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per öfv*er gränsen, i sig upptager det objekt, som till en bör
jan f ram träder  såsom yttre. Men en nödvändig följd häraf är, 
a tt ancien skall befinna sig i en oupphörlig utveckling. I och 
med utvecklingens afslutande skulle anden upphöra att vara
subjekt och vore blott substans. Resultatet vore då icke det
absolutas högsta form, utan ett återfall till dess lägsta, eller
rättare  till dess rena formlöshet. En oupphörlig utveckling är 
åter endast  med det vilkor möjlig, att så snart en gräns för 
anden ä r  upphäfd, en ny sättes och ånyo öfvervinnes. Ut
vecklingen fortgår således hos Hegel på samma sätt, som hos 
F ich te ,  nemligen så att gränsen ömsom sättes och upphäfves. 
Ilegels företräde framför Fichte synes då blott bestå deri, att 
andens utveckling är  dess sjelfrörelse och icke är beroende af 
någon oförklarlig impuls. Denna förändring i utvecklingens ut
gångspunkt synes dock icke medföra någon förändring i dess 
resultat , alldenstund Hegel genom att stadna vid samma oupp
hörliga vexling a f  gränsens sättande och upphäfvande som Fichte 
äfven synes drifvas till dennes dualistiska motsättning af det 
oändliga och det ändliga.

Hegel har icke förbisett denna svårighet. Redan i före
talet till Phsenomenologie des Geistes egnar han den sin upp
märksamhet. Sedan han uttalat ofvan omnämnda åsigt, att det 
absoluta, såvida det är sub jek t,  icke är omedelbar enhet, utan 
ett  väsende, som fulländar sig genom sin utveckling, och häraf 
dragit den  slutsattsen, att det absoluta väsendtligen är resultat 
och således först vid utvecklingens slut verkligen är, hvad det 
i sig är, så medgifver h an ,  att detta kan synas motsägande, 
men anser dock denna skeubara motsägelse lätt kunna lösas1'. 
Den motsägelse, som här säges uppstå, kan icke vara någon 
annan, än den vi ofvan arigifvit, nemligen att utvecklingen sy
nes innebära en o u p p h ö r l ig  ö f v e r g å n g  till a n n a t ,  e l ler  med a n -

1) So widersprechend cs scheinen m ag, dass das Absolute wesentlich 
als Resultat zu begreifen sei, so stellt doch eine geringe Ueberlegnng, die
sen Schein von Widerspruch zurecht. H. W . B. 2. pag. 15.
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dra ord vara en gränslös progress, som icke gifver något ab 

solut resultat. För a t t  lösa denna motsägelse anmärker He

gel till en början, att förmedling i allt vetande är nödvändig 

och anför till stöd för detta påstående, att till och med ö f-  

vergången från ett blott ord, som uttrycker åskådningen så

som det omedelbara, det abstrakt allmänna, till en satts är 

en f ö r m e d l i n g F ö r m e d l i n g e n ,  som följaktligen är allt ve

tandes nödvändiga form, är vidare ingenting annat än den 

sig rörande likheten med sig sjelf 2;. Resultatet måste då 

vara identiskt med början och är genom denna identitet b e -  

stämdt såsom ändamål, tv ändamålet är det omedelbara, 

hvilande, orörda, som sjelft är rörande, och är såsom sådant 

s u b j e k t D e t  är  således ändamålet, som bibehåller sig så

som det bestående, med sig sjelf lika i den oupphörliga v e x -  

lingen af thesis och antithesis. Ändamålet såsom rörande är 

utvecklingens grund och är tillika dess resultat. Utvecklin

gen är sålunda en återgång till det första, icke en progres

sus in infinitum.

Fattad i sin rena abstraktion är andens subjektivitet ren 

enkel negat i vitet. Den innefattar såsom sådan såväl m otsa t t-  

sens sättande, eller negationen af det omedelbara, som m ot-  

sattsens upphäfvande, eller negationens negation. 1 denna form

1) So w en ig , wenn ich sage: alle Thiere, diess W ort für eine Zoolo
gie gelten kann, ebenso fällt es au f, dass die W orte des G öttlichen, A b
soluten, Ewigen u. s. w. das nicht aussprechen, was darin enthalten ist, — 
und nur solche W orte drücken in der That die A nschauung als das Un
mittelbare aus. W as mehr ist, als ein solches W ort, der Uebergang auch  
nur zu einem Satze, enthält ein A n d e r s w e r d e n ,  das zurückgenom m en wer
den muss, ist eine V erm ittelung, P. a. st. pag. 16.

2) Die Verm ittelung ist nichts anderes als die sich bewegende S ich -  
selbstgleichheit. P . a. st.

3) A llein, wie auch Aristoteles die Natur als das Zweckm ässige Thun 
bestimm t, der Zweck ist das Unmittelbare, R u h e n d e ,  das Unbewegte, wel
ches se ih s t bew egend  ist; so ist es S u b je c t  —  —  —  —  —  —  —

Das Resultat ist nur darum dasselbe, was der A nfan g , weil der A n fa n g  
Z w e c k  ist. P. a. »t. pag. 17.



framträder subjektiviteten inom logiken. Negationens negation 
är det affirmativa, den positiva enhet, hvartill bestämningarne 
återföras ur gin motsatts.

Vi lemna tillsvidare åsido den olikhet i betydelsen af 
detta antagande, som uppkommer genom phenomenologiens och 
logikens olika uppfattning af processen, såsom öfvergång från 
möjlighet till verklighet. Vi fästa oss för närvarande blott vid 
den för båda gemensamma grundtanken, att processen icke är 
en gränslös fortgång från ett  till annat, utan en formrörelse 
inom d e t  absoluta. Vi fråga om det lyckas Ilegel a tt genom 
denna bestämning öfvervinna den Fichteska Dualismen.

För besvarandet af denna fråga vilja vi till en början 
anm ärka , a t t  om det absoluta väsendtligen är resultat eller ne
gationens negation, så följer deraf, att det första omedelbara, 
äfvensoin dess negation icke är det absoluta. Vidare anmärka 
v i ,  a;t endast  det högsta resultatet eller det affirmativa, som 
negerat alla negationer, är det absoluta. Alla lägre resultater 
eller sådana affirma tioner, som blott negera någon eller några 
negationer och Jerföre sjelfva i sin ordning negeras, äro i och 
för sig betraktade relativa och kunna enligt Hegel endast ge
nom att  ingå i det absoluta såsom dess momenter frigöra sig 
från sin relation. Såsom momenter i det absoluta ingå de ge
nom att upphäfvas. Så länge ett moment finnes, som icke är 
upphäfdt, hafva vi alltså icke det absoluta till resultat, utan 
e t t  eller flera relativa. Sättes något relativt såsom det hög
s ta ,  eller sättes hvarje resultat af processen såsom ett relativt, 
så följer a tt dualismen mellan det satta relativa och den mot
satts, till hvilken detta refererar sig, ä r  och förblifver oundgäng
lig. Hvarje sådant resultat vore således icke rent identiskt 
med början och vore således i c k e  Ü n d am âl  i egéRflig ffléfting. 
Den förmedling, hvarigenom ett sådant resultat är  vunnet, vore 
icke heller den sig rörande likheten med sig sjelf, ty, om man 
stadnar vid ett sådant relativt resultat, så är  det icke bev i-  
sadt, a t t  allt, som för anden visar sig såsom y ttre ,  i sin s a n -



ning är identiskt med anden. Att det ännu icke uppnådda 

högsta resultatet skail vara identiskt med början och i följd 

deraf utvecklingen icke gränslös iir i sådant fall endast ett po

stulat framkalladt icke genom sakens egen sjelfutveckling, utan 

genom en y ttre  reflexion.' E tt  sådant postulat skulle vara lika 

oberättigadt som Fichtes,  att jaget är all realitet och derföre 

icke kan hafva någon absolut gräns. _

Frågan, om Hegel verkligen nödgas stadna vid blotta 

postulerandet af resultatets identitet med början, kan endast 

inom vetenskapen få e t t  fullkomligen afgörande svar. Dock 

visa sig redan vid betraktande af de bestämningar, som i in

ledningen blifvit gifna, svårigheter, som göra det sannolikt, a tt 

svaret icke kan utfalla till den Ilegelska åsiglens fördel. En

sådan svårighet uppkommer deraf, att Hegel genom att sätta

förmedling eller dialektisk rörelse såsom det absolutas nödvän

diga form drifves till det antagandet, att resultatet icke är fritt 

från rörelse, utan tvärtom är i process. Då nu Hegel icke 

angifvit något annat slag af rörelse, än den, som fortgår från 

enhet till motsatts och från motsatts till enhe t,  så följer a tt

det resultat,  som sättes såsom det absoluta, måste öfvergå i sin 

motsatts, såvida det skall vara i process. Såvida någon nöd

vändighet skall ligga till grund för en sådan öfvergång, så må

ste det såsom resultat satta förutsätta sin egen motsatts. Det 

står  då i en nödvändig relation till motsattsen och visar sig 

derigenom vara icke det absoluta, utan ett relativt. Häremot 

kan möjligen invändas, att  det absoluta af Hegel bestämmes 

såsom en kretsrörelse, der det högsta resultatet återgår till bör

jan och a t t ,  då början och resultatet äro antagna vara iden

tiska, denna öfvergång icke skulle vara en öfvergång till ett

motsatt utan en rörelse inom det identiska. Men om början 

och resultatet äro absolut identiska, så finnes ingen grund till 

någon öfvergång. Äro de åter icke absolut identiska, så är 

det icke genom det identiska i båda, utan genom det mot

sa t ta ,  som rörelsen betingas och resultatets öfvergång till bör

jan är en öfvergång till denna såvida den är motsatt mot, icke



såvida den är identisk med resultatet. Häraf ful je r , att om 
resultatet nödvändigt öfvergår till början, så står det i en v ä -  
sendtlig relation till sin motsatts och är följaktligen relativt. 
Att sätta det absoluta såsom kretsrörelse är  således i sjelfva 
verket a t t  sätta alla processens resultater såsom relativa. Det 
absoluta kan då icke vara resultat.

En annan svårighet uppkommer deraf, att vetenskapen en
ligt Hegel har till sitt föremål endast det allmänna. Skall det 
absolutas förmedling vara en sig rörande likhet med sig sjelf,
så måste vetenskapen ur sin princip hafva utvecklat allt inne
håll. Allt det, som icke är ur denna princip härledt, visar sig 
såsom för anden yttre och tillfälligt. Så länge något sådant 
finnes, har anden ännu icke upphäft den gräns, som är satt 
emot honom, icke såsom medveten, verklig i sig upptagit allt 
innehåll. Han ä r  då blott till möjligheten, icke till verklighe
ten oändlig. Det allmänna, som sättes såsom vetenskapens in
nehåll, ä r  väl icke det abstrakt allmänna utan ett konkret d.
v. s. e t t  sådant, som uppkommit genom förmedling. Det in
dividuella har dock för detta allmänna betydelsen af ett till
fälligt och kan såsom sådant ej blifva föremål för vetenskapen, 
ej vara ur dess princip utveckladt. Det visar sig då såsom 
för anden absolut fremmande, såsom en gräns, hvars upphäf- 
vande fordras, men icke kan verkställas.

I)et synes således följa såväl af det absolutas nödvändiga 
formrörelse, som af det individuellas tillfällighet, att  det inne

håll, som sättes såsom resultat af det absolutas process, icke 
är  ett absolut utan ett relativt. Det är genom denna sin r e -  
lativitet oförenligt med den oändliga formen och måste derföre 
upphäfvas. Ett absolut resultat, i hvilket form och innehåll 
fullt motsvara hvarandra, synes följaktligen blott kunna postu

leras men icke inom vetenskapen uppvisas.

Såväl dessa svårigheteter, som Hegels hänvisning föranleda 
oss att i systemets vetenskapliga utveckling söka en mera t i ll-



n
fredsställande lösmng af den dualistiska motsägelsen, än den i
inledningarne gifna.

Det första, vi här hafva att afgöra, är den frågan, h v a r -  
est vi hafva att söka åsigtens vetenskapliga framställning. Ut
gör phenomenologien en väsendtlig grundläggning för vetenska
pen, och är den såsom sådan vetenskapens första del,  eller är 
det i logiken vi finna systemets förutsättningslösa g runder?  Vi 
hafva ofvan angifvit olikheten mellan den phenomenologiska 
ståndpunkten och den logiska. Vi hafva älven anmärkt, a t t  He
gels åsidosättande af phenomenologien icke är  tillräcklig grund 
att förkasta den och vi undersöka derföre oberoende af Hegels
omdöme, hvilkendera ståndpunkten förtjenar företräde.

Phenomenologien framställer medvetandets utveckling från 
dunkelhet till klarhet. Närmast är denna utveckling blott en 
formfulländning. Det dunkla medvetandet och det klara hafva 
samma innehåll. Det enda nya innehåll, som produceras, är
den nya högre formen sjelf, hvilken, så vida den göres till 
förutsättning för en ny utveckling, visar sig såsom innehåll. 
Så utgör den högsta fo rm , till hviken phenomenologien kom
m er ,  innehållet i den rena vetenskapen, hvilken sålunda är

nç loijfiioiç. Det innehåll, som för alla medvetandets for
mer är gemensamt, är ett i medvetandet ursprungligen gifvet 
och behöfver blott utvecklas fran dunkelhet till klarhet för med
vetandet eller, som är detsamma, från möjlighet till verklighet. 
Detta innehåll är substansen, hvilken genom utvecklingen skall 
fatta sig såsom ande. Men rörelsen är andens väsendtiiga form
och anden utan rörelse är icke ande. Vi hafva således här
den Fichteska bestämningen, att  anden är absolut handlande el
ler sig rörande, och derjemte ett ursprungligen gifvet innehåll. 
Fichte hade antagit,  a t t ,  om jaget är absolut handlande, så 
måste allt innehåll vara genom jaget satt eller med andra ord 
vara af jaget produceradt Detta är ock en nödvändig följd, 
om man strängt fasthåller det absolutas karakter att vara ab 
solut rörelse. D e t , som sättes såsom absolut, måste vara i och



genom sig sjelft, icke behöfva något annat för sin verklighet. 

Förutsätter det i nugot hänseende ett annat, så är det genom 

sin relation till detta andra ett relativt. Skall rörelsen eller 

utvecklingen vara absolut, så måste den fattas oberoende af 

allt annat.  Den måste vara rörelse i och genom sig sjelf. 

Sådan föreställde sig ock Fichte jagets ursprungliga handling. 

Det ligger dock nära for handen, att en så beskaffad rörelse 

icke kan tänkas såsom verklig. All verklig rörelse förutsätter 

något,  som är  i rörelse och något, hvari rörelsen sker. Kunde 

rörelsen tänkas såsom verkligen absolut, så vore dermed ingen

ting vunnet för förklaringen af den ändliga verlden. Ur den 

absoluta rörelsen kan icke på något sätt förklaras, huru be

gränsning eller ändlighet kan ega rum. Hvarje gräns strider 

mot den absoluta rörelsens begrepp. År gränsen verklig, så 

är  den absoluta rörelsen overklig och tvärtom. Fichte, som 

strängt fasthöll rörelsens oändlighet, kunde derföre icke antaga 

något innehåll utan att sätta det såsom absolut motsatts mot 

jaget och derigenom upphäfva jagets oändlighet. Degel, som 

hade för afsigt att undgå de svårigheter, hvartill Fichte för

des genom innehållets ändlighet, måste försöka att så bestäm

ma innehållet, att det icke stadnar i någon motsatts mot for

men. Innehållet måste dä liksom formen vara oändligt. Ge

nom sin oändlighet blifva innehåll och form identiska. Oänd

lighet synes tillkomma innehållet, antingen om det är ett orga

niskt helt,  som inom sig eger allt hvad det behöfver för att 

vara hvad det är och således icke står i förhållande till något 

annat,  eller om det. är en ren enhet, som genom sin bestäm- 

ningslöshet är fri från all såväl yttre som inre begränsning. 

Det innehåll, hvilket i phenomenologien sättes såsom ursprung

ligen gifvet, är i intetdera hänseendet oändligt. Det är icke 

en ren enhet, ty redan på det sinnliga medvetandets stånd

punk t.  hvilken är den omedelbara, hvarifrån den phenomeno- 

logiska utvecklingen utgår, visar sig innehållet vara en mång

fald. Icke heller är det ett organiskt helt ,  ty de särskilda 

momenterna i denna mångfald äro icke sammanbundna af någon 

det hela genomgående enhet. De abstrakta tankebestämnin



gar, som utsägas om alla mångfaldens momenter, äro icke en 
verklig enhet i mångfalden, utan en abstrakt och formel vid 
sidan af mångfalden. Detta förhållande visar, a tt Degel i p h e -  
nomenologien icke haft en tillräckligt klar uppfattning af sitt 
problem. Han har väl insett nödvändigheten att i medvetan
det inlägga ett potentielt innehåll för att  undgå det dualistiska 
antagandet af en impuls, men synes deremot icke med till
räcklig noggranhet hafva undersökt,  huru detta innehåll måste 
vara beskaffadt för a tt  öfverensstämma med formens oändlighet.

Att en sådan brist finnes i Hegels phenomenologi vinner 
ytterligare bekräftelse, om man betraktar den phenomenologiska 
utvecklingens resultat, det absoluta vetandet. Fråga vi hvad 
detta absoluta vetande skulle vara för att motsvara i inled
ningen framställda fordringar, så erinra vi oss, att phenomeno- 
logiens slutpunkt antogs vara den, der ingen skilnad mera fin
nes mellan phenomenet och väsendet. 1 denna punkt skulle 
phenomenologien sammanfalla med den rena vetenskapen, hvars 
begrepp phenomenologien skulle hafva till resultat. Vidare skulle 
delta resultat vara väsendtligen betingadt af den föregående u t 
vecklingen. Vetenskapen skulle för att  blifva verklig gifva ny 
gestalt åt den föregående utvecklingens till momenter förvand
lade former. Dessa former ingå således såsom momenter i den 
enhet, som utgör den nya vetenskapliga utvecklingens början. 
Denna enhet kallar ock Hegel derföre ett helt ,  ehuru det är 
ett i sig återgånget helt eller det genom förmedling vunna enkla 
begreppet om det hela. Just derföre att detta hela i sig upp
tagit alla föregående former såsom sina momenter, kan och 
måste det vara vetenskapens rena begrepp, ty det är deri- 
genom det allt omfattande hela, som icke utom sig kan hafva 
något, som är dess m otsa t ts1).

Vända vi oss till den vid phenomenologiens slut gifna 
framställningen af det absoluta vetandet såsom dess resultat,  så

J) Se ofvan pag. 5 och 15.



finna vi det absoluta vetandet äfven här framstäldt såsom den 
fullständiga försoningen mellan medvetande och sjelfmedvetande, 
såsom fullkomlig identitet af sanning och visshet. Begreppet, 
det sanna väsendet har genom denna identitet för medvetan
det blifvit tillvarons element eller fått objektiv form All 
skilnad mellan väsende och phenomen är således upphäfd. An
den, som inom detta element företer sig för medvetandet,  säges 
vara vetenskapen. I dessa punkter synes denna framställning 
stå i full öfverensstämmelse med den i inledningen gifna. Men 
då d e t  vidare säges vara detsamma att inom detta tillvarons
element förete sig för medvetandet och alt  deraf vara produ- 
c e ra d t2), så synes redan en afvikelse ega rum. Denna afvi— 
kelse blifver ännu mera märkbar vid redogörelsen för det ab
soluta vetandets natur, momenter och rörelse. Det rena ve
tandet är e t t  j a g ,  som är på en gång enskildt och allmänt. 
Det har e tt  innehåll, som det genom sm rena negativitet åt
skiljer från sig sjelft, och är derigenom medvetande. Detta in
nehåll är å te r  icke något annat än jaget, ty det är rörelsen
att upphäfva sig sjelft, således äfven det ren negativitet. In
nehållet är  således ingenting annat än samma rena rörelse, som 
formen ). Det absoluta vetandet är följaktligen jag =  jag el
ler det rena sjelfmedvetandet, fattadt såsom ren rörelse eller 
förmedling. ,

Detta rena jag är således phenomenologiens resultat. J em -  
föra vi detta rena jag med den enhet, som i inledningen sa

1) D iese G leichheit (der W ahrheit und der Gewissheit) ist darin, dass
der Inhalt die Gestalt des Selbsts erhalten. Dadurch ist dasjenige zum
Elemente des Daseins, oder zur Form der G egenständlichkeit für das Be
wusstsein geworden, was das W esen selbst ist, näm lich der B egriff. H . 
W . B. 2 pag. 582.

2) Der Geist, in diesem Elem ente dem Bewusstsein erscheinend, oder 
was hier dasselbe ist, darin von ihm hervorgebracht, ist die W issenschaft. 
P . a. st.

3) Es (das Bewusstsein) ist Ich , das dieses und kein anderes Ich  und 
das ebenso unmittelbar verm ittelt oder aufgehobenes allgem eines  Ich ist.

- Es hat einen Inhalt, den es von sich unterscheidet; denn es ist die 
reine Negativität oder das sich Entzweien ; es ist Bewusstsein. Dieser In
halt ist in seinem Unterschiede selbst das Ich, denn er ist die Bewegung  
des sich Aufhebens, oder dieselbe reine N egativität, die Ich ist. I*. a. st.



des böra utgöra resulta tet,  så visar sig det rena jaget såsom 
abstrakt enhet,  icke såsom ett  helt ,  som i sig upptagit med
vetandets föregående former såsom sina momenter. Jaget ä r  
den rena negativ i t e te n , som utesluter alla momenter och är 
ren sig rörande enhet. Här finnes sålunda ingenting annat än 
den rena sjelfrörelsen, som möjligen kan antagas producera ett 
innehåll, men icke kan hafva något sådant. E tt  potentielt in
nehåll kan icke finnas, ty innehållet är  ingenting annat än rö
relsen sjelf. I fullkomlig öfverenstämmelse härmed står ock det 
ofvan anförda yttrandet, att  det på denna ståndpunkt är de t
samma att  förete sig för medvetandet och att deraf vara pro- 
duceradt. Finnes ingenting utom medvetandet och är medve
tandet tomt på allt innehåll, så kan ingenting förete sig för 
detsamma, som ej deraf är  frambragt och omvändt om ingen
ting för medvetandet finnes, som ej deraf är frambragt, så 
måste det ursprungligen vara tomt på allt innehåll. Veten
skapens början är således icke begreppet om det hela, utan den 
rena rörelsen eller det abstrakta sjellmedvetandet. Häraf följer 
att i phenomenologiens resultat alla föregående former på rent 
negativt sätt upphäfvas. Vetenskapen bortkastar dessa former 
ocli frambringar ur den abstrakta enhet, som är  dess början, 
hela sitt innehåll. Utvecklingen har således inom vetenska
pen en helt annan betydelse, än inom phenomenologien. Denna 
olikhet bestämmer Hegel så ,  a t t  i begreppet, som vet sig så
som begrepp, momenterna uppträda före det hela, i medve
tandet åter det hela, ehuru obegripet,  före momenterna ). 
Detta resultat bevisar a tt den ståndpunkt,  Hegel i phenome
nologien försökt in taga , icke låter fasthålla sig. Phenomenolo
gien förer nemligen icke blott utöfver sig sjelf till den rena 
vetenskapen, utan den förer ock till ett helt annat begrepp om 
denna rena vetenskap, än det i inledningen angifna. Pheno
menologien synes i följd häraf icke kunna göra anspråk på att

1) In dem Begriffe, der sich als Begriff w e i s , treten hiermit die Mo
mente. früher auf als das erfü llte  G anze, dessen W erden die B ewegung je
ner M omente ist. In dem Bewusstsein dagegen ist das (ranze, aber unbe- 
griffenc, früher als die M omente. P . a. sl. pag. 584.



vara en fast grundläggning för den rena vetenskapen. Icke  
heller synes någon förberedande grundläggning vara behöfiig för 
den u tgångspunkt för vetenskapen, som i slutet af phenom e- 
nologien framställes. Det rena vetandet är sjelfrörelse och b e -  
höfver således icke förutsätta något, som sätter det i rörelse. 
Det producerar sitt innehåll och behöfver således icke förut
sätta något, hvarpå eller hvari det skulle vara verksamt för 
a t t  blifva verkligt. För att försätta sig på det rena vetandets 
ståndpunkt synes då ingenting annat vara behöfligt, än att ab— 
strahera från allt härledt eller frambragt. Det,  som efter denna 
abstraktionsprocess qvarstår, är det rena tänkandet.

Denna ståndpunkt ä r  den, som vi angifvit vara den I l e -  
gelska logikens. Såsom det utmärkande för denna ståndpunkt 
hafva vi angifvit, att den utgår från det förutsättningslösa, och 
sätter alla förberedelser i ett skeptiskt eller rent negativt för
hållande till den rena vetenskapens u tgångspunkt1'. Men ehuru 
phenomenologiens slutpunkt och logikens utgångspunkt i detta 
hänseende synas öfverensstämma, så finnes dock dem emellan 
en väsendtlig åtskilnad. Det rena vetande, hvarvid phenome- 
nologien stadnade, var ren rörelse och såsom sådan ren form 
utan allt innehåll. Det potentiella innehållet sattes i pheno- 
menologiens början såsom i medvetandet ursprungligen g ifve t , 
och behöfde blott bringas till klarhet för medvetandet.  Detta 
antagande af ett gifvet innehåll, som, ehuru blott möjligt, det 
vill säga dunkelt förnummet, dock var ett konkret, visade sig 
strida mot utvecklingens absoluta betydelse. Derföre upplöstes 
innehållet i den rena negativitetens rörelse. Det rena vetan
det står genom denna sin bestämning att vara form utan in
nehåll på väg att återgå till det Fichteska jaget. Båda äro 
den rena rörelsen , och upfattas på samma sätt såsom jag =  
jag. Väl säger Hegel, att det rena vetandet liar ett innehåll 
som det skiljer från sig sjelft, men denna skilnad visar sig vid 
nogare betraktande försvinna. Hegel visar icke, huru  inne

I) Se ofvan pag. t i och J 5.



hållet kan tänkas såsom något annat än jage t ,  utan säger 
tvärtom, att  innehållet lika väl som jaget icke är något an
nat än den rena rörelsen. Han synes då på samma sätt 
som Fichte blott fordra, a t t  jaget skall på en gång vara oänd
ligt och hafva ett  innehåll. Härvid möter samma svårighet, 
som ofvan blifvit angifven, alt allt verkligt innehåll ä r  ett b e -  
stämdt. Bestämning är enligt Hegel lika väl som enligt Fichte 
begränsning och denna upphäfver jagets oändlighet. Då den 
Hegelska phenomenologien på detta sätt drifves tillbaka till 
den Fichteska dualismen, nödgas Ilegel att  försöka på annat 
sätt än i phenomenologien, bestämma medvetandets potentiella 
innehåll, för att göra det förenligt med formen. Phenomenolo
gien försökte att antaga en konkret möjlighet. Det konkreta 
innehållet var icke såsom möjligt oändligt. Den närmaste 
utvägen synes då vara a tt fatta möjligheten såsom abstrakt 
oändlig. Det möjliga innehållet är då oändligt derigenom, alt  
det icke har någon bestämning, icke heller är en sådan. Ge
nom denna rent negativa oändlighet är innehållet identiskt med 
formen eller den rena rörelsen, som icke är något annat än 
den rena negativiteten. Det möjliga innehållet måste, för att  
vara innehåll, vara hvilande eller omedelbart. Genom sin o -  
medelbarhet skiljer sig det möjliga innehållet från rörelsen och 
visar sig vara substantielt. Denna skilnad mellan innehåll och 
form får dock icke vara en verklig åtskilnad. Den finnes blott 
för en yttre betraktelse. 1 sjelfva verket måste den abstrakta 
möjligheten vara möjlighet af såväl form, som innehåll. Denna 
åtskilnad är  således vid vetenskapens början blott möjlig, icke 
verklig. Det möjliga innehållet måste slutligen kunna mottaga 
alla bestämningar och visar sig genom sin bestämbarhet vara 
möjlighet af rörelse, ly all bestämning antages uppkomma ge
nom rörelse.

Ett  sådant potentielt innehåll tror sig Hegel hafva fun
nit i det rena varat. Detta är  rent bestämningslöst. Det är 
således den rena negationen af alla bestämningar och följaktli
gen abstrakt oändligt. Det ä r  vidare hvilande eller omedelbart ,



/

och kan  slutligen mottaga alla bestämningar, emedan det såsom 
det re n t  abstrakta ingår såsom genus i alla bestämningar. Dessa 
äro nemligen ingenting annat än bestämdt vara.

Genom uppställande af det rena varat såsom utgångs
punkt har Hegel närmare bestämt sin uppgift. Han utgår 
icke längre från den rena rörelsen, utan från ett  omedelbart,  
hv a ru r  den rena rörelsen härledes. Hans utgångspunkt ä r  d e r -  
igenom bestämdt skild från Fichtes. Öfvergången från det rena 
vetandet betraktadt såsom ren rörelse till den sist anförda upp
fattningen af vetenskapens utgångspunkt verkställer Hegel ge
nom den anmärkningen, att det rena vetandet har upphäft all 
relation till annat och äfven till sjelfva förmedlingen, och har 
derigenom upphört att  vara vetande och finnes blott såsom ren 
omedelbarhet, hvars egentliga uttryck är det rena v a r a t 1).

Det rena varat är således enligt Hegel det omedelbara. 
Varat kan visserligen betraktas såsom förmedladt antingen ge
nom den phenomenologiska utvecklingen, eller genom den ab 
straktionsprocess, som afsöndrar alla bestämningar •). Från denna 
synpunkt betraktadt är  dock icke varat vetenskapens bör
jan. Såsom början måste det ensidigt fasthållas vid sin ome
delbarhet ').

Ur varats omedelbarhet härleder Hegel dess förutsätt
ningslöshet och bestämningslöshet. Det är förutsättningslöst, ty

1) Das reine W issen, als ingdiese E inheit zusam m engegangen, hat alle 
Beziehung auf ein Anderes und auf Vermittelung aufgehoben; es ist das 
Unterschiedslose; dieses Unterschiedslose hört somit selbst auf. W issen zu 
sein; es ist nur einfache Unmittelbarkeit vorhanden — — — — —

In ihrem wahren Ausdrucke ist daher diese einfache Unm ittelbarkeit 
das reine Sein. H. W . B. 3. pag. 58-

2) Diess reine Sein ist die Einheit, in die das reine W issen  zurückgeht

Diess ist die Seite, nach welcher diess reine Sein, diess A bsolut-U nm ittel
bare, ebenso absolut Verm itteltes ist. P. a. st. pag. 62.

3) Aber es (das reine Sein) muss ebenso wesentlich nur in der E insei
tigkeit, das Bein-Unm ittelbare zn sein, genommen werden, eben w eil  es 
hier als der Anfang ist. P . a. st.



om det skulle hafva någon förutsättning, skulle det genom för
medling hafva öfvergått från det förutsatta till rent vara i). 
Det är bestämningslöst, ty  det bestämda innefattar e tt förhål
lande mellan åtskilda och ä r  sålunda ett förmedladt2). Varat 
kan således icke vara omedelbart utan att vara förutsättnings- 
löst och bestämningslöst. Genom sin förutsättningslöshet och 
bestämningslöshet är varat oändligt och närmare bestämdt ab
strakt oändligt. Det har ingenting utom sig, hvaraf det in -  
skränkes, icke heller har det inom sig någon åtskilnad.

Fattas varat såsom början, så måste det i följd af sin 
förutsättningslöshet vara absolut början och i följd af sin be
stämningslöshet abstrakt början. Alt början ä r  absolut bety
der, a tt den icke förutsätter något annat,  genom hvars förmed
ling den uppkommit. Att början är abstrakt betyder, a t t  den
icke inom sig har någon förmedling. Båda bestämningarne äro 
således ett och sam m a, nemligen omedelbarhet, blott betraktad 
från olika synpunkter3).

Då varat är absolut början, så måste de t  i sig hafva 
möjligheten af bestämning. Redan deri att varat sättes såsom 
början innebäres att något derefter skall följa och då varat är 
absolut början och det följande således icke kan följa af något 
annat, så måste det följa af varat. Då varat är abstrakt början, 
så måste hvarje följd af varat vara af det abstrakta varat fram - 
bragt. Häraf följer a tt  ehuruväl varat icke får betraktas så
som innehåll, emedan allt innehåll refererar sig till sin form 
och således en motsatts mellan form och innehåll och deraf 
följande förmedling inom varat skulle ega ru m ,  så qvarstår

1) Kr (der Anfang) dnrf so nichts voraussetzen , muss durch nichts 
verm ittelt sein, noch einen Grund haben. P . a- st. pag. 59.

2) W ie  er nicht gegen Anderes eine Bestim m ung haben kann, so kann 
er auch keine in sich , keinen Inhalt enlhalten, denn dergleichen wäre Un
terscheidung und Beziehung von Verschiedenem auf einander, som it eine 
Verm ittelung. P. a. st.

3) So muss der Anfang absoluter, oder, was hier gleichbedeutend ist, 
abstracter Anfang sein. P. a. st.



dock -efter upphäfvandet af skilnaden mellan form och innehåll 
den bestämningen, att  varat kan blifva innehåll, hvilket har ä r
detsamm a som ;alt gifva sig ett  innehåll eller genom dialektisk 
rörelse bestämma sig sjelft. Varat är således, såvida det är  
början, bestämbart eller förmåga att bestämma sig sjelft ). Denna 
varats bestämbarhet eller polentialitet uttrycker Hegel dels ge
nom a t t  sätta d e t  såsom grund till och immanent i alla föl
jande bestäm ningar2), dels genom att bestämma det såsom det 
i sig v a ran d e3).

Vi befinna oss här på den p u n k t , der fråga uppstår om 
fortgång från d e t  rena varat. Innan vi gå till denna fråga, 
måste vi likväl undersöka, hvilken vetenskaplig betydelse kan 
tillerkännas ofvan anförda bestämningar. De hafva enligt He
gel en rent negativ betydelse, nemligen att uppvisa vetenska
pens början såsom oberoende af all förberedande grundlägg
n in g ') .  Såsom sådan rent negativ bestämning visar sig äfven 
varats omedelbarhet. Likaså de med omedelbarheten samman
hängande bestämningarna förulsättningslöshet och bestämnings- 
löshet. De innebära ingenting annat, än frånvaro af all för
medling, alla förutsättningar och bestämningar. Dessa negativa 
bestämningar tilläggas vairat af en .v ttre  reflexion och få följ
aktligen icke betraktas såsom någon varats egen objektiva för—

1) Es ist noch Nichts, und es soll Etwas werden. Der A nfang ist nicht 
das reine Nichts, sondern ein Nichts, von dem Etwas ausgehen soll. P . a. 
st. pap. 63.

2) Der Fortgang fermer von dem , was den Anfang m acht, ist nur als 
eine weitere Bestimmung desselben zu betra Iden, so dass das Anfnngende  
allem Folgenden zu Gründe liegen bleibt, und nicht daraus verschwindet.

So ist der A nfang der Philosophie, die in allen folgenden Entw ickelungen  
gegenw ärtige und sich erhaltende G rundlage, das seinen weiteren Bestim 
m ungen durchaus imm anent Bleibende. P. a. st. pag. 61.

3) Das Sein ist der Begriff nur an sich. H. W . B. 6 pag. 163.

4) Diese Einsicht ist selbst so einfach , dass dieser Anfang als solcher, 
keiner Vorbereitung noch weiteren Einleitung bedarf, und diese Vorläufig
keit von Räsonnem ent über ihn konnte nicht die Absicht haben, ihn her
beizuführen , als vielmehr alle Vorläufigkeit zu entfernen. H . W . B. 3 . 
pag. 69 och 70.



medling. De kunna således icke hafva annat än en subjektiv 

betydelse och fa icke inom den rena vetenskapen på något 
sä t t  användas.

Varats bestämbarhet visar sig deremot väl innebära en 
negation, såvida det bestämbara icke är det bestämda, men 

dock icke vara bestämdhetens rena kontradiktoriska motsatts, 
hvilken är bestämningslösheten. Bestämbarheten ä r  således icke 

en rent negativ bestämning. Den innebär något positivt, h v a r -  
igenom den skiljer srg från den rena bestämningslösheten. Be

stämbarhet kan dock icke tilläggas det rena varat utan att detta 
sättes i förhållande till det bestämda. Den är en relationsbe- 
stämning och kan således icke tillkomma varat såsom rent o -  
medelbart, emedan inom den rena vetenskapens element ännu 
icke finnes något bestäm dt,  hvartill varat kan stå i relation. 

Den kan således likasom de rent negativa bestämningarne blott 
af en yttre reflexion tilläggas det rena varat , och eger lika

som dessa ingen användbarhet inom den rena vetenskapen.

Det är  häraf k lar t ,  a t t ,  om någon af de bestämningar, 
som tillkomma v a ra t ,  endast såvida det är motsatt mot an

na t,  i vetenskapen användes, utan att der hafva blifvit dedu
cerad ur det rena vara t ,  så är detta e tt oberättigadt uppta
gande af e tt obevisadt eller förutsatt. Detta förutsatta är då 
icke en begreppsbestämning, utan en föreställning. Om den
rena tanken icke utan en sådan föreställning kan fortgå från

det rena varat till det bestämda, så qvarstår dualismen i u t
gångspunkten, emedan föreställningen innebär en oöfvervunnen 

motsatts emellan medvetandet och dess objekt.

Vi återgå till det. rena varat såsom utgångspunkt för ve

tenskapen och fråga, huru varat fortgår från sin renhet till
bestämning. Första steget tages derigenom, att varat omedel
bart öfvergår till sin absoluta motsatts det rena intet,  men 
derjemte likaväl är absolut åtskildt från intet. Likaså öfvergår 
det rena intet till det rena vara t ,  men är derjemte åtskildt


