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såsom regel hoppas en fullkomlig frihet från smärta *). Det 
gifves alltså intet ofelbart medel alt ernå det goda , ulan blott 
qvacksalverier. Emellertid förde bemödandet a l t ,  så mycket  
som möjligt, afhjelpa dessa brister allt närmare en annan 
och högre åsigt. El t oeftergifligl vilkor för den vises trygg
het var, all en garanti mot andra menniskors öfvervåld fun
nes och kunde angifvas, och för detta ändamål voro åter 
statens lagar nödvändiga, hvårföre ock den vise, frotts sin 
sjelflil lräcklighel, måste lefva i s la t ,  och rättvisa måste för
klaras för en oumbärlig dygd. —  Härmed har man således 
funnit, att den enskilda lusten ej för menniskan kan vara 
det högsta goda —  en förståndig man söker ej lusten,  
ulan det nyttiga, säger A r i s t o t e l e s  —  och elhiken har 
öfvergått från lust lära lill nytlighetslära. Det allmänna trä
der i stället för del enskilda, och blifver d e t ,  hvarefter 
det sednare skall normeras, hvarigenom man vinner en con
ciliation mellan båda dessa elementer, till ömsesidig båtnad. 
Men då det allmänna, såsom det konstanta, har ett slags 
karakter af nödvändighet, så hänvisas man på denna stånd
punkt till s la len ,  dels emedan denna blifver ett medel att 
förskafTa de elhiska reglorna en nödvändighet, som de icke 
hafva genom sig sjelfva, samt å andra sidan emedan nyttig— 
hetslärans fullständiga utveckling förutsätter deltagande i sam-  
hällslif. Emellertid kan staten , i systemer af denna beskaf
fenhet, egentligen blott vara ett medel för individernas lyck
salighet, och om derföre verkligen rationella bestämningar 
skulle tilläggas densamma, så sker detta på bekostnad af,  
eller åtminstone utan slöd i,  den vetenskapliga konseqvensen. 
Till denna rig ln ing , som , då den sätter del allmänna  så
som det högsta ändamålet, kan kallas den högre em piriska , 
höra egentligen A r i s t o t e l e s , sam t,  af skäl, som längre  
fram skola angifvas, I I e g e l , ehuru redan H e l v e t i u s  —  

en representant af den Fransyska Encyklopedismen —  här-

*) D etta m edgifver E pikur, och söker trösta s ig  d er m ed , att 
den häftiga sm ärtan icke är lå n g v a r ig , och d en  långvariga sm ärtan  
icke häftig.



till kan anses bereda öfvergången genom en med de nyss
nämndas i visst hänseende likartad tendens.

Enligt H e l v e t i u s  äro passionerna och deras allmänna 
princip, sjelfkärleken , den yttersta grunden till hvarje mensk- 
lig verksamhet; det gifves således inga oegennyttiga hand
lingar, och det vore dåraktigt,  alt ens fordra några sådana. 
Likväl eger en ganska väsendllig skilnad rum mellan olika 
handlingar, i anseende till Hen nytta de åstadkomma. Med 
afseende härpå kallar man dem goda , som gagna flera; de 
bästa skulle således gagna alla; men då dylika handlingar 
ej finnas, så må hvar och en söka gagna sin egen nation. 
Denna passion, eller delta bemödande att se sitt fädernes
land till god o , är dygd eller sedlighet, som följaktligen be
stämmes af handlingens förhållande till staten och dess all
männa lagar. Så tyckte sig H e l v e t i u s  finna, då han ur 
erfarenheten ville utreda, hvad man ytterst och egentligen  
ansåg vara dygdigt och rättskaffens.

A r i s t o t e l e s ’ åsigt,  e h u r u  i skarpsinnighet stående vida 
öfver den nyssnämnde, påminner likväl i flera punkter om 
densamma. Utan böjelse och naturanlag, menar A r i s t o t e l e s , 

skulle för menniskan intet moliv till verksamhet finnas, och 
ännu mindre någon färdighet deri vara möjlig. Likväl är 
ej böjelsen och anlaget såsom sådana ännu nog till sedlig
het; utan öfning måste först ti llkomma, och dessutom för
stånd, såsom gifvande mått och regel åt denna öfning. Den 
sålunda på öfning och anlag grundade färdigheten hos sjä
len att väl förrätta sitt värf är d y g d , och på samma gång  
det oundgängliga vilkoret för det högsta goda, som är lyck
salighet. Men härtill kommer hos A r i s t o t e l e s  en annan 
consideration, hvilken ställer hans åsigt på den decideradt 
högre empirismens ståndpunkt. Hos H e l v e t i u s  var staten 
och dess generella lagar det nödvändiga medlet för alla in
dividernas fördel och lycksalighet. Enligt A r i s t o t e l e s  be
står  denna lycksalighet väsendtligen i den publika verksam
heten. Väl kan ßiog anoXavGuxog länkas såsom en form 
af lycksalighet; men då ett sådant lif är för menniskan g e 
mensamt med djuren,, och ofta underkastadt klander och



ogillande, iâ Sr det i ßiog noXntxoç, den enligt allmSnna 
lagar och förståndig beräkning inrättade verksamheten, som  
man har att söka det egentliga uttrycket för menniskans 
egendomliga natur och fullkomlighet, eller d yg d , liksom hen
nes högsta evdaifiovia i den ära och det anseende, d. v. s. 
de allmännare och mera förfinade eller vanligen så kallade 
ädlare sinnliga njutningar, som åtfölja detta lefnadssält.

Det återstår nu att afgöra, hvaruti den menskliga och 
sedliga fullkomligheten beslår. Alt verksamheten är riglad 
på del offentliga, är härvid ej nog; ty offentlig magt och 
myndighet kan också missbrukas, och icke hvarje slag af 
offentligt lif skaffar ära och anseende. Visserligen har hos 
A r i s t o t e l e s  lagenligheten och förslåndsmässighelen framlrädt 
såsom vilkor för allt sedligt handlande; men härvid visar 
det sig snart, atf blott med dessa formella reglor ingen  
ethik kan komma till stånd, då det ju äfven finnes förvän
da lagar och en klandervärd beräkningskonst, och att del  
således ej är verksamhetens aktualitet utan dess art och 
beskaffenhet —  alt den nemligen, såsom A r i s t o t e l e s  säger,  
sker sv xai xaXwg —  som gör densamma till sedlig. D. v. 
s. det blifver uppenbart, att då det uppstälda målet till 
sjelfva sin natur är relativt, så är det ej detta, som ger  
värde ål verksamheten, ulan tvertoni verksamhetens art, som 
ger  värde åt m ålet , hvarmed hela ethiken vrider sig  i en 
cirkel, hvilken isynnerhet framträder, när A r i s t o t e l e s  skall 
närmare bestämma dygdens väsen. Ur sjelfva det uppstälda 
målet kunde han, af nyssnämnde skäl, icke taga rättesnö
ret; han finner derföre ingen annan utväg, än att ur er
farenheten uppsöka, hvilka egenskaper det i allmänhet är 
som man anser gifva handlandet ifrågavarande karakter. S å 
som en allmän regel angifver nu A r i s t o t e l e s ,  att man må 
söka ett m e d i u m  mellan för mycket och för litet; samt att, 
då delta i sig sjelft är högst sväfvande, och man dessutom 
understundom bör sälta den rätta punkten något närmare 
det ena eller andra hållet, man härvid har a l l ,  till ledning 
för sitt omdöm e, observera, huru förståndiga personer i all
mänhet pläga göra. Men dessutom återstår ä n n u  en a n n a n



svårighet. Väl är nemligen dygden det kraftigaste medlet 
ti ll ,  och det oundgängligasfe vilkorel för, lycksaligheten; 
men för att den sednare skall kunna vinnas fordras, utom 
det dygdiga handlandet, äfven yttre fördelar såsom rike
d o m ,  skönhet, helsa o. s. v . ,  hvaruli den ifrån början em
piriska och sinnliga koraktcren af A r i s t o t e l e s ’ sedelära ta
ger igen sin rätt.

Denna generaliserande empirism har slutligen blifvil bragt 
till sin yttersta konseqvens af H e g e l , som sökt befria densamma 
från de svårigheter, hvarmed den hos A r i s t o t e l e s  var behäf
tad. H e g e l  skiljer mellan moralitet och sedlighet så ,  att
den förra uttrycker den ståndpunkt, då subjektet handlar
blott och bart följande sin öfvei tygelse ,  hvarvid handlingen 
visserligen kan vara riglig  —  hvilket beror på dess innehåll —  
och den är då moraliskt god , men äfven or igt ig ,  och då är 
den moraliskt ond , hvartill den alltid genom sin subjektiva
karakler är färdig att öfvergå. Denna osäkerhet kan endast 
häfvas derigenom , att subjektet, utan att uppgifva sin fri
het och sin ö fver lyge lse , likväl ackommoderar densamma  
efter statens lagar och den rådande seden. Först härige
nom uppkommer sedlighet, som derföre blott i staten är möjlig.

Alla dessa åsigter utgöra hvad man egentligen menar 
med eudæmonism, eller den möjligast fulländade egoismen. 
Visserligen talas här icke så mycket om njutning och lust 
som fastmer och hufvudsakligen om nytta; men denna nytta 
åter är blott en allmän v ex e l ,  hvars solidariska valuta lig
ger i de njutningar som den representerar, ungefärligen på 
samma sätt som penningen i förhållande till de fröjder, som  
deremol kunna utbytas. Endast är nu allt mera generellt , 
enär en mängd njutningskällor, som förut ej voro beräk
nade, här äro upptagna, nemligen äregirighet, herrsklystnad, 
den nalurenliga verksamhetens behag o. s. v., hvarvid man under 
nytta förstår resultatet, det största möjliga qvantum of behag,  
som genom förståndig afvägning kan åstadkommas, och  
delta åter beror på hvars och ens empiriska natur, till följe 
hvaraf det som är i högsta grad nyttigt för den en a ,  kan 
vara skadligt for en annan. Om delta redan visar ett fe!



i sjelfva principen, så är det likväl icke det enda. Såvida
nemligen allt ursprungligen är bygdt på de naturliga bö
jelserna och drifterna, för hvilkas normerande i enlighet med 
ett allmänt man hänvisar till de njutningar, som i rikare 
mått kunna vinnas, om vissa njutningar för tillfället försa
kas, så beror det på hvars och ens tycke, att finna er
sättningen tillfredsställande eller ej; och i hvilkeldera fallet 
som helst måste den personen konseqvent anses för dygdig. 
Såvida man således vill upphäfva denna subjektivitet —• och 
hela ståndpunktens lösen är just det allmännas uteslutan
de dignitet, hvadan detta här just skall vindiceras och
sältas såsom det väsendtliga och rätta —  så återstår ej an
nat än alt ur staten skaffa reglorna förbindande kraft, hvar-  
vid man råkar i en motsatt ytterlighet,  och dessutom upp- 
häfver sjelfva principen, hvadan denna deduktion alltid har 
i sällskap en mängd sophismer. H e l v e t i i  påstående, att 
man bör gagna alla menniskor, är fullkomligt oberältigadf,  
såvida ej deraf en fördel för det egna jaget kan uppvisas; 
och likaledes gifves intet skäl för alt sedan inskränka denna 
allmänhet blott till en viss nation. Men H e l v e t i u s  ville på 
en gång qvarhålla patriotismen och äfven gifva den i egen
nyttan en fast grund; visserligen den sämsta möjliga.

Hos A r i s t o t e l e s  framträder först och främst den bri
s ten ,  alt det rätta och sedliga ej kan bestämmas i och för 
s ig ,  hvartill kommer, att man ej heller har någon annan 
ledning för deras, om ock blott relativa, bestämmande än alt  
se efter, huru förståndige män tagit saken. Men först må
ste man då undersöka, hvilken som är förståndig, och detta 
åter kan —  såvida ej något mått i och för sig gifves —  
endast afgöras genom den fram gång, hvarmed någon g e -  
nomdrifvit sina planer och hunnit sitt mål, samt genom den 
allmänna opionen om honom, hvartill ytterst ledningen re
duceras. ür den allmänna meningen har A r i s t o t e l e s  hem-  
tat mycket, och han tillstår sjelf all  han på densamma 
sätter ett särdeles värde. Förmodligen af detta skäl har 
han vid bestämmandet af dygderna föregått med godt exem 
pel beträffande tillämpningen af ofvananförda grundsats; ty



alla de  Aristoleliska dygderna äro till denna värdighet upp
höjda på grund af deras kredit i allmänna opinionen, eller 
med hänseende till staten. Men säkert är, att på delta
sätt antingen alls ingen dygd blir a f ,  emedan från nyttans 
synpunkt en afvikelse stundom kan rekommendera sig såsom 
fördelaktigare, —  såsom till exempel öfver mod då man 
har alt göra med fega och nedriga personer; —  eller ock, 
att A r is t o tel es  nödgas medgifva, att man ej ur erfaren
heten hemtar bestämningarne dygd och last, liksom man 
ej genom erfarenhet lärer s ig  hvad som bör kollas skönt 
eller fult, ulan hvarje erfarenhetsomdöme i detta afseende
redan förutsätter ett sådant medvetande. Således återstår 
endast, alt inom elhiken gifva subjektiviteten sin rätt, eller 
ock våldsamt förtrycka den, såsom förhållandet är hos H e

g e l , hvilken anser sedlighetens väsen bestå just deri, att
man helt enkelt gör den objektiva anden (med hvilket för
skönande uttryck H egel  betecknar hvad man annars kallar 
positiv lag och allmän sed) till måll och regel för sitt hand
lingssätt. Den som icke detta förmår blir osedlig, han 
må för öfrigt vara hurudan som helst,  ja om han än hand
lade efter en rigligare åsigt, än den objektiva anden för 
tillfället kan hafva att bjuda på. Det heter alltså icke 
mera: o tempora, o mores; utan man kan till ocb med 
såsom sedligt bud använda det bekanta: ulula cum lupis! 
Ganska konseqvent, ty om den menskliga verlden är det 
absolutas egen omedelbara företeelse, så måste det väl öf- 
verallt slå bra till , och man har då endast svårt alt inse,
huru det på något enda ställe kan vara ofullkomligt.

Slutligen kan mot hela denna åsigt i dess många och 
skiftande former anmärkas, alt ehuru dess intéressé fordrar 
en conciliation mellan del allmänna och enskilda, så kan åt 
det allmänna, man må deklamera öfver dess betydelse och 
söka göra den gällande huru mycket som helst, ingen annan 
kraft vindioeras än styrkans, hvadan alltså, såsom redan 
är nämndt, staten blir för hvarje dylik elhik en nödvändig  
tillflykt. Men en stat, bygd på sådana grunder, har då 
tyvärr ej heller någon annan aktning att begära än den



råa styrkans1). Gerna må inedgifvas, att i samhället och 
hos mensklighelen i allmänhet en lag framstår, som ome
delbart lillkännagifver sig icke vara af subjektiviteten be
roende ; men att så är, måste från denna ståndpunkt bero 
på ett postulat. Gifves hos menniskan blott en natur,  
den sinnliga, som inom den närvarande existensformen har 
sitt mål och sin betydelse, och som i allmänhet kan 
karakteriseras med namnet egoism , så finnes, utom i den 
generella nyttan , intet mått för alt afgöra den ena na
turliga yttringens prioritet framför den andra, utan hvars 
och ens godtycke måste i yttersta instansen blifva den af-  
görande domaren. Derföre blifver den intellektuella utveck
lingen, äfvensom konst och sedlighet med deras fordringar, 
kraftlösa för d en , som förnekar, all han anser detta slag 
af verksamhet och njutning ega något företräde framför det 
s. k. lä g r e ,  och del allmännas nödvändighet saknar hvarje 
fotfäste. Menniskan är ett djur med fullkomligt samma ten
dens,  nemligen det timliga lifvets uppehållande i dess be
hagligaste form; men i stället alt vara skapelsens krona är 
han det olyckligaste väsen i densamma. Djuret lefver för 
ögonblicket,  och i det ögonblickliga uppfyllandet af sina 
behof finner det lugnt och tryggt sin tillfredsställelse och tänker 

ej på det kommande. Menniskan kan ej afhålla sig från 
denna reflexion; hon kan ej undgå alt märka de tusende 
faror, de tusende smärtor, för hvilka hon ständigt är utsatt, 
de tusende tillfälligheter, hvaraf hennes lycka beror, för alt 
ej tala om den oändligt djupare och intensivare uppfattningen 
af det närvarande onda, som menniskan har framför djuren. 
Med ett ord, menniskan har vunnit, och måste vinna det 
medvetande, alt hvad hennes natur fordrar, icke kun  nås, 
och denna insigl om intigheten af hela sill lif, det ensamt

*) O ckså finner n ia n , a tt su b jek tiv ite ten  hos I l t ccL  återtager sin
rätt, dels d e r i, att m onarkens subjektiva  god tyck e  är d en  bestäm m ande  
princip en  vid la g s tiftn in g e n , u tan  att folket dervid hur något v e to ;  

d e ls  ock d e r i, a lt  d e n , som  tillvägabringar en sta tsh vä ifn in g  och lyc
kas d erm ed , äfven  dertill har rättighet. A llt är nem ligen  g u d o m lig t ,
och rä t t  och m a k t  följaktligen identisk a.



Sr den kunskap, hvarmed skapelsens krona rättmätigt kan 
prunka. S å  visar det sig äfven hos I I kgel . Framsidan af 
systemet visar sig inbjudande: af hcirleh, heter det ,  gifver 
Gudomligheten ât de individuella varelserna existens, och 
låter dem till en lid njuta af densamma. Detta är likväl 
blott inbjudningslalet till de oinvigde. Frånsidan deremot 
erbjuder en annan anblick, och uppenbarar för en närmare 
pröfning, alt det egentliga föremålet för denna kärlek icke 
är någonting annat än den Hegelska guden sjelf, hvilken 
för sin egen fullkomlighet och verklighet säl ter! ur sig dessa 
ändliga varelser, för alt sedan, en ny Chronos, uppsluka 
dem. Slägten komma och försvinna, och alla äro de af sin 
fader och upphofsman på förhand dömda till ofullkomligheter, 
brister och synder —  följaktligen ock till död och förin
telse såsom ett odets rättmätiga straff för de fel, som detta 
sjelft med deras natur förenat. Menniskans företräde åter 
framför de öfriga varelserna består i medvetande om denna 
sin lott: alt tjena såsom ett verktyg och medel för verlds- 
andens eviga sträfvan till verklighet, men ock alt såsom 
sådant förnötas och slutligen bortkastas, utan alt ännu i 
och genom sin undergång kunna skänka verldsanden någon  
1ïvila eller förhjelpa honom till sitt mål. Detta företräde är 
onekligen ganska tvetydigt, och den kärlek, som deri röjer 
s ig ,  likaså. Ville H egel  vara fullt uppriglig, så skulle han 
med H egesias  P eisit iia .na to s  instämma deri, a ll  menniskolif- 
Vet är högst olycksaligt ; men I I egel  har dessutom tillagt, hvad 
den förre icke visste, att nemligen del absoluta sjelft är 
skulden till denna olycksalighet. Det kan då endast väcka  
förundran, att H egel  tillägger det absoluta några ethiska 
bestämningar.

Hedonism och Fvdæmonism, njulningssysdemer och nyt-  
tighetssystemer, jemto dessa åsiglers oscillerande inom sig  
sjelfva, så att den ena drifver öfver (ill den andra, är det 
praktiska resultatet af en förutsättning, som hos menniskan 
blott antager en enda natur, den sinnliga, om man än sö
ker sublimera denna till att i sina högsta yttringar blifva 
någonting finare liksom, hvilket man då äfven gifver be



nämningen ädlare, ungefär som om man föreställde sig, att 
den genom deslillalion af vatten uppkomna gasen skulle till 
sin natur vara betydligt ädlare än vattnet i flytande form. 
Att i del sednare slagets systemer en tendens förefinnes alt 
sälta handlingens sedlighet i dess öfverensslämmelse med det 
allmänna, och att häri en aning om och sträfvan till något  
högre visar s ig ,  neka vi ej. Men skall delta allmänna,—  
som för empirismen blott utgör en abstraktion från det sinn
liga enskilda, och såsom sådant ej är mindre relativt än det 
sednare —  skall detta allmänna verkligen kunna befrias från 
sin relativitet och användas såsom måttstock på handlandets 
sedliga halt ,  så måste man göra allvar med dess prioritet 
framför det sinnliga, och fatta det såsom till sjelfva arten 
derifrån skildt; hvarigenom man befinner sig på den stånd
punkt, som hos menniskan antager tvenne naturer, en sinn
lig och en öfversinnlig eller förnuftig. Stoikerna kunna an
ses bilda öfvergången till en sådan ståndpunkt. Väl kan 
man ännu hos dem finna ett och annat spår af en empi
risk åsigt ; men på det hela laget företer dock Stoicismen  
ett afgjordt fortskridande ulöfver densamma. —  Erfarenheten 
visade, att lycka och olycka i vanlig mening bestämdes af 
otaliga och tillfälliga omständigheter, öfver hvilka menniskan 
icke hade någon magt. Derföre måste man, menade Stoikerna, 
göra sig oberoende af dessa, anse dem för obetydligheter, 
hvilka man äfven så lätt kunde umbära, när så fordrades; ty 
sjelfva umbärandet var ju icke ett o n d t , såvida ej begäret  
efter det saknade gaf det denna karakter. I hela univer
sum herrskade en xaO- eifiaQfievijv verkande lag och nöd
vändighet. Alt med ledning af denna insigt om tingens 
gång  bilda sig en grundsats för sitt lif och troget följa den
samma, eller a ll  le/va konscf/vcnt enligt denna insigt, vore 
derföre det enda medlet att nå en stadigvarande lycka och 
fram gång, en evqoia rov ßiov. På sådant sätt handlade 
och lefde man äfven efter naturen, och den vise, hvars 
vishet närmast bestod i kunskapen om naturens lagenliga och 
nödvändiga ordning, och i att frivilligt subordinera sig un
der densamma, kunde derföre berömma sig af, att allt följde



bans vilja, hvarföre det äfven sades, att den vise var, i 
hvilka y ltre  förhållanden som helst, den sanne konungen 
och herrskaren. Anda hittills har det evdæmonistiska ele
mentet icke förlorat sig 5 men dels fördes Stoikerna mer el
ler mindre om edvetet,  just genom reflexion på den vises 
upphöjdhet öfver det yttre och sinnliga, och genom ett från 
början förhandenvarande starkt sedligt medvetande, att strän
gare skilja mellan den dygdiges och den ”dåraktiges” ka
rakter, äfvensom alt observera olikheten mellan de grund
satser, som hvardera följde, och redan häraf funno de, att 
dygdens betydelse var af absolut beskaffenhet, hvadan bred
vid densamma allt annat nedsjönk (iil någonting obetydligt 
och af icke ens jemnförligt värde. Dertill kommer vidare, 
att den naturnödvändighet, hvarifrån Stoikerna i theoretiskt 
afseende utgått,  småningom och inom del praktiska öfver- 
gick till ett gudomligt förnuft och en ledande försyn, hvil- 
k en ,  för att så säga , bildade basis och det allmänna grund
laget för den sedliga lagen, eller gaf densamma sin abso
luta giltighet. Häri egentligen framträder den Stoiska elhi-  
kens rationella ståndpunkt, och bestämda skilnad från Cy
nismen, liksom denna obetingado hörsamhet för det gudom
ligas lag och denna fullkomliga likgiltighet för alla yttre 
fördelar, är ett obestridligen rent sedligt drag , vida höjdl 
öfver den evdæmonistiska utgångspunkten. Likväl då sjelfva 
det ordnande förnuftet endast fattas såsom den allmänna 
enheten och makten, så visar sig också denna högre natur 
hos menniskan endast i ett negativt förhållande till allt lä
g r e ,  eller framträder blott såsom en fordran af drifternas 
absoluta underordnande under förnuftet,  som för öfrigt ej 
dermed vet alt taga sig till någonting. En följd af denna 
negativa moral var, att den vise icke hade något positivt 
mål att realisera, u lan , en gång hunnen till visheten, med 
skäl kunde sjelf ända sitt timliga lif, der för honom intet 
mera af värde var öfrigt.

Till Stoikernas renare ethiska ståndpunkt sluter sig gan
s k a  n ä r a  S p i x o z a , liksom han äfven i theoreliskt hänseende 
företer flera likheter med de förra. Hela universum —



della 5r S p i n o z a s  grundtanke —  är fill silt väsen en enda 
absolu! substans, som under de tvenne allmänna formerna, 
Tanke och Utsträckning, genom en evig  och nödvändig  
verksamhet realiserar och manifesterar sig i en oändlig mång
fald af modi —  den ändliga verlden eller de individuella 
varelserna. En af dessa rnodi är menniskan, och hon ut
gör derföre i sin nödvändiga sjelfbibchållelsedrift ej annat 
än en relativ manifestation af det absoluta sjelfl. Denna 
tendens att genom sjelfbibehållelse uppenbara Gudomlighetens 
natur är det ena och samma mål, hvartill alla varelser
slräfva, ehuru det uppnås af olika med olika grad af full
komlighet. Den ideala sidan eller expressionen af det hög
sta härvid är att hafva adæqvata idéer och sålunda vara 
absolut tänkande, h vilket derföre utgör menniskans ändamål ; 
och då viljan alltid är bestämd af idéerna, och den vilja 
och verksamhet alltså fullkomligare, som ledes af mera full
komliga eller adæqvata idéer, så når menniskan, i samma 
mon hon af sådana idéer är theoretiskt och praktiskt be
stämd, en acluell identitet med den absoluta substansen, 
och en verksamhet, hvars sjelfsländighel af intet annat in-  
skränkes eller hämmas. Detta är d yg d , som i sig inneslu
ter det högsta go d a ,  den högsta lycksalighet, i medvetandet 
om enheten med det absolula, och i den häraf uppspirando 
intellektuella kärleken firar menniskan triumfen öfver att 
hafva uppfyllt sin bestämmelse, hvarvid allt ändligt sjunker 
med hennes egen individualitet till intet och uppgår i en
enda oflerlåga till det absolutas förherrligande.

Svårligen skall man finna en från evdæmonism mera 
fri sedlig tendens än den nyssnämnda. Det oaktadl har 
denna lösning af del ethiska problemet flera otillfredsställan
de sidor, för alt ej här vidröra den t vistiga frågan, om 
ens lösningen kan anses konseqvent i förhållande till de theo- 
retiska principerna. Den första anmärkning, som på en 
gång träffar Stoikerna och S p i n o z a ,  är denna sedlighets rent 
negativa beskaffenhet, hvarigenom någon positiv verksamhet 
t. ex. för familj, stal och menskligheten i det hela icke kan 
anbefallas eller vindiceras såsom sedlig. Men vidare kan



tillvaron af det onda ej stå tillsammans med den panthei- 
etiska och fatalistiska grundtanken. Dot år i sjelfva verket 
G u d, som gör allt, och menniskan är overksam, ja sjelfva 
öfvergången från confusa till adæqvata idéer måste anses 
såsom Guds verk, eller såsom en följd af en rent nödvän
dig och af subjektets egen frihet oberoende naturordning. 
Derföre nekar ock S pino z a  det ondas verklighet ; men på 

samma gång har han äfven upphäft det god a , och i all
mänhet är för ett negativt och panlheisliskt system ingen 
egentlig  praktisk philosophi möjlig.

I ett häriseende antyder Spinozismen ett framsteg ut- 
öfver Stoicismen och på samma gång  äfven utöfver sin c- 
gen allmänna ståndpunkt till en mera idealistisk. Ledd af 
insigten om tankens karakter af evighet och nödvändighet, 
förklarar nemligen S p i n o z a , alt menniskans själ ej kan tillika 
med kroppen upplösas och förgås, och då han anser sensa
tion och imagination icke tillkomma det absoluta, så är det 
följdrigtigt, att icke tala om någon menniskokroppens ev ig 
het. Men om således sensation och imagination endasit är 
ofullkomliga uppfattningssätt hos ändliga väsenden, så måste  
ock det ,  som är objekt för delta slag af uppfattning till
höra den ändliga verlden, hvaremot for Gud det rent and
liga skulle qvarslå såsom hans egendomliga verld. Denna 
konseqvens, all nemligen det kroppsliga, såsom sådant, en
dast eger relativ realitet, eller att den sinnliga verlden blott 
är ett phænomen, hvilket i det ändliga subjektet eger’ sin 
närmaste grund —  genomfördes af K a n t , och härmed in
träder inom ethiken en väsendtlig modifikation. I de sed- 
nast nämnda systemerna framstod isynnerhet medvetandet 
om sedlighetens absoluta grund och giltighet, oeh <detla 
medvetande visade sig i och genom den religiösa basis, 
hvarpå sedeläran hos Stoikerna och S pinoza  hvilade, g|!er 
genom den sedliga lagens härledande från, ja identifikation 
med det absoluta väsendet sjelft. Men då å den andra si
dan, till följe af den dualistiska och pant heist iska ståndpunk
ten i theoretiskt hänseende, den gudomliga logen blef ij för
hållande till det ändliga subjektet främmande och yttre^ &å



befanns d e t ,  att den menskliga friheten gick förlorad och 
dermed möjligheten af en praktisk  lag och moralisk förbin
delse, följaktligen äfven af en egentlig praktisk philosophi. 
Detta anclra vil kor för en sådan, nemligen den menskliga 
frdicten  och det sedliga handlandets afsigtlighet och impu- 
labililet, är n u  deremot d e t ,  som af K a n t  och F ic h t e  fö
reträdesvis blifvit framhållet och vindiceradt.

Inom den theoretiska philosophien hade K a n t , såsom 
redan ofvan antyddes, kommit till det resultat,  att menni-  
skans kunskapsförmåga icke sträcker sig utöfver det sinn
liga och phænomenella, samt att följaktligen lingens egent
liga väsen måste förblifva ofattligt. Häraf följde, att de i 
elhiskl hänseende så vigliga frågorna, om Guds existens  
samt menniskans frihet och odödlighet, af den theoretiska  
philosophien icke kunde erhålla något svar, således lika litet 
förnekas som bejakas. Men just detta negativa resultat an
ser K a n t  vara högst fördelaktigt; emedan härigenom, i hän
delse en praktisk grund skulle fordra nämnde frågors be
jakande, alla hinder från den theoretiska sidan voro undan
röjda. Inom praktiska philosophien åter utgår K ant  från 
det faktum, att menniskan har medvetande om ]pligter. 
Pligt förutsätter och innebär en lag; lagen åter förutsät
ter en kraft att handla enligt densamma, och är egen t
ligen intet annat än den verksamma kraften sjelf i dess  
konstanta och oföränderliga beskaffenhet. Dä nu vidare la
gen alltid bjuder alt handla utan afseende på de sinnliga 
drifterna, och stundom i strid mot d em , så förutsätter detta 
en förmåga hos viljan att bestämma sig ur sig sjelf obero
ende af det sinnliga, eller en viljans avtonorni. För öfrigt 
är denna frihet, såsom vi nämnt, från theoretisk synpunkt 
obegriplig , —  då allt inom den phænomenella verlden är 
med nödvändighet beslämdl —  och måste derföre tillkom
ma menniskans öfversinnliga natur, hvadan alltså en högre 
naturs verklighet hos menniskan oundgängligen måste anta
gas. Härefter söker K ant vidare bevisa själens odödlighet 
och Guds existens såsom äfvenledes praktiska postulater, 
följande ur ofvannämnde grundfaktum; nemligen själens o



dödlighet såsom nödvändig for möjligheten af en fulländad 
sedlighet, eller den sedliga lagens fullständiga realisation, 
samt Guds existens såsom vilkor för lycksalighetens utdelan
de i proportion efter sedligheten.

Frågar man efter det uttryck, som sedelagen enligt 
K an t  kunde få, så är till en början att anmärka, att den 
ej kan angifva något objekt, som bör realiseras. Alla ob
jekter måste såsom sådana, enligt K ants  mening, vara gifna 
genom sinnena ; men om del sinnligas närvaro och vinnan
de bestämde viljan, så vore ju något annat än lagen det 
bestämmande. Genom den sedliga lagen kan således icke 
afgöras, hvad  som bör utföras, ulan blott huru man bör 
handla. Om lagen veta vi blott, att den är a priori, hva
dan den måste ega karakleren af allmängiltighet och nöd
vändighet; ett sådant handlingsväg bjuder den äfven. Den 
kan följaktligen så uttryckas: handla sä , att al/a fö r n u f 
tiga väsen måste gilla ditt handlingssätt. Frågar man 
vidare efter motivet för viljan att följa lagen, så svarar 
K a n t : aktning  för lagen sjelf, och för den vilja, som upp
tagit densamma, samt i motsatt fall sjelfförakf. Alla andra 
motiver deremot äro osedliga, och med detta namn måste 
således hvarje handling stämplas, som , blott icke utgången 
från nämnde aktning, för öfrigt vittnade om den fullkom
ligaste sjelfförsakelse, den ädlaste uppoffring, den renaste 
menniskokärlek. Redan deri,  att sådana handlingar icke 
kunna vindiceras såsom sedliga röjer sig en brist i princi
pen; men en sådan framträder äfven annorstädes. K ant  
kan visserligen säga: om du ej lyder lagen, så måste du för
akta dig sjelf, och för K a n t  sjelf må detta hafva förefallit 
såsom högst olycksaligt; men den, som icke så djupt kän
ner denna olycksalighel, har således intet egentligt moliv.

Med K an t  befinner sig  F i c b t e  på väsendtligen s a m m a  
ståndpunkt och har blott (ill full konseqvens utvecklat den 
förres åsigt. I allmänhet uttryckt består den förändring, 
som F ichte  företog med Kantianismen d e r i , att han visade 
ogiltigheten och omöjligheten af alt  söka den reala grun
den och anledningen till medvetandets bestämningar, el-



I le r  den sinnliga verldcn, i e it  ulom medvetandet lig-  
■ gande objekt. Var alltså det s. k. Ding an sich undan-  
Irö jd t ,  så följde omedelbart, att subjektet eller Jaget icke  
I längre kunde betraktas såsom ändligt eller inskränkt, utan 
I alt det tvertom till sitt väsen utgjorde del absoluta sjelft, 
I hvars egentliga natur F i c h t e ,  i öfverensstämmelse med K a n t ,  

I fattade såsom rent eller innehållstomt och sjelfverksamt med-  
! vetande, eller såsom enhet af sig sjelf åskådande och sig 
I sjelf bestämmande verksamhet. Af denna verksamhet ansåg  

F i c h t e  den sinnliga verlden utgöra resultatet, och ehuruväl 
sjelfva denna produktion af ett konkret innehåll ur jagets 
abstrakta enhet var obegriplig , så måste en sådan likväl 
nödvändigt antagas, enär å ena sidan jagets bestämdhet, 
såsom nåmndt är, ej kunde ur ett yttre ting förklaras, 
och å den andra sidan medvetandet och verksamheten, el
ler Jaget,  blott kunde existera och vara verkligt såsom kon
kret och bestämdt, d. v. s. såsom ett medvetande af och en 
verksamhet på något.

I dessa allmänna och theoretiska bestämningar ansåg  
sig F i c h t e  eg  a dala äfven för en praktisk philosophi. Hvad 
först och främst friheten angår, så behöfde den ej blott
antagas såsom ett postulat,  utan den utgjorde till och med 
Jagets ursprungliga och väsendlliga natur. Men för det an
dra kunde ock härur det —  af K a n t  blott såsom faktum 
erkända —  sedliga medvetandet om pligt förklaras. Såvida 
nemligen som jagets väsen är fri sjelfmedveten verksamhet,  
så är del naturligt, att dess yttersta mål ej kan vara något 
annat än att realisera detta sitt väsen. Då likväl det verk
liga Jaget såsom sådant aldrig rent uttrycker sitt väsen,
ulan är begränsadt och inskränkt af ett icke-jag, som i
praktiskt hänseende eger betydelsen af nalurdriflen, så fin
nes hos delta jag ,  ulom den rena eller absoluta driften till 
sjelfständighet, en mångfald af tendenser, som icke gå ut 
på frihet utan på njutning. Dessa utgöra nu del innehåll, 
hvarpå jagets sträfvan till absolut frihet skall trycka sin 

fo r m ,  eller hvad som säger detsamma, naturdriflerna måste 
inskränkas och normeras af den rena driften, och deri be-
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står den noggrannare expressionen a f  morallagen och det 
sedliga ändamålet. Då likväl delta mål innebär en full
komlig befrielse från naluren, så han det aldrig fullt upp
n ås ,  ulan utgör blott en uppgift, till hvars lösning man 
har alt i oändlighet approximera. Den serie a f till delta  
mål tenderande handlingar, som härigenom är gifven, ut
göra Jagets pligter. Sedelagen blir derföre: uppfyll städse 
din pligt eller din bestämmelse. Kriteriet härvid i hvarje 
enskildt fall är sam vetet; motivet ä r ,  liksom hos K a n t ,  
aktning;  vissheten slutligen om del sedliga ändamålets allt 
fullständigare uppnående är tron på en moralisk verldsord- 
n in g ,  hvari just religionens väsen och betydelse består.

Det må medgifvas, att här en större moralisk sträng
bet är rådande än hos K a n t ,  som genom att sälla  lyck
saligheten såsom ett moment i det högsta goda, gjorde delta  
till ett compositum af heterogena beståndsdelar. Härtill 
kommer vidare, alt såväl F i c b t e s  morallag som dess vilkor 
ej äro blotta poslulaler, ulan härledda ur jagets eget väsen. 
Andlligen är denna moralprincip mindre fo rm e ll  än K a n t s ,  
och utesluter derföre icke alldeles en närmare specifikation 
och tillämpning på enskilda fall. A andra sidan lider den  
Fichteska elhiken af samma hufvudfel, som den Kantiska, 
för att ej tala om de brister, som tillhöra all negativ ra
tionalism, hvartill vi längre fram skola återkomma. Här må 
isynnerhet anmärkas den otillfredsställande förklaringen af 
lagens helighet och förbindande kraft, som nedsjunker till 
en blott subjektiv, såvida motivet för lagens åtlydande be
stämmes positive såsom aktning  och negative såsom sje lf-  
Jörakt.  Vi vilja ej här ingå uti en närmare undersökning 
om den egentliga balten af detta m ot iv ,  som dels blott är 
en känsla, och vidare såsom en känsla af fruktan icke 
skickar sig väl såsom sedlighetens högsta driffjeder. Men 
detta oberäknadt, kan ju aktning endast ega  rum med af-  
seende på ett personligt väsen, och skulle således först kun
na tillkomma i och med det religiösa momentets inträdande 
såsom yttersta princip och grund för ethiken. Delta m o -  
moment åler är såväl hos K a n t  s o m  h o s  F i c i i t e  i h ö g  grad



förbisedt. Hos den förre hvilade vissheten om Guds existens 
blott på behofvct olt  hoppas belöning för de uppoffringar, 
som pliglen kräfde; hos den sednare är det absoluta för— 
vandladt till en opersonlig lag eller ordning ,  men som äf-  
ven här ej utgör grunden till morallagen, utan blott en 
följd deraf, eller ett vilkor för dess realisation. F ic h t e s  

åsigt har häri onekligen framför K a n t  fördelen af en större 
theoretisk konseqvens och ett mera sedligt tänkesätt; men 
deremot framträder ock å andra sidan så mycket tydligare 
den ofvan antydda för praktiska philosophien väsendtliga o -  
lägenheten af en blott subjektivt giltig moralprincip. Slut
ligen är den pedantiska lagenligheten, hvilken förkastar så
som per se osedlig hvarje annan känsla och böjelse än den 
nyssnämnda, i hög grad stötande; ty konseqvent måste man 
då äfven förkasta den rena mennishohärleken, åt hvars 
yttringar det sedliga medvetandet och verldens högsta re
ligion, Christendomen, tillerkänner en betydelse vida utöfver 
lagens gerningar. Härmed underkänna vi för ingen del 
vigten af det sedliga medvetandets utveckling till begrepps-  
mässig klarhet, hvilket för menniskan å ena sidan är ett  
oeftergifligt behof, och å den andra ensamt kan gifva hand
lingssättet den högsta möjliga konseqvens, sam t,  i det den 
dunklare regionen erhåller ett regulativ, förebygga annars 
möjliga misstag. Dock måste den abstrakta lagens ensidiga 
fasthållande, då d en , såsom abstrakt, sättes i negativt för
hållande till det konkretare, leda till stelhet och våld på 
naturen, och detta våld träffar ej blott den sinnliga ulan 
äfven den högre, förnuftiga. Man har dessutom svårt alt  
inse, huru någon positiv handling kan bjudas af K a n t s  mo
rallag, och detta gäller ännu mera om F ic i i t e s  drift till 
absolut frihet. I sjelfva verket förefinnas hos båda dessa 
philosopher frön till en nihilistisk askelik, om den ock af  
K an t  i någon mon fördoldes genom en evdærnonislisk an
strykn in g ,  och äfven hos F ic h t e  ej följdrigtigt utvecklades.
I delta hänseende kunna Neoplatonikerna anses bafva ut
tagit det sista och konseqvenla steget.
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Inom den subjektiva idealismen har naturen förlorat 
hvarje spår af sjelfsländig realitet, hvilken egentligen blott 
tillhör den menskliga individen och , strängt t a g e t , det egna 
jaget. Den sunda känslan uppreser sig mot en sådan lära, 
och den har derföre aldrig utom philosophien ocb den prak
tiska egoismen spelat någon större rol. Att naturen i sitt 
faktiska skick förutsätter det ändliga subjektet, blifver vis
serligen för en fortsatt forskning ett oafvisligt resultat; men 
lika nödvändigt är äfven, alt den ,  för att vara någonting 
för menniskan, äfven måste ega sin grund i någonting i 
och för sig sjelft varande. En åsigt af denna beskaffenhet, 
ehuru under phantaslisk form, finner man redan i Neopln- 
tonismen. Bygd på orientaliskt pant heist isk grund utgår 
den från den rent abstrakta om innehållstoma enheten så
som det första och ursprungliga. Ur denna enhet har all 
mångfald, först ett ev ig t ,  gudomligt och andligt system af 
idéer, och slutligen äfven den sinnliga verlden, genom en i 
allt lägre grader fortgående emanation uppkommit. Då alltså 
mångfald och särskildhet såsom sådan måste anses såsom se- 
cundär, och utgöra ett aflägsnande från det ursprungliga,  
så kan den praktiska konseqvensen endast blifva all sätta 
menniskans mål i en återgång till det enkla, ett fullkom
ligt upphäfvande af individualiteten: sedlighetens hela inne
håll är asketik och tillbakadragande från all positiv och prak
tisk verksamhet.

Hos Neoplatonikerna framträder den negativa rationa
lismen i sin stränga konseqvens; men på samma gång röja 
sig äfven klarare dess brister. Det må erkännas, att sed
ligheten blilvit lenad från allt s innligt, att den högre na
turen hos menniskan blifvit skarpt skiljd från den lägre,  
den sedliga verksamheten från den sinnliga; och häri består 
ifrågavarande ståndpunkts obestridliga förljensl framför em
pirismen. Men delta bemödande liar emellertid fört till en 
inotsatt ytterlighet. Det förnuftiga, del absoluta hos men
niskan förmår ej att genomtränga och förädla det sinnliga, 
ulan måste rent af tillintetgöra det : de äro liksom sjelf- 
ständiga makter, inbegripna i en strid på lif och död; in-
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gendera kan herrska genom att för den andra ådagalägga
sin högre rätt, och derigenom förvandla den till ett lydigt 
och nyttigt organ , utan blott i och genom sin medtäflares 
undergång. Men härigenom förutsattes just, i strid mot sy
stemets rigtn ing, det sinnligas realitet såsom någonting mot
satt det förnuftiga. Det är en monismus på dualistisk grund.

Genom delta fullkomligt negativa förhållande mellan 
det sinnliga och det förnuftiga blifver emellertid den upp
gift ,  som Neoplalonikerna föresatt s ig ,  outförbar. Sedlig
heten skulle nemligen visas vara absolut och det enda g o 
da; men är i sjelfva verket relativ, då den alltid förutsätter
sin motsats, så alt med del ondas bortfallande äfven det
goda måste försvinna, och sålunda blifver sedligheten endast 
ett medel för ett ändamål, som står bortom densamma så
som ett efter dess upphäfvande framträdande resultat. Men 
då det förhåller sig på samma sätt med det onda —  ty 
äfven detta är ett nödvändigt vilkor för sedligheten, som 
dessförutan ej skulle vara möjlig —  så äro härutinnan det 
onda och det goda i samma kategori: såsom vilkor för det 
absolut goda äro äfven de goda; såsom öfvergåendc till
stånd blott, genom  hvilkas öfvervinnande del absolut goda  
blir verkligt, äro de båda ett ondl.

Från en annan sida röjer sig den negativa rationalis
mens bristfällighet deri, att ingen positiv handling kan vin-  
diceras såsom sedlig ,  och att den harmoni, som ligger i 
den sedliga verksamheten måste förnekas, i motsats mot det 
sedliga medvetandets uttryckliga vittnesbörd, som alltid, om 
än med olika grad af klarhet och skärpa, skiljt egoistiska 
handlingar —  hvilka kunna anses uttrycka, att den handlande 
fattar sig såsom absolut centrum och ändamål för allt annat 
—  från handlingar af menniskokärlek, patriotism och religio
sitet, åt hvilka det tillerkänt sedlig betydelse, och hvilka just 
kunna anses uttrycka, alt subjektet icke fattar sig såsom än
damål blott, utan på samma g ån g  såsom länk uti en högre 
organism. En fullständig lösning af sedlighetens problem 
måste kunna angifva grunden till sådana handlingar, och 
uppvisa dem såsom nödvändiga följder af den vunna prin



cipen. Men dello är likval för den negaliva rationalismen 
omöjligt. Ilos K a n t  t. e x .  bjuder den moraliska lagen all  
vara sjelfständig, och aldrig hemta bcslämningsgrunder ur 
någol annat än lagen sjelf. Men lagen bjuder ingenting an
nat än alt vara sjelfständig, och hvad som sålunda bör gö
ras eller låtas, dcrom lemnar lagen ingen upplysning». Då 
emellertid lagens molståndare, enligt K a n t , är det sinnliga,  
så skulle man måhända häraf kunna draga den slutsats, att, 
för möjligheten af sjclfsländighet, del sinnliga borde undan- 
rödjas, hvadan en asketisk moral, ell slags köttets förintelse, 
likgilligl huru, vore den p l ig t , som morallagen fordrade. 
Delia blir hos F ic h te  ännu tydligare, och följer redan med 
nödvändighet ur de theoreliska principerna ; ly redan ur 
Jagets väsende alt vara el t absolut folier all del ej kan, 
ej får tåla någol annat bredvid sig , ulan at t det måsle förinta 
allt sidanl. Om man å andra sidan ville sälla i fråga, huru
vida denna ödeläggande verksamhet å Jagets sida kunde vara 
rätt välbetänkt, enär Jaget sjelf köper sin absoluthe>t med 
uppolfringen af sin verklighet , så medgifves ger na orimlig
heten häri; men den år likväl ingen annan än d e n ,  som 
ligger i det Fichteska jagets väsen, och till verldsförintelse 
och sjelfTörin t else leder ståndpunkten ovilkorhgt. All det
samma gäller om de öfriga negaliva systemerna, torde ej 
särskildt behöfva påpekas.

Redan af del nu nämnda visar sig hos den negaliva 
rationalismen en tredje brist: principens oanvändbarhet och 
oduglighet för en konkret sedlighet. Af sedlighetens problem 
har man här endast uppfattat Jo rm cn , eller fordran a f  sed
lighetens absolula karakler, ehuru äfven denna i konsekven
serna går förlorad. Sjelfva innehållet är deremot lennnodt 
derhän, såvida det ej, såsom i Neoplatonismen, skulle anses 
ligga i negationen af allt innehåll. Men derigenom är en 
möjlighet förhanden att ur denna åsigt utveckla en krass 
njutningslära. Det är ock bekant, att vissa partier gf de 
s. k. Gnostikcrnu sökle genom utsväfningar li llvägabrjnga 
den åsyftade sjellTörinlelsen, liksom åter andra genom sspäk- 
ning och försakelse; och från ifrågavarande blott negaliva



ståndpunkt kan svårligen något företräde inrymmas den ena 
methoden framför den andra.

Så föga tillfredsställande utfaller uppfyllandet af den 
negativa rationalismens löften, och den felaktighet, som för 
detta resultat ytterst ligger till grund, är den förutsättning, 
att det absoluta är abstrakt och innehållstomt, hvadan 
det måste höra till dess väsen alt skapa ett innehåll. Men 
då delta sålunda kommer alt å ena sidan bilda en motsats 
mot det abstrakta absoluta, ehuru del å andra sidan står 
och faller med detta sednare såsom belingning för dess verk
lighet —  så inses häraf hvad som återstod för att det 
absoluta skulle kunna vara verkligen absolut, d. v. s. att 
man måste ur dess begrepp aflägsna den relativitet, som 
ännu vidlådde detsamma.

Man finner denna ståndpunkt hos P l a t o . Det abso
luta är det i eminent mening varande, ideellt eller idé, 
och fullkomligt fritt så väl från vexling  som från sam
mansättning  och kroppslighet. Men skall delta begrepp oj 
upphäfva sig sjelft, skall icke det absoluta, i motsats mot 
sjelfva sitt väsen, bchöfva det sinnliga, eller i sig hafva 
tendensen att öfvergä  till konkretion, skall det med ett 
ord utgöra del i sig fulländade och sjelftillräckliga (to ctyct- 
öov); så måste del tänkas såsom i sig fullt beslämdt, en 
enhet i mångfald eller ett absolut system af idéer, som i sig 
innesluter allt vara. I Gud har följaktligen äfven menni-  
skan sitt eviga väsen, hon är en idé hos honom, och hen
nes förklaring förutsätter derföre lika litet den dualism eller 
den produktion, stim på cn gång besvärar de pantheistiska 
och emanativa systemerna. Men derföre hotas ej heller 
hennes sjelfständighet genom en sådan immanens i Gud, utan 
just derföre, att menniskan har del uti hans absoluta vara, 
är äfven hon en sjelfständig och förnuftig varelse. Och om 
än hennes verld och individuella bestämdhet ej är identisk 
med Guds, så är det dock lika klart, att i den förra icke 
något mot den sednare absolut motsatt eller främmande vara 
kan in gå ,  som â andra sidan, att menniskan i Gud och 
hans eviga idéverld' har målet och normen för sitt band-



l in gssä t l ,  och alt i hennes eget väsendes art och beskaffen
het ligger möjligheten att realisera detsamma. Hvad äter 
angår innehållet och den närmare bestämdheten af detta 
m å l,  och den dermed öfverensstämmande verksamheten, så 
innebär denna icke, såsom de negativa systemerna, ett 
upphäfvande af menniskans individualitet. Då nemligen det 
absoluta sjelft är konkret, och menniskans uppgift är, att 
i sin verld framställa och bringa till actualilet det gudom
liga, såsom utgörande hennes och hennes verlds yttersta 
gru n d , så innebär detta , att hon i sin individualitet bör 
utgöra en ofioiuxftg rov O-sov xccxa xo övvaxov.

Hvad man i denna ethiska theori kunde sakna, är en 
mera speciell uppmärksamket åt den menskliga viljans fri
het; isynnerhet som i P l a t o s  idélära nyckeln till lösningen af 
denna fråga verkligen fanns. Men liksom P l . a t o  icke i allmän
het lyckats fullt utreda det ändligas natur såsom sådant, så har 
hos honom ej heller frihetsbegreppel blifvit underkastadt nå
gon sträng och vetenskaplig pröfning, en ofullkomlighet, 
som har sin grund i den för hela antiken gemensamma allt 
för ringa insigten i subjektivitetens betydelse. Derföre fat
tade P l a t o  visserligen tingens väsen såsom begrepp eller 
idéer, men närmast och egentligen från objektiv synpunkt,  
såsom ett intelligibelt vara, såsom föremål för tänkan
det eller förnuftet; men att det Jörnurnna förutsätter det 
förn im m ande , eller den andra sidan, hvarifrån idéerna 
kunde och borde betraktas, hade ej hos P l a t o  med full 
klarhet framträdt. Med detta tillägg till Plalonismen skulle 
ur densamma på en gån g  frihetens möjlighet kunna inses, 
och den ändliga verlden i allmänhet förklaras. Den ideella 
organismen blefve nemligen då tillika en organism af in
telligenta väsen, hvilkas absoluta enhet är Gud sjelf, såsom 
enhet i allhet. Men da intet moment är det hela, det ab
soluta sjelft, så äro de alla, ehuru i olika grader, ändliga, 
och derföre gifves det för hvar och en af de ändliga va
relserna en ändlig, inskränkt verld, som uttrycker deras 
ändlighet och den grad af fullkomlighet, som de vunnit i 
någon viss form af sin utveckling. Målet för bvarje vä



sendes utveckling är att fullt realisera sin idé, eller att  
acluelll blifva för sig sjelft hvad det är för Gud, all lefva 
och fatta sig såsom organ för och moment uti det absoluta , 
och detta medvetande, och detta lif är sedligheten.

Det röjer sig vid första påseende, alt på detta sätt 
sedlighetens problem, så som vi ofvan framställt detsamma,  
på det innerligaste harmonierar med hela systemet, och att 
det deri ej blott finner sin förklaring, utan till och med 
synes hafva varit systemets första utgångspunkt. Beträffande 
de vetenskapliga fordringarne af problemets lösning, skall 
en kort öfversigt måhända vara tillräcklig för att ådaga
lägga, alt de svårigheter, som hos de föregående åsiglerna 
blifvit uppvisade, i den närvarande äro undanröjda.

Först och främst är sedlighetens grundvilkor, frihetens  
möjlighet, uppfyldt. Från realistisk ståndpunkt borttager 
en physisk nödvändighet hvarje skymt af sjelfständighet hos 
de ändliga varelserna5 och för den idealism, som sätter den 
menskliga verlden såsom det absolutas omedelbara form och  
utveckling, blifver den logiska nödvändigheten lika oförenlig 
med menniskans frihet. Först genom att fatta Gudomlig
heten såsom en andlig organism är äfven organernas sjclf- 
ständighel betryggad, och genom alt skilja mellan Guds 
omedelbara verld och den närmast af menniskan beroende 
verlden blifver hennes makt öfver den sednare möjlig och 
förklarlig.

Vidare är från denna ståndpunkt den sedliga verk
samheten till arten skiljd f r å n  den sinnliga , och erhåller 
absolut betydelse. Det sinnliga, såsom det phænomenella, 
har till väsendtlig karakter, att det måste upphöra, och på 
hvarje inom det sinnliga begränsadl slräfvande trycker för
gängligheten nödvändigt sin prägel. Sedligheten uttrycker 
deremot menniskans bestämmelse. Den förutsätter ej det 
onda såsom sitt vilkor, eller upphör med detta, utan är 
menniskans deltagande i det absoluta lifvet, och måste der-  
före ej blott tillkomma menniskan, utan alla förnuftiga vä
sen , såsom förnuftiga, och i högsta instansen Gudomlig
heten sjelf.



Slutligen kan sedelagens förbindande k r a ft  uppvisas, 
samt en positiv sedlighet vindicer as och samvetets bety
delse förklaras. Ty sedelagen är menniskans egen idé,  
hennes eviga väsen, och ur detla ,  såsom i sig harmoniskt, 
härflyla positivt de handlingar, hvilka vi ofvan angifvit så
som det moraliska medvetandets innehåll —  menniskokär-  
lek , patriotism och religiositet —  då deremot i den nega
tiva rationalismen subjektet, trots sin sjelflorsakelse, egent
ligen blott fäster afseende på sig sjelf. Samvetet uttrycker 
öfverensstämmelsen eller motsatsen mellan menniskans högre 
och lägre natur, och är derföre väsendlligen skiljdt från 
hvarje annan känsla af behag eller obehag, såsom blott ut
tryckande en partiell harmoni eller disharmoni hos den sinn
liga naturen.

I sedligheten, som tillika är den totala harmonien inom 
menniskans hela väsen, ligger ock den högsta länkbara lyck
salighet, och sedligheten, oaktadt den är en verksamhet för 
sin egen skull, är derföre ock den enda sanna vägen till 
lycksalighet. Den är redan här ett dellagade i Guds lif, 
hvarvid det sinnliga och timliga sjunker till stoft bredvid 
det ev iga ,  som i hvarje sedlig handling genombryter de jor
diska töcknen, och den sedlige kan derföre säga: jag lef- 
ver, dock icke nu ja g ,  utan Gud lefver i mig.
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