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S- s.
En följd ai' lagens här angifna begrepp 

är (len vigtiga sanning, alt intet väsende —  
ingen lcfvande eller iiflös varelse, för att här 
begagna oss af detta uttryck, kan hafva sin 
lag utom sig eller emot taga och lyda en 
annan lag, än sin egen.

Ar nemligen lagen varelsens egen nödvän
diga natur eller bestämdhet, så är det o tänhbart, 
att den han vara utom honom; ty den är då i 
sjelfva veriset hans eget egentliga väsende och su b 
stans, eller det i och för sig sjelf* ursprungliga hos 
honom, hvarigenom han först constitueras till 
hvad han ä r ,  och med hvilhet sedan allt öfrigt 
hos honom är förenadt.

± Af Venså är det omöjligt, att någon va
relse han erhålla sin lag —  sin nödvändiga be
stämdhet och natur utifrån eller a f  någon a n n a n , 
och i allmänhet att denna ens han a f  någon e r 
h å l l a s  och m o t t a g a s .  Ty  för att hunna erhålla 
och emoltaga någonting, måste den emoltagande r e 
dan i någon mening vara till, och detta han han 
ej vara, utan att dermed och hafva sitt ursprung
liga väsende och begrepp, hvilhet utgör lians lag. 
Delta är nemligen just varelsen sjelf i dess egent
liga bemärhelse eller det hos houoin första och vä- 
sendtliga; och att någon shullc erhålla sig sjelf af

o



IK

en nnnan är en motsägelse, såvida det shall tru

stas egentligt, oeli i ehe betyda någonting annat, 

än livad det h ä r  han betyda.
5 Om mennishan åtminstone medgifves utan 

tvifvel, att lion livarhen han shapa eller förinta en 

lefvande eller liflös varelses substans d. v. s. dess 

bestämda ursprungliga hralt * ) ,  da denna enligt 

sitt begrepp livarhen han upphomma eller förgås. 

Ilon han visserligen bringa den ifrån potentialitet 

till actualilet för sig sjelf — bon han framkalla 

den ifrän omärhbarbet till märhbarhet inom s i n  

verld; men detta frambringande är lihaså litet en 

verhlig skapelse, som t. ex. en Comets öfvergång 

till synligliet för oss är en verhlig upphomst. Det

samma gäller och oni en krafts förintande, hvilket

*) Att orden kraft , su bs ta ns , begrepp ocli egentligt  väsende  

beteckna Molt en oeli sauiiua sak ,  betraktad i olika afseen-  

den, kunna vi bär ieke närmare bevisa ,  utan vi maste åtnöja 

oss med alt blott nämna det I lorbigaende ma likväl an

märkas,  att äfven det oafsik li ig t  bildade språket instämmer  

i bvad vi bär sagt oeli antyder dess rigtigbet. Hos Homarne  

t. ex. bar uttrycket v is  rei ofta betydelsen af substantia,  

essentia, veritas, ratio intima rei; oeb om Cicero dermed  

ibland förenar ordet natura, så tar ban ej delta i den van

liga oeli lä g re ,  utan i den bögre oeb stoiska bem ärkelsen;  

ban tänker sig dcrunder en modifikation a f  verldssubstansen,  

bvilken oek är ett begrepp a f  verldsförnuftet. I*ä samma  

sätt använder lian ock ofta ordet v i s  för alt beteckna den  

sanna bemärkelsen af ett o r d ,  bv ilken ,  såsom man v e t ,  al l

tid är ett begrepp, l lära f  är åtminstone så mycket synbart,  

att de ifrågavarande orden i anseende till sina bemärkelser
O

bafva ett närmare sammanhang med hvarandra.



ej eller betyder a n n a t , än a tt den blir omärhbar 
tor oss, utan att den derföre i sig- sjelf förändras 
eller förstörs. Endast det tillfälliga och föränder
liga —  endast det sinnliga hos en varelse han ge
nom en annan förändras ,och förändras ända derhän, 
att den substantiella ltraften ej vidare deruti visar 
sig d. v. s. ej vidare är till för våra sinnen.

4. Men äfven Gudomligheten han iche mera 
än mennishan göra det i sig sjelf omöjliga, och 
shapa eller förinta ett väsendes substans. (lan är 
nemligen sjelf det absolut substantiella, och allt 
annat har blott såvida substan tia lity , som det har 
del i hans väsende; han shullc således hunna shapa 
eller förinta någon del af  sig sjelf, hvilhet vore en 
motsägelse. Väl säger man, att mennishan har sitt 
väsende af Gud;  men detta betyder e j,  att det 
blifvit från honom afshiljdt och lihasom öfverlåtet 
på henne; den rätta meningen ä r ,  att det finnes 
a f  evighet ho s  honom och hör till hans väsende —  
att det är en a f  hans eviga tanhar eller id ee r , 
ehuru tilliha, såsom allt gudomligt, för sig sjelf 
lefvande eller sjelfmedvetande och fritt.

5. I sjelf va verhet om man oeh utgår från 
det antagandet, alt mennishan erhåller sitt ursprung
liga väsende af Gudomligheten , så måste man doch 
tänha sig, att detta före meddelandet är i sig sjelf 
n å g o n t i n g  oeh ej absolut intet, emedan i annat 
fall a b s o l u t  i n g e n t i n g  shulle erhållas. Men är 
det iche blott i sig sjelf någonting, utan äfven nå
gonting ifrån Gudomligheten utgående, så måste 
det redan finnas hos honom oeh höra till hans



väsende — följaktligen ock var.! i sin sanning evigt 
ocli oföränderligt, likasom lian sjelf. l io r t  sagd t: 
menniskan liar sitt väsende oeli sin lag i G u d , 
men icke derförc utom sig sjelf; ty hon liar äfvcn 
i honom sig sjelf eller sitt sanna dag.

0. F ö r  öfrigt säger man visserligen i allmännt 
tal, alt den ena menniskan gör sin vilja til! lag 
tor den andra, eller att menniskans vilja är lag för 
djuret o. s. v . , men dessa uttryck liatva en oegent
lig betydelse, oeli upphöfva e j , livad vi liär sagt. 
Be beteckna icke ett andligt och moraliskt , ulan 
ett physiskt och sinnligt förhållande; och det är 
just en a f  lagarne för de physiska lingen, a tt de
ras rörelser kunna bestämmas al andra , samt att 
det starkare dervid bestämmer mera , än det sva
gare. Om derförc en kropp ock sättes i en viss 
rörelse af  en annan,  så lemnar den likväl ej der
förc sin egen lag, oeli antar ej eller någonting al 
den andras.

7. När t. cx. Staten bcmägtigar sig den b ro t ts 
lige, och denne ger vika för Statens öfvermakt, 
så följa de äfven i detta förhållande hvardera e n 
dast sin egen lag. Och ännu mer måste detsamma 
gälla i m o r a l i s k a  förhållanden, der menniskan 
bör vara okulvclig, och äfven k a n  vara det; ty 
ingen kan tvinga henne alt v i l j a  någonting. I lä r  
vore det en uppenbar motsägelse, att hon kunde 
taga lag a f  någon annan , än sig sjelf.



Om f.a g s tij'titin", sitrdi 'i s i Shitm .

%  i».

Elt siiudigt-foriiuftigt väsende har så
som sådant sin högsta lag icke i sinnligheten 
utan i förnuftet, eller m. a. o. del har icke 
sinnligheten, ulan lornuflel till sin högsta 

lag.

1. F ö r n u f t e t  är enligt ordalydelsen (§  4: 
1 och följ.) del förnimmande väsendet såsom blott 
sådant och utan all vidare inskränkning. Då nu 
denna förklaring iekc innebär någon hrist eller 
ofullkomlighet i förnimmandet, så är förnuftet i 
och för sig sjelf det i alla afseenden sjelfständigt 
och fullkomligt förnimmande väsendet eller m. a. o. 
Gudomligheten (Jemf. §. (>: i j .  Del kan ock der- 
före ej vara mer än ett enda, såsom sjelfva sp rå 
ket utvisar; ty man kan tala om flere förnuftiga 
väsenden, men icke om Here förnuft, då detta ord 
icke har någon pluralis.

i .  Om menniskau säger man icke, att hon 
är förnuft eller förnufte t, utan endast att hon är 
förnuftig (rationis particeps}, d. v. s. alt förnuftet 
visserligen i henne innchålles, men att det likväl 
ej uppenbarar sig i och för henne i hela sin full
komlighet Ilon är således blott relativt för-

*.) Kmclluu förnuftet  och incunisknns IVnnnll unge-



förnuftig — lion är (sannt) förnimmande och ieke- 
(sanntj förnimmande (i olika afseenden), det förra 
såvida Iiennes förnimmelser äro identiska med Gu
domlighetens, det sednare såvida de äro nier cllcr 
mindre annorlunda, i hvilket fall de ock endast med 
afseende på henne ega betydelse ocli giltighet.

5. Detsamma uttrycker man ock, när man sä
ger, att menniskan är ett sinnligt-förnuftigt väsen
de, hvarmed ej menas, a tt lion till ena delen är 
sinnlig, oah till den andra förnuftig, så att sinn
ligheten och förnuftet falla utom hvarandra, ty 
hon skulle då icke vara och finna sig såsom ett 
enda väsende under bäggedera; utan meningen ä r,  
att hon är ett väsende, livars sinnlighet är (eller 
hör vara) förnuftig, och hvars förnuftighet är (e l
ler hör vara) sinnlig, ungefär som i ett verkligt 
konststycke det materiella är  skönt och det sköna

fär summa skiljnad, som em ellan Logiken och t. ex.  A r i 
stotelis Logik. Den förra 'eller Logiken är enlig t  sin de

finition hvarken till formen e l ler  omfattningen i något af- 
seende ofullkomlig. Den är ieke blott vetenskap i ordets  
egentliga bemärkelse, ocli innehåller  således ej någonting  
ovetenskapligt eller osystematiskt j den är äfven en veten
skap om a l l a  meuskliga tankelagar utan undantag, ock  
inskränker sig således ej blott till några vissa. Den sed-  
narc åter — Aristotelis Logik e l ler  någon annans, kan vara 

i bägge dessa afseenden mer e l ler  mindre ofu l lkom lig ,  oeb  

den är i sjelfva verket Logik endast såvida den innehåller  

den förra uti s i c .  eller m. a. o. endast såvida den ar medtJ ’
denna identisk. På ungefär samma sätt förhålla s ig  ock  

Förnuftet och menniskans förnuft till hvarandra.



materiell, of h bäggederas enhet sjellva konst- 
stychet.

A. Men är mcnniskaii sâlunda en lefvande 
enhet af förnuft och sinnlighet, at egentligt vä
sende oeli dess jdiænomen — är delta hennes 
formella hegrepp eller definition, så han och hen
nes allmänna ändamål och bestämmelse ej vara nå
gonting annat ,  än alt motsvara della sitt hegrepp, 
d. ä. all verkligen blilVa cn sådan enhet, och att 
forttöra sin lefnad såsom sådan. ilon han såsom 
ändlig väl fatta sin nödvändiga bestämdhet bättre 
eller sämre, och äfven bättre eller sämre motsvara 
den i sitt handlande; men det är fullkomligt otänk
b a r t ,  att hon skulle fatta den sannt och rigtigt, 
och likväl finna sig halva cn annan bestämmelse, 
än alt i enlighet dermed förhålla sig (Jemf.
5 :  25). * )

*) Ett väsendes rätta definition uttrycker dess hegrepp,  
Ii vilket oek sir d e s s ' sanna ooli oföränderliga natur. Kän

ner man nu ett väsendes rätta definition e l ler  hegrepp, sä 

känner  inan dermed äfven dess sanna liestäninielse och ända
mål. En varelse kan i phænoiuenvocldcn uppenhara sitt he
grep p  mer e ller  mindre o fu l lk o m lig t ,  men att uppenhara 
någonting  fullkomligare än detta, är tiir honom omöjligt,  

l ia n s  högsta bestämmelse är och förblir så ledes alt motsvara  

sin definition, och att mer och mer närma sig till delta mål. 

A f  raenniftkaii uppnås detta i den mon förnuftet hos henne  

blir sinnligt oeb sinnligheten hos henne förnuftig; ty blott 

pä sådant sätt blir det förra h e n n e s ,  e ller  ni. a. o. hon 

sjelt förnuftig. Det inenskliga är det samma som det s inn
ligt förnuftiga, och blott under denna form blir del Gu
domliga ock hennes tillhörighet.



;». Då nu det förnuftiga och ratta är i sig 
sjelf evigt och oföränderligt, men det sinnliga der- 
emot mer eller mindre timligt och föränderligt, 
samt derjemte till en viss grad bestämbart och för- 
änderligt genom menniskans fria vilja (vi förutsätta 
bär detta såsom ett factum) så kan ej den enket 
af förnuft och sinnlighet ( a f  den gudomliga och 
menskliga naturen), hvilken är menniskans ända 
mål (g . 9: 4 ) ,  åstadkommas genom det förras för
ändrande och bestämmande till enhet och samman- 
stämmighet med den sednare, utan den måste, om 
den skall ldifva verklig, åstadkommas genom den 
sednares förändrande och bestämmande till enhet 
och sammanstämmighet med det förra. Detta vill 
nu säga m. a. o. att förnuftet är eller bör  vara 
lagen för menniskans liela sinnliga och föränderliga 
natur, och dermed äfven för menniskan i det hela —  
således ock hennes h ö g s t a  l a g  i ordets egentli
gare bemärkelse (Jem f. §. 5 : 56. §. 7: 4 ) .

6. Vinner menniskan den ifrågavarande en
heten —  blir hon verkligen sinnligt förnuftig, och 
icke blott sinnlig, så vinner hon derigenom oek 
harmoni och frid och tillfredsställelse inom hela sitt 
väsende d. v. s. sin sanna oeh högsta lycksalighet. 
I motsatt fall blir naturligtvis förhållandet tvärtom; 
och såvidt detta beror a f  hennes egen vilja och 
Irilict, har hon att derförrc skylla sig sjelf oeh in 
gen annan.

§• 10.
Men ehuru lörnuflet är (eller hör vara) 

den högsfa lagen för ett sinnligt-förnuftigi



väseiulc. och ehuru Gudomligheten således i 
en viss mening kan sägas vara dess högsta 
Lagstiftare, sä måste dock ett sådant vä

sende såsom fritt tillika s j c l f  s t i f t a  denna 

lag for sig. hvarförulan den ej verkligen 
hlir de s s  lag.

1. Sjelfständighet är ett at förnuftets väsendt- 
liga a ttr ibu ter,  ocli måste således oek finnas hos 
det sinnligt förnuftiga väsendet, ehuru blott re la 
tivt, i vissa afseenden och till en viss grad, d. v. s. 
ett sådant väsende ha r  sjelfständighet i motsats 
mot osjelfständighet, samt uti och i förening med 
denna , ungefär |>a samma sätt som t. ex. i skym
ningen ljuset finnes uti och i förening med 
mörkret.

2. Sjelfsläodigheten kan hos ett ändligt vä
sende framträda i oändligt mångfaldiga gradalioner 
a f  större oeh mindre egentlighet eller oegenllighet, 
och följaktligen visa sig i mångfaldiga relativt olika 
former, a f  hvilka de relativt lägsta betecknas med 
ordet Spontaneitet, och de intermediaira med ordet 
Godtycke (arbitrium); men de högsta med hvad 
man kallar Frihet, och hvarmed förstås det sinnligt- 

förnuftiga väsendets magt att sjclfmedvetet i hvarje 
ögonblick till en viss grad bestämma sig sjelf, el
ler göra sin möjliga bestämdhet till verklig.

5. Hos inenniskan är friheten 1) lägre, sinn
lig, oeh blott f o r m e l l ,  en magt att sjelf bestäm
ma sig för oeh genom blott sinnliga bestämnin-



gar — att välja emellan särskilla sinnliga besläm- 
ningsgrunder (dritter, begär) och efter godtlinnande 
vara och ver!;a såsom den ena eller den andra at 
dessa; 2 )  högre, förnuftig , och r e e l l ,  äfven M o- 
r a l i s k  f r i h e t ,  en magt att välja emellan sinnliga 
och förnuttiga bestämningsgrunder — att sjelf be
stämma sig till antingen blott sinnlig eller sinnligt- 
förnuftig, att antingen vara och verha såsom tri 
och förnuftig, eller underlåta detta och dermed lika- 
som fritt försänka sig i ofrihet.

4. Genom den förra är inenniskan fri till 
f o r m e n  eller valet, men icke till innehållet eller 
valets objecter, livilka ej äro gifna genom henne 
sjelf, utan genom den yttre naturen (kroppen och 
de sinnliga tingen) ; ty drifterne och begären äro 
blott naturverkningar, som medelst reflexionen upp
tagas i medvetandet. Genom den sednare åter är 
menniskan fri äfven till i n n e h å l l e t ;  ty såsom mo
raliskt fri behöfver hon ej taga hestämningsgrun- 
den från någonting annat ,  ulan hon kan taga den 
af sig sjelf d. v. s. hon kan sjelf vara sin bestäm- 
ningsgrund och sje lf  bestämma sig, emedan förnuf
tet är hennes egentliga Jag.

5. Att en sådan frihet hos menniskan är 
möjlig och verklig, kunne vi här icke närmare be
visa , liksom ej eller förklara, huru och livarföre 
den så är. För vårt närvarande ändamål är det 
oss nog, att hafva antydt dess betydelse, och vi 
kunne dessutom anmärka, att dess förnekande vore 
att förklara hela det practiska lifvet for en motsä
gelse. För öfrigt erinre vi, att menniskan såsom



verksam kraft aldrig kan vara utan sin lag, eme
dan hon då ej vore ett visst eller kcstämdt vä
sende; men hon kan välja emellan 2:ne särskilda 
lagar, förnuftets och sinnlighetens d. v. s. hon kan 
antingen bestämma sig till actuell förnuftighet och 
derunder subordinera det sinnliga såsom medel, 
eller bestämma sig endast till actuell sinnlighet och 
sedan lefva och verka såsom blott sådan. Genom 
denna förmåga skiljer hon sig ifrån djuren och de 
öfriga naturväsenderne.

G. Såvida nu menniskan eger moralisk lrihet, 
kan förnuftet ej verkligen blifva hennes lag, utan 
att hon sjelf dertill gör det, m. a. o. utan att hon 
s jelf stiftar denna lag för s ig , och derigenom blir 
verkligt förnuftig och rättskaffens. A f  någon an
nan kan hon ej dertill tvingas; ty först och främst 
ä r  allt tvång endast s innlig t, och bestämmer ej nå
gonting annat lin hennes sinnlighet; oeh sedan be
står hennes högre frihet just deruti, att hon icke 
beliöfvcr låta bestämma sig a f  någonting sinnligt, 
utan kan hålla sig af  allt sådant oberoende. A tt 
vilja m o r a l i s k t  förbättra en menniska genom 

yttre  tvångsmedel —  att vilja liksom med våld om
skapa henne till förnuftig, ä r  att vilja göra det 
omöjliga till möjligt, och bevisar en ytterlig okun
nighet om sedlighetens natur. Sjelfva Allmagten 
vore oförmögen att till förnuftighet déterminera 
en fri varelse , hvilken ej ville sjelf dertill détermi
nera sig.

7. I den mening kan visserligen Gudomlighe
ten sägas vara menniskans högsta Lagstiftare, alt



licimes förnuft eller egentliga väsende a f  evighet lin
nes hos honom, och ulan lians varande vore absolut 
intet; men såsom sådant är det blott hennes möjliga, 
men ännu ej hennes verkliga lag. Den sednarebestäm
ningen får det endast derigenom, att hon sjelf bringar 
dess innehåll till sitt medvetande, utsäger det fö r  sig 
sjelf och, om så behöfves, för andra , samt ändlli- 
ligen med fri vilja följer det i sitt handlande. 
Detta vill nu säga m. a. o., att hon måste sjelf 
s t i f t a  eller fastställa det för sig såsom s i nl ag;  
ty att s t i f t a  en l a g  är att göra den till verklig 
ifrån blott möjlig; och liksom detta tillkommer hlott. 
fria väsen, så gäller det ock endast för dem det 
tillkommer; ty  med annat vilkor vore de ieke fria.

$ t t

Hvad vi här sagt ont meiiiiiskaii gäller 
oek i anseende till Staten: älven denna är 
ett ändligt förnuftigt väsende med förnuftet 
till sin högsta lag, och äfven denna mäste 
sjelf stifta den lagen for sig, och stifta den 
blott för sig sjelf, men icke för någon an
nan, icke en gång tor sina egna med
lemmar.

I. Att Statcu är ett förnultigt väsende — 
en personlighet, f öl jer deraf att han är sina med
lemmars andliga gemensamhet eller inre organiska



enhe t,  och alt tlcl gemensamma hos dessa är fö r
nuftet, eller om man så vill deras förnuftrgliet. AU. 
iänka sig' Statsmcdleinmarne såsoin förnuftiga , men 
Staten sjelf såsom förnuftslös, vore ungefär det
samma, som alt tänka sig alla ett väsendes orga
niska delar såsom lefvande, men sjelfva väsendet 
i det hela såsom liflöst. Det vore att skada bloll 
kroppen och det yttre, men icke märka den ande, 
som deruti är närvarande.

2. Detsamma visar sig ock , om man betänker, 
att rättigheter, som icke äro annat än vissa förnufls- 
enliga verksamhetssätt, ej kunna tillkomma andra än 
förnuftiga varelser, och att Staten såväl som indi— 
vidernc är i besittning a f  sådana, samt verkar för 
<leras bevakande och försvarando ej mindre mot 
sina egna medlemmar, än mot yttre samhällen el
ler Stater. I sjelfva verket får han ej eller sina 
väscndtliga rättigheter af  medborgarne, vare sig 
genom contracter eller på annat sätt, utan han liar 
dem i likhet med dessa omedelbart genom förnuftet 
d. v. s. omedelbart derigenom att han är ett sinn
ligt förnuftigt väsende —  en Personlighet.

5. Men är Staten sålunda ett förnuftigt väsen
de, så följar a f  hvad vi sagt i det föregående: 1 ) 
a tt förnuftet är  (eller bör vara} hans högsta lag 
(§ .  9}, 2 )  alt han måste sjelf stifta denna lag 
för sig (§ .  10}, och 5} att han ej eller kan stifta 
den för någon annan än för sig sjelf (§§. 8 & 10}. 
Det är visserligan ett ganska vanligt föreställnings
sätt,  alt Staten stiftar lagar för sina medborgare, 
eller Statsmagten för sina undersålare; men detta



är, likasom mycket annat, grundadi på tanklöshet 
och missförstånd; det bevisar, att man ej gjort sig 
väl redo för fria väsendens natur ,  och ej mägtat 
framtränga till lagens begrepp.

4L Detta märker man lättast, livad Criminal- 
lagarnc beträffar, ehuru berömda Jurister betrak
tat äfven dem såsom stiftade för Statens medlem
ma r ,  ocb bestämda till deras varnande eller af- 
skräckande från brott o. s. v. Det är nemligcn 
ej gifvet, att Statens p r i v a t a  medlemmar verkli
gen känna hans criminal-lagar, b vilket de likväl 
borde gö ra ,  om lagarne vore stiftade för dem, 
och skulle bestämma deras handlingssätt. Det är 
icke en gång n ö d v ä n d i g t  för dem att någonsin 
göra deras bekantskap, i händelse de vilja förhål
la sig förnuftigt d. ä. följa sin egen förnuftslag , 
emedan de i sådant fall icke begå några brott. 
Dessutom kan väl ej Staten rätteligen företaga sig 
att stifta lagar för sådana, om hvilka ban just  för
utsätter, att de ej skola efterléfva dem; ty endast 
de Statsmedlemmar, som tänkas förfara på detta sätt, 
kunna få namn af brottslingar. Kort sagdt: Cri
minal lagarne äro stiftade blott för Staten sjelf och 
hans Organer d. v. s. för hans Åklagare, Domare 
ocb W erkställare; och deras bestämmelse är alt 
u ttrycka, buru han uti och genom dessa vill gå 
till väga, i händelse lians förnuftiga ändamål af  
någon motverkas.

5. Men äfven de öfriga lagarne i Staten, ocb 
särskildt de Civila för rättstvisters slitande, angå



icke directe eller omcdelbnrt de privata med- 
borgarne, och äro således ej eller stiftade för 
dem. De gälla omedelbart för Staten sjelf såsom 
Domare, ocb följaktligen dernäst för hans döman
de organcr, livarföre ock dessa egentligast äro 
förbundne att känna dem, och att derefter reglera 
sin o f f e n t l i g a  verksamhet. Statens privata per
sonligheter deremot följa antingen ingen förnufts
lag , eller endast sin egen d. v s. den moraliska; 
och efter denna kunna de sjelfve afgöra sina rätts- 
tvister , om dc så finna för g o d t , och ej vilja 
hänskjuta dem under Staten. Till dennes lagar 
och beslut och åtgärder hafva de samma förhållan
de, som till andra förnuftiga varelsers; de äro för- 
pligtade att icke förhindra eller rubba och våld
föra dem, och de kunna tillbakavisas och behand
las såsom oförnuftiga, om de göra det. För öf- 
rigt är det naturligt, a tt om antingen medborgar- 
ne sjelfve begära, att Staten skall afgöra deras 
rättstv ister, eller ock tvisten angår på en gång de 
enskilda och det allmänna , Domaren såsoni Sta
tens Organ då måste förfara blott efter Sta
tens lag.

6. I allmänhet gifvas blott 5:nc fall, då den 
enskilda medborgaren antingen är tvungen eller åt
minstone lörbunden att göra en större eller mindre 
bekantskap med Statens lagstiftning. Det första 
inträffar, om han såsom Représentant har alt be
vaka folkets rättigheter mot den lagstiftande Re
genten; det andra, oin han med uppsåt eller vål
lande motverkar Statens förnuftiga ändamål; det



tredje ändtligcn, om lian af eller genom Staten viil 
vinna en viss förmon t. ex. ett a rf ,  en befordran, 
en näringsrätt eller slitandet al en rällslvisl o. s. v. 
Men på samma sätt får man ock ofta nog göra 
bekantskap ined andra personers grundsatser, ock 
dereftcr inrätta sitt eget handlingssätt, när man 
med dem befinner sig i en dylik beröring och re
lation. Följer  nu deraf att inan ock måste be
trakta d e r a s  grundsatser såsom si na , och att man 
derföre bestämmes a f  någon annan förnuftslag, än 
a f  sin egen?

7. I sjeltva verket är det fullkomligt otänk
ba r t ,  att samma förnuftiga varelse kan liafva och 
följa 2:ne särskilda förnuftslagar, af hvilka t. ex. 
den ena tillåter honom livad den andra förbjuder, 
såsom förhållandet är med den Juridiska och den 
Moraliska. Dertill skulle ej fordras någonting min
dre, än att varelsen hade tvenne särskilda förnuft, 
eller tvenne särskilda former af förnuftet, och 
således vore tvenne särskilda personer, hvilket 
är en orimlighet. Staten är nemligen en annan 
förnuftsform , än individen, och individen en annan 
än Staten, och begges lagar äro just derföre sär
skilda , ehuru de såsom förnuftiga måste samman
stämma. Kan nu ej individen få stifta sin morali
ska lag för Staten , så kan ej eller denna få stifta 
sin juridiska för individen ; ty det ena såväl som 
det andra är stridande emot deras väsende eller 
begrepp. Detta fordrar väl att de ömsesidigt re 
spectera livarandras lagar, men det hvarhen tillå
ter eller fordrar, att någondera antar den andras.


