsom gifna, att det säledes är en subjektets fria position ett
handlingens innehåfl, som subjektet den inlägger och 1 förhällande till
hvilket det gifna innehället 1 begäret och intresset är blott medel.

Att detta innebär en begripande, en tänkande uppfattning af begä
rens och intressenas samrnanhang, detta linna vi deraf, att hvarje begär
och intresse säsom medel för ett ändamäl mäste underkastas en
pröfning, huruvida det motsvarar ändamälet och alltså deras betydelse
i förhällande till detta inses och begripes. Men detta är att begripa
deras inbördes förhällande.

Detta är sakens analys, för dess uppfattning.
30 Synthesen är denna, d. v. s. vär upplhttning har sin grund i följande;

Emedan Viljan säsom blott Godtycke endast är formel frihet, att läta
det ena eilen andra begäret och intresset tillfredsställas, att väija och
besluta är den makt, som drifver till tillfredsställandet icke viljans utan
begärets och intressets egen, det i dem gifna innehällets, Passionens
makt.

Det är icke nog för friheten, att likasom öppna portarne för dc
instängda begären och intressena och säga: »det är din tur att utträda»!
Det beror på begäret och intresset sjelft, om det detta förmär, och icke
tvingas läta ett annat starkare begär taga företrädet. Hän har viljan

40 ingen makt; ty den har icke gifvit begäret och intresset dess innehäll och
dess styrka.

Men godtycket är fordran pä en sädan makt, pä makten att fritt
bestämma öfver begärens och intressenas tillfredsställande. Det är
viljans medvetande om sig säsom denna fordran. 1 verkligheten, i
subjektets verksamhet realiseras den icke. Ty denna verksamhets
innehäll är för godtycket oätkomligt. Det är begärens och intressenas
innehäli, sädane dc engäng äro — säsom gifna.,

Viljan, hvilken sälunda har en verklighet, som icke motsvarar dess
sjelfmedvetande, är sträfvande att verkliggöra denna fordran pä frihet,

50 som i dess sjelfmedvetande innebäres. Viljan gör derföre sig till sin
verksamhets ändamäl för hvilket den nedsätter begärets och intressets
tilifredsställande till blott medel.

Begäret och intresset säsom medel hänför sig till ändamälet, fär sin
betydeise i förhällande till detta. Viljan uppfattar derföre säsom
tänkande begärens och intnessenas innehäll, begriper och bedömer
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detta.
Klen ändamälet är hvarje medeis ändamål. Det specificerar sig

derföre i mänga suhjektiva ändamäl, hvilka subjektet sträfvar att i
begärens och intressenas tillfredsställande realisera. Genom dem kom
mer icke ett nytt innehäli i subjektets verksamhet, men innehållet fär en
af subjektets ändamål bestämd form och blir derigenom förändradt,
formeradt. bildadt. Denna formation är den tänkande viijans verk. och
viijans frihet innehCtile>ts fria bestäm<ning> utgör sälunda det aHmänna
ändamålet7

Viijans verksamhet, sälunda fattad, kaila vi handhng.
Vär indelning för sammanfattandet af det praktiska sjelfmedvetan

dets process biir alitsä följande:

II Det praktiska Sjeifmedvetandet
(Viljan) N. B. Intelligensen

ii Driftens tillifredsställande.
B Begäret
C’. Den fria Viljan 1. Godtycket.

2. Viljans frihet säsom ändamäl.
3. — Den fria viljans verklighet. 20

Parallelismen med lntelligensens utveckhng ofullsiändig. Dock öfver
hufvud Äskädning = Driftens Tillfredsst<ällandø; Begäret = Förestäil
ningen, Den fria viljan = Tänkandet. Förständet.

Vär betraktelse är nu hunnen till uppfattning af viljans fdhet säsom
ändamäl.

Hvad som äterstår att uppfatta är följande.
Såsom intelligensens, det teoretiska sjelfmedvetandets utvecklings

momenter äro blott momenter i en och samma sjelfmedvetandets akt,
sä äfven Viljans särskilda momenter. Driften tillfredsställes först i
handlingen. Driften kan icke som sädan tillfredsställas, utan säsom 1 30

begäret sammanfattadi, begäret icke utan aH viljan som godtycke
väljer, och beslutar iemna detsamma rum, och det hör den menskliga
friheten till att hvarje dess tillfredsställande biir ett medel för Subjektets
ändamäl.

Men i handiingarnes serie är hvarje ändamäl äter ett medel, tillfreds
stäl<lande) af ett begär och intresse i hvilket Viljan gör sin frihet till
ändamäl och nedsätter det till ett medel. D. ii. Viljans frihet förverkli
gas i denna process icke.

Detta det subjektiva ändamälets väsende framträder i den praktiska
verksamheten sälunda, att subjektet i handlingen utgär i en yttre verld, 40

för hvilken dess ändamäl äro tillrälliga, hvarföre äfven hvarje medel,
hvarje handling för deras realiserande är blott en medel, bland
oändliga andra. och som sädant icke nödvändigtvis förer till ändamä
lets realiserande. Andamålet bIir genom sin subjektivitet N. B. (än det
ena. än det andra) bäde 1 sig och i sina medel, i handlinaen. det
tillfäuiga för denna verld. i hvflken handlingen utgär.

Viljan, hvilken sälunda icke finner sin frihet i handlingen rönerkli
gad. bestämmer. säsom tänkande och medveten om denna objektiva
verlds förnuftighet, sina ändamäl i öfverensstämmelse med dess för
nuftiga ordning och inlägger sälunda i handlingen denna förnuftiga 50

verldsordnings makt — en ordnina som i och för sig är verklig och
såsom en länk hvari äfven subjektets handling vinner beständ och
verklighet.

Detta är den praktiska slutledning hvarom vi senast talade. Anda
mälet i handlingen har genom den förlorat sin subjektivitet, blifvit ett
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ändamål som väl är subjektets, men som tillika är den objektiva
verldsord ningens.,

Detta är icke nägot konstigt momeni i handlingen. som skulle höra
blott filosofin till. Hvarje menniska, som handiar fömuftigt arser i sin
handling det bestäende, beräknar sina medel i förhällande till detta och
bestämmer i öfverensstämmelse dermed sina ändamål sädane att de
kunna rörverkligas. Detta är att draga slutsatser, i hvilka det bestäende
är medeltermen mellan det omedeibara intresset och det subjektiva
ändamälet.

Denna form af subjektivitet skall 1 alI handling vara. Derförutan
finnes i handlingen ingen frihet — intet fritt bestämmande. Men den
skall ocksä 1 handlingen utgä i öfverensstämmelse mcd det objektiva
och verka mcd dennas egen makt, eljest realiseras den subjektiva
Eriheten den icke.

Anden hvilken säsom tänkande vet det förnuftiga sammanhanget i
den yttre verlden naturens och andens och säsom viljande är process att
I’örverkliga sin frihet i denna förnuftiga verld är Förnuftig Ande7

Psvkoloizi. 45,,
2(1

Repet<itiorn V<är> Termin> 1860.

Mdntn H<errar> Om Herrarne’ se sig omkring i den fiilsofiska
litteraturen skola H<errarne flnna till hundradetal undersökningar
angäende menskliga andens frihet. Man kan säga. att denna fråga
Iigger pä botten af hv’arje i5losofiskt rörsök, säsom den llgger pä botten
af hvarje enskild menniskas tänkande, görande och lälande, af sam
hällsinrättninizen Och verldshistlrien. Den är derföre väl viird att
begrundas och besvaras. 1 den filosorska undersökningen antager den

3{) hvarjehanda form. Den är ren metafysisk undersökning öfver begrep
pen frihet Och nödvändighet. Och det kun icke hjelpas, att icke på detta
abstrakta gebit nödvändigheten blir ordning, lag, systm, förnuft,
friheten tillfiillighet, godtycke, oförnuft. Den häller naturnödvändighe
ten, naturens tväng mlt andens fnia rörelser i vetandet och viljandet —

och skilnaden biir här, att naturen producerar det enahanda i ständig
krctsgäng, anden fortgår till ständigt nya skapelser. Salomo’s berykta
d visdomsspräk: »att det icke sker nägot nytt under solen» har här
ingen sanning. Napoleon är lika litet en Alexander, som värt ärhun
drades kultur och samhällsskickt är det 19:es Röre> Chrdsti f<ödelse>.

40 Men det är dock icke nog mcd att erkänna det. att utveckling finnes i
andens verld. Naturens ordning stär fast mot menniskans görande.
Hon kan icke fördröja dagen mcd en minut. Hon födes och dör.
Naturen tvingar.

Och individen lider samma tväng 1 andens verld. Afven i den finnes
pian och ordning. Antingen är historien utan en försyn ellen är
mennjskan ofri. Guds frihet och menniskans kunna icke stä tillsam
man.

Dessa skilda facer har undersökningen antagit. Man har abstrakt
resonnerat öl’ver dessa förhällanden, och menskliga friheten har alltid

50 kommit till klrta, säsom den i en undersäkning af detta slag mäste
komma.

Ty man utgär dervid från det antagandet. att menniskoanden skall
vara fri säsom plantan vexer ait frihet är en epitet för den individuela
själen. den subjektiva anden. säsom tyngden för materien.

Hegel är i sjelfva verket den rörsta Och enda filosof. som fattat
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friheten vara icks en sädan inherent qvahtet elier egenskap. utan en

flrm form rär vetandet Och handiingen. sOm skaflfo ärfvas, som för

individen kan vara eiler icke vara enligt dess eget fria vai — Och han
sätter frihetenjust den, att den sjelf är andens fria verk, d. ii. att den är
sitt eget verk.

När Fkerrarne> derföre linna kritiker öfver Hegei — i Svenska
iltteraturen; i den Tyska äro de antiqverade — 1 hvilka det bevisas, att
eniugt) HegeFs system friheten såsom qvaiitet icke kan tiiilkomma
menniskoand, kunna H<errarne) vara öfvertygade, att en sädan kritiker
icke vet, hvad Hegel lärer, afltsä icke hvad han sjelf talar om. 10

En annan fräga är, om H<egehs uppfattning af friheten är den riitta.
Deröfver må stridas.

Men vi;, menniskan i sitt vetande icke söker annat, än att begripa
ordningen i naturen Och historien —. om detta för henne är förnuft, sä
Lis hon i vetandet fri.

Ovi hon i handlingen icke viii uträtta annat, än hvad som enhgt
naturens ordning kan ske, Och hvad som enhgt historiens ordning bör
ske, sä skapar hon denn historiens ordning, d. ii. hon vet sig skapa
den, Och hon Lis dä i handhngen fri.

Söker hln eti annat vetande, viii hln en annan handiing, är hon ofri, 20

Infali, tyeken Och meningar kan hln hysa, hurudane hln viii — de
hafva betydeise endast sävida de intluera på handiingen. Men infall och
godtycke i handiingen eger hon ingen makt tili, ty handiingen fön’erk
iigar dä icke hennes ändamåi.

Men äfven den gainaste handhng hörer historien Liii, endast att den
i densamma är annat, än hvad menniskan i den velat; d. ii. hon kan i
den icke veta sig fri. Gaienskapen är hennes ofrihet. Handhngen är
säsom histoniskt faktum en iänk i kedjan af orsaker och verkningar i
andens verid.

Afltså. Om en annan frihet begäres, än denna förvärfvade. så finnes 30

den icke eniigt Hegel’s åsigt, hvilken vi göra till vår.
Säsom sagdt har detta, att friheten är1 förvärfvad betydelse för sjeifva

frihetens bestämmande. Ty en medfödd, naturhg frihet, en frihet som
är qvaiitet, egenskap, Lis derigenom en gifven, påtvingad, ofri frihet.

Men en förvärfvad frihet Lis den, som anden ger sig sjeif.
Detta viii med andra ord säga, att Anden säsom fri ande är sitt eget

verk; och Psykoiogin är vetenskapen om denna process — om formerna

för densamma. N. B. Att börja Psykoiogin med Sjelfmedvetande>
eil<er) Frihet.

40

Vi hafva i betraktelsen af Vetandet, inteihgensen. det teoret<iska>
Sjeifmedvetandet kommit till det resuitat, att Subjcekte>t i tänkandet,
säsom tänkande, har ett vetande, hviiket är dess egen produkt och
tiliika Lis objektivt. en vetande i bestämningarnes eget sammanhang.

Säsom viijande äter:
Ar Subj<ektea omedeibart dena sträfvande drift böjeise, säsom gifvet

deis naturiigt dels af bildningen fostradt.
Men det är blott förutsatt sträfvande, finnes biott som negeradt. kan

icke annoriunda begripas. Denna är dess förnuftiga betydeise.
Det är tuli positivt i subj<ekte>ts medvetande och verksamhet säsom 50

begär och intresse — redan i sig en lii sammanfattning af det förutsatta
sträfvandet.

Subjektet fattar det som sådant. som ailmänt. och är process att som
sädant färverkiiga det. tilifredsstäula begäret och intresset.

Subjekte’t är den Godtycke — vet sig säsom makt att lemna begären
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och intressena fritt lopp, efter eget vai, utan grund för sitt görande.
Men godtyckel har icke makt med begärens och iniressenas innehåll

sådant det är. Sjelfva makten att tilifredsstäila dem. sedan godtycket
släppt det ena eiler andra lös är icke dess, otan begärets och intressets
een = passionen.

1 den går frihetens medvetande under. Subjekte>t gör derföre
friheten t<ill ändamåi — och är den sträfvande att bestämma begärets
och intressets innehåil. Kiad begäret och intresset di. det kan icke
sägas, rorrän det tilifredsställes. N. 8. förut abstrakt dä venkiigi., När

10 suhjektet bestämmer detta innehäil som sitt ändamåi, gör det detsam
ma till hvad det verkligen är. Det är som godtycke makt ali göra Och
iåta. Begäret ffir vara elier icke vara enldgfl dess behag. Men det
bestämmer såsom tänkande vilja i ett ändamäl hvad begäret skall vara

dess betydelse, gör dess tiiiifredsstäflande till medel för ändamälet.
Handhngen systematiseras.

D. ä. viljan är herre öfver begäret bäde att och hvad.
Men detta är ännu icke frihet.
Ty ännu står nwkte,s att tillfredsställa — utom subjektets bestämman

dc.
20 Tillfredsställandet är handhng mcd ändamåi. 1 den går viljan ut i

verkiigheten, i den objektiva veriden. Handiingen stär icke mera 1 dess
makt. Andamäjet realiseras elier icke.

Subjektet gör dcrföre sitt ändamäl förnuftigt, sätter det i öfve
rcnsstämmelse mcd den obj<ektiva> verld. hvilken handhngen tiililiör -

ger denna denna venldsprocess makt att realisera sig.,
Begärets och> lntressets makt qvar; men hör Objektiviteten till —

derRöre> den förnuftiga viljans. Hör i sig den objektiva ordningen till.
Men blir stäld i förnuftig sarnrnanhang mcd denna icke meni gifven,
utan sjeifvaid bestämd säs<om> Förnuftigt moment har sjelft sin

30 makt genom det förnuft<iga> sammanhanget.
Forts<ättning> sid I5

DriJtens Til/Jicdsst<äIIaizc!e).

, 42

Subjektet är omedelbart denna Fordran 1 dniften och böjelsen. De
fordra tiill&edsstäilande, och tillfredsställandet är aH den för individen
yttre verlden sättes i öfterensst<ämmelse med den gifna driften.

40 Subjektet är omedeibart denna process Driften är sensation af en brist,
ett behof. en hämmad process i organismen. Denna process underhåHes
genom dc för organismen yttre föremålcns tillgripande och förändran
de 1 öfverenssvämmelse med organismens bchof. Böjelsen af bildning
en fostrad är omedeibari likasä sensationen afett sinnlogt> behofafett
yttres närvaro för dc yttre sinnena; dess tillfredsställande besiär i denna
närvaro.

Men sensationen är endast sensation ut, driften är; dess tiilfredsstäl
lande är bestämmande af, hrad driften är. Ty endast dä drift tiillfreds
ställes kommer det till medvetande hvad den innebär, hvilket dess

50 bestämda innehäli är. När det ailts säges ( ), att Sjelfk<änsian> i
affekten förutsätter medvetande om äfven) driftens bestämda inne
hålI, viii det säga, aH den förutsätter driftcns tillfredsst<ällandc.

Annz(ärkningx Exempel> pä böjeiser, Drift 1 stdihlet> fön Böjelse.
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§ 43.

Driften såsom sensation är successiln i tiden Och i sitt tillfredsställande
är den bunden vid den ena eller andra punkten i rummet. Driftens
tillfredsställande sönderfaller derföre i oändliga Nu och Här; d. ii.
Hvad driften är? mäste i oändlighet bestämmas. Driften såsom>
bestämd sönderfaller sälunda i en oändlighet af drifter och dess
tillfredsställande fär icke plats i något Nu eller Här. Oändliga drifter
tränga sig fram i hvarje Nu och söka sitt tillfredsställande i hvarje Här.

Det är sålunda driftens natur gör dess tillfredsst<ällande> omöjligt 10

och den är endast detta allmänna tvång eH, subj<ektet> tvingande
sträfvande, hvilket som sådant icke kan tillfredsställas.

&gäret

§ 44

Denna Viljans omedelbara form drifver sig säsom detta tvång utöfver
sig sjelf, och Subjektet är sträfvande att befria sig ur detsamma genom
att sammanfatta drifternas innehåll i ett Begär, böjelsernas 1 ett 20
lntresse. 1 denna befrielse är den reproducerande> inbillningen verk
sam såsom sammanfattning af sensat<ionerna> ä ena sidan af det
organiska behofvet å andra sidan af de yttre föremålen till hvilka det
hänför sig.

Begäret är sås<om sammanfattning af drifternas innehäll i sig ett
allmänt emot dessa och hänför sig till det allmänna föremälet, den
reprod<ucerande) inbillningens föremil, bilden. Det har SOn sådant
många sätt och vis för sitt tillfredsställande. Dä driftens Hvad först i
begäret kommer till medvetande, sä är Dr(iften) endast det för begäret
förutsatta sträfvandet, hvilket varit under det att begäret är. 30

Anmärkning’.
— 2. — Att drift<er o<ch böjelser kunna utsägas blott säs<om>

allm(änn& d. ä. som sådana medvetna.

§ 46.

Af anförda förhällande mellan begär och drift finnes att driften är det
förutsatta moment hvarifrån Viljandet utgär, och som i begäret får
denna betydelse att vara blott förutsatt, lemnadt moment.

Begäret äter hvilket såsom allmänt hänför sig till det allmänna 40

föremälet och sälunda har många under detta föremäl subsumerade
sätt och vis för sitt tillfredsställande, erfordrar för detta ett afgörande,
nemhgen när hvar Och huru tillfredsställandet skall ske. l detta
afgörande refiekteras viljan pä sig såsom fri vilja, frihet att i afs<eende>
pä begärens tillfredsst<ällande> göra och låta7

Viljan är denna reflexion på sig genom att veta begäret som allmänt.
Till detta vetande kommer subjektet genom bildningen, teoretiskt
säsom föreställande, praktiskt säsom genom bildningen förd till begä
rens och intressenas tillfredsställande i en gifven ordning enligt en
gifven sed. Ty derigenom att begärets tillfredsställande Mtt en af 50
detsamma som sädant oberoende sätt och vis, fär det för subjektet
betydelsen af allmänt begär, hvilket har särskilda sätt att tillfredsstäl
las, hvilket blott i alimänhet skall tillfredsställas medan afgörandet af
det best<ämda) sättet och viset derför ligger utom sjelfva begäret.

Bildningen, som hos menniskan fostrar böjelser, ger henne mängfal
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diga intressen att tillfredsställa atom de naturiiga begären. Denna
mängfald af sträfvanden minskar hvarje särskildt begärs och intresses
makt, pä samma gäng den päkallar ett ordnande af tillfredsställandet,
för att gifva hvarje särskildt begär och intresse i sin ordning rum.1
Bildningen mångfaldigar vidare sätt och vis, medien l’ör tillfredsstäl
landet och gör härigenom detta jemförelsevis lätt, sä att ett beslut
angående detsamma, ehuru valet mellan medel är större, Iikväl lättare
kan fattas, emedan i denna mängfald mediet blirjemförelsevis likgiltigt.

1 följd af dessa bildningens mångfaldiga infiytanden höjer sig
10 menniskan öfver djuren säsom pä sig reflekterad vilja, säsom den

sjeifmedvetna friheten att afgöra öfver begärens och intressenas till
fredsställande>.

Amn<ärkning>. Djuren begäret i sig allmänv men intet medvet<ande>
derom. lcke abstr(akt>. Begäret tillfredsst<älles> på det ena eller andra
viset men utan reel Crihet endast enl<igt> det afvanan best<ämda> anlaget
instinkten. Begären sä — sätt för tillfredsst<ällande> likasä. Om vai af
föda.

C. Den Fria Viljan
20 1. Godtyeket. (liberwm arbitrdum).

IPag. 15.11
T<iHUgg t<illl> § 54.

Det historiska vetandet säsom blott vetande om det förflutna har sin
form af hvarje närvarande generations förnuhiga insigt öfverhufvud.
Det är i subjektets vetande det förflutna har samrnanhang med det
närvarande, och det är ur detta vetande den handling utgär, som
konstituerar den historiska verkligheten. Denna verklighet. det nya i

30 historien, är derföre icke blott Formelt, utan äfven till sitt bestämda
innehåll, sitt historiska sammanhang och sin historiska betydelse,
subjektets verk.

Men medvetandet, att sä är, att subjektets i handlingen inlagda
ändamäl verkligen är historiens, den objektiva verldsordningens detta
medvetande, ehuru i handlingens ögonbhck fast öfvertygelse, kan,
emedan det kommande är för subjektet fördoldt, icke vara klar insigt.
Suhjektet fasthäller derföre denna öfvertygelse säsom tro och förtrös
tan, höjande sig i Der religiösa i’etandet öfver den osäkerhet, som
vidlåder handlingens verld. Utveckladt är detta vetande förnuftig insigt

40 i verldsordningens ailmänna sammanhang, filosofi. Vetandets frihet
stär sålunda förenande utöfver handlingen.1

Sades: att handlingens förnuftiga bestämmande, frigör från begären
och intressena såsom tvingande makt.

Nemkigen> de höra naturen och bildningen, såled<es) den förnuftiga
verldsordningen till. Den makt, hvarmed de verka är denna ordnings.
Men den är das’s, först dä subjektet sätter handlingen i sammanhang
med den — ordningen — förnuftigt bestämmer handkingen. Alltså icke
i den omedelbara Formen af drift, böjelse. Icke heller i den ftmare IIN. B.

50 Redan afsubjektet bestämd alimänhet, men tilIflulligt.J formen afbegär
o<cW intresse. lcke heller det af subjektev tillårna beslutade tillfreds
ställandet. lcke heller säs<om blott medel för det suhjektiva, ideela
ändaniäki. Utan sås<om> af subjektet stälda i förnuftigt sammanhang
med den moral<iska) verldsordningen — d. ä. dcrigen<om), att subjektet
gör sitt ändamäl till historiens. D. ä. i denna Form biir naturens o<cW
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biidningens makt historiens den objektiva ordningens egen — subjektets
förnuftiga frihets makt.

Ti>ikä>gg Dikteras — förkiaras.

Tacksägeise Uppmaning.

92 J. V SNELLMAN - G. Z. YRJÖ-KOSKINEN 2.111 io
1860
RA, Y. S. Yrjö-Koskincns sanzling

H:fors den 2:a Mars 1860.
Kiire Broder!

Jag tackar förbindligt för Ditt bref och den yttrade förtroende. Det är
dock nägot svårt, att sä der stäuias pä tinnarne af tempiet; och bederjag
Dig derföre vid mitt yttrande icke rasta mera vigt, än vederbör.

Visst anser jag det för osäkert, huruvida under dessa tiders mänga 20

penninginsamiingar och penningbrist, en så stor summa kunde fäs
tilihopa, som den i fräga varande. Men jag tror det vara jemförelsevis
111tt, att hitta pä t. ex. 50 individer, hviika för nägra är kunde förbinda
sig till ett 20 rubeis ärligt bidrag. Sä i ena som andra failet viii dock
ingen gerna gifva pengar för nägot sä obestämdt som en tidnings-titel.
Det synes ocksä berättigadt, om man viii hafva en redaktion, som ger
säkerhet, att biadet kommer att förtjena understöd.

Ditt omdöme om Mehiiäinens pian är äfven mitt. Menjag skuiie tro,
att äfven annan pianiöshet förefunnits, sä att det torde vara svärt att
säga, hvad biadet egenthgen velat uträtta. 1 dess »iedande artikiar», om 30

sädane der skoia sökas, iofvas undersökning och bevisning; men de
hafva utebhfvit. Och de ämnen, i hviika Red<aktionen) yttrat en $ ing
skäi stödd opinion, hafva varit fä. Afven Finskans sak kan icke mera
försvaras med nägra aflmänna fraser. Min öfvertygeise var från början
den, att Mehiläinen icke skufle hafva framgång, och jag sökte afräda
Poin> från företaget. Han skrifver nog bra; men innehäH fattas.

Min tanke är nu, att för Mehiläinen med dess närvarande redaktion
ingenting kan göras. Och hvar taga en annan? Mcd redaktionsboiag
bär det sig alitid mia. En mäste den iedande tanken vara; och en mans
ansvaret. Ett nyhets- och annonsbiad kan berga sig med hvarjehanda. 40

En mänadsskrift har biott artikiarna att iefva pä. En litterär tidskrift
bär sig i detta iand icke i nägot spräk. En sköniitterär kunde möjhgen
gä äfven pä Finska — om den uppbäres af en eiier fiera öfveriägsna
taianger och producerar originaistycken. Eijest icke. Litteraturbiadet
skulie aidrig förmätt håiia sig uppe — tahter qvahter — om det icke ingätt
pä dagens frågor, äfven (te materiela intressenas. Ocksä en Finsk
tidskrift skuile jag tro (om ej sköniitterär och öfveriägsen) har ingen
annan utväg. Menniskorna mäste tagas pä den qvist, de sitta. Afven
afsedt derifrän, att de materieia intressena äro lika nationela, som de
andhga, och utgöra den fasta grunden för ett foiks sjeifbestånd,, hafva 50

ocksä dc andiiga i värt ringa iand ett sä inskränkt antai intresserade, att
man tvingas söka bringa det hithörande ät ett större antai iikasom pä
köpet.

Kanske kunna andra pianer för en tidskrift mcd framgång uppgöras.
En redaktion mäste dock finnas, som förmär genomföra dem. Här vid


